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  2007-2006:السنة الدراسية

  اإلهداء
إىل القائمني على صرح التعليم العايل والبحث 
العلمي يف بلد العزة والكرامة واإلباء اجلزائر 

بة واىل العاملني فيه أهدي هذا العمل احلبي
  .املتواضع 



  
  



  

 شكر وتقدير
ًي              رم وتفضل  عل شكري وتقديري الجزيلين إلى من تك
ى  ة عل ه الكريم اء بموافقت ا أف ين م ين ، ح ه الثم بوقت
اإلشراف على البحث رغم مشاغله الكثيرة ومسؤولياته        
المتعددة والمتنوعة ، ولم يقتصر في آرمه على ذلك بل          

ع  ب    أتب ا رح ا معين ان آريم سان ، فك دقته باإلح ص
ت     ساني ، وإن آان ستوى اإلن ى الم صدر ودودا عل ال
ذه                 و به ى المستوى العلمي ، فه ده عل الشدة ال تخفى عن
تاذي               ه أس ة ، إن ة الحق الصفات ضالة من ضالته المعرف
زاه اهللا     ساعدي ، ج ار م دآتور  عًم تاذ ال ل األس الفاض

ـعة        دم           أحسن الجزاء ونفع به ونًف ا أشكر آل من ق ، آم
اتذتي األفاضل وأخص     ن أس شورة م صح والم ي الن ل
دآتور              تاذ ال دآتور عامر مصباح واألس تاذ ال منهم األس

  .محمد لعقاب 
  
  
  
  
  
  
  



  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
الحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا ، وآله وصحبه 

نا بما علمتنا ، ومن وااله ، اللهم علمنا ما ينفعنا ، وانفع
 بألسنتنا نية في قلوبنا ، اللهم اجعلنا لواجعل صالح ما نقو

ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ، ووفقنا وقونا على 
حمل ما حملتناه ، حتى ال نكون آالحمار الذي يحمل أسفارا ، 
واجعلنا من المنتصرين لدينك ، والحافظين حدودك ، واهدنا 

 وسنة نبيك ، وجنب عقولنا حبائل الى العمل بمنهاج آتابك
 التسلط الفكري ، إنك سميع الدعاء قريب دالشرك ، ومصا ئ

  .مجيب 



  املقدمة

  
 ، الربتغايل واإلجنليزي تعاقبت على البالد اإلسالمية حقب من التسلط اإلمربيايل

والفرنسي و اإليطايل وأخريا الصهيوين األمريكي ، وللتسلط أدواتـه العسكرية وغري 
العسكرية ، فبالقوة العسكرية حيتل البالد  وحيافظ على احتالله ، ونظرا للرفض الشعيب ألي 

 أدوات احتالل فإن احلرب ال تتوقف بتوقف األعمال العسكرية ، ألن للحرب والسيطرة
أخرى ال تقل أمهية عـن القوة العسكرية ، وال يكتمل االحتـالل والسيطرة إال باالستقرار 
ولـو كان نسبياً ، لذلك فإن املتسلط حيتاج من األدوات غري العسكرية اىل ما يؤدي اىل 
إمخاد بؤر املعارضة الشعبية ، فيلجأ اىل خلق منطق مبتكر حياول من خالل إعالمه ترسيخه يف 

 ، ليصبحوا بعده على استعداد لتقبل أفكار ينعتها باجلديدة تدخل الناس يف قضايا سأذهان النا
  . جانبية تبعدهم عن قضيتهم األساسية وهي اهليمنة ، فينشغلون عنها 

  
"  العدل"و    "  احلق"وألن التسلط اإلمربيايل ال يستند اىل أساس من مبدأ قانوين كـ            

 يف التسلط وهي اللغة ، فيختار املصطلحات اليت ميكن من خالهلا            فإنه يلجأ اىل إحدى أدواته    
أن حياور على أساسها حبرية ، فهو يرفض االعتراف يف حواره بأنه مغتصب ، وإذا ما وجـه                  
إليه سؤال كهذا فإنه يلجأ اىل استخدام مصطلح آخر يؤدي استخدامه بطريق غري مباشر اىل               

جييب باستخدام كلمة املـصلحة     " احلق"السؤال هو   تغيري أساس احلوار ، فإذا كان موضوع        
  .ودف بذلك اىل تغيري أساس املوضوع ، اىل أساس يبدو فيه كونه منطقيا وميكن تقبله 

  
وبترسيخ تداول املصطلح وعلى نطاق واسع استطاعت اإلمربيالية العاملية أن تـسخره            

 ترجو الوصـول إليـه مـن         اهلـالمي متكنت من تشكيله حسب ما      هملآرا ، ونظراً ملفهوم   
  " . احلق"الغايات ، حىت أصبح استخدامه يغين  عن استخدام مصطلح 

  



ولطغيان القوة اإلعالمية اإلمربيالية ، وقدرا على التأثري يف مسارات عديـدة منـها              
استخدام املصطلحات ، فإا ولألسف قد أثرت يف كثري من املثقفني املسلمني ، والـصحفيني        

صوص ، وحىت بعض املفكرين اىل احلد الذي أصبحوا فيـه يـرددون نفـس               على وجه اخل  
  :املصطلح يف وصف احلقوق ، وانتقل أثر هذا االستخدام اخلاطئ اىل الفرد املسلم ، فأصبح 

   
 غري منطقي كوجود إسرائيل ، وكتحكم اإلمربيالية يف شئون بلده           ويتقبل ما ه  : أوالً  

أنه جيد هلا العذر والسبب ، فلم يعد األمر مسألة تسلط           ومستقبله وحىت ثقافته وعقيدته ، وك     
  .ومقاومة ، بل أصبح كل شئ قابل للحوار واملساومة حىت احلقوق الثابتة 

   
وهو األخطر أن هذا التصور انعكس على حياة الفرد املسلم ، وأصول تعامله             : وثانيا  

ـ          ن كوا منضبطة شرعا    مع اآلخرين فأصبحت املصـلحة حمترمـة حبد ذاا وبغض النظر ع
  " . حق: "فما فيه مصلحة إذا فهو  " :  احلق : "أوال ، وأصبحت يف التصور العام تعادل 

  
ولعل تـوجه اإلنسان املسلم اىل هذا التصور نابع من معـرفة هي فـي حقيقتـها              
جهل ، فهو يعرف أن مصطلح املصلحة يستخدم يف علوم الدين ، ويتصور جاهالً أن مفهوم                

لحة يف الشريعة هو نفسه املتصور يف ذهنه ، وجيهل أن تصوره للمفهوم ، إمنا هو تـصور                  املص
  . من صناعة إمربيالية 

  

   : الدراسةتاإلشكالية وتساؤال
  

يف إطار أحد مصادر التشريع     " املصلحة: "وظف علماء أصول الفقه املسلمني مصطلح       
كم الشرعي السليب أو اإلجيـايب يف     وِظف كعنصر كاشف الحتمال احل    " املصاحل املرسلة "وهو  

مسألة من املسائل اليت استجدت بعد عهد التشريع ، وال يوجد هلا شاهد من الشرع باالعتبار                



كل منفعة داخلة يف مقاصد الشارع دون أن يكون هلـا شـاهد             : أو اإللغاء ، وتعرف بأا      
 العالقات الدولية مـن     باالعتبار أو اإللغاء ، ويف نفس الوقت وظف نفس املصطلح يف حتليل           

قبل النظرية الواقعية يف العصر احلديث ، وللمصطلح جذور تارخيية يف الفكر الغريب ترجع اىل               
  . عصور اإلمرباطورية الرومانية 

  
وتكمن إشكالية البحث يف استعمال املفهوم من قبل تيارين فكريني خمتلفني ، مما يثري              

اهني ، وطبيعة استخدامه ، وشروط توظيفه يف         املفهوم عند كال االجت    نالتساؤل حول مضمو  
فهم وحتديد املواقف واألفعال ، واألثر الذي يترتب على توظيف هذا املفهوم علـى احليـاة                

  . االجتماعية بالنسبة لكل اجتاه 
  

  : وعليه ميكن صياغة السؤال العام إلشكالية البحث كاآليت 
  

   النظرية الواقعية ؟ مفهوم املصلحة يف الشريعة اإلسالمية ويفوما ه
  

  :حلل اإلشكالية متت االستعانة بالتساؤالت الفرعية التالية 
  ما هو مفهوم املصلحة عند علماء املسلني،وما هي أنواع املصاحل ، وجماالت تطبيقها ؟

   مفـهوم املصـلحة عند مفكري الغرب ، و ماهي أنواعها ؟وما هـ
 ة اخلارجية للدول؟ الغرب للمصلحة يف السياسمماهي آثار مفهو.3
ماهي أوجه االتفاق والفروق النظرية بني مفهوم املصـلحة يف الشريعة اإلسالمية ،            .4

  ويف الفكر الغريب ؟

  
  :الفرضيات 

  



متت صـياغة   , دف اإلجابة على اإلشكالية وتساؤالت الدراسة بشكل وايف وشامل ودقيق           
  .الفرضيات التالية 

ة يف الشريعة اإلسالمية والفكر الغريب مع وحدة        هناك اختالف بني مفهوم املصلح    . 1
  .املصطلح 

  .هناك تطابق بين مفهوم المصلحة في الشريعة اإلسالمية والفكر الغربي واختالف في ضوابط التطبيق . 2 

هناك تباين يف النتائج املترتبة عن تطبيق املصلحة يف كل من الـشريعة اإلسـالمية               .3
  .والفكر الغريب 

عة اإلسالمية عن الفكر الغريب يف حدود امتداد مفهوم املصلحة تبعـا            ختتلف الشري .4
  .للتباين يف مفهوم املواطنة لكل منهما 

  
  :منهجية البحث 

  
  .اعتمد العمل في هذا البحث على المنهج المقارن ، و هو أآثر الطرق العلمية مناسبة في هذا الشكل من البحث العلمي 

  

  )1(.." قوف على أوجه االختالف واالتفاق بني الظواهرالو"ويعرف املنهج املقارن بأنه
  :وقد حدد بعض علماء املنهجية خطوات املنهج املقارن يف النقاط التالية 

   .فمجع ووصف احلقائق اليت مت احلصول عليها من خالل عملية التصني.1
   . حتديد أوجه التماثل واالتفاق ، والتباين واالختالف وتوصيفها.2

  .تراضات مؤقتة حول العالقات البينية يف العملية السياسية صياغة اف. 3
  .  هذه االفتراضات المؤقتة تعاد  صياغتها خالل فترة المالحظة اإلمبريقية الدقيقة .4

  
  : خطة البحث 

                                                 
  .  243ص ،  2004 عبد الغفار رشاد القصيب ، مناهج البحث يف علم السياسة ، القاهرة ، مكتبة اآلداب ،  (1)



  
  :ينقسم البحث اىل ثالنة فصول 

  
 الفصل األول يبحث يف مفهوم املصلحة عند علماء أصول الفقه ، وينقـسم هـذا               

  : اىل أربعة مباحث الفصل
  

  .خصص لتـعريف املصلحة يف اللـغة ويف اصطالح علماء أصول الفقه  .  1
  .استعرض أنواع  وتقسيمات املصلحة  . 2
  
تطرق البحث فيه اىل أقوال العلماء يف األخذ باملصاحل املرسلة ، وهي أربعة مذاهب بني                .  3

  . جموز  بإطالق وجموز بشروط  ومـانع 
   
  

ويعىن بتطبيقات املصلحة يف الشريعة اإلسالمية ، وهو مقسم اىل مخسة مباحث            : ثاين  الفصل ال 
  :بعدد الضرورات اخلمس امع على أا من املصاحل  املعتربة ، وهذه املبـاحث هي 

  
  .حتدث عن حفظ الدين ، والوسائل اليت اعتمدها اإلسالم لذلك   . 1
  
  . ومـعىن احلفظ حفـظ النفس ، بـني  معىن النفس    .  2
  
  . حفظ العقل ، أوضح اهتمام الشارع بسالمة  العـقل  .  3
  
  .وفيه حـرص  الشريـعة  علـى سـالمة  األنساب  .  4
  



  . حفظ املال ، وحكمة الشارع وتعاليمه يف طريقة احلفظ . 5
  
  

: بيـة  يستعرض مناذج من تطبيقات املصلحة يف السياسة اخلارجية للدول الغر   : الفصل الثالث   
  :ويتضمن ثالثة مباحث هي 

  
وفيه تعريف للمصلحة ، واجلذور التارخيية ملفهومها ، ورؤية         : املصلحة يف الفكر الغريب      . 1

املفكرين الغربيني له ، وتقسيمات املصلحة عندهم ، وعالقة املصلحة  باحلق ، واسـتعراض               
لشريعة اإلسـالمية مـن     لرؤية مفكرين غربيني حمددين ، ونظرة اىل الضرورات اخلمس يف ا          

  .منظور غريب 
يكشف عن أن الداعي اىل التنظيم الدويل       : املصلحة ودواعي التنظيم الدويل لدى الغرب       . 2

  .إمنا هو املصلحة ، ويدلل على ذلك باستعراض تاريخ التنظيم الدويل منذ بداياته 
  
لحة لـدى الغـرب ال      ينتهي اىل أن املص   : املصلحة وضوابط التطبيق يف املمارسة الغربية       .3

حدود هلا سوى املصلحة نفسها ، ويستعرض تاريخ التسلط اإلمربيـايل ، بعـد تعــريف                
  .   اإلمربيالية ، مث يوثق ذلك بنماذج تكشف عن مدى العالقة بني املصلحة وضوابط تطبيقها 

  
  
  
  
  
  
  



  



  الفصـل األول
  املصلحة يف مفهوم علماء أصول الفقه  

  
  

  :املصلحة تعريف : املبحث األول 
  

  :تعريف المصلحة في اللغـة : المطلب األول 
  

  :جـاء يف لسان العرب 
  

  .الصالح :      واملصلحة 
  .واحدة املصاحل :      واملصلحة 

  .أقامه :  بعد فساده ء     وأصلح الشي
  . )1(أحسن إليها فصلحت :      وأصلح الدابة 

  
  : ويف البحر احمليط 

  
  .املصاحل واحدة :      واملصلحة 
  .نقيض استفسد :      واستصلح 

  )2(.من بابتك :  ، أي ر     وهذا يصلح لك ، كينص

                                                 
  . ، بريوت ، دار صادر 2/517ابن منظور ، لسان العرب ،   (1)
، ص   1993عة الثالثة ، بريوت ، مؤسسة الرسالة ،         دي ، القاموس احمليط ، الطب     اجمد الذين حممد بن يعقوب الفريوزآب     (2)

293.   
  



  
  .ويف خمتار الصحاح 

  
  .ونقل الفراء صلح أيضا بالضم .  ضد الفساد وبابه دخل ) الصالح   " (

  .     وهذا يصلح لك أي من بابتك 
  .ذكًر ويؤنث ي) الصلح(واالسم ) املصاحلة(بالكسر مصدر ) الصالح(  و

  .بتشديد الصاد ) اصلحا(و ) تصاحلا(و ) اصطلحا(    وقد
  

  .ضد اإلفساد ) اإلصالح(     و
  ).املصاحل(واحدة ) املصلحة(     و

   )1() "  االستفساد( ضد ) االستصالح(     و

  
  :     ويف املستصفى لإلمام  الغزايل 

  
ع والضر، واحلسنات والسيئات ، الن      ويعرب عن املصاحل واملفاسد باخلري والشر، والنف      

املصاحل كلها خيور نافعات حسنات ،  واملفاسد بأسرها شرور مضرات سيئات ، وقد غلب               
  )2(.يف القرآن استعمال احلسنات يف املصاحل ، والسيئات يف املفاسد  

  
وأما املصلحة فهي عبارة يف األصل عن جلب منفعة أو : "ويف تعريف آخر للغزايل 

             )3("  رة دفع مض

                                                 
   .367 ، ص   1993 .1981حممد ابن أيب بكر بن عبد القادر الرازي ، خمتار الصحاح،، ،بريوت ، دار الكتاب العريب  (1)

ألشــقر ،   أيب حامـد حممد بن حممد بن حممد الغـزايل الطوسي ، املستصفى ، حتقيق وتعليق حممد بن سليمان ا                 (2)  
  . 416 ، ص1997مؤسسة الرسالة ،  ، الطبعة األوىل، بريوت

   .416املصدر نفسه ص  (3)



: " أمـا في الشروح الحديثة لبعض آتب األصول فقد جـاء في إتحـاف ذوي البصـائر ، وفي آتاب  نزهة الناظر 

    )1(" والمصلحة  لغة آالمنفعة وزنا ومعنى ، فهي مصدر بمعنى الصالح آالمنفعة بمعنى النفع 

       

   )2(  "واملصلحة هي جلب املنفعة أو دفع املضرة   " 
  

  :   وتوصل الدكتور حسني حامد إىل أن 
  

   :الذي يؤخذ من تتبع كتب اللغة أن املصلحة تطلق باطال قني   " 
  

أن املصلحة كاملنفعة لفظا ومعىن ، فهي على هذا اإلطالق ، إمـا مـصدر مبعـىن                 :  األول
ة اسم الواحدة من     الواحدة من املصاحل ، كاملنفع     مالصـالح ، كاملنفعة مبعىن النفع ، وإما إ س        

  .املنافع 
  

تطلق املصلحة على الفعل الذي فيه صالح مبعىن النفع ، جمازا مرسال ، من بـاب              :  الثـاين  
ـ                م ـإطـالق اسم املسبب على السبب ، فقـال إن التجارة مـصلحة ، وطلــب العل

  .مصـلحة ، وذلك الن التجارة وطلب العلم سبب املنافع املادية واملعنوية 
  

                                                 
عبد الكرمي بن علي بن حممد النملت ، إحتاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر يف أصول الفقه على مذهب األمام                     (1)

  . 306، ص ) 4( ، الد 1996مة للنشر والتوزيع ، أمحد بن حنبل، الطبعة األوىل ، اململكة العربية السعودية ، دار العاص
عبد القادر بن أمحد بن مصطفى بدران الرومي مث الدمشقي، نزهة اخلاطر العاطر ، شرح كتاب روضة الناظر جنـة                     (2)

عربية املناظر يف أصـول الفـقه على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل ، ابن قدامى املقـدسي ، الطبعة الثانية ،  اإلمارات ال                    
  . 340 ص  ،1995املتحدة ، مكـتبة اهلـدى ، دار ابن حزم ، 



ة ذا املعىن ضد املفسدة  فهما نقيضان ال جيتمعان ،كما أن النفع نقيض واملصلح
واملناسبة بني معىن املصلحة لغة و معناها شرعا مناسبة واضحة ، تظهر عند تعريف . الضرر

  .املصلحة عند أهل الشرع 

  

واملراد بالتحصيل جلب . أما املنفعة فقد عرفها البعض بأا اللذة حتصيال أو إبقاء 
   )1("  . لـذة ، واملراد باإلبقاء احملافظة عليها ال

 

وقريب منه ما ذهب إليه الدكتور حممد عبد العاطي  ، أستاذ أصول الفقه املساعد 
   )2(بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة  

 

واتفق الدكتور البوطي مع الدكتور حسني حامد يف الشق األول من تعريفه للمصلحة 
 سواء كان -فكل ما كان فيه نفع  : ...ان العرب ، وأضاف شارحا مماثال له بتعريف لس

باجللب والتحصيل كاستحصال الفوائد واللذائذ ، أو بالـدفع واالتقاء كاستبعاد املضار 
    )3(.  فهو جدير بأن يسمى مصلحة –واآلالم 

  

نا  إىل لو رجع:        ويقول الدكتور جميد العنبكي ، وهو صاحب حتليل خاص به للمصلحة 
  .القواميس لوجدنا أن املصلحة تعين لغة الصالح واملصـلحة واحد املصاحل 

  

                                                 
  . 4 ـ  3 ، ص 1981،مكتبة املتنيب  نظرية املصلحة يف الفقه اإلسالمي ، الدكتور حسني حامد حسان، القاهرة ،  (1)
 دار النهضة العربيـة ،      دكتور حممد عبد العاطي حممد علي ، املقاصد الشرعية وأثرها يف الفقه اإلسالمي ، القاهرة ،                (2)

  .109 ، ص 1996
 الــجزائر ، مكتبـة      ،لدكتور حممد سعيد رمضان البوطي ، ضوابط املصلحة يف الشريعة اإلسالمية، الطبعة الثالثة              ا(3) 

  . 27 بريوت ، مؤسسة الرسالة ، دون ذكر تاريخ  النشر ، ص ،رحاب ،  دمشق ، الدار املتحدة للطباعة والنشر 



يقال رأى اإلمام املصلحة يف كذا ، أي الصاحل واملصلحة مفعلة من الصالح ، وهو 
 له ، كالقلم على هيئته الصاحلة ء على هيأة كاملة حبسب ما يراد ذلك الشيءكون الشي

    )1(. ته الصاحلة للضرب به للكتابة به ، والسيف على هيأ

  

وهناك من ينظر إىل مسألة التعريف نظرة سلبية معىن أا قد ال ختدم الغرض الذي 
استدعيت من أجله وهو زيادة التوضيح ، ألا كما يرون غري دقيقة وغري واضحة ويستدلون 

  :على دعواهم مبا يلي 

  

 منها ، ومن هنا تأيت صعوبة  اليت يتكونةعناصره األساسي  هو بيانءفتعريف الشي" 
التعريف نظرا لطبيعته املؤقتة ، فنحن ال نستطيع أن نعرف كل شئ ألننا ال نستطيع معرفة 

 وتنقيحه وحتريره ء تعريف الشي النظر يفد ، وكثريا ما يعاءاخلصائص احلقيقية هلذا الشي
   )2(  "بصورة مستمرة 

  

  :اء أصول الفقه اإلسالمي تعريف املصلحة يف اصطالح علم: املطلب الثاين 

  

جتدر املالحظة أن التعريف اللغوي عام ، بينما التعريف االصطالحي خاص باملصلحة 
  . املرسلة إذ تنصب دراسة علماء األصول على املصاحل املرسلة كأحد األصول الشرعية 

  

                                                 
يف التشريع اإلسالمي ، الطبعـة األوىل ،   : يد محيد العنبكي ، أثر املصلحة يف التشريعات ، الكتاب األول            الدكتور جم (1) 

  .   19 ، ص 2002 للنشر والتوزيع ، ةعمان ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، الدار العلمية الدولي
ـ   الدكتور ساسي سامل احلاج ، نقد اخلطاب االستشراقي ، الظــاهرة اال           (2)  رها يف الــدراسات    ـستـشراقية وأث

  .18  ، اجلزء األول ، ص 2002اإلسـالمية، الطبعة األوىل ، بريوت ، دار املدار اإلسالمي، 



) جلب منفعة أو دفع مضرة (نفبعد أن عرف اإلمام الغزايل املصلحة لغة بأا عبارة ع
ولسنا نعين به ، ذلك ، فان جلب املنفعة ، ودفع املضرة مقاصد اخللق وصالح : "أضاف 

  . اخللق يف حتصيل مقاصدهم

أراد بذلك أن ينبه إىل جماالت استخدام مصطلح مصلحة ويؤكد أن املعىن الذي 
  .يقصده علماء األصول ليس هو املعىن املتبادر من النظام اللغوي العام 

  

  :عىن بقوله فيبني هذا امل

  

   )1(لكنا نعين باملصلحة احملافظة على مقصود الشرع 

  

االستصالح كما جاء " أو " االستدالل " أو " االستدالل املرسل "وقد يعرب عنها بـ
  : يف البحر احمليط 

  

  .أي مل تعترب ومل تلغ " مرسلة "االستدالل املرسل ، وهلذا مسيت " ويلقب بـ 

  

  " .االستدالل " السمعاين عليه اسم وأطلق إمام احلرمني وابن 

  

  " .االستصالح " بـ "  "الكايف " وعرب عنه اخلوارزمي يف 

                                                 
أيب حامد حممد بن حممد بن حممد الغزايل الطوسي ، املستصفى من علم األصـول حتقيق وتعليق حممـد سـليمان                    (1) 

  . 416 ، ص1997سالة ،  األشقر، الطبعة األوىل ، بريوت ، مؤسسة الر



  

  .احملافظة على مقصود الشرع بدفع املفاسد على اخللق : واملراد باملصلحة : قال 

    

 وفسره اإلمام الغزايل بأن يوجد معىن يشعر باحلكم مناسب له عقال ، وال يوجد أصل 
  . والتعليل املصور جار فيه متفق عليه ،

  

    )2("  بأن ال يستند إىل أصل كلي وال جزئي "      وفسره ابن برهان يف األوسط 

التعريفات السابقة عدا تعريف الغزايل ال تتضمن إشارة إىل االختالف يف معىن 
ض املصلحة يف النظام اللغوي العام وبني معناها الذي يستخدمه علماء األصول ، غري أن بع

التعاريف ال خيلو من هذه اإلشارة كالتعريف الوارد  يف كتاب التقرير والتحبري فجاء تعريفه 
  :للمصلحة املرسلة متضمنا هذه اإلشارة بقوله 

  

وهي اليت ال يشهد هلا أصل باالعتبار يف الشرع وال باإللغاء وان ) واملصاحل املرسلة  (
     )1(ل كانت على سنن املصاحل وتلقتها العقول بالقبو

  

  .إشارة إىل املعىن اللغوي " وان كانت على سنن املصاحل " فعبارة 

  

  "مرسلة "من كلمة  " اإلرسال " والقاسم املشترك بني مجيع التعاريف أا تعتين  بـ 
                                                 

 اإلسالمية واألوقـاف  نوزارة الشؤو  –" اإلسالم"موقع     – املصاحل املرسلة    – كتاب األدلة املختلف فيها      -البحر احمليط  (2)
   .15/5/2006 – والدعوة واإلرشاد ، اململكة العربية السعودية

 وزارة –"اإلسالم " امتة للكالم يف هده املقالة الثانية ، موقع  خ–  املقالة الثانية يف أحوال املوضوع –التقرير والتحبري  (1) 
   .11/7/2005الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد ، اململكة العربية السعودية ، 



" شهادة الشرع " واإلرسال هو حمصلة عدم " مصلحة " أكثر من عنايتها بكلمة 
  هو جوهر املسألة اليت يعاجلها األصويل ، وان مل يشملللمصلحة باالعتبار وال باإللغاء ، و

  :ذلك مجيع الباحثني كعبد القادر حيث يقول 

  

هو اتباع املصلحة املرسلة واملصلحة هي : من األصول املختلف فيها االستصالح 
   )2(.  جلب املنفعة أو دفع املضرة ، وهي على ثالثة أقسام

  

  :     فان حممد بن حسني يقول 

ما مل يشهد الشرع العتباره وال إللغائه : " ن تعريف املصلحة املرسلة بأا ميك.. 
    )1(وتسمى باالستصالح وباملناسب املرسل "  بدليل خاص 

  

  :وحممد الشوكاين نقال عن اخلوارزمي والغزايل وابن برهان 

  

ن واملراد باملصلحة احملافظة على مقصود الشرع ، بدفع املفاسد ع: قال اخلوارزمي 
هي أن يوجد معىن يشعر باحلكم ، مناسب عقال ، وال يوجد أصل : اخللق ، وقال الغزايل 

  .متفق عليه 

   )2(. هي ماال تستند إيل أصل كلي ، وال جزئي : وقال ابن برهان 

                                                 
عبد القادر بن أمحد بن مصطفى بدران الدومي مث الدمشقي ، نزهة اخلاطر العاطر ، شرح كتاب روضة الناظر و جنة                (2) 
ظر يف أصول الفقه على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل ، ابن قدامى املقدسي، الطبعة الثانية ، اإلمارات العربية املتحدة                    املنا

  . 341 – 340 ، ص 1995،  مكتبة اهلدى ، دار ابن حزم ، 
ملكـة العربيـة    حممد بن حسني بن حسن اجليزاين ، معامل أصول الفقه عند أهل السنة واجلماعة ، الطبعة الثالثة، امل                  (1)

   .243 هج ص1422السعودية ، دار ابن اجلوزي ، 



  

  :أما الدكتور وهبة الزحيلي فهو أكثر وضوحا وتفصيال يف تعريفه للمصاحل إذ يقول 

  

وصاف اليت تالئم تصرفات الشارع ومقاصده ، ولكن مل هي األ: املصاحل املرسلة 
 هلا دليل معني من الشرع باالعتبار أو اإللغاء ، وحيصل من ربط احلكم ا جلب ديشه

و ذا يتبني أنه إذا وجد للواقعة نظري يف الشرع من . مصلحة أو دفع مفسدة عن الناس 
ا إذا مل يوجد للوصف املناسب الذي كتاب أو سنة أو إمجاع ، جلأ اتهد إىل القياس ، أم

لح بناء احلـكم علية نظري منصوص عليه ، عمل اتهد باملصاحل املرسلة أو ـيص
   )3(.حاالستصال

  :     ويف شرحه على روضة الناظر يعرف الشارح املصلحة املرسلة مبا يلي 

  

  ) .اتباع املصلحة املرسلة : وهو : (      قوله 

  

ترتيب احلكم الشرعي يف واقعة ال : صالح عند األصوليني هو االست: أقول:     ش 
   )1(.نص فيها وال إمجاع ؛ بناء على مراعاة مصلحة مرسلة ، وسيأيت بيان املصلحة املرسلة 

                                                                                                                                                 
أيب حفص سامي بـن العـريب       : حممد بن علي الشوكاين ، إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول، حتقيق                (2)

 الفـضيلة   عبد اهللا بن عبد الرمحن السعد ، وسعد بن ناصر الشمري ، ، الطبعة األول، الرياض ى دار                 : األثرى ، تقدمي    
  .  990 ، ص 2 ، الد 2000للنشر والتوزيع ، 

وهبة الزحيلي ، أصول الفقه اإلسالمي ، دمشق، اجلزائر ، دار الفكر ، دون ذكر  تاريخ النـشر، اجلـزء الثـاين ،                         (3)
  .757ص

لى مذهب األمام   عبد الكرمي بن علي بن حممد النملت ، إحتاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر يف أصول الفقه ع                  (1)  
، ص  ) 4( ، الـد     1996أمحد بن حنبل، الطبعة األوىل ، اململـكة العربية السعودية ، دار العاصمة للنشر والتـوزيع ،                

306 – 307  .  



  

  :ويفصل الشاطيب يف موافقاته تعريف املصلحة املرسلة بالقول 

  

م االعتياد ، فهي فاملصلحة إذا كانت هي الغالبة عند مناظرا مع املفسدة يف حك
  ....املقصودة شرعا ولتحصيلها وقع الطلب على العباد ،

  

وكذلك املفسدة إذا كانت هي الغالبة بالنظر إىل املصلحة يف حكم االعتياد ؛ فرفعها 
  ....هو املقصود شرعا وألجله وقع النهي ؛

  

هذا وقد مت اجتزاء بعض هذا التفصيل لعدم احلاجة إليه ، وباالنتقال إىل حاصل 
  :التفصيل يقول الشاطيب فيه 

  

فاحلاصل من ذلك أن املصاحل املعتربة شرعا أو املفاسد املعتربة شرعا هي خالصة غري 
 من املفاسد ، ال قليال وال كثريا ، وان توهم أا مشوبة ، فليست يف احلقيقة ءمشوبة بشي

ملراد ا ما جيري يف االعتياد الشرعية كذلك ؛ ألن املصلحة املغلوبة أو املفسدة املغلوبة إمنا ا
الكسيب من غري خروج إىل زيادة تقتضي التفات الشارع إليها على اجلملة هذا املقـدار هو 

     )1(الذي قيل انه غري مقصود للشارع يف شرعية األحكام 

  

                                                                                                                                                 
  

: ، املوافقات ، ضبط وتقدمي وتعليق و إخراج         )هج790ت(أيب إسحاق إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الشاطيب          (1) 
 العقربيـة ، دار ابـن       -اخلـرب  -ر بن حسن آل سلمان، الطبعة األوىل ، املمـلكة العـربية السعوديـة          أبو عبيده مشهو  

  . 45 ، اـلد الثاين ، ص 1997 ، ععفـان للنشر والتـوزي



واستعرض الدكتور حسني حامد أقوال بعض علماء األصول يف تعريف املصلحة 
ظا موضعني عرض األصوليون فيهما لتعريف املصلحة فيقول حتت املرسلة يف الشرع ، مالح

  :               ما نصه " املصلحة يف الشرع " عنوان 

  

عند تعريف املناسب بأنه : عرض األصوليون لتعريف املصلحة يف موضعني أحدمها 
ذة  ي يترتب على شرع احلكم عنده مصلحة ، فقالوا إن املراد باملصلحة هو الليالوصف الذ

أو ماكان وسيلة إليها ، وقد أدخلوا دفع املفسدة يف املصلحة ، فتطرقوا إيل  تعريف املفسدة 
بأا األمل ، و ماكان وسيلة إليه ، مث قسموا كال من املصلحة واملفسدة إيل نفسي ، وبدين 

 وهذا التعريف يتفق مع تعريف أهل اللغة ، فهم مل يقصدوا باملصلحة معىن. دنيوي ، وأخروي
مغايرا ملعناها لغة ، فقد سبق أن املصلحة لغة تطلق حقيقة على املنفعة ، وجمازا على السبب 

  . املؤدي إيل النفع 

    

ويف هذا . وأما املوضع الثاين فهـو عند الكالم على املصلحة كـدليل شرعي 
أوهلـا للغـزايل الشافـعي ، والثـاين للطـويف : املوضع توجد  تعريفات ثـالثة 

  .نبـلي ، والثالث للخوارزمي احل

  

أما الغزايل فقد عرف املصلحة بقوله ، أما املصلحة فهي عبارة يف األصل عن   : أوال
د ـجلب منفعة أو دفع مضرة ، ولسنا نعين به ، ذلك ، فان جلب املنفعة ودفع املضرة مقاص

لى مقصـود لكنا نعين باملصلحة احملافظة ع. اخللق ، وصالح اخللق يف حتصيل مقاصدهم 
وهو أن حيفظ عليهم دينهم ، ونفسهم ، : الشرع ، ومقصود الشرع من اخلـلق مخسة 

 حفظ هـذه األصول اخلمسة فهـو نفكل ما يتضم. وعقلهم ، ونسلهم ، وماهلم 
 هذه األصول فهو مفسدة ، ودفعه مصلحة ، وإذا أطلقنا املعىن تمصـلحة ، وكل ما يفو



  .ياس أردنا به هذا اجلنس املخيل أو املناسب يف باب الق

  

فهي السبب : وأما حدها حبسب العرف "أما الطويف فقد عرف املصلحة فقال  : ثانيا
املؤدي إىل الصالح والنفع ، كالتجارة املؤدية إىل الربح ، وحبسب الشرع هي السبب املؤدي 

 ، مث هي تنقسم إىل ما يقصـده الشارع حلقـه ةإىل مقصود الشارع عبادة أو عاد
  .كالعبادات ، واىل ما يقصده لنفع املخلوقني ، وانتظام أحواهلم كالعبادات 

  

واملراد باملصلحة احملافظة على : "وأما اخلوارزمي فقد عرف املصلحة فقال  : ثالثا
   )1(" مقصود الشرع بدفع املفاسد عن اخللق

  

  : اقتباس ما يلي نومن شرح الكوكب املنري ميك

  

، وذلك إن شهـد الشـرع ..بـات العـلة باملناسـبة إث: واملصاحل املرسلة "
باعتبارها ، كاقتباس احلكم من معقول دليل شرعي ، فقياس ، أو بطالا كتعيني الصوم يف 

 اأنكرها متأخرو: كفارة وطء رمضان على املوسر كامللك وحنوه فلغو ، قال بعض أصحابنا 
ومجاعة من املتكلمني ، وقال ا مالك   واجلدل ، وابن ألبا قالينمن أهل األصولأصحابنا 

)2(" .  والشافعي ، يف قول قدمي ، وحكي عن أيب حنيفة
   

  

                                                 
   . 11 - 5، ص  1981الدكتور حسني حامد حسان ، نظرية املصلحة يف الفقه اإلسالمي، القاهرة ، مكتبة املتنيب ،(1) 
 اإلسـالمية واألوقــاف والـدعــوة       ن وزارة الشؤو  –"اإلسالم" موقع   –  املصاحل املرسلة     -ح الكوكب املنري    شر(2)

   .16/5/2006 اململكة العربية السعودية ، –واإلرشاد 



املنفعة اليت قصدها الشارع احلكيم " والدكتور حممد سعيد البوطي يعرف املصلحة بـ 
لعباده من حفظ دينهم ، ونفوسهم ، وعقوهلم  ، ونسلهم ، وأمواهلم ، طبق ترتيب معني فيما 

   ."بينها 

 مث يعـرف املنفعة بأا اللـذة أو ما كان وسيلة إليها ، ودفع األلـم أو ماكان 
   )1(وسيلة إليه 

يف املنفعة خيلص الدكتور جميد العنبكي إىل " جون ستيوارت مل " ويف مناقشة لرأي 
  " .إن املنفعة هي اللذة " قد جانب الدقة حني قال " أن  مل 

  

 رمضان –) لعله سعيد (-) سعد (يف ، حممد  وقد تابع هذا التـعر: ويضيف 
  : البوطي إذ يقول 

واملنفعة هي اللذة أو ماكان وسيلة إليها ، ودفع األمل أو ماكان وسيلة إليه ، وبتعبري 
اللذة حتصيال أو إبقاء ، فاملـراد بالتحصيل جلب اللذة " هي كما قال الرازي : آخـر 

   )2(ا بدفع املضرة وأسباا مباشرة ، واملراد باإلبقاء احلفاظ عليه

  

و مرة أخرى مع شارح الكوكب املنري يف تعريفه للرابع من مسالك العلة حيث يورد 
  :مالحظة مهمة فيعرف املناسب بأنه 

  
                                                 

لدكتور حممد سعيد رمضان البوطي ، ضوابط املصلحة يف الشريعة اإلسالمية ، الطبعة الثالثة ، اجلزائـر ، مكتبـة                     ا (1) 
  .  27 ، مؤسسة الرسالة، دون ذكر تاريخ  النشر ، ص  اب ، دمشق ، الدار املتحدة للطباعة والنشر ، بريوترح
يف التشريع اإلسالمي ، الطبعة األوىل ، عمان ، دار الثقافة : الدكتور جميد محيد العنبكي ، أثر املصلحة يف التشريعات ، الكتاب األول (2) 

  .    24 – 23، ص  2002 للنشر والتوزيع ، ةمية الدوليللنشر والتوزيع ، الدار العل

  
  



  "ما تقع املصلحة عقبه      " 

  

أي أن املصلحة إمنا تقع عقب املناسب أي أا نتيجة لتطبيق املناسب وهذا يعين أن 
  . للمصلحة وليس العكس املناسب كاشف

  

 طوزيد لراب(ومعىن املناسب أن يكون يف إثبات احلكم عقبه مصلحة : قال يف الروضة 
  ) . ما عقلي 

  

 املصلحة عقبه لرابط ما عقلي عهو ما تتوق: املناسب : قال الطويف يف خمتصره 
رك العقل السليم أد:  املصلحة عقبه ، أي إذا وجد أو إذا مسع عاملناسب ما تتوق: فقولنا ....

كون ذلك الوصف سببا مفضيا إىل مصلحة من املصاحل لرابط  ما من الروابط العقلية بني تلك 
  " .لرابط ما عقلي" املصلحة وذلك الوصف ، وهو معىن قويل 

  

املسكر حرام ، أدرك العقل أن حترمي السكر مفض إىل مصلحة ، وهي : إذا قيل : مثاله
    )1(. حفظ العقل من االضطراب

                                                 
 ن وزارة الشؤو–"اإلسالم" الرابع من مسالك العلة املناسبة  موقع – مسالك العلة – القياس –شرح الكوكب املنري  (1)

   .17/5/2006،  اململكة العربية السعودية –اإلسالمية واألوقـاف والـدعـوة واإلرشاد 



  .أنواع املصاحل : املبحث الثاين  
  

أهم طريقتني لتقسيم املصلحة وأكثرمها شيوعا عند الباحثني مها اللتان يتم تقسيم 
املصلحة فيهما من حيث اعتبار الشارع هلا ومن حيث قوا يف ذاا وهناك طرق عديدة 

تصر األخذ ا على أخرى لتقسيم املصلحة ليست ذات شهرة كبرية ، هي حماوالت فردية ، أق
أصحاا ، وهي ذات فائدة للباحثني يف املصلحة من جانبها األصويل ، وألن هذا اجلانب ليس 
من وظيفة هـذا البحث ، فيمـكن االقتصار على الطريقتني املذكورتني فبهما يتحقق 

 هذا الغرض ، وسيتم حبث الطريقتني يف الفرعني التاليني بذكر مناذج من كتابات الباحثني يف
  .الصدد مع إبداء املالحظات الضرورية مىت ما دعت احلاجة إليها 

  

  .تقسيم املصلحة من حيث اعتبار الشارع هلا  : املطلب األول

  

  .تنقسم املصلحة ذا االعتبار إىل ثالثة أقسام 

  

  .مصلحة شهد الشرع العتبارها  . 1

  

أما مـا   .... لشرع ثالثة أقسام    املصلحة باإلضافة إيل شهادة ا    : " يقول اإلمام الغزايل    
شهد الشرع العتبارها فهي حجة ، ويرجع حاصلها إيل القياس ، وهو اقتباس احلكـم مـن                 

   )1(" . معقول النص واإلمجاع 

                                                 
مد بن حممد بن حممد الغزايل الطوسي ، حتقيق وتعليق حممد بن سليمان األشقر ، الطبعة األوىل ، بريوت أيب حامد حم  (1)

  .     415  – 414 ، ص 1997، مؤسسة الرسالة ، 



  

فشهادة الشرع للمصلحة باالعتبار يقصد به وجود أصل يف الشرع يشهد لنوع 
  .املصلحة أو جنسها 

تضمني السارق قيمة املسروق وان أقيم  : ومن أمثلة وجود نص يشهد لنوع املصلحة
  . عليه احلد ، زجرا له عن العدوان 

  

ومن أمثلة وجود نص يشهد جلنس املصلحة إعطاء الشارب حكم القاذف إقامة ملظنة 
  .القذف وهو الشرب مقام القذف 

  
 وتدخل هذه املصلحة عند من يروا يف باب القياس أوهي القياس نفسة

)1(
وهو  

نظر يف كيفية " كم من معقول النص واإلمجاع ، وذكر اإلمام الغزايل أن ذلكاقتباس احل
ومثاله حكمنا أن كل ما أسكر من مشروب أو . استثمار األحكام من األصول املثمرة 

اط ـمأكول فيحرم ، قياسا على الـخمر ، ألا حرمت حلفظ العقـل الذي هو من
)4( )3( )2(.حظة هده املصـلحةالتكلـيف ، فتحرمي الشرع للخمر دليل على مال

      

  

                                                 
  .16 ، ص1981الدكتور حسني حامد حسان ، نظرية املصلحة يف الفقه اإلسالمي ، القاهرة ، مكتبة املتنيب ،(1) 
ن علي بن حممد النملت ، إحتاف دوي البصائر بشرح روضة الناظر يف أصول الفقه على مذهب اإلمام                  عبد الكرمي ب  (2) 

  .307 ص ، 4 ، الد 1996أمحد بن حنبل، دار العاصمة للنشر والتوزيع ، اململكة العربية السعودية ، 
اطر بشرح كتاب روضة الناظر وجنة املناظر يف أصـول عبد القادر بن أمحد بن مصطفى بدران الدومي مث الدمشقي ، نزهة اخلاطر الع (3)

الفـقه على مذهـب اإلمام أمحد بن حنبل ،  ابن قـدامى املقدسي ، الطبعة الثانية ، اإلمارات العربية املتحدة ، مكتبة اهلـدى ، دار ابن 
   .  340، ص  1995حزم ، 

لـم األصـول ، حتقيق وتطبيق حممد سليـمان األشقـر ، الطبعة األوىل ، أيب حامد حممد بن حممد  الغزايل الطوسي ، املستصفى يف ع(4) 
                        .       415، ص  1991بريوت ، مؤسسة الرسالة ،

  



  :ما يلي " البحر احمليط" وينقل صاحب نظرية املصلحة  عن

                                                                                                              

عن الشافعي ومعظم أصحاب أيب حنيفة إىل اعتماد " الوجيز" حكاه أبن برهان يف"
   )1(" تعليق األحكام باملصاحل املرسلة ، بشرط مالءمته للمصاحل املعتربة املشهود هلا باألصول

  

على حكم يف واقعة ، ودل على املصلحة أن الشارع إذا نص " بـوميكن توضيح ذلك 
 العـلة الظاهرة اليت ربط ا اليت قصدها ذا احلكم ، وأرشـد مبسلك من املسالك إىل

 فان كل واقعة غري الواقعة اليت نص عليها – ملا يف هذا الربط من حتقيق املصلحة –حكمه 
    )2(.وهذا حكـم النص تتحقق فيها هذه العلة حيكم فيها حبكم الشارع يف واقعة النص ، 

 

ويعرب عن املصلحة أيضا باملناسب وعلية فان املصلحة املعتربة هي املناسب املعترب 
  :ويعرفه الدكتور وهبة الزحيلي 

  

ل ـهو مـاشهد الشارع باعتبـاره بان وضع من األحـكام التفصيلية مـا يوص"
وضوعة للمحافظة على مقاصد إليه ، وبعد أن مثل لألحكام التفصيلية باألحكام الشرعية امل

بعد . الشرع الكلية اخلمس وهي حفظ الدين ، والنفس و العقل والنسب أو العرض واملال 
هذا الوصف ال خالف يف جواز التعليل به لالستقراء بأن أحكام الشرع كانت : ذلك يقول 

                                                 
 اإلسـالمية   ن وزارة الشؤو  -" اإلسالم"البـحـر الـمحيط ، كتاب األدلة املختلف فيها ، املصاحل املرسلة ، موقع              (1)

حممد بن علي الشوكاين ، إرشاد الفحول إىل         .30/5/2006شـاد ، اململكة العربية السعودية ،     واألوقاف والدعوة واإلر  
عبد اهللا بن عبد الرمحان السعد وسعد       : األصول ، حتقيق أيب حفص سامي بن العريب األثرى ، تقدمي             حتقيق احلق من علم   

  . 991ص  ، 2، الد  2000زيع ، بن ناصر الشمري، الطبعة األوىل ، الرياض ، دار الفضيلة للنشر والتو
عبد الكرمي بن علي بن حممد النملت ، إحتاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر يف أصول الفقه على مذهب األمـام                      (2)

   . 307، ص ) 4( ، الد 1996أمحد بن حنبل، الطبعة األوىل، اململكة العربية السعودية ، دار العاصمة للنشر والتوزيع ، 



   )3(.جللب املصلحة ودفع املفسدة 

  

" اقتباس احلكم "يشرح عبد القادر عبارة "  رنزهة اخلاط"ويف تعليقه على منت كتاب 
ذلك كاستفادتنا حترمي شحم اخلنـزير من تـحرمي حلمـه املنصوص عليـه يف : بـقوله 

الكتاب ، واستفادتنا حترمي النبيذ املسكر من حترمي اخلمر املنصوص عليه بالكتاب والسنة ، مع 
"  كل مسكر مخر : "  والسالم أن النبيذ منصوص على حتريـمه مع غريه بقـوله عليه الصالة

حل ـ بوطء ذات احملرم بعقد النكاح قياسا على وطئها بالزنا وهو مدوكقولنا جيب احل
   )1(  .إمجـاع ، وأشباه ذلك

  

   )2(. وقد يعرب عن وجود أصل يشهد للمصلحة بوجود الدليل من الشرع على رعايتها

  

   )3( .كما يعرب عن املصاحل املعتربة باملصاحل احلقيقية 

  

  : مصلحة شهد الشرع لبطالا . 2
  

قد تتراءى لإلنسان مصلحة يف إيقاع حكم معني يف قضية ما ، خيالف حكم الشرع 
                                                 

هبة الزحيلي ، أصـول الفـقه اإلسالمي ، الـجزائر ، دمشق ، دار الفكر ، دون ذكر  تاريخ النـشر ، اجلـزء                       و  (3)
  . 703الثاين ، ص 

عبد القادر بن أمحد بن مصطفى بدران الرومي مث الدمشقي، نزهة اخلاطر العاطر ، شرح كتاب روضة الناظر وجنة                     (1)
أمحد بن حنبل ، ابن قدامى املقدسي ، الطبعة الثانية ، اإلمارات العربية املتحدة              املناظر يف أصول الفقه على مذهب اإلمام        

  . 340 ، ص1995، مكتبة اهلدى ، دار ابن حزم ، 
مصطفى سعيد احلسن ، أثر اإلختالف يف القواعد األصولية يف اختالف الفقهاء ، الطبعة األوىل ، مؤسسة الرسـالة،                    (2)

  .552 ، ص 1982بريوت ، 
  . 259شيخ حممد أبو زهرة ، أصول الفقه ، القاهرة ، دار الفكر العريب ، بدون ذكر تاريخ النشر ، ص ال(3) 



يف تلك القضية ، العتبارات يرى أا أكثر جدوى يف حتصيل النتيجة املرجوة ، فردع املكلف 
ق رقبة ، فهو أمر هني عليه املقتدر ماديا عن اجلماع يف ار رمضان ، قد ال يتحصل بإلزامه عت

، وقد يـكون من األجدى إلزامه مبا هو أضمن لتحقيق النتيجة ، وهـو مشقة صيام شهرين 
 على هذا املنوال ، حتتم أن يعـامل املتصف بالبخل يف نفس جمتتابعني ، وإذا مـا نِس

كذا ، مما القضيـة ، بعكس األول أي بإلزامه بعتق رقبة ألا أجدى معه يف الردع ، وه
تغيري مجيع حدود الشرائع ونصوصها ، بسبب تغري " إىل : كما فال اإلمام  الغزايل  –يؤدي 

    )1(األحوال 

    
ويف تعليقه على املثال السابق الذي أورده األمام  الغزايل، يقول األستاذ حممد سليمان 

ولو مثل . ليق التايل هذا مثال بعيد ، وفيه خالف كما يأيت التنبيه عليه يف التع: األشقر 
بتحرمي اخلمر لكان أوىل ، إذ لو ادعى قوم أن فيها منافع ينبغي إباحتها ألجلها ، كأرباح 
التجارة فيها ، واالنتعاش والسرور وتقوية القلب وتشجيع اجلبان ، لكان هذا مردودا بأن 

 حكم بتحرمي الشرع أهدر هذه املصاحل ، ومل يعتربها ، ومل جير احلكم على مقتضاها ، بل
اخلمر مع إقراره بأن فيها منافع ، وكذا امليسر ، فما فيهما من املنافع شهد الشرع لبطـالنه 

    )2(. وأجرى احلكم على خالفه

  

وهو يعين بذلك أن مثال حترمي اخلمر أصدق يف التعبري عن املصلحة اليت أهدرها 
مها ، بينما مل تكن املنفعة اليت الشرع ألن يف اخلمر منافع أقر ا الشرع ولكنه مع ذلك حر

فوتتها فتوى القاضي ذا الوضوح ، إذا فاملثال األشهر املنضوي حتت هذا العنوان هو فتوى 
فقيه األندلس حيي بن حيي الليثي اليت أصدرها يف قضية وطء عبد الرمحن بن احلكم جارية له 

قبة ، مربرا  ذلك بأن الكفارة يف ار رمضان ، بأن الزمه بصيام شهرين متتابعني بدل عتق ر

                                                 
أيب حامـد حممد بن حممد بن حممد الغـزايل الطوسي ، حتقيق وتعليق حممد بن سليمان األشـقر ، الطبعة األوىل،                    (1)

   . 415 ، ص1997، مؤسسة الرسالة  بريوت
  .س الصفحة املصدر نفسه ، نف (2)



شرعت للزجر ، وحيث أن أمري األندلس مبا ميلكه  من عبيد لن جيد يف عتق رقبة مشقة 
وبالتايل لن تكون الكفارة زاجرا له ، ولعل هده القضية هي اليت فتحت الباب هلذا القسم من 

  .أقسام املصلحة 
  

" لحة اليت شهد الشرع لبطالااملص"و" املصلحة امللغاة " وقد مسيت بتسميات منها 
وما جيمع بني هذه التسميات هو نعت هذا القسم باملصلحة ، رغم أنه " املصلحة الباطلة " و

املصلحة املوهومة " ال توجد يف الشريعة مصلحة ملغاة أو معطلة ، ولعل املقصود ذه التسمية 
 له ال تصبح مصلحة قبل عرضها على الشرع ، أما بعد عرضها  عليه وظهور عارضتها" 

  .أصال 
 حبسب -فما ذهب إليه الفقيه  حيي بن حيي الليثي مل  يكن مصلحة وان توهم ذلك 

عندهم عتق الرقبة مقدم على صوم " خاصة وأن اجلمهور -رأي من اعترض على فتواه 
)1("  الشهرين  والكفارات بالتخيري عند مالك 

   

  

  .مث أبطلها الشرع ، واهللا أعلم لذلك ال ميكن القول أا مصلحة يف ذاا 

  
أما املصلحة فهي : "وقد أشار اإلمام  الغزايل يف تعريفه للمصلحة إىل ذلك فهو يقول 

 وقصد بذلك  ، املعىن العريف ، أي قبل )2(عبارة يف األصل عن جلب منفعة  أو دفع مضرة 
  : عرضها على الشارع حيث يفسر ، ذلك بقوله 

  

                                                 
ولية يف اختـالف الفقهاء ، الطبعـة األوىل ،         ـمصطفى سعيد احلسن ، أثـر االخـتالف يف القـواعـد  األص         (1) 

  . 553 ، ص 1982بـريوت ، مؤسسة الـرسـالة ، 
أيب حامـد حمـمد بن حمـمد بن حممد الغـزايل الطـوسي ، املستصفى ، حتقيق وتعليق حممـد بـن سـليمان                     (2)

    . 416 ، ص 1997، مؤسسة الرسالة   الطبعة األوىل، بريوتاألشـقر ،



    )3(" املضرة مقاصد اخللق وصالح اخللق يف حتصيل مقاصدهمفان جلب املنفعة ودفع "
  

لكنا نعين باملصلحة احملافظـة علـى       : " مث حيـدد معىن املصلـحة يف الشرع بقوله        
 " .مقصـود الشرع 

)4(
   

  
ويالحظ أن أغلب البحوث يف املصلحة تستشهد ده القصة للتمثيل هلذا القسم مـن              

ث يـذكـر حتت عنوان القسم الثـاين مـن أنـواع           املصلحة وعلى رأسها املستصفى حي    
ماشهد   الشرع لبطالا ، مثاله قول بعض العلماء لبعض امللوك ملا جـامع يف                : " املصـاحل  

   )1("  أن عليك صوم شهرين متتابعني : ار رمضان 

  
ماشهد الشرع ببطالنه كإجياب : القسم الثاين "  يف إحتاف ذوي البصائر ءكما جا

 العتق لسهل علية فال يرتجر ، والكفارة ه ؛ ألننا لو أوجبنا عليكرمضان على املل الصوم يف
  )2(" وضعت للزجر 

  

ماشهد ببطالنه كإجياب الصوم بالوقاع يف : القسم الثاين : " وجاء يف نزهة اخلاطر 
    )3( .رمضان على امللك ، إذ العتق سهل عليه فال يرتجر ، والكفارة وضعت للزجر

                                                 
   .417 املصدر نفسه ، ص (3) 

   .417املصدر نفسه ، ص (4)  
   .415املصدر نفسه ص (1)
عبد الكرمي بن علي بن حممد النملت ، إحتاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر يف أصول الفقه على مذهب األمام                     (2)

        . 309، ص ) 4( ، الد 1996ة األوىل، اململكة العربية السعودية ، دار العاصمة للنشر والتوزيع ، أمحد بن حنبل ، الطبع
عبد القادر بن أمحد بن مصطفى بدران الدومي مث الدمشقي ، نزهة اخلاطر العاطر بشرح كتاب روضة الناظر وجنة                    (3)

ل ،  ابن قـدامى املقدسي ، الطبعة الثانيـة ، اإلمـارات             املناظر يف أصـول الفـقه على مذهـب اإلمام أمحد بن حنب         
                .  340 ص،  1995 العربية املتحدة ، مكتبة اهلـدى ، دار ابن حزم ،



  
املصلحة " حملمد بن حسني عن " معامل أصول الفقه " كثر يتحدث كتاب وبتفصيل أ

 مصلحة ولكن – بنظره القاصر –فهي املصلحة اليت يراها العبد : حيث ينص " امللغاة شرعا 
الشرع ألغاها وأهدرها ومل يلتفت إليها ، بل جاءت األدلة الشرعية مبنعها والنهي عنها ، من 

اع ، أو القياس ، وذلك كاملصلحة املوجودة يف اخلمر ، فهذا الكتاب أو السنة ، أو اإلمج
النوع من املصاحل يف نظر الشارع يعترب مفسدة ، وتسميته مصلحة باعتبار اجلانب املرجوح أو 

  " .باعتبار نظر العبد القاصر ، مث هي موصوفة بكوا ملغاة من جهة الشرع 
  

دا ذلك للباحث فعليه أن جيد تفسريا ال ميكن تصور إلغاء الشرع ملصلحة ما ، وإذا ب
آخـر غـري إلغاء الشرع للمصـلحة ، ولعـل الكاتب ال يعـين ذلك ، فقـد نعـت 

بأا ما يراها العبد بنظره القاصر ، إذا هي ليست مصلحة يف " املصلحة  املوهومة" تلك 
"  إذا ليس عن حقيقتها ، وامنا اعتربت خطأ من قبل العبد قاصر النظر كذلك ، فنهي الشارع

 األدلة الشرعية مبنعها والنهي عنها من تقد جاء" توهم أا مصلحة" وامنا عن " مصلحة
فهي مفسدة إذاً ، وليست  )1(كما ينص الكتاب " الكتاب أو السنة أو اإلمجاع والقياس 

  . مصلحة ألغاها الشرع 

  

  
ولعله " جودة يف اخلمر كاملصلحة املو" بـ " مصلحة ملغاة" مث ميثل الباحث ملا اعتربه 

، حيث ال مصلحة أبدا يف اخلمر ، الن املصلحة يف الشرع " املنفعة املوجودة يف اخلمر" قصد 
هي نتاج تفاعل عناصر عديدة حتتمها خالفة اإلنسان يف األرض اليت تفرض توازن دقيق لفعل 

 وبعضها ها ما يكرتلك العناصر فيه ومن هذه العناصر ما يلتذ اإلنسان بالتفاعل معه ، ومنه

                                                 
حممد بن حسني بن حسن اجليزاين ، معامل أصول الفقه عند أهل السنة واجلماعة، الطبعة الثالثة ، اململكة العربية   (1)

     .   243 هج ، ص 1422ن اجلوزي ، السعودية ، دار اب



جمرب على اإلتيان به وآخر ممنوع منه ، فمنع الشرع للخـمر ليس إلغاء ملصلحة بل إلغاء 
  .ملفسدة 

  

 ، وتسميته ةهذا النوع من املصاحل يف نظر الشارع يعترب مفسد" ويعترب الباحث أن 
اآلية الكرمية مل بينما ال يظهر رجحان يف هذا املثال ، ف...." مصلحة باعتبار اجلانب املرجوح 

تذكر منافع ومضار بل ذكرت منافع وإمث ، واإلمث ضرر قد ال يعرفه اإلنسان مبدركاته العقلية 
دون مساعدة من الشرع ، فهو إذا ليس مقابل للمنافع اليت يدركها اإلنسان وامنا مقابل 

  .للمصلحة اليت ينص عليها الشرع 
  

مصلحة   مساواة البنت بالولد يف املرياث     وعلى هذا املنوال أيضا ال ميكن اعتبار
ألغاها الشارع بتربير أن البنت أصبحت تشارك الرجل يف أعباء احلياة ، واعطاء الزوجة حق 
إاء الزواج مساواة هلا بالزوج و حبجة أن الزوجة طرف يف العقد ، وحقوق العقد تعود على 

عاقديه دون تفرقة 
ار فانه جيلب لصاحبه منفعة ، ويكون كاالنتح"  ، وغريها من األمثلة )1( 

   )2(" له فيه مصلحة وهي التخفيف مما يعانيه من أمل مرض ، أو أمل حرمان 
  

مبعىن واحد " منفعة"وكلمة " مصلحة"املالحظ أنه قد يستعمل البعض أحيانا كلمة 
و وقد يؤدي هذا املنحى إىل اللبس ، فقد مر  يف تعريف املنفعة أنـها اللذة حتصـيالً أ

إبقـاًء ، وهذا التعريف ال ينطبق على املصلحة باملعىن الشرعي ، الذي قد يتحصل  باحلرمان 
  .كالصوم ، وبنقص األموال كالصدقات 

  

                                                 
  .16 ، ص 1981اهرة ، مكتبة املتنيب ،ــالدكتور حسني حامد حسان ، نظرية املصلحة يف الفقه اإلسـالمي، الق(1) 
مصطفى سعد احلسن ، أثر االختالف يف القواعد األصولية يف اختالف الفقهاء، الطبعة األوىل، بريوت ، مؤسـسة                  (2) 

   .552، ص  1982الرسالة ،  



كما أنه قد حيصل خلل يف توازن عناصر املصلحة الشرعية نتيجة املبالغة يف التدين ، 
 حينما امتنع بعضهم عن فان العقل قد يدرك أن شدة التدين منفعة كما ظن بعض الصحابة

األكل وواظب على الصيام ، وامتنع بعضهم عن الزواج ، وبعضهم عن النوم يف الليل من 
   )3("  يف اإلسالم ةال رهباني) " ص(أجل الصالة ، ولكن الشارع ألغاه لقول الرسول 

  
وقد يكون من املفيد مناقشة األمر على ضوء من فهم املصلحة الشرعية كما يتصورها 

 سعيا إىل زيادة ةا البحث وذلك بأخذ فتوى الفقيه حيي بن حيي الليثي مادة هلذه املناقشهذ
أن الفقيه حيي بن حيي عندما نظر إىل قضية اخلليفة : الفهم أو منعا للبس لذلك ميكن القول 

 على جانب من احلالة ، فراعى حالة اخلليفة املادية مبعزل عن أي عنصر آخر فهذه هقصر نظر
 عندما يواجهون مشكلة حياولون _ على سبيل املثال -البشر ، فواضعو القوانني الوضعية  طبيعة 

معاجلتها دون أن تؤدي تلك املعاجلة إىل إحداث مشكلة أخرى ، ولكنهم غالبا ما يفشلون 
يف ذلك ويضطرون بعد فترة إىل إعادة املعاجلة مرة أخرى ، أما أحكام الشريعة مبا تنطوي 

   )1( ال تتغري ةاخلالق ، فثابتعليه من حكمة 

                                                 
وهبة الزحيلي ، أصول الفقه اإلسالمي ، اجلزائر ، دمشق ، دار الفكر ، دون ذكر  تاريخ النشر ، اجلـزء الثـاين ،                         (3) 
  . 754 – 753ص

 عن الشيخ مصـطفى شليب ، أنه يقسم 39– 36ص "نظرية املصـلحة يف الفقه اإلسالمي"يذكر الدكتور حسني حامد يف كتابه  (1)
وثانيهما املصلحة الثابتة ، وأنه قد قرر أن املصلحة املتغري تقدم على النص واإلمجاع ، وذلك ...مني أوهلما املصلحة املتغرية املصلحة إىل قس

يف أبواب املعامالت والعادات إذهي اليت قرر أن مصاحلها غري ثابتة بل يلحقها التغيري والتبديل حسب األزمان والبيئات واألحوال، وأما إذا 
  .صلحة من املصاحل اليت ال تتغري ، وذلك يف أبواب العبادات وحدها فان النص واإلمجاع يقدمان فيها على املصلحة كانت امل

بان احلكم الشرعي الذي شرع حتقيقا ملصلحة معينة ثابتة ال يتغري وال يتبدل يف نظرنا ألن املصلحة اليت ..     يرد الدكتور حسني حامد 
ان ذلك أن كل دليل شرعي مبين على مقدمتني إحدامها راجعة إىل حتقيق مناط احلكم ، واألخرى ترجع إىل وبي...شرع لتحقيقها كذلك 

 نص الشارع على أن البينة على املدعي واليمني على من أنكر ، فان هدا حكم فإذانفس احلكم الشرعي ، واألوىل نظرية ، والثانية نقلية ، 
ال يلحقه التغيري وال التبديل ألن املصلحة اليت قصد به حتصيلها ثابتة كذلك ، فادا عرض على الفقيه شرعي تقرر ملصلحة معينة ، وهدا احلكم 

واقعة مضموا أن الصانع يدعي تلف السلعة اليت سلمت إليه دون تعد أو تقصري ، يف حني أن صاحب السلعة ال يوافقه علي دعواه ، فان 
ناع الصدق واألمانة ، فيقول إن الصانع ال يضمن ويصدق يف دعواه اهلالك أو التلف وليس لرب الفقيه ينظر فيجد أن الغالب على طائفة الص

السلعة عليه إال اليمني ، ويؤسس دعواه على أن املدعي هو الذي ال يشهد له الغالب ، واملدعي عليه ما كان قوله على وفق الغالب وحيث 
 على املدعي واليمن على من أنكر ، ةى عليه ، وصاحب السلعة مدع ، وحيث أن  البينأن الغالب على الصناع األمانة ، فيكون الصانع مدع



  
وما ذلك إال ألا تنظر إىل املسألة ضمن إطار تشريعي متـكامل ، يشد بعضه 

  :بعضـا ، ويفسر بعضه بعضا 

  

   )1(  ٍ حِميد  وال ِمن خلِْفِه تنـِزيلٌ ِمن حِكيٍمالْباِطلُ ِمن بيِن يديِه يأِْتيِه ال 

  

   )2(  وما ينِطق عِن الْهوى 

  

   )3(اللَّه ِإنَّ اللَّه شِديد الِْعقَابنهاكُم عنه فَانتهوا واتقُوا  الرسولُ فَخذُوه وما آتاكُم وما 
  

  : هذه أوامر باألخذ بالنصوص الثابتة دون مناقشة

  

ِفي أَنفُِسِهم حرجا ِمما  ِفيما شجر بينهم ثُم ال يِجدوا يحكِّموك فَال وربك ال يؤِمنونَ حتى 

   )4( قَضيت ويسلِّموا تسِليما

                                                                                                                                                 
فان على رب السلعة أن يقيم الدليل على تعدي الصانع أو تقصريه ، وهو إذا مل يفعل فليس على الصانع إال اليمني ، فادا تغري الزمن ، 

 الصناع اخليانة والتعدي ، فان الفقيه حيكم بتضمني الصانع ألنه يعترب وفسدت الذمم ، وضعف سلطان الدين على النفوس وغلب على طائفة
مدعيا حيث إن دعواه على خالف الظاهر الغالب ، إذ الغالب على الصناع اخليانة والتعدي، وقد تغريت الفتوى يف احلالتني ، ومل يتغري 

 كال احلالني طبق احلكم الشرعي حتقيقا للمصلحة اليت شرع هدا احلكم الشرعي وال املصلحة اليت شرع هدا احلكم  لتحقيقها ، فالفقيه يف
  .احلكم لتحقيقها 

   .42 /41 فصلت سورة (1)
   .3   /53 النجمسورة (2)
   .7  / 59  احلشر  سورة(3)

   .4/65 النساءسورة   (4)



 
ذه التأكيدات إال لعلم اهلي سبق بأن جهل اإلنسان حبكمة الشرع وما يؤدي وما ه

إليه من احنراف هو أمر متحقق احلدوث وال بد من التنبيه عليه ، وإلزام املكلف بالطريقة 
  .الصحيحة يف االستنباط حىت وان خالفت تلك الطريقة فهمه ، عوضا عن هواه 

 
كيف " طبيق املالحظات السابقة عليه والتساؤل وبالعودة إىل فتوى الفقيه حيي ميكن ت

إلنسان مهما بلغ من العلم أن يفرق بني أمهية زجر اخلليفة وبني حتول إنسان من رق العبودية 
خدم السيد ، وتستغل ـبعد أن كان جمرد وسيلة وأداة ت"إىل فضاء احلرية ، ونعمة املساواة ، 

)1(" شفقة من أجله ومن أجل حياته املرفهة دون رمحة أو 
    

  

وكيف ألحد أن يقيم موازنة بني مشقة صيام شهرين متتابعني وبني إشباع جوع 
 أن تكون هلا أهداف عستني مسكينا ، فالكفًارة وان شرعت للزجر ، كما نراها ، ال مين

ووظائف أخرى ، اقتضتها حكمة اخلالق جل وعال ، ولعل تدخل اإلنسان بقصد املصلحة 
ىل حرف احلكم عن أهدافه ، وبالتايل إحداث نتائج على غري احلكمة اليت يتومهها يؤدي إ

اإلهلية وال خمـرج لتجنب الوقـوع يف ذلك وتربئة الذمة إال بالتقيد بأحـكام اهللا كما 
جاءت ، فلوال نظر إىل حياة هذا اإلنسان الفـاقـد حريته ، ولو ال دخل إىل عامله الذي 

 هدا العـامل ، وعلى معاناته وما يقاسيه من ضعة  حملاولة التعـرف على ظروفيعيشه ،
القدر ، ودنو املرتلة ، وهوان النفس ، و التعرف على نظرته هو إىل هذه الكفارة املخلـصة 

 املساكني اجلياع الذين يتلمسون طيب الطعام كله من عبوديته ، ولوال نظر إىل عامل أؤالئ
   .وقد ال جيدوه

  

                                                 
  موقـف اإلســالم مـن        )1(الدكتور حممد علي أبو ريان ، اإلسالم يف مواجهة تيارات الفكر الغريب املعاصر ،                 (1)

  .5 ، ص1989املاركسية ، اإلسكندرية ، دار املعرفة اجلامعية ، 



    )2(  باِلغةٌ فَما تغِن النذُر ِحكْمةٌ
  

   )3( الِْعلِْم ِإال قَِليال ِمن أُوِتيتم الروح ِمن أَمِر ربي وما  ويسأَلُونك عِن الروِح قُِل
  

 وهالُ والِْقت كُملَيع ى أَنْ كُِتبسعو لَكُم ريخ وهئًا ويوا شهكْرى أَنْ تسعو لَكُم هكُر 

متأَنو لَمعي اللَّهو لَكُم رش وهئًا ويوا شِحبون ال تلَمع4( َ ت(   

    

ِمنها  لْنها وأَشفَقْنالسماواِت واَألرِض والِْجباِل فَأَبين أَنْ يحِم ِإنا عرضنا اَألمانةَ علَى  

   )1(   إن اإلنسان ظلوما جهوال جهوال ظَلُوما وحملَها اِإلنسانُ ِإنه كَانَ
  

فقد عمل على تضييق وال تخفى وسائل اإلسالم العديدة اليت قصد ا إاء اِلرق 
مسارب الِرق واليت كانت عديدة ، ولوال الضرورة اليت خلقها الواقع لَمنـع الرق دفعة 

   )2(. واحـدة ، وهذا دليل على أمهية املوضوع لدى املشرع احلكيم 

                                                 
   .54 /5     مرـالق  (2)
  . 85 /17  اإلسراء (3)
   .216  /2    البقرة (4)
   .33/72  األحزاب (1)
، دار ضة مصـر للطبع      الفجالة   –القاهرة     الدكتور أمحـد حممد الـحويف ، مساحة اإلسـالم، الطبعة الثانيـة ،          (2)

  . 211-209ص    ،1979والنشر ، 



   )1( مصلحة مل يشهد الشرع ال لبطالا وال العتبارها .3

  
 له من الشرع بالبطالن ، وال باالعتبار نص مامل يشهد: " وبتعبري اإلمام  الغزايل 

باعتبار " وهي عنده حمل نظر ، فبعد أن يقسم هذا القسم ، أي يقسم املصـلحة "  معـني 
 قإىل ماهي يف رتبة الضرورات ، واىل ماهي يف رتبة احلاجات ، واىل ما يتعل" قوا يف ذاا 

جمرى التكملة والتتمة هلا ، يبدي نظره بالتحسينات وما يتعلق بأذيال كل قسم ما جيري منها 
  :بشأا 

ال جيوز احلكم مبجرده إن مل      " ففيما يتعلق برتبة احلاجات ورتبة التحسينات يرى أنه         
ألنه يعترب ذلك وضعا للشرع بالرأي ، أما إذا اعتضد بأصـل فهـو              " يعتضد بشهادة أصل    

   )2(. كالقياس 

لك أنه ليس هناك نص يشهد باالعتبار ومعىن ذ: ويوضح الدكتور حسني حامد بقوله 
ليس : لنوع هذه املصلحة وال جلنسها كما أنه ال يوجد نص يشهد هلا باالعتبار ، ويضيف 

من اليسري التمثيل هلذا النوع من املصاحل بأمثلة واقعة ، ذلك أن كل املصاحل اليت قال ا األئمة 
لغزايل أ نكر وجود هذا النوع من بل إن  ا: مصاحل مشهود جلنسها باالعتبار ، مث يقول 

املصاحل ، وينفي الدكتـور حسني حسين أن أحدا من األئمة قد قال ذا النوع من 
وإمنا أخذوا باملصاحل اليت التفت الشارع إىل جنسها ، وراعاها يف " املصـلحة ، ويؤكد 

   )3(" التفريع ، وتشريع األحكام 

  

 ةبطاهلا دليل خاص من الكتاب أو السناليت مل يرد يف اعتبارها أوا" وتعرف بـ

                                                 
   .17، ص 1981الدكتور حسني حامد حسان ، نظرية املصلحة يف الفقه اإلسالمي، القاهرة ، مكتبة املتنيب ،(1) 
 ،  أيب حامـد حممد بن حممد بن حممد الغزايل الطوسي ، حتقيق وتعـليق حممد بن سليمان األشقـر،  الطبعة األوىل                   (2)

  .  420 - 416 ، ص1997بريوت ، مؤسسة الرسالة ، 
  . 17، ص 1981الدكتور حسني حامد حسان ، نظرية املصلحة يف الفقه اإلسالمي، القاهرة ، مكتبة املتنيب ،  (3)



أواالمجاع أو القياس ، لكنها مل ختل عن دليل عام كلي يدل عليها ، فهي إذا ال تستند إىل 
دليل خاص معـني ، بل تستند إىل مقاصد الشريعة وعموماا ، وهده تسمى باملصلحة 

   )1(املرسلة  

ارع على اعتبارها ، وال على هي املصاحل اليت مل يقم دليل من الش" وبتفصيل أخر 
إلغائها ، فإذا حدثت واقعة مل يشرع الشارع هلا حكما ، ومل حتقق فيها علة اعتربها الشارع 

أن تشريع احلكم فيها من : حلكم من أحكامه ، ووجد فيها أمر مناسب لتشريع احلكم ، أي 
اقعة يسمى املصلحة  نفعا ، فهدا األمر املناسب يف هذه الوقشأنه أن يدفع ضررا ، أو حيق

)2(املرسلة 
   

: ويعرفه بأنه " املناسب املرسل " ويطلق الدكتور وهبة الزحيلي على هذا القسم تعبري 
هو الوصف الذي مل يعلم من الشرع إلغاؤه وال اعتباره ال بنص وال بإمجاع ، أي مل يوجد " 

   )3("  يف األحكام الشرعية ما يوافقه أو خيالفه 

  

الزحيلي أكثر حـدة من بقية التعريفات وان اتفق معها يف الشكل ويعترب تعـريف 
العام ، وهو عدم اعتبار الشرع هلا أو إبطاهلا ، حيث أن بعض التعريفات األخرى وان نفت 

  . عنها ، فقد أثبتت هلا الدليل العام الكلي صالدليل اخلا

  

                                                 
يـة  حممد بن حسني بن حسن اجليزاين ، معامل أصول الفقه عند أهل السنة واجلماعة ، الطبعة الثالثة ، اململكـة العرب                     (1)

  . 243 هج ص 1422السعودية ، دار ابن اجلوزي ، 
عبد الكرمي بن علي بن حممد النملت ، إحتاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر يف أصول الفقه على مذهب األمام                     (2)

                . 311 ص ،) 4( ، الد 1996أمحد بن حنبل، الطبعة األوىل ، اململكة العربية السعودية ، دار العاصمة للنشر والتوزيع ، 
وهبة الزحيـلي ، أصـول الفقه اإلسالمي ، اجلـزائر ، دمشق ، دار الفـكر ، دون ذكر  تاريخ النشر ، اجلـزء                      (3) 

  .754الثاين ، ص  



ري التمثيل هلذا ليس من اليس" أما الدكتور حسني حامد فله وجهة نظر مؤداها أنه 
النوع من املصاحل بأمثلة واقعة ، ألنه يعترب أن كل املصاحل اليت قال ا األئمة مصاحل شهد 

  .       جلنسها باالعتبار 

ويضيف نقال عن اإلمام الغزايل إنكاره لوجود هذا النوع من املصاحل ، على أساس أنه 
  ألن هذا يتضمن أن اهللا -ا حق  وهذ-ال يتصور أن توجد واقعة مسكوت عنها يف الشرع  

قد ترك الناس سدى ، وأن الدين مل يكمل ، والنعمة مل تتم ، وهذا خالف ما أخرب به 
   )1(الشارع سبحانه وتعاىل 

  

  :تقسيم املصاحل باعتبار قوا يف ذاا : املطلب الثاين 
  

  :وتنقسم املصاحل املرسلة ذا االعتبار إىل ثالثة أقسام 
  

  .الضروريات : ل القسم األو
  

يقسم الدكتور الزحيلي املصاحل املرسلة باعتبار قوا يف ذاا إيل ثالثة أقسام تبدأ 
بالضروريات وهي عنده اليت يتوقف عليها حياة الناس الدينية والدنيوية حبيث إذا فقدت 

حفظ الدين : اختلت احلياة يف الدنيا ، وضاع النعيم وحل العقاب يف اآلخرة وهي مخس 

    )2( .واملال ) النسل أو العرض ( والنفس والعقل والنسب و 

                                                 
  . 17 ، ص1 198الدكتور حسني حامد حسان ، نظرية املصلحة يف الفقه اإلسالمي ، القاهرة ، مكتبة املتنيب ، (1) 
لزحيـلي ، أصـول الفقه اإلسالمي، اجلـزائر، دمشق ، دار الفـكر ، دون ذكر  تاريخ النـشر ، اجلـزء                     وهبة ا  (2)

مصطفى سعيد احلسن ، أثر اإلخـتالف يف القواعد  األصولية يف اختـالف الفقهاء ، الطبعة األوىل                . 755الثاين ، ص      
    . 552، ص  1982، بريوت ، مؤسسة الرسالة ، 



  
ويتفق حممد بن حسني مع الدكتور وهبة يف اعتبار هذا البند ويف ترتيبه على رأس 

  :البندين اآلخرين ولكنه يقسم املصلحة املرسلة بطريقتني 
  

  :أقسام األوىل باعتبار األصل الذي تعود عليه باحلفظ ، فهي بذلك تنقسم إىل مخسة 
  

 .مصلحة تعود إيل حـفظ الدين  )1(
 
 .مصلحة تعود  إيل حفظ  النفس  )2(
  
 .مصلحة تعود إيل حـفظ العقل  )3(
  
 .مصلحة تعود  إيل حفظ النسب  )4(
 
 .مصلحة تعـود إيل حفظ  املال  )5(
  

بأا األمور اليت عرف : ويسميها بالضروريات اخلمس ومبقاصد الشريعة ، ويضيف 
 مجيع أحكامه ، ويستحيل أن يفوا يف شئ منها ،بل مجيع من الشارع االلتفات إليها يف

 التام احلاصل ءالتكاليف الشرعية تدور حوهلا باحلفظ والصيانة ، ويستدل على ذلك باالستقرا
  .  اإلمارات قبتتبع نصوص الكتاب والسنة وقرائن األحوال وتفا ري

  
ضرورية ، ويسميها درء مث يقسم املصلحة ثانيا إىل ثالثة أقسام ، أوهلا املصلحة ال

 املصلحة فيها يف حمل الضرورة حبيث يترتب على تفويتها تفويت شئ تاملفاسد ، وهي ما كان



من الضـروريات أوكـلها ، وهذه أعلى املصـاحل ، وذلك كتحرمي القتل ، ووجوب 
   )1(القصاص 

  
 فهو وخيالف عبد القادر بن أمحد بن مصطفى هدا الترتيب وحيتفظ جبوهر التقسيم ،

 من فما عر: "يقسم املصلحة املرسلة إىل ثالثة أقسام ، ثالثها الضروريات وهي عنده 
الشارع االلتفات إليها وهي مخسة ، أن حيفظ عليهم دينهم وأنفسهم وعقلهم ونسبهم 
ومالـهم ، وميثـل له بقتـل الكافر املضل ، وعقوبة املبتدع الداعي إىل البدع صيـانة 

القصاص ، إذ بـه حفظ النفوس ، وإجياب حـد الشرب إذ بـه لدينهم ، وقضـاؤه ب
 للنسل واألنساب ، واجيـابه زجر السارق حفظا احفظ العقول ، وإجيابه حد الزنا حفظ

   )1(. لألموال ، وتـفويت هذه األصول اخلمسة والزجر عنها يستحـيل 

  

إحتاف " تاب تأيت الضروريات يف الترتيب الثالث من أقسام املصلحة املرسلة يف ك
أن :  من الشارع االلتفات إليها وهي مخسة فما عر: "ويعرفها املنت بـ "   ذوي البصائر

  " .حيفظ عليهم دينهم وأنفسهم وعقلهم ونسبهم وماهلم

  

األعمـال والتصرفات واملصاحل اليت اعتىن الشارع " ويضيف الشارح لتعريفها بأا 
 الدين والدنيا ، وصيانة مقاصد الشريعة ، حبيث إذا ا ، حيث أنه ال بد منها يف قيام مصاحل

                                                 
اململكة العربية السعودية دار ابن   بن حسن اجليزاين ، معامل أصول الفقه عند أهل السنة واجلماعة ، الطبعة الثالثة ، ،حممد بن حسني (1)

  .243 هج ، ص1422اجلوزي ، 

  
  

عبد القادر بن أمحد بن مصطفى بدران الدومي مث الدمشقي ، نزهة اخلاطر العاطر ، شرح كتاب روضة الناظر و جنة                 (1)
 أصول الفقه على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل ، ابن قدامى املقدسي ، الطبعة الثانيـة ،، اإلمـارات العربيـة                      املناظر يف 

  . 342 ، ص 1995املتحدة  مكتبة اهلدى ، دار ابن حزم ، 



فقدت أو فقد بعضها مل تدر املصاحل على استقامة ، بل ختتل احلياة اإلنسانية ، أو تفسد أو 
تنهار ، ويكون ذلك بإقامة أركاا وتثبيت قواعدها ، كما يكون بدرء الفساد واإلخالل 

  )2(. الواقع عليها ، أو املتوقع فيها 

  

 مصطفى سعد احلسن فله تقسيم آخر إذ ذكر الضروريات باعتبارها القسم األول من أما
املصاحل اليت اعتربها الشرع ، ومل يذكرها يف أقسام املصلحة املرسلة وادرج معها احلاجيات 
والتحسينات ، مث عرف الضروريات هنا بأا الضرورات اخلمس اليت ذكرت يف مؤلفات 

 ا قسم خاصا بينما الضرورات اليت ذكرت مع احلاجيات والتحسينات ال أخرى على أ
    )1(.  يقصد ا الضرورات اخلمس 

                                                 
عبد الكرمي بن علي بن حممد النملت ، إحتاف دوي البصائر بشرح روضة الناظر يف أصول الفقه على مذهب األمام                    (2) 
 ،  )4( ، الـد     1996د بن حنبل، الطبعة األوىل ، اململكة العربية السعودية ، دار العـاصـمة للنشر والتـوزيع ،                أمح

  .  317– 316ص 
، مؤسـسة    مصطفى سعد احلسن ، أثر االختالف يف القواعد األصولية يف اختالف الفقهاء ، الطبعة األوىل ، بريوت                 (1)

  . 553 – 552 ، ص 1982الرسالة ، 



  :احلاجيات :  القسم الثاين 

  

يقسم األمام  الغزايل املصلحة املرسلة تقسيمني أحدمها تقسيم املصلحة املرسلة باعتبار 
ذا التقسيم ، وميثل هلا بتسليط قوا يف ذاا ، وتقع احلاجيات بعد الضرورات يف الرتبة يف ه

فذلك ال ضرورة إليه ، لكنه : "الويل على تزويج الصغرية والصغري ، ويشرح املثال بقوله 
حمتاج إليه يف اقتضاء املصاحل وتقييد األكفاء خيفة من الفوات واستغناما للصالح املنتظر يف 

  )1( ."املآل 

  

رة املستصفى ، ولكن تأيت احلاجيات عن عبا" روضة الناظر " وال ختتلف عبارة كتاب 
: وهي " يف الرتبة األوىل قبل التحسينات والضرورات ، ويعرف الشارح احلاجيات بقوله 

 واملصاحل اليت ال تتوقف عليها احلياة و استمرارها ، بل إذا تركناها ال تاألعمال والتصرفا
  " . ختتل وال تفسد احلياة اإلنسانية 

  

ك احلاجيات ، ولكن مع الضيق ، فهي أعمال وتصرفات فاحلياة تتحقق بدون تل
شرعت حلاجة الناس إىل التوسعة ورفع الضيق املؤدي يف الغالب إىل احلرج واملشقة كي ال 
يقعوا يف شدة قد تفوت عليهم بعض املطلوب ، وميثل املاتن للحاجيات  بتسليط الويل على 

 لكنه حمتاج إليه ، لتحصيـل فذلك ال ضـرورة إليه ،: "تزويج الصـغرية ، ويضيف 
  )2(". الـكفء ، خيفة من الفوات ، واستقباال للصالح املنتظر يف املآل 

                                                 
أيب حامد حممد بن حممد بن حممد الغزايل الطوسي ، املستصفى، حتقيق وتعلـيق حممد بن سليمان األشقر ، الطبعـة                    (1) 

  . 418  ، ص 1997األوىل، بريوت ، مؤسسة الرسالة ، 
ام عبد الكرمي بن علي بن حممد النملت ، إحتاف دوي البصائر بشرح روضة الناظر يف أصول الفقه على مذهب اإلم                   (2) 

   . 312 ، ص 4 ، الد 1996أمحد بن حنبل، اململكة العربية السعودية ، دار العاصمة للنشر والتوزيع ، 



  

اليت حيتاج :  تأيت احلاجيات يف الرتبة الثانية بعد الضروريات عند الزحيلي وعرفها بـ 
 أن الناس إليها لرفع احلرج عنهم فقط ، حبيث إذا فقدت وقع الناس يف الضيق واحلرج ، دون

 احلياة وقد شرع الشارع هلا أصناف املعامالت من بيع وشراء وادارة واستئجار وأنواع لختت
الرخص من قصر الصالة ومجعها للمسافر ، واباحة الفطر يف رمضان للحامل واملرضع 

 ، واملسح على اخلـفني حضـرا أو ءواملريـض ، وسقوط الصـالة عن احلائض والنفسا
   )1(. لى نكاح الصغرية حلاجة اختيار الكفء وحنوها سفرا ، وتسليط الويل ع

  

يالحظ أن الدكتور وهبة الزحيلي قد أورد احلاجيات ضمن أقسام املصلحة املرسلة 
 ، كغريه من بعض علماء رباملصلحة اليت مل يشهد هلا الشرع ببطالن وال باعتبا" واليت عرفها 

 للمسافر اا القسم مثل قصر الصالة ومجعهاألصول ، غري أن األمثلة اليت أوردها للتعريف ذ
واباحة الفطر يف رمضان للحامل واملرضع واملريض ، وسقوط الصالة عن احلائض والنفساء 
واملسح على اخلفني حضـرا أو سفرا ، وهذه أحكام ال تدخل ضمن تعريف  املصـاحل 

  .املرسلة  ، اليت مل يشهد هلا الشارع ببطالن وال باعتبار معني 

  
اليت تكون حاجة الناس إليها لرفع احلرج " رح مصطفى سعيد احلاجيات  بأا و يش

عنهم فقط ، فلو فاتت هده املصاحل مل يضطرب حبل نظام احلياة ، ولكن يقع الناس يف عنت 
   )2(" .وحرج 

                                                 
 وهبة الزحيـلي ، أصـول الفقه اإلسالمي ، الطبعة األوىل ، اجلـزائر ، دمشق ، دار الفـكر ، دون ذكر  تاريخ                      (1) 

أثر اإلخـتالف يف القواعد  األصولية يف اختـالف الفقهاء ،          مصطفى سعيد احلسن ،     . 755النشر ، اجلزء الثاين ، ص         
    .   553، ص  1982بريوت ، مؤسسة الرسالة ، 

مصطفى سعد احلسن ، أثر االختالف يف القواعد األصولية يف اختالف الفقهاء ، الطبعة االوىل ، بريوت ، مؤسـسة                    (2) 
  . 553 ، ص1982الرسالة ، 



  

وعرفها " جلب املصلحة "  للحاجيات دعاه رـآخوأورد حممد بن حسني تعريفا 
فيها يف حمل احلاجة ال الضرورة فيحصل بتحقيق هذه املصلحة ما كانت املصلحة " بأا

 عن فواا فوات شئ من الضروريات ، وذلك كاإلجارة بالتسهيل وحتصيل املنافع ، وال يترت
   )1(" . واملساقات

                                                 
زاين ، معامل أصول الفقه عند أهل السنة واجلماعة ، الطبعة الثالثة، اململكـة العربيـة                حممد بن حسني بن حسن اجلي     (1) 

   . 245  - 244 هج ص 1422السعودية ، دار ابن اجلوزي ، 



  .التحسينات : القسم الثالث 
  

 يقع موقع ماال يرجع إىل ضرورة وال إىل حاجة ، ولكن     : " يعرفها األمام  الغزايل بأا      
، وميثل لـذلك    " التحسني والتزيني والتيسري ، ورعاية أحسن املناهج يف العبادات واملعامالت         

سلب العبـد  : مثاله : " بعدم أهلية العبد للشهادة مع قبول فتواه ويسوق تربيرات ذلك بقوله  
عيف احلال  أهلية الشهادة مع قبول فتواه وروايته ، من حيث أن العبد نازل القدر والرتبة ، ض               

واملرتلة ، باستخسار  املالك إياه ، فال يليق مبنصبه التصدي للشهادة ، أما سلب واليته فهو يف                  
مرتبـة احلاجات ؛ ألن ذلك مناسب للمصلحة ، إذ والية األطفـال تـستدعي اسـتغراقا               
 وفراغا ، والعبد مستغرق باخلدمة ، فتفويض أمر الطفل إليه إضرار بالطفل ، أمـا الـشهادة                

    )1(". فتتفق أحيانا ، كالرواية والفتوى 

  
ال شك أن اإلسالم قد راعى نظم اتمع اليت كانت سائدة قبله يف احلدود اليت حتفظ 
للمجتمع متاسكه وسالمتـه وحفظـه من الفوضى ، وصيانة نظـامه االقتصادي مـن 

  .االيار ، ونظامه االجتماعي من التصدع 
  

العبودية ، كمكون من مكونات النظام االقتصادي السائد  نظام من تلك النظم مثال
قبل اإلسالم ، وانعكاسه بالتايل على احلياة االجتماعية ، مبا له من تأثري يف تركيبتها بصفته 

 طويل األمد لتغيري اأحد عناصر تلك التركيبة ، ولكن ويف نفس الوقت ، وضع منهجا حكيم
، تلك الروح اليت ترفض التفرقة بني بين البشر حتت الوضع مبا ينسجم مع روح الدين اجلديد 

  .أي مسمى وألي سبب 
  

                                                 
أيب حامد حممد بن حممد بن حممد الغزايل الطـوسي ، حتقيق وتعـليق حمـمد بن سليمان األشــقر ، الطــبعة                     (1)

  .  418 ، ص 1997، الرسالة ، مؤسسة  ، بريوت األوىل



  وهو يف تنفيذه هلذا الربنامج مل يستعمل األسلوب االنقاليب بل سبب لذلك بتشريعات 
بعضها تتعلق باجلانب التعبدي ، كالتكفري بعتق رقبه ، فوضع احلل كجـزء من النظـام 

النسبة للجانب االقتصادي ، ومقبوال يف جانبـه العـام ، ليتم التحول تدرجييـا  ب
االجتماعي ، حيث جعل العتق طوعا ، سواء كان تطوعا من املالك أو أداء حلق اهللا  

  .بالكفارات 
  

وكان ال بد قبل ذلك أن تالحظ التشريعات القيم االجتماعية لتالىف أي تأثري هلا يف 
كيف أنه ال حول له وال قوة إال بأمر سيده واقع التطبيق ، فراعت حالة اململوكية للعبد ، و

وأنه قد يقع حتت ضغطه ، مما يؤثر يف إحقاق احلق كما لو دعي للشهادة الحتمال ضغط 
وبالتايل ) نازل القدر والرتبة ( سيده عليه الن يشهد يف اجتاه معني ، ال ألن اإلسالم يعتـربه 

لقدر والرتبة ما هي إال اعتبارات يف الن صفات نزول ا) ال يليق مبنصبه التصدي للشهادة ( 
  .نفوس أفراد اتمع وليست قواعد شرعية لتعزيز الطبقية ، بل العكس من ذلك 

  
  :فالقاعدة الشرعية يف ذلك هي قوله تعاىل 

  

 شعوبا وقبائل لتعارفوا إن مناكم من ذكر وأنثى وجعلناكيا أيها الناس إنا خلق  

    )1( أكرمكم عند اهللا أتقاكم 

  
واملخاطب يف اآلية هو جمموع املسلمني وصفة التقوى قد تتوافر يف اململوك أكثر من 

فالناس سواسية كأسنان املشط ، والبشر وحدة قائمة متجانسة ، فال فضل (ر، توافرها يف احل
لعريب على أعجمي ، وال ألعجمي على عريب ، وال ألبيض على أسود ، وال ألسود على 

                                                 
   .49/13 سورة احلجرات  (1)



   )2(. أبيض إال بالتقوى ، وما يقدمه من عمل صاحل ينفع الناس 
   )1(" عياله اخللق كلهم عيال اهللا ، وأحبهم إىل اهللا أنفعهم ل" ألن

  
أول حماولة يف " وليس أدل على هذه املساواة من املساواة أمام القانون ، حيث أن 

تاريخ اإلنسانية لتوكيد مساواة بين اإلنسان أمام القانون على اختالف أجناسهم وألوام 
  .  هي التجربة اإلسالمية )2(" وظروفهم االجتماعية 

  
 موضوعية تتعلق بغريه ، وإال كيف يقبل فعدم قبول شهادة العبد تعود ألسباب

  .اإلسالم بفتوى العبد وروايته مع خطورا ، ومع كوا أكرب أمهية من الوالية على الصغري 
  

مث يسوق األمام  الغزايل أمثلة أخرى لتوضيح معىن التحسينات وتفريقها عن احلاجيات 
وقاا إىل الزواج ، أما إذا برر بسرعة منها تقييد النكاح بالويل إذا برر بتاليف ظهور املرأة بت

  اغترارها بالظواهر أي أا ميكن أن تنخدع أو تخدع وختتار غري الكفء فان وجود الويل يف 
   )3(. هذه احلالة يعترب من احلاجيات 

                
وأما التحسينات ؛ فمعناها األخذ مبا يليق من حماسن : " ويعرفها الشاطيب بقوله 

 ، وجتنب املدنسات اليت تأنفها العقول الراجحات ، وجيمع ذلك قسم مكارم العادات
  " .األخالق

                                                 
 و  باألستاذ الدكتور حممد الزحيلي ، حقوق اإلنسان يف اإلسالم ، الطبعة الثانية ، دمشق ، بريوت ، دار الكلم الطي                    (2)

  .156 ، ص 1997دار ابن كثري ، 
  ) .2/105الفتح الكبري (ود مرفوعا رواه أبو يعلي يف مسنده ، والبزار ، والطرباين عن أنس وابن مسع (1)
املستشار الدكتـور فـؤاد عبد املنعـم أمحـد ، مبـدأ املساواة يف اإلســالم ، اإلسكندريــة ، املكتــب                   (2)

  .   12، ص  2002العـريب الـحديث ،
ـ                    (3) مان أيب حـامـد حممـد بن حممد بن حممد الغزايل الطـوسي ، املستصفى ، حتقيق وتعليق حممـد بـن سليـ

  .  419 - 418 ، ص 1997األشقـر ، الطبعة األوىل ، بريوت ، مؤسسة الرسالة ، 



وميثل هلا يف العبادات بإزالة النجاسة ، وستر العورة ، وأخذ الزينة ، والتقرب بالنوافل 
  . والتصدق وغريها 

  
ويف العادات كآداب األكل والشرب ، وجمانبة املآكل النجسات واملشارب 

  . واإلقتار فت ، واإلسرااملستخبثا
  

ويف املعامالت كاملنع من بيع النجاسات ، وفضل املاء والكأل ، وسلب العبد منصب 
  .الشهادة واإلمامة ، وسلب املرأة منصب اإلمامة ، وانكاح نفسها 

  
  . ويف اجلنايات كمنع قتل احلر بالعبد ، أو قتل النساء والصبيان والرهبان يف اجلهاد 

  
 فهذه األمور راجعة إىل حماسن زائدة على أصـل املـصاحل الـضرورية              وخيتم بالقول 

 وال حاجي ، وامنا جرى جمـرى التحـسني          ي فقداا مبخل بأمر ضرور    سواحلاجية ؛ إذ لي   
    )1(والتزيني 

  

 موقـع عما يقـ" أما كتـاب روضة النـاظر فيعـرف التحسينات بأا 
  . العبادات واملعامالت التحسـني ، والتزيني ، ورعاية حسن املناهج يف

  
وميثل هلا باعتبار الويل يف النكاح ، مربرا إياه بصيانة املرأة عن مباشرة العقد ؛ لكونه 

  ففوض ذلك إىل الويل ؛ محال للخلق . مشعرا بتوقان نفسها إىل الرجال ، وال يليق ذلك باملرأة 
نه لو أمكن تعليل ذلك  بأ– واملوافقات ى كما يف أملستصف-على أحسن املناهج ، ويضيف 

                                                 
، املوافقات ، ضبط وتعليق أبو عبيدة مشهور        ) هـ790ت(أيب إسحاق إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الشاطيب           (1)

 1997 دار ابن عفان للنشر والتوزيع ،        بن حسن آل سلمان ، الطبعة األوىل ، اململكة العربية السعودية، اخلرب، العقربية ،             
  . 23 -22،  الد الثاين ، ص 



 الضـرب  بقصـور رأي املرأة يف انتقاء األزواج ، وسرعة االغـترار بالظـاهر لكان من
)1( .األول ، ولكن ال يصح ذلك يف سلب عبارا

 
)2(    

  

لعل التعريفات السابقة تساعد على تلمس بعض عناصر الفرق الدقيق بني احلاجيـات             
 ذات تأثري دائم يف احلالة أو الواقعة أو املسائل          نما تكو والتحسينات ، وهو أن احلاجيات هي       

 ا أما التحسينات فهي ماكان تأثريه مؤقتا ، فتسليط الويل يف نكاح املـرأة إذا                ةاليت هلا عالق  
كان له أثر دائم يف احلياة الزوجية بدوامها كوجود عيب يف الرجل ال يستوجب الفسخ ، فان                 

 ملنع الضرر الدائم ، أما إن كـان لـهذا التـسليط أثـر             هذا التسليط يكون من احلاجيات    
 ، حيفظ للمرأة عـزا أثناء مباشرة العقد ، فان هدا التسليط يصبح من التحـسينات                تمؤق

  .  ملنع ضرر معنوي مؤقت 
  

  .أقوال العلماء يف األخذ باملصاحل املرسلة : املبحث الثالث 
       

على ترتيب وتنظيم آراء الفقهاء ، ويوصل الميكن اجلزم بتصور ثابت وحيد يساعد 
الباحث إيل نتيجة ميكن الوثوق ا إىل حد ما ، وامنا املتوفر هو نقول جهد الباحثون  
مشكورين يف استخالصها من ثنايا املسائل الفقهية بعد تنقيب وعمل مضن ، معتمد كل منهم 

عنه ، وذلك لعدم وجود أبواب على فهمه هو للمسائل اليت ميخر عباا ال ما قصده املنقول 
 عنهم تتحدث مباشرة عن آرائهم يف األخذ باملصلحة املرسلة أو ليف كتب األئمة أو ما نق

عدمه ، لذا يطفو التضارب يف آراء النقلة ، سواء يف إثبات األخذ ا كما نسبه اإلمام يف 
                                                 

عبد القادر بن أمحد بن مصطفى بدران الدومي مث الدمشقي ، نزهة اخلاطر العاطر ، شرح كتاب روضة الناظر و جنة املناظر يف أصول  (1)
نية ، اإلمارات العربية املتحدة ،  مكتبة اهلدى ، دار ابن حزم ، الفقه على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل ، ابن قدامى املقدسي ، الطبعة الثا

                     . 341 ، ص 1995
 عبد الكرمي بن علي بن حممد النملت ، إحتاف دوي البصائر بشرح روضة الناظر يف أصول الفقه على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل، (2)

   . 313 ، ص 4، الد  1996شر والتوزيع ،  اململكة العربية السعودية ، دار العاصمة للن

  



ستحـالل وأفـرط يف القـول بـه حىت جـره إيل ا: " الربهان إىل مالك حيث قال 
القتـل ، وأخـذ املـال ملصـاحل تقتـضيـها يف غالـب الظـن ، وان لـم يـجد 

   )1( "لـــها مسـتندا 

  
:       وبني من حياول إثبات األخذ ا من قبل منتقد يها كما فعل القرايف حيث قال 

كية بعيدون وإمام احلرمني قد عمل يف كتابه الغياثي أمـورا ، وحررها و أفىت ا ، والـمال" 
عنها ، وحث عليها  وقاهلا للمصلحة املطلقة ، وكذلك  الغزايل يف شفاء الغليل ، ومع أن 

    )2( " . ة يف املصلحة املرسل– أي على املالكية –االثنني شديدا اإلنكار علينا 

  
ألم : " وللقرايف رأيا مفاده أن مجيع املذاهب تأخذ باملصلحة املرسلة ، إذ يقول

يفرقون باملناسبات ، وال يطلبون شاهدا باالعتبار ، وال يعين باملصلحة املرسلة إال يقيسون و
   )3(" ذلك 

فـال خيفى مافيـه :  " وال يقـر صاحب التقـرير والتحبري بذلـك و يقـول 
   )4(" ملـن تتبع وحقق 

   

ويف الوقت الذي ينسبها التقرير والتحبري للشافعي يف قول قـدمي
 

، ينفيها ابن 
     )5(رهـان عنه مطلقا  ب

  

                                                 
 اإلسالمية واألوقـاف    ن، وزارة الشؤو  "اإلسالم"البحر احمليط، كتاب األدلة املختلف فيها ، املصاحل املرسلة ، موقع             (1)

   .11/7/2005والدعوة واإلرشاد ، اململكة العربية السعودية ، 
  .املصدر نفسه ، نفس التاريخ  (2)
  .فسه ، نفس التاريخ  المصدر ن(3)
(4) 

 وزارة –" اإلسالم " التقرير والتحبري ، املقالة الثانية يف أحوال املوضوع ، خامتة للكالم يف هده املقالة الثانية ، موقع 
   .  11/7/2005الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد ، اململكة العربية السعودية ، 

  .  املصدر نفسه   (5)



بينما البغدادي يف جنة الناظر ، يسـاوي بني مالك والشافعي يف األخذ باملصـلحة 

املرسلة 
 .)1(   

  
ومع ذلك وبلملمة نقاط التقاطع بني اآلراء املختلفة ميكن احلصول على شكل لتقسيم 

راء وإال فهناك من قسمها  ، مجعا ملختلف اآل)2(املذاهب إىل أربعة كما جاء يف البحر احمليط 
من رأى أن املصلحة من "إىل مذهبني كما نقل اجليزاين الذي يبين هذا التقسيم على اعتبار أن 

 املفاسد ، اعتربها دليال واحتج ا ، ومن رأى أا ليست من هدا ءباب جلب املصاحل ودر
ل واهلوى قـال بأا الباب ، بل رأى أا من باب وضع الشرع بالرأي واثبات األحكام بالعق
   )3(" ليست من األدلة الشرعية وأنه ال جيوز االحتجاج ا وال االلتفات إليها 

  
  

العلماء اختلفوا " أو إىل ثالثة كما جاء يف كتاب أصول الفقه للزحيلي فقد ذكر أن 
 بوصفها دليال مستقال يف تشريع األحـكام على ثالثة ةيف األخذ باملصلحة الـمرسل

، ذكرها اآلسنوي والشوكاين وغريمها ، إال أن الشوكاين أضاف مذهبا رابعا هو مـذاهب 
األخذ باملصـاحل إن كانت مالئمة ألصل كلي أو جزئي ، وهذا يف رأيه من باب القياس فال 

   )4(أذكره  

                                                 
  .صدر نفسه امل  (1)

  . املصدر نفسه (2) 
حممد بن حسني بن حسن اجليزاين ، معامل أصول الفقه عند أهل السنة واجلماعة، الطبعة الثالثة ، اململكـة العربيـة                       (3)

  . 245 هج ، ص 1422السعودية، دار ابن اجلوزي ، 
، دون ذكر  تاريخ النـشر ، اجلـزء   وهبة الزحيـلي ، أصـول الفقه اإلسالمي ، اجلـزائر ، دمشق ، دار الفـكر  (4)

  .                758الثاين ، ص  



  : منع التمسك باملصلحة املرسلة مطلقا :املطلب األول 
  

"  البحر احمليط أن هذا املذهب هو   جـاء يف فقدوهو املذهب  أو القول األول
  "  .قـول األكثرية منهم القاضي وأتبـاعـه ، وحكاه ابن برهان عن الشافعي

  
  " .وبه قال طوائف من متكلمي األصحاب : " ويروى عن اإلمام قوله 

  
ومنعها احلنفية وغريهم منهم أكثر الشافعية متأخروا احلنابلة لعدم ما يشهد هلا " 
   )1(" دم أصل القياس فيها باالعتبار ولع

  

  أنكرها متأخرو أصحابنا من أهل : قال بعض أصحابنا : "ويف شرح الكوكب املنري 
   )2("  ، ومجاعة من املتكلمني األصول واجلدل ، وابن الباقالين

  
ابن قدامه وبعض احلنابلة وبعض " ويف شرح روضة الناظر ، عزا هذا املذهب إىل 

   )3(" الشافعية وبعض املتكلمني

  
   )1("  واليه ذهب اجلمهور " واكتفى حممد الشوكاين بالقول عن هذا املذهب بعبارة 

                                                 
 اإلسالمية واألوقـاف    ن، وزارة الشؤو  " اإلسالم"البحر احمليط، كتاب األدلة املختلف فيها ، املصاحل املرسلة ، موقع             (1)

   .11/7/2005والدعوة واإلرشاد ، اململكة العربية السعودية ، 
 اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشـاد      ن، وزارة الشؤو  "اإلسالم"،  املصاحل املرسلة ، موقع       شرح الكوكب املنري     (2)

   .16/5/2006اململكة العربية السعودية ، 
عبد الكرمي بن علي بن حممد النملت ، إحتاف دوي البصائر بشرح روضة الناظر يف أصول الفقه على مذهب اإلمام  أمحد بن حنبل،  (3)

  . 321، ص 4 ، الد 1996بية السعودية ، دار العاصمة للنشر والتوزيع ، اململكة العر

  



  
  ) .وهذا حمل نظر كما سنعرف(ويورد الزحيلي قول اجلمهور ويتحفظ عليه بعبارة 

  
  ".ال يؤخذ باملصلحة املرسلة مطلقا : "  وحتفظ عليه هو قوهلم هومفاد ما نقل

  
  .ختار وهو امل: قال ابن احلاجب 

   
   )2(  انه احلق الذي اتفق عليه الفقهاء: قال اآلمدي 

  

  : الـجواز مطلقا :املطلب الثاين 

  
  

  :واملصنف انه املذهب أو القول الثاين وهو احملكي عن مالك 
  

وأفرط يف القول به حىت جره إىل استحالل القتل وأخذ املال : " قال األمام يف الربهان 
  . الظن وان مل جيد هلا مستندا ملصاحل تقتضيها يف غالب 

  
  .وحكاه غريه قوال قدميا عن الشافعي 

  

                                                                                                                                                 
حممد بن علي الشوكاين ، إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول ، حتقيق أيب حفص سـامي بـن العـريب                   (1)

 ، الريـاض ، دار      عبـد اهللا بن عبد الرحـمان السعد وسعد بن ناصـر الشمري، الطبعة األوىل           : األثـرى ، تقـدمي    
  .         990ص  ، 2 الد،  2000، الفضـيلة للنشر والتـوزيع 

  .     759 -  758وهبة الزحيلي ، أصول الفقه اإلسالمي ، اجلزائر ، دمشق ، دار الفكر ، دون ذكر  تاريخ النشر ، اجلزء الثاين ، ص(2) 



إن هذ ا القول مل يصح نقله عن : وقال أبو العز املقترح يف حواشيه على الربهان 
أقواله : " مالك ، هكذا قال أصحابه وأنكره ابن شاس أيضا يف التحرير عن اإلمام وقال 

  .قل الناقلني تؤخذ من كتبه وكتب أصحابه ، ال من ن
   

ذهب الشافعي ومعظم أصحاب أيب حنيفة : وكذلك استنكره القرطيب يف كتابه فقال 
  .إىل االعتماد عليه ، وهو مذهب مالك  

  
وقد اجترأ إمام احلرمني وجازف فيما نسبه إىل مـالك من اإلفراط يف هـدا : قال 

   )1(ابه  األصل ، وهذا ال يوجد يف كتاب مالك ، وال يف شئ من كتب أصح
  

ومع ذلك فالثابت لدى اجلميع أن مالك ممن أجاز العمل باملصاحل املرسلة ، ولكن 
  .املالحظات جاءت ردا على نسبة اإلفراط يف القول باملصاحل املرسلة إليه 

  
نعم الذي ال شك فيه أن ملالك ترجيحا على غريه من : وقد قال ابن دقيق العيد 
 أمحد بن حنبل ، وال يـكاد خيلو غريمها عـن اعتباره يف الفقهاء يف هـذا النوع ، ويليه

  .اجلملة ، ولكن هلذين ترجيح يف االستعمال على غريمها 
  

هي عند : ولكن القرايف يثبتها يف مجيع املذاهب ، حىت من ينفي العمل ا فيقول 
دا التحقيق يف مجيع املذاهب ، ألـم يعقدون ويقومون باملناسبة ، وال يطلبون شـاه

  . باالعتبار ، وال يعين املصلحة املرسلة إال ذلك 

                                                 
 اإلسالمية واألوقاف ن، وزارة الشؤو" اإلسالم " ملرسلة ، موقع  البحر احمليط ،كتاب األدلة املختلف فيها ، املصاحل ا(1) 

   .11/7/2005والدعوة واإلرشاد ، اململكة العربية السعودية ، 
  
  



  
وإمام احلرمني قد عمل يف كتابه الغياثي أمورا وحررها و أفىت ا : " ويضيف 

  " .واملالكية بعيدون عنها ، وحث عليها وقاهلا للمصلحة املطلقة 
  

 وكـذلك  الغزايل يف شفاء الغليل ، مع أن االثنني شديدا اإلنـكار علينا يف
  .املصـلحة املرسلة 

  
ال تظهر خمالفة الشافعي ملالك يف املصاحل ، فان مالكا : وقال البغدادي يف جنه الناظر 

إن اتهد إذا استقرأ مورد الشرع ، ومصادره أفضى نظره إىل العلم برعاية املصاحل يف        : يقول 
 ، لكنه استثىن من هذه جزئياا وكلياا ، وأن ال مصلحة ، إال وهي معتربة يف جنسها

  .القاعدة كل مصلحة صادمها أصل من أصول الشريعة 
  

وما حكاه أصحاب الشافعي عنه ال يـعدو هذه املقالة إذ ال أخص منها إال :      قال 
األخـذ باملصلحة املعتربة بأصـل معني ، وذلك مغاير لالسترسال الذي اعتقدوه 

 املعتربة فقد أخـذ باملرسلة اليت قال ا مـذهبا ، فبان أن من أخذ باملصـلحة غـري
   )1(مالك ، إذ ال واسطة بني املذهبني  

  

  "فذهب مالك وبعض الشافعية إىل أن هذه املصلحة حجة : " ويف روضة الناظر
  

                                                 
 اإلسالمية واألوقـاف    ن، وزارة الشؤو  " اإلسالم"لبحر احمليط، كتاب األدلة املختلف فيها ، املصاحل املرسلة ، موقع            ا(1) 

   .11/7/2005لكة العربية السعودية ، والدعوة واإلرشاد ، املم



ولكن الشـارح يذكر أن موافقة بعض الشافعية ملالك يف هذا املـذهب مقترنة 
   )2(ببعض القيود 

  :للزحيلي ورد مايلي ويف كتاب أصول الفقه 
  

  .واختاره إمام احلرمني : قال األمام مالك 
  

جيوز قتل الثلث مـن     : املناسـب املـرسل حـجة مطلقا ، روي عن مالك أنه قال           
اخلـلق ال ستصالح الثلثني ، ويعد اإلمام مالك رائد العمل باملصلحة ، واملصلحة برأيه إما أن                

  :لنصوص مثل قوله تعاىل  من ادتؤخذ من النص أو من عموم ما ور
  

   )1(   وما جعلَ علَيكُم ِفي الديِن ِمن حرٍج   
  

 ، وتسمى املصلحة اليت ليس هلا يف شرع اهللا أمر )2(" ال ضرر وال ضرار) " ص(وقال 
  .أوي ، مصلحة مرسلة ، وهي اليت يكون نفعها أكثر من ضررها 

  
وقد أخـذ اإلمام أمحد باملصلحة املرسلة ، فهي من أصـول : ويضيف الزحيلي 

هجه األمـام الصـالح مذهبه ، وأخذ ا يف السياسة الشرعية بنحو عام ، وهـي ما ين
   )3(الناس ، ومحلهم على مافيه مصلحة ، وابعادهم عما فيه مفسدة  

                                                 
 عبد الكرمي بن علي بن حممد النملت ، إحتاف دوي البصائر بشرح روضة الناظر يف أصول الفقه على مذهب اإلمام  أمحد بن حنبل، (2)

  . 319، ص 4 ، الد 1996اململكة العربية السعودية ، دار العاصمة للنشر والتوزيع ، 

  
  . 22/78 سورة احلج (1)
"  موقع  عرض موطأ مالك، احلديث،  الصفحة الرئيسة، القضاء يف املرفق ، األقضية ، املنتقى شرح موطأ مالك  (2)

   .6/1/2007 وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد ، اململكة العربية السعودية ، –"اإلسالم 



  
  : ويقول الشيخ الشنقيطي 

  
  فاحلاصل أن الصحابة ، رضي اهللا عنهم ، كانوا يتعلقون باملصاحل املرسلة اليت مل يدل " 

ملذاهب يتعلق أهلها دليل على إلغائها ، ومل تعارضها مفسدة راجحة أو مساوية ، وأن مجيع ا
باملصاحل املرسلة ، وان زعموا التباعد منها ، ومن تتبع وقائع الصحابة وفروع املذاهب علم 

  .صحة ذلك 
  

ولكن التحقيق أن العمل باملصلحة املرسلة أمر جيب فيه التحفظ وغاية احلذر حىت "
ا أو مساوية يتحقق صحة املصلحة وعدم معارضتها ملصلحة أرجح منها أو مفسدة أرجح منه

   )1("  هلا ، وعدم تأديتها إىل مفسدة يف ثاين حال 
  

ويشبه كالم الشيخ الشنقيطي ما جاء يف البحر احمليط عن القرايف من نسبة العمل 
باملصلحة املرسلة إىل مجيع املذاهب ، وما عرف من عمل الصحابة رضي اهللا عنهم مما سبقت 

   )2(اإلشارة إليه  
 

الذي يعترب أن املصاحل املرسلة ليست حبجة  ، قال الطويف ) قدامه ابن ( ويف رده على 
 إذا استغرقوا -رأيت من وقفت على كالمه من أصحابنا ، حىت الشيخ أبا حممد يف كتبه : " 

يف توجيه األحكام ، يتمسكون مبناسبات مصلحيه يكاد الشخص جيزم بأا ليست مرادة 
  . القمر للشارع والتمسك ا يشبه التمسك حببال

                                                                                                                                                 
  .       759 – 758 دمشق ، دار الفكر ، دون ذكر  تاريخ النشر، اجلزء الثاين ، ص وهبة الزحيلي ، أصول الفقه اإلسالمي ، اجلزائر ، (3)

  
نقال عن حممد بن حسني بن حسن اجليزاين ، معامل أصـول الفقه عند أهـل السنة واجلمـاعة، الطبعـة الثالثـة ،              (1) 

                      .               245 هج ص1422اململكة العربية السعودية ، دار ابن الـجوزي ، 
   . من هذا البحث 37ص (2) 



  

   )3(والراجح املختار اعتبار املصلحة املرسلة : مث قال 

       
ومن املناسب هنا التعرض بالذكر إىل شرح العالمة الطويف يف هذا املقام ، يف شرح 

حيث نقله املؤلف " نـزهة اخلاطـر  العاطـر " خمتصـر الروضة نقـال عن كتاب 
 هذا احملقق من آراء ، هي موضع جدل بني هريالنقل ، هو ما يثبتصرف ، واملناسب يف هذا 

املختصني ، يضفي أضواء جيدة على حبث املصلحة ، ويثري دراستها بالتطرق إىل جهات 
جديدة ، كانت غائبة عن البحث ، وبغض النظر عما أثري حـول هـذا احملقق ، وتقييم 

   .اإلقناعأفكاره ، إال أنه ما من شك يف منطقية أفكاره وقدرته على 
  

أعلم أن هؤالء الذين قسموا املصلحة إىل معتربة وملغاة ومرسلة : قال ذلك احملقق "
ضرورية وغري ضرورية تعسفوا وتكلفوا ، والطريق إىل معرفة حكم املصاحل أعم من هذا 

  .قد ثبت مراعاة الشرع للمصلحة واملفسدة باجلملة إمجاعا : وأقرب وذلك بأن يقول 
  

 ةتضمن مصلحة جمردة حصلناها ، وان تضمن مفسدة جمردالفعل إن : وحينئذ نقول 
تقبلناها ، وان تضمن مصلحة من وجه ومفسدة من وجه فان استوى يف نظرنا حتصيل 
املصلحة ودفع املفسدة توقفنا على املرجح أو خرينا بينهما كما قيل فيمن مل جيد من السترة 

 أفحش أو القبل الستقباله به القبلة إال ما يكفي أحد فرجيه فقط هل يستر الدبر ألنه مكشوفا
أو يتخري لتعارض املصلحتني واملفسدتني ؟ وان مل يستو ذلك بل ترجح إما حتصيل املصلحة 

                                                 
عبد القادر بن أمحد بن مصطفى بدران الدومي مث الدمشقي ، نزهة اخلاطر العاطر ، شرح كتاب روضة الناظر و جنة                 (3)

املتحدة ،   املناظر يف أصول الفقه على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل ، ابن قدامى املقدسي، الطبعة الثانية، اإلمارات العربية                   
  . 343 – 342 ، ص 1995مكتبة اهلدى ، دار ابن حزم، 

      



وأما دفع املفسدة فعلناه ألن العمل بالراجح متعني شرعا ، وعلى هذه القاعدة يتخرج كل ما 
  . يف تفضيلهم املصلحة هذكرو

  
صلحته ظاهرة جمردة أو راجحة ، وأما امللغاة كمنع أما املعتربة شرعا كالقياس فم

زراعة العنب والشركة يف سكىن الدار فألن املصلحة واملفسدة تعارضتا فيها لكن مصلحتها 
ضعيفة ومفسدا عظيمة فكان نفيها أرجح ملا يلزم من منع النفي احملقق من زراعة العنب 

وهومة وهي اعتصار اخلمر وحصول واإلرتفاق احملقق بالشركة يف السكىن ألجل مفسدة م
 قاطعة واملصلحة اليت تقابلها قاطعة فكان الزنا ، ولو سلم أن هذه املفسدة مظنونة لكنها غري

  . حتصيلها بالتزام املفسدة املظنونة أوىل من العكس 
  

أما تعني الصوم يف كفارة رمضان على املوسر فليس ببعيد ، إذا أدى إليه : مث قال 
 ذا جمتهد ، وليس ذلك من باب وضع الشرع بالرأي بل هو من باب اجتهاد فيخص

وختصيص العموم طريق مسلوك وقد ... االجتهاد حبسب املصلحة أو من باب ختصيص العام 
  .فرق الشرع بني الغين والفقري يف غري موضع فليكن هذا من تلك املواضع 

  
ويل عقد النكاح وتسليطه أما املصلحة الواقعة موقع التحسني أو احلاجة كمباشرة ال

  .على تزويج الصغرية وحنو ذلك فهي مصلحة حمضة ال تعارضها مفسدة فكان حتصيلها متعينا 
  

وأما املصلحة الضرورية حلفظ الدين والعقل والنسب والعرض واملال فهي وأن 
عارضتها مفسدة وهي إتالف املرتد والقاتل بالقتل ، ويد السارق بالقطع ، وإيالم الشارب 

 بالضرب ، لكن نفي هذه املفسدة مرجوح بالنسبة إىل حتصيل تلك املصلحة فوالزاين والقاذ 
فكان حتصيلها متعينا ، وكذلك بيع املسجد والفرس  احلبيس إذا تعطلت منفعته املقصودة منه 
تضمن مصلحة وهي استخالف منفعة الوقف املقصودة ببيعه ومفسدة وهي إسقاط حق اهللا 

بعـد ثبوته فيها ، فنحن رجحنا حتصيل املصلحة وغرينا رجـح نفي تعـاىل من عينه 



املفسدة ، وعلى هذا تتخرج األحكام عند تعارض املصاحل واملفاسد فيها أو عند جتردها وال 
حاجة لنا إىل التصرف فيها بتقسيم وتنويع ال يتحقق ويوجب اخلالف والتفرق ، فان هذه 

قل مل يستطع إنكارها الضطرار عقله إىل قبوهلا ويصري الطريقة اليت ذكرناه إذا حتققها العا
   )1(. اخلالف وفاقا إن شاء اهللا تعاىل 

  
ويتفق مصطفى احلسن مع القائلني بأن األئمة مجيعا يبنون أحكامهم على وفق املصاحل 

ولكنك إذا رجعت تتبع فقه األئمة الثالثة واجتهادام  يف مراجعها األصلية : "املرسلة فيقول 
  .يت ما يدل على أم مجيعا كانوا يبنون أحكامهم االجتهادية على وفق املصاحل املرسلة رأ
  

مث يدلل على قوله باستعراض بعض األمثلة من اجتهادات األئمة  بادئا باإلمام أمحد بن 
فاإلمام أمحد بن حنبل ، على الرغم من أن أتباعه مل ينصوا على اسم املصاحل   " :حنبل 

لة ما نصوا علية من أصوله اليت اعتمدها يف االجتهاد ، فانه مل يكن مبنجاة عن املرسلة يف مج
وسبب عدم ذكرها يف أصول اجتهاده أنه مل يكن يعد االستصالح أصال  األخذ ا ، 

  .خاصـا ، بل كان يعتربه معىن من معاين القياس 
  

 وابن منصور أنه يومما يدل على أخذه بذلك ما نقله ابن القيم عنه من رواية املر وز
واملخنث ينفى ، ألنه ال يقع منه إال الفساد والتعرض له ، ولإلمام نفيه إىل بلد يأمن : " قال 

  " .فيه فساد أهله ، وان خاف به عليهم حبسه 
  

وأيضا ما رواه عنه ابن القيم فيمن طعن على الصحابة أنه قد وجب على السلطان 
  " . بل يعاقبه ويستتيبه ، فان تاب وإال أعاد العقوبة عقوبته ، وليس للسلطان أن يعفو عنه ،

                                                 
، نزهة اخلاطر العاطر ، شرح كتاب روضة الناظر جنـة            عبد القادر بن أمحد بن مصطفى بدران الرومي مث الدمشقي         (1)

ة ،  اإلمارات العربية     املناظر يف أصـول الفـقه على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل ، ابن قدامى املقـدسي ، الطبعة الثاني                
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وقد حيسب البعض أن هذا املثال الثاين داخل يف باب التعزير ، ومعلوم أن أمر التعزير 

وليس للسلطان أن : مفوض إىل اإلمام مبوجب النص ، غري أن األمر ليس كذلك ، لقوله 
 ، أن شـاء استعمله وان شاء عفـا يعفو عنه ،  والتعزير حـق عائد أمره إىل السلطان

عنـه ، حسب ما يراه من املصلحة يف ذلك ، اللهم إال أن تكون اجلريرة مما نص على 
  .  مل ينص فيها على وجوب ذلك اوجوب التعزير فيها ، ولكن هذه املسألة مم

  
مث يساوي بني اإلمام أمحد واألمام الشافعي يف عدم عده االستصالح دليال مستقال يف 
أصوله كاإلمجاع والقياس ، ويعترب أن ذلك هو السبب الذي جعل كثري من الباحثني يظنون 

  .أن اإلمام الشافعي  مل يأخذ به ، ومل يعترب املصاحل املرسلة مستندا يف اجتهاده 
  

ال يلزم من كونه مل يعد االستصالح أصال مستقال برأسه ، عدم :"فيقول يف ذلك 
، مدرجا حتت باب القياس مثال ، بل احلق أن الشافعي كان يذهب اعتباره له واعتماده عليه 

يف اعتماد املصاحل املرسلة إىل مدى بعيد ، ولكنه كان يسمي كل ذلك قياسا ، إذ القياس يف 
ويف بيان هذه احلقيقة يقول . مفهومه هو مطلق االجتهاد ، وفق أدلة الشريعة ومقاصدها 

  :رمحه اهللا يف كتابه الرسالة 
  
هذا معىن ما أحل اهللا : يقول . د ميتنع بعض أهل العلم من أن يسمي هذا قياسا وق" 

وحرم ، ومحد وذم ، ألنه داخل يف مجلته ، فهو بعينه ال قياس على غريه ، ويقول مثل هذا 
وميتنع أن يسمى القياس . القول يف غري هذا ، مما كان فيه معىن احلالل فأحل ، واحلرام فحرم 

ل أن يشبه مبا احتمل أن يكون شبها من معنيني خمتلفني ، فصرفه على أن إال ماكان حيتم
ما عدا النص من الكتاب أو : يقيسه على أحدمها دون اآلخر ، ويقول غريهم من أهل العلم 

  " .السنة فكان يف معناه فهو قياس ، واهللا أعلم 
  



 ال ءب الشياالجتهاد أبدا ال يكون إال على طلب شئ وطل: " ويقول يف مكان آخر 
  " .يكون إال بدالئل ، والدالئل هي القياس 

  
وقـد نقـل إمام احلرمني يف كتابه الربهان عن الشافعي اعتماده على املصـاحل 

ومن تتبع كالم الشافعي مل : " املرسلة ، وأسهب يف بيان ذلك ، إىل أن قال يف ختام كالمه 
ملرسلة ، فان عدمها التفت إىل األصول ولكنه ينوط األحكام باملعاين ا. يره متعلقا بأصل 

  " .طهارتان فكيف يفترقان : مشبها ، كدأبه إذ قال 
  

مث يسوق الباحث أمثلة تطبيقية العتماد الشافعي يف اجتهاده على االستصالح ، ال 
  .ضرورة لذكرها هنا 

  
أيضا مل يتعرض يف أصوله للمصلحة :  ويعـرج على اإلمام أبو حنيفة مبينا أنه 

سلة ، ومل يتخذها مصدرا مستقال من مصادر الشريعة اإلسالمية ، ولكنه مع ذلك أخذ املر
باالستصالح ، وبىن كثريا من اجتهاداته عليه ، كيف ال وهو زعيم أصحاب الرأي وأسبقهم 
يف مضماره ولئن مل يدون من أصوله ما يدل على أخذه بذلك ، فان فيما نقل عنه أصحابه 

ن خالف أيب حنيفة وابن أيب ليلى والرد على سري األوزاعي ، لدليال كأيب يوسف فيما كتبه م
  . يوضح أمهية املصلحة يف فقهه وعموم اجتهاده 

  
وخط املصلحة يف فقهه ، يكمن يف دليلني من أهم األدلة آليت امتاز ا فقهه رمحه اهللا 

ه كان داخال يف االستحسان والعرف ، فقد كان االستصالح معتمدا عنده ، ولكن: تعاىل مها 
  .وال مشاحة يف االصطالح . اعتباره ضمن ما يسميه هو االستحسان أو اعتماد العرف 

  
 قد اتفقوا على اعتماد املصاحل املرسلة دليال يف ه أال ربعاألئمةوخيلص الباحث إىل أن 

  .االجتهاد 



األ ئمة يف   ينبه إىل أن اختالف آراء -  حماوال إزالة أي لبس عما توصل إليه  -ولكنه 
 إذا مل يتـأمل يف أسباب خـالفهم – ث قد يبدو للباح–أحكام بعض املسائل املصلحية 

 أن سبب ذلك إمنا هو اختالف موقفهم من املصاحل املرسلة من حيث االعتبار -فـيها  
  .وعدمه 

واحلقيقة أن األمر يف هذه املسائل الفرعية ليس : "ويصحح هذا االعتقاد بالقول 
خلالف فيها ناتج عن أسباب أخـرى ، تتمثل يف غالب األحيان ، يف حتقيق كذلك ، فا

املنـاط ، أي مصدر خالفهم فيها هو خالفهم يف جالء املصلحة املرسلة يف هذه الفروع 
جالء كافيا القامة  احلكم الشرعي عليه ، فقد يرى بعضهم أن املصلحة املعتد ا يف الشريعة 

 الفروع ، وأنه ال يقف يف سبيل إقامة احلكم على وفقها أي اإلسالمية متحققة يف فرع من
على حني يرى البعض أن تلك . مانع شرعي آخر فيستصلح مبوجبها ، ويبين احلكم عليها 

املصلحة غري وافية الشروط أو أن مصلحة أخرى تعارضها ، أو أن أصال آخر من أصول 
م عليها ، والـكل متفقون  على  احلكء ، فيحجم عن األخذ ا وبنااالشريعة يصـاد مه

  .املبدأ ، وعلى األخذ باملصلحة املرسلة إذا سلمت من الشوائب واملعارضات 
  

ورمبا ظهرت املسألة اخلالفية بني بعـض األئمة مبظهر املسألة القـائمة على 
يف حني أن املسالة . االستصالح ، فيفهم الباحث أن حقيقة االستصالح هو مناط اخلالف 

ذلك ، وامنا هي قائمة على أدلة أخرى مل يتضح وجه الداللة فيها بشكل واحد ليست ك
  .للجميع 

  
ولعل مثل هده املسائل اخلالفية ، من أهم العوامل اليت ختيل للباحث أن األئمة خمتلفون 

  .يف أمر املصاحل املرسلة اختالفا جذريا 
  

وأما املصلحة املرسلة  :  وخيتم القول  بذكر كلمة للقرايف يف هذه املسألة  حيث قال
فغرينا يصرح بإنكارها ، ولكن جتدهم عند التفريع يعللون مبطلق املصلحة ، وال يطالبون 



أنفسهم عند الفروق و اجلوامع بإبداء الشاهد هلا باالعتبار ، بل يعتمدون على مـجرد 
   )1(. })1/144 (:تنقيح الفصول مقدمة الذخرية للقرايف{.املناسبة ، وهذا هو املصلحة املرسلة

  
ويؤكد حممد بن حسني على لفظية اخلالف بني األئمة األربعة يف اعتماد املصاحل 

خالف لفظي ؛ ألن اجلميع متفق على أن حتصيل املصاحل وتكميلها " املرسلة بالقول أنه 
وتعطيل املفاسد وتقليلها اصل شرعي ثابت إال أن اخلالف وقع يف تسمية العمل ذا األصل 

  . مصلحة مرسلة – فيما مل يرد باعتباره أو إلغائه دليل خاص –تفات إىل حتقيقه واالل

  
فبعضهم يسمي ذلك مصلحة مرسلة ، وبعضهم يسمي ذلك قياسا أو " ويضيف  

   )1(. عموما ، أو اجتهادا ، أو عمال مبقاصد الشريعة 

  
  

  :لشرع  إن كانت املصلحة مالئمة ألصل كلي أو جزئي من أصول ا:املطلب الثالث
  

  .جاز بناء األحكام ، وإال فال 
  

انه :   وهو املذهب أو القول الثالث وقد نسبه ابن برهان يف الوجيز للشافعي وقال 
  .   احلق املختار 

  

                                                 
مصطفى سعد احلسن ، أثر االختـالف يف القواعد األصـولية يف اختالف الفقهاء ، الطبعـة األوىل ، بـريوت ،                     (1)

  .  558 - 554، ص  1982مؤسسة الرسالة ، 
امل أصول الفقه عند أهل السنة واجلماعة ، الطبعة الثالثة ، اململكـة العربيـة               حممد بن حسني بن حسن اجليزاين ، مع        (1)
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  : ومثًـلَه بقوله يف املطلقة الرجعية 
  

انه ال حيل وطئها ، الن العدة شرعت لرباءة الرحم ، والوطء سبب الشغل ، فلو 
 العدة الجتمع الضدان ، فليس هلذا األصل جزئي وامنا أصله كلي مهدر ، وهو أن جوزنا ه يف

  .الضدين ال جيتمعان 
  

  : وقال إمام احلرمني 
ذهب الشافعي ومعظم أصحاب أيب حنيفة إىل اعتماد تعليق األحكام باملصاحل املرسلة 

  .بشرط مالءمته للمصاحل املعتربة املشهود هلا باألصول 
  

 أن يرسل النفس على – على جاللته –ال يظن مبالك : ان يف األوسط وقال ابن بره
سجيتها وطبيعتها ، فيتبع املصاحل اجلامدة اليت ال تستند إىل أصول الشرع حبال ، ال على كلي 

إال أن أصحابه مسعوا أنه بىن األحكام على املصاحل املطلقة فأطلقوا النقل عنه . وال على جزئي 
وال ترى التعليق عنده بكل : ام احلرمني ، يف باب ترجيح األقيسة يف ذلك ومثله قول إم

         )1(.  ومن ظن ذلك مبالك فقد أخطأ : مصلحة ، ومل ير ذلك أحد من العلماء وقال 

  
ويذكر حممد بن حسني اجليزاين ضوابط األخذ باملصلحة عند أصحاب هذا املذهب 

  : وهي أربعة 
  

 . أو إمجاع أال تكـون املصـلحة مصادمة لنص .1
 

 . أن تعود على مقاصد الشريعة باحلفظ والصيانة  .2
                                                 

 اإلسالمية واألوقـاف    ن، وزارة الشؤو  "اإلسالم"البحر احمليط، كتاب األدلة املختلف فيها ، املصاحل املرسلة ، موقع             (1)
   .15/5/2006واإلرشاد ، اململكة العربية السعودية ، والدعوة 



  
أالتكون املصلحة يف األحكام اليت ال تتغري ، كوجـوب الواجبات ، وتـحرمي  .3

احملرمات ، واحلدود ، واملقدرات الشرعية ، ويدخل يف ذلك األحكام املنصوص عليها 
  .وامع عليها ، وماال جيوز فيه االجتهاد 

  
 مصلحة أرجح منها أو مساوية هلا ، وأال يستلزم من العمل ا مفسدة اهأال تعارض .4

  )2(.  هلا ةأرجح منها أو مساوي
  

 
  

  .  اختيار  الغزايل والبيضاوي وغريمها :املطلب الرابع 

  
وهو املذهب أو القول الرابع ، وأساسه ختصيص االعتبار مبا إذا كانت تلك 

  املصلحة 
  

 .ضرورية  •
 
 .قطعية  •

  
   .كلية  •

    
  . فان فات أحد هذه الثالثة مل يعترب 

                                                 
حممد بن حسني بن حسن اجليزاين ، معامل أصول الفقه عند أهل السنة واجلماعة ، الطبعة الثالثة ، اململكة العربية  (2)
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  . من الضروريات اخلمس اليت جيزم حبصول املنفعة منها نما يكو: واملراد بالضرورية 

  
لفائدة تعم مجيع املسلمني احترازا عن املصلحة اجلزئية لبعض الناس أو يف : والكلية 

رب لدار الضرب وينظر مقدار حالة خمصوصة كمن أجاز للمسافر إذا أعجله السفر أن يدفع الت
  . ما خيلص منه فيأخذه بقدره بعد طرح املؤونة 

  
فهـذه مصـلحة لضرورة االنقطاع من الـرفقة لكنها جزئية بالنسبة إىل شخص 

  .معني ، وحالة معينة 
  

  : ومثل  الغزايل الستجماعه الشرائط مبسألة التترس 
  

  :وهي ما إذا تترس الكفار جبماعة املسلمني 
  

    )1(.   ولو رمينا الترس لقتلنا مسلما دون جرمية صدرت منه    
   

 طفيف من ءمث يبدأ صاحب البحر احمليط باستعراض قول الغزايل يف املسألة ، بشي
التصرف ال يعدوا تغيريا يف الصياغة عما يف املستصفى ، وال بأس بنقل قول الغزايل مباشرة من 

  :يف ترتيب الفقرات ، فيقول اإلمام الغزايل املستصفى ، باتباع سياق البحر احمليط 
  

                                                 
 اإلسـالمية واألوقـاف     ن، وزارة الشؤو  "اإلسالم"ا ، املصاحل املرسلة، موقع      البحر احمليط، كتاب األدلة املختلف فيه      (1)

   .11/7/2006والدعوة واإلرشاد ، اململكة العربية السعودية ، 



أما الواقع يف رتبة الضرورات فال بعد يف أن يؤدي إليه اجتهاد جمتهد ، وان مل يشهد " 
له أصل معني ومثاله أن الكفار إذا تترسوا جبماعة من أسارى املسلمني فلو كففنا عنهم 

مني ، ولو رمينا الترس لقتلنا مسلما لصدمونا ، وغلبوا على دار اإلسالم ، وقتلوا كافة املسل
معصوما مل يذنب ذنبا ، وهذا ال عهد به يف الشرع ولو كففنا لسلطنا الكفار على مجيع 
املسلمني فيقتلوم ، مث يقتلون األسارى أيضا فيجوز أن يقول قائل هذا األسري مقتول بكل 

قطعا أن مقصود الشرع حال ، فحفظ مجيع املسلمني أقرب إىل مقصود الشرع ، النا نعلم 
  .تقليل القتل ، كما يقصد حسم سبيله عند اإلمكان 

  
فان مل نقدر على احلسم قدرنا على التقليل ، وكان هذا التفاتا إىل مصلحة علم 
بالضرورة كوا مقصود الشرع ، ال بدليل واحد وأصل معني ، بل بأدلة خارجة عن احلصر 

غريب ، مل يشهد له أصل : ، وهو قتل من مل يذنب لكن حتصيل هذا املقصود ، ذا الطريق 
  .معني 

  .فهذا مثال مصلحة غري مأخوذة بطرق القياس على أصل معني 
  

  .أا ضرورية ، قطعية ، كلية : وانقدح اعتبارها باعتبار ثالثة أوصاف 
  

وليس يف معناها  ما لو تترس الكفار يف قلعة مبسلم ، إذ ال حيل رمي الترس ، إذ ال 
  .فبنا غنية عن القلعة ، فنعدل عنها ’ رة ضرو

  
مجاعة يف سفينة لو طرحوا واحدا منهم لنجوا وإال غرقـوا : وليس يف معناها 

  .  ا هالك عدد حمصور لجبملتهم ، ألا ليست كلية ، إذ حيص
  



وليس ذلك كاستئصال كافة املسلمني وألنه ليس يتعني واحد لإلغراق ، إال أن يتعني 
وال أصل هلا وكذلك مجاعة يف خممصة لو أكلوا واحدا منهم بالقرعة لنجوا ، فال بالقرعة ، 

  .رخصة فيه ألن املصلحة ليست كلية 
   

وليس يف معناها قطع اليد لألكلة حفظا للروح ، فانه  تنقدح الرخصة فيه ألنه إضرار 
 به ملصلحته ، وقد شهد الشرع لإلضرار بشخص يف قصد صالحه ، كالفصد واحلجامة

  .وغريمها 
  

وكذا قطع املضطر قطعة من فخده إىل أن جيد الطعام ، فهو كقطع اليد ، لكن رمبـا                  
يكون القطع سببا ظاهرا يف اهلالك ، فيمنع منه ، ألنه ليس فيه يقني اخلالص  فـال تكـون                    

    )1(. املصلحة قطعية 

  
وا يف وهذا من  الغزايل تصريح باعتبار القطع حبصول املصلحة لكن األصحاب حك

  . مسألة التترس وجهني ومل يصرحوا باشتراط القطع 
  

  . إن هذا التفصيل يؤول إىل ما نقل عن الشافعي : وقد يقال 
  

هو ال يستجيز التأين واإلفراط يف البعد ، وامنا يسوغ تعليق : وهلذا قال إمام احلرمني 
ملستندة إىل أحكام ثابتة األحكام ملصاحل رآها شبيهة باملصاحل املعتربة ، وفاءا باملصـاحل ا

  . األصول 
    )1(. واختاره إمام احلرمني أو حنوا منه 

                                                 
أيب حامـد حممد بن حممد بن حممد الغـزايل الطوسي ، املستصفى ، حتقيق وتعليق حممد بن سليمان األشــقر ،                    (1) 

  . 422 - 420 ، ص1997ة الرسالة الطبعة األوىل، بريوت ، مؤسس



  
بعد ذكر الشروط الثالثة ألصحاب هذا املذهب يضيف عبد الكرمي النملت شرطا 

  :أن املصلحة املرسلة حجة بشروط ثالثة : رابعا ويتناول املوضوع كما يلي 
  
 : أن تكون املصلحة املرسلة ضرورية  .1
  

  .  من الضروريات اخلمس اليت جيزم حبصول املنفعة منها نها مبا يكوويفسر
 
أن تكون املصلحة املرسلة كلية وعامة حىت تعم الفائدة مجيع املسلمني ، احترازا  .2

 .عن املصلحة اجلزئية لبعض الناس ، أو يف حالة خمصوصة 
 
  . أن تكون املصلحة املرسلة قطعية ، أي نقطع بوجودها ومل خيتلف يف ذلك .3
  

بأن هذا املذهب قد اختاره كثري من األصوليني ، ومنهم  الغزايل يف : ويعقب 
  . املستصفى ، والبيضاوي يف املنهاج 

  
مث ينقل عن اآلمدي أنه قد رجح أن يكون هذا املذهب  هو ما أراده مالك ، فقال يف 

التمسك به وهو وقد اتفق الفقهاء من الشافعية واحلنفية وغريهم على امتناع " اإلحكام ، 
 عن اإلمام مالك أنه يقول به ، مع إنكار أصحابه لدلك عنه ، ولعل النقل إن لاحلق إال ما نق

صح عنه ، فاألشبه أنه مل يقل بذلك يف كل مصلحة ، بل فيما كان من املصاحل الضرورية 
ه الكـلية احلاصـلة قطعا ، ال فيما كان من املصاحل غري ضروري ، وال كلي ، وال وقوع

  " .قطعي 

                                                                                                                                                 
 اإلسالمية واألوقـاف    ن، وزارة الشؤو  "اإلسالم"البحر احمليط، كتاب األدلة املختلف فيها ، املصاحل املرسلة ، موقع             (1)

   .11/7/2006والدعوة واإلرشاد ، اململكة العربية السعودية ،  



  
ال جيوز : وهذا املذهب هو املختار عندي ، أي : " ويديل عبد الكرمي برأيه قائال 

االحتجاج باملصلحة املرسلة مطلقا ، وال جيوز ردها مطلقا ، ولكن جيوز االحتجاج باملصلحة 
  " .املرسلة  بالشروط الثالثة السابقة 

  
 املصلحة امللحوظة ، ومقاصد املالئمة بني: وأزيد شرطا رابعا وهو : " مث يضيف 

الشرع يف اجلملة ، حبيث ال تنايف أصال من أصوله ، وال دليال من أدلته القطعية ، بل تكون 
 منها ، وليست غريبة ةمن جنس املصاحل الكلية اليت قصـد الشارع إىل حتصيلها ، أو قريب

  " .عنها ، وان مل يشهد هلا دليل خاص باالعتبار 
  

  : ذا بأمرين ويدعم اختياره ه
  

 هو الذي يتفق مع روح – بالشروط السابقة -أن األخذ باملصاحل املرسلة  : األول
الشريعة اإلسالمية اليت جاءت برعاية مصاحل العباد ، فطلبت منهم ، أو أباحت هلم كل ما 

  . هلم كل ما جيلب هلم مفسدة أو ضررا ت أو كره- هلم النفع ، وحرمت عليهم  بجيل
   

أن هناك نصوصا كثرية وردت عن الشارع قد عللت األحكام مبصـاحل : الثاين 
من رعاية املصاحل يف فتـاويهم  – رضي اهللا عنهم -العباد ، وما أثر عن الصحابة  

  .وقضـاياهـم ، كل ذلك يدل داللة واضحة على أن املصلحة املرسلة معتربة 
   



ـلحة الـمرسلة مث ينتقل إىل تفسري سبب عـدم أخـذ بعض العلـماء باملص
 أنه ينكر األخذ ا وهي جمردة عن تلك الشروط ، أما – واهللا أعلم –الظاهر : "  قائـال 

    )1(. املصلحة بتلك الشروط السابقة فقد أخذ ا جل جمتهدي األمة واهللا أعلم 

  
واقتصر الشوكاين على ذكر الشروط الثالثة فقط مع شرحها ، ذاكرا أصحاب هذا 

   )2(.  مثال اإلمام الغزايل ، تترس غري املسلمني باملسلمني املذهب وموردا

  

ويذكر الزحيلي مثاال آخر للغزايل غري مثال تترس الكفار باملسلمني ، وهو توظيف 
اخلراج على األراضي ، إذا خلت األيدي  من األموال ، ومل يكن من مال املصاحل ما يفي 

  . حباجات اجليش 

  

يف دخول الكفار بالد اإلسالم ، أو خيف ثوران الفتنة ولو استغل اجلنود بالكسب خل
ألنه : يف بالد اإلسالم ، وحينئذ فيجوز لويل األمر أن يوظف على األغنياء مقدار كفاية اجلند 

إذا تعارض شران أو ضرران قصد الشارع دفع أشد الضررين وأعظم الشرين ، وما يؤديه كل 
لـذي يتـرتب على زوال السلطة اليت حتفظ فرد وحده قليل بالنسبة ملـدامهة اخلطر ا

  . النـظام ، وتقطع دابر الشر والفساد 

                                                 
 بشرح روضة الناظر يف أصول الفقه على مذهب األمام          عبد الكرمي بن علي بن حممد النملت ، إحتاف ذوي البصائر           (1)

، ص  ) 4( ، الـد     1996أحـمد بن حنبل، الطبعة األوىل ، اململكة العربية السعودية ، دار العاصمة للنشر والتوزيع ،                  
324  – 326  .            

أيب حفص سامي بن العـريب      : قيق  حممد بن علي الشوكاين ، إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول، حت                (2)
عبد اهللا بن عبد الرمحن السعد ، وسعد بن ناصر الشمري ، الطبعة األوىل ، الريـاض ، دار الفـضيلة                     : األثرى ، تقدمي    

  .  992 – 991 ، ص2 ، الد 2000للنشر والتوزيع ، 
                                    



  

وحيلل الزحيلي املثالني ، مثال التترس ، ومثال توظيف اخلراج ، فيعترب مثال تترس 
وتوظيف اخلراج داخل حتت مضمون الكفار باملسلمني تطبيق ملبدأ العمل بالضرورات ، 

،  مث يستنتج " خيتار أهون الشرين "  ا عند مجيع املسلمني مثل قواعد الشرع الكلية املعترف
  .من هذا التحليل ، أن يف املصلحة املرسلة مذهبني فقط مها مانع وجميز 

  

  .هم الظاهرية والشيعة والشافعية وابن احلاجب : فاملانع 

  

  . هم املالكية واحلنابلة : و ايز 

  

ذكرهم يف أي من املذهبني فينقل الزحيلي عن أما بالنسبة للحنفية والذين مل يرد 
اآلمدي ، أم كالشافعية يف امتناع التمسك باالستصالح ، ويضيف إليه اآلمدي األسنوي 

  . وبعض الكاتبني احملدثني يف علم األصول 

  

لكن احلنفية يأخذون باملصاحل املرسلة من طريق االستحسان الذي : ويستدرك بقوله 
 على االستحسان هو املصلحة املرسلة كما قلنا دألن أكثر ما يعتم: حنيفة برع فيه اإلمام أبو 

  .سابقا 

وذا يظهر أن اجلمهور هم القائلون باملصلحة املرسلة ، على عكس ما قاله اآلسنوي 
  . والشوكاين عند عرض مذاهب العلماء يف هدا الشأن 

  

  



 تتبع استنباطات الفقهاء وقد توصلت إىل هذه النتيجة خالل: " وخيتم الزحيلي القول 
   )1(" . يف فروعهم املذهبية ، وان كانوا يف الظاهر ينفون القول باملصاحل املرسلة 

  

  :أدلة ايزين واملانعني 
  

لئن اقتضى تعدد اآلراء يف األخذ باملصاحل املرسلة أن تتشكل اخلـريطة يف أربعة 
  : مذاهب ، فان أدلتهم ال تتعدى القسمني 

  

  :أن املصلحة املرسلة حجة  : لالقسم االو
  

أن املصلحة "  وهم القائلون -أصحاب املذهب األول  : يقول شارح روضة الناظر 
  .اننا قد علمنا أن النظر اىل املصاحل من مقاصد الشرع :  استدلوا بقوهلم –املرسلة حجة 

  
دلة فالفقه األسالمي قائم على اعتبار مصاحل الناس ، فكل ما هو مصلحة وردت األ

بطلبه ، وكل ما هو مفسدة وردت األدلة على منعه ، وهذا أصل قرره فقهاء املسلمني ، كما 
متكفلة مبصاحل العباد يف الدارين ، وأن  – سبحانه وتعاىل –أم اتفقوا على أن مجيع أحكامه 

  . مقاصد الشريعة ليست سوى حتقيق السعادة احلقيقية هلم 
  

السنة ، وفتـاوى الصـحابة ، وقرائن وأن املطـلع على نصوص الكتاب و
األحـوال ، والقواعد الشرعية امع عليها ليجد األدلة العديدة املتضافرة على أن الشريعة 

  .االسالمية قد  راعت مصاحل العباد ، وأا قائمة على أساس توفري السعادة هلم 

                                                 
مي ، اجلـزائر ، دمشق ، دار الفكـر ، دون ذكـر  تاريخ النشر ، اجلـزء وهبة الزحيلي ، أصـول الفقه اإلسال (1)

  . 760الثاين ، ص



  
ـن   ان األصـل يف املعامـالت وحنـوها م- بعبارة أخرى –: أو نقول 

التكليـفات ، االلتفات اىل املعاين والبواعث اليت شرعت من أجلها األحكام ، وهذه املعاين 
األحكام بنيت على : أقول ( والبواعث امنا هي املصاحل اليت بنيت عليها هـذه االحكام 

، فهي اذاً مصاحل معقولة ، يدرك العقل فيها حسن ما ) احلكمة ونتـج عنـها مصلحة  
 أوجب علينا ما تدرك عقولنا – سبحانه وتعاىل –رع ، وقبح ماى عنه ، واهللا طالب به الش

نفعه ، وحرم علينا ما تدرك عقولنا ضرره ، فاذا حدثت واقعة ال حكم للشارع فيها ، وبىن 
 بناء على أن األذن يف شرع اهللا –اتهد حكمه فيها على ما أدركه عقله من نفع أو ضرر 

  .كان حكمه على أساس صحيح لدى الشارع  –ا دارت يدور مع املصلحة اينم
  

  .مث يطرح الشارح اشكاال وجييب عليه 
  

  ملاذا مسيتم ذلك مصلحة مرسلة ، ومل تسموها قياسا ؟: فان قيل 
  

مسيناه بذلك ، ومل نسمه بالقياس ، ألن القياس ال بـد أن يرجع اىل أصـل : قلنا 
ملصلحة املرسلة ، فانـها ال ترجع اىل أصـل  خبالف ا– وهو األصل املقاس عليه –معـني 

معني ، بل ان الشرع احلكيم قد اعتربها يف مواضع كثرية من الشرعة فاعتربناها حيث 
واهللا . وجـدت ؛ ألنا علمنا أن اعتبار املصاحل مقصد من املقاصد الشرعية فيجب أن نعتربه 

   )1(. أعلم 
  

  :ومن االدلة على اعتبار املصلحة املرسلة 

                                                 
عبد الكرمي بن علي بن حممد النملت ، إحتاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر يف أصول الفقه على مذهب األمام                     (1)

،  ص   ) 4( ، الـد    1996صمة للنشر والتوزيع ،     أمحد بن حنبل، الطبـعة األوىل ، اململكة العربية السعودية ، دار العا           
319 – 320 .                      



       
  . ا يف وقائع كثرية مشتهرة – رضي اهللا عنهم -عمل الصحابة   - أ

  :    أن العمل باملصاحل املرسلة مما ال يتم الواجب اال به فيكون واجبا –ب 
  

وذلك أن احملافظة  علـى مقاصد الشرع اخلمسة ثبت باالستقراء اعتبارها 
   )1(. سلة وبناء األحكام عليها وا ، وهذه احملافظة امنا تتم باألخذ باملصلحة املرـووج

  

   : هي استدل اجلمهور القائلون حبجية املصاحل املرسلة بأدلة أخرى: ويقول الزحيلي 
  
ثبت باالستقراء أن أحـكام الشرع روعي فيها األخذ مبصاحل الناس ، واعتبارها  .1

جنس املصـاحل يف مجلة األحكام يوجـب ظن اعـتبار هذه املصـلحة يف تعلـيل 
  :قوله تعاىل   ـكام ؛ ألن العمـل بالظن واجب ، والدليل على اعتبار املصـاحل األح

   

  الَِمنيةً ِللْعمحِإال ر اكلْنسا أَرم2(  و(  

  

  .ومنتهى الرمحة حتقيق مصاحل الناس 
  

 ِبكُم اللَّه ِريدي رسالْي  رسالْع ِبكُم ِريدال ي3(  و(    
  

  :وقوله تعاىل يف إباحة حلم امليتة للمضطر 
  

                                                 
حممد بن حسني بن حسن اجليزاين ، معامل أصول الفقه عند أهل السنة واجلماعة ، الطبعة الثالثة ، اململكـة العربيـة                       (1)

                          . 247 هج ، ص1422السعودية ، دار ابن اجلوزي ، 
  .107 /21 األنبياءسورة   (2) 

   .185 /2سورة البقـرة  (3)



يِر وما أُِهلَّ ِبِه ِلغيِر اللَِّه فَمِن اضطُر غَير بـاٍغ           ِإنما حرم علَيكُم الْميتةَ والدم ولَحم الِْخنـزِ        

ِحيمر غَفُور ِه ِإنَّ اللَّهلَيع اٍد فَال ِإثْمال عو  
)4(  

  :وقوله عز وجل      
 

يا أَيها الناس قَد جاَءتكُم موِعظَةٌ ِمن ربكُم وِشفَاٌء ِلما ِفي الـصدوِر وهـدى ورحمـةٌ      

ِمِننيؤِللْم   
)1(    

  
  ) :ص(وقوله 

 
   )2( .  ال ضرر وال ضرار  

  
  

 تطور مستمر ، وأساليب الناس للوصول إىل مصاحلهم تتغري يف كل إن احلياة يف .2
زمن وبيئة ، ويف أثناء التطور تتجدد مصاحل الناس ، فلو اقتصرنا على األحكام 
املبنية على مصـاحل نص الشرع على اعتبارها ، لتعطـل كثري من مصـاحل 

 م كبري ال الناس ، ومجد التشريع ووقف عن مسايرة الزمن ، ويف ذلك إضرار
يتفق مع قصد التشريع من حتقيق املصاحل ودفع املفاسد ، وحينئذ ال بد من إصدار 
أحكام جديدة تتالئم  مع مقاصد الشريعة العامة وأهدافها الكلية ، حىت يتحقق 

  .خلود الشريعة وصالحيتها الدائمة 
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كثري من إن من يتتبع اجتهاد الصحابة ومن جاء بعدهم جيد أم كانوا يفتون يف  .3
 راجحة ، دون تقييد مبقتضى قواعد ةالوقائع مبجرد اشتمال الواقعة على مصلح

القياس ، أي بقيام شاهد على اعتبار املصلحة ، دون إنكار من أحد ، فكان 
فعلهم إمجاعا على اعتبار املناسب املرسل ، واإلمجاع كما هو معروف حجة 

  .جيب العمل به 
  

  :وأمثلته ما يأيت 
  
القران الكرمي من الصحف املتفرقة يف مصحف واحد ) رض(أبو بكر  مجع –ا 

انه واهللا خري : "، دون سبق نظري له ، بدليل ما قاله عمر ) رض(بإشارة عمر 
وحارب أبو بكر مانعي الزكاة ، واستخلف أيضا عمر دون " ومصلحة اإلسالم 

  . وقوع نظري من قبل 
  

 الصدقات ، مع أنه ثابت بالنص ، سهم املؤلفة قلوم من) رض( أبطل عمر –ب 
  .نظرا لعدم احلاجة إىل تأليف قلوم بعد أن عز اإلسالم 

  
      وأسقط أيضا حد السرقة عام ااعة مع أنه منصوص عليه لعموم االبتالء 

وقتل . وكان يشاطر املتهم من الوالة ماله منعا للظلم واالستغالل . واحلاجة 
ا يف قتله ، حىت ال يتخذ االجتماع ذريعة إىل اجلماعة بالواحد حني اشتركو

  . اخلالص من القصاص 
  

وأبقى .        وأمضى الطالق الثالث بكلمة واحدة زجرا عن كثرة استعماله 
األراضي املفتوحة عنوة بيد أهلها ، ووضع اخلراج على أهلها ملصلحة مجاعة 



ون إىل آخر ما أثر واختذ السج. ودون الدواوين . املسلمني وتزويد بيت املال 
  .عنه من أحكام جديدة 

  
املصحف على حرف واحد ووزعه يف األمصار وأحرق ) رض( كتب عثمان –ج 

  ما عداه ، وحكم بإرث الزوجة اليت طلقها زوجـها يف مرض 
وهذا رأي مالك وأمحد .  إرثها ، معاملة له بنقيض مقصوده نموته فرارا م

 أنه ال توارث بني الرجل وامرأته املطلقة واحلنفية وخالف الشافعي يف ذلك وقضى
  .مطلقا 

  
ومع أن األصل أم أمناء على ما يف ’  اتفق الصحابة على تضمني الصناع –د 

  . أيديهم من أموال الناس لتهاوم مع حاجة الناس املتكررة إليهم 
  

 مث يناقش الزحيلي أسباب اختالف املثبتني للمصلحة املرسلة والنافني هلا كأصـل
شرعي ، وهو عدم التقائهم على حمل واحد للرتاع ، ومعناه أن اخلالف يتحدد فقط مببدأ 

أن "  باملصلحة ، وخيلص من ذلك إىل ذاألخذ باملصلحة املرسلة ، ولكن بشكل وشروط األخ
العلماء ، يتفاوتون يف مقدار األخذ ا ، فأكثرهم أخذا ا اإلمام مالك ويليه امحد ، مث يليه 

ومع هذا فإننا نؤيد الغزايل وابن دقيق العيد يف ضرورة : ويضيف . ة ، مث الشافعي احلنفي
االحتياط يف األخذ ذا املبدأ ؛ ألن االسترسال فيه حرج ، وحيتاج إىل دقة يف الفهم ، وعمق 

   )1("  يف االستنباط 

     
  : سبعة   مث يسوق أدلة اإلمام الشافعي يف اعتبار املصاحل املرسلة ، وهي عنده 
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 .اعتبار الشافعية الوصف الذي شهد الشارع جلنسه من باب القياس  .1
 

 . نسبة احلنفية للشافعي القول مبالئم املرسل ، أو املصلحة املالئمة  .2
  . تصريح املالكية باعتماد الشافعي االستدالل املرسل  .3

 
ن يف نسبة الشوكاين إىل الشافعي القول باملصاحل املالئمة ، نقال عن ابن برها .4

 .الوجيز ، وعند إمام احلرمني 
  

 . نسبة الزجناين الشافعي القول باملصاحل املالئمة للشافعي  .5
 

 .نسبة أمام احلرمني للشافعي األخذ باملصاحل إذا كانت شبيهة باملعتربة  .6
 

معناه القول باملصاحل املرسلة كما قرر : قول الشافعي جبواز القياس يف األسباب  .7
  .مجهور األصوليني 

  

استدالل الشافعي يف الرسالة باملصاحل أو املعاين املستندة إىل كلي الشرع يف  .8
 )1 (.استنباط القواعد األصولية 

  

                                                 
  769، اجلزء الثاين ،ص. وهبة الزحيلي ، أصول الفقه اإلسالمي ، اجلزائر ، دمشق، دار الفكر، دون ذكر  تاريخ النشر (1)

  



  .أن املصلحة املرسلة ليست حبجة  : القسم الثاين

  

 حسب –يورد شارح روضة الناظر أهم األدلة اليت استدل ا أصحاب املذهب الثاين 
  : لحة املرسلة ليست حبجة وهي  وهم القائلون بأن املص–ترتيبه 

  

أننا ملا استقرأنا وتتبعنا كالم الشارع مل نعلم أنه حافظ عليها بكل  :  الدليل األول
  . طريق ، بل اختلف احلكم باختالف متعلقه 

  

  . الدماء مل يشرع يف احملافظة عليها والزجر عن ارتكاا أبلغ مما شرع : فمثال 

  

  . مدا وعدوانا ، مع أا أبلغ يف الزجر عن القتل فلم تشرع املثلة يف القاتل ع

  

وكذلك مل يشرع القتل يف السرقة ، وشرب اخلمر ، مع أنه أبلغ يف الزجر عن العود 
  . ملثله 

فلم يشرع شئ من ذلك ، فلو كانت هذه املصلحة حجة حلافظ الشرع على حتصيلها 
   .بأبلغ الطرق ، ولكن مل يفعل شيئا من ذلك فال تكون حجة 

  

  

أن احلكم الشرعي هو املستند إىل دليل شرعي كالكتاب أو السنة ، أو  : الدليل الثاين
  . اإلمجاع أو القياس وحنوها 



  

فلو أثبت اتهد حكما مستندا إىل مصلحة من تلك املصاحل بدون دليل شرعي كان 
  . حكما بالعقل ارد ، وضعا للشرع بالرأي والتشهي ، وهذا ظاهر البطالن 

  

جيوز قتل الثلث من الـخلق الستصالح : حِكي عن اإلمام مالك أنه قال : مثاله 
  .الثلثني 

  

فهذا حكم قد أثبته اإلمام مالك مستندا إيل مصلحة بدون دليل شرعي واضح ، فال 
 حافظ على مصـلحة العباد ذا – بعـد التتبع واالستقراء ألحـكامه –يعلم أن الشرع 

  . يشرع مثله الطريق ، فال ميكن أن

  

وهو جواز قتل الثلث الستصالح : "ما حكاه ابن قدامه عن اإلمام مالك : تنبيه 
    )1(. ، مل أجده يف مضانه من كتب املالكية "  الثلثني 

  

  :ويورد الزحيلي أدلة النفاة ، ومنها 

  

 ا يؤدي إىل إهـدار قدسية أحكام الشريعة بتصـرف ذوي األهـواء األخذأن  .1
قا ألغراضهم ومآرم حتت ستار املصلحة املرسلة بناء على تغري وجه املصلحة بتطور فيها ، وف

                                                 
عبد الكرمي بن علي بن حممد النملت ، إحتاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر يف أصول الفقه على مذهب األمام  (1)  

، ) 4( ، الد    1996أمحـد بن حنـبل، الطبعة األوىل ، اململـكة العربية السعودية ، دار العاصـمة للنشر والتوزيع ،                
  . 323 – 322 ص



وهذا : " قال ابن حزم . الزمان واملكان ، فيكون القول باملصلحة من باب التلذذ والتشهي  
  " . ألنه اتباع اهلوى وقول بال برهان : باطل 
  

من قبيل التشريع باهلوى ، ألن ويناقش هذا الدليل بأن األخذ باملصلحة املرسلة ليس 
هذا . وجود املالءمة بني املصلحة وبني مقاصد الشرع : من شروط العمل ا كما سأبني 

فضالعن أن إنكار العمل باملصلحة يؤدي إىل سد باب من أبواب الرمحة باملخلوقات ، وأن 
  .القائل باملصلحة من أهل االجتهاد واالستنباط 

  

إلغاء الشارع لبعض املصاحل واعتباره : ددة بني اعتبارين أن املصاحل املرسلة متر .2
لبعضها اآلخر ، فلو وجب اعتبار املصاحل املرسلة ، الشتراكها مـع املصاحل املعتـربة يف 
كـوا مصاحل ، لوجب إلغاؤها أيضا الشتراكها مع املصاحل امللغاة يف ذلك ، فبسبب وجود 

 ال مرجح الحتمال على آخر ، فال يصح اعتبارها إذ: هذين االحتمالني ال يصح األخذ ا 
  .ألن األصل براءة الذمة حىت يقوم الدليل على شغلها : حجة يف إثبات األحكام الشرعية 

 
املصاحل املرسلة مترددة بني ما عهد من الشارع اعتباره وما عهد منه : قال اآلمدي 

حتجاج به دون شاهد باالعتبار يعرف إلغاؤه ، وليس إحلاقه بأحدمها أوىل من اآلخر فامتنع اال
  . أنه من قبيل املعترب دون امللغي 

  

  : ويرد الزحيلي على الدليل الثاين بقوله 

  

وجياب  عن هذا الدليل بأن اشتمال الوصف على مصلحة راجحة ومفسدة " 
مرجوحة جيعل اعتباره أرجح من إلغائه ؛ ألن الشارع راعى مبدأ املصـاحل يف تشريع 



، مما يغلب على الظن اعتبار املناسب املرسل ، فيجب العمل به ؛ ألن العمل بالظن األحكام 
  . واجب 

وأيضا فان املصاحل اليت ألغاها الشارع قليلة بالنسبة للمصاحل اليت اعتربها ، فيلحق 
  . احلكم باألعم األغلب 

  

ختلف إن األخذ باملصاحل املرسلة يؤدي إىل النيل من وحدة التشريع وعمومه ، فت .1
األحكام باختالف األزمان واألحوال واألشخاص ، نظرا لتبـدل املصاحل على مر 

  .األيام 
  

هو حيث ال نص على اعتبار املصلحة : وجياب عنه  بأن جمال العمل باملصلحة املرسلة 
أو إلغائها ، فال يتناىف مع مبدأ وحدة التشريع وعمومه ، وامنا يكون األمر على العكس ، وهو 

شريعة صاحلة لكل زمان ومكان ، مبا يتفق مع املصلحة العامة ، ويدفع احلرج  والضرر جعل ال
   )1(. عن اجلماعة 

  

  :اخلالصة 

  

من خالل العرض السابق تبني أن علماء أصول الفقه املسلمني قد اعتنوا باملصلحة 
 تشخيص عناية فائقة ، وحتفظوا يف األخذ ا حىت امتنع بعضهم عن ذلك ، وبذلوا جهدهم يف

املصلحة ، وتقسيمها إىل أنواع دف إيضاح مفهومها ومنع اللبس فيها ، ووضعوا ضوابط 
مشددة لتطبيقها ، ابتداء من وضع الشروط ملن له إجازة اعتمادها ، سواء تلك املتعلقة 

                                                 
لفقه اإلسالمي ، دمشق، اجلزائر ، دار الفكر ، دون ذكر  تاريخ النـشر، اجلـزء الثـاين ،                    وهبة الزحيلي ، أصول ا     (1)
                                .  762 – 761ص



بدرجته العلمية ، ومدى اضطالعه وفهمه ملقاصد الشرع ، وحىت ورعه وتقواه وأمانته ، 
شروط اليت جيب أن تتوافر يف املصلحة نفسها ، وبذلك ضمنوا عدم استغالل وانتهاء بال

  . شرعا شرعا ساملصلحة غطاء للتشريع باهلوى ، والتقول على اهللا باعتبار ما لي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
       الفصل الثاين

  

              تطبيقات املصلحة يف الشريعة 
  اإلسالمية 

  
  متهــيد

  
 األول معاجلة تعريف املصلحة وآراء العلماء يف األخذ ا وأنواعها           مت يف الفصل  

  . اخل ... وأدلة القائلني حبجيتها ، واملانعني من التمسك ا 
  

ورغم انه ليس من مهمة هـذا البحث دراسة املصـلحة من جانبها األصويل            
 سـواء   ، فانه كان لزاما أن يغطي البحث كـل الدراسات الـيت تتناول املصلحة ،            

منها اللغوي أو األصويل أو الفقهي لزيادة جالء الصورة  بإحاطة املوضـوع إحاطـة               
" شاملة وما هذا الفصـل ، إال رديف لسابقه ، إلكمال مهمــة معرفـة حقيقـة                 

  .يف الشريعة اإلسالمية " املصلحة 
  

يف الشريعة اإلسالمية هي التجسيد العملي للنظريـات        " املصلحة  " فتطبيقات  
وهي الكاشـف ملوقف الشريعة احلقيقي من املصـلحة ،        " املصلحة  " ولية يف   األصـ

وهـي اليت تربز طبيـعة املصـلحة اليت تعـين بـها الشريعة اإلسـالمية ، وـذه              
  .التطـبيقات تكتمل الصـورة الـيت تضـعها الشريعـة للمصلحة 



  
 إال مبـا فيـه      وحيث أن امع عليه بني علماء املسلمني أن الشريعة ما جاءت          

مصلحة العباد ، فان أي من أحكامها هو تطبيق للمصلحة ، فما على الباحث إال أن                
خيتار أي حكم من أحكام الشريعة وميثل به كتطبيق للمصلحة ، ولكن طبيعـة هـذا                

معينة من أحكام الشريعة للتمثيل ا ، حبيث تتميز تلـك           البحث تستلزم اختيار أمناط     
" املصلحة  "  جـوانب حمددة من املصلحة ، مبا يساعد على متييز           األمناط بأا تعـاجل  

مبفهومها اإلسالمي عن املفهوم الغريب ، وذلك باختيار أمثلة يقر ا النظام اإلسـالمي              
 وإن اختلفا يف الضوابط ونطاق التطبيق       – كاحلرية مثال    –والنظام الغريب على حد سواء      

ـهم أعمق ملفهـوم املـصلحة يف الفكـر         ، وميكن هلذا اإلختالف أن يساعد على ف       
  .اإلسالمي والفكر الغريب 

  
 اليت يقول ا علماء األصول      - من هذا املنطلق كان اختيار الضرورات اخلمس        

  .  كأمثلة للمصلحة اليت أقرها الشرع –املسلمني 
  

  :واختيار الضرورات اخلمس مناسب للبحث لسببني بسيطني 
  

 .  على أا مصاحل معتربة من قبل الشرع إمجاع العلماء: السبب األول  
  

أا معترف ا يف النظام الغريب ، علما بأا غري مندرجة حتت            : السبب الثاين   
 .عنوان املصلحة كما سيتضح 

  
لذا ميكـن تقسيم هذا الفصـل إىل مخسة مباحـث ، مبحث لكل ضرورة ،             

  :على النحو التايل 
 .حفظ  الدين  . 1



 .حفظ  النفس  . 2
 .عقل حفظ  ال . 3
 .حفظ  النسل  . 4
  .حفظ املـال  . 5

  
  .حفظ الدين :املبحث األول 

  
واملراد بالدين يف االصطالح وضع اهلي شرع السعاد الناس يف معاشهم ومعادهم ،             " 

أي يف دنياهم وأخراهم اليت يعودون فيها إيل اهللا ، وهو املراد باهلدى الذي نبه اهللا عليه سيدنا                  
  :ىل األرض آدم عليه السالم عندما أهبطه إ

  

قَالَ اهِبطَا ِمنها جِميعا بعضكُم ِلبعٍض عدو فَِإما يأِْتينكُم ِمني هدى فَمِن اتبع هداي فَـال                  

  يِضلُّ وال يشقَى
)1(

 
)2(     

  

  :حمورية الدين يف حياة املسلم : املطلب األول 
  

الميكـن الفصل بني املسلم ودينـه ، أو حىت التمييز بينهما فهـما متالزمان 
إلنسان املسلم ، فاإلسالم ، وسبب هذا التالزم هو التداخل احملكم بني الدين وشئون ا

يلتحم مع املصلحة يف كل خطوة خيطوها ، ومـع كل حـركة ، سواء كانت إجيابية 
أم سلبية ، وال تكاد حلظة واحدة متر على املسلم جيد نفسه فيها خارج رحاب دينه 
الواسع ، فالدين معه أينما ذهب ، إذا سعى إىل املسجد يشعر أنه ميارس طاعة بوحي 

                                                 
   .123 /20 طه سورة (1)
     .115 ، اجلزء األول  ، ص 1984 األزهر الشريف ، بيان للناس ، القاهرة ، األزهر الشريف ، (2)



 دينه ، وإذا نظر إىل مـحرم شعر بأنه أخطأ ، إذا سلم على أحد ، أو من تعاليم
صرخ يف وجه أحد ، يف تعامله مع جريانه ، مع أهلـه مع أبويه ، يف عمله يف جتارته 
، يف مصروفه ، يف مأكله ومشربه ، يف طهارته ، ونظافته عند نومه ويف صحوة ، ويف 

  .كل حاالته 
  

 الـدين هو اإلطـار الشامل لكل أنظــمة        إن: "  يقـول الصدر يف ذلك     
احلياة يف اإلسالم ، فـكل شعبة من شعب احلياة حني يعالـجها اإلسالم يــمزج              
بينها وبني الـدين ، ويصـوغها يف إطار من الـصـلة الدينيـة لإلنـسان خبالقـه                

   )1( "وآخرته
ىل احلق يف هذه العالقة احلميمة هلا أسباا ، منها أنه دين مكتمل تام ، يرشد إ

االعتقادات ، واىل اخلري يف السلوك واملعامالت ، وهو العالقة بني اإلنسان وربه اليت 
، ومنها أن املشيئة اإلهلية اقتضت أن يكون عن طريقها تنتظم حياته يف دنياه ويف أخراه 

كرمي القرآن ال" آخر األديان وال بد آلخر األديان من أن تتوفر له أسباب احلفظ ، يف دستوره 
وال بد لصفة الكمال والتمام من استيعاب شئون البشر حىت " السنة النبوية الشريفة " ويف " 

من أن تكون عونا للمسلم على التحامه " متام النعمة " قيام الساعة ، وال بد لصفة التمام 
لزجر بدينه فهو توفيق من اهللا وهداية ، باإلضافة إىل كون الدين نظام يتضمن األمر والنهي وا

 وسـموه وعلـوه ، وموضع اعتزازه وفخاره ، فانه أيضا شعار للمسلم ورمز لكـرامته
  : قال تعاىل 
  

ِن اَألعلَونَ وأَنتم وال تِهنوا وال تحزنوا                                     )3)(2(   نيِإنْ كُنتم مؤِم

                                                 
ر الصدر ، اقتصادنا ، الطبعة الثانية ، القاهرة ، دار الكتاب اللبناين ، بريوت ، دار  السيد حممد باق(1)

     .278ص  1977الكتاب املصري ، 
  .139 /3 آل عمرانسورة  (2)



  

   :الدين منهجا خلالفة اإلنسان يف األرض: املطلب الثاين
  

  : ويترتب على ذلك أمران 
  

   :توحيد اخلالق: مر األول األ
إن أهم وظائف خالفة اإلنسان يف األرض هي توحيد اخلالق ، واإلنسان حباجة 

" إىل منهج ينظم له هذا املبدأ ، فما أحوجه إىل الدين معلما ومرشدا وهاديا ودليال ، 
الذي جيد اإلنسان فيه نفسه ، وحيقق ذاته ، ويف ذلك طمأنينة كربى جيدها اإلنسان 

 ، ومنه تعرف اإلنسان على يه سبحانه وتعاىل )1(" وي يف حـياته الفكرية الس
 ، والشرك هعـن الشرك ، وهـو يشمل مجيع أنواع الشرك ، الشرك به يف ربو بيت

به يف ألوهيته ويف أمسائه وصفاته وحاكميته ، وال يكون اإلنسان بريئا من الشرك به 
هية واحلاكمية واألمساء والصفات وذلك ما إال إذا حقق توحيده يف الربوبية واأللو

 واعبدوا اهللا وال :  واستلزمته كلمة التوحيد وهو معىن قوله سبحانه وتعاىل هتضمنت

  )3( )2( تشركوا به شيئا 
  

                                                                                                                                                 
يف علـم السـياسة اإلسـالمي ، اإلسكندرية ، دار املعــرفة        دكتـور عبـد الـرمحـن خلـيفة ،     (3)

  .20 ، ص 1999، الـجامعـية 
دكـتور عبد الرمحن خليفة ، أيـديولوجية الـصـراع الـسياسي ، دراســة يف نظريـة القـوة ،                    (1)

  . 63 ، ص 1999اإلسكندرية ، دار املعرفة اجلامعية ، 
  .36 / 4سورة النساء ، اآلية (2)
دكتور حممود حممد عبد العزيز الـزيين ، الضـرورة يف الشريعة اإلسـالمية والقـانون الوضــعي،               (3)
، ص   4358/1991طبيقاا ، أحكامها ، آثارها ، اإلسكندرية ، مؤسسة الثقافة اجلامعية ، رقم اإليـداع                ت

14.  



ويربـط بعض الباحثني بني مبدأ التوحيد وحرية االعتقاد وحـرية اإلنسان 
  " :عبد الرزاق املوحي "في توصيفه لضرورة الدين والعقيدة كتب ،ف

  
والـحرية ثـمرة األديان السماوية املعـربة عن التعبري الصحيح واجلــرئ          "
 اليت تأخذ مأخـذها من القلوب فال تتـأثر بتهـديد أو وعيـد ، قــال              للعقيدة

  :تعاىل مادحـا فتية آمنـوا به 
  

 ر تيةٌ آمنوا ِب نهم ِف الْحق ِإ   )4( بِهم وِزدناهم هدىنحن نقُص علَيك نبأَهم ِب
    

      بوا فَقَالُوا رذْ قَام ِهم ِإ نا رب السماواِت واَألرِض لَن ندعو ِمـن        وربطْنا علَى قُلُوِب

ذًا شطَطًا لَها لَقَد قُلْنا ِإ ِه ِإ  دوِن
)5( .  

  
  : مث يذكر حاجة اإلنسان للحرية بوصفها مثرة للدين وأحد منتجاته فيقول 

  
وملا كانت احلرية مثرة للدين فال بد  أن تكون مطلب النفس البشرية األديبة 
فغاية اإلنسان ليست حمصورة على املأكل وامللبس فحسب بل غايتها بلوغها جمدا 

 البداية يف نفس املسلم هو نساميا يصعدها إىل مصاف الرقي والنقاء فأول ما تكو
 ، ولن يضمن التنفيذ والبقاء ما مل تستند إىل اجتاهه حنو حتقيق العدالة االجتماعية

شعور نفسي باطين باستحقاق الفرد هلا ، وحباجة اجلماعة إليها وبعقيدة تؤدي طاعة 
اهللا واىل واقع إنساين أمسى ، ومامل تستند إىل واقع مادي يهيئ الفرد للتمسك ا 

حقها بالشعور وحيتمل تكاليفها ويدافع عنها ولن يستحقها بالتشريع قبل أن يست

                                                 
  .18/13   ، اآلية فسورة الكه (4)
  .18/14 ، اآلية  الكهفسورة (5)



وبالقدرة العملية على استدامة هذا الشعور ولن حتافظ اجلماعة على التشريع إن وجد 
 ر، إال هناك عقيدة تؤيده من الداخل وإمكانيات عملية تؤيده من اخلارج وهدا ما نظ

  . إليه اإلسالم يف توجيهاته وتشريعاته مجيعا
  

دين هي نعمة ، كما أن الدين مث يؤكد أن هذه احلرية اليت هي ناتج من نتاج ال
نعمة ، ومبا أن احلرية منحة من اهللا سبحانه لإلنسان ، الحقا طبيعيا كما يراه 
الفالسفة ومفكروا الغرب ، فاإلسالم مل يدع النفوس تتخبط يف وصوهلا إىل مصاديقه 
بل وضع تشريعات كفيلة للحقوق واحلريات يكون أساسها أصول الشريعة 

ورسم كيفية املمارسة العملية ) آن الكرمي والسنة النبوية الشريفة القر( اإلسـالمية 
  . هلذه احلقوق واحلريات حيث ال اعتداء وال تعسف 

  
إن املعىن األساسي الذي يدور عليه مفهوم احلـرية هو ممارسة اإلنسان 
اختياراته ومـراداته دون إكراه ، فاإلسالم مبا أنه دين فطرة فهو حيمـي حرية 

 ويتجـلى ذلك بوضـوح يف تبين عقيدة سليـمة ال يـجربه أحد على اإلنسان
  .تغيريها بأي سبب من أسباب القـهر واالستعباد 

  
مث ينتقل إىل توضيح معىن حرية االعتقاد يف اإلسالم ، واليت ال ينبغي هلا أن 

 أن معىن حرية االعتقاد يف اإلسالم تقف موقف التضاد مع ضرورة حفظ الدين معتربا 
مثل حبرية الرأي واملذهب بشرط أال خترج عن أصل الدين ، على خالف مالدى غري يت

 بني العقائد ما يشاء ما دام األمر مل يدخل يف هاملسلم الذي يرى يف إطالقها ما خيري
حيز الفتنة ، فالعقيدة حبق املسلم تشكل األساس املتني الذي يقوم عليه اتمع 

عام الواجب اتباعه ، وخري تعريف دقيق حلرية اإلسالمي فهي جزء من النظام ال
أن يتمتع اإلنسان حبق اختيار ما يوصله إليه تفكريه وتطمئن إليه نفسه : االعتقاد هو 



من عقيدة أو رأي دون إكراه ، مع األخذ بعني االعتبار احترام سالمة النظام العام 
   )1(.وأمن الدولة 

  

تكون من يف اإلسالم تاالعتقاد  عبد الكرمي أن حرية يويذكر الدكتور فتح
  :ثالثة عناصر 

   

 .تفكري حر  .1
 
  .عدم اإلكراه على عقيدة معينة بأي نوع من أنواع اإلكراه  .2

  

   )2(. اإلنسان ويدين به هالعمل وفق ما يعتقد .3
  

  

ويتفق الدكتور السيد فودة مع طرح املوحي ، حيث يرى أن األساس  الثابت 
وعقيدة الدين اإلسالمي " العقيدة " قوق اإلنسان هو للشريعة اإلسالمية فيما يتعلق حب

وإميان الناس باهللا ) يعين عقيدة التوحيد" (ال اله إال اهللا " يف األلوهية تتلخص يف عبارة 
واجتاه املؤمنني بقلوم إليه ليس جمرد مسألة فلسفية أو استجابة روحية ، وامنا تسفر 

جتماعية عملية لصاحل اإلنسان فهي تؤدي إىل عقيدة الناس يف اإلميان باهللا عن نتائج ا
تفرد اهللا سبحانه وتعاىل خبصائص االستمالء والكربياء اليت ال تنبغي ألحد غريه ، فهو 

                                                 
 عبد الرزاق رحيم صالل املوحي ، حقوق اإلنسان يف األديان الـسماوية، تقـدمي األسـتاذ الـدكتور                   (1)

 األردن ، دار املنـاهج للنشر والتــوزيع ،         – حممـود السامـوك، الطـبعة األوىل ، عـمان        سـعدون
     .180 – 178، ص  2002

دكتـور فتـحي عبد الكـرمي ، الدولة والسيادة يف الفقه اإلسالمي ، دراسة مقارنة ، الطبعة الثانيـة ،    (2)
    .333، ص  984ة ،  ـ عابدين  ، مكتبة وهب–القاهرة 



احلاكم القهار الذي ال يسأل عما يفعل ولكن البشر يسألون ، فالناس مجيعا عباد اهللا 
اجلميع هللا العلي  منهم على اآلخر ، وخيضع دمن خلقه كلهم سواء ، ال يعلو أح

. القدير 
)1(  
  

وعلى أساس عقيدة التوحيد تقوم حرية اإلنسان إذ ال خضوع وال استسالم إال 
هللا عز وجـل والطاعة وال عبادة لغريه ، بذلك حتفظ العقيدة اإلنسان من أن يذل 
إلنسان مثله ، وان يبذل ما يف وسعه للمحافظة على هذه احلرية ، مبحافظته على دينه 

   )2(. ذي ال يفرق بينه وبني غريه إال بالتقوى ، ال
  

والتقوى ليست أمرا وضعياً من صنع اخللق ، وإمنا هي حالة إنسانية داخلية 
  )3(. تنعكس على املمارسة اخلارجية حلركة اإلنسان ، ال يعلمها إال اهللا 

  

               ِلـيمع اللَّهو فُِسِهمأَنو اِلِهمووا ِبأَماِهدجِم اآلِخِر أَنْ يوالْيونَ ِباللَِّه وِمنؤي الَِّذين كأِْذنتسال ي

 ِقنيت4(  ِبالْم(    
                                                 

ة والشريعة اإلسالمية،   ـ دكتور السيد عبد احلميد فوده  ، حقوق اإلنسان ، بني النظم القانونية الوضعي              (1)
  .131 – 130 ، ص 2003اإلسكندرية ، دار الفكر اجلامعي ، 

احملامي حممد عنجريين ، حقوق اإلنسان يب الشريعة والقنون ، نصا ومقارنة وتطبيقا ، الطبعـة األوىل ،                   (2)
  . 79 ص  ،2002 دار الفرقان للنشر والتوزيع ، – األردن ، دار الشهاب للنشر والتوزيع –عمان 
 الـدكتـور حممـد البـهي ، الـديـن والـدولـة ، (3)

مـن توجيـه القـرآن الـكـرمي ، الطبعة الثانية ، القـاهرة 
    . 272، ص  1980  عابـدين ، مكتبـة وهبـة ،–

   .44 / 9سورة التوبة   (4)



  

الَِّذين يجتِنبونَ كَباِئر اِإلثِْم والْفَواِحش ِإال اللَّمم ِإنَّ ربك واِسع الْمغِفرِة هو أَعلَم ِبكُـم ِإذْ                 
 نتم أَِجنةٌ ِفي بطُوِن أُمهاِتكُم فَال تزكُّوا أَنفُسكُم هو أَعلَم ِبمِن اتقَى           أَنشأَكُم ِمن اَألرِض وِإذْ أَ    

  )1(  

  
فحالة التقوى هذه وذلك االستسالم هللا الذي هو أساس حرية اإلنسان هو 

 ، ال جناة  لك إال باعلم أنك عبد مر بو: ماعرب عنه أيب عبد اهللا احملاسيب بقوله 
بتقوى سيدك جل وعز وموالك ، وال هلكة عليك بعدها ، فتذكر وتفكر ألي شئ 

   )2(. خلقت 
  

 احلرية املكانة اليت أعطاها اهللا لإلنسان املسلم بأن مسح له باالتصال به مباشرة هويعزز هذ     
 واسطة بينه وبني ربه ، وال سلطة غـري ما أرادهـا اهللا ، فمنه يطـلب العون ، ومنه ، فال

يطلب املغفرة ، ال كما كان حال الكنيسة الكاثوليكية يف بداية القرن السادس عشر، حيث 
     )3(. كان الغفران يباع بصكوك إىل البسطاء من الناس 

  
اله ليست من نوع اجلدل املنطقي الذي إن مسألة حرية اإلنسان يف أفع" ويقول مغنية 

ال ميت إىل الواقع بسبب ، بل هي متصلة حبياة اإلنسان ومآله ومصريه ، ومن اجـل 

                                                 
  .53/32  سورة النجم (1)
 د هـ ، الرعاية حلقوق اهللا  ، تقدمي الدكتور عب          243أيب عبد اهللا احلارث بن أسد احملاسيب ، املتوىف ستة            (2)

ر ، دار الكتــب احلــديثة ،        ـاحلليم حممود ، حتقيق عبد القادر أمحد عطا ، الطبعة الثـالثـة ، مـص             
  .52 ، ص 1970

ي حمـمد ، فلسفة السياسة بني الفـكرين اإلســالمي والعــريب ، األزاريطـة ،               دكتـور علي عبد املعـط     (3)
  .108 – 107، ص 1998اإلسكندرية ، دار املعرفة اجلامعية ، 



هـذا شغلت عقول الناس مجيعا منذ أقـدم العصور الفالسفة وغري الفالسفة ، وقد 
    )4(" تشعبت فيها األقوال وتعددت ، ولكنها تركت وأمهلت 

  

  :حيد اتمع تو: األمر الثاين 
  

فحاجة املسلم لدينه إذاً حاجة التنفك عن ذاته ، وألن من مسات اتمع اإلسالمي 
فما ينال اجلزء ) فاملسلمون كاجلسد الواحد(الوحدة يف كل شئ والشراكة يف النعم والنقم 

يؤثر يف الكل ، بل إن اإلسالم أول من أعلن مبدأ املساواة بني بين اإلنسان على اختالف 
صوهلم وأجناسهم وألوام وقبائلهم وشعوم ، فهم مجيعا يف احلقوق والواجبات أمام الشرع أ

سواء ، وأن اإلسالم يدعو إىل الوحدة اإلنسانية باخلضوع إىل اهللا الواحد الذي شرع هلم 
الدين الكامل ، الذي يستوي  أمام عقيدته وشريعته مجيع بين اإلنسان ألم مجيعا من أصل 

 ، فهو يدعو إىل التراحم والتعاون وصلة الرحم وبر الوالدين  )1(فس واحدة واحد ون
واإلحسان إىل اجلار ومساعدة الضعيف ، ويأمر بالصدقات والزكاة ، وحيث على فعل 
اخلري والرب وإغاثة امللهوف وجندت احملتاج ، وغريها من األدلة على اعتبار اإلسالم 

  .  واحد للمجتمع اإلسالمي كوحدة واحدة وجسد
  

  :حفظ الدين: املطلب الثالث 
  

                                                 
حممد جواد مغنية ، معامل الفلسفة اإلسالمية ، نظرات يف التصوف والكرامـات ، الطبعـة اخلامـسة  ،             (4)

  .119 ، ص 1986د  ، دار مكتبة اهلالل ، دار الدوا, بريوت 
، اإلسكندرية ، املكتب العـريب الــحديث ،           املستشار الدكتور فؤاد عبد املنعم أمحد ، مبدأ املساواة يف اإلسالم            (1)

  .  71 – 70ص   ،2002



وحيث أن هذا الدين نعمة وسعادة يف الدارين فالعقل حيكم بضرورة احملافظة 
  .بالتعبري اآلخر " مصلحة "و " خري " على النعمة ألا 

  
أن حفظ الدين معناه حفظه بالنسبة : " ويقول الشيخ حممد الطاهر بن عاشور 

  . األمة باألوىل آلحاد األمة وبالنسبة لعموم
  

  :ويترتب على هذا النظر ما يلي 
  
أن حفظ الدين معناه حفظ دين كل أحد من املسلمني أن يدخل عليه ما . 1

  .يفسد اعتقاده وعمله الالحق بالدين 
 

وحفظ الدين بالنسبة لعموم األمة هو دفع كل ما من شأنه أن ينقض . 2
يضة والذب عن احلوزة اإلسالمية أصول الدين القطعية ، ويدخل يف ذلك محاية الب
  )1(" بإبقاء وسائل تلقي الدين من األمة حاضرها وآتيها

    
فاحملافظة على الدين هي ضرورة حلفظ اتمع املسلم من عطب أجزاءه من 

 للفرد املسلم أيضا ، فحفظ الدين إذا هو صيانة للفرد واتمع بناحية ، وهذا مطل
ا يصون اآلخر ، ولوال هذه احملافظة من قبل املسلمني على اعتبار أن ما يصون أحدمه
: "  بذلك من هو غريب عن اإلسالم حيث يقول دبعد حفظ اهللا لدينه ، ملا شه

                                                 
الطبعـة   الشيخ حممد الطاهر بن عاشور ، مقاصد الشريعة اإلسالمية ، حتقيق حممد الطاهر امليـساوي ،                 (1)

  .303 – 302، ص  2001األردن ،دار النفائس للنشر والتوزيع ، الثانية  ، 



وذلك ليس ألننا نريد التنكر ألربعة عشر قرنا من الثبات الالفت واالستقرار املشهود 
        )2(" يف العقيدة والتدين ورؤية العامل يف اتمعات املسلمة 

  
فهو ليس مطلبا فرديا يف مواجهة مطالب آخرين تنشأ عن هذه املواجهة تنازع 

 ضروري حلماية اإلنسان املسلم بطلب من اإلنسان املسلم فتكون ب، وامنا هو مطل
  .عالقة ليس فيها خاسر بل الربح فيها للجميع 

  
 عنه وان عرب" مصلحة " وما تفرزه هذه العالقة أبعد ما يكون عن تسميته 

الباحثون أو وصفوه بأنه مصلحة كما ذكره األستاذ الدكتور حممد الزحيلي يف كتابه 
  : حيث يقول " حقوق اإلنسان يف اإلسالم " 

  
الدين احلق مصلحة ضرورية للناس ؛ ألنـه ينظـم عـالقة اإلنسان بربه ، " 

ين احلق يعطي وعالقة اإلنسان بنفسه ، وعالقة اإلنسان بأخيه اإلنسان وجمتمعه ، والد
التصور الرشيد عن اخلالق ، والكون ، واحلياة ، واإلنسان ، وهو مصدر احلق والعدل 

  " .، واالستقامـة ، والـرشاد 
  

والـدين الذي نقصده : " مث يعرف الدين احلق بعد وصفه بأنه مصلحة بقوله 
ين االستسالم  مبعناه الكامل والشامل ؛ الذي يعم، ونعنيه ، ونسعى لبيانه ، هو اإلسال

 :هللا سبحانه وتعاىل ، ودعا له األنبياء مجيعا ، ونص عليه ربنا سبحانه وتعاىل بقوله 
    )2( )1(    إن الدين عند اهللا اإلسالم

                                                 
روة ، الطبعة الثانية ، بريوت ، دار الساقي         ـري م ،ـ أوليفيه روا ، جتربة اإلسالم السياسي ، ترمجة نص          (2)
  . 5 ، ص 1966، 

   .3/19: سورةآل عمران  (1)



  

  :وقوله تعـاىل 
  

نه وهو ِفي اآلِخرِة ِمن ومن يبتغ ينا فَلَن يقْبلَ ِم     )3(  اِسِرينـَالْخ غَير اِإلسالِم ِد
وال ميكن حبال من األحوال أن نقبل الدين احملرف ، أو املبدل ، أو املزيف أو 

  .الدين الوضعي من قبل الكهنوت ، والبشر ، والطواغيت 
  

  : مث بدأ بذكر أسباب حفظ اهللا لدينه كما يلي 
  

رع اإلسالم العام بيان أحكام الدين ، وتكفل اهللا تعاىل لبيانه للناس منذ وقد ش .1
 :حلظة وجودهم على األرض فقال تعاىل 

  

ن اهِبطُوا قُلْنا   ينكُم ِم ما يأِْت نها جِميعا فَِإ هدى فَمن تِبع هداي فَال خوف  يِم

   )1(   علَيِهم وال هم يحزنونَ
 
  : بعد بيان الدين ، فقال تعاىل ةوأناط اهللا تعاىل التكليف واملسؤولي.  1

  

نما يِضلُّ علَيها وال مِن اهتدى   نفِْسِه ومن ضلَّ فَِإ نما يهتِدي ِل تِزر واِزرةٌ  فَِإ

  )2( رسوال نبعثَ ِوزر أُخرى وما كُنا معذِِّبني حتى

                                                                                                                                                 
 بريوت ، دار  –إلسـالم ، الطبعة الثانية ، دمشق       األستاذ الـدكتـور حممـد الـزحيـلي ، حقـوق اإلنسان يف ا         (2)

    . 156 ، ص 1997الكلم الطيب و دار ابن كثري ، 
   .3/85: سورة آل عمران    (3)
   .2/38: سورة البـقرة    (1)
   .15/ 17: سورة اإلسراء      (2)



  
رسوله (فبـن الشرع أحكام العقيدة واإلميان باهللا ، ومالئكته ، وكتبه ، و .  2

، واليوم اآلخر ، وبالقضاء والقدر خريه وشره ، واآليات القرآنية يف ذلك ) 
وهي  الشهادتان ، واقامة كثرية ، وشرع اإلسالم أركان الدين اخلمسة ، 

  . الصالة ، وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، وحج البيت احلرام 
وشـرع اإلسالم أنـواع العبادات ، وكيقينها ، لتنمية الـدين يف النفوس .  3

، وترسيخه يف القلوب و وإجياده يف احلياة واتمع ، ونشره يف أرجاء املعمورة 
ة ، واملـوعظة احلسنة ؛ إلخراج الناس ، وأوجب الـدعـوة إليـه باحلـكم

  .من الظلمات إىل النور 
  

ومن أجـل حفظ الدين ، ورعايته ، وضمانه سليما ، وعدم االعتداء عليه ، .  4
  :ومنع الفتنة يف الدين ، شـرع اإلسالم اجلـهاد يف سبيل اهللا ، فقال تعاىل 

  

 ملُوه تنةٌ حتى ال تكُونَ وقَاِت لَِّه ِف ِن انتهوا فَال عدوانَ ِإال علَى  ويكُونَ الدين ِل فَِإ

1(  الظَّاِلِمني(   
  

  : تعاىل      وقال
  

 قوا ِفي اللَِّه حاِهدجاِدِه وِفي ِجه كُملَيلَ ععا جمو اكُمبتاج وه  ٍج ِملَّةَ أَِبيكُمرح يِن ِمنالد
اكُممس وه اِهيمرِل ِإبسالْمكُملَيا عِهيدولُ شسكُونَ الرذَا ِليِفي هلُ وقَب ِمن اَء  ِمنيدهوا شكُونتو

                                                 
   .193/ 2:  البقره سورة  (1)



 الْمولَى وِنعم النِصريَ واعتِصموا ِباللَِّه هو موالكُم فَِنعم علَى الناِس فَأَِقيموا الصالةَ وآتوا الزكَاةَ

 )2(  

  
  :  وقـال تعـاىل 

  

ِد النِبي يا أَيها  ئْس واغْلُظْ علَيِهم ومأْو الْكُفَّار والْمناِفِقني جاِه اهم جهنم وِب

ِصري3(   الْم(    
                                                 

  : وشرع اإلسالم عقوبة املرتد ؛ ألن ردته عبث يف الدين ، فقال تعاىل  .1
  

يِل اللَِّه  يِه كَِبري وصد عن سِب تالٌ ِف يِه قُلْ ِق تاٍل ِف يسأَلُونك عِن الشهِر الْحراِم ِق
نه أَكْبر ِع ِه ِم ِه والْمسِجِد الْحراِم وِإخراج أَهِل تنةُ أَكْبر ِمن وكُفْر ِب ند اللَِّه والِْف

 ِددتري نموا وطَاعتِن اس يِنكُم ِإ لُونكُم حتى يردوكُم عن ِد الْقَتِل وال يزالُونَ يقَاِت
ر فَأُولَِئك حِبطَت أَعمالُهم ِفي الدنيا واآل ِه فَيمت وهو كَاِف يِن نكُم عن ِد ِخرِة ِم

يها خ       )4( َاِلدونـَوأُولَِئك أَصحاب الناِر هم ِف
      

                                                 
   .78 /22 : جسورة احلـ  (2)
   .66/9 ، سورة التحرمي 9/73: التوبة  سورة (3)
   .2/217 : ةسورة البقر  (4)



" من بدل دينه فاقتلوه ) " ص(واتفق العلماء على وجوب قتل املرتد ، لقوله  
)1(    

الثيب : ل دم امـرئ مسلم إال بإحـدى ثالث ال حي) : "ص ( وقـوله 
     )2(" الزاين ، والنفس بالنفس ، والتارك لدينه املفارق للجماعة 

  
 ، واملنحرف عن دينه ، وطلب األخذ ع عقوبة املبتد- وشرع اإلسالم  . 7

على يد تارك الصالة ، ومانع الزكاة ، واملفطر يف رمضان ، واملنكر ملا علم من الدين 
ورة ، وغري ذلك ؛ إلبعاد الناس عن اخلبط يف العقائد وحفظهم من مفاسد بالضر

الشرك ، وإنقاذهم من وساوس شياطني اإلنس واجلن ، وعدم الوقوع يف االحنراف 
والضالل ، وحىت ال يسف العقل يف عبادة األحجار ، واألصنام ، أو األبقار ، والقرود 

 ، أو تأليه األشخاص ، وعبادة البشر ، ، واحليوان ، أو الشمس ، والقمر ، والنجوم
ولينقذ البشرية من طقوس العبادات املزيفة ، والترانيم السخيفة ، واالعتقادات الباطلة 

  .)3(   
  

                                                 
) رض(رواه اجلمـاعة إال مسلما عـن ابن عبـاس   (1)

 ، موقع 3/175، الفتح الكبري ) 7/201نيل األوطار (مرفـوعا  
 اإلسالمية واألوقاف والدعوة ن، وزارة الشؤو" اإلسالم"

  . 7/8/2006،  واإلرشاد ، اململكة العربية السعودية
  .املصدر نفسه   (2)
 بريوت ، دار    ،األستاذ الدكتور حممد الزحيلي ، حقـوق اإلنسان يف اإلسـالم ، الطبعة الثانية ، دمشق                (3)

    .84 -  82، ص  1997الكـلم الطيب ودار ابن كثري ، 



تعترب الفقرة السابعة أمنوذجا ميكن من خالله التمييز بني املصلحة يف الشرع واملصلحة 
 الشارع اجمموعة من املصاحل اليت رعاهباملفهوم الوضعي ، فما عددته هذه الفقرة إمنا هو 

احلنيف ، ليس حفظا للدين فقط ، وامنا حفظا ألبنائه ، من الضياع والتشرد الفكري وتعاسة 
 هذه العناصر على من ال يؤمن بيوم احلساب ، أو من توخيبة الدارين ، وإذا ما عرض

ة ، ألا معـرفة ال استحسن تقليده جهال ، فلن يوصـله إدراكه القاصـر إىل هذه املعرف
تتأتى إال باإلميان ، وإمنا سيعتربها ضد املصلحة ، متاما عندما يواجه ما اعتربه الشارع ضارا ، 

: " فانه قد يرى العكس ، وقد أورد الشيخ حممد أبو زهرة مثاال مشل املوقف يف احلالني فقال 
رير عقوبة اجللد على  الناس ممن غشاهم اهلوى فقرر أنه ال مصلحة يف تقض بعؤمثلما جر

الزاين والزانية ، وكذلك زعم بعض الذين استوىل عليهم اهلوى أن يف اخلمر مصلحة تفوق 
مضرا ، وما هذا كله إال غاشية من غواشي التأثر الفكري بأقوام حتللوا من كل جرحية دينية 

   )1(" ، وأصاب تفكريهم رق موضعي
  

سبب وراء هذا اخللط ، يف وحياول الباحث هشام أمحد عوض أن يشرح ال
  :حتليله للموضوع من جانبه السياسي فيقول 

  
خيلط مفهوم املصلحة ، وفق التصور سابق الذكر مع عدد من املفاهيم اليت 
تقدمها الرؤية الوضعية اليت تقوم أساسا على إعالء الواقع بل وحتكيمه ، وهذه 

ديدها مبقاييس مادية صرفة دقيقة املفاهيم مجيعا تدور حول املنفعة واملصلحة وحماولة حت
  .أو تبدو كأا دقيقة 

  
فإذا أخذنا فكرة املصلحة أو املنفعة وفق حمتواها الذي تقدمه الرؤية الوضعية 

أو مصلحة ) أي مصلحة خاصة ( جند أا مقومة باملادة ، سواء كانت مصلحة الفرد 

                                                 
  . 259ر ، ص  الشيخ حممد أبو زهرة ، أصول الفقه، القاهرة ، دار الفكر العريب ، بدون ذكر تاريخ النش (1)



بعض الدراسات اليت تقسم داخليا أو خارجيا ، حىت أن ) أي املصلحة العامة( اتمع 
املصاحل إىل حسية ومعنوية تعود وتقوم هذه األخرية وتقيسها باملؤشرات املادية ، بينما 

مقوم املادة بل هي نابعة من عناصر التكامل " قيمة املصلحة الشرعية ال تقتصر على 
 يكمن بني املادة واملعىن ، واجلسم والروح يف إطار النظرة املتكاملة لإلنسان ومن مث

خطأ عناصر التقومي املادي و االقتصار عليها سواء يف حركة اإلنسان أو اتمع 
تقدمي إجناز عمليات النماء  السياسية منها أو غري السياسية ، وعلى وجه اخلصوص

   )2(" وفاعليتها 

                                                 
هشام أمحد عوض جعفر ، األبعاد السياسية ملعهوم احلاكمية ، رؤية معرفية،سلسلة الرسـائل اجلامعيـة                 (2)
  .175  -  174، ص 1981، ،فرجينيا ، املعهد العايل للفكر األسالمي ،)قضايا الفكر األسالمي) (14(



  :من وسائل حفظ الدين 
  
ا شرعت مراعاة حفظه من جانب الوجود ، بإقامة أركانه وتثبيت قواعده  ، ولذ .1

 .أصول العبادات ، كاإلميان والنطق بالشهادتني والصالة والزكاة والصوم واحلج 
  
مراعاة حفظه من جانب العدم مبا يدرأ عنه االختالل الواقع أو املتوقع ، ولذا  .2

شرع اجلهاد حملاربة املعتدين ، ومحاية املستضعفني ورفع الظلم عنهم ، وشرعت 
       )1(ف فساد املبتدعة يف الدين العقوبات غري املقدرة إليقا

  
من مقومات حفظ الدين يف هذا العصر ، وحدة اتمع ويرى البعض أن 

اإلسالمي سياسيا واقتصاديا ،كما يرى ذلك بعض خرباء االقتصاد املسلمني كالدكتور 
إمساعيل شليب الذي يرى أنه جيب على األمة اإلسالمية ويف مقدمتها قادا وحكامها 

 تكشف من خالهلا أوجه اخللل ين هلم وقفة مع النفس بصدق وأمانة لكأن تكو
والقصور الذايت يف مسريتنا التارخيية ويف بنائنا االجتماعي ونظمنا السياسية 
واالقتصادية ومناهجنا التعليمية لكي نضع يدنا على مكمن الداء وموطن العلة ، 

ددا وأشد خطرا من عللنا ويؤكد على أنه سوف نكتشف أن عللنا الداخلية أكثر ع

                                                 
الدكتور حممد أمحد بوركاب،املصاحل املرسلة ، وأثرها يف  (1)
ونة الفقه اإلسالمي، الطبعة األوىل ، اإلمارات العربية مر

املتحدة ،دار البحوث للدراسات اإلسالمية واحياء 
    .39 ، ص 2002التراث،حكومة ديب ، 

  



اليت تأتينا من اخلارج ، وإذا عجزنا عن عالج عللنا الداخلية فسوف نكون أكثر 
  .عجزا من مواجهة العلل اخلارجية أو مقوماا 

  
(     وجيـزم بأنه ال عـالج هلذه العـلل لألمـة اإلسالمية إال بالوحـدة الكاملة 

حيث نبدأ )العوملة ( ام العاملي اجلديد وذلك يف ظل النظ) االقتصادية والسياسية 
   )1(. بالوحدة االقتصادية واليت تتبعها مباشرة الوحدة السياسية 

  
  

  :حفظ النفس : املبحث الثاين 

  
   :تعريف احلفظ: املطلب األول 

  
احلفظ نوعني باعتبار مصدر العناية ، أوهلما احلفظ اإلهلي لإلنسان ، وهذا منه 

باشر ، والذي ينفذ من خالل التشريعات اليت تعاجل هذا األمر ، املباشر ، ومنه غري امل
  .وثانيهما حفظ اإلنسان لنفسه ، يف اجلوانب اليت تركت له معاجلتها 

  

   :احلفظ اإلهلي: األول 
  

ففيما يتعلق حبفظ اهللا لإلنسان ، وهـو ضـروري لبقاء واستمـرار الـحياة 
طريق شاء اهللا أن تسري فيه ، فهو  ، وضـروري للمساعدة علـى سري الـحياة يف

 اإلنسان يف هذا اجلانب فهـو عنصر مساعد ، فقد هعامل أساسي ، وأما ما يقدم

                                                 
الدكتور إمساعيل شليب  ، وحدة األمة اإلسالمية ، واجب شـرعي جيب حتقيقه يف ظل العوملـة  ، دون                      (1)

  .7لنشر ، ص ذكر اسم الناشر ، أو تاريخ ا



واإلنسان يف هذا العامل األرضي أكمـل "شاء اهللا أن جيعل يف األرض خليفة ، 
خملوقات اهللا فيه ، مبا أودع اهللا يف كيانه من قوة عاقلة هي سر تفرده ذه املرتلة ، 

وخبلق اهللا اخللق محل اإلنسان العـديد من  ")2(" وسبب استحقاقه خلالفة اهللا يف أرضه
الغـرائز اليت تسوقه إىل عمارة الـدنيا ، وحتـقق استخالفه يف األرض ، وأودع فيه 
العـقل السليم ، وخـلق فيه احلب والبغض و وامليل والنفور ، وغري ذلك من 

 أن جيعل القلب مترددا بني داعـي اخلـري وبني الطبائع املتضادة ، وشاءت قدرته
داعـي الشر ، فأرسل رسـله ، وأنزل عليهم كتبه ، لتكون مرشدة للعقول ، مقوية 
لدواعي اخلري ومضعفة لدواعي الشر ، حىت ال يكون للناس على اهللا حجة بعد الرسل 

  ")1(   
  

ِفيها من يفِْسد ِفيها ويسِفك  قَالُوا أَتجعلُ خِليفَةً ِإني جاِعلٌ ِفي اَألرِض  وِإذْ قَالَ ربك ِللْمالِئكَِة     

ِدكمِبح حبسن نحناَء ومالد عا ال تم لَمي أَعقَالَ ِإن لَك سقَدنونَو2( لَم(    
  

     ولكن املالئكة تساءلت عن أمهية ودور هذا املخلوق الذي من طبعه اإلفساد و 
حيث أن املوجود األرضي مبا أنه مادي مركب من القوى الغضبية " سفك الدماء ، 

 والدار دار تزاحم ، حمدودة اجلهات ، وافرة املزامحات ، مركباا يف والشهوية ،
معرض االحنالل ، وانتظاماا وإصالحاا يف مظنة الفساد ومصب البطالن ، ال تتم 
احلياة فيها إال باحلياة النوعية ، وال يكمل البقاء فيها إال باالجتماع والتعاون ، فال 

من هناك أن اخلالفة املرادة ال ) أي املالئكة ( فهمواختلو من الفساد وسفك الدماء ، ف

                                                 
ـ عبـد الكـرمي اخلطيب ، السياسة املالية يف اإلسالم ، وصلتها باملعامـالت املعـاصرة ، بـريوت                  (2)  ـ

  . 10لبنان ، دار املعرفة ، دون ذكر تاريخ النشر ،  ص
ـ      ـحد احلرابة يف الفقه اجلنائي اإلس      بدر الدين حممد جعفر الشردوب ،       (1) ع المي ، وأثره يف استقرار اتم

    .7، ص  1999األردن ، دار عمار للنشر والتوزيع ،   - ، الطبعة األوىل، عمان 
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 الفساد تقع يف األرض إال بكثرة من األفراد ونظام اجتماعي بينهم يفضي باآلخرة إىل
 مع غىن اهللا عن عبادته ، مع وجود مالئكة يسبحون ويقدسون دون )3(" والسفك 

  .تلك اجلرائم 
  

 ، فإعجاز القدرة اإلهلية ميكن أن جتعل      فهناك ما خفي على املالئكة من علو اهللا
من هذا املخلوق ذو الشهوة ، وذو الرغبات الدنيئة ، معمرا لألرض وسببا لتوحيد 
اخلالق ، وعنصرا يضاف إىل املالئكة يف تسبيحهم وتقديسهم مبقاومة شـديدة للنفس 

ال يتم إال  ، وهذا ةواهلـوى ، وهـذا له معىن غري معىن التسخري الذي عليه املالئـك
" بتركيبة إعجازية إهلية حتفظ هذا اإلنسان ، ألداء مهمته يف احلياة ، وهي عبادة اهللا ، 

وهذا الكالم من املالئكة يف مقام تعرف ما جهلوه واستيضاح ما أشـكل عليهم 
، وليس مـن االعتـراض واخلصومة يف شئ ، والدليل على  مـن أمر هذا اخلليفة
  :هللا تعاىل عنهم ذلك قوهلم فيما حكاه ا

  

    )1( الْحِكيم الْعِليم ِإال ما علَّمتنا ِإنك أَنت قَالُوا سبحانك ال ِعلْم لَنا 
  

لذلك وحلكمة إهلية اقتضت أن حيفظ اهللا اإلنسان يف اجلانب الذي تقصر 
مقدرته على حفظه ، ويترك له حفظ اجلانب اآلخر من ضمن برنامج امتحانه فيقول 

  :عز من قائل 
  

                                                 
السيد حممـد حسني الطباطبائي ، امليزان يف تفسري القـرآن ، الطبــعة األوىل ، بـريوت ، مؤسـسة                     (3)

  .116، ص 1991األعلمي للمطبوعات ، الـجزء األول ، 
   .32/ 2   البقرةسورةُ  (1)



ِه يحفَظُونه ِمن أَمِر اللَِّه ِإنَّ اللَّه ال يغير ما  لَه معقِّبات ِمن بيِن يديِه وِمن خلِْف
 ِمن ما لَهمو لَه درا فَال م قَوٍم سوًء ذَا أَراد اللَّه ِب أَنفُِسِهم وِإ قَوٍم حتى يغيروا ما ِب ِب

  )2( ِه ِمن واٍلدوِن

  
  )3(.مالئكة تعتقب يف حفظه :   له معقبات 

  
أن للعبد مالئكة يتعاقبون عليه حرس بالليل وحرس بالنهار " ويقول ابن كثري 

حيفظونه من األسواء واحلادثات كما يتعاقب مالئكة آخرون حلفظ األعمال من خري 
   )1(" أو شر 

  
كة يتعاقبون بالليل والنـهار ؛ فـإذا        أي هللا مالئ  "    ويف تفسري القرطيب له معقبات        

اختلف يف هذا   " ويف معىن احلفظ قال     " . صعدت مالئكة الليل أعقبتها مالئكة النهار     

                                                 
   .11/ 13 الرعدسورة   (2)

فضيلة األستاذ الشيخ حسنني حممـد خملوف ، كلمات  (3)
 ، 1989القرآن الكرمي ، صـالله ، سلطنة عمان، مكتبة الكنوز ، 

   .135ص
 اإلسالمية ن، وزارة الشؤو"اإلسالم"  تفسري أبن كثري موقع (1)

 7/8/2006 ،عودية واألوقاف والدعوة واإلرشاد ، اململكة العربية الس

 .  



حيتمل أن يكون توكيل املالئكة م حلفظهم مـن الوحـوش واهلـوام             : احلفظ فقيل   
   )2(" واألشياء املضـرة لطفا منه به ، فإذا جاء القدر خـلوا بينه وبينه 

     

  لإلنسان" له : "   وجاء يف تفسري اجلاللني 
  "مالئكة تتعـقـبه  " معقبات "

  "وراءه "ومن خلفه "  قدامه "  من بني يديه 
  )3(.   أي بأمره من اجلن وغريهم  حيفظونه من أمر اهللا 

  
  :  وقال الطربي 

  
 اختلف أهل التأويل يف تأويل ذلك         له معقبات  : القول يف تأويل قوله تعاىل           

ـ هللا تعاىل ذكره    : معناه  : ، فقال بعضهم       "له  "  ولهـاء يف ق  ـاهل:  معقبات ، قالوا     ـ
وذلك أن مالئكـة الليـل إذا       ; من ذكر اسم اهللا ، واملعقبات اليت تتعقب على العبد           

                                                 
 اإلسالمية ن، وزارة الشؤو"اإلسالم" تفسري القرطيب موقع (2)

 7/8/2006واألوقاف والدعوة واإلرشاد ، اململكة العربية السعودية ، 
.  

 اإلسالمية ن، وزارة الشؤو"اإلسالم"تفسري اجلاللني، موقع   (3)
 7/8/2006، واألوقاف والدعوة واإلرشاد ، اململكة العربية السعودية 

.  



ها مالئكة النهار ، فإذا انقضى النهار صعدت مالئكة النـهار مث            صعدت بالنهار أعقبت  
   . تها مالئكة الليلبأعق

   

 ظ اختلف أهل التأويل يف تأويل هذا احلف حيفظونه من أمر اهللا : وقوله 

املعقبات هي املالئكة :   فمن قال   له معقبات: على حنو اختالفهم يف تأويل قوله 
املعقبات هي احلرس : ومن قال ; الذين حيفظونه من أمر اهللا هم أيضا املالئكة : ، قال 

. الذين حيفظونه من أمر اهللا هم أولئك احلرس : واجلالوزة من بين آدم ، قال 

. حفظهم إياه من أمره : فقال بعضهم    من أمر اهللا: واختلفوا أيضا يف معىن قوله 
ظونه هم الذين حيف: ذكر من قال . حيفظونه من أمر اهللا بأمر اهللا : وقال بعضهم 

  )1( . إىل معىن أن حفظها إياه من أمر اهللا بأمر اهللا : املالئكة ، ووجه قوله 
  

  :  اجلوهر الثمني وجاء يف
  

  مالئكة يتعاقبون يف حفظه مجع معقبة بناء املبالغة من           معقبات قوله تعاىل   
عقبه بالتشديد جاء علـى عقبه لتعقب بعضهم بعضا أو لتعقبهم عمله فيكتبونه ، أو              
اعتقب فأدغم التاء يف القاف ، قيل هم مالئكة الليل والنهار الذين حيفظون على العبد               

    )2(. عمله ، وقيل هم مالئكة حيفظونه من املهالك 
     

                                                 
 اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشـاد ، اململكـة         ن وزارة الشؤو  –"اإلسالم"، موقع    تفسري الطربي   (1)

   .7/8/2006 العربية السعودية ،
 املبني ، الطبعة األوىل، الكـويت ، مكتـبة األلفــني ،            ب شرب ، الـجوهر الثمني يف تفسري الكتا       السيد عبد اهللا     (2)

  . 322الد الثالث ، ص ،  1986



    يديه          و   له   ويف امليزان  أن ظاهر السياق أن الضمائر األربع          

     مرجعها واحد وال مرجع يصلح هلا مجيعا إال مـا يف     حيفظونه         و      خلفه  

 فهذا اإلنسان الذي يعلم بـه   من أسر القول : ة السابقة أي املوصول يف قوله   اآلي
  .ع أحواله هو الذي له معقبات من بني يديه ومن خلفه اهللا سبحانه يف مجي

  
من املعلوم مـن    : " ويتطرق إىل تركيبة اإلنسان الفريدة بني املخلوقات فيقول         

مشارب القرآن أن اإلنسان ليس هو هدا اهليكل اجلسماين والبدن املادي فحسب بـل              
ي نفسه فلها   هو موجود تركب من نفس وبدن والعمدة فيما يرجع إليه من الشؤون ه            

الشعور واإلرادة واليها يتوجه األمر والنهي وا يقوم الثواب والعقاب والراحة واألمل            
والسعادة والشقاء وعنها يصدر صاحل األعمـال وطالـحها ، واليها ينسب اإلميـان            

  )1(. والكفر وان كان البدن كاآللة اليت يتوسل ا يف مقاصدها ومآرا
  

سان الذي وصفه اهللا بأنه ال ميلك لنفسه ضرا وال نفعـا            ولتأكيد حفظ اهللا لإلن   
وال موتا وال حياة وال نشورا ال يقدر على حفظ شئ من نفـسه وال أثـار نفـسه                   
احلاضرة عنده والغائبة عنه وامنا حيفظها له اهللا سبحانه ، فيستشهد على ذلك بقول اهللا               

  :عز وجل
  

   )2( ٍوالَِّذين اتخذُوا ِمن دوِنِه أَوِلياَء اللَّه حِفيظٌ علَيِهم وما أَنت علَيِهم ِبوِكيل  
  

                                                 
السيد حممد حسني الطـباطبائي ، الـميزان يف تفسـري القـرآن، الطـبعة األوىل ، بريوت ، مؤسسة  (1)

    .310، اجلـزء األول ، ص  1991األعلمـي للمطبوعات ، 
   .42/6  ورىـالشسورة  (2)



                  ـكبرو كا ِفي شهِمن وه نِة ِممِباآلِخر ِمنؤي نم لَمعلْطَاٍن ِإال ِلنس ِمن ِهملَيع ا كَانَ لَهمو

 )3(  شيء حفيظعلَى كُلِّ 
  

  
  :وهذا احلفظ مباشر ، وهناك حفظ بالوسائط كقوله تعاىل 

  

  اِفِظنيلَح كُملَيِإنَّ عو 
)4(  

  
مث يعقب على ذلك بقوله أنه لوال حفظه تعاىل إياها ذه الوسائط اليت مساها 
حافظني تارة ومعقبات أخرى لشملها الفناء من جهاا وأسرع إليها اهلالك من بني 

لك فناؤها أيديها ومن خلفها غري أنه كما أن حفظها بأمر من اهللا عز شأنه كذ
وهالكها وفسادها بأمر من اهللا الن امللك هللا ال يدبر أمره وال يتصرف فيه إال هو 

   )1(. سبحانه فهو الذي يهدي إليه التعليم القرآين ، واآليات يف هده املعاين متكاثرة
  

قد ال يدخل ماذكر يف صلب موضوع البحث مباشرة ، ألنه ليس من مهامه 
عند خالقه وعنايته به حيث فضله على سائر خملوقاته ولكن تصور أمهية اإلنسان 

استدعت استعراض بعض مظاهر احلفظ اإلهلية لإلنسان ، تأكيدا إضافيا ألمهية هذه 
املصلحة الضرورية يف الشرع اإلسالمي ، واالقتداء ا يف ممارسة وتطبيق عملية احلفظ 

ر املتقدم كافيا إليضاح ، واحلديث عن حفظ اهللا عز وجل لإلنسان ال ينتهي ، والقد
  .الفكرة 

                                                 
   .21 /34   بأـ سسورة  (3)
   .82/10   االنفطارسورة   (4)
سيد حممد حسني الطـباطبائي ، الـميزان يف تفسـري القـرآن ، الطـبعة األوىل، بريوت ، مؤسسة               ال  (1)

  . 311، اجلـزء األول ، ص  1991األعلمـي للمطبوعات ، 



  :حفظ اإلنسان لنفسه : الثاين 
  

حفظ "أما الثاين من أنواع احلفظ فهو حفظ اإلنسان لنفسه ، وهو املعين  بـ
  ".ثانيا "  يف لوهو ما يدخ" النفس " ، ولفهم ذلك ، ال بد من فهم معىن " النفس

  

  :تعريف النفس :  املطلب الثاين 
  

( كخـرجت نفسة أو ) الروح ( على عدة معاين مثل  " نفس " تطلق كلمة 
  .كسالت نفسة ) الدم 

  
  " له نفس سائلة فانه ال ينجس املاء إذا مات فيه سما لي" ويف احلديث 

  
  )اجلسد (  أو 

  . ويقولون ثالثة أنفس فيذكرونه ألم يريدون به اإلنسان 
  )1(.ين بنفسه  عينه يؤكد به ، يقال رأيت فالنا نفسه وجاءءونفس الشي

  
  )الروح ( 

  ) يقال أصابته نفس : العني  ( 
  )سالت نفسه ،  و ذوات النفس السائلة : الدم (

  )يقال هو عظيم النفس أي اجلسد .. اجلسد ( 
  ) شخص اإلنسان (

                                                 
 ،  1981حممد ابن أيب بكر بن عبد القادر الرازي ، خمتار الصحاح ، بريوت ، دار الكتـاب العـريب ،                      (1)
  . 672ص



  ) العظمة واهلمة والعز واألنفة واإلرادة والرأي والعيب والعقوبة واملاء (
  )نفس األمر حقيقته (

  ) عينه ويؤكد به ءينفس الش( 
  )النفس مؤنث إن أريد ا الروح حنو خرجت نفسه ( 
  )يقال نفسي أن أفعل كذا أي قصدي ومرادي أن أفعل كذا (
  )وفالن يؤامر نفسيه أو يشاورمها أي يتردد يف األمر (

  )1() يقال خرجت نفسه أو جاد بنفسه إذا مات  (
  

  :ان كقوله عز من قائل يف القرآن بعدة مع" النفس " وقد وردت كلمة  
  

واتقُوا يوما ال تجِزي نفْس عن نفٍْس شيئًا وال يقْبلُ ِمنها شفَاعةٌ وال يؤخذُ ِمنها عـدلٌ وال                  

   )2( هم ينصرون
  

             نال تلٌ ودا عهلُ ِمنقْبال يئًا ويفٍْس شن نع فْسِزي نجا ال تموقُوا ياتو     ـمال هةٌ وفَاعا شهفَع

   )3( ينصرونَ
  

                                                 
النفس ، بريوت ، : للغة واألعالم ، باب نفس   املنجـد يف ا(1)

، ص  1984دار املشـرق ، تـوزيع املـكتبة الشـرقية ، بريوت، 
826 .  
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   وح نهالدأَو نِضعري اتاِلدالْوو            لُـوِد لَـهولَى الْمعةَ واعضالر ِتمأَنْ ي ادأَر نِن ِلمِن كَاِملَيلَي
               لَه لُودوال ما ولَِدهةٌ ِبواِلدو ارضا ال تهعسِإال و فْسن كَلَّفوِف ال ترعِبالْم نهتوِكسو نقُهِرز

علَيِهمـا   َ ذَِلك فَِإنْ أَرادا ِفصاال عن تراٍض ِمنهما وتشاوٍر فَال جناح          ُ ِبولَِدِه وعلَى الْواِرِث ِمثْل   
علَيكُم ِإذَا سلَّمتم ما آتيتم ِبالْمعروِف واتقُوا اللَّه         َ وِإنْ أَردتم أَنْ تسترِضعوا أَوالدكُم فَال جناح      

وا أَنَّ اللَّهلَماعِصريولُونَ بمعا ت4( ٌ  ِبم(   
  

 ونَ ِفيِه ِإلَى اللَِّه ثُمعجرا تموقُوا ياتونَ وظْلَمال ي مهو تبا كَسفٍْس مفَّى كُلُّ نو1(  ت(   
  

 نعمِإذَا ج فونَفَكَيظْلَمال ي مهو تبا كَسفٍْس مكُلُّ ن تفِّيوِفيِه و بيٍم ال روِلي ماه 
)2(  

  

  هنيبا وهنيأَنَّ ب لَو دووٍء تس ِمن ِملَتا عما ورضحٍر ميخ ِمن ِملَتا عفٍْس مكُلُّ ن ِجدت موي

   )3( أَمدا بِعيدا ويحذِّركُم اللَّه نفْسه واللَّه رُءوف ِبالِْعباِد
  

كَسبت وما كَانَ ِلنِبي أَنْ يغلَّ ومن يغلُلْ يأِْت ِبما غَلَّ يوم الِْقيامِة ثُم توفَّى كُلُّ نفٍْس ما  

   )4( وهم ال يظْلَمونَ
  

هو حياة اإلنسان أي ) حفظ النفس ( ومعىن النفس الظاهر من الضرورة الثانية 
فس مبعىن الروح احملافظة على احلياة ، وهذه احملافظة ال تقتصر على احملافظة على الن

فقط أي احملافظة على احلياة ضد املوت ، بل تتعداه إىل احملافظة على سالمة احلياة أيضا 
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 ، كتجنب املـواد الضارة واألعمـال اليت تؤدي إىل ضرر صـحي أو جسماين
  .وكاملبادرة إىل زيارة الطبيب يف حال املرض وغريها 

  
  :كقوله عز من قائل :  أماكن      وقد وردت كلمة النفس يف القرآن يف عدة

  

وكَتبنا علَيِهم ِفيها أَنَّ النفْس ِبالنفِْس والْعين ِبالْعيِن واَألنف ِبـاَألنِف واُألذُنَ ِبـاُألذُِن                   
السن والْجروح ِقصاص فَمن تصدق ِبِه فَهو كَفَّارةٌ لَه ومن لَم يحكُم ِبما أَنـزلَ اللَّه               والسن بِ 

   )5(   فَأُولَِئك هم الظَّاِلمونَ
  

قُلْ تعالَوا أَتلُ ما حرم ربكُم علَيكُم أَال تشِركُوا ِبِه شيئًا وِبالْواِلديِن ِإحسانا وال تقْتلُـوا                   
     ِإيو قُكُمزرن نحالٍق نِإم ِمن كُمالدال            أَوو طَـنـا بما وهِمن را ظَهم اِحشوا الْفَوبقْرال تو ماه

   )1( تقْتلُوا النفْس الَِّتي حرم اللَّه ِإال ِبالْحق ذَِلكُم وصاكُم ِبِه لَعلَّكُم تعِقلُونَ
     

   

وال تقْتلُوا النفْس الَِّتي حرم اللَّه ِإال ِبالْحق ومن قُِتلَ مظْلُوما فَقَد جعلْنا ِلوِليِه سـلْطَانا فَـال                  

  )2(  قَتِل ِإنه كَانَ منصورايسِرف ِفي الْ
  
  

را آخاللَِّه ِإلَه عونَ معدال ي الَِّذينونَ ونزال يو قِإال ِبالْح اللَّه مرالَِّتي ح فْسلُونَ النقْتال يو 

  )3(  ومن يفْعلْ ذَِلك يلْق أَثَاما

                                                 
   .45 / 5مائدة ـالسورة    (5)
   .151 /6 األنعـام   سورة(1)
   .33 / 17 اإلسراء   سورة(2)



  

ِمن أَجِل ذَِلك كَتبنا علَى بِني ِإسراِئيلَ أَنه من قَتلَ نفْسا ِبغيِر نفٍْس أَو فَـساٍد ِفـي اَألرِض                   
 ولَقَد جاَءتهم رسلُنا ِبالْبيناِت     فَكَأَنما قَتلَ الناس جِميعا ومن أَحياها فَكَأَنما أَحيا الناس جِميعا         

  )4(  ثُم ِإنَّ كَِثريا ِمنهم بعد ذَِلك ِفي اَألرِض لَمسِرفُونَ
  

  فَانطَلَقَا حتى ِإذَا لَِقيا غُالما فَقَتلَه قَالَ أَقَتلْت نفْسا زِكيةً ِبغيِر نفٍْس لَقَد ِجئْت شيئًا نكْرا 
)5(  

  

ِإذْ تمِشي أُختك فَتقُولُ هلْ أَدلُّكُم علَى من يكْفُلُه فَرجعناك ِإلَى أُمك كَي تقَر عينهـا وال                 
     اكنيجا فَنفْسن لْتقَتنَ وزحلَـى             تع ِجئْت ثُم نيدِل مِفي أَه ِسِنني ا فَلَِبثْتونفُت اكنفَتو مالْغ ِمن

  )1( قَدٍر يا موسى
  

فَلَما أَنْ أَراد أَنْ يبِطش ِبالَِّذي هو عدو لَهما قَالَ يا موسى أَتِريد أَنْ تقْتلَِني كَما قَتلْت نفْسا                  

كُونَ ِمنأَنْ ت ِريدا تمِض وا ِفي اَألراربكُونَ جِإال أَنْ ت ِريدِس ِإنْ تِباَألمِلِحنيص2(   الْم(   

ني نهم قَالَ رب ِإ وِنفَأَخاف أَنْ يقْتلُ نفْسا قَتلْت ِم
 )3(  

  
وحسب البحث ما تيسر مما ذكر ، من اآليات الكرمية ، للوصول إىل معىن 
النفس منها ، فالظاهر أن املقصود بالنفس فيها هو حياة اإلنسان ،كما أن ما يظهر 

                                                                                                                                                 
   .68 / 25 الفرقان   سورة(3)
   .32 / 5مائدة ـ ال  سورة(4)
   .74 / 18  سورة الكـهف  (5)
   .40 / 20   طـه سورة   (1)
   .19 /28   رة القصص سو  (2)
   .33 /28 القصص   سورة(3)



ن املقصود حبفظ النفس هو حفظ احلياة دون غريه من احلفظ من كالم علماء األصول أ
، ولكن ذلك ال يعين اقتصار احلفظ على احملافظة على احلياة مبعناها املضاد للموت ، 
بل يشمل ذلك رعايتها من كل ما يسئ إليها ، من مرض أو مشقة أو أي مسببات 

األضرار بالصحة  أو اليت أخرى لألمل كتناول املواد الضارة واألعمال اليت تؤدي إىل 
  .تؤدي عطب يف األعضاء 

  
  :التدابري الشرعية للمحافظة على النفس : املطلب الثالث 

  
وضعت الشريعة أحكام صارمة تتكفل باحملافظة على النفس وجعلتها يف مرتبة 
عليا تأيت بعد مرتبة احملافظة على الدين ، وميكن ذكر مناذج من هذه األحكام لزيادة 

  : فمن هذه األحكام مايلي اإليضاح
  

   :حترمي القتل: أوال 
 

  .يف القرآن . 1
 

  :   قال تعاىل 
  

قَد جعلْنا ِلوِليِه سلْطَانا فَال وال تقْتلُوا النفْس الَِّتي حرم اللَّه ِإال ِبالْحق ومن قُِتلَ مظْلُوما فَ

   )1(  يسِرف ِفي الْقَتِل ِإنه كَانَ منصورا
  

  : وقال جل من قائل 
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ِمن أَجِل ذَِلك كَتبنا علَى بِني ِإسراِئيلَ أَنه من قَتلَ نفْسا ِبغيِر نفٍْس أَو فَساٍد ِفي اَألرِض 
 لَقَدا وِميعج اسا النيا أَحما فَكَأَناهيأَح نما وِميعج اسلَ النا قَتماِت فَكَأَننيا ِبالْبلُنسر مهاَءتج

   )2( ثُم ِإنَّ كَِثريا ِمنهم بعد ذَِلك ِفي اَألرِض لَمسِرفُونَ 
  

  :وقال عز وجل 
  

قُلْ تعالَوا أَتلُ ما حرم ربكُم علَيكُم أَال تشِركُوا ِبِه شيئًا وِبالْواِلديِن ِإحسانا وال تقْتلُوا 
ِحش ما ظَهر ِمنها وما بطَن وال أَوالدكُم ِمن ِإمالٍق نحن نرزقُكُم وِإياهم وال تقْربوا الْفَوا

  )3(   تقْتلُوا النفْس الَِّتي حرم اللَّه ِإال ِبالْحق ذَِلكُم وصاكُم ِبِه لَعلَّكُم تعِقلُونَ
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  . يف السنة. 2  
  

  ) :ص(قال رسول اهللا : رضي اهللا عنه قال عبد اهللا بن مسعود عن 
  

حدى ثالث بإال حيل دم امرئ مسلم يشهد أن ال إله إال اهللا وأين رسول اهللا إال  

  )1(   تارك لدينه املفارق للجماعة الثيب الزاين ، والنفس بالنفس ، وال
  

  :عائشة وعن 
  

ن زىن بعد ما أحصن أو كفر بعد ما إال م: ال حيل دم امرئ مسلم إال من ثالثة   

   .مبعناهأمحد والنسائي ومسلم  رواه أسلم أو قتل نفسا فقتل ا 

  
  :ويف لفظ 

  
زان حمصن فريجم ورجل يقتل : ال حيل قتل مسلم إال يف إحدى ثالث خصال  

مسلما متعمدا ورجل خيرج من اإلسالم فيحارب اهللا عز وجل ورسوله فيقتل أو 

   )2( . النسائيرواه  يصلب أو ينفى من األرض 
                                                 

ـ         ، كتاب القصاص    ،إحكام األحكام شرح عمدة األحكام        (1)  ،  ثـالث  دىـ حديث ال حيل دم امرئ مسلم إال بإح
   .15/8/2006 ، اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد اململكة العربية السعودية نو وزارة الشؤ،"اإلسالم"موقع 

" اإلسـالم "  موقع     باب إجياب القصاص بالقتل العمد وأن مستحقه باخليار بينه وبني          ، كتاب الدماء    ، نيل األوطار     (2)
   .15/8/2006 ،سعودية  اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد ، اململكة العربية النوزارة الشؤو،

 ، مــوقع    حديث ال حيل دم امرئ مسلم إال بإحدى ثالث        ،كتاب القصاص ،شرح عمدة األحكام   إحكام األحكام  (3)
   .15/8/2006 ، اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد،اململكة العربية السعودية ن وزارة الشؤو،"اإلسالم"
  



  
  : )ص(قال رسول اهللا:  قال )رض(عبد اهللا بن مسعود عن و
  

  )3( أول ما يقضى بني الناس يوم القيامة يف الدماء  

   :يف الفقه. 3
  

الدماء خطرية القدر يف الدين والقتل :" ويف مواهب اجلليل عن ابن شاس 
  )1(". كبرية فاحشة موجبة العقوبة يف الدنيا واآلخرة 

  

وهو باب متسع متروك ينبغي االلتفات إليه وال شك أن حفظ : " قال البساطي
و من اخلمس امع عليها يف كل ملة ، قال ابن عرفة ونقل النفوس جممع عليه بل ه

" األصوليون إمجاع امللل على حفظ األديان والنفوس والعقول واألعراض واألموال 
.)2(   

     

                                                 
  

لرمحن املغريب ،  أيب عبد اهللا حممد بن حممد بن عبد ا (1)
مواهب اجلليل لشرح )  هـ954 – 902(املعروف باحلطاب 

 ، اجلزء 1978خمتصر خليل ، الطبعة الثانية ، دار الفكر ، 
  . 230السادس ، ص 

 هـ ،   897أيب عبد اهللا حممد بن يوسف بن أيب القاسم العبدري الشهري باملـواق واملتوىف يف رجب سنة                  (2)
   .231، اجلزء السادس ، ص1978خليل ، الطبعة الثانية ، دار الفكر ، التاج واإلكليل ملختصر 



من قتل رجال خطأ أو عمدا فإنه ال يرث من الدية ) رض: ( قال أبو حنيفة " 
 من املقتول بعد القاتل إال وال من القود وال من غريه شيئا وورث ذلك أقرب الناس

" .  أن يكون القاتل جمنونا أو صبيا فإنه ال حيرم املرياث بقتله إذ القلم مرفوع عنهما 
)3(  

  

 :حترمي االنتحار : ثانيا 

 
  :التعريف 
ومل . قتلها : انتحر الرجل ، مبعىن حنر نفسه أي : يف اللغة مصدر  االنتحار

   .م عربوا عنه بقتل اإلنسان نفسهلكنه. يستعمله الفقهاء ذا املعىن 
فري األوداج وقطع كل احللقوم ، وحمله من أسفل : النحر عند الفقهاء هو 

وهلذا ذكروا . ويطلق االنتحار على قتل اإلنسان نفسه بأي وسيلة كانت . احللقوم 
  )1( .)قتل الشخص نفسه ( أحكامه باسم 

  

                                                 
)  204 – 150(  اإلمام أيب عبد اهللا حممـد بن ادريس الشافعي (3)

، االم ، أشرف على طبعه وباشر تصحيحه حممـد زهـري 
 لبنان ، دار املعــرفة للطـباعة –النـجار  ، بريوت 

جزء السابـع ، ـ الوالنشر ، دون ذكـر تاريـخ النشر ،
  .328ص 

  
 اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد اململكـة  ن، وزارة الشؤو "اإلسالم"املوسوعة الفقهية ، حرف األلف ، موقع         (1)

   .15/8/2006العربية السعودية ، 



 ويتنوع بأنواع متعددة .االنتحار نوع من القتل فيتحقق بوسائل خمتلفة "
ا كان إزهاق الشخص نفسه بإتيان فعل منهي عنه ، كاستعمال السيف  فإذ. كالقتل 

ليحترق أو " أو الرمح أو البندقية أو أكل السم أو إلقاء نفسه من شاهق أو يف النار 
 كان وإذا. يف املاء ليغرق وغري ذلك من الوسائل ، فهو انتحار بطريق اإلجياب 

االمتناع عن الواجب ، كاالمتناع من األكل والشرب وترك عالج اجلرح اإلزهاق ب
املوثوق بربئه مبا فيه من خالف سيأيت ، أو عدم احلركة يف املاء أو يف النار أو عدم 

يقسم   والتخلص من السبع الذي ميكن النجاة منه ، فهو انتحار بطريق السلب
فإذا . تحار عمدا واالنتحار خطأ االن: إىل نوعني إرادة املنتحر  االنتحار حبسب

ارتكب الشخص عمال حصل منه قتل نفسه ، وأراد النتيجة احلاصلة من العمل ، يعترب 
 ال خالف بني الفقهاء يف أنه ، وكرمي نفسه بقصد القتل مثال . القتل انتحارا عمدا 

ل أقدم على قتألنه إذا مل ميت من حاول االنتحار عوقب على حماولته االنتحار ، 
  )2( .النفس الذي يعترب من الكبائر 

  

ذا املسجد ـيف هجندب حدثنا : ال ـقاحلسن بن أيب احلسن البصري ن ـع
 ، ) ص (كذب على رسول اهللاجندب ، وما نسينا منه حديثا ، وما خنشى أن يكون 

   ) :ص(قال رسول اهللا : قال 

كان فيمن كان قبلكم رجل به جرح فجزع ، فأخذ سكينا فحز ا يده ،  
عبدي بادرين بنفسه ، حرمت عليه اجلنة : قال اهللا عز وجل . فما رقأ الدم حىت مات 

.   )1(  

                                                 
  .املصدر نفسه   (2)
، ل به جرح    ـ قبلكم رج  ديث كان فيمن كان   ـ ح ، كتاب القصاص    ،كام  ـرح عمدة األح  ـإحكام األحكام ش    (1)

  اإلسـالمية واألوقـاف والـدعوة واإلرشـاد ، اململكـة العــربية الـسعودية ،            ن وزارة الشؤو  –"اإلسالم"موقع  

15/8/2006 .   



إن خلق اإلنسان واستخالفه يف األرض هي مشيئة إهلية ال حيق للمخلوق 
االعتراض عليها ، فصاحب امللك له وحده احلق يف التصرف يف ملكه ، وكيف إذا 

أَحكَِمأَلَيس اللَّه  كان هو أحكم احلاكمني ، وأنه مل خيلق اخللق  )2(  الْحاِكِمني ِب

 واَألرض وما بينهما لَقْنا السماواِتوما خ عبثا وال هلوا جلت ذاته عن ذلك 

4( عبثا وأنكم إلينا ال ترجعونأفحسبتم أمنا خلقناكم     )3(  الِعِبني(   
  

وقد اعترب بعض الباحثني أن هذه اآليات تدلل على أن هناك نظاما كونيا 
يضـاف إىل ذلـك أن خـلق الـخلق فيه مصلحة للمخلوق    ،)5(هادفا وحكيما 

لك بتوصيلهم إىل معرفة اهللا ووحدانيته فيعبدوه ويشكروه على نعمه وتفضله ، وذ
عليهم فيستحقون بذلك الثواب ونعمة اخللود ، وبذلك خلق اهللا اخللق لعلة ، وتلك 

 شاء ، وبالعـدل رحـم ، وبالعقل استحق  فباحلق)6(العلة هي نفعهم وصالحهم 
ود هو مطلب عقالين ، إذكيف ملن الشكر من عبده على إجياده بعد العدم ، فالوج

خري بني الوجود والعدم أن خيتار العدم ، ولكن للوجود نظامه فمن اختاره التزم 
 اإلنسان عبذلك النظام ، حيث أن النظام نفسه هو خملوق وجد بعد العدم ، ووجد م

من أجل اإلنسان ، وهـو احلاضن لسرية هـذا اإلنسان ، فال ميكن وال جيوز أن 
ملخلوق النظام الذي يروق له هو أو الذي يتماشى مع مصلحته هو ، وإال خيتار ا

أصبح لكل فرد نظامه اخلاص ، ألن لكل إنسان مصاحله اخلاصة ، مما يؤدي إىل 
                                                 

   .8/ 95  نيـالت  سورة  (2)
   .38 /44 الدخان سورة (3)
   .115  /24 سورة املؤمنون  (4)
 مهدي مشس الدين ، دراسة مقارنة يف الفقه السياسي اإلسالمي ،            الدين والدولة واألمة عند اإلمام حممد       (5)

 ، 2002 لبنان ، دار اهلدى للطباعة والنشر والتــوزيع  - الدكتـور فـرح موسى ، الطبعة األوىل ، بريوت       
  . 54ص 

 هاشـم إبراهيم يوسف ، أصل العدل عند املعتزلة ، تصدير الدكتور عاطف العراقي ،  الطبعة األوىل ،                   (6)
  . 187 ، ص 1993مدينة نصر ، دار الفكر العريب ،



التصارع لتعارض تلك املصاحل ، ويؤدي بالتايل إىل الفوضى ، وألن من طبيعة املصاحل 
ى خملوقاته بنعمة الوجود أمتها عليهم التعارض ، فإن اللطيف اخلبري وبعد أن أنعم عل

بنعمة العون والتوجيه إىل طرق الصواب وأبواب اهلداية ، فأرسـل رسـله مبشرين 
 كل واحد نومنـذرين ، إليضـاح الطريق املستقيم ، ولالمساك بدفة السفينة أل

يريدها أن تأخذ الوجهة املناسبة له واملنسجمة مع مصاحله وهذه فوضى وعبث تنـزه 
  :اخلالق عن أن يترك خلقه متخبطون 

  

               قِبـالْح ابالِْكت مهعلَ مـزأَنو ِذِريننمو ِرينشبم نيِبيالن ثَ اللَّهعةً فَباِحدةً وأُم اسكَانَ الن
ِلي                 اتنيالْب مهاَءتا جِد معب ِمن وهأُوت ِفيِه ِإال الَِّذين لَفتا اخملَفُوا ِفيِه وتا اخاِس ِفيمالن نيب كُمح

من يشاُء ِإلَـى    بغيا بينهم فَهدى اللَّه الَِّذين آمنوا ِلما اختلَفُوا ِفيِه ِمن الْحق ِبِإذِْنِه واللَّه يهِدي               

   )1(   ِصراٍط مستِقيٍم
  

 ِلئَال ي ِذِريننمو ِرينشبال مسلَى اللَّهراِس عا  كُونَ ِللنِزيزع كَانَ اللَّهِل وسالر دعةٌ بجح

  )2( حِكيما
  

 مال هو ِهملَيع فوفَال خ لَحأَصو نآم نفَم ِذِريننمو ِرينشبِإال م ِلنيسرِسلُ الْمرا نمو

)3( يحزنون
    

 ليس له ، ويقرر إاء حياته باالنتحار، إذا فما معىن أن يتصرف أحد ما فيما
إال أن يكون جاهال للحكمة من وجوده واحلكمة من ابتالئه  فإاء األعمار هو من 

 ليس وشأن اخلالق ، وعندما يتعاىل اإلنسان وجيعل نفسه يف مستوى التنافس يف ما ه
                                                 

   .213 /2 ةسورة   البقر   (1)
   .165 / 4 سورة النساء    (2)

   .48/ 6  سورة  األنعام  (3)



ه ، من وظيفته أو مقدرته ، فانـه بذلك يكون قد خرج عن النظام الذي قبل بـ
والذي وجوده مـن وجوده ، فاستحق حكما قبل به سلفا ، حيث يعترب فعله من 

  .الكبائر ، توازيا مع القيمة اليت جعلها اهللا للنفس البشرية 
  

  :القصاص : ثالثا
 

بعد أن وضعت الشريعة تدابري ملنع  جرمية إزهاق النفس البشرية قبل حدوثها 
 ، تضع التدابري الرامية إىل منع لخرة للقات، بتحرمي القتل والتوعد بالعذاب يف اآل

تكرارها ، بإيقاع العقوبة على مرتكبها منعا هلا ، وذلك بسن القصاص قال عز من 
  :قائل 

  

 كُملَيع وا كُِتبنآم ا الَِّذينها أَيِد يبالْع الْحر والْعبد ِب  الِْقصاص ِفي الْقَتلَى الْحر ِب
ِإحساٍن  لَيِه ِب الْمعروِف وأَداٌء ِإ اُألنثَى فَمن عِفي لَه ِمن أَِخيِه شيٌء فَاتباع ِب واُألنثَى ِب

عى بدتِن اعةٌ فَممحرو كُمبر ِمن ِفيفخت ذَِلك يم   )1(  د ذَِلك فَلَه عذَاب أَِل
 

  )2(  باِب لَعلَّكُم تتقُونَ ولَكُم ِفي الِْقصاِص حياةٌ يا أُوِلي اَأللْ 
  

  
  :وقد بني الفقهاء أركان القصاص وشروطه ومنها 

  )1(.وشرطه التكليف والعـصمة واملكافأة : اجلاين 

                                                 
   .178 / 2 سورة البقرة      (1) 

  . 179 / 2 سورة البقرة  (2)



                                                                                                                                                 
دية ، أو الضمان ـجب القصاص ، أو الـيث يمة ، حبـا لإلنسان وماله قيـاليت يثبت : ي ـالعصمة املقومة وه(1) 

   .اليت يأمث هاتكها : وهي :  والعصمة املؤمثة - ج . على من هتكها 

  

وهي اليت يثبت لإلنسان وماله ا قيمة ، حبيث جيب القصاص أو الدية على من هتكها ، فهذه : والعصمة باملعىن الثاين 
فإذا قالوا ال إله إال اهللا { : عصم دمه وماله لقوله صلى اهللا عليه وسلم تثبت لإلنسان بالنطق بالشهادتني فمن نطق ما 

فمن قتل مسلما معصوم } دمه وماله وعرضه : كل املسلم على املسلم حرام { : ، وقوله } عصموا مين دماءهم وأمواهلم 
  .الدم يضمن بالقود أو الدية 

  

: عهد أو جمرد أمان ، ولو يف آحاد املسلمني ، جاء يف األثر وتثبت هذه العصمة أيضا بأمان حيقن دمه بعقد ذمة ، أو 
فألهل . } أال من ظلم معاهدا أو انتقضه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغري طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة { 

 من املسلمني ، وغريهم العهد أن يؤمنوا على دمائهم وأمواهلم وأعراضهم ، وعلى اإلمام محايتهم من كل من أراد م سوءا
 ، حرف العني ،املوسوعة الفقهية   ،  تصنيف الكتب  ،   الفقه  ،   الصفحة الرئيسة   (، فال يظلمون يف عهدهم وال يؤذون

 وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد ، –اململكة العربية السعودية " اإلسالم "  موقع عصمة
17/12/2006.(  

  

طلب الشارع ما فيه كلفة من فعل أو ترك ، وهذا الطلب من الشارع بطريق احلكم ، وهو : صطالح يف االالتكليف 
 أهلية اإلنسان للشيء -  2:  األهلية - أ ) : األلفاظ ذات الصلة . ( اخلطاب املتعلق بأفعال املكلفني باالقتضاء أو التخيري 

( من أهليته للحكم ) نه ال بد يف احملكوم عليه املخاطب إ: قال األصوليون . صالحيته لصدور ذلك الشيء وطلبه منه 
أما أهلية الوجوب فعبارة . أهلية الوجوب ، وأهلية األداء : وإا ال تثبت إال بالبلوغ والعقل وهي على قسمني ) اخلطاب 

أهلية األداء و. عن صالحية الشخص لوجوب احلقوق املشروعة ، حبيث تثبت له حقوق ، وجتب عليه واجبات والتزامات 
عبارة عن صالحيته لصدور الفعل على وجه يعتد به شرعا ، واآلثار الشرعية تترتب على هذه األهلية ، وذا يعرف أن 

املوسوعة   ،  تصنيف الكتب  ،  هـالفق  ،  الصفحة الرئيسة() أهلية : ( وتفصيل ذلك يف مصطلح . األهلية مناط التكليف 
 وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف –اململكة العربية السعودية " اإلسالم " وقع  ـ م تكليف،رف التاء ـ ح،الفقهية 

   ).17/12/2006والدعوة واإلرشاد ، 

  

كفى الشيء يكفي كفاية فهو كاف إذا حصل به االستغناء عن غريه واكتفيت بالشيء استغنيت به أو قنعت به وكل 
  .شيء ساوى شيئا حىت صار مثله فهو مكافئ له 

  

واملكافأة بني الناس من هذا واملسلمون تتكافأ دماؤهم أي تتساوى يف الدية والقصاص ومنه الكفيء باهلمز على فعيل      
والكفوء على فعول والكفء مثل قفل كلها مبعىن املماثل وكافأه مكافأة وكفأته كفئا من باب نفع كببته وقد يكون مبعىن 

كاف ـ ال،اب الكاف ـ كت،املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري   ،  الكتبتصنيف   ،  الفقه  ،   الصفحة الرئيسة . (أملته



  . وشرطه العـصمة : اين عليه 
  

   )1(.رطها العـمد وش: واجلناية 
  

كما شرع احلق تبارك وتعاىل الدية يف القتل اخلطأ حىت ال يضيع على املضرور 
  :حقه ، وذلك يف قوله تعاىل 

  

ا ِإال خن ٍن أَنْ يقْتلَ مؤِم نا خطَأً فَتحِرير رقَبٍة  وما كَانَ ِلمؤِم طَأً ومن قَتلَ مؤِم
 وهو لَكُم ودٍم عقَو قُوا فَِإنْ كَانَ ِمندصِه ِإال أَنْ ي لَى أَهِل يةٌ مسلَّمةٌ ِإ نٍة وِد مؤِم

نٍة وِإنْ كَانَ ِمن قَوٍم بينكُم وبيُ مؤِمن فَتحِرير لَى رقَبٍة مؤِم يثَاق فَِديةٌ مسلَّمةٌ ِإ نهم ِم
لَم نٍة فَمن ير رقَبٍة مؤِم ِه وتحِر عيِن توبةً ِمن اللَِّه  أَهِل يِجد فَِصيام شهريِن متتاِب

يما حِكيما     )2(  وكَانَ اللَّه عِل
  

                                                                                                                                                 
 وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة –اململكة العربية السعودية " اإلسالم " ، موقع ا يثلثهماـالم ومـمع ال

  .    )2006/ 17/12واإلرشاد ، 

  
  

ى مشس الدين حممد عرفة الدسوقي ، حاشية الدسوقي عل(1) 
الشرح الكبري ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، دون ذكر 

    . 237 النشر ، اجلزء الرابع ص خمكان النشر أو تاري
   .4/92 النساءسورة (2)



كما قررت الشريعة اإلسالمية التعزيرات الشرعية يف حالة وقوع ضرر على 
  )3(. النفس ومل يأت به حد معين من الشارع 

  
  .حفظ العقل : املبحث الثالث 

  
  :تعريف العقل : املطلب األول 

  
  : يف اللغة  : أوال

  
عقول : ي ، وهو ضد احلمق ، واجلمع احلجر والنه: من معاين العقل يف اللغة 

اللب    و .إذا فهمه ، ويقال للقوة املتهيئة لقبول العلم :  الشيء يعقله عقال لَقَ، وع
العقل اخلالص من الشوائب ، ومسي بذلك لكونه خالص ما يف اإلنسان من : هو 

: وقيل . أي خالص : خالصه وخياره ، وشيء لباب : معانيه ؛ ألن لب كل شيء 
ل ، وليس كل عقل لبا ، وهلذا علق اهللا ـللب هو ما زكا من العقل ، فكل لب عقا

  : بأويل األلباب ، كقوله تعاىل الزكيةسبحانه األحكام اليت ال تدركها إال العقول 

  
   )2( )1( ِ أُولُو اَأللْباب وما يذَّكَّر ِإال 
  

                                                 
انون املدين ، األزاريطة    ـدكتور حممـد فتح اهللا النشار ، حـق التعويض املدين بني الفقه اإلسالمي والق            (3)

  .10 ، ص 2002امعة اجلديدة للنشر ، ، اإلسكندرية ، دار اجل
   .2/269 البقرةسورة  (1)
 وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقـاف والـدعوة        –"اإلسالم  " موقع    ، املوسوعة الفقهية ، حرف العني ، عقل       (2)

  . 2006/ 23/8 واإلرشاد ، اململكة العربية السعودية ،



وكلمة العقل من ناحية اللغة مشتقة من عقله مبعىن ربط وثاقه ليحفظه من " 
اإلفالت ، وذه املناسبة يطلق العرب العقل على ما حيفظ اإلنسان من موجبات 

ويقابل العقل عادة باجلهل واجلنون ، ويقصد باألول عدم القيام مبا ينبغي . لردى ا
ويقصد باجلنون وجود خلل يف أعصاب ... ةالقيام به لعدم معرفته أو لتغلب الشهو

  )3(".   العمل مبا ينبغي عليهىالفرد مما جيعله غري قادر عل

  
  :يف  الشرع  : ثانيا  

  
غريزة يتهيأ ا   : تهيئة لقبول العلم ، وقيل      القوة امل : ويف الشرع العقل    

نور يف القلب يعرف احلسن والقبيح واحلق       : اإلنسان إىل فهم اخلطاب ، وقيل       
  .والباطل 
  

  : يف الفلسفة : ثالثا 
  

والعقل هو الدليل األول الذي تنتهي إليه كل الدالالت والعالمـات حـىت             " 
 علـى   ءاقل ، بل لوال العقل ال علم بـشي        التجربة واملشاهدة فإا ال تقبل إال من ع       

اإلطالق حىت باخلالق وعظمته ، وبأي شئ نستدل على وجود اهللا ؟ وكيف خياطبنـا               
  )2(". إذا مل يهبنا العقل أوال وقبل كل شئ )1("  ألست بربكم : " بقوله سبحانه 

                                                 
 بـريوت ، دار  –مناهجه ، الطبعة الثانية ، حارة حريك حممد تقي املدرسي ، املنطق اإلسالمي ، أصوله و  (3)

  .160 – 159 ، ص 1992البيان العريب ، 

   .7/172 االعراف ةسور(1) 
حممد جواد مغنية فلسفة األخالق يف اإلسالم ، الطبعة اخلامسة ، بريوت ، دار التيار اجلديـد للطباعـة                    (2)

  . 223 ، ص 1992والنشر والتوزيع ، 



  

  :يف علم الكالم : رابعا 
  

  :وحبسب علم الكالم ينقسم العقل إىل قسمني 
  . أن يعلـم يوتعريفه بأنه إدراك ما ينبغ: العقل النظري  : األول
  )3(. وتعريفه بأنه إدراك ما ينبغي أن يعمـل : العقل العملي : الثاين 

  
  :تفرد اإلسالم بتشريع حفظ العقل : املطلب الثاين 

  
ويكاد اإلسالم أن ينفرد ذا العنوان ، ولـئن وجـد يف التـشريعات              

يؤدي تطبيقه إىل حفظ العقل كتحرمي املخدرات ، إال         الوضعية من األحكام ما     
أن ذلك مل يكن مقصود ِتلك األحكام ، بل جاءت نتيجـة عرضـية ، أمـا                 

  . الشريعة اإلسالمية فقد اعتنت حبفظ العقل أساسا وبشكل خاص 
  

واألحكام الشرعية املتعلقة حبفظ العقل أحكام أصيلة ، وليست نتيجـة           
 علماء األصول هو إجياد األدوات      ل ما ، فما يشغ    اجتهاد فقهي يراعي مصلحة   

أو العناصر املشتركة يف عملية استنباط احلكم الشرعي ، أو ما يطلـق عليـه               
األدلة اإلمجالية ، واليت تسهل للفقيه عملية البحث عن األحكام يف حبر زاخـر          
من النصوص واألدلة الشرعية ، مث يأيت دور الفقيه يف تطبيق تلك العناصـر ،               

لبحث يف األدلة التفصيلية اليت هي جمال اختصاص الفقيه ، ويتحدد اهتمـام             ل
                                                 

 بريوت ،، دار التعارف للمطبوعات      –د اهلادي الفضلى ، خالصة علم الكالم ، حارة حريك           الدكتور عب (3) 
  . 35، ص 1988



الفقيه بتشخيص تأثري املـادة جمال البحث ، هــل هـي مذِهبـة للعقـل               
فيحـكم حبـرمتها ، أم العكس ، فيحكم مبا يناسبها ، فعامل األصول والفقيه             

 واحلرمة ، وبني    ال يتعدى عملهم يف إطار حفظ العقل إجياد العالقة بني السكر          
أو غريه مـن املـواد      "  حرمة اخلمر   "املادة والسكر ، إلجياد احلكم الشرعي         

ما يتصل ذه احلرمة كنجاسة اخلمر وطريقة تطهري أواين         "املذهبة بالعقل ، و     
اخلمر ، مع االختالف بني الفقهاء يف ذلك ، وغريها من األمور اليت هلا عالقة               

  .  إذاً هدف الشرع وضرورة من ضروراته    فحفظ العقل)1(" باحلرمة
  

  :دواعي السالمة العقلية للمسلم : املطلب الثالث 
  

فاحلكمة من حترمي املواد املذهبة للعقل هي حفظ العقل ، ولكن مـاهي             
األبعاد األخرى ، حلفظ العقل  وبالتايل الغاية من حفظ العقل ، خاصـة وأن               

 الذي هو يف مقابل الذهاب الـدائم        احلفظ هنا ليس املقصود منه احلفظ الدائم      
أو الغالب للعقل كاجلنون مثال فهذا جمال آخر وامنا املقصود به احلفظ مطلقا ،              
حىت يف احلاالت القصرية جدا لذهاب العقل ولو جلزء من الـساعة ، والـذي      

 ةلدرئه حرم اخلمر ، وهذا احلفظ هو ما مل حيظى باهتمـام يف غـري الـشريع                
  . اإلسالمية

  
  :ن إرجاع هذا االهتمام إىل أمرين  وميك

                                                 
سي  ،    ـ الدكتور حممـد أبو األجفان ، فتاوى اإلمام الشاطيب ، أيب إسحاق إبراهيـم بن موسى األندل                (1)

 الثـانية ، تونس ، مطبعة      ، الطـبعة )  م   1388 - هـ  790( صـاحب  املـوافقات واالعتصـام املتـوىف      
  .124 ،ص 1985  الكواكب ،



  

  :وفيه فروع : ويتعلق بالتكليف : األول 
  

  :العبادات : الفرع األول 
  

 منـاط العقل هـو    على أن    الفقهاء   يروي األستاذ حسني رضا إمجاع    
، فال جتب عبادة من صالة أو صيام أو حج أو جهاد أو              يف اإلنسان  التكليف

   .وإن كان مسلما بالغا غريها على من ال عقل له كانون 
  

  :التصرفات املالية :  الفرع الثاين 
  

ـ و يف جمال التصرفات املالية وغري املالية يروي األستاذ حـسني              عاأمج
، فال يـصح بيعـه ، وال         تصرفاته املالية ال تعترب   لعاقل  اغري  على أن    الفقهاء

ن العقـود  إجياره وال وكالته أو رهنه ، وال يصح أن يكون طرفا يف أي عقد م   
املالية وغري املالية كالنكاح واخللع والصلح والضمان واإلبراء وسائر العقـود           

م حىت  ـن النائ ـع: الثة  ـع القلم عن ث   ـرف : ) ص(لقوله  )1(.والفسوخ  
  )2(  .م ، وعن انون حىت يعقل يستيقظ ، وعن الصيب حىت حيتل

  :صالحية أقواله لترتب األحكام الشرعية عليها : الفرع الثالث 
  

                                                 
انون املقـارن ،   ـوبة يف الشريعة اإلسـالمية والق    ـاألستاذ املستشار حسني توفيق رضـا ، أهلية العق       (1) 

  .  7 م ، ص 2000هـ، 1421دون ذكر اسم الناشر ، 
موقـع     انون يسرق أو يـصيب حـدا ،           عون املعبود شرح سنن أيب داود ، الصفحة الرئيسية ، احلديث ، يف               (2)
   .17/6/2007 –  اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد ، اململكة العربية السعوديةنوزارة الشؤو  –" اإلسالم"



وال اعتبار ألقواله ، وال تؤخذ عليه وال له ، فال يصح منه إسـالم وال                
وال ظهار ، وال يعتمد إقراره يف النسب أو املال أو غريمها ،             ردة ، وال طالق     

 منـه تسلب   العقل من الناس  فاقد  على أن   أمجعوا  كما  . وال شهادته أو خربه     
لـه بالـشرع    : ، سواء كانت عامة أو خاصة ، وسواء كانت ثابتة            الواليات

يل أمـر   إذا مل   ؛ ألنه   كوالية النكاح ، أو بالتفويض كوالية اإليصاء والقضاء         
  .أوىل نفسه فأمر غريه 

  

 كانون واملغمـى    - إن بعض أفعال فاقد العقل      : إال أن العلماء قالوا     
ليها نتائجهـا   ـ معتربة وتترتب ع   - يب  ـال غيبوبته واملعتوه والص   ـعليه يف ح  

ر ـرير امله ـريه ، وتق  ـالفه مال غ  ـها ، وذلك كإحباله ، وإت     ـكامـوأح
ضاعه ، والتقاطه ، واحتطابه ، واصطياده ،        ه ، وترتب احلكم على إر     ـبوطئ

   )1(.وما شابه ذلك 
  :إثبات األهلية : الفرع الرابع 

  

صـالحية  " كما أن العقل معترب يف إثبات األهلية  واليت تعرف بــ             
والقـول  ،    " الشخص لصدور شئ معني عنه وطلبه منه أو اسـتحقاقه لـه           

ت األهلية وهو من أعز النعم      يف الباب هو قولنا إن العقل معترب إلثبا       الصحيح  
خلق متفاوتا يف أصل القسمة أنه نور يف بدن اآلدمي مثل الشمس يف ملكوت              
األرض تضيء به الطريق الذي مبدؤه من حيث ينقطع إليه أثر احلواس مث هـو               
عاجز بنفسه وإذا وضح لنا الطريق كان الـدرك للقلـب بفهمـه كـشمس         

وضح الطريق كان العني مدركـة      امللكوت الظاهر إذا بزغت وبدا شعاعها و      
                                                 

  . املصدر نفسه نفسه (1)



 بشهاا وما بالعقل كفاية حبال يف كل حلظة
.)2(  

                                                 
 كشف األسرار شرح أصول البزدوي ، باب معرفة أقسام األسباب والعلل والشروط ، باب بيان العقل ،                (2)
  .اململكة العربية السعودية  اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد ،ن وزارة الشؤو- " اإلسالم"قع مو



  : يف التصرفات يف القانون الوضعي لأثر العق: املطلب الرابع 
  

ومن هذه الناحية ميكن القول بأن العقل معترب يف مثل هذه التـصرفات             
هلية حىت يف القانون الوضعي ، وان مبضمون خمتلف فتحت عنوان عوارض األ           

هي أمور تعرض للشخص فتؤثر علـى التمييـز عنـده ،            " يأيت التعريف بـ    
ومن املفيد التعرف على موقف القـانون الوضـعي يف          " وبالتايل على أهليته    

  :حالتني 
  

  :حالة العوارض الطبيعية املؤثرة على أهلية املكلف : األوىل 
   

  . أي فقد العقل   : اجلنـون. 1
  

  .كاجلنون ، خلل يصيب العقل " بأنه ويعرف :    العتــه. 2
  
تبذير املال على غري مقتـضى العــقل        " ويعرف بأنه      :  السـفه. 3
  .إنشاء اهللا " حفظ املال "وسيأيت تفصيله يف حبث "
  
ـ      "  بأنه   ةويعرف ذو الغـفل    :  الغفـلة. 4 يف والذي ال يهتدي إىل ما ه

   )1("  حـني يتصرف ) مصلحته (صاحله  

                                                 
انون املـصـري    ـالدكتور عبد املنعم فرج الصده ، مصادر االلتزام ، دراسة يف القانون اللبنـاين و الق               (1)

  . 204 ، ص 1974، بريوت ، دار النهضة العربية للطباعة والنشر ، 



  
 :تأثري السكر على أهلية املكلف :  الثانية 

 
ويالحـظ أن عوارض األهلية بطبيعة احلا ل تتعلق بانعدام أو اخـتالل            

 غريها مـن احلـاالت غـري        و السكر أ  ةالعقل ، لكنها ال تأيت على ذكر حال       
 العقل ، وان وردت بعض اإلشارات إىل حاالت ختلف          ىالطبيعية اليت تؤثر عل   

ديث عن أهلية املؤجر واملستأجر ولزوم أن تتوافر        األهلية الـمؤقتة ، عند احل    
 لدى كل من املـؤجر واملـستأجر ، والعـربة           راألهلية الالزمة النعقاد اإلجيا   

  )1(.بتوافرها وقت االنعقاد ، ولو ختلفت فيما بعد أثناء قيام العقد 
  

أما  يف الشريعة حيث مت ذكر حالة السكر وحكم تأثريها يف تصرفات             
السكر من الشراب احملرم أو املثلـث ال يبطـل          "  نص على أن     املكلفني ، فقد  

العقل ، والبلوغ إال أنه مينـع اسـتعمال العقـل           لتحقق  أهلية اخلطاب أصال    
بواسطة غلبة السرور ، فيلزمه مجيع التكاليف من الصالة ، والصوم ، وغريمها             

  .، وإن كان ال يقدر على األداء ، وال يصح منه األداء 
  

ق ، والبيع ، واإلقرار وتزويج الصغار        الق ، والعتا  ـته يف الط  ح عبارا ـوتص
 ، وسائر التصرفات سواء شـرب مكرهـا أو          واالستقراض، والتزوج ، واإلقراض ،      

على اعتدال احلال ، وقد أقيم البلوغ عن العقـل           مبىن اخلطاب ألن  طائعا ، وذلك ؛     
 هو معصية فيجعـل يف      مقامه تيسريا،وبالسكر ال يفوت إال قدرة فهم اخلطاب بسبب        

                                                 
كام قانـون اإلجيـارات،    ـالدكتور توفيق حسن فرج ، عقد اإلجيار يف القانون اللبناين ، مع شرح ألح              (1)

    .116دون ذكـر تاريخ النشر ، ص  ) 1975تـاريخ كتابة مقـدمة الكتاب(بريوت ، مكتبة مكاوي ، 



ووجوب  ،  ق اإلمث ـوجها يف ح  ـويبقى التكليف مت   ، را له ـود زج ـكم املوج ـح
  )2(  . القضاء

  

  :أمهية صيانة وتأهيل العقل : املطلب اخلامس 
العقل هو حمور الفكر اإلنساين ، وألن اخلالق أراد أن يكون هذا الفكر سـاميا          

ساره عندما ينحرف عن اخلط املرسوم      فقد جاءت مجيع الرساالت السماوية لتصحح م      

أن جيعل هذا اجلهـاز  )1(   ِإني أَعلَم ما التعلَمونَ: له ، وشاء اهللا كما قال ملالئكته 
احلساس يف خملوق له تركيبة خاصـة ، قد تتعارض مع هذا اجلهاز ،  فميل هــذا                 
املخلوق غالبا ما يكون عكس اجتاه أية مـحاولة لترشيد سلوكـه وتـصرفاته ، ويف              
ذلك يتجلى اإلعجاز اإلهلي واحلكمة اليت ال يدركها اإلنسان يف جعل هذا املخلـوق              

يفته يف األرض ، وبسبب متطلبات هذه اخلـالفة ، وبسبب ما يعتمل يف داخـل               خل
هذا اإلنسان من عوامل حب الشهوات وامللذات ، وما تسببه له من إفساد ، وبسبب               
ما يرافق الطبيعة احليوانية من سورات غضب تؤدي إىل أن يصدر منـه يف حلــظة                

خـرين ، بسبب كـل ذلـك      قصرية من قرارات أو أعمال  قد تكون مـدمرة  لآل          
كان ال بد لإلنسان من كـوابح ، وأجهزة مراقبه ، وإشارات حتذير تقع ضمن منظم               
حمـكم ، فكان هذا العقل ، الذي يعول عليه يف إدارة مجيع شئون البشرية دي من                
توجيه الشرع الذي يضع له اخلطط العامة ، واخلطوط العريـضة ، وأحيانـا بعـض                

  .األمر التفاصيل إن اقتضى 
  

                                                 
ب ، باب احملكوم عليه ،      شرح التلويح على التوضيح ، القسم الثاين من الكتاب يف احلكم وفيه ثالثة أبوا              (2)

" فصل األمور املعترضة على األهلية ، العوارض املكتسبة ، العوارض املكتسبة من نفسه ، الـسكر موقـع                   
، وزارة الشؤون اإلسـالمية واألوقـاف والـدعوة واإلرشاد ، اململكـة العربيـة الـسعودية ،               "اإلسالم  

26/8/2006.   
   .2/30سورة البقرة   (1)



   :الطرق املثلى لتأهيل العقل كما أشار إليها القرآن الكرمي
  

  :تدريبه على التفكري يف خملوقات اهللا وأخذ العربة منها : أوال 
  

ومن نعم اهللا على عباده أن جعل هذا العقل عامال ال يتوقف ، وغذاؤه الوحيد               
إذا ما لوحظ أن الشيطان     هي األفكار اليت تعتمل فيه ، فلو خال منها جتمد وانتهى ، ف            

ال يفتأ يضخ األفكار السيئة يف عقل اإلنسان ، ميكن إدراك سبب اهتمـام الـشارع                
بسالمة هذا العقل ، وضرورة احملافظة عليه ، ليس فقط باالمتناع عن ما يـؤثر علـى                 
عمله سلبا ، بل بتوفري الغذاء الصحي له ، ولقد اجزل القرآن العظيم لإلنسان من هذا                

 ، وعلم اإلنسان كيف ميكنه حفظ عقله نقيا صافيا ميكن من خـالل صـفائه                الغذاء
النظر إىل األمور بوضوح ، فبحفظ العقل وسالمته يتحقق حفظ الدين،وحفظ النفس            

 يذكر ويعـرض منـاذج مـن        أوحفظ العرض وحفظ املال ، لذلك فان القرآن ال يفت         
  .ه األفكار اليت ينبغي على اإلنسان استلهامها كغذاء لعقل

  

فهو يدعو إىل تدبر آيا ت اهللا من خلق السموات واألرض ، وحماولـة أدراك               
  : االنسجام بني خملوقات اهللا هذه والتمعن يف هذا اإلعجاز  فيقول عز من قائل 

  

   اوملِْق السالْفُلْـِك الَِّتـي         ِإنَّ ِفي خاِر وهالنِل وِتالِف اللَّياخِض واَألراِت و
       ا أَنمو اسالن فَعنا يِر ِبمحِري ِفي الْبجا       ـتياٍء فَأَحم اِء ِمنمالس ِمن لَ اللَّهز

ِه اَألرض بعد موِتها وبثَّ ِفيها ِمن كُلِّ دابٍة وتصِريِف            الرياِح والـسحاِب   ِب
  )1( الْمسخِر بين السماِء واَألرِض آلياٍت ِلقَوٍم يعِقلُونَ
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 يكفي أن   ويعطي القرآن مثال آخر على ملكة التفكر واستخدام العقـل مبا ينفع الناس ، فال             
ميتلك اإلنسان عقال ليستفيد مباشرة من منافعه وتتحقق له املصلحة وهي هنا االعتبار والعضة              
، فال بد من إعمال العقل وتدبر ما يرى ، أما من متر عليه اآليـات دون أن يتـساءل عـن                      

 أن يعمل بصددها فهو من ال عقل له مبعىن من ال يعمل عقله بـل يركنـه                  هأسباا وما علي  
رتاحا ولقد أشار القرآن الكرمي إىل هذه احلالة يف قصة هالك قوم لوط إذ قال جل من قائل                  م

 ولَقَد تركْنا ِمنها آيةً بينةً ِلقَوٍم يعِقلُونَ  :    
)2(

   

  
  : تعاىل ه قول  ومن آيات االعتبار

  

 ومن نعمره ننكِّسه ِفي الْخلِْق أَفَال يعِقلُونَ
)3(   

  :     وقال تعاىل يف هذا اال 
  

ِه اَألرض ِمن بعِد موِتها لَيقُولُن ولَِئن سأَلْتهم من نـزلَ ِمن السماِء ماًء  فَأَحيا ِب

لَِّه بلْ أَكْثَرهم ال يعِقلُونَ   اللَّه قُِل الْحمد ِل
)1(   

  

 ضِه اَألر ِه يِريكُم الْبرق خوفًا وطَمعا وينـزلُ ِمن السماِء ماًء فَيحِيي ِب وِمن آياِت

قَوٍم يعِقلُونَ    بعد موِتها ِإنَّ ِفي ذَِلك آلياٍت ِل
)2(   
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   اتاِورجتم ِض ِقطَعِفي اَألرو          ـرغَيانٌ ووِخيلٌ ِصـننو عرزاٍب ونأَع ِمن اتنجو
ماٍء واِحٍد ونفَضلُ بعضها علَى بعٍض ِفي اُألكُِل ِإنَّ ِفي ذَِلك آلياٍت            ِصنواٍن يسقَى بِ  

  )3(   ِلقَوٍم يعِقلُونَ
  

ِه ِإنَّ ِفي  أَمِر وسخر لَكُم اللَّيلَ والنهار والشمس والْقَمر والنجوم مسخرات ِب

قَوٍم يعِقلُونَ   ذَِلك آلياٍت ِل
)4(   

  

نه سكَرا وِرزقًا حسنا ِإنَّ ِفي ذَِلك آليةً  وِمن ثَمراِت النِخيِل واَألعناِب تتِخذُونَ ِم

قَوٍم يعِقلُونَ     )5( ِل
  

 ضِه اَألر واخِتالِف اللَّيِل والنهاِر وما أَنـزلَ اللَّه ِمن السماِء ِمن ِرزٍق فَأَحيا ِب

دعِقلُونَبعٍم يقَو    موِتها وتصِريِف الرياِح آيات ِل
 )6(
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   : تدريبه على إدراك النعم وشكرها : ثانيا 
  

،  و الشكر م اهللا عليه ه   ـإن أبسط ما يتوصل إليه عقل اإلنسان حني يتعقل نع         
فال تكتمل إنسانية هذا املخلوق مامل يشعر بوجوب شكر املنعم علـى نعمه ، ومنها              
نعمة وجوده يف احلد األدىن ، بل مامل يشعر حباجته هو إىل شكر مـواله وأال معـىن                  
لوجوده إن مل يتمسك ذه الرابطة ، رابطة الشكر ، رابـطة العبودية هللا ، وال ميكنه                

 إال بعقل نظيف طاهر ، وتتجلى مظاهر الشكر يف أداء ما فرضـه              أن يتوصل إىل ذلك   
اهللا عليه من طاعات وأمهها الصالة ، ولكن من ال يعِقل ال يفهم معىن العبادة ، قـال                  

  :تعاىل 
 

لَى ا ذَا ناديتم ِإ أَنهم قَوم ال يعِقلُونوِإ با ذَِلك ِب  لصالِة اتخذُوها هزوا ولَِع
)1(َ  

 
مِقلُونوعال ي لَى الَِّذينع سجلُ الرعجيذِْن اللَِّه و ِإ نفٍْس أَنْ تؤِمن ِإال ِب  ا كَانَ ِل

)2(.   

  :استثماره يف حتسني السلوك : ثالثا
  

 اإلنسان وهو   كبيانه إىل أن العقل هو حمور سلو      ويشري القرآن الكرمي كما سبق      
النور الكاشف عن حماسن ومساوئ هذا السلوك وال يقتصر دوره على جانب اإلميان             
والعقيدة فقط ، بل حىت يف جمال األخالق والتصرف احلسن فهو يصف أؤالئك اجلفاة              

ة ميكنهم  الذين ينادون الرسول من وراء احلجرات ، بأم ال يعقلون مث يكشف حقيق            
وهي أم كان أحجى لو انتظروا حىت خيرج الرسـول           تدبرها ، لو أعملوا عقوهلم ،     
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إليهم فإن ذلك كان خريا ملا فيه من حسن األدب ورعاية التعظـيم والتـوقي ملقـام                 
  :     الرسالة ، فيقول جل من قائل 

ـِِإنَّ الَِّذين ينادونك ِمن وراِء الْحجراِت أَكْثَرهم ال يعق    )1(  لُونَـ
  

  .اعتماد اإلنسان على عقله يف تكوين قناعاته حبرية : رابعا 
  

دي العقل هذه املهمة ، مهمة اإلحبار يف ملكوت اهللا جيـب أن  ولكي يؤ 
يكون حرا طليقا ال تكبله قناعات اآلخرين اليت قد تكون هي ذاا وليدة لقنا              

 أخرى سبقتها ، بل إن اآليات صرحية يف وجوب أن ينطلق العقل مـن               تعا
  :حيث أشار عليه خالقه الذي هو أدرى مبصلحته منه ولذلك يقول تعاىل 

  

نا أَولَو كَانَ                 يلَ لَهم اتِبعوا ما أَنـزلَ اللَّه قَالُوا بلْ نتِبع ما أَلْفَينا علَيِه آباَء ذَا ِق وِإ

دتهال يئًا ويِقلُونَ شعال ي مهاؤ2( ونَآب(  
  

  )3( شيئًا وال يعِقلُونَأَِم اتخذُوا ِمن دوِن اللَِّه شفَعاَء قُلْ أَولَو كَانوا ال يمِلكُونَ

  

  
  .نبذ التقليد دون تدبر : خامسا 
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وما كان هلم أن يستعريوا عقول غريهم وقد وهبهم اهللا عقـوال مثـل              
ـ             ستبدلوها بعقـول   عقول آبائهم ، وما كان هلم أن يستغنوا عن عقـوهلم وي

 إال صفات البهائم اليت تعتمد على ما تالقيه أمامهـا أو مـا              هغريهم  وما هذ   
  : هلا ، فجاء التنبيه القرآين إىل حالة من ال يعمل عقله ميقد

   
أَنَّ أَكْثَر بسحت لُّ أَمأَض ملْ هاِم بعِإال كَاَألن منْ ه هم يسمعونَ أَو يعِقلُونَ ِإ

  )1( سِبيال

لَيك أَفَأَنت تسِمع الصم ولَو كَانوا ال يعِقلُونَ  نهم من يستِمعونَ ِإ   وِم
)2(  

  
  ِإنَّ شر الدواب ِعند اللَِّه الصم الْبكْم الَِّذين ال يعِقلُونَ

)3(   

  
إن أسوأ حاالت التقليد األعمى وعدم إعطاء العقل حقه من االحتـرام            

 تقليد اآلخرين يف افترائهم على اهللا بنسبة بعض اخلرافات إليه علـى أـا               هو
أحكام أرادها جل جالله ، وقد نفى القرآن تلك االفتراءات تنبيهـا للنـاس              
وحتذيرا هلم من مغبة التساهل يف أحكامه أو نسبة ما تستهويه أنفسهم إليـه ،               

إلبل أو الغـنم هلـا      مثل ما حصل يف اجلاهلية ، بأن جعلوا بعض أنواع من ا           
أحكام خاصة كعدم ذبح الناقة حىت موا إذا ولدت ذكرا بعـد عـدد مـن                

  : أحكام من اهللا فقال عز من قائل كاإلناث ، وأمثال ذلك ، واعتربوا ذل
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ب ِمن لَ اللَّهعا جوا مكَفَر الَِّذين لَِكناٍم وال حِصيلٍَة وال وٍة وب ِحريٍة وال ساِئ

  )4( يفْترونَ علَى اللَِّه الْكَِذب وأَكْثَرهم ال يعِقلُون
  

  : هذا الضالل وهذا العمى اجة ، ملاذوجاء التساؤل القرآين احل
  

أَفَلَم يِسريوا ِفي اَألرِض فَتكُونَ لَهم قُلُوب يعِقلُونَ ِبها أَو آذَانٌ يسمعونَ ِبها فَِإنها               
ارصى اَألبمعوِر ال تدالَِّتي ِفي الص ى الْقُلُوبمعت لَِكن5(   و(  

  

مثَِل الَِّذي ينِعق ِبما ال يسمع ِإال دعاًء وِنداًء صـم بكْـم             ومثَلُ الَِّذين كَفَروا كَ   

  )1( عمي فَهم ال يعِقلُونَ
  

  :العقل والفطرة : املطلب السادس 
  

تبار حفظه من ضرورات الـدين ، مـربره أن          ودعوة الشريعة حلفظ العقل واع    
 إال حمافظة على األصل ، وهو الفطرة ، فاإلنسان فطر على اإلسالم             وهذا احلفظ ما ه   

، وكلمة التوحيد ، وما يعتريه من احنراف بعد ذلك ، فهو بعمل عامل وبتأثري داع ،                 
  .ول السليمة  ما تدركه العقط إليه هذا احلفظ فهو أبسفأو لطمع منتفع ، أما ما يهد

  
العقل املبدع ادد ، الذي ينطلق إبداعه من التوحيد ، وحتديدا يف امتثالـه إىل          

ـ        نداء احلق    ِذين هـداهم اللَّـه      الَِّذين يستِمعونَ الْقَولَ فَيتِبعونَ أَحسنه أُولَِئك الَّ
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)2( وأُولَِئك هم أُولُو اَأللْبابِ   
، ال الذي يستمع إىل جانب من القول مث يتبعه تقليدا            

ن ما قلـد فيـه      أعمى أصم فريدد قول غريه هوى أو منفعة خاصة ، وأخطره أن يكو            

 تقول على اهللا ورسوله بغري حق ، كما مثلت له اآلية الكرميــة من سورة املائدة                
)           لَِكناٍم وال حِصيلٍَة وال وٍة وب  الَِّذين كَفَروا يفْترونَ    ما جعلَ اللَّه ِمن بِحريٍة وال ساِئ

حيث جعل لتلك األصناف من احليوانـات       )3( علَى اللَِّه الْكَِذب وأَكْثَرهم اليعِقلُونَ    
ـ أحكاما نسبت يف وضعها إىل اهللا         ووصف  كرآن من هذا السلو   وقد حذر الق   -  زورا   ـ

  "ال يعقلون "القائمني عليه بـمن 
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   :ف     وحديث الفطرة معرو
 حدثنا آدم حدثنا ابن أيب ذئب عن الزهري عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن أيب هريرة          .1
كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه         ) ص(قال رسول اهللا    : قال  ) رض(

   )1(. ل البهيمة تنتج البهيمة هل ترى فيها جدعاء أو ميجسانه كمث
  

أخربين    الزهري     عن     الزبيدي     عن     حممد بن حرب       حدثنا     حاجب بن الوليد       حدثنا  . 2
  ) :ص  ( قال رسول اهللا  : أنه كان يقول   أيب هريرة    عن    سعيد بن املسيب    

  

البهيمة    تنتج     ما من مولود إال يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه وميجسانه كما                 

  )2(  جدعاء     نفيها مهل حتسون    مجعاء    يمة 
 

  :   واقرءوا إن شئتم   أبو هريرة     يقول   مث 
  

  :    اآلية   الناس عليها ال تبديل خللق اهللا     فطر    فطرة اهللا اليت   
  
عبد    أخربنا     عبد بن محيد       و حدثنا        عبد األعلى      حدثنا     أبو بكر بن أيب شيبة         حدثنا  .3 

البهيمة يمـة ومل       تنتج     كما     ذا اإلسناد وقال       الزهري     عن   معمر    عن     كالمها     الرزاق  
  )3(.  مجعاء     يذكر

                                                 
ـ  الصفحة الرئيسية ،فتح الباري بشرح صحيح البخاري اجلنائز         (1) ، "اإلسـالم "مـوقع  يف أوالد املشركني ،      ل ما قي  ـ

 اإلسالمية واألوقـاف والـدعــوة واإلرشــاد ، املمــلكة العــربية الـسعودية ،                نوزارة الشؤو 
18/12/2006.   
 ن، وزارة الـشـؤو   " اإلسـالم "موقـع    القـدر ،    ،ة الرئيسية  ، صـحيح مسـلم بشرح النووي           الصفح  (2)

   .18/12/2006 – اإلسالمية واألوقـاف والــدعوة واإلرشــاد ، اململكة العربية السعودية
ـ صحـيح مسلم بشرح النووي      الصفحة الرئيسية ،     (3) مية  اإلسالن وزارة الشؤو–" اإلسالم"ع ـموق القـدر ،  ـ

   .18/12/2006،  واألوقاف والدعوة واإلرشاد ، اململكة العربية السعودية



قـال   :قـال    أيب هريرة      عن     األعرج     عن     أيب الزناد      عن     مالك     عن     القعنيب     حدثنا  . 4
اإلبل من    تناتج    كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه كما       )ص(   رسول اهللا   

  ا يا رسول اهللا أفرأيت من قالو   جدعاء    هل حتس من    مجعاء    يمة 
  )1(. ميوت وهو صغري قال اهللا أعلم مبا كانوا عاملني 

 
  حـدثنا      عبد العزيز بن ربيعـة البنـاين           حدثنا     حممد بن حيىي القطعي البصري         حدثنا  . 5 
  :  )ص(   قال رسول اهللا   : قال   أيب هريرة    عن    أيب صاحل    عن    األعمش  

  

كل مولود يولد على امللة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يشركانه قيل يا رسول اهللا فمـن                    

  )2(.هلك قبل ذلك قال اهللا أعلم مبا كانوا عاملني به 
   
أيب    عـن      األعمـش      عن     وكيع     قاال حدثنا      واحلسني بن حريث       أبو كريب      حدثنا   . 6 

   أبو عيسى   قال     حنوه مبعناه وقال يولد على الفطرة           )ص(   عن النيب      أيب هريرة      عن     صاحل  
أيب    عن     أيب صاحل      عن   األعمش     عن     وغريه     شعبة     وقد رواه      حديث حسن صحيح       هذا   

  )3(   .األسود بن سريع   عن    الباب    ويف     الفطرة يولد على  فقال     )ص(   عن النيب    هريرة 
  

    

                                                 
 ن، وزارة الـشؤو   "لصفحة الرئيسية ، عون املعبود شرح سنن أيب داود ، السنة ، يف ذراري املـشركني ، موقـع                     (1)

   .18/12/2006 اململكة العربية السعودية ، "  اإلسالم ،اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد
 اإلسالمية ن، وزارة الشؤو"اإلسالم" موقع الصفـحة الرئيسية ، مسند أحـمد ، باقي مسـند املكـثرين ،  (2)

   .18/12/2006واألوقاف والدعوة واإلرشاد ، اململـكة العـربية السـعودية ،
 ما جاء كل مولود  ،ل اهللا القدر عن رسو    ، سنن الترمذي  ،   حتفة األحوذي بشرح جامع الترمذي      الصفحة الرئيسية ،    (3)

 اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد ، اململكة العربية السعودية ،          ن وزارة الشؤو  –"اإلسالم" ، موقع    يولد على الفطرة  
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أيب     عن   سعيد بن املسيب    عن    الزهري    عن    معمر   عن   عبد األعلى    حدثنا . 7
   : هريرة

   :قال     )ص  ( أن رسول اهللا 
كما تنتج البهيمة      ميجسانه     يهودانه وينصرانه أو     فأبواه    الفطرة      كل مولود يولد على       

   )1(  جدعاء   يمة هل حتسون فيها من 
  
  

 )ص (  أن رسول اهللا      أيب هريرة      عن     األعرج     عن     أيب الزناد      عن     مالك     عن     و حدثين    . 8
  :قال   

  

  مجعاء    اإلبل من يمة       تناتج      على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه كما         دمولود يول كل    

    جدعاء   هل حتس فيها من 
  

    :لصغري قات الذي ميوت وهو قالوا يا رسول اهللا أرأي 

 

  )2(   .  اهللا أعلم مبا كانوا عاملني
  

يف كالم العرب اخللقة يقال فطر اهللا        لى الفطرة والفطرة  ع  كل مولود يولد   ) ص (قوله
اخللق مبعىن خلقهم وهو يف الشرع احلالة اليت خلقوا عليها من اإلميـان واملعرفـة واإلقـرار                 

على الفطرة اليت خلق عليها من اإلميان روى         بالربوبية فمعىن هذا احلديث أن كل مولود يولد       

                                                 
 اإلسالمية واألوقـاف    ناإلسالم ، وزارة الشؤو   " موقع    الصفحة الرئيسية، مسند أمحد ، باقي مسند املكثرين ،         (1)
   .18/12/2006عوة واإلرشاد ، اململـكة العـربية السـعودية ، والد

 اإلسـالمية   ن، وزارة الـشؤو   " اإلسالم" موقع   الصفحة الرئيسية ، مسند أمحـد ، باقـي مسند املكثـرين ،          (2)
   .18/12/2006واألوقاف والدعوة واإلرشاد ، اململـكة العـربية السـعودية ، 



عاىل وإذ أخذ ربك من بين آدم من ظهورهم ذريتهم           ت هتفسريه قول ابن وضاح عن سحنون أن      
وهري ، وقد قيل علـى      ـوأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى قال أبو القاسم اجل          

أبيه ، وقال حممد بن احلسن كان هذا يف أول اإلسالم قبل أن ترتل الفـرائض ويـؤمر                   فطرة
، مث مات قبل     على الفطرة  دان يول كاملسلمون باجلهاد قال أبو عبيدة كأنه يذهب إىل أنه لو           

ألنه ; ألنه مسلم وهذا كافر وهذا الذي قاله ليس ببني          ; أن يهوده أبواه أو ينصرانه مل يتوارثا        
  )1(. منهما مهذا احلكيسري إليه  بنفس متام الوالدة

  
املراد بالفطرة    اختلف السلف يف املراد بالفطرة على أقوال كثرية ، وأشهر األقوال أن             

  .وهو املعروف عند عامة السلف : قال ابن عبد الرب . سالم اإل
  

   . أي سليمة األعضاء كاملتها :  ) مجعاء (
  

واملعىن أن البهيم أو ما تولد تكون سليمة مـن          . أي مقطوعة األذن      : )من جدعاء   (
اجلدع وغري ذلك من العيوب حىت حيدث فيها أرباا النقائص ، كذلك الطفل يولـد علـى                 

رة ولو ترك عليها لسلم من اآلفات إال أن والديه يزينان له الكفر وحيمالنه عليـه قـال                  الفط
وأخرجه البخاري ومسلم مبعناه من حديث أيب سلمة بن عبد الرمحن عن أيب هريرة              : املنذري  

.)2(  
  

   :األنسابحرص الشريعة على سالمة : املبحث الرابع 
  

                                                 
 اإلسـالمية واألوقـاف   ن، وزارة الـشؤو  " اإلسالم" شرح موطأ مالك ، اجلنائز ، موقع         الصفحة الرئيسية ، املنتقى    (1)

   .6/6/2007، اململـكة العـربية السـعودية ، والدعوة واإلرشاد 
 اإلسـالمية واألوقـاف     ن، وزارة الـشؤو   " اإلسالم"الصفحة الرئيسية ، املنتقى شرح موطأ مالك ، اجلنائز ، موقع            (2)

   .18/12/2006  ، اململـكة العـربية السـعودية ، والدعوة واإلرشاد



  
  :حالة العرب قبل اإلسالم : متهيد 

  
بزوغ فجر اإلسالم على أرض اجلزيرة العربية ، كان اتمع اجلاهلي يعيش            قبل  

كان العرب ينقسمون من حيث معيشتهم باجلزيرة العربية إىل بدو          "حياة خاصة ، فقد   
وحضر ، والبدو هم الغالبية من السكان يعيشون بني حل وترحال وإقامة وظعن وراء              

معيشتهم وثـروم ، يعيشون يف صحراء      الكـأل واملاء ، مهنتهم الرعي تقـوم عليه        
جرداء شاسعة مترامية األطراف متفرقني يف أماكنها املختلفة متعادين متنافرين بسبب           

  فكان جمتمع يتميز باجلهل واألمية ،        )1(" املاء والكأل والرتاع على السيادة والشرف       
 بعد الـشبع ،     ال يرى أمامه سوى املادة وشئ من اهلوى التِرف الذي يشغل به نفسه            

هذا اهلـوى الذي ال ينفـك عن اإلنسان لطبيعة تكوينـه ، فإحـساس اإلنـسان               
 إىل  لالفطري يدفعه إىل أن يفتش يف خبايا احلياة عن ضالة ما ولكنه أحيانا عندما يص              

  .ضالته يتنكر هلا لعدم قدرته على محلها 
  
  

            فَقْنأَشا وهِملْنحأَنْ ي نياِل فَأَبالِْجبِض واَألراِت واوملَى السةَ عانا اَألمنضرا عن ِإ

نه كَانَ ظَلُوما جهوال نها وحملَها اِإلنسانُ ِإ  ِم
 )2(

   

  

                                                 
 بريوت ،دار الكتـاب      ،  اخلالق النواوي،العالقات الدولية والنظم القضائية، الطبعة األوىل       د الدكتور عب  (1)
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 نفـسه   عمث حياول مبساعدة شيطانه على صنع متثال أو صورة لتلك الضالة ويقن           
كاذبا عليها أا هي احلقيقة ، وهو يصنعها لكي يتحكم فيها هو ، ال أن تتحكم هي                 

  )مرة(فيه ، فهي بديل سهل مريح عن احلقيقة الن احلقيقة متعبة وكما يقال 

  
  :قال تعاىل

  
ِإنَّ اللَّه ال يستحِيي أَنْ يضِرب مثَال ما بعوضةً فَما فَوقَها فَأَمـا الَّـِذين آمنـوا                 

     أَمو ِهمبر ِمن قالْح هونَ أَنلَمعـثَال          فَيذَا مِبه اللَّه اداذَا أَرقُولُونَ موا فَيكَفَر ا الَِّذين

ِه ِإال الْفَاِسِقني ِه كَِثريا وما يِضلُّ ِب ِه كَِثريا ويهِدي ِب    يِضلُّ ِب
)1(      

  
الْباِطِل وتكْتموا الْحق وأَنتم تعلَمونَ     )2(  وال تلِْبسوا الْحق ِب

    
نوا ِبما أَنـزلَ اللَّه قَالُوا نؤِمن ِبما أُنـِزلَ علَينا ويكْفُرونَ ِبمـا                يلَ لَهم آِم ذَا ِق وِإ

ياَء اللَِّه ِمن قَبـلُ ِإنْ كُنـتم          وراَءه وهو الْحق مصدقًا ِلما معهم قُلْ فَ        ِلم تقْتلُونَ أَنِب

    )3(  َمؤِمِنني
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مياِنكُم كُفَّارا حسدا ِمـن ِعنـِد      ود كَ  ِثري ِمن أَهِل الِْكتاِب لَو يردونكُم ِمن بعِد ِإ
               ِه ِإنَّ اللَّه أَمِر أَنفُِسِهم ِمن بعِد ما تبين لَهم الْحق فَاعفُوا واصفَحوا حتى يأِْتي اللَّه ِب

    )4( علَى كُلِّ شيٍء قَِدير

  
       و ماَءهنِرفُونَ أَبعا يكَم هِرفُونعي ابالِْكت ماهنيآت ـونَ     الَِّذينمكْتلَي مهن ِإنَّ فَِريقًا ِم

    )5(  الْحق وهم يعلَمونَ

  
يني مبشِرين ومنِذِرين وأَنــزلَ معهـم          ـِمةً واح كَانَ الناس أُ   دةً فَبعثَ اللَّه النِب
الْح  يح ـَالِْكتاب ِب يما اختلَفُوا ف    ـق ِل ـ ـِكُم بين الناِس ِف تا اخمِفيـِه ِإال  ـيِه و لَف

تهم الْ ـَِد ما ج  ـْن بع ـوه مِ ـُِذين أُوت ـَّال يا بينهم فَهدى اللَّه الَِّذين     ـْبينات بغ اَء
ي    ِه واللَّه يه   ـَِه ِمن الْح  ـآمنوا ِلما اختلَفُوا ِف ذِْن ِإ ـ     ـق ِب لَى ِص راٍط ـِدي من يشاُء ِإ

يٍم    )1(     مستِق
  

 ا أَهاِب لِ  ـيونَ الْح  ـلَ الِْكتلِْبست اطِ ـَمالْب م ـق وأَنت ـَونَ الْح ـُِل وتكْتم ـق ِب

     تعلَمونَ
)2(     

  
يِنكُم غَير الْحق وال تتِبعوا أَهواَء قَوٍم قَد ضلُّوا                 قُلْ يا أَهلَ الِْكتاِب ال تغلُوا ِفي ِد

قَب ِبيلِمناِء السوس نلُّوا عضا ولُّوا كَِثريأَض3(  ِلُ و(  
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لَيِه      ـَِذبا أَو ق  ـرى علَى اللَِّه كَ   ـَِن افْت م ِمم ـَومن أَظْل  لَي ولَم يوح ِإ الَ أُوِحي ِإ

ـ           ثْلَ ما أَنـزلَ اللَّه ولَو ت ـ   ـَشيٌء ومن قَالَ سأُنـِزلُ ِم ِذ الظَّ اِلمونَ ِفـي   ـرى ِإ
أَنفُسكُم الْيوم تجـزونَ    الِئكَةُ باِسطُو أَيِديِهم أَخِرجوا     ـَوِت والْم ـَراِت الْم ـَغَم
ق    ـعت متا كُنوِن ِبمالْه لَى اللَِّه غَي   ـُذَابالْح ـْولُونَ ع ـَر تكُنو اِتـِه    ـقآي نع م

    )4(    تستكِْبرونَ

  
لَى الْم   ـَدما تبين كَأَنم  ـق بع ـَاِدلُونك ِفي الْح  ـَيج ـ  ـَا يساقُونَ ِإ م ـُوِت وه

    )5(   ينظُرونَ

  
 لَى الْح      ـقُلْ ه لْحـق أَفَمـن         ـَلْ ِمن شركَاِئكُم من يهِدي ِإ ق قُِل اللَّه يهـِدي ِل

لَى الْحق أَح   ـْيه ا لَكُـم   ـَدى فَم ـْدي ِإال أَنْ يه   ـِن ال يه  ـَّق أَنْ يتبع أَم   ـِدي ِإ

    )1( كَيف تحكُمونَ
  

ِه آِلهةً قُلْ هاتوا برهانكُم هذَا ِذكْر من مِعي وِذكْر من قَبِلـي               أَِم اتخذُوا   ِمن دوِن

  بلْ أَكْثَرهم ال يعلَمونَ الْحق فَهم معِرضون
    )2( 

       َ    
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             مـاهنيـلْ أَتب يِهن ولَِو اتبع الْحق أَهواَءهم لَفَسدِت السماوات واَألرض ومن ِف

    )3(  َِبِذكِْرِهم فَهم عن ِذكِْرِهم معِرضون
     

واإلنسان ذه الصفة ال يصل إىل حضيض احليوانية ، ولكن دوره يف احلياة أخطر من ذلك ، فاهلوى إذا كان من                     

  -  حسب املثل الشائع مهـها علفها     - لعلف  صنع اجلهل ال يقارن بالسلوك الغريزي للحيوان ، فإذا تساوى الفصيالن يف هم ا             

إشارة إىل البهيمة ، فاحليوان ال يتجاوز هذا احلد ، بينما ميكن لإلنسان واه أن يهبط إىل أسفل من ذلك الـحد احليواين                      " 

  :وقـد يتساوى معه وقد يتخطاه ؛ قال تعاىل 

  

لَهه هواه أَفَأَنت تكُونُ علَيِه وِكيال    )4(   أَرأَيت مِن اتخذَ ِإ

  

               طَانُ فَكَـانَ ِمـنيالـش هعبا فَأَتهن نا فَانسلَخ ِم واتلُ علَيِهم نبأَ الَِّذي آتيناه آياِت

    )5( الْغاِوين
  

لَى اَألرِض واتبع هواه فَمثَلُه كَمثَِل الْكَلْـِب               ولَو ِشئْنا لَرفَعناه ِبها ولَِكنه أَخلَد ِإ
نـا       ِإنْ تحِملْ علَيِه يلْهثْ أَو تتركْه يلْهثْ ذَِلك مثَلُ الْقَ          آياِت وِم الَّـِذين كَـذَّبوا ِب

     )1( فَاقْصِص الْقَصص لَعلَّهم يتفَكَّرونَ
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هذا طبعا ليس سوى طابع عام ، لكن ترد عليه استثناءات من عقول أوتيـت               

 أفكارا دفعتها الفطرة إىل الطفـو ، فتلقفتـها النفـوس بـالقبول              احلكمة ، فأفرزت  
وتكونت منها أعراف وقوانني غري مكتوبة التزم ا الناس ، وضِمن اتمـع حـسن               

 ما يف    دتطبيقها ، وهي ضمانة صارمة ألن الرقابة تنبع من الداخل ، ألنه ال يتصور فر              
  . الذي هو يف نفس الوقت عقوبة ذلك اتمع أنه يستطيع حتمل حكم اتمع عليه

  
وألن اإلسالم مل يأت رد التغيري بل جاء أيضا لإلصالح ، إصالح اإلنسان و              
توجيه نفسه مبا يرفعه درجات عن مستوى احليوانية ، وكما يستوجب اإلصالح تغيري             
الفاسد يستوجب إقرار احلسن خاصة وأن هذا احلسن مما تعارف عليه وتعوده وألفـه              

وأنه كلما تطـرق    .. فاإلسالم يستبقي على مبادئ احلياة الفطرية كما هي         " ،  الناس  
   )2(" إليها الفساد عدل ا إىل طريق الفطرة

  
  :     ومن هذه األعراف 

  
سـبب لاللتحـام    "حفظ النسب الذي يعترب من وجهة نظر ابن خلدون           .  1

   )1("  الذي يؤدي إىل صلة الرحم حىت تقع املناصرة والنعرة 
  

                                                 
املستشار علي علي منصور ، نظـم احلـكم واإلدارة يف الشريعة اإلسـالمية ، القـوانني الوضـعية ،                (2)

 بـريوت ، دار الفـتح   ,قـانونني الدستوري  واإلداري ،  الطـبعة الثـانية          الشريعة وال  مقـارنات بـني 
  . 96للطباعة والنشـر ، ليبيا ، السيد حممد الرماح بثينة ، دون ذكـر تاريـخ النشر ، ص 

العالمة عبد الرمحن بن حممد بن خلدون ، املقدمة ، حتقيق وضبط الدكتـور على عبد الواحــد وايف،                   (1)
 ، الــجزء الثـاين ، ص        1980لثة ، الفجالة ، القـاهـرة ، دار ضة مصر للطباعة والنشر ،             الطبعة الثا 

484 .  



والذي ميكن إدخاله يف حفظ النسل ، ألن حفظ النسل          "حفظ العرض  ،      .  2
 بالزواج الشرعي ، ويف الزواج الشرعي حفظ للعرض وإذا اعتـدي            لإمنا حيص 

  )2(" على النسل لزم منه االعتداء على العرض وكذلك النسب 
  

  :العرض : املطلب األول 
  

  :تعريف العرض : أوال
  
 رِض ، ـِي الْع ـِنق: الُ  ـيقَ: النفْس والْحسب    : - ِبالْكَسِر   -رِض  ِمن معاِني الْعِ  "و

: عرض عرضه   : رمي احلسب ، ويقال     ـك: بريء من العيب ، وفالن كرمي العرض أي         : أي  
راض ، كما ورد يف     ـع العرض أع  ـومج. إذا وقع فيه وشتمه أو قاتله أو ساواه يف احلسب           

عبد اهللا بن      حدثنا     بكر بن عبد الوهاب        حدثنا  :  قال   )ص(احلديث الصحيح عن النيب   
عبد اهللا بن      موىل     أيب سعيد      عن     داود بن قيس       عن     مجيعا     ويونس بن حيىي       نافع  

   : قال    )ص  ( أن رسول اهللا  أيب هريرة    ن ـع   عامر بن كريز 
  

   )3(  املسلم حرام دمه وماله وعرضهكل املسلم على  
  

وإذا ذكر مع النفس أو الدم واملال فاملراد به احلـسب فقـط ، كمـا ورد يف          
املسلم على املسلم حرام دمه وعرضـه            :يقول    )ص(   مسعت رسول اهللا    : نبوي  احلديث ال 

                                                 
دكتور حممود حممد عبد العـزيز الزيـين ، الضـرورة يف الشريعة اإلسـالمية والقـانون الوضـعي ،               (2)

    .14تطبيقاا ، احكامها ، آثارها ، اإلسكندرية ، مؤسسة الثقافة اجلامعية ، ص 
، وزارة   الــحديث  ،  الـصفحة الرئيـسية ،        " موقع اإلسـالم  "  الفنت، حرمة دم املسلم وماله     ـسنن ابن ماجه      (3)

   .17/10/2006  ، اململـكة العـربية السـعودية ، دعوة واإلرشـادـ اإلسـالمية واألوقاف والنالشؤو



وماله املسلم أخو املسلم ال يظلمه وال خيذله والتقوى هاهنا وأومأ بيـده إىل القلـب قـال                  
     )1(  املسلموحسب امرئ من الشر أن حيقر أخاه

  

  حترمي العرض: ثانيا 
     

سليمان بن عمرو بن    عن    شبيب بن غرقدة    عن     األحوص أبو   حدثنا    هناد    حدثنا 
  :قال    أبيه    عن    األحوص 
  
أي يوم هـذا       يقول يف حجة الوداع للناس         صلى اهللا عليه وسلم        مسعت رسول اهللا     

قالوا يوم احلج األكرب قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا              
على ولده وال مولود على        جان     جيين     إال على نفسه أال ال         جان     جيين     دكم هذا أال ال     يف بل 

والده أال وإن الشيطان قد أيس من أن يعبد يف بالدكم هذه أبدا ولكن ستكون له طاعة فيما                  
  . فسريضى به    حتتقرون من أعمالكم 

  
وحذمي بن عمرو      وجابر     وابن عباس      يب بكرة   أ   عن     الباب     ويف     :أبو عيسى      قال  

وال    حنـوه      شبيب بن غرقـدة        عن     زائدة     وروى     حديث حسن صحيح       وهذا     السعدي  
     )2(  شبيب بن غرقدة   نعرفه إال من حديث 

  

                                                 
 اإلسالمية واألوقـاف    نرئيسية ، احلديث ، وزارة الشؤو     ، الصفحة ال  " اإلسالم"مسند أمحد ، مسند املكيني ،  موقع         (1)

  . 17/10/2006 ، اململـكة العـربية السـعودية ، والدعوة واإلرشاد
ـ  الفنت عن رسول اهللا      ـسنن الترمذي    (2) ، الـصفـحة   " اإلسـالم " ما جاء دمائكم وأموالكم عليكم حرام ،  موقع           ـ

، اململــكة العــربية      واألوقـاف والـدعــوة واإلرشـاد        اإلسـالمية نالرئيسية ، احلديث ، وزارة الشؤو     
   .17/10/2006السـعودية ، 



ة حيىي بـن    أيب شيب    عن     إمساعيل بن عياش       قال حدثنا      احلكم بن نافع       حدثنا     قال  
  واثلة بن األسقع       عن     عبد الواحد بن عبد اهللا النصري          عن     عبد الوهاب املكي       عن     يزيد  

  :قال  
  
  عن    عبد اهللا بن عون    حدثنا    يزيد بن زريع    حدثنا    نصر بن علي اجلهضمي    حدثنا  

   :قال   أبيه    ن ع   عبد الرمحن بن أيب بكرة    عن    حممد بن سريين  
  

فقال أتدرون أي يوم هـذا         خبطامه     ملا كان ذلك اليوم قعد على بعريه وأخذ إنسان          
قالوا اهللا ورسوله أعلم حىت ظننا أنه سيسميه سوى امسه فقال أليس بيوم النحر قلنا بلى يـا                  

بلى يا رسول   رسول اهللا قال فأي شهر هذا قلنا اهللا ورسوله أعلم قال أليس بذي احلجة قلنا                
اهللا قال فأي بلد هذا قلنا اهللا ورسوله أعلم قال حىت ظننا أنه سيسميه سوى امسه قال ألـيس                   

فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمـة           بالبلدة قلنا بلى يا رسول اهللا قال        
  إىل كبشني      انكفأ     يومكم هذا يف شهركم هذا يف بلدكم هذا فليبلغ الشاهد الغائب قال مث              

   .من الغنم فقسمها بيننا   جزيعة    فذحبهما وإىل    أملحني  
  

  قال     حممد     قال قال      ابن عون      عن     محاد بن مسعدة       حدثنا     حممد بن املثىن       حدثنا  
ى بعري قال   عل    )ص(   ملا كان ذلك اليوم جلس النيب          قال     أبيه     عن     عبد الرمحن بن أيب بكرة       

حممد بـن      حدثين     يزيد بن زريع       حنو حديث      فذكر     خبطامه     أو قال      ورجل آخذ بزمامه    
  عن     حممد بن سريين       حدثنا     قرة بن خالد       حدثنا     حيىي بن سعيد       حدثنا     حامت بن ميمون    

عبد الرمحن بن أيب بكرة    أفضل من هو يف نفسي       رجل آخر      وعن     عبد الرمحن بن أيب بكرة       
أبو عامر عبد امللك بـن         قاال حدثنا      وأمحد بن خراش       حممد بن عمرو بن جبلة         و حدثنا      

أيب    عـن      محيد بن عبد الـرمحن         ومسى الرجل      حيىي بن سعيد       بإسناد     قرة     حدثنا     عمرو  
وساقوا احلـديث مبثـل        يوم النحر فقال أي يوم هذا           )ص(   خطبنا رسول اهللا       قال     بكرة  

إىل كبشني وما بعـده        انكفأ     غري أنه ال يذكر وأعراضكم وال يذكر مث            ابن عون      حديث  



وقال يف احلديث كحرمة يومكم هذا يف شهركم هذا يف بلدكم هذا إىل يوم تلقون ربكم أال                 
  )1(  .هل بلغت قالوا نعم قال اللهم اشهد

  

عامر    موىل     أيب سعيد      عن     داود يعين ابن قيس        حدثنا     عبد اهللا بن مسلمة بن قعنب          حدثنا  
وال    تناجـشوا      ال حتاسـدوا وال         )ص(    قال رسول اهللا     : قال     أيب هريرة      عن     بن كريز   

 عباد اهللا إخوانا املسلم أخـو       وال يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا         تدابروا     تباغضوا وال   
املسلم ال يظلمه وال خيذله وال حيقره التقوى هاهنا ويشري إىل صدره ثالث مـرات حبـسب                 

  حدثين   امرئ من الشر أن حيقر أخاه املسلم كل املسلم على املسلم حرام دمه وماله وعرضه                
أبا    أنه مسع    مة وهو ابن زيد أسا   عن    ابن وهب     حدثنا     أبو الطاهر أمحد بن عمرو بن سرح         

  قـال رسـول اهللا         يقوال     أبا هريرة      يقول مسعت      عبد اهللا بن عامر بن كريز          موىل     سعيد  
 فيه إن اهللا ال ينظر إىل       دونقص ومما زا  وزاد     داود     حنو حديث      فذكر     صلى اهللا عليه وسلم      

  )2(.  قلوبكم وأشار بأصابعه إىل صدره أجسادكم وال إىل صوركم ولكن ينظر إىل
  

  :حفظ العرض : ثالثا 
  

واجب ، فيأمث اإلنـسان     البضع  مبعىن   العرضالدفاع عن   واتفق الفقهاء على أن     
ال سبيل إىل إباحته ، وسواء بـضع أهلـه أو           ؛ ألنه   : الشربيين اخلطيب   بتركه ، قال    

                                                 
 تغليظ حترمي الدماء واألعـراض واألمـوال       ،   القسامة واحملاربني والقصاص والديات       صحيح مسلم بشرح النووي ،      (1)

الدعوة واإلرشاد ، اململكة العربية      اإلسالمية واألوقاف و   ن، الصفحة الرئيسية  ، احلديث ، وزارة الشؤو        "اإلسالم"موقع  
   .17/10/2006السعودية ، 

 ،  حترمي ظلم املسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه ومالـه            ،  الرب والصلة واآلداب    ، صحيح مسلم بشرح النووي      (2)
، اململكة العربية    اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد      ن، الصفحة الرئيسية ، احلديث ، وزارة الشؤو       " اإلسالم"موقع  

   .17/10/2006السعودية ،



 فقتلهبامرأته   رجال يزين وجد  ن  م: وقال الفقهاء   .  مقدماته     )3( البضعومثل  غريه ،   
إن : ملن وجد رجال بني فخذي امرأته فقتلـه         عمر   لقولفال قصاص عليه وال دية ،       

   )1(  . دـعادوا فع

                                                 

والبضع بالضم مجعه أبضاع :تعريف البضع  (3)
قفل وأقفال يطلق على الفرج واجلماع : مثل 

ويطلق على التزويج أيضا كالنكاح يطلق على 
: العقد واجلماع وقيل البضع مصدر أيضا مثل 

السكر والكفر وأبضعت املرأة إبضاعا زوجتها 
اء يف أبضاعهن يروى بفتح اهلمزة وتستأمر النس

وكسرها ومها مبعىن أي يف تزوجيهن فاملفتوح 
مجع واملكسور مصدر من أبضعت ويقال 
بضعها يبضعها بفتحتني إذا جامعها ومنه يقال 
ملك بضعها أي مجاعها والبضاع اجلماع وزنا 



                                                                                                                                                 

ومعىن وهو اسم من باضعها مباضعة والبضاعة 
ارة وبئر بالكسر قطعة من املال تعد للتج

بكسر الباء وضمها باملدينة بضاعة بئر قدمية 
والضم أكثر واستبضعت الشيء جعلته بضاعة 
لنفسي وأبضعته غريي باأللف جعلته له بضاعة 
ومجعها بضائع وبضعت اللحم بضعا من باب 
نفع شققته ومنه الباضعة وهي الشجة اليت تشق 
اللحم وال تبلغ العظم وال يسيل منها دم فإن 

هي الدامية وبضعه بضعا وقطعه قطعا سال ف
 الصفحة .وبضعه تبضيعا مبالغة وتكثري 

املصباح  ،  تصنيف الكتب  ،  الفقه  ، الرئيسة



  
  

  :النسب : املطلب الثاين 

       
أن الشارع متشوف للحاق النسب     : من القواعد املقررة يف الشريعة اإلسالمية       

قـال   ه أفرادها ،  ـط ب ـوم عليها األسرة ، ويرتب    النسب أقوى الدعائم اليت تق    ألن  ،  
  :تعاىل 

  

 وهو الَِّذي خلَق ِمن الْماِء بشرا فَجعلَه نسبا وِصهرا وكَانَ ربك قَِديرا  
)2(     

  

                                                                                                                                                 

 ، كتاب الباء ،املنري يف غريب الشرح الكبري 
 ، مـوقع ع الضاد وما يثلثهماـالباء م

 اإلسالمية ن، وزارة الشؤو" اإلسالم"
ملـكة واألوقاف والدعـوة واإلرشـاد ، امل

   . 19/12/2006العـربية السـعودية ، 
 اإلسـالمية واألوقـاف     ن، وزارة الـشؤو   " اإلسالم" ، موقع     عرض ، حرف العني    ،املوسوعة الفقهية    (1)

   .11/9/2006والدعوة واإلرشاد ، اململـكة العـربية السـعودية ،  
   .25/54   الفرقان سورة (2)



والعتناء الشريعة حبفظ النسب وتشوفها إلثباته تكرر فيها األمر حبفظـه عـن             
 وملراعاة هذا املقصد اتفق الفقهاء       ، تطرق الشك إليه ، والتحذير من ذرائع التهاون به        

   . النسب ، لتشوف الشارع إلثباته على اعتبار األحوال النادرة يف إحلاق
  

وقد كان العرب شديدو االعتزاز بأنسام ، وبشرفهم لذلك حـافظوا علـى             
 إىل درجة املبالغة بوأد البنات ، الذي كان يتم بأبشع الصور ، أحدها بـأن                مأعراضه

ـ حيفر للمرأة عند الوضع حفرة تلد على حافتها          وإن .  فإن ولدت ولـدا اسـتبقوه        ـ
 ألقوها يف احلفرة وأهالوا عليها التراب ، أو عندما تبلغ البنت سن السابعة              ولدت أنثى 

)1(من حياا ، تستدرج إىل حفـرة مغـطاة بالقش وتوقـع فيــها مث تــدفن               
 

  .خشية العار 
  

     وذَا الْم  ُءودةُ سِئلَتوِإ
 )2(

  لَت    ِبأَي ذَنٍب قُِت
)3(

     
  

وقد ترافق هذا االعتزاز كغريه من العادات اجلاهلية باجلهل حبقيقته ، حيث ترافق مع أنواع من الزجيات هي خـارج الوضـع                      

نسل الذي يشكل األساس حلفظ     السليم ، فبعـض هذه الزجيات تعترب سفاحا يف نظر اإلسالم ، وهي ببساطة ال تؤدي إىل ما حيقق سالمة ال                   

   )4(النسب موضع اعتزازهم وفخرهم  

                                                 
و  (1) لبنان ، منشورات املكتبـة       ا _ يف اإلسالم ، الطبعة األولـى ، صيد         راجلندي ،مناهج احلكم والقيادة    أن

  . 46، ص  1982العصـرية ، 
  . 8 / 81   التكويرسورة (2)
   .9 / 81 التكوير سورة  (3)
كتور حممد البهي ، الفكر اإلسالمي واتمع املعـاصر ، مشكالت األسـرة والتــكافل ، الطبعـة الثالثـة ،                     د  (4)

  .  168 ص  ،1982 دار التوفيق النموذجية للطباعة واجلمع اآليل ، مكتبة وهبة ، ،اهرة عابدين  الق



  

ويف الوقت الذي أقرهم فيه اإلسالم على احملافظة على األنساب ، سـدد هلـم               
 خلل يف تركيبة اتمع من خـالل وأد بنام ،          ثسبل الوصـول إليها دون إحـدا    

ضا للواِئد ، أي أن األمـر        ستسأل ، والسؤال أي     الْموُءودةُ ولفت نظرهم إىل أن هذه    
  . لن ينتهي عند الوأد 

  
من أهدافه األصلية بناء جمتمع سليم يعيش       " لقد أقر اإلسالم حفظ النسب ألن       

عين بتنظيم األسرة عناية بالغة ألا اللبنة األوىل يف بناء اتمـع         )لذا(الناس فيه سعداء    
رت أمورهم وعاشوا يف أمان     ، فوضع هلا نظاما حمكما إذا سار الناس على هديه استق          

 ")1(   
  

  :آلية حفظ النسب : أوالً 
  

فاإلسالم عاجل مسألة حفظ النسب أو النسل أو العرض مبا هو معهود فيه مـن               
احلكمة ، ومراعاة املصلحة الدنيوية واألخروية للناس ، ونظرة سريعة على ما أَقر وما              

نت سائدة يف اتمع اجلاهلي قبل      حذَف من األعراف املتعلقة مبسألة النسل ، واليت كا        
اإلسالم ، تتضح للناظر عملية غربلة دقيقة للمفاهيم اإلنسانية ، واليت كانت معتربة يف              
زماا بأا خري ما ميكن للعقل أن ينتجه لتسيري شئون الناس بطريقة سليمة ، خاصـة                

ت الكثرية  يف موضوع له حساسيته مثل العرض لدى أناس ذلك العصر ، فأنواع الزجيا            
اليت كانت سائدة كانت يف رأي أصحاا ضرورية حلل مشاكل معينـة يف موضـوع               

                                                                                                                                                 
  
  

األستاذ حمـمد مصطفى شـليب ، أحـكام األسـرة يف اإلسـالم ، الطبعة الثانية ، بـريوت ، دار النهــضة                    (1)
    .8  م ، ص1977العـربية للطـباعة والنشر ، 



عالقة اجلنسني ، ورغم فشل تلك املفاهيم يف احلل املرجو فإن أصحاب تلك املفـاهيم     
مل يؤتوا احلكمة املطلوبة اليت تصلح ملعاجلة األمر ، ولعل الفهـم احلقيقـي حلكمـة                

ات جديدة مل يألفها الناس ، يأيت متأخرا ، فمـا هـو             اإلسالم فيما يضعه من تشريع    
ـ        األنـسب ،  همستغرب يف بادئ األمر يصبح سلسا متقبال يف مستقبله ، بل ويبدو أن

  .وأن التوصل إليه كان ممكنا وسهال وهذه صفة وعالمة األحكام احلكيمة 
  



  :انعكاسات حفظ النسب على كيان اتمع اإلسالمي : ثانيا
  

أنه ورغم تغاير ومتايز األمم وزعمها لنفسها من :  ، استطاع اإلسالم  معالـجة وتصحيح اخلـلل يف اتمع اجلديد ، بالتزامن مع معاجلة قضايا كثرية ومتنوعة ، حىت ميكن القول ذه التـدابري
 أخرجت للناس بفضل املنهج اإلهلي الذي راعى مجيع شئون البشر ومنها ة به على اآلخرين لتكون خري أم به على اآلخرين ، فإن أمة اإلسالم قد جتمع هلا من اخلصائص املوضوعية ما تعلواألنساب ما تتعاىل

    )1(. حفظ النسب  

  

 الناس كأفـراد أو فئات ،      وذا الوسام سقطت احلاجة إىل أسباب التمايز بني       
يف ولقد تكفل اإلسالم بذلك ، من خالل هدم النظام الطبقي بإزالة فوارق األحساب              

   )2(.  اتمع ، بنصوص صرحية تقرر نظرية املساواة بني اجلميع 

  
  :  ويبين اإلسالم معاجلته ألية قضية على أساس احلكمة أو الغاية من اخللق  ، قال تعاىل 

  

لْمالِئكَِة ِإني جاِعلٌ ِفي اَألرِض خِليفَةً قَالُوا أَتجعلُ ِفيها من يفِْسد ِفيها وِإذْ قَالَ ربك ِل 

   )3( ويسِفك الدماَء ونحن نسبح ِبحمِدك ونقَدس لَك قَالَ ِإني أَعلَم ما ال تعلَمونَ
  
  

   )4( خلَقْت الِْجن واِإلنس ِإال ِليعبدوِن وما  
فالغاية سامية ، واألمانة ثقيلة على اإلنسان ، واملهمة تتطلب قبل كل شئ نزاهة وطهارة يف املال والبدن والشك أيضا يف املولد ، من هنا جاء اهتمام  اإلسالم حبفظ النسل ، إن بإجراءات 

 املرجوة ، أو بإنزال العقوبة الصـارمة فيمن يتجاوز احلدود املرسومة ، وهلذا السبب فقد حافظ اإلسالم على العرض وحرمه وعين سابقة كتنظيم العالقات بني اجلنسني ووضع الضوابط الكفيلة بإعطاء النتيجة
  .باحملافظة على النسل 

                                                 
 الشرعية اإلسالمية ، حـدودها و آثارها ، الطبـعة الثانية ، عابدين ، مكتـبة              املستشار عـلي جريشة ، أركان    (1)  

  . 21، ص 1987وهبـة ، 
املستشار الدكتور فؤاد عبد املنعم أمحد ، مبدأ املساواة يف اإلسالم ، اإلسـكندرية ، املكتـب العـريب                    (2)

  .75 – 71  ، ص 2002احلديث ، 
   .30 /  2 رةــالبق سـورة  (3)
  .51/56  الذارياتسورة  (4)



  

  :حفظ النسل : املطلب الثالث 

  

حمافـظة علـى النــوع     " من ذلك أنه عين باحملافظة على النسل ، ألن فيه           
 األجيال اإلنسانية قد ربيت على أساس التآلف االجـتماعي         اإلنساين ، حبيث تكون   

، ومالحظة حق الغري وأن يكون اجليل قويا يف جسمه ويف عقله ويف دينه ويف خلقه ،                 
وذلك ال يكون إال إذا ريب الطفل بني أبويه ، وإال إذا كان لكل ولد كـالئ حيميـه                   

واج تنظيما يكفل نسال قويا     وحينو عليه ويرعاه ، وإن هذا يقتضي بال ريب تنظيم الز          
 .")1(   

  
  :حفظ املال : املبحث اخلامس 

   
   :تعريف املال : املطلب األول 

  

 الرجل صار ذا ) متول ( و .  أي كثري املال )مال (  معروف ورجل )املال (  ـمول 
     )2(. ) متويال ( غريه ) موله ( مال و 

  

  . ثر ماله صار ذا مال أو ك: مال ميول موال ومؤال : مول 
  

ما ملكته من مجيع األشياء ، وهو عند أهل البادية يطلق على :  مجع أموال : املال 
  . النعم واملواشي كاإلبل والغنم 

                                                 
اإلمام حممد أبو زهرة ، تنظيم اإلسالم للمجتمع ، القاهرة ، دار الفكر العريب ، دون ذكــر تــاريخ                (1)

   .59 – 58 صالنشر ،
  .  639، ص   1981حممد ابن أيب بكر بن عبد القادر الرازي ، خمتار الصحاح ، بريوت ، دار الكتاب العريب ،  (2)



  
  " . هو املال وهي املال "يذكر ويؤنث يقال 

  
  . أي إىل ضياعه أو إبله " خرج إىل ماله : "ويقال 

  
 تطلـق هذه الكـلمة على املـال نفسه ما ينسب إىل املال ويتعلق به ، وقد: املالية 

 .)1(   
   

كان أو غري   وقت احلاجة منقوال     إىلادخاره   اإلنسان وميكن  طبعإليه   مييلهو ما   املال  
 فكل شيء أبيح االنتفاع به أو مل يبح وكل ما هو مملوك بالفعل أو مل يكن مملوكـا                   ، منقول

 ) مالية   (د فرق بني    ـهذا ويوج  . من املباحات وميكن ادخاره فهو داخل حتت هذا التعريف        
الشيء وبني تقومه فاملالية تثبت بتمول الناس مجيعهم أو بعضهم أما التقوم فيثبت بتمول الناس               

أما بقوله  .  بتشديد الدال هو اجلمع      -االدخار   . )محوي   (وجعل الشرع إياه مباحا لالنتفاع      
 ( حلم امليتة ، واإلنسان احلر  وبقوله          فيخرج ) وهو ما مييل إليه طبع اإلنسان        (ريف  ـيف التع 

 خيرج كل ما ال يقع بيعه وشراؤه كحبة من القمح مثال إىل كل      )وميكن ادخاره لوقت احلاجة     
ما هو من قبيلها من اجلزئيات ، وكل ما هو من املنافع غري املستقرة واليت ال ميكن ادخارهـا                   

 مر تاما ؛ ألن حبة القمح وما حبة         وعلى ذلك فقد أصبح هذا التعريف بإخراجه ما       . وحفظها  
وكذلك املنافع ليست مبال فال ميكن ادخارهـا إذ ال          . من القمح يف الواقع ليست مما يدخر        

رد  (ادخار بدون بقاء وإن عدت املنفعة يف عقد اإلجارة كما مر بضرورة احلاجـة متقومـة                 
لك واملال عموم وخـصوص     ويفهم ما مر معنا من التفصيالت أنه يوجد بني امل          هذا . )احملتار  

   )1( .مطلق فكل مال كفرس مثال ملك وليس كل ملك كاملنافع مثال يعد ماال 
                                                 

  . 780 ، ص 1984لغة واألعالم ، بريوت ،  دار املشرق بريوت ، توزيع املكتبة الشرقية ، املنجد يف ال (1)
 ،تاب األول البيوع    ـ الك ،كام  ـرح جملة األح  ـكام يف ش  ـدرر احل  ، تصنيف الكتب  ، الفقه ، لصفحة الرئيسة   ا  (1)

، " اإلسـالم   "  مـوقـع    .الـريف امل ـ تع   )126الْمادةُ  ( ،  مقدمة يف بيان االصطالحات الفقهية املتعلقة بالبيوع        



  
  

 (، فخرج التراب وحنوه     درر  ذل واملنع   ـري فيه الب  ـل إليه الطبع وجي   ـواملال ما ميي  
 سوى مسك وجراد ، وال فـرق يف حـق   ) وامليتة ( املسفوح فجاز بيع كبد وطحال       )كالدم  
 أي جعله مثنا بإدخال الباء      ) واحلر والبيع به     (ني اليت ماتت حتف أنفها أو خبنق وحنوه         املسلم ب 
  )2(.ركن البيع مبادلة املال باملال ومل يوجد ألن عليه ؛ 

  
املال معروف ويذكر ويؤنث وهو املال وهي املال ويقال مال الرجـل             : ) م و ل    (

: األزهـري   وقال  . متول اختذ ماال وموله غريه      ميال ماال إذا كثر ماله فهو مال وامرأة مالة و         
ماال يف العرف واملال عند أهل البادية        متول ماال اختذه قنية فقول الفقهاء ما يتمول أي ما يعد          

    )3( .النعم 

  

واملال ما يتعلق به الرغبات من امللك ، كأنه مأخوذ من امليل لكونه مما مييل إليه " 
  )4( "القلب 

  

                                                                                                                                                 
 22/10، اململـكة العــربية الـسـعودية ،        وزارة الشؤون اإلسـالمية واألوقـاف والـدعـوة واإلرشـاد       

/2006.   
 ،  اب البيع الفاسد  ـ ب ،اب البيوع   ـ كت ،رد احملتار على الدر املختار       ، تصنيف الكتب  ، هـالفق ، الصفحة الرئيسة  (2)

، اململــكة العــربية     ،  وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقـاف والـدعــوة واإلرشــاد             "إلسالم  ا" موقع  
   .2006 /10    /22 السـعودية ، 

 امليم مع الواو وما     ، كتاب امليم    ،املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري        ، تصنيف الكتب  ، الفقه ، الصفحة الرئيسة  (3)
، اململــكة العــربية    وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقـاف والدعـوة واإلرشـاد     ،" اإلسالم  "  ، موقع    يثلثهما

   .2006 /22/10 السـعودية ، 
السيد حممد حسني الطباطبائي ، امليزان يف تفسري القرآن ، الطبعة األوىل ، بريوت ،  مؤسسة األعلمي للمطبوعات ،                     (4)

  .      52، اجلزء الثاين ، ص 1991



امللك ، وامللك أو التملك غريزة مركوزة يف فطرة اإلنسان تولد معه ، واملال إذا هو "
    )1(" وتأخذ معاملها يف الظهور والتعبري عن وجودها منذ والدة الطفل  والتقاء فمه بثدي أمه

  

                                                 
 لبنـان  ـ اخلطيب ، السياسة املاليـة يف اإلسالم ، وصـلتها باملعامالت املعـاصرة ، بريوت        عبد الكرمي  (1)

  . 24  ، دار املعـرفة ، دون ذكر تاريخ النشر ،  ص



  :أمهية املال يف اإلسالم : املطلب الثاين 
  

اعتبار أمهيته يف قضاء تتجلى يف املال أوضح صور املصلحة ، مبعناها املادي املنفعي ، ب
احلاجات املادية لإلنسان ، واليت متثل أهم هواجسه احلياتية ، اليت ختتلف من شخص إىل آخر 

  .، وتتدرج لدى الشخص الواحد من املشروع املعقول حىت تصل إىل نقيضه 
  

مر يف تعريف املال ، بعض اإلشارات إىل أمهيته ، ولكن بشكل عام ، وألمهية املال 
 حتديد مفهوم احلفظ الذي يرمي الشارع إىل حتقيقه ، باعتبار أن هذا احلفظ هو دورها يف

  .حقيقة املصلحة اليت ينشدها الشارع احلكيم ، واليت هي من مهمة هذا البحث 
  

 ن يف القرآلوميكن االستدالل على هذه األمهية من القرآن الكرمي ، فقد ورد ذكر املا
، ومجعا ، ومعرفا ، ومنكرا ، ومضافا ، ومنقطعا عن ستا وسبعني مرة ، مفردا "الكرمي 

اإلضافة  ، وال شك أن دوران املال ذه الكثرة يف كتاب اهللا دليل على نظرة اإلسالم إليه 
: " و يضـيف اخلطيب  )1(كمـا يقول اخلطيب ،" نظرة اهتمام وتقـدير آلثاره يف احلياة 

 عدا ـيع اآليات القرآنية اليت مجعت بينهما  ال شك أن تقدمي املال على النفس والولد يف مج
  " هذا التقدمي فيه إلفات صريح إىل أن املال يف مرتلة فوق مرتلة النفس والولد ـ  آية واحدة 

  
وهو يشري بذلك إىل نتيجة استقرائه آليات القرآن الكرمي اليت ورد فيها ذكر املال مع 

 آية ورد فيها ذكر املال مقدما  مث عقب  )75( آية منها ) 76(ذكر النفس والولد ، وعددها 

وال نقف كثريا عند أقوال النحويني أن الواو ال تفيد ترتيبا " يف فقرة تالية ، خمالفا قول النحاة 

                                                 
 لبنـان   ـعبد الكرمي اخلطيب ، السياسة املالية يف اإلسالم ، وصلتها باملعـامالت املعـاصـرة ، بريوت                (1)

   .39 تاريخ النشر ،  صرفة ، دون ذكرـ، دار املع



وال تعقيبا ، ومن مث فإن تقدمي املال هنا ال يعين أنه مقدم على النفس والولد ويف مرتلة فوق 
  " مرتلتهما 

  
 ـ عـدا آية واحدة ـن هذا التقدمي الذي وقع يف مجيع اآليات أ" مث يتوصل إىل نتيجة 

     )1("  ال بد أن فيه قصدا إىل معىن يراد من هذا التقدمي ، وهو التفضيل
  

وإذا ما أُخذ ذلك كشاهد على أمهية املال ، فإنه ينبغي احلذر يف مسألة حتديد مصدر 
 ألمهيته من وجهة نظر الشارع ، التشخيص ، حىت ال يلتبس األمر ، فهل تقدمي ذكر املال

املتوجه باخلطاب ، أم أن التقدمي إمنا جـرى جمرى ما هو معتـرب لدى املخاطب ، أي هل 
   .أن هذا التقدمي هو تقرير من القرآن الكرمي ألمهية املال 

  
وإلن أعترف للمال بأمهيـة ما ، من وجهة نظر الشارع ، وهـذا ما ال جدال فيه ، 

وع ومبعث هذه األمهية ، ألنه ال ميكن اجلزم بأن الشارع  قد أعطى للمال فينبغي حتديد ن
ثروة مقفلة أو جممدة ، ميكن أن تكون  أمهية مطلقة من القيود ، حىت وإن كان يف شكل

  أفراد يف اتمع ، بل إن سياسته الداعية إىل التقشف والزهد وعدم اإلسراف ىحكرا عل
 يويل أمهية للمال من حيث هو مال ، بل من حيث تتعارض مع ذلك ، لذا فالشارع ال

وظيفته اليت رمسها له ، ضمن منهجه العام ، هذه الوظيفة اليت حبسن تطبيقها ميكن ضمان 
 استخدامها فسدت أمورهم ، وهلذه الوظيفة اعترب ءصالح حال الناس املعيشي ،  وإن أُسي

  . حفظ املال من الضرورات عالشار
  

قرآن الكرمي ، تدل على أمهية املال يف اإلسالم ، و يف نفس ووردت إشارات يف ال
  :الوقت يظهر جليا تأكيدها على محاية مبدأ احلقوق ، وذلك يف قوله تعاىل 

                                                 
ـ عبد الكرمي اخلطيب ، السياسة املالية يف اإلسالم ، وصلتها باملعامالت املعاصرة ، بريوت               (1)  دار ،   لبنـان    ـ

  . 40املعرفة ، دون ذكر تاريخ النشر ،  ص



  

. نايدوا ِإذَا تنآم ا الَِّذينها أَيي كُمنيب بكْتلْيو وهبى فَاكْتمسٍل مٍن ِإلَى أَجيِبد مت

   )2( ُكَاِتب ِبالْعدِل وال يأْب كَاِتب أَنْ يكْتب كَما علَّمه اللَّه

  :تم التقسيم على الورثة بعد أداء حقوق الدائنني ويف تركة امليت ي
  

     )1( ديٍن ِبها أَو ِمن بعِد وِصيٍة يوِصي
  

ا أَوِبه وِصنيٍة يِصيِد وعب ن ِمني2( ٍد(    

  
دمي ذكر املال ، دليل على أمهيته ، واختالف النحويني مع  تقنويف معرض اعتبار أ

  :هذا الطرح ، ميكن مالحظة أن تقدمي املال ورد حىت يف حاالت الذم ، كقوله تعاىل 
  

دهم ِإنما يِريد اللَّه ِليعذِّبهم ِبها ِفي الْحياِة الدنيا وتزهق فَال تعِجبك أَموالُهم وال أَوال.

   )3(  أَنفُسهم وهم كَاِفرونَ
   

 مهو مهفُسأَن قهزتا وينا ِفي الدِبه مهذِّبعأَنْ ي اللَّه ِريدا يمِإن مهالدأَوو مالُهوأَم كِجبعال تو

   )4(  كَاِفرونَ
  

                                                 
  . 282/ 2 البقرة سورة (2)

   .4/11    النساء سورة   (1)
  .12 /4   النساء  سورة   (2)
   .55  /9  التوبة   سورة   (3)
   . 85 /9   التوبة  سورة   (4)



  )5(ٌ أَنما أَموالُكُم وأَوالدكُم ِفتنةٌ
  

      الْمالُ والْبنونَ ِزينةُ الْحياِة الدنيا والْباِقيات الصاِلحات خير ِعند ربك ثَوابا وخير أَمال
)6(   

  :ويف مورد ذم الدنيا قدم ذكر املال على األوالد ، قال تعاىل 
  

خر بينكُم وتكَاثُر ِفي اَألمواِل واَألوالِد كَمثَِل       اعلَموا أَنما الْحياةُ الدنيا لَِعب ولَهو وِزينةٌ وتفَا       
                ـِديدش ذَابِة عِفي اآلِخرا وطَامكُونُ حي ا ثُمفَرصم اهرفَت ِهيجي ثُم هاتبن الْكُفَّار بجٍث أَعغَي

ناةُ الديا الْحمانٌ ووِرضاللَِّه و ةٌ ِمنِفرغمورورالْغ اعتا ِإال م1(  ِي(    
  

ال يعـين مما تقـدم ازدراء الشارع للمال أو أنـه ضـد إمنائه والعمل على زيادته ،               
لتصدق واإلحسان والعطـاء ،     فزيادة املال من األمور احملببة ، ألن الشارع حيث دائما على ا           

حىت وصف اهللا البذل يف أعمال اخلري بإقراضه تعاىل وهو الغين عن عباده ، ومـا ذلـك إال                   
 مع التشريع اإلسـالمي     هتشجيعا للناس على عمل اخلري ولكن ضمن ضوابط تكفل انسجام         

ـ     " اإلنصاف  "  عطوي  أن     ياملايل ، و يذكر الدكتور فوز      يط والذي يعرفه لسان العرب احمل
ينطوي من جهة على مفاهيم العدالة واملساواة واإلخاء          )2( " أخذ احلق وإعطاء احلق   " بـ  

والرمحة وما إىل ذلك من املعاين اإلسالمية ، ويتجاوزها من جهة ثانية إىل حد رسم اإلطـار                 
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 ،  املتكامـل  التنظيمي املطلوب على صعيد التشريعات املالية عامة ، والتشريع املايل اإلسالمي          
  :قال تعاىل )   )3( . بشكل أكثر ختصيصا

  

من ذَا الَِّذي يقِْرض اللَّه قَرضا حسنا فَيضاِعفَه لَه أَضعافًا كَِثريةً واللَّه يقِْبض ويبسطُ وِإلَيِه 

        )4(     ترجعونَ
  

اِعفَهضا فَينسا حضقَر اللَّه قِْرضذَا الَِّذي ي نمكَِرمي رأَج لَهو لَه   
)5(   

  

ومل يلزم الشارع الناس بأن حيرموا أنفسهم ليعطوا الغري ، بل طلب منهم التأدب مع 
  . الطيب ، أو األوسط ااهللا ،بأن يعطو

  

يا أَيها الَِّذين آمنوا أَنِفقُوا ِمن طَيباِت ما كَسبتم وِمما أَخرجنا لَكُم ِمن اَألرِض وال تيممـوا                 

غِبآِخِذيِه ِإال أَنْ ت متلَسِفقُونَ ونت هِبيثَ ِمنالْخ ِميدح غَِني وا أَنَّ اللَّهلَماعوا ِفيِه وِمض  
 )1(

       
  

  :دالالت وأبعاد نظرة الشارع إىل املال ووظيفته : املطلب الثالث 
  
  

قة أن امللك هللا الواحد القهـار ، وأن         مبىن النظرة اإلسالمية للمال مؤسس على حقي      
ـ كل ما على األرض  من حجر ومدر وشجر وحيوان واإلنسان نفسه هو ملك ـ مقر اإلنسان  

 جعل سـائر    نهللا خلقه وشاء أن جيعله خليفة يف األرض وهيأ له أسباب احلياة واالستمرار بأ             
قيقة ، أوضح القـرآن     املخلوقات من حيوان ونبات يف خدمته ، ولفك صراع اإلنسان مع احل           
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الكرمي هذا املعىن يف تعرضه لبيان قصة قارون الذي اعتقد أن مصدر املال الذي يف حوزته إمنا                 

   قَالَ ِإنما أُوِتيته علَى ِعلٍْم ِعنِدي        هو تدبريه عندما    
 بينما مل يكن تدبريه  سوى وسيلة        )2(

  :، وقد دحض القرآن حجة قارون بقوله تعاىل 
  

اهنيآتوِز والْكُن ِمن     
  . وهو اهللا رحمددا املصد )3(

  
  :واآليات اليت تؤكد مصدر امللك كثرية ، قال تعاىل

  

قُِل اللَّهم ماِلك الْملِْك تؤِتي الْملْك من تشاُء وتنـِزع الْملْك ِممن تشاُء وتِعز من تشاُء  

    )4( ٌوتِذلُّ من تشاُء ِبيِدك الْخير ِإنك علَى كُلِّ شيٍء قَِدير

   )1(  أَم لَهم نِصيب ِمن الْملِْك فَِإذًا ال يؤتونَ الناس نِقريا

  

               لْـكالْم لَهو قالْح لُهكُونُ قَوفَي قُولُ كُني مويو قِبالْح ضاَألراِت واومالس لَقالَِّذي خ وهو

   )2(  ُخ ِفي الصوِر عاِلم الْغيِب والشهادِة وهو الْحِكيم الْخِبرييوم ينفَ
  

ِل الْحمد ِللَِّه الَِّذي لَم يتِخذْ ولَدا ولَم يكُن لَه شِريك ِفي الْملِْك ولَم يكُن لَه وِلـي ِمـن       وقُ

    )3(  الذُّلِّ وكَبره تكِْبريا

                                                 
   .78  /28  القصص سورة  (2)
   .76  /28  القصص سورة (3)
   .26 / 3  آل عمران سورة (4)
  
  

   .53 /   4   النساء سورة (1)
   .73 /  6   األنعام سورة (2)
   .101 /17 اإلسراء سورة (3)



  

فَتعالَى اللَّه الْمِلك الْحق وال تعجلْ ِبالْقُرآِن ِمن قَبِل أَنْ يقْضى ِإلَيك وحيه وقُلْ رب ِزدِنـي                 

   )4(ِعلْما
  

الَِّذي لَه ملْك السماواِت واَألرِض ولَم يتِخذْ ولَدا ولَم يكُن لَه شِريك ِفي الْملِْك وخلَق كُلَّ                

ياشقِْديرت هر5(   ٍء فَقَد(   
  

ي اللَّيِل وسخر الشمس والْقَمر كُلٌّ يجـِري َألجـٍل          يوِلج اللَّيلَ ِفي النهاِر ويوِلج النهار فِ      

   )6( ) مسمى ذَِلكُم اللَّه ربكُم لَه الْملْك والَِّذين تدعونَ ِمن دوِنِه ما يمِلكُونَ ِمن ِقطِْمٍري
  

خلَقَكُم ِمن نفٍْس واِحدٍة ثُم جعلَ ِمنها زوجها وأَنـزلَ لَكُم ِمن اَألنعـاِم ثَماِنيـةَ أَزواٍج                
   هطُوِن أُمِفي ب لُقُكُمخي             لْكالْم لَه كُمبر اللَّه اٍت ثَالٍث ذَِلكُملٍْق ِفي ظُلُمِد خعب لْقًا ِمنخ اِتكُم

    )7(  ال ِإلَه ِإال هو فَأَنى تصرفُونَ
  

ٍء قَِديريلَى كُلِّ شع وهو دمالْح لَهو لْكالْم ِض لَها ِفي اَألرماِت واوما ِفي السِللَِّه م حبسي   

 )1(     
  

 ٍء قَِديريلَى كُلِّ شع وهو لْكِدِه الْمالَِّذي ِبي كارب2(  ت(     
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وبعد أن يقرر القرآن ملكية الكون هللا يضرب األمثال ويوضح الدالالت عليـه مـن               
خالل لفت نظر اإلنسان الذي من طبيعته الغفلة أو التغافل وإرشاده إىل السبيل املوصـل إىل                

  :احلقيقة ، فيكرر التذكري بنعم اخلالق وأنه املصدر الوحيد لتلك النعم 
  

                ِمـن ـيالْح ِرجخي نمو ارصاَألبو عمالس ِلكمي نِض أَماَألراِء ومالس ِمن قُكُمزري نقُلْ م

راَألم ربدي نمو يالْح ِمن تيالْم ِرجخيِت ويقُونالْمتفَقُلْ أَفَال ت قُولُونَ اللَّهي3(   فَس(   
  

    ي ثُم لْقأُ الْخدبي نأَم             كُمـانهروا باتاللَِّه قُلْ ه عم ِض أَِإلَهاَألراِء ومالس ِمن قُكُمزري نمو هِعيد

    )4(   ِإنْ كُنتم صاِدِقني
   

ِإنما تعبدونَ ِمن دوِن اللَِّه أَوثَانا وتخلُقُونَ ِإفْكًا ِإنَّ الَِّذين تعبدونَ ِمن دوِن اللَِّه ال يمِلكُـونَ                 

كُراشو وهدباعو قزاللَِّه الر دوا ِعنغتقًا فَابِرز ونَلَكُمعجرِه تِإلَي 5( وا لَه(  
  

ِل اللَّه وِإنا أَو ِإياكُم لَعلَى هدى أَو ِفـي ضـالٍل            قُلْ من يرزقُكُم ِمن السماواِت واَألرِض قُ      
  )6(مِبني

   

 الناس اذْكُروا ِنعمت اللَِّه علَيكُم هلْ ِمن خاِلٍق غَير اللَِّه يرزقُكُم ِمن السماِء واَألرِض               يا أَيها 

    )1(   ال ِإلَه ِإال هو فَأَنى تؤفَكُونَ 
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    )2(  ٍأَمن هذَا الَِّذي يرزقُكُم ِإنْ أَمسك ِرزقَه بلْ لَجوا ِفي عتو ونفُور
  

 ودع لَكُم هطَاِن ِإنياِت الشطُووا خِبعتال تو اللَّه قَكُمزا را كُلُوا ِممشفَرولَةً وماِم حعاَألن ِمنو

       )3( مِبني

بنا خاِلصا ساِئغا وِإنَّ لَكُم ِفي اَألنعاِم لَِعبرةً نسِقيكُم ِمما ِفي بطُوِنِه ِمن بيِن فَرٍث ودٍم لَ

  )4(   ِللشاِرِبني

َس وِتكُميب ِمن لَ لَكُمعج اللَّهو  موا يهِخفُّونتسا توتياِم بعلُوِد اَألنج ِمن لَ لَكُمعجا وكَن

   )5(  ظَعِنكُم ويوم ِإقَامِتكُم وِمن أَصواِفها وأَوباِرها وأَشعاِرها أَثَاثًا ومتاعا ِإلَى ِحني
   

ِليشهدوا مناِفع لَهم ويذْكُروا اسم اللَِّه ِفي أَياٍم معلُوماٍت علَى ما رزقَهم ِمن بِهيمِة اَألنعاِم 

    )6(   نها وأَطِْعموا الْباِئس الْفَِقريفَكُلُوا ِم
   

 راِم لَِعبعِفي اَألن ِإنَّ لَكُما وهِمنةٌ وكَِثري اِفعنا مِفيه لَكُما وطُوِنها ِفي بِمم ِقيكُمستأكلونةً ن 
)7(   

  
  

   )1(   تأكلوناللَّه الَِّذي جعلَ لَكُم اَألنعام ِلتركَبوا ِمنها وِمنها 
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     )2(   َوالْخيلَ والِْبغالَ والْحِمري ِلتركَبوها وِزينةً ويخلُق ما ال تعلَمون  
  

 ى الْفُلْكرتا وهونسلْبةً تِحلْي هوا ِمنِرجختستا وا طَِريملَح هأْكُلُوا ِمنِلت رحالْب رخالَِّذي س وهو

    )3(  مواِخر ِفيِه وِلتبتغوا ِمن فَضِلِه ولَعلَّكُم تشكُرونَ
 

ونَ لَحما وما يستِوي الْبحراِن هذَا عذْب فُرات ساِئغٌ شرابه وهذَا ِملْح أُجاج وِمن كُلٍّ تأْكُلُ
 لَّكُملَعِلِه وفَض وا ِمنغتبِلت اِخروِفيِه م ى الْفُلْكرتا وهونسلْبةً تونَ ِحلْيِرجختستا وطَِري

   )4(  تشكُرونَ

  

واذْكُروا ِإذْ جعلَكُم خلَفَاَء ِمن بعِد عاٍد وبوأَكُم ِفي اَألرِض تتِخذُونَ ِمن سهوِلها قُـصورا               

ال توا آالَء اللَِّه وا فَاذْكُروتيالَ بونَ الِْجبِحتنتِضوا ِفي اَألرثَوفِْسِدين ع5( َم(   
  
  

   )6(   ِننيوكَانوا ينِحتونَ ِمن الِْجباِل بيوتا آِم
  

 اَألنعاِم بيوتا تستِخفُّونها يوم واللَّه جعلَ لَكُم ِمن بيوِتكُم سكَنا وجعلَ لَكُم ِمن جلُوِد

  )7( ٍظَعِنكُم ويوم ِإقَامِتكُم وِمن أَصواِفها وأَوباِرها وأَشعاِرها أَثَاثًا ومتاعا ِإلَى ِحني
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وما ِمن دابٍة ِفي اَألرِض ِإال علَى اللَِّه ِرزقُها ويعلَم مستقَرها ومستودعها كُلٌّ ِفي ِكتاٍب َ

  )1( مِبٍني

  

ِليمالْع ِميعالس وهو اكُمِإيا وقُهزري ا اللَّهقَهِملُ ِرزحٍة ال تابد ِمن نكَأَي2(  و(   
  

 ، يف مأكلهـم ومشرم ،      توضح اآليات الكرمية أن ما يتمتع به بنوا البشر من نعـم          
وملبسهم وزينتهم ، وتنقالم ، إمنا هو من عند اهللا ، له املنة على خلقه ، فال خالق غريه وال                    

أعطى ، وإن شاء منع ، جل كرمه عن املنع ، ولكنه يقدر حلكمـة ،                رازق سواه ، إن شاء      
أوجد سبل العيش ، وتكفل مبؤونة خلقه أمجعني ، وأوجـد أسـباب العـيش األساسـية ،                 
وهدى اإلنسان إىل أن يأخذ مبا علمه اهللا من األسباب ، باستخدامه نعمة العقل ، ليتكيف مع                 

  .حميطه ، ولينعم مبا وهبه إياه 
  

سورة سبأ لتبين على هذا األساس ، وتعطي أهم األمثلة عليه ، من خالل تقرير               وتأيت  
العالقة بني ملكية اهللا احلقيقية للمال وملكية اإلنسان االعتبارية أو اازية له ، فقد أوضحت               

 العناية اإلهلية قد وجهت هذه النعم إىل جمموع األفراد ن من السورة املباركة أ 16 و   15اآليتني  
  :تمع املوجه إليه اخلطاب القرآين يف ا

  

                 وا لَهكُراشو كُمبِق رِرز اٍل كُلُوا ِمنِشمِمٍني وي ناِن عتنةٌ جآي كَِنِهمسٍإ ِفي مبكَانَ ِلس لَقَد

   )3(  يبةٌ ورب غَفُور بلْدةٌ طَ
  

                                                 
   . 6/ 11  ودـه  سـورة (1) 

  . 60 /29  العنكبوتسورة  (2)
  .15 /34  بأـس  سـورة  (3)



م ِبجنتيِهم جنتيِن ذَواتي أُكٍُل خمـٍط وأَثْـٍل          سيلَ الْعِرِم وبدلْناه   فأرسلنا عليهم فَأَعرضوا   

    )4(  ٍوشيٍء ِمن ِسدٍر قَِليل
  

 يتمتع به قوم سبأ ، مث زوال ذلك الـرزق بـسبب             نفإخبار اآلية عن رزق وفري كا     
وهبـها اهللا   " الرزق  "إعراضهم ، جاء عاما ، أي أن اآلية خترب عن وحدة مادية واحدة وهي               

 مبدئيا أن املال كلـه للنـاس        وورغم ما يبد  "قوم سبأ   " لعدة وحدات من بين اإلنسان وهم       
" الـرزق "كلهم ،  يعين أن الرزق كان شراكة بينهم ، فإنه من غري املمكن تصور أن املال أو           

 هلم يوزع عليهم بالتساوي ألن من شأن التساوي إفـساد العـيش وبطـالن           اهللالذي ساقه   
 ، بل تفاوتت حصصهم فيه حبسب موقـع         نالتكامل الذي هو من ضرورات استمرارا إلنسا      

 بتكامـل   كل فرد منهم ، وهذا ما تقتضيه احلكمة اإلهلية ، ألنه ال ميكن للحياة أن تسري إال                
لة املادية لدى كل منهم ، وهذا التنوع ال تفرضـه حالـة             املواقع ، واختالف مستويات احلا    

قانونية ، وإمنا تفرضه حالة طبيعية ، حبسب نزعة كل فرد ، وهذه الرتعات هي من صنع اهللا ،                   
  .ليجعل أسباب الرضا حاضرة ملن أراد منهم أن يستقيم 

  
ويترتب عليه اختصاص كل فرد حبصة معينة ، ومن األفراد من تزيد حـصته عـن                

موع حصص آخرين ، واحترام الشارع مللكيته ال يعين أن اآلخرين غري معنـيني بطريقـة                جم
  .تصرفه يف ما يف حوزته من مال ، إذا ما تصرف فيه بطريقة تضر م 

  
  : من سورة النساء 565ويؤكد هذه النظرة بعض املفسرين لآلية 

  

               مقُولُوا لَهو موهاكْسا وِفيه مقُوهزارا وامِقي لَكُم لَ اللَّهعالَِّتي ج الَكُمواَء أَمفَهوا الستؤال تو

   )1(  قَوال معروفًا 
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 يف تفسري امليزان أن املقصود بالسفهاء يف اآلية هم اليتامى وأن املخـاطبني              ء جا حيث
  :هم أولياء اليتامى وأن األموال املقصودة هي أموال اليتامى 

   

وظاهر ما يتراءى من اآلية أنه ى عن اإلكثار يف اإلنفاق على السفهاء وإعطائهم من                    " 
   غري أن وقوع اآلية يف سياق الكالم يف أموال           قم الضرورية يف االرتزا   املال أزيد من حاجا ، 

 معينة على كون املراد بالسفهاء هم السفهاء        ةاليتامى اليت يتوىل أمر إدارا وإمنائها األولياء قرين       
، يف احلقيقة أمواهلم أضيف إىل األولياء بنوع من         " أموالكم  : " من اليتامى ، وأن املراد بقوله       

وارزقوهم فيها واكسوهم ، وإن كان وال بد من داللة          : عناية كما يشهد به أيضا قوله بعد        ال
 بالسفهاء ما يعم اليتيم وغري اليتيم لكن األول       داآلية على أمر سائر السفهاء غري اليتامى ، فاملرا        

  . أرجح 
   

: اد بقوله   وكـيف كان فلو كان املـراد بالسفهاء سفهاء اليـتامى ، فالـمر         :     ويضيف  
أموال اليتامى وإمنا أضيفت إىل األولياء املخاطبني بعناية أن جمموع املال والثـروة             " أموالكم  " 

املوجودة يف الدنيا موع أهلها ، وإمنا اختص بعض أفراد اتمع ببعض منه وأخـر بـآخر                 
ه احلقيقـة  للصالح العام الذي يبتين عليه أصل امللك واالختصاص فيجب أن يتحقق الناس ذ   

ويعلموا أم جمتمع واحد واملال كله تمعهم ، وعلى كل واحد منهم أن يكأله ويتحفظ به                
  . وال يدعه يضيع بتبذير نفوس سفيهة ، وتدبري كل من ال حيسن التدبري كالصغري وانون 

  

ع مث يصل إىل نتيجة أن يف اآلية داللة على حكم عام موجه إىل اتمع ، وهو أن اتم                 
ذو شخصية واحدة له كل املال الذي أقام اهللا به صلبه وجعله له معاشا ، فيلزم على اتمـع                   
أن يديره ويصلحه ويعرضه معرض النماء ويرتزق به ارتزاقا معتدال مقتصدا وحيفظـه عـن               
الضيعة والفساد ، ومن فروع هذا األصل أنه جيب على األولياء أن يتولوا أمر الـسفهاء فـال            
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 أن توضع فيه ، بل علـيهم أن حيبـسوها           يواهلم فيضيعوها بوضعها يف غري ما ينبغ      يؤتوهم أم 
عنهم ويصلحوا شأا ، وينموها بالكسب واالجتار واإلسترباح ويرزقوا أولئك السفهاء مـن             
فوائدها ومنائها دون أصلها حىت ال ينفد رويدا رويدا وينتهي إىل مـسكنة صـاحب املـال                 

  .وشقوته 
  

أن يرتزق السفيه يف " وارزقوهم فيها واكسوهم " راد بقوله تعاىل مث يستنتج أن امل
املال بأن يعيش من منائه ونتاجه وأرباحه ال من املال بأن يشرع يف األكل من أصله على 

دون " فيها : " ركود منه من غري جريان ودوران فينفد عن آخره ، وهذه هي النكتة يف قوله 
   )1(. زخمشريكما ذكره ال" منها : " أن يقول 
  

هذا الفهم يقتضي تقييدا للمالك فيما يف حوزته من األموال ، تقييدا منضبطا بضوابط 
  :حتفظ حقوقه وحقوق اآلخرين ، وميكن التعرض اىل هذين اآلمرين فيما يلي 

  

  :تقييد املـالك : أوال 
  

أن ترتب على هذه النظرة أن يكون موع أفراد اتمع حق يف جمموع الثـروة ، و               
على جمموع أفراد اتمع واجب محاية تلك الثروة ، وحق اموع يف املال قد يـكون مباشرا   
، يتمثل يف مثن بضاعة ، أو إيـجار دار ، أو مقابل خدمة ، وقد يكـون غري مباشر ، يتمثل                    
 فيما وضع الشارع من أجله من ضوابط لتنظيم العالقة بني املال ومالكه وجمموع أفراد اتمع              
، كاحلقوق املالية الشرعية اليت كلف ا صاحب املال من زكاة وغريها ،  هـذه القــراءة                  
تساعد على فهـم نظرة اإلسالم إىل املال ، فعندما يتقرر أن املال هللا ، وأنه جبميعه جلميـع                  

                                                 
حممـد حسني الطباطبائي ، امليزان يف تفسري القرآن ، الطـبعة األوىل ، بريوت ، مؤسسة األعلمي للمطـبوعات ،                  (1) 
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الناس ، تتضح مربرات تدخل الشارع يف طريقة تصرف شخص ما يف أمواله ، بضوابط متنعه                
  . ني أو تلزمه بعمل ما ، محاية حلقوق اآلخرين يف تلك األموال من تصرف مع

  

  :ضوابط تصرف املالك يف ملكه : ثانيا 
  

سبق التطرق إىل أن النعـم اليت وهبها اهللا تمع من الناس هي بأمجعها هلـم مجيعا ،                
ليهـا ،   ولكن بقسمة إهلية حكيمة ، مما يعين أن عليهم واجب احترام هذه القسمة واحملافظة ع              

وعدم التدخل فيها جتنبا لإلخالل مبيزاا الذي قدره اهللا لعباده ، ألن ذلك يؤدي بالـضرورة                
  .إىل كوارث اجتماعية ،كما هو احلاصل يف جمتمعاتنا اليوم 

  
وجيب مالحظة أن اتمع الواحد املقصود هو اموعة من الناس اليت يكـون بينـها               

دمات ، بغض النظر عن التقسيم السياسي للمجتمعات ،         تواصل وقدرة على تبادل السلع واخل     
وعلية يكون اتمع اإلنساين بأسره اليوم معين باملنهج اإلهلي إذا كان يريـد جتنـب تلـك                 

  .الكوارث فعال 
  

اإلنسان يف التصور اإلسـالمي ، ال يعـيش         : " ويرى الباحث عبد اهللا التركي أن       
 من  هيتبادل مع أفراد اتمع اآلخرين الوالية ، مبا تعني        مستقال بنفسه ، منعزال عن غريه ، وإمنا         

  .اإلشراف والتساند والتكافل يف أمور احلياة ، ويف شؤون اتمع 
   

ويضيف أن التـكافل يف اإلسالم ، يعين التزام القادر من أفـراد اتمع جتاه أفراده ،               
  ) :ص ( ويستدل بقول الرسول 

  



من كان معه فضل ظهر فليعد به على من ال ظهر له ، ومن كان له فضل من زاد فليعد به                     

  على من ال زاد له 
  

أخذ يعدد من أنواع املال حىت حـسبنا        ) ص( ث أن الرسول    وينسب إىل راوي احلدي   
  .أن الحق لنا يف الفضل 

   

ويتوصل الباحث بذلك إىل أن التكامل يف اإلسالم يتـجاوز التعاون املتبادل           
)1(" نزعة إنسانية وضرورة حياتية لكل اتمعات "  والذي يعتربه البعض ـملصلحة 

  ـ  
  .  أداء الواجب والرجاء يف ثواب اهللا عز وجل إىل معىن العون بال مقابل ، سوى

  
وهذا العون مىت احـتاج إليه اإلنسان كان الزما على اتمع املسلم أن يقـوم به ،               
ولو كان احملتاج غري مسلم ، باعتباره آدميا يعيش يف جمتمع ال يهدر كرامة اإلنسان بـسبب                 

   )1(." الضعف واحلاجة 
    

 اليت تساعد على حفظ منهجيته ،وصـاغها ضـمن          من هنا وضع الشارع الضوابط    
  :إطارين 

  

  :ويتضمن أحكام شرعية ملزمة وهي على قسمني  : لاإلطار األو
  

                                                 
، التشـريعات االجتـماعية ، قانـون التــعاون ، دمـشق ، املطــبعة             الدكتـور حممـد فاروق البـاشـا      (1)

  .16، ص  1978 ـ 1977الـجديـدة ، 
اململكة العربيـة الـسعودية ، وزارة        عبد اهللا بن عبد احملسن التركي ، حقوق اإلنسان يف اإلسالم ، الطبعة األوىل ،               (1)

   . هـ1419الشئون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد ، 



   :األوامر: القسم األول 
  :  سالمة مصدر الدخل

 
 مما يـكون فيه منفـعة حقيقية للمجتمع ،        بالسعي إىل الرزق احلالل الطيب ،      .1

 بأن يعتمد فيـه العمـل املنـتج ، ال           وأال يؤدي مع منفعته إىل ضرر ، وذلك       
استحالب جهد اآلخرين باختراع عمليات تدر دخال ومهيا ، هو يف حقيقته ،             

  : قال تعاىل جزءا من قوت اآلخرين ،
  

نـزلْنا علَيكُم الْمن والسلْوى كُلُوا ِمن طَيباِت ما رزقْنـاكُم ومـا            وظَلَّلْنا علَيكُم الْغمام وأَ   

   )2(  َظَلَمونا ولَِكن كَانوا أَنفُسهم يظِْلمون
   

َ يا أَيها الَِّذين آمنوا كُلُوا ِمن طَيباِت ما رزقْناكُم واشكُروا ِللَِّه ِإنْ كُنتم ِإياه تعبدون
)3(   

  

كُلُوا ِمن طَيباِت ما رزقْناكُم وال تطْغوا ِفيِه فَيِحلَّ علَيكُم غَضِبي ومن يحِللْ علَيِه غَـضِبي                

  )1( فَقَد هوى
  

  :  احلديث الشريف إرشاد وتشجيع على الكسب ، وعدم االتكال على اآلخرين ويف
  

طارق بن عبد      قال حدثين      عكرمة يعين ابن عمار        حدثنا     هاشم بن القاسم       حدثنا  
   :قال   الرمحن القرشي 
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اليـوم عـن      )ص(   فقال لقد انا نيب اهللا         األنصار     إىل جملس      رافع بن رفاعة       اء  ج
األرض قال مـن كانـت لـه أرض            كراء     انا عن      شيء كان يرفق بنا يف معايشنا فقال        
    )2() احلديث .... (فليزرعها أو ليزرعها أخاه أو ليدعها 

  

حدثنا    مهام بن منبه       عن     معمر     أخربنا     عبد الرزاق      نا  حدث   حيىي بن موسى       حدثنا     
   :أبو هريرة   

  
    )3(  . كان ال يأكل إال من عمل يده    عليه السالم    النيب    داود    أن     )ص(   عن رسول اهللا  

  

  ن بـن املبـارك      عبد الرمح    و حدثين      ح     أبو عوانة      حدثنا     قتيبة بن سعيد       حدثنا    
ــة    حــدثنا   ــو عوان ــادة    عــن    أب ــن مالــك    عــن    قت ــال    )رض(   أنــس ب       :ق
ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طري أو إنسان أو                  ) :ص(   قال رسول اهللا     

   .يمة إال كان له به صدقة
  

الزبري بن     عن     أبيه     عن     شام  ه   عن     وهيب     حدثنا     معلى بن أسد       حدثنا   
  ) :رض(   العوام 

  

                                                 
  ديث رافع بن رفاعة رضي اهللا     ـ ح  ، وفينيـأول مسند الك   ،   د  ـ عرض مسند أمح   ، احلديث،  حة الرئيسة   ـالصف (2) 
 11/ 11 العربية السعودية ،            اإلسالمية واألوقاف والدعوة  ، اململكة      نوزارة الشؤو " اإلسالم"وقع  ـ ، م  اىل عنه ـتع

/2006.  

 كـسب    ، البيـوع    ،   فتح الباري بشرح صحيح البخاري    ،   عرض صحيح البخاري     ، احلديث،  الصفحة الرئيسة    (3) 
 اإلسالمية واألوقـاف والـدعوة  ،  اململكة العربية السعودية ،           ن، وزارة الشؤو  " اإلسالم"موقع    ، الرجل وعمله بيده  

11/11/ 2006.  



ألن يأخذ أحدكم أحبال فيأخذ حزمة من حطـب فيبيـع                :قال    )ص(   عن النيب    
  . فيكف اهللا به وجهه خري من أن يسأل الناس أعطي أم منع

)1(
   

  
  

فة بتجنب التعدي على أرزاق اآلخـرين ، بأي شكل حـىت باملنافسة غري الشري            .2
هذه الدعوى جتد أساسها يف الشريعة اإلسالمية حيـث منعـت االسـتغالل              "،

  ) :ص(واالحتكار والغش والفعل الضار ، فقد قال الرسول 
 

   ال ضرر وال ضرار
  

كل من سبب خبطئه ضررا للغري      ( شريف ينبين عليه املبدأ القانوين القائل بأن         لوهو قو 
  ) :ص(، كذلك فقد قال الرسـول ) التزم قبل املضرور بالتعويض 

   

    كر الطـعام إال خاطئ ـال حيت     اجلالب مرزوق واحملتكر ملعون  

  
        

   من أخذ احلق وأعطى احلق والفاجر يف النار أالرالتاجر فاج 
)2(  

  :قال تعاىل 
  

  

                                                 
ـ ـرح صحـاري بشـح البـفت، اري ـحيح البخـرض ص ـ ع ، احلديث،  فحة الرئيسة   ـالص (1)  ، اريـيح البخ

 اإلسالمية واألوقاف والـدعـوة  ، اململكـة        ن، وزارة الشؤو  " اإلسالم"موقع   ،والكـأل  ب  ـع احلط ـبي ،   املساقاة
  .2006 /11/11العربية السعودية ، 

، مــجلة الدراسـات     "القـسطاس   "  اإلسالمية ،    رحاب الشريعة التجاري يف    الدكتور حسين املصري ، القانون       (2)
جامعة اإلمارات ، كلية الشريعة والقانون ، الـسنة الثالثـة ،              اإلمارات العربية املتحدة ،    _الشرعية والقانونية ،  العني      

  . 49، ص1982، العدد الثالث ،  ديسمرب



            كُونَ ِتجاِطِل ِإال أَنْ تِبالْب كُمنيب الَكُموأْكُلُوا أَموا ال تنآم ا الَِّذينها أَيي     كُماٍض ِمـنرت نةً عار

)1(  وال تقْتلُوا أَنفُسكُم ِإنَّ اللَّه كَانَ ِبكُم رِحيما
   

  
بدفع املقتدرين حق الفقراء ، الذي جعله اهللا هلم وساقه عرب أموال املقتـدرين               .3

ألفراد اتمع يف الرزق العام     " احلق املباشر "مثل الصدقات وهو ما ميكن اعتباره       
. 

 
ونظـرا للعالقة بـني املال والقوة  ، كان ال بد من كبــح جــماح أهــل                 
الثـروة ، ومنعـهم من إحـالل القـوة حمل مبدأ العـدل الذي أقـرته احلكمة اإلهليـة             

فسدت احلياة ، وتفشى الظلم ، وانتشر الفجور ، بشيوع           بغري مقتضاه    ل،  والذي إذا ما عم     
الفقر ، وعموم احلاجة ، ألن غالبية أفراد أي جمتمع هم من طبقات متوسطة أو حتت املتوسطة                 

 أي جمتمع باملنهج املايل الذي شرعه الرازق الكرمي فلـن  محبسب حالة كل جمتمع ، أما لو التز   
ىل إراقة مياه وجوههم ، بل هلم حقهم الشرعي يف          يكون هناك عوز بني األفراد ، يضطرهم إ       

مـال اهللا الذي رزقهم إياه إما مقابل عمل يقومون به ، أو حقهم املعلوم يف أموال األغنيـاء                  
  .الزائدة عن حاجام 

  
  

ِفي أَم الَِّذينولُومعم قح اِلِهم2(  و(   
  

     )3(  ِللساِئِل والْمحروِم
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  )1(   وِفي أَمواِلِهم حق ِللساِئِل والْمحروِم
  

ورغم أن هذا األداء من وسائل تطبيق املنهج اإلهلي ، فإن االلتزام به يؤدي تلقائيا إىل                
تزكية النفس وتطهريها وذلك باحلرص على سالمة الدخل كما ذكر يف الفقرتني السابقتني ،              

 دخـله ، لكي تقبل     ألن حرص املسلم على أداء فريضة الزكاة يدعوه إىل إصـالح مصادر          
 األداء  ، قـال      امنه ، أما التزكية والتطهري فهي ليست مقابل أداء الواجب ، وإمنا هي أثر هلذ              

  :تعاىل 
  

م ِبها وصلِّ علَيِهم ِإنَّ صالتك سكَن لَهم واللَّه خذْ ِمن أَمواِلِهم صدقَةً تطَهرهم وتزكِّيِه

ِليمع ِميع2(  س(
    

  

           اِرِمنيالْغقَاِب وِفي الرو مهلَّفَِة قُلُوبؤالْما وهلَيع اِمِلنيالْعاِكِني وسالْماِء وِللْفُقَر قَاتدا الصمِإن

  ٌ  )3(  وِفي سِبيِل اللَِّه وابِن السِبيِل فَِريضةً ِمن اللَِّه واللَّه عِليم حِكيم
  
  

  )4(   وآِت ذَا الْقُربى حقَّه والِْمسِكني وابن السِبيِل وال تبذِّر تبِذيرا
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واعلَموا أَنما غَِنمتم ِمن شيٍء فَأَنَّ ِللَِّه خمسه وِللرسوِل وِلِذي الْقُربى والْيتامى والْمـساِكِني              
ِه وما أَنـزلْنا علَى عبِدنا يوم الْفُرقَاِن يوم الْتقَى الْجمعاِن واللَّه           وابِن السِبيِل ِإنْ كُنتم آمنتم ِباللَّ     

 ٍء قَِديريلَى كُلِّ ش5(  ع(  
  

 القسم الثاين : النواهي :
  

تباره احلـق غري املباشر ألفـراد اتمع يف الـرزق العام         وهو ما ميـكن اع   
 فباإلضافة إىل تدابري احلماية اليت وضعها الشارع حلماية األفراد الضعفاء ، مبعىن محاية البعض               ،

الذي ساقه اهللا إىل مجيع الناس ،       ) النعمة  ( من البعض ، وضع أيضا تدابري أخرى حلماية املال          
البعض ، ويتضح من هذه احلماية أن املقصود ا هو االقتـصاد العـام              مبعىن محاية الكل من     

 هذا  مللمجتمع ، مبفهوم أن ما يشري إليه القرآن الكرمي  من نعم اهللا على قوم أو جمتمع هو قوا                  
االقتصاد ، ومحايته حق للجميع ، وواجب على اجلميع ، حق على املالك وغـري املالـك ،                  

وقد تضمنت هذه التدابري النواهي إجراءات محائية ،        ك ،   وواجب على املالك وغري املال    
  : للثروة أو النعمة أو الرزق العام ، ومنها 

  
  :النهي عن اإلسراف .1
  

والزيتونَ  معروشاٍت والنخلَ والزرع مختِلفًا أُكُلُه    معروشاٍت وغَير    وهو الَِّذي أَنشأَ جناتٍ   
     اِبٍه كُلُوا ِمنشتم رغَيا واِبهشتانَ ممالرو           هِرفُوا ِإنسال تاِدِه وصح موي قَّهوا حآتو رِرِه ِإذَا أَثْمثَم

ِرِفنيسالْم ِحب1( ال ي(
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     كُمتذُوا ِزينخ مِني آدا بي      هِرفُواِإنسالتوا وبراشكُلُوا وِجٍد وسكُلِّ م دِرِفني   ِعنسالْم ِحبال ي  

َ  )2(  
  

  :جاء يف املوسوعة الفقهية أن 
  

أسرف يف ماله أي أنفق من غري       : جماوزة القصد ، يقال     : من معاين اإلسراف يف اللغة      
وأما السرف  . أفرط  : وأسرف يف الكالم ، ويف القتل       . عه  اعتدال ، ووضع املال يف غري موض      

  .الذي ى اهللا تعاىل عنه فهو ما أنفق يف غري طاعة اهللا ، قليال كان أو كثريا 
  

ىن اللغوي نفسه ،    ـلإلسراف املع القليويب  ر  ـطالح الشرعي ، فقد ذك    ـأما يف االص  
يف اجلرجاين  يقول  . ة واألكل   وخص بعضهم استعمال اإلسراف بالنفق    . جماوزة احلد   : وهو  

أن يأكل الرجل ما ال حيل له ، أو يأكل          : وقيل  . اإلسراف جتاوز احلد يف النفقة      : التعريفات  
اإلسراف جتاوز الكمية ، فهو جهل مبقادير       : وقيل  . ما حيل له فوق االعتدال ومقدار احلاجة        

  )1(.احلقوق 
  

   النهي عن التبذير.2
  

    )2(  ً وآِت ذَا الْقُربى حقَّه والِْمسِكني وابن السِبيِل وال تبذِّر تبِذير 
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   )3(   ِإنَّ الْمبذِِّرين كَانوا ِإخوانَ الشياِطِني وكَانَ الشيطَانُ ِلربِه كَفُورا 
  

هو إفـساد   : وقيل  . هو تفريق املال يف غري قصد ، ومنه البذر يف الزراعة             : لتبذيرا

 وخصه بعضهم بإنفاق املـال يف     ً  وال تبذِّر تبِذير   : قال تعاىل   . املال وإنفاقه يف السرف     
عدم إحسان التصرف يف املال ،      : ويعرفه بعض الفقهاء بأنه     . املعاصي ، وتفريقه يف غري حق       

وصرفه فيما ال ينبغي ، فصرف املال إىل وجوه الرب ليس بتبذير ، وصرفه يف األطعمة النفيسة                 
التبذير يـستعمل يف    ألن  ،   فالتبذير أخص من اإلسراف   وعلى هذا   .  تليق حباله تبذير     اليت ال 

، سواء أكان يف األموال أم يف غريها ، كما يستعمل اإلسـراف يف               إنفاق املال يف السرف أو    
  .اإلفراط يف الكالم أو القتل وغريمها 

  

التبذير : قال  رى ، ف  ـهة أخ ـبني اإلسراف والتبذير من ج    دين  ـابن عاب وقد فرق   
صـرف  : مبعىن اإلسراف ، والتحقيق أن بينهما فرقا ، وهو أن اإلسراف املشهور يستعمل يف  

ومثلـه مـا   . صرف الشيء فيما ال ينبغي : الشيء فيما ينبغي زائدا على ما ينبغي ، والتبذير      
والسرف مواقع احلقوق ،    ـل ب ـ اجله  :، التبذير   املاوردي  ال عن   ـنقاية احملتاج   اء يف   ـج

  )1( . اجلهل مبقادير احلقوق
  

  النهي عن الكرت. 3
  

     كما ى عن كـرت املـال  ، فقد توعد اهللا كانزي األموال بعذاب شديد يوم القيامـة                 
  :فقال تعاىل 
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ن آمنوا ِإنَّ كَِثريا ِمن اَألحباِر والرهباِن لَيأْكُلُونَ أَموالَ الناِس ِبالْباِطِل ويصدونَ            يا أَيها الَِّذي     
عن سِبيِل اللَِّه والَِّذين يكِْنـزونَ الذَّهب والِْفضةَ وال ينِفقُونها ِفي سِبيِل اللَِّه فَبشرهم ِبعـذَاٍب               

)2(  أَِليٍم
    

    
كرتت املال كرتا من باب ضرب مجعته وادخرته وكرتت التمر يف وعائه كرتا             : الكرت  

لتمـر  اكرتت  األزهري  مل يسمع إال بالفتح وحكى      ابن السكيت   أيضا وهذا زمن الكناز قال      
نازا بالفتح والكسر والكرت املال املدفون تسمية باملصدر واجلمع كنوز مثـل فلـس              وِكنازا  كَ

   )1( .ز الشيء اكتنازا اجتمع وامتأل ـنـوفلوس واكت
  

   :النهي عن تسليم األموال للسفهاء.4   
 

فمن عرضه عارض من نقص أهلية أو إرادة ، أو عارض من العوارض اليت تؤثر على                
  . الشارع يقيد حريته ، مبا يضمن سالمة املال احملسوب عليه سالمة خياراته ، فإن

  

مـوالَهم وال   وابتلُوا الْيتامى حتى ِإذَا بلَغوا النكَاح فَِإنْ آنستم ِمنهم رشدا فَادفَعوا ِإلَـيِهم أَ             
تأْكُلُوها ِإسرافًا وِبدارا أَنْ يكْبروا ومن كَانَ غَِنيا فَلْيستعِفف ومن كَانَ فَِقريا فَلْيأْكُلْ ِبالْمعروِف       

   )2(   فَِإذَا دفَعتم ِإلَيِهم أَموالَهم فَأَشِهدوا علَيِهم وكَفَى ِباللَِّه حِسيبا
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ـ       بالعقل ، حبسب تعريف املوسوعة الفقهية ،        هويـدخل يف ذلك السفه باعتبار عالقت
تضييع املال  : ويف الشريعة   . السفه يف اللغة  خفة العقل والطيش واحلركة         : فقد جاء فيها أن     

وقد عرفه بعضهم بالتبذير واإلسراف يف النفقة       . ه على خالف مقتضى الشرع والعقل       وإتالف
: أن السفيه هـو     أسىن املطالب   أن السفه هو التبذير ، وورد يف        : بلغة السالك   ، فقد جاء يف     

املبذر ، واألصل أن السفه سبب التبذير واإلسراف ، ومها أثران للسفه ، كما يتبني مما قالـه                  
رض لإلنسان من الفرح والغضب ، فيحمله على        ـالسفه خفة تع  : التعريفات  يف  جرجاين  ـال

ما يؤيد ذلك ، حيـث      دستور العلماء   وجاء يف   . العمل خبالف طور العقل ومقتضى الشرع       
  . السفيه التبذير واإلسراف يف النفقةعادة ومن : ال ـق

  
 وعلى ذلك فالعالقة بني     .خفة العقل   : ويؤيد هذه التفرقة املعىن اللغوي للسفه من أنه         

    )1(. السفه واإلسراف عالقة السبب واملسبب 

   

  :تفسري قوله تعاىل  ويف
  

فَيناه ِفي الدنيا وِإنه ِفي اآلِخرِة لَِمن ومن يرغَب عن ِملَِّة ِإبراِهيم ِإال من سِفه نفْسه ولَقَِد اصطَ

اِلِحنيالص 
 )2(  

  

  :ابن كثري  قال
  

  أَي ظَلَم نفْسه ِبسفَِهِه وسوء تدِبريه"  من سِفه نفْسه اِإلَّ
)3(       
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  :ويف تفسري اجلاللني 
  

 . جِهلَ أَنها مخلُوقَة ِللَِّه يِجب علَيها ِعبادته أَو استخف ِبها وامتهنهـا  "إلَّا من سِفه نفْسه  "
)4(   

  :ها وقال الطربي يف تفسري
  

 إال مـن    : يعين تعاىل ذكره بقوله      .  إال من سفه نفسه      : القول يف تأويل قوله تعاىل      

فمعـىن  . اجلهـل   :  إال من سفهت نفسه ، وقد بينا فيما مضى أن معىن السفه              سفه نفسه   
 عن ملة إبراهيم احلنيفية إال سفيه جاهل مبوضع حظ نفسه فيما ينفعهـا              وما يرغب : الكالم  

)1( .ويضرها يف معادها 
   

  
  :وذهب القرطيب إىل أن معىن السفه هو اجلهل 

  
  ِفها           " سفَكِّر ِفيهي فْسه فَلَمر نِهلَ أَمج ِهلَ ، أَيى جنعة    . ِبمديبو عقَالَ أَبو :  لَـكى أَهنعالْم 

   )2(  .ِه سِفيها  أَي فَعلَ ِبها ِمن السفَه ما صار ِب سِفه نفْسه : وقَالَ الْأَخفَش  .نفْسه 
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  :وجاء يف تفسري قوله تعاىل 
  

     )             و موهاكْسا وِفيه مقُوهزارا وامِقي لَكُم لَ اللَّهعالَِّتي ج الَكُمواَء أَمفَهوا الستؤال تقُولُوا و

   )3(   لَهم قَوال معروفًا

  
 

   )4(  . نساء والصبيان املبذرين من الرجال والالسفهاء أيها األولياء وال تؤتوا

  
  :ويف تفسري الطربي 

  

  .نى السفَه لُغة مع" الْبقَرة "  قَد مضى ِفي  السفَهاء 
  

  :ويقصد بذلك قوله هناك 
  

ثوب سـفيه إذا كـان رديء       : اخلفة والرقة ، يقال     : وأصل السفه يف كالم العرب      
: رمة  ـه ، قال ذو ال    ـمالت ب : وتسفهت الريح الشجر    . النسج خفيفه ، أو كان باليا رقيقا        

ـ    ـمشني كما اهتزت رم    : تـسفهت الـشيء   رياح النواسـم و ـاح تسفهت أعاليها مر ال
  .إن السفه أن يكثر الرجل شرب املاء فال يروى : ويقال . ضد احللم : والسفه . استحقرته 

  
  :مث يتابع قائال 

  

                                                 
   .4/5 النساء سورة (3)

 اإلسالمية واألوقاف والدعـوة  ،      ن، وزارة الشؤو  "موقع  ،   الـجاللني    تفسري  الكـرمي ،  القرآن ،   الصفحة الرئيسة (4) 
   .2006 /11 /27اململكة العربية السعودية ،  



واختلف العلماء يف هؤالء السفهاء ، من هم ؟ فروى سامل األفطس عن سـعيد بـن              
.  قيل يف اآلية     وهذا من أحسن ما   : قال النحاس   . هم اليتامى ال تؤتوهم أموالكم      : جبري قال   

هم األوالد الصغار ، ال تعطوهم أمـوالكم        : وروى إمساعيل بن أيب خالد عن أيب مالك قال          
. هم النـساء    : وروى سفيان عن محيد األعرج عن جماهد قال         . فيفسدوها وتبقوا بال شيء     

 ; إمنا تقول العرب يف النساء سفائه أو سـفيهات        ; وهذا القول ال يصح     : قال النحاس وغريه    
ال تدفع مالك مضاربة وال إىل وكيل ال حيسن التجـارة           : ويقال  . ألنه األكثر يف مجع فعيلة      

.)1(  
  

اإلسـراف    يف هذه التعاريف والتفاسري ميكن التوصل إىل أن اجلامع بـني             قوبالتدقي
ـ   وهو مايهم البحث ـ والكرت يف املنع     هوالتبذير والسف   تصرف املالك يف ملكه ة إمنا هو طريقـ

 بعملية الصـرف من صفة اإلسراف أو التبذير ، أو مبا يـضـر بـاتمع ،                ن أي ما يقتر   ،
بسبب تفويت فرص االستفادة من األموال اليت وهبها اهللا للجميع ، وقسمها بقدر حكـيم ،                

 طريق التنمية ، واحلياة الكرمية كالكرت ، و ليس املمنوع هو عملية             ليمكن اتمع من السري يف    
طالقـها ، وإال فالنعمة كمـا سبقت اإلشارة هي للجميع ، ولكن الـضرورة             الصـرف بإ 

العملية تقتضي أن تتوزع هذه النعم بنسب متفاوتة وبأسباب خمتلفة ، لذلك جاءت الـشريعة               
بنظام حيقق العدالة دون أن يعرقل مسرية احلياة بانعدام التفاوت ، وشدد الشرع على أن هذا                

 غاية ، وعليه جيب أن يلتزم حبدوده العملية ، وال يسمح بتوسـعته              التفاوت إمنا هو وسيلة ال    
بطرق غري شرعية وال استخدامه بطريقة تؤدي إىل حرفه عن وظيفته األساسية ، وحصرها يف               

 حق اتمع فيها ،  والنظام الذي اختاره اهللا لعبادة كفيـل             تإشباع رغبات صاحبه ، وتفوي    
لقه كلهم ، حىت غري القادر على العمل فعندما قـدر اهللا             خ عبأن جيعل نعمه كلها كافية جلمي     

  .الرزق كان لكل فرد حسابه يف هذا الرزق أو النعمة 
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هذه اإلجراءات االحترازية يف الوقت الذي تؤدي إىل محاية صاحب املال ، هي أيضا              

 تصب يف   وبالضرورة قصد منها محاية املالية العامة أو كما يقال اقتصاد اتمع  فهي إجراءات             
خانة  محاية االقتصاد الوطين من خمتلف اآلفات اليت قد تفتك به ، وهي باإلضـافة إىل مـا                   
ذكـر من إسراف وتبـذير وسفه وكنـز على املستوى الشخصي ، تـشمل أيـضـا ،               
عمليات االختالس من املال العام ، أو التبذير العام يف مشاريع غري منتجة ملصاحل شخصية ، أو             

 مناسب يف موضع يؤدي وجـوده فيـه إىل نفس النتيجة ، وكل ما من              وضـع شخص غري  
شأنه حرف املال عن وظيفته عن طريق خسر امليزان يف تبـادل السلع ، واخلـدمات بـني                 
األفراد باصطناع األسباب والتحايل على الواقع  كما يف حالة االحتكار و تأجري األجراء بأقل               

  . من أجرة املثل وغريها كثري 
  

  : توجيهات إرشادية : طار الثاين اإل
  

 وحمفزات لتشجيع األفراد علـى سـلوك املنـهج          تويتضمن توجيهات و إ إرشادا    
الصحيح ، وهذه التوجيهات إمنا هي عوامل ملساعدة الفرد على تطبيق األوامر واالنتهاء عـن               

  :النواهي ومنها على سبيل املثال 
 

  
 :القناعة . 1

  
يق منهجية اإلسالم يف حياة الناس ، وتتطلـب هـذه           حيرص الشارع على سالمة تطب    

العملية سد الثغرات اليت ينفذ منها الشيطان إىل النفس البشرية ، لذا أكد املشرع على مبـدأ                 
القناعة ، وهو مبدأ أصيل يف الفكر اإلسالمي ، ويستند إىل أصل اإلميان أو هو أحد مصاديق                 



ء يف الدنيا من فقر أو غىن أو غريه  ليس وليد صدفة              عليه حال املر   ناإلميان باهللا ، وأن ما يكو     
  :، وإمنا هو مقدر حلكمة إهلية ، قال تعاىل 

  
  

ن قَبِل أَنْ نبرأَها ِإنَّ ذَِلـك  ما أَصاب ِمن مِصيبٍة ِفي اَألرِض وال ِفي أَنفُِسكُم ِإال ِفي ِكتاٍب مِ           

)1( ٌعلَى اللَِّه يِسري
   

  
  

ا عوأْسال تاٍل فَخِلكَيتخكُلَّ م ِحبال ي اللَّهو اكُما آتوا ِبمحفْرال تو كُما فَات2( ٍرولَى م(  
  

  
بده الفقر   مع اختيار اهللا لع    ـاعـلم أن مـحبة الغـىن     :  " يقول أبو عبد اهللا احملاسيب      

 جور ، وكل ذلك أن إميـان الغـين ال           ـ مع اختيار اهللا لعبده الغىن       ـ تسخط ، وحمبة الفقر      ـ
  :يصلحه الفقر ، وإميان الفقري ال يصلحه الغىن ، كما جاء يف اخلرب أن اهللا تعاىل يقول 

  

إن من عبادي من ال يصلح إميانه إال الفقر ، ولو أغنيته ألفسده ذلك ، وإن من عبادي من                     

  ال يصلح إميانه إال الغىن ، ولو أفقرته ألفسده ذلك 
)3(   
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أبو عبد اهللا احلارث بـن أسـد     (.) وابنه ابن الدنيا وغريمها    جزء من حديث قدسي ضعيف رواه أبو يعلي والطرباين         (3)

 هـ ، رسـالة املسترشدين ،      243احملاسيب ، البصـري الـمولد ، البغدادي الـمرتل والوفـاة ، تـويف ببغداد سنة             
 ،  1983وكيف يتقرب اإلنسان إىل ربه ، تعليق ومراجعة أمني نعمان نار ، الطبعة األوىل ،بريوت ، دار ومكتبة اهلـالل                     

   .51 ـ 50ص  



 تعميق إميان املسلم ، بأن الرازق هو اهللا ، وأن األرزاق            فاحلث علي القناعة  يؤدى إىل     
مقدرة سلفا ، وأن ما يكسبه الفرد بعد بذل جهده وإخالصه يف عمله ، متحريـا يف ذلـك                   

 أنفـاق الـضالل     جتعاليم ربه ذات الصلة ، هو ما قدره اهللا له ، وال سبيل لزيادته إال بولو               
الك ، وإن زين للبعض استجداء املـربرات ،         وسلوك الطرق اليت حرمها اهللا ، وهي طرق اهل        

  :وحماولة تطويع الشريعة ، لتحقيق نفس اهلدف ، فهو كما قال جل من قائل 
  

  

لَّه يِضلُّ من يشاُء ويهِدي من يشاُء فَال تـذْهب          أَفَمن زين لَه سوُء عمِلِه فَرآه حسنا فَِإنَّ ال        

  )1(  َ نفْسك علَيِهم حسراٍت ِإنَّ اللَّه عِليم ِبما يصنعون
  

  
صمة أنفسهم  ، عن التطلع إىل ما ليس هلم احلق           وبذلك يساعد الشارع أتباعه على ع     

 حتت عناوين املصلحة وغريها ، مما يـؤدي إىل استقرار احليــاة  وازدهـارهــا ،                ،فيه  
وانتظام سبل العيش فيها ، وشيوع الطمأنينة ، وكفاية الناس مؤونة اجلشع ، وكـبح مجـاح           

  . حب اإلثراء السريع فيهم 
  

  :  واألخالقي ، يف مواجهة إغراء املال أو التصرف فيه االتزان املادي واملعنوي. 2
  

 معادلة التعامل مع املال حبكمته املعتادة ، يلخصها قول الباري عز موقد حدد اإلسال
  :وجل 

  

  )2( ِإلَى عنِقك وال تبسطْها كُلَّ الْبسِط فَتقْعد ملُوما محسوراوال تجعلْ يدك مغلُولَةً (
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كماحث الناس على التوازن بني تلبية متطلبات احلياة الدنيا ومتطلبات اآلخرة           
  : تعاىل وأوضح ذلك يف قوله

  
  

                كِإلَي اللَّه نسا أَحكَم ِسنأَحا وينالد ِمن كِصيبن سنال تةَ واآلِخر ارالد اللَّه اكا آتِغ ِفيمتابو

   )1( َرِض ِإنَّ اللَّه ال يِحب الْمفِْسِدينوال تبِغ الْفَساد ِفي اَأل
  

  

     ومل يدع اإلسالم إىل التضييق على النفس من أجـل كسب األجـر ، بل ضمن األجر 
املرء من احلرام ، وزكى أمواله بأداء حقوق ربه  دخل م، ومسح بالتمتع بنعم اهللا ، فإذا ما سل

 ، فله الرخصة يف أن يتمتع يف ماله مبا هو حتت احلاجة ومبا هو حتت ه، فيما زاد عن مؤو نت
الضرورة ، من النعم ، كاملأكـل الطيب ، واللباس األنيق ، والسكن الفخـم ، والفراش 

  .الوثري ، وغريها من األمور 

  

  
                     ِحـبال ي وا ِإنَّ اللَّـهـدتعال تو لَكُـم لَّ اللَّها أَحاِت مبوا طَيمرحوا ال تنآم ا الَِّذينها أَيي

  )2( َالْمعتِدين
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                يوا ِفي الْحنآم ِللَِّذين ِق قُلْ ِهيزالر اِت ِمنبالطَّياِدِه وِلِعب جرةَ اللَِّه الَِّتي أَخِزين مرح ناِة قُلْ م

   )3(  الدنيا خاِلصةً يوم الِْقيامِة كَذَِلك نفَصلُ اآلياِت ِلقَوٍم يعلَمونَ 
  

 جانب  حىت أن اقتناء اجلنس الرفيع من األشياء للمقتدر ، فيه مصلحة ، ألنه يؤدي يف              
، إىل تشجيع التطوير ، وزيادة فرص العمل لفئات جديدة هلا قدرات معينة ، ما كانت لتجد                 
جماال مناسبا هلا لوال تلك السلع ، ومن جانب آخر ، فإن وجود السلع الرفيعة يزيد من عدد                  

مستويات األسعار للمادة الواحدة ، مما خيفف كلفة املعيشة على ذوي الدخـل احملـدود ،                
لما زاد عـدد تلك املستويات كلمـا زادت فرص اقتناء الفقري ، لتلك املادة ، فلو فرض                وك

أن أجود أنواع األقمشة يف بلد ما هي تلك املصنوعة من القطن مث يليها األقمشة املصنوعة من                 
الكتان مث املصنوعة من اجلوت فسيكون لبس املقتدرين هو القطن بينما يلبس األقل اقتـدارا               

، مث األقل منهم اجلوت ، فإذا ما توافر بعد ذلك يف نفس البلد أقمشة مصنوعة مـن                   نالكتا
احلرير، فسوف تتحـول الفئة املقتدرة إىل احلرير ، ويصبح اال أوسع للفئات األقل اقتدارا،              
حيث سيكون لديها خياران ، بدل الواحد ، كـما سيتحسن وضع الفئات اليت تأيت بعـد                

  .ث سيسهل هلا ذلك ، اقتناء ما صعب عليها اقتنائه األقل اقتدارا ، حي
  
  

  :اخلالصة 
  

هكذا إذاً ، اتضح أن علماء أصول الفقه والفقهاء  املسلمني قد أمجعوا علـى عـدة                  
  : أمور تتعلق باملصلحة منها 
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أن الشريعة اإلسالمية جاءت مبا فيه مصلحة للعباد ، فكل حكم شـرعي يتـضمن               
على أن ما أسـموه الضرورات اخلمس هي مصاحل أقـرها الشرع          مصلحة ما ، كما أمجعوا      

  . ، وثبت ذلك باالستقراء ، فكل ما يؤدي اىل حفظ واحدة منها اعتربوه مصلحة 
  
  

وتبني من حتليل هذه الضرورات أن الشارع قد اعتىن ا ليس مبالحظـة أا مصاحل ،               
نسجام بني حركة العبد الدنيويـة ،       وإمنا جاءت العناية ا ضمن منهج إهلي حكيم ، حيقق اال          

 أحيانا  أا تعين مبا ال يعترب مصلحة يف الفكر الغريب ، ألا              ظوحركته لآلخرة ، لذا فقد يالح     
 اخلمس ما هي    ت فيها مصلحة أخروية ال يعترف ا ذلك الفكر ، كما تبني أن الضرورا             ىتر

ا  ألا مبنية على مبدأ العدالـة ،         إال حقوق أمجعت الشرائع السماوية والوضعية على احترامه       
  .الذي يعترب تطبيقه واحترامه شرطا لسعادة البشرية 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  الفصل الثالث
المصلحة في الفكر الغربي بين النظرية والتطبيق ويتضمن ثالثة مباحث على 

  :النحو التالي 
  
  .المصلحة في الفكـر الغـربي  . 1
  

  .ويل لدى الغرب املصلحة ودواعي التنظيم الد. 2

  
  .املصلحة والتطبيق يف السياسة الغربية . 3

  
  املصلحة يف الفكـر الغـريب : املبحث األول 

  

ختتلف وجهات نظر املفكرين الغربيني من مفهوم املصلحة ، ولكنها تلتقي يف عناصر             
بيـا  مشتركة ، تبلور حداً أدىن من االتفاق ، ميكن أن يشكل موقفاً متميزا ينتج مفهومـا غر                

  .للمصلحة ، يساِعد على استخدامه كمادة للمقارنة مع املفهوم اإلسالمي 

  

وعليه سيتم االقتصار على بيان جوهر املفهوم الغريب للمصلحة ، والبحث يف إمكانية             
 نظريه اإلسالمي ، لذا فمن املناسب التعرف على بعض التوجهات الفكريـة             التمييز بينه وبني  

 ميكن اعتبارها أكثر إيضاحا يف التعبري عن روح الفكر الغــريب ،               اليت كالغربية ، وخباصة تل   
  . ممِثلة ملا يشبه اخلالصة للتوجه الفكري الغريب العام 

  

  :تعريف املصلحة : املطلب األول 
  

ليس هناك زعم جازم حول  " .R.sn howardيف كتابه الدميوقراطية واملصلحة العامة قال 



 ، ويعلق الدكتور جميـد العنبكي علـى ذلك بالقـول         )1( " ماهية مكونات املصلحة العامة   
الواقع إن حماولة تعريف املصلحة بوجه عام صعبة ، إال أن ذلك ال يدفعنا إىل رفـع رايـة                   :" 

  )1(" .االستسالم دون حماولة اقتحام تلك القلعة الغامضة 
  

مفكرين غربيني  وللدكتور العنبكي رؤيته اخلاصة يف تعريف املصلحة ، خيتلف فيها مع            
أن تعريف املصلحة جيب أن يكون مقررا حلقيقتها والـيت ال           : " وحىت إسالميني ، فهو يرى        

 موافقة  دذلك يعين أن املصلحة تتواجد عن     . حالة موافقة بني املنفعة واهلدف      : تعدو أن تكون    
  )2(" .  املنفعة للهدف 

  

خاصية يف أي   : املنفعة تعين   : " ه  قول Benthamويف حتليله لعنصر املنفعة ينقل عن بنثام        
أو مينع حـدوث أو وقـوع       . شيء ا مييل إلنتاج النفع ، الفائدة ، اللذة ، اخلري أو السعادة              

  J.S.Millويف نفس السياق ينقل عن ستيوارت مل        " . الضرر ، األمل ، الشر ، أو عدم السعادة          
بنـظرية املنفـعة ، يقصد ـا      كل كاتب من أبيقور حىت بنـثام ، الـذي متسك           : "قوله  

  )3(. " ليس شيئا خمتلفا عن اللذة وإمنا اللذة نفسها 
  

أن املنفعة هي : ويرى أن بنثام يقصد بقوله هذا نفس ما يعنيه قول علماء االقتصاد من             
أي أن الشيء   . قابلية الشيء سواء كان خدمة أو سلعة ، أو قدرته على إشباع حاجة بشرية               

   )4(. م يسد حاجة يعد نافعا ما دا

                                                 
الدكتور جميد محيد العنبكي ، أثر املصلحة يف التشريعات ، الدار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر والتوزيع                   نقال عن  (1)

  . 18يف التشريع اإلسالمي ص :  ،  الكتاب األول 2002ولـى ، ، الطبعة األ
   .18 املصدر نفسه ص (1)
الدكتور جميد محيد العنبكي ، أثر املصلحة يف التشريعات ، الدار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر والتوزيع                   نقال عن  (2)

  .  20مي ص يف التشريع اإلسال:  ، ، الكتاب األول 2002، الطبعة األولـى ، 
  . 36املصدر نفسه ص  (3)
   .22  ـ21 ص  املصدر نفسه  (4)



  
ـ أن املنفعة ملا كانت خاصية يف شيء        : ويشري الدكتور العنبكي إىل نقطة هامة وهي          ـ

ـ هي القدرة على إشباع حاجة بشرية ـ  يف علم االقتصاد  ـ فإن تلك احلاجة    ال يهم مـا إذا  ـ
ـ كانت  متفقة مع األخالق أو الصحة أو خمالفة هلما ، فاملخدرات مثال               خلطري  رغم ضررها ا   ـ

ـ على الصحة     تعترب نافعة يف نظر االقتصاد بالنسبة إىل املدمن عليها ألنه حيتاجهـا ، أمـا يف   ـ
القانون فاألمر على العكس ، وعليه ميكن القول أن ما قد يعتربه علم االقتصاد منفعة ، هو يف                  

  )1(.نظر القانون مفسدة 
  

بني عدم الدقة ملن قـال إن       إن من نافلة القول أن ن     " وختم الدكتور العنبكي بالقول     
املنفعة هي اللذة ، فللمنفعة معىن خاص ا وكذلك اللذة ، ولعله يشري بـذلك إىل تعريـف                  

:  حيث قال   ، 27الشيخ البوطي للمنفعة يف كتابه ضوابط املصلحة يف الشريعة اإلسالمية ، ص             
     )2(". واملنفعة هي اللذة و ماكان وسيلة إليها " 

  

  :اجلذور التارخيية ملفهوم املصلحة يف الفكر الغريب : املطلب الثاين 
  

وجدت املصلحة مع وجود اإلنسان ، وقد وعاها و مارسها قبل أن يؤطرها فكريا ،               
وظهرت اإلشارة إليها يف كتابات الفالسفة وعلماء األخــالق مبكـرا ، فعـن كتـاب                

ـ :  "  ألفالطون ينقل الدكتور ملحم قربان ما يلي         ةاجلمهوري د يعـدل مـختارا بل    ال أح
  " . وكـلٌ يتـعدى حيـث يـكون التـعدي مستطاعاً ... مـرغـما 

  
 ألفالطون ، يقرأ الدكتور ملحم      ةوبعد اقتباسه للعبارة السابقة ، من كتاب اجلمهوري       

                                                 
   . 25 املصدر نفسه ص   (1)
الدكتور جميد محيد العنبكي ، أثر املصلحة يف التشريعات ، الدار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر والتوزيع                  نقال عن   (2)

                          .25لتشريع اإلسالمي صيف ا:  ، ، الكتاب األول 2002، الطبعة األولـى ، 



" االعتراف عن حق بأمهية املصلحة وضرورة احملافظة عليها         :  " قربان فيها إشارتان إحدامها     
)3(  

  
ية وضرورة املصلحة كان قدميا ، وما حصل بعد ذلك هو معاجلة نطـاق              فإدراك أمه 

تلك األمهية و الضرورة ، فقد تضمنت تعاليم السفسطائيني الذين قدموا إىل أثينـا يف عهـد                 
بركليس يف القرن اخلامس قبل امليالد على ما نقله الدكتور فاروق سعد إشارات تدل علـى                

ة والقدرة العملية اليت يلقوا ، اجتذب تالمــذم         حبث ذلك النطاق ، ففي دروس الفصاح      
  )1( ".!اعتبار القانون شيئا مناقضا للطبيعة ، وأن احلق والقوة شئ واحد " منـها 

  
ـ   " أنتيفون  " مث بدأ هذا النطاق يتسع يف اجتاه ما يف مقاالت             الـدكتور   هعلى ما نقل

الصلة بني الـتفكري    " ا تعرض إىل    يف تلك احلقبة م   " انتيفون  " فاروق ، من أن بعض مقاالت       
الفيزيائي والتفكري األخالقي ، وكون النظرة الطبيعية للكون أوجدت نظاما طبيعيا يف األخالق       

  )2(" والسياسة 
  

واملهم يف مقال انتيفون جتريده للقانون التقليـدي        : " تور فاروق بالقول    دكويعقب ال 
م للتفكري املكيافللي ، إذ جند أنتيفون يبحث        واألهم لدى انتيفون هو تلك الرباع     .. من قيمته   

 ، ال يف أفكـار      ةيف مقالة عن احلقيقة الفعالة لألشياء ، وهي مـوجودة بالشؤون اإلنسـاني          
الناس ، بل يف حالتهم الواقعة ، وهم ينشدون احلياة واللذة ألن ذلك هو القـانون احلقيقـي                  

                                                 
الدكتور ملحم قربان ، قضايا الفـكر السياسي ، العـدالة ، املؤسسة الـجامعية للدراسات والنشر والتــوزيع ،                  (3)

  .  85 _ 84 ص ، 1992 بريوت ، الطبعة األوىل ، _احلمراء 
قبل األمري وبعـده ، دار اآلفـاق اجلديـدة ، بـريوت ،     الـمحامي الدكتور فاروق سعد ، تراث الفكر السياسي          (1)

  . 218 ، ص 2002الطـبعة الرابعـة والعشـرون ، 
الـمحامي الـدكـتور فاروق سعـد ، تراث الفكر السياسي قبـل األمري وبعـده ، دار اآلفـاق اجلـديدة ،                 (2)

                       . 219 ، ص 2002بريوت ، الطـبعة الرابعـة والعشـرون ، 



   )3(" حليام 
  

ـ  نوجال وك "وسبب نشوء القوانني بنظر       وهو أحد الشخصيات اليت اشـتركت يف        ـ
ـ احلوار يف مجهورية أفالطون      سبب وضعي مرده ما يعتربه الناس قانونيا وعــادالً ،          :  هو   ـ

وبـذلك  . ومبعىن آخر هو نتاج اتفاق الناس على الوسيلة اليت حتـول دون ارتكاب الظلـم               
بل محاية أرواحهم ومصائرهم    تعاقد الناس على التنازل عن املمارسة احلـرة إلرادتـهم ، مقا         

  )1() " .العقد االجتماعي(وهذه هي الصورة األوىل ملا أطلق عليه فيما بعد  . 
  
أما الفكر األبيقوري فالغاية األمسى للحياة عنده هي توفري إشباع الرغبات الروحيـة             " 

احله الشخـصية   والفرد ما اشترك يف حتقيق الدولة إال لتأمني  مص         .. والثقافية واملادية لكل فرد     
  )2(." والقانون هو اتفاق نفعي أوجده األفراد لتحقيق الطمأنينة يف معيشتهم .. البحتة 
منذ القرن الثاين عشر ، كان رجال قانون وعاملون بالقوانني الكنـسية يستـشهدون              "و

   )3() " الضرورة ال تعرف قانوناً ( نباملبدأ العام الروماين ، الوارد يف مرسوم غرا سيا
  

  : املصلحة عند املفكرين الغربيني : ملطلب الثالث ا
  

هذا املطلب يعرض لنماذج من أفكار مفكرين غربيني يتعلق جزءاً منها بتحليل مفهوم             
املصلحة جمرداً ، ويتناول اجلزء اآلخر مفهوم املصلحة من ناحية عالقته بغريه من املفاهيم الـيت                

                                                 
  .219 املصدر نفسه ص  (3)
   .220ص  املصدر نفسه  (1)
 الـمحامي الدكتور فـاروق سعـد ، تراث الفكر السياسي قبل األمـري وبعـده ، دار اآلفــاق الــجديدة ،    (2)

  .                      228 ـ 227 ، ص  2002بريوت ، الطـبعة الرابعـة والعشـرون ، 
املؤسسة اجلامعية للدراسات والنـشر   املاكيافلية وداعي املصلحة العليا ، ترمجة أسامة احلاج  ، جمد ، ميشيل سينيالر ،     (3)

  . 37  ، ص2002والتوزيع ، بريوت ، الطبعة الثانية ، 



ه فسيتم عرض اجلزء األول حتت عنوان املصلحة        يشتبه أن تكون أصال له ، كاحلق مثال ، وعلي         
  .، واجلزء الثاين حتت عنوان املصلحة واحلق 

  
  :املصلحة : أوال

  
من التقسيمات املتعارف عليها يف حبث املصلحة عند مفكري الغرب ، تقـسيمها إىل              
خاصة وعامة ، ولكل نوع متبنني له ومدافعني عنه ، العتباره من وجهة نظرهم هو األصـلح                 

األفضل للتطبيق ، حسب معايريهم لألفضلية ، ومن هذه املعايري ميكن اسـتخالص أو فهـم                و
  .أكثر لطبيعة املصلحة لديهم 

  

 :  املصلحة اخلاصة واملصلحة العامة 
  

املفاضلة بني املصلحتني ليست موضوعا للبحث ، ولكن األفكار اليت يطرحها أنـصار             
املصلحة ، كمـا ورد ذكره أعـاله ، وهلـذا          هوممف حتليل على كل اجتاه مهمة ، الاتساعد    

ذا " أثر املصلحة يف التشريعات     " الغرض ميكن تلخيص ما ذكره الدكتور العنبكي يف كتابه          
  :الصدد يف عنوانني مها 

  

  : املصلحة الفردية كسبيل إلصالح املصلحة العامة ل تفضي .1
  

التيارين الكـبريين يف الفلـسفة      ونسب الدكتور العنبكي االتفاق يف هذه املسألة إىل         
والقـورانية واألبيـقورية من ناحية أخـرى ،       . الكلبية والرواقية من ناحية     : اليونانية ومها   

العامل عند الكلبـيني شـر ،       " واستعرض الدكتور العنبكي مقوالت هذين التيارين ، مثل أن          
...   " يون عن احلياة العامة     و ما يقرره الرواق   "   وواجبنا أن نعرف كيف نستقل بذواتنا عنه        

قد يكون من واجبك أن تأخذ بنصيب فيها ما دامت تتيح الفرص للعدالة واالحتمال وما إليها                



من فضائل لكنه ال جيوز لك أن تندفع بالرغبة يف إفادة اإلنسانية ألن الفوائد اليت يف مستطاعك                 
 ، ليست بالفوائد احلقيقية ، وعلـى    أن تفضيها على الناس مثل احلياة اآلمنة والزيادة يف القوت         

  )1(" . كل حال فليس يهمك أنت سوى فضيلة نفسك 
  

 من احلياة العامة لكي يظفر الناس باهلدوء وراحة البال          بوقد أوصى أبيقور باالنسحا   
 له أعداء   نوأن من مسات الرجل احلكيم أن حياول العيش مستورا عن األنظار حىت ال يكو             ... 

.)2(  
  

من القــورينائية     "Anniceris"  " انقريز  " ىل مناذج أخرى ، ويورد مقولة        مث ينتقل إ  
" . بأن الرجل احلكيم يكون مستعدا للتضحية  بنفسه يف سبيل أصدقائه أو عائلته              " يسلم فيها   

)1(  
  

ليس هناك من جعل الصداقة سبيال      : " أما عند غري انقريز ، فريى الدكتور العنبكي أنه          
ورأي الرواقيني عن الصداقة فال بأس ـا        ... ة اخلاصة ، حىت أبيقور نفسه         للتضحية باملصلح 

ولكنها ال ينبغي أن تصل بك إىل حد يسمح للكوارث اليت حتل بالصديق أن تعكـر عليـك                  
ويعقب على هذا باستنتاجه تفضيل هذا املذهب للمصلحة اخلاصة على          " هدوء نفسك املقدس    

  )2(.املصلحة العامة 

   . إىل مصلحة اموع من خالل مصلحة الفرد  النظر .2 

  
                                                 

يف التشريع اإلسالمي ،    : نقال عن الدكتور جمـيد محيد العنبكي ، أثر املصـلحة يف التشريعات ، الكتـاب األول               (1) 
  . 46 ، ص 2002ر العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر والتوزيع ، الطبعة األوىل ، الدا
  . 46ص  املصدر نفسه  (2)
يف التشريع اإلسـالمي ،  : نقال عن الدكتور جمـيد محيد العنبكي ، أثر املصـلحة يف التشريعات ، الكتـاب األول           (1)

  . 47 ، ص 2002يع ، الطبعة األوىل ، الدار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر والتوز
   .48 ـ 46املصدر نفسه ص  (2)



مببدئـه  "ويـتلخص   ) 1832 ـ   Jeremy Bentham" )  1748"  "جريمي بنتهام" وهو اجتاه 
القاضي بتحقيق أكرب قدر من السعادة ، ألكرب عدد من الناس ، ومعناه ، أن القليل من السعادة                 

  )3(." نهم موعة كبرية من الناس ، أفضل من كثري منها لقليل م
  

ومل يعد يذكر عبـارة     " ويذكر الدكتور العنبكي أن هذه مقولة بنثام يف كتبه القدمية ،          
من تصرف األفراد املباشر لتحقيق أكرب      ... ألكرب عدد من الناس وأصبحت األخالق يف نظره         

  )4(" .كمية ممكنة من السعادة من خالل مصاحلهم 
  

قق لصاحبه أكرب قسط من الـسعادة علـى         هذا يعين إيثار الفعل الذي حي     : " ويضيف  
الفعل الذي حيقق مقدارا ضئيال منها لعدد كبري من الناس ، يتبع ذلك تفضيل مصلحة الفـرد                 

  )1(" على مصلحة اموع 
  

ـ  على أقل تقدير     ـبنثام مل يأمر الفرد     : " وخيتم بقوله     بالتوفيق بني مصلحته ومصلحة     ـ
فيقا نابعا من الضمري ، وإمنا أمره بأن ينشد املصلحة العامة           تو) سواء كان فردا أو مجاعة      (غريه  

  )2(" حتقيقا ملصلحته الذاتية 
  
هـي حالـة   احلالة الطبيعية لإلنسان لديه  ف) Thoman Hobbs" ) 1588-1679" زهو ب"أما 

حرب الكل ضد الكل ، واإلنسان مضطرب دائما خوفا من رفيقه اإلنسان وهو مملوء ريبـة                
ويسعى من أجـل فائدته اخلاصة ،      . ه الوحيد يف احلياة أن حيافظ على حياته         ودناء ة ، غرض   

                                                 
   .48   ـ46ال عن املصدر نفسه ص (3)
   .49 املصدر نفسه ص (4)
يف التشريع اإلسـالمي ،     : نقـال عن الدكتور جميـد محيد العنبكي ، أثـر املصلحة يف التشريعات، الكتاب األول               (1)

  . 49 ، ص 2002 األردن ، الطبعة األوىل ، -قافة للنشر والتوزيع ، عمان الدار العلمية الدولية ودار الث
   .51  املصدر نفسه ص     (2)



  )3(.بغض النظر عن أي شخص آخر ، غري معترف حبدود حلقوقه 
  

توضح األفكار السابقة مدى جتذر روح املصلحة يف الفكر الغريب ، بل وعمق تلـك               
 وجـود األفكـار     م عـد  اجلذور كما سيتضح إنشاء اهللا ، كما تعرب عن مدى تأثري وجود أو            

ـًية اإلميانية لدى اإلنسان ، يف حتديد رؤيته ، ووعيه ملــجال حركتـه يف الكـون ،                   القَبِل
وضرورة انسجامها وتفاعلها مع حركات اآلخرين ، وإال فمن املمكن احلكم مبنطقية فكرتني             
 متناقضتني بسبب اختالف املقدمات لكل منهما ، واختالف املقدمات هـذا ، يتـسبب يف              

  . الواحد أيضاً ءاختالف املفاهيم للشي
  .فمحاولة تفسير الظواهر تفسيرا عقليا على مسئولية اإلنسان ، يؤدي إلى استحالة تصور قيام فرد ما بعمل ما دون أن يتوخى المصلحة المادية من وراِئه 

  عرضـا قـابال  ـ أي املفَسٍِر   ـ كونه   نويف اجلانب اآلخر هناك من ينطلق يف التفسري م        
للزوال يف وجود أبدي ، أي انه فاعل حمكوم يف فعـله مبنهج مل يشـارك هـو يف وضـعه ،              
فيكون هدفه األمسى هو التقرب إىل خالقه يف عبادته ، يف فعله ، يف تعامـله مع أهله ، مـع                    

  .  جريانه ، مع جمتمعه 
  

 ة اإلنساني فالتقرب هو رياضة نفسية ، تؤدي إىل مساعدة اإلنسان على االرتقاء يف سلم            
ـ وهو ارتقاء جممع على حسنه         ـ  ، وال حيتاج إىل تفسريه على أساس املصلحة مبعناها الغريب ،            ـ

وال يهم بعد ذلك إذا كانت تضحيته من أجل اآلخرين هي بدافع مصلحته يف دخول اجلنـة ،               
  .  ألن احلديث هنا يف املصلحة بقيمها الدنيوية املعتربة لدى أصحاب الرؤى السابقة 

  

  :املصلحة واحلق : ثانيا 
  

عندما يكون هلا مفهوما مستقالً ،      "  احلق"أكثر ما تصـطدم بـ     "  املصـلحة"ألن    

                                                 
   .56  املصدر نفسه ص   (3)

    



كان ال بد من التعرف على فهم الفكر الغريب للعالقة بني املفهومني ، وهذا يتطلب فهم فكرة                 
من منظور غريب   ـ      احلق أوالً ، ومن مث النظر يف مدى انسجامها أو تغايرها مع مفهوم املصلحة             

  . كمحدد لدرجة استقالل املصلحة ـطبعا 
  

إن فكرة احلق قدمية قدم اتمع ، والواقع أا فكرة معقدة           " العنبكي  . يف ذلك كتب د   
ـ ، ومل جند من فقها ء الرومان         ـ  على حد علمنا ـ  من تعرض لفكرة احلق بالشرح والتحليـل  ـ

وهذا بسبب أن الرومان كانوا     . لسفة القانون   ودرسها دراسة تعليل وتأصيل على أسس من ف       
ينظرون إىل احلق ال كفكرة قانونية يف مسيس احلاجة إىل دراسة فلسفية تعلل وجودها وتفسر               

  )1(" . ممثلة ي الدعوىةمضموا بل كانوا ينظرون إليه نظرة مادية وكطريقة تنظيمي
  

أن أغلـب اللغـات     و مما زاد يف غموض فكرة احلـق         " ويضيف الدكتور العنبكي      
األوروبية يكون فيها معىن احلق مرادفا ملعىن القانون ، وعند بعض الفقهاء يكون احلق مرادفا                

بنفس الطريقة اليت صـيغت ـا       ) حق(للعدالة ، وبأن احلق كمصطلح جمرد مصاغ من صفة          
  )1(" .العدالة من صفة العدل 

  
كان الفقه  : "  الدكتور العنبكي    ويف إشارته إىل دقة التداخل بني احلق والقانون يقول        

األملاين أسبق من غريه يف العناية بفلسفة القانون ، وقد ظهر أثر ذلك بصفة خاصة فيما أنتجه                 
من دراسات فلسفية لفكرة احلق ، فأقام يف النصف الثاين من القرن التاسع عشر نظريات من                

 والـيت عرفـت بنظريـة      Savigny� وسـافيين Windssheidأمهها تلك اليت نادى ا وينشيد       
اإلرادة أو االجتاه الشخـصي يف تعـريف احلق ، وأساس تعريف احلق فيها هو النظـر إىل                

 )2(". حقه ، فهي ترى جوهر احلق يف السلطة اإلرادية املخولة لصاحبه             رصاحب احلق إذ يباش   
                                                 

   .36 املصدر نفسه ص  (1)
   . 36نقال عن املصدر نفسه ص   (1)
  . 37 ـ 36  املصدر نفسه ص  (2)



لقانونية الـيت   جمموعة القواعد ا  " وهذا التعريف للحق ال يبعد كثريا عن تعريف القانون بأنه           
   )3(" . تنظم سلوك وعالقات األشخاص يف اتمع ودلك على وجه ملزم 

  
ومن الفقهاء الغربيني من مل يبحث كثريا يف تأصيل فكرة احلق وتفسريها ، ذاهبـا إىل                

ينكر فكـرة    "الذي   " Duguit" " دجيي  " إنكار فكرة احلق من أساسها ، كالفقيه الفرنسي         
ا يسمى باحلقوق الطبيعية لإلنسان واليت تثبت له منذ مولـده باعتبـاره             احلق بإنكار وجود م   

إنسانا ، ويهاجم املذهب الفردي الذي جعل من هذه احلقوق أساسا للقـانون باعتبارهــا               
  )4(" .ثابتة لإلنسان منذ عهـد الفطرة قبل قيام اتمع ألا مالزمة للطبيعة اإلنسانية

  
مترتب بالطبع على نكرانه ألساس هذه       " Duguit " " دجيي" و نكران فكرة احلق عند      

يعترب أن ثبوت هذه احلقـوق      "الفكرة ، وهي الفطرة ، وما ترتبه لإلنسان من حقوق ، فهو             
ذه الصورة أمر يستحيل إثباته بدليل مادي حمسوس ، وأن عهد الفطرة املدعى والذي يكون               

 اإلنسان غري كائن اجتماعي ، وإن افترض        فيه اإلنسان وحيدا هو حمض خرافة ، إذ ال يتصور         
جدال وجود هذا اإلنسان بصفته تلك فكيف ميكن تصور حقوق له دون أن يكـون هنـاك                 

  )1(". طرف آخر 
  

يظهر أن موقفه من مـسألة احلـق أقـرب إىل            " Duguit" " دجيي  " وخالصة كالم   
ق ، الذي يقر له القانون      من انصهار فكرة احلق يف صاحب احل      " املصلحة اليت حيميها القانون   "

                                                 
  ، ص    2007 ـ  2006خل للقانون املقارن ، اجلزائر ، السنة اجلامعية         األستاذ الدكتور عبد الرزاق بن خروف ، مـد        (3)
3 .  

نقال عن الدكتور حس كريه ، املدخل إىل القانون ، وخباصة القانون اللبناين واملصري ، القسم الثاين ، النظرية العامة                      (4)
    .540، ص 1977للحق ، مكتبة مكاوي ، بريوت ، طبعة مكررة ، 

  .540  سه صاملصدر نف   (1)



أنه ليس مث حقـوق وواجبات تكون لألفــراد        : "   حني يقول    )2(بسلطة على متعلق احلق     
  )3(" . أو عليهم ، وإمنا يوجد األفراد يف مراكز قانونية معينة إجيابية أو سلبية

  
ثبوت قيمة معينة لشخص    " وتعريف القانونيون للحق قريب من ذلك ، فهو عندهم            

ضى القانون ، فيكون هلذا الشخص أن ميارس سلطات معينة يكفلها له القـانون ، بغيـة                 مبقت
  )4(" .حتقيق مصلحة جديرة بالرعاية 

  
وكثريا ما ترد كلمة احلق يف البحوث القانونية مقرونة بكلمة املصلحة ، ومرتبطة ـا               

ة باملدين ، يقرر    برابط حقوقي ، ففي شروط الدعوى غري املباشرة ، وباألخص الشروط املتصل           
املشرع للدائن احلق يف استعمال الدعوى غري املباشرة بقصد محاية مـصلحته املـشروعة يف               

  )1(. احملافظة على الضمان العام 
  

وقد تتداخل املصلحة مع احلق ، عندما تتعارض مصاحل أصحاب احلقوق ، كما هـو               
يع الـصوري والظــاهري ،      احلال يف حق دائن البائع ، وحق دائن املشتري ، يف عقدي الب            

فكالمها صاحيب حق ، ولكن مصلحة دائن البائع يف التمسك بالعقد املستتر ، بينما مـصلحة                
  )2(. دائن املشتري يف التمسك بالعقد الظاهر

                                                 
الدكتور وحيد الدين سوار ، شرح القانون املدين ، احلقوق العينية التبعية ، جـامعة دمشق ، مطبعة دار الــحياة ،                       (2)

  . 7 ، ص 1978-1977دمشق ، الطبعة الثانية ، 
لثاين ، النظرية العامـة  نقال عن الدكتور حس كريه ، املدخل إىل القانون ، وخباصة القانون اللبناين واملصري ، القسم ا             (3)

        .540، ص 1977للحق ، مكتبة مكاوي ، بريوت ، طبعة مكررة ، 
 الدكتور عبد املنعم فرج الصده ، مصادر االلتزام ، دراسة يف القانون اللبناين والقانون املصري ، دار النهضة العربيـة                     (4)

  .568 ،ص1974للطباعة والنشر ، بريوت ، 
ان ، أحكام االلتزام ، املوجز يف النظرية العامة لاللتزام ، دراسة مقارنة يف القانونني املصري واللبناين                  الدكتور أنور سلط   (1)

  .103 ص ، 1974، دار النهضة العربية للطباعة والنشر ، بريوت ، 
   .164   املصدر نفسه ص (2)



  
رين      رف بعض المفك د ع رى ، وق ومين صور أخ ذين المفه ين ه ة ب  وللعالق

ربيين  ق"الغ ـ" الح صلحة"ب ل " الم غ " مث ا "رين و م ر ،   ، وه م البحث أآث يه
ي   د العنبك دآتور مجي ول ال د   : " يق ق عن ا للح صلحة تعريف ار الم ة العتب نتيج

   )3(" .  وجدنا إرساء الحقيقة في هذا الخصوص ـ رينغ ـبعض المفكرين أمثال 
  

فاقتران لفظي احلق واملصلحة يف بعض العناوين له داللته يف التعرف علـى مفهـوم               
لة بقدر احتاد املفهومني أو استقالهلما ، أو مبعىن آخـر مبـدى             املصلحة ، وتتحدد هذه الدال    

 أكرب كلما اقترب مفهوم املصلحة      ءانضواء أحدمها حتت اآلخر ،  فكلما كانت حالة االنضوا         
   .من املفهوم اإلسالمي أكثر 

  
والستطالع هذه الداللة قد يكون من املفيد إجراء مقاربة بني فكرة احلق كما هي يف               

ريب ، والضرورات اخلمس املتفـق على أا مصاحل بني علـماء املسلمني ، إللقـاء              الفكر الغ 
نظرة  من خـالهلا على الضرورات اخلمس ولكن من منـظار غـريب ، وذلـك يف آخـر                 

  . مطلب من هذا املبحث إنشاء اهللا 
  

  :املصلحة عند مكيافللي وبودان : املطلب الرابع 
  

  .أفكار مكيافللي وبودان  : أوال
  

فصل مكيافللي السياسة عن األخالق ، واعترب اتساق السياسة يف قوانني ثابتة ال تتغري              
، معتمدا  املنهج املوضوعي الذي استمد مـادته من حتليل ومراجعة التـاريخ الــروماين ،             

                                                 
ملصري ، القسم الثاين ، النظرية العامة للحـق ،          الدكتور حس كريه ، املدخل إىل القانون ، وخباصة القانون اللبناين وا            (3)

    .36، ص 1977مكتبة مكاوي ، بريوت ، طبعة مكررة ، 
               



  )1(. مرجعا لفهم أفكاره " األمري " وميكن اعتماد كتابه 
  

افظة على قوة الدولة والعمل على ازديادها ،        ويعترب مكيافللي أن غاية السياسة هي احمل      
 توسيع سلطاا يف اخلـارج ،       نوقد عين يف كتاباته بالوسائل اليت حتقق قوة الدولة ومتكنها م          

أن  " ، معتربا    )2(. ومل تقم تلك الوسائل على مقاييس أخالقية ، ألن املهم عنده حتقيق النتيجة            
 ، يف الوقت الذي يلغي حـق        )3("  لقيم جوفاء    مسائل  الدولة ومشاكلها ال ميكن أن ختضع       

  .الفرد يف احلرية السياسية ويرهنها للدولة 
  

لقد فصل مكيافللي علم السياسة عن علم األخالق ، فلم يـؤمن بـأن              " يقول داننج   
السياسة تتشكل من مذهب أخالقي ، وال تصب ذاا يف دائرة القيم األخالقية ، بل رأى على                 

  )4(".األخالق تتشكل طبقا للسياسة العكس من ذلك أن 
ويعِترب الدكتور عبد الرمحن خليفة مكيافللي من أوائل من فصل السياسة عـن القـيم               

  .العليا وأول من أقام دولة ذات نظام ذايت من القيم يستقل بنفسه عن أي مصدر آخر 
  

 فـكر مكيافللـي هو احلكم ومشاكله ومتـطلبات تعـزيزه بالــقوة ،     لوما يشغ 
ن أجل استقراره ودميومته ، ويرى أن اهلدف األول للعملية السياسية هي تعزيز قوة الدولـة                م

الوسيلة ، فكانت دعوتـه       عري أخالقية ، فالغاية عنده تبـرر      توزيادا بأية وسيلة ، ولو كان     
إىل احلاكم أن يأخذ باحليلة واملكر حينا ، وبالشدة والبطش حينا آخـر ،حـسبما تقتـضيه                 

 يف سبيل حتقيق ما     ة وهو كثريا ما ميتدح احلكام الذين ال يتقيدون بالقواعد األخالقي          الظروف ، 
                                                 

الـمحامي الدكـتور فاروق سعـد ، تراث الفكر السياسي قبـل األمـري وبعـده ، ، دار اآلفاق اجلــديدة ،                   (1)
  .246 ، ص  2002بريوت ، الطــبعة الرابعـة والعشـرون ، 

   .247  املصدر نفسه ص (2)
فة السياسة بـني الفـكرين اإلسـالمـي والغـريب ،        ـنقـال عن الـدكتور علي عـبد املعـطي حممـد ، فلس         (3)

   . 104 ، ص 1998اإلسكندرية ، ـ  دار املعرفة اجلامعية ، األزاريطة 
  .103   املصدر نفسه ص(4)



   )1( .نيريدو
  

حـاول مكيافللي مـعرفة األسباب اليت حتقق للحـكومات القـوة واالستقـرار ،          
الغاية تربر الوسيلة " واستعان لـذلك بالتاريخ والواقع الذي عايشه ، وحمـور أفـكاره كان    

 يشري إىل السياسات اليت تـؤدي إىل عظـمة وقـوة الدولة ، واألساليب اليت جيب              فهـو" 
على الدولة اتباعها لتعزيز مكانتها ، وباملقابل فإنه ينبه إىل األخطاء اليت ميكن أن تـؤدي إىل                 

  )2(.  وزواهلا ةضعف الدول
 واالجتماعية  وهـو يف سبيل حتقيق ذلك ال يهتم بالقيم الدينية واالعتبارات األخالقية          

  )3(.، وجل عنايته القيم السياسية والعسكرية 
  

الفـشل ،   فهـدف السياسة عنده قوة الدولة وتعزيز مكانتها ، واملعيار هو النجـاح أو    
  )4(.أما الوسيلة فليس لنوعها اعتبار 

  
والوسائل اليت قصدها مكيافللي مل تكن تقوم على املقاييس املسلم ا وسيما املقاييس             "

 !ذلك أن املهم واألوىل هو حتقيق الغاية املنشودة وال عربة يف الوسيلة املوصلة إليها               . خالقية  األ
 ")1(  

                                                 
الصراع السياسي ، دراسة يف نظرية القوة ،دار املعرفة اجلامعية اإلسـكندرية،   دكتور عبد الرمحن خليفة ، أيديولوجية       (1)

    .  56ـ   55 ، ص1999
 اإلســالمية ،    ةريعـدكتور السيد عبد احلميد فوده ، حـقوق اإلنسان ، بني النظـم القـانونية الوضـعية والش              (2)

  .33 ، ص 2003دار الفكر اجلامعي ، اإلسكندرية ، 
  .33فسه ص  املصدر ن(3)
 اإلســالمية ،    ة دكتور السيد عبد احلميد فوده ، حقـوق اإلنسان ، بني النظـم القانونية الـوضـعية والشـريع              (4)

  .33 ، ص 2003دار الفكر اجلامعي ، اإلسكندرية ، 
دة ،  احملامي الدكتـور فـاروق سعد ، تـراث الفكر السياسي قبـل األمـري وبعـده ، ، دار اآلفـاق اجلــدي                 (1)

  .247 ، ص 2002بريوت ، الطبعـة الرابعـة والعشرون ، 



  
وحتت عنوان املصلحة الوطنية عند مكيافللي خلص الدكتور عامر مـصباح املـصلحة             

 إرادة  الوطنية يف فكر مكيافللي بأا إرادة األمري ، فالدولة هي الوسيلة اليت يتم بواسطتها حتقيق              
األمري ، ألنه من يقرر أهداف الدولة ومنها حتقيق إرادته ، وبذلك عليه محــاية الدولـة ،                  

 امللك وأمنه واستقرار ملـكه ، ولتحقيق       ءلـذلك فإن املصلحة تكمن يف احملافظة على بقـا       
سبيل ذلك استخدام    ذلك جيوز له استعمال القوة لقمع احلركات الـداخلية والتمرد ، وله يف           

ل ما يسهل له مهمته ، من كذب وخداع وغدر ، مادام ذلك يؤمن بقاءه واستقرار ملكه ،                  ك
كما أن التفوق يف ميزان القوة ضروري وال يستطيع حتقيق أهدافه بدون قوة حتـافظ علـى                 
االستقرار الداخلي ، وتفوق يف القـوة على جريانه يضمن الردع ويؤمن سالمة اإلمــارة ،               

ع السلطات ، كرسم أهـداف السـياسة اخلـارجية ، وإعــالن          وامللك هو مصـدر مجي   
    )2(.احلرب ، واملصادقة على املعاهـدات ، وتعيني السفراء ، وأعيان الدولة 

  
" وبنفس القراءة يذكـر الدكتور عبـد الرمحن خليفة بأن مكيافللي كان يــرى أن            

وسيلة حـىت    الستزادة منها  بأية   اهلدف األول للعملية السياسية هو احملافظة على قوة الدول وا         
كان يدعو احلاكم إىل أن يأخذ باملكر والدهـاء حينا ، وبالشدة           .. ولو كانت غري أخـالقية     

والبطش حينا آخر ، تبعا للظروف اليت يواجهها ، ولذلك رأيناه كثريا ما ميتدح احلكام الذين                
وما كان يشغل بـال     .. ن قوة   ال يتقيدون بالقاعـدة األخالقية يف سبيل حتقيق ما يريدون م         

أو مبعىن أدق قدرة احلاكم على حتقيـق القـوة          ..مكيافللي على الدوام هو احلكم ومشكالته     
كان مكيافللي يعتقد أن القوة هي حمور العمليـة         .. السياسية واالحتفاظ ا أطول مدة ممكنة       

قـائق الرئيسية يف   لقد كان مكيافللي يدرك متاما أن القوة هي إحـدى احل         .. السياسة كلها   
سيطرة اإلنسان على نفسه وعلى الطبيعـة وعلـى         : احلياة ، القوة الـيت تؤدي إىل السيطرة        

ويستطرد مكيافللي ليتحدث عن ضرورة دراسة وتفهم القوة إذا ما أراد اإلنـسان             .. اآلخرين  
                                                 

الدكتور عامرمصباح، حتليل السياسة اخلارجية يف العامل الثالث، قرطبة للنشر والتوزيع ،احملمديـة،اجلزائر ، الطبعـة                  (2)
  . 63 ـ 62 ، ص   2007األوىل  ، 



   )1(." من أن معرفة القوة قوة يف حد ذاتـها  استـخدامها بطريقة مثمرة ، انطالقا
  

 العسكرية على حساب قيم الدين واألخالق ذكر الدكتور         موعن اعتناء مكيافللي بالقي   
ال يهمه من أساليب  احلكم غري الوسائل والسياسات الـيت           " عبد احلميد فوده بأن مكيافللي      

تؤدي إىل عظـمة الدولة وقوا ، وتلك اليت تستطيع الـدولة اتبـاعها لتعزيـز مكانتـها ،               
ألخطاء اليت ميكن أن تـؤدي إىل ضعف الدولة واضمحالهلا ، وإذ يعـتين بـالقيم               منبها إىل ا  

السياسية والعسكرية ، فإنه يفصلها فصال تاما عن القيم الدينيـة واالعتبـارات األخالقيـة               
 ، فهدف السياسة عنده هي احملافظة على قوة الدولة وزيادا وتعزيزها ، واملعيار              ةواالجتماعي

   )2(" .املصلحة" ، بل " احلق " ليس "  مكيافللي" ا التوجـه عنـد  احلـكم عـلى هـذ
  

 نويضيف الدكتور علي عبد املعطي إىل ذلك رؤية مكيـافللي لإلنـسان ، إذ يـرى أ                
مث " بطبيعته أناين حقود ، خداع جبان ال تستثريه إال منافعه وال حتركه إال مصاحله               " اإلنسان  

ألخالق اليت يرى أا تضر ا ، وهو يف أفكاره ال يعـري أدىن               محاية السياسة من ا    إنه يدعو إىل  
إننا يف دائرة السياسة    : " ، ويـروي عنه قوله     "اهتمام للمعايري األخالقية ، أو األسس الدينية        

وشئون احلكم ال نعرف إال مبدأ واحدا أو معيارا وحيدا حنكم فيه على العقل وهـذا املبـدأ                  
يت حيققها الفعل ، فإذا كانت النتائج مفيدة كان الفعل صـائبا وإذا             وذلك املعيار هو النتائج ال    

  )1(" .كانت غري مفيدة كان الفعل خاطئا
  

هده إطاللة على بعض من أ فكار مكيافللي وليس كلها أو أغلبها ولـكن أهـمها               

                                                 
وة      دآتور عبد الرحمن خليفة ، أيديولوجية الصراع السياسي ،           (1) ة الق ي نظري ة     دراسة ف ، دار المعرف

   .   57 ـ 55ص  ، 1999 الجامعية اإلسكندرية ،
شريعـة         (2) ـعية وال ـانونية الوض نظم الق ين ال سان ، ب ـوق اإلن وده ، حق د ف ـبد الحمي سيد ع ـتور ال دآ

  .   33 ، ص 2003اإلسالمية ، دار الفكر الجامعي ، اإلسكندرية ، 
فة السياسة بـني الفـكرين اإلسـالمـي والغـريب ،        ـي عـبد املعـطي حممـد ، فلس      نقـال عن الـدكتور عل    (1)

   . 103ـ  102 ، ص 1998اإلسكندرية ، ـ  دار املعرفة اجلامعية ، األزاريطة 



ٍون ، ال دف حتليلها أو انتقادها أو مناقشتها ، ولكن دف استطالع مكانة املصلحة يف املك               
الفكري الغريب ، من خالل مفكر مل خيتلف مع أقرانه إال يف اللغة الواضحة اليت يـستعملها يف                  
التعبري عن أفكاره ، ومل خيالفهم إال يف اجلرأة وعدم اخلوف من ردات الفعل اليت يف أغلبها ال                  

على تأيت من أناس يتحدثون مبا يؤمنون ، وكما ذكر  أعاله فإن هناك من واكب خطاه وسار                  
  " .جون بودان " جه ، ومن هؤالء  

  
إىل تدعيـم النظام امللكي املطـلق وتثبيت دعـائمه ،        " جـون بودان   "فقـد دعا   

حيث يرى أن كل دولة جيب أن تتمتع بسلطة عليـا واحـدة غـري منقسمة ، وهذه السلطة                
ن سيادته مطلقة   جيب أن تكون مطلقة ودائمة ، واحلاكم ال جيوز أن خيضع للقانون الوضعي أل             

 إىل  ي ، مــما يـؤد     )2(ال حتدها حدود وإمنا خيضع فقـط للقوانني اإللـهية والطبيعيـة           
تقليـص حقوق األفراد السياسية ، أو مصادرا بالـكامل ، كما هو احلـال يف األنظمـة                

  .الدكتاتورية ، واليت هي أيضا ال تستطيع إال أن تتحجج باملصلحة على حساب احلقوق 
  
لـيس مــن الـسهـل     " :قوله ) Michel Senellart(ل عنه ميشيل سينيالر وينقـ

. احلـكم مـىت يتصـرف أمـري كمـلك صـاحل ومــىت يتـصـرف كـطاغيــة             
فاألزمنـة ، واألمـكنة ، واألشخاص ، والفرص اليت تسنح جترب املرء غالبا علـى أن يقـوم                 

: ويعـلق ميشيل على ذلك بالقول      " بأشياء تبدو استبدادية للبعض وحممـودة للبعض اآلخر        
وال يعود هناك ، بالتايل مقياس دقيق للـسلطة العادلـة ،            . تتبعثر الضرورة يف تنوع الظروف      

لقد تغلب أمـر اخلـري    . بـل حد متماوج ترسم تعرجاته احلقل املطلق لداعي املصلحة العليا           
  )1(. العام على سلطان القانون 

                                                 
شريعـة         (2) ـعية وال ـانونية الوض نظم الق ين ال سان ، ب ـوق اإلن ـوده ، حق د ف ـد الحمي سيد عب ور ال دآت

  .  35 ،  ص 2003ر الجامعي ، اإلسكندرية ، اإلسالمية ، دار الفك
املؤسسة اجلامعية للدراسات والنـشر      ميشيل سينيالر ، املاكيافلية وداعي املصلحة العليا ، ترمجة أسامة احلاج ، جمد ،              (1)

  . 41  ، ص2002والتوزيع ، بريوت ، الطبعة الثانية ، 



  
ليس مثة طـاعون    : " نقل ميشيل عن بودان قوله      ويف مكان آ خر من نفس الكتاب ي       
هو السم الذي ميكن أن جيعل اإلمرباطوريات       " . " أخطر على اجلمهوريات من العصيان املدين       

  )2(" واجلمهوريات عرضة للموت ، يف حني كانت خلدت لواله 
  

يف مناقشته لرأي بنثام يف كتابـه أصــول         ويعلق الدكتور البوطي على هذه األفكار       
إن : " لشرائع حيث يـدعو إىل املنفعة حىت وإن تعـارضت مع القيـم األخـالقية ، بقوله              ا

امليزان الرئيسي الذي يضعه هؤالء يف االعتبار لدى معرفة         .. هذا الكالم يوضح من غري شك       
املصاحل واملفاسد ، كما يوضح أن من السهل حتويل كثري من املوبقات إىل مصاحل ضرورية من                

  .)3( "أجل ذلك 

  
   : مدى تعبري أفكار مكيافللي عن الرؤية الغربية القدمية واحلديثة:ثانياً 

  
كتـاب  (استمد مـكيافللي مـادة أفـكاره من حتليل ومراجـعة التاريخ الروماين          

 ، فعـلى سبيل املثـال ، من املبدأ        )4(ومن مالحظات سياسات الدول املعاصرة      ) املطارحات  
بصورة ..استخلص  " و) الضرورة ال تعرف قانونا      ( نوم غـرا سيا  الروماين الوارد يف مـرس   

. منطقية جدا النتيجة اليت مفادها أن القانون حبد ذاته ال يعرف ضرورة بسبب تقلب كل شئ                 

                                                 
  . 75  املصدر نفسه ص  (2)
ن البوطي ، ضوابط املصلحة يف الشريعة اإلسالمية ، مكتبة رحاب ، اجلزائر ، الدار املتحدة               الدكتور حممد سعيد رمضا    (3)

  . 39للطباعة والنشر ،  دمشق ، مؤسسة الرسالة ، بريوت ، الطبعة الثالثة ، دون ذكر تاريخ النشر ، ص 
دار اآلفـاق الـجديدة ،    الـمحامي الدكتـور فـاروق سعـد ، تـراث الفكر السياسي قبل األمري وبعـده ،              (4)

  . 246 ، ص 2002بريوت الطبعة الرابعة والعشرون ، 



 مما جيعل هلذه األفكار قيمة يف حتديـد         )1(".  احلد الذي على السلطة أال تتجاوزه      ممل يعد يرس  
رآة الغرب ، متصلة باملاضي ومتفاعلة مع احلاضر ، فأصبحت يف           موقع املصلحة من العدالة يف م     

ال ) : " Michel Senellart(سياق نص بيئتها ولكن حبـروف بارزة ، يقـول ميشيل سينيالر 
مـن يـود إعـادة      : ويضيف  .. يسعنا إنكار أن عناصر املاكيافلية موجودة لدى ماكيافيلي         

  )2(". يافلية لن يقع على أكثر من شبح ماكيافيلي إىل حقيقته عرب جتريده من املاك
  

هذا االتصال ذو البعدين الزمنيني ، املاضي واحلاضر ، يؤكد بنوة هذه األفكار للبيئـة               
الفكرية الثقافية الغربية ، رغم اختالف آخرين مع مكيافللي ، هم ليسوا بأكثر ممن استحسنوا               

 إذاً جمـرد كاشـف لفكـر        يكيافيللعليها ، ظاهريا ، أو ضمنياً ، فمـي        أفكاره ، أو وافقوه   
ساعدت ظروف ما على أن يصرح مبا مل جيرؤ أحد على التصريح به              متأصـل وليس مبتدع ،   

.  
  

 تأكيدا آخر على غربية أفكار مكيافللي ) Michel Senellart(ويضيف ميشيل سينيالر 
ـ مد  من أين اسـت   "بتساؤله عن مصدر سلطة مكيافللي ، وهو حبق جواب يف صيغة تساؤل                 ـ

 هذه السلطة الغريبة اليت جعلته يبقى حـاضرا يف كـل عصر ، كما لو أنـه                ـيعين مكيافللي   
  .)3("كتب للقرون الالحقة فيما عيناه مثبتتان على روما وعلى زمانه ؟

  
هـذه السلطة هي الـواقع الفكري الغـريب نفسه ، مبا حييـط به مـن تاريـخ ،              

                                                 
املؤسسة اجلامعية للدراسات والنـشر      ميشيل سينيالر ، املاكيافلية وداعي املصلحة العليا ، ترمجة أسامة احلاج ، جمد ،              (1)

  .116   ، ص2002والتوزيع ، بريوت، الطبعة الثانية ، 
  .14  املصدر نفسه ص (2)
املؤسسة اجلامعية للدراسات والنـشر      ميشيل سينيالر ، املاكيافلية وداعي املصلحة العليا ، ترمجة أسامة احلاج ، جمد ،              (3)

  .14   ، ص2002والتوزيع ، بريوت، الطبعة الثانية ، 
                   



ودواعي ضرورة الصراع وغريها من العـوامل اليت تؤثر        وعقيدة ، وأخالق ، وفلسفة حياة ،        
على املناخ الفـكري الثقايف حمليـطها  بعناصـره ، وأهـمها البشرية ، فتصطبغ بـصبغته ،               
وإن بدرجات كما سبق بيانه ، ويوضح الدكتور بلتاجي حصول ذلك التفاوت يف معرض حبثه               

درا من املفهوم ميكن أن يتفق عليـه        صحيح أن هناك ق   : " عن العدل وحقوق اإلنسان بقوله      
 فإن وجهة النظر تتعدد ،      ـاملتعارضة   اجلميع نظريا ، لكنه عند التطبيق العملي املشتبك باملصاحل        

  )1(. وتتعدد معها املفاهيم بالتبعية 
  

وجود تشابه بني فكرتني معينتني ظهرتا يف ثقافتني خمتلفتني ال يعين تـأثر             " وإذا كان   
ـ  أن يعين أن املقدمات املتشاة       نة ، بقدر ما ميك    الالحقة بالسابق   اليت تعرض علـى العقـل       ـ

ـ البشري يف خمتلف الثقافات       ، أوكماينقل الدكتور البوطي عـن       )2("  تستتبع نتائج متشاة     ـ
لقد قل الطعن على أصل املنفعة ، فضالً عن أنه صار معترباً كأنه الرابط اجلـامع                : " بنثام قوله   

السياسة إال أن شبه اإلمجاع هذا ظاهري فـقط ، فإن الناس اختلفوا اختالفـاً              بني األخالق و  
 )3(" كثريا يف فهم املنفعة وتقديرها حق قدرها ، ولذلك تشعبت مقدمام وتباعدت نتائجهم              

 كان مثارا للجدل منذ     ـوهو أساس األخالق    ـ    إن اخلري األقصى    : " ، وعن ستوارت مل قوله      
و تشعب الباحثون إزاء هذه املشكلة فرقا ومدارس        . بروتاغورس الشيخ   أيام سقراط الشاب و   

إن اتفاق الباحثني على نتائج البحث ممكن يف العلـوم          . دون أن تلتقي عندهم وجهات النظر       
 ذلـك ألن اإلنـسان يـأيت        ـكاألخالق والتشريع   ـ  مستحيل باإلضافة إىل العملية     . النظرية  

ا ، والقاعدة اليت يسري الفعل مبقتضاها جيب أن تستمد كل    أفعـاله من أجل غاية يهـدف إليه     

                                                 
سالم للطباعة والنشر والتوزيع والترمجة ،      حممد بلتاجي ، اجلنايات وعقوباا يف اإلسالم وحقوق اإلنسان ، دار ال           .د.أ (1)

  . 91 ، ص 2003 مصر ، الطبعة األوىل ، ـالقاهرة 
الدكتور إبراهيم حممد تركي ، الكلمة اإلهلية عند مفكري اإلسالم ، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ، اإلسـكندرية،                    (2)

  . 3، ص 2002الطبعة األوىل ، 
لبوطي ، ضوابط املصلحة يف الشريعة اإلسالمية ، مكتبة رحاب ، اجلزائر ، الدار املتحدة              الدكتور حممد سعيد رمضان ا     (3)

                  . 39للطباعة والنشر ،  دمشق ، مؤسسة الرسالة ، بريوت ، الطبعة الثالثة ، دون ذكر تاريخ النشر ، ص 



ومن هنا وجب البدء بوضع غاية لتدبري أفعال         . اطابعها وصورا من هذه الغاية اليت ختضع هل       
   )4(. اإلنسان 

  
 إذا كـان األمـر على هذا النحو ، فكيف بـهذا التشابه يف الثقـافة الواحـدة ،              

 فقط لتشابه املقدمات هذه املرة ، بل لتشابه املؤثرات اليت توجه            والذي يعترب أمر حتمي ليس      
املفكر يف بيئته ، وإن تباينت الرؤى أحيانا حول بعض القضايا ، أو اختلفت درجة التـصور                 

  .فيها من مفكر إىل آخر 
  

وعكـست  : "ويف مالحظته على تأثري البيئة على الفكرة يقول الدكتور حممد نظمي            
احملاوالت العديدة لتصور الدولة عند املفكرين السياسيني الظروف السياسية واالجتماعية الـيت            
ظهرت فيها آراؤهم ومفاهيمهم كما عكست االجتاهات السياسية اليت حكمت عاملهم ، ومع             

املفكرين السياسيني عن الدولة ما كان يرسم صورة مثالية ملا يتـصوره            ذلك فمن بني كتابات     
 كان حادثا وواقعـا يف      ا أن يكون ومن بينها ما يقدم صورة واقعية مل         باملفكر السياسي ملا جي   

عصره ، و على هذا اختلف الفكر السياسي كما اختلفت نظرياته السياسية باختالف املراحل              
  )1(.  اليت شكلته وأسهمت يف وضع أسسه التارخيية والظروف السياسية

  
ومل يكن ميكيافيللي هو من أمال على املشرعني الغربيني بناء القوانني على أسس مـن               
املصلحة ، دافعهم إىل ذلك إشباع األنا وما متليه من حاجات اجلسد ، مث هل ميكن جتاهل تأثري                  

بار مكيافللي فـاعال غـري      الواقع التشريعي على حركة الذهن البشري ، وهـل ميـكن اعت         
 أفكاره وإنـما استلهمها من     عإن مكيافللي مل خيتر   ..  متفاعل كما لو ولد وعاش يف غابه ؟         

واقـع عملي تشريعي ثقايف فلسفي أخالقي عايشه ، وأثـر فيه  وتـأثر بــه ، ويقـول                 
                                                 

   . 30 ـ 29نقالً عـن املصدر نفسه ، ص   (4)
 ، ظمي سـامل ، الفـكر السياسي يف اإلسـالم ، مؤسسـة شباب اجلامــعة ، اإلسـكندرية            دكتور حممد عزيز ن    (1)

  . 22 ـ 21  ، ص 1996



بـل هـي    فيهم ،    ةليس مسلما أن القوانني متأثرة بالناس وليست مؤثر       : " الدكتور البوطي   
ما يكتب ويقـرأ لـيس      " قاعـدة   ن ، وقد تكو   )2(" متأثرة بالسابقني ومـؤثرة يف الالحقني      

عصره وأنه ثار علـى هـذه        هي القاعدة اليت تبناها مفكرو    "  أن يعمل به     ببالضرورة ما جي  
القاعدة  أو مترد عليها فخالفها ، ولكن غريه من املفكرين ممن حافظ على هذه القاعدة ليسوا                 

كما ذكر مثل ذلك الدكتور بلتاجي      "   ما يكتب جيب أن يعمل به       " عا من املؤمنني بـأن     مجي
أن "  من هذا البحث ، ولقد شخص تلك احلالة الدكتور البوطي ، حـني خلـص إىل                  18ص  

 لقوانينها ،   أساسااملصاحل اليت آمنت ا أوربا على أيدي علماء الفلسفة األخالقية ، مث اختذا              
 من أنانية فردية غري مهذبة وإن ظهرت مبظهر السعي إىل الصاحل العام ، حتوم حول                مصاحل تنبع 

حاجات اجلسم وشهواته وان بدت أا تطرق باب العقل تسأله وتستفتيه ، ال تضع يف حساب                
   . )1(" وراء احلياة الدنيا وان مل تنكر الدين نالوسيلة غاية م
   

ـ ه ، إىل العصر احلاضـر من أحـداث        وما شهـده التاريخ قبـل مكيافللي وبعـد       ـ
ـ هي يف داللتها ليست بعيدة عن روح ما عرب عنه هذا املفكر               ال ميكن اختزاله بإرجاعـه إىل      ـ

فكر شخص واحد ، رغـم االنتقادات الظـاهرية هلـذه األفـكار ، فالسلوكيات السياسية            
الفلسطيين من أرضه قسرا ،     اليت أدت إىل موت آالف األطفال يف العراق ، واىل جري الشعب             

ال بد وأا نبتت و منت يف       ...واىل عمليات القتل اجلماعية يف البوسنة واهلرسك وغريها الكثري        
بيئة مواتية مالئمة ترعرعت يف أحضاا حىت وصلت إىل ما وصلت إليه من الصالبة الصِلفة ،                

كائنات الفكرية منذ كانت طفيليات     ونعين ا البيئة الثقافية واألخالقية اليت تسمح بنمو هذه ال         
حىت أصبحت آفات كاسرة ، وهذه مل تـكن عابرة للـزمن ، بل هي متوطنة ، وال ميكن إالً                  

  . أن تكون كذلك ، فهي إذاً كانت قبل مكيافللي ، ويف زمانه ، وبعد رحيله 
  

                                                 
الدكتور حممد سعيد رمضان البوطي ، ضوابط املصلحة يف الشريعة اإلسالمية ، مكتبة رحاب ، اجلزائر ، الدار املتحدة                   (2)

  . 35 الطبعة الثالثة ، دون ذكر تاريخ النشر ، ص للطباعة والنشر ،  دمشق ، مؤسسة الرسالة ، بريوت ،
                       

   .44 المصدر نفسه ص  (1)



ه المصلحي األناني ، وأين هي من الحقيقة ، وأنى هي من الصدق ، يكتب األستاذ محمد أبو القاسم عن تلك البيئة الفكرية الغربية ، التي تقومها خصائص الواقع األوروبي ، بمذهب
:  

أن أهمية المذاهب األوروبية تكمن في أنها تعكس الظواهر الفكرية المتولدة عن التجربة األوروبية نفسها ، وهذه األفكار هي ظواهر الوعي األوروبي ، وتظل التجربة "  
وروبية تتعامل مع هذه األفكار آتحليالت وصفية للحقائق ، بينما هي مجرد تعبيرات مفهومية عن خصائص الواقع األوروبي ، وليست تحليالت للحقيقة في الحضارية األ

تي انتهت إلى عقيدة الصراع والتًضاد بهدف  والعلمي ، واليجـوهـرها ، آذلك المارآسية تأتي آانعكاس لحقيقة ما تعبر عنه التجربة األوروبية في سياقها التاريخي واالجتماع
  )1( ".ءاالستعال

  

فأصبح الصراع هو حمور النشاط احليوي لإلنسان األورويب ، والوحدة هـي تنظـيم              
 هي وحـدة    الفعاليات الصراع يف شكل مؤسسي يقوم على عالقات القهر اإلداري بأكثر مم           

عمل البشري ضمن معناها اإلنـساين ،       بالتفاعل  ، ومل تستطع احلضارة الغربية أن تضع قوة ال          
ضمن االجتـاه     وال أن تطرح ضوابط أخالقية للعالقات بني البشر ، بل بلورت كل ذلك 

 كمردة سليمان   ـمث ضـوا بعـد النـار األوىل      . الغريزي فأشعلت نارا احترقوا ا مجيـعا       
  )2(.  فأعادوا بناء كل شئ وزادوا عليه لتفترسه حرب قـادمة ـمن اجلن 

تستوي كل املعسكرات الدولية يف النصف الشمايل من الكرة األرضية مبا فيها اليابان             
والصني لدى روحية فاوست وبرومثيوس ، وأن اختلفت القوالب التارخيية واالجتماعية الـيت             

األصـل  .. خـرجوا مجيعا مـن مـشكاة واحــدة         . أفرغ ضمنها هذا السائل األورويب      
والبـدائل  .. ايل القائم على املنفعة الفردية املطلقة عرب دولة املؤسسات      األصل الرأمس .. والبدائل

  )3(. االشتراكية املتولدة ضمن ذات الروحية كرد فعل طبقي على أساس املنفعة 
  

هذه هي احلضارة اليت تقدم فاوست حامال راياا امللطخة بالدماء واملرفرفة عرب غيـوم             
الدميقراطية اليت نـغىن لـها ، والـيت       . التضاد والصـراع   املنفعة واللـذة والبقاء لألصلح و    

متارس يف شكلها الربملاين يف قاعة وستمنستر ، ليست تفاعال بني كيانات سياسية خمتلفة تتجه               
ا إىل الوحدة والوئام بقدر ماهي تأطري لصراع وتكريس ملبادئـه ومنحه شرعية االسـتمرار              

                                                 
حمـمد أبو القاسم حـاج محـد ، العامليـة اإلسـالمية الثانية ، جـدلية الغيب واإلنسان والطبيعة دار املسرية ،                  (1)

  . 40 ـ  39بريوت ، دون ذكر تاريخ النشر ، ص 
بـو القاسم حـاج محـد ، العاملية اإلسـالمية الثانية ، جـدلية الغيب واإلنسان والطبيعة دار املسرية ،                حمـمد أ  (2)

  . 40 ـ  39بريوت ، دون ذكر تاريخ النشر ، ص 
   .40املصدر نفسه ص  (3)



  )1(.مال وحتالفاما اجلانبية التارخيي عرب صيغة احملافظني والع
   

نستطيع اآلن أن خنلص إىل القول بأن احلضارة األوروبية هي حضارة االحتاد بالطبيعـة              
ويتولد  عن هذا االحتـاد      . ضمن الشكل التحليلي والتركييب للظاهرة ، أي الشكل التفصيلي          

والتحـول  . ي  التحول باإلنسان من معنـاه اخللقي إىل معنـاه الطبيعي كـكائن طبيــع          
تتالشى قيـم التسخـري ، ومقابالـا      . بالكون من معناه اإلنساين إىل معناه الـمادي ارد         

 يف عامل املثل ، وحيل بديال عنها إنسان املطلق والقوة عرب شروط البقاء واالسـتمرار                ةاألخالقي
لسفات اللذة ، واملنفعة    أي عرب املثـل الطبيعية القائمة على فلسفة البقـاء بالقوة ، وف          . املادي  

 .)2(  
  

  :مدى انسجام مكيافللي مع نظرائه الغربيني : ثالثاً
  

ـ   خـالفات بـني مكـيافللي ونظـراء ه الغربيني على طبيعة املصلـحة ،           دال توج
ومكانتها يف الفكر ، وال حىت على خصوصيتها ، وقد متت اإلشـارة إىل ذلـك يف معـرض                   

ه ، ولكن بسبب تـميز أفكاره بالوضوح ،كان ال بـد مـن            احلديث عن تأثر مكيافللي ببيئت    
إزالة الشك حـول التوافـق املوضوعي ، بينه وبني من عاصـره من نـظرائه ، لتأكيد نسبة               
أفكاره إىل الفكر الغريب ال إىل فكره هو فقط ، كما توحي بـذلك بعض الكتابات ، فقـد                 

 مفـكري عصـره ، وآخرين منهم عربوا       لقي هذا الفكر املـكيافللي قبوال علنيا مـن بعض       
حاضرا يف  "من بقاء مكيافللي    " ميشيل سينيالر "ضمنا عن هذا القبول ، وسبقت اإلشارة لقول         

                                                 
  . 41املصدر نفسه ص   (1)
لية الغيب واإلنسان والطبيعة دار املسرية ،       حمـمد أبـو القاسم حـاج محـد ، العاملية اإلسـالمية الثانية ، جـد            (2)

  .  48  ـ47بريوت ، دون ذكر تاريخ النشر ، ص 
         



 وال  )1(.كل عصر كما لو أنه كتب للقرون الالحقة فيما عيناه مثبتتان على روما وعلى زمانه                
  .  من تعبريه عن ذكرى املفكر يعرب هذا احلضور عن شئ بقدر ما يعرب عن تأصل الفكرة أكثر

  
بناء اً على ما تقدم ، ال يكون احلديث عن اتفاق أو اختالف بني مكيافللي وغريه من                 
مفكري الغرب يف اعتبار املصلحة ، أو يف طبيعتها ، أو مضموا ، واخلالف يف غالبه ال يعدو                  

كاره ونظرياته بطريقـة    مل يضع أف  : " أن يكون حول اهلوامش ، كالقول على سبيل املثال أنه           
هذه املغاالة اليت   : "  أو انتقـاده بالقول مبغاالته      . )2(" منظمة أو على أساس فكـري منسق       

 ، هذا طبعا ال ينفي وجود معارضني ملكيافيللي         )3(" أوصلته إىل مهامجة الدين املسيحي نفسه       
ن املصلحة تتواجد على    من مفكري الغرب مسافة ، ولك     " مونتني"و " وأر نست " ، فبني   وبشدة  

  .مجيع نقاطها  
  
بدأت النهضة تترسخ يف القرن السادس عشر انربى من يدافع عن مكيـافللي             "فعندما  

حبـصر انتقـاده    ) Montaigne" (مونتني"ويترجم كتبه ، أو من يتخذ موقفا حياد ياً كما فعل            
ح اإلخالص واالسـتقامة يف     مبسألة إنكار مكيافللي إنكاراً تاماً استحالة جنا      " األمري  " لكتاب  

  )4(". اال السياسي 
  

كان دون ريب واقعيا مبعىن أنـه       "  الندي يف دراسة له يرى أن مكيافللي         وأما أر نست  
 ه ابتعدت هذ  اشدد دوما على ما اعترب حقائق عن الطبيعة اإلنسانية واتمعات السياسية مهم           

                                                 
ميشيل سينيالر ، املاكيافلية وداعي املصلحة العليا ، ترمجة أسامة احلاج ،جمد ، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنـشر                   (1)

  . 14   ، ص2002والتوزيع ، بريوت ، الطبعة الثانية ، 
الدكتور السيد عبد احلميد فوده ، حقوق اإلنسان ، بني النظم القانونية الوضعية والشريعة  اإلسـالمية ، دار الفكـر    (2)

    .33، ص  2003اجلامعي ، اإلسكندرية ، 
   .86 املصدر نفسه ،  ص  (3)
ر اآلفـاق اجلـديـدة ،    الـمحامي الدكتور فاروق سعد ، تـراث الفـكر السياسي قبل األمـري وبعـده ،  دا              (4)

  . 250 ، ص 2002بريوت ، الطـبعة الرابعـة والعشـرون ، 



 1(" احلقائق عن اخلُلُق(  
  

ـ ا يقول الدكتور بلتاجيكمـ ويتضح هذا بوضوح   إذا ما قرأنا الصياغات والتحليالت  
اليت يكتبها منظرو الفرقاء املختلفني يف الصراعات البشرية الكربى ؛ حيث تتعدد يف جممـوع               

وحنوها بتعدد  ) .. الوحشية(و) اإلنسانية(و) العدل(و) احلق(كالمهم مفاهيم القيم اردة مثل      
ـاهرة والـخفية والعقـائد ، وكافة العوامل الـيت توجـه          وجهات النـظر ، واملصاحل الظ    

وهذا كله لو افترضنا أن كال من الفرقاء صادق مع نفسه فيما يصدر عنه من صياغة                .. الفكر  
ـ يقول يف كل أمـر ما يعتقده يف باطنه         ـ    وتعليل    وليس األمـر هكذا دائمـا ؛ فكثريا مـا         ـ

) العدل(و) احلق(بصرف النظر عن    )  املادية   املصاحل( تصـدر األقـوال والتعليـالت عـن     
يف صورما املثالية أو النظرية حىت من وجهة نظر ذلك الذي يصدر عن مصاحله املادية وحدها                

.) 2(  
  

فترمحـت آثـاره إىل     " ومنذ القرن الثامن عشر نال تفكري مكيافللي التقدير واالعتبار          
 ) Fichte" (فيــخته "ويــحلل   . ليه  ع) Rousseau (وويثين رو س  . العديد من اللـغات    

" رانكـه   " ويعتـرب   . ويشهد له هيجل بالعبقرية     . كتاب األمري ، يف خطابه للشعب األملاين        
)Ranke (           مكيافللي مؤسس املنهج التارخيي احلديث ، وأحد مؤسسي التحليل التارخيي احلديث

ويعتـرب كافور  . لـدولة  بفضـل مكيافللي يف دراسة ا    ) Treitschke" (تراتيشكه  " ويشيد  . 
    )3(.  وزعماء الريزور جيمنتو   مكيافللي رسـول الوحدة اإليطالية 

  
" سـانكتس   "وتتواىل الدراسات والشروح املفصلة ألفكار مكيافللي ، فيكتب فيهـا           

                                                 
  . 247املصدر نفسه ص   (1)
حممد بلتاجي ، اجلنايات وعقوباا يف اإلسالم وحقوق اإلنسان ، دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع والترمجة ،                 .د.أ (2)

  . 91 ، ص 2003 مصر ، الطبعة األوىل ، ـالقاهرة 
الـمحامي الدكتور فاروق سعد ، تراث الفكر السياسي قبـل األمري وبعـده ، دار اآلفاق اجلديـدة ، بـريوت ،                     (3)

  . 251 ، ص  2002الطـبعة الرابعـة والعشـرون ، 



)Sanctis (توماريين"و) "Tomarini (فيـالري  "و) "Villari (فرنشيـشكو أروكــلي     " و  "
)Francesco Ercole ( فريدريكو كابود " و)  "Fredrico Cabod ( ماكوويل "، يف إيطاليا و  "
)Maccauly  ( لورد أكتون " و) "Lord Acton (يف إجنلترا ، .)1(  

  
لقـد قضـى مكيـا    : " ويقول كريستيان غاوس يف حق مكيافللي ويف حق أفكاره          

م يف هذه املدة الكـثري مـن         ثالثة عشر عاما جياهد لتحسني األحوال يف بالده ، وقد تعل           يفلل
" األمـري   " ومن نافلة القول أن ننكر أن كتاب        . احلقائق وكان اجلزاء الذي لقيه ، هو النفي         

وليس يف استطاعة القارئ احلديث     . مؤلف ينطوي على املرارة اليت جنمت عن فشله يف حياته           
اب من حقائق ما زالـت      أن يسمح هلذه احلقيقة بأن حتول بينه وبني رؤية ما حيتوي عليه الكت            

  )2(" تنطبق على واقعنا يف هذه األيام 
كـل ذلك يؤكد أن هذه األفكار رغـم غـرابتها كما يقـول ميشيل سيــالر             

)Michel Senellart( ، ورغـم االنتقادات اليت وجهت إليها من مفكرين هم وليدو نفس البيئة 
الضمين ، فما معىن بقاء هذه األفكـار        ال ميكن إنكار اإلعجاب الذي قوبلت به والقبول         " فإنه

حية على مدى زمين طويل قد تكون الغرابة سبب لالنتشار ولكن البقاء حيتـاج إىل متـازج                 
  )3(" . وانسجام بني األفكار املسجلة قيد الدرس وتلك اليت تتصف بصفة البقاء والدميومة

  

   : الفكر الغريب املصلحة يفخصوصية مفهوم: رابعاً 
  

 عن تعاريف املصـلحة ، وقد تقدم القول بصعوبتها ، يـرد تساؤل عن             بغـض النظر 

                                                 
  . 251  املصدر نفسه ص(1)
لفكر السياسي قبل األمـري      كريستيان غاوس ، مقدمة كتاب األمري ، نقال عن احملامي الدكتور فاروق سعد ، تراث ا                (2)

  .  47 ، ص2002وبعده ، دار اآلفاق اجلديدة ، بريوت ، الطبعة الرابعة والعشرون ، 
املؤسـسة اجلامعيـة     ميشيل سينيالر ، املاكيافلية وداعي املصلحة العليا ، ترمجة أسامة احلاج ، الطبعة الثانية ، جمد ،                   (3)

  .15  ، ص2002للدراسات والنشر والتوزيع ، بريوت ، 



يف الفـكر الغريب ، وداعـي إثارة هـذا التساؤل ، هو عـدم            " مصلحة"مدلول مصـطلح   
قدرة التعاريف اليت حاولت مسح الضباب عنه ، أن تتوصل إىل تقارب فيما بينها ، فضالً عن                 

، أن املصطلح يف حـد ذاته يـشكل وعــاء أو           اتفاقها ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى          
إطـار قابل للملئ ، فهـو يعـرب عما يـراد لـه أن يعـرب عنـه ، والقابليـة للتوظيـف                    

قريبا من ، أو على عـالقة مــا ، بـبعض           "  املصلحة"االستخدامي ، جيعل من مصطلح        
لك املصطلح عند فريق ، وبعيد عن ذ     " الـحق"املصطلحات األخـرى ، كعـالقته مبصطلح        

عند فريق آخر ، واالختالف ناشئ عن اختـالف وجهات النظر الناتج عن اشتباك املـصاحل               
  )1(.املتعارضة عند التطبيق العملي  

  
لقد رجح مكيافللي املصـلحة على حقوق األفراد الطبيعية ، يف الـحرية السياسية ،             

الغايـة تـربر    " مـنطلقا من    وجتيري حقوقهم حلساب الدولة ، مـن اجل تقويتها واستقرارها        
فهـذه املقـولة اليت اشتـهر ا ، تدل يف أضعف دالالا على خصوصية مفهـوم              " الوسيلة  

  . املصلحة ، اليت ال حتدها جدود 
  

ـذا يكشف عـن نـظرة الفـكر األورويب للمصـلحة ،        " مكيافللي  " ولـعل  
 اقتضى األمر تطبيقه دون ضـوابط ،        باعتبارها مبـدأ قائما بذاته ، له خصوصيته ، يطبق مىت         

سواء كان األمر يتعلق باستخدام القوة ، ومـا تـؤدي إليه مـن ضـرر باآلخــرين ، أو                  
باستخدام  السياسة ، وما يتطلبه هذا االستخدام من بعد عن قيم الصدق والــوفاء ، أو إذا                  

لشعب ، فال عالقة هلذا     اقتضى تطبيقه داخليا يف تقليص أو جتميد احلريات السياسية ألفـراد ا          
 وغريها ، فهو مستقل عنها ،       فاملصطلح باملفاهيم اليت تتضمنها مبادئ احلق والعدل واإلنصا       

  . وميكن االستعاضة به عنها يف جمال التضليل الدعائي 

                                                 
حممد بلتاجي ، اجلنايات وعقوباا يف اإلسالم وحقوق اإلنسان ، دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع والترمجة ،                 .د.أ (1)

  . 91 ، ص 2003 مصر ، الطبعة األوىل ، ـالقاهرة 
  



  
ميكن استكشاف احملتوى املفهـومي     " األمري  " وبإلقاء نظرة على بعض حمتويات كتابه       

و " العدل"و  " احلق"من قيم   "  مفهوم املصلحة   " ذلك بإفراغ حمتوى    ، و "  املصلحة"ملصطلح    
أي تطويع احلقوق و والقيم ، واألخـالق ،         " احترام احلرية السياسية  "و" الوفاء"و  " اإلنصاف"

  .أو عزهلا عن املصاحل ، أو باألحرى القول عزل املصلحة عنها أي استقالل املصلحة 
  
فرانسيسكو سفوروزا وطريقتـه يف إدارة شـئون        بعد سرد مكيافللي لقصة الدوق        ف

إمارته ، اثنا عليه معتربا أنه جيب أن يكون مثاال حيتذي به كل من يطمع يف الوصول إىل قمـة                 
عن طريـق تـأمني      وعلى كل من يرى ضرورة لالحتفاظ بإمارته اجلديدة       :  " السلطة قائالً     

ة أو اخلـدعة ، وفـرض احلـب   نفسه ضد األعداء ، وكسب األصدقاء ، واالحتالل بالقـو      
 والتبعـية على جنـوده ، وتدمري من ميكـن لـه أن            مواخلوف على رعاياه ، وبسط االحترا     

يلحق به األذى ، وإدخال البـدع بدل العادات القدمية ، واالتصاف بالشدة والرمحة معـا ،                
حلفاظ علـى   والشهامة والتحرر ، والقضاء على املتطوعني القدامى ، وخـلق قوة جديدة ، وا            

صداقة امللوك واألمراء ، بشكل حيملهم على اإلقبال على تقدمي املنافع له ، واخلوف من إيذائه                
  )1(" .، أن جيد يف أعمال هذا الرجل خري مثال حيتذى 

  
أعطى نيقولـو   " أولئك الذين يصلون إىل اإلمارة عن طريق النذالة           : " وحتت عنوان   

، حيث ارتقـى اغـاتو كليس الصـقلي العـرش ، وهو         مثالني حيني للوصول إىل اإلمارة      
فقد قرر أن يـصبح     .. من أحط الطبقات وأدناها يف بـالده ، ليصبـح ملكا على سراقوسه          
  . إياه الدستور هأمرياً وأن حيافظ بالعنف ودون اللـجوء إىل عون اآلخرين ، على ما منح

  
عهم يف قـضايا بالغـة      استدعى ذات صباح أهل سراقوسة وجملس شيوخها للتشاور م        

                                                 
اق      (1) شورات دار اآلف اد ، من ري حم ب خي اد ، تعري ري حم ب خي ر ، تعري افللي ، األمي و مكي  نيقول

  . 94 ، ص 2002الجديدة ، بيروت ، الطبعة الرابعة والعشرون ، 



األمهية بالنسبة للجمهورية ، وعند جتمعهم أشار إىل اجلنـود فهجموا عليهم وقتـلوهـم ،             
وبعد أن حتقق له قتلهم متكن من احتالل املدينة وحكمها ، دون أن خيشى املنازعات الداخلية                

.  
  

اين فوغـلياين ،   يتيم األب ، رعاه خاله جيوف     "  أوليفريوتو دافريمو   " ومثاله الثاين هو    
ليصبح جنديا ، مث طمـع يف اإلمارة ، فتـآمر مع بعض مواطين مدينة فـريمو ، معقل خاله                 
، فكتب إىل خاله يستأذنه يف زيارته ، فأجابه خاله واستضافه يف منـزله ، وبعد أن استقر به                  

ء دعا احلضور   املقام ، أقام وليـمة كبرية دعا إليـها خـاله ووجهاء  املـدينة ، وبعد العشا             
إىل خلوه يتم فيها نقاش بعض األمور ، وما كاد اجلمع أن جيلس حىت خرج عليهم اجلنود من                  

  .املخابئ وقتلو هم مجيعا 
  

ويف رده على من يتساءل كيف استطاع هؤالء أن يعيشوا بأمان واطمئنـان سـنوات             
بب يف ذلك نـاجم     إنين أعتقد أن الس   : " طويلة رغم ما ارتكبوه من خيانات و فضائع يقول          

. عن الطريقة اليت ارتكبت ا األعمال الفظيعة ، وهل كانت طريقة حسنة التنفيذ أم رديئـة                 
وإين ألطلق اسم الطريقة احلسنة ، إذا مسح لنا أن نستعمل احلسن للشر ، على تلك األعمـال                  

  )1(.. " اليت دفعت اليها احلاجة إىل االستقرار وضمان األمن 
  

! نا من وجـهة نظر  مكيافللي إذا لـىب النتائج الـمرجوة مـنه            فالشر يـكون حس  
دون أن أحتدث عن مزايا     : " .. وقبل سرده للمثالني عن أسلوب املكر واخلداع والبطش قال          

 إلقناع كل من يرى نفـسه مـضطرا         )2() أي املثالني ( هذا األسلوب ، العتقادي بكفايتهما      

                                                 
اق        (1) شورات دار اآلف اد ،من ري حم ب خي اد ، تعري ري حم ب خي ر ، تعري افللي ، األمي و مكي نيقول

   .     101 ـ 96، ص  2002الجديدة ، بيروت ، الطبعة الرابعة والعشرون ، 
  .ما بني القوسني ليس يف النص األصلي  (2)



  )3(.." لتقليدمها 
  

على احلاكم الذكي املتبصر أن ال حيافظ على وعوده عندما يرى            " ويرى مكيافللي أن  
أن هده احملافظة تؤدي إىل اإلضرار مبصاحله ، وأن األسباب اليت محلته على إعطاء هدا الوعد مل                 

ولو كان مجيع الناس طيبني ، فان هـدا الرأي ال يـكون طيبا ، ولكن بالنـظر               . تعد قائمة   
ورهم لن يـحافظوا على عهودهم لك ، فإنك لـست ملزمـا            إىل أنـهم سيئون ، وهم بد     

ولن يعدم األمري الذي يرغب يف إظهار مربرات متلونـة للتنكـر            . باحملافظة على عهودك هلم     
ويف وسع اإلنسان أن يورد عددا ال حيصى من         . لوعوده ، ذريعة مشروعة لتحقيق هذه الغاية        

م من املرات ، تنكر األمراء ملواثيق الـسالم ،          األمثلة العصرية على هذه احلقيقة ، وأن يظهر ك        
فنقضوا معاهداـم ، وكم من املرات أضحت عهودهم ال قيمة هلا من جراء تنكرهم هلـا ،                 
وأن يربهن على أن أولئـك الذين متكنوا من تقليد الثعلب تقليدا طيبا قد جنحوا أكثـر مـن                  

 الصفة ، أن جييد إخـفاء ها عن        غريهم ، ولكن الضرورة حتتم على األمري الذي يتصف ذه         
الناس ، وأن يـكون مداهنـا كـبريا ، ومرائيا عظيما ، ومن طبيعة الناس أن يكونوا مـن                 
البساطة والسهولة حبيث يطيعون االحتياجات الراهنة ، ولذا فإن من يتقن اخلداع ، جيد دائما               

  )1(".أولئك الذين هم على استعداد ألن تنطلي عليهم خديعته
  
 ، بل هي حكاية واقع ، واملشكلة ال تكمن يف           ي هذه ليست رؤية خيالية مليكيافيلل     إذاً

 يف املصادقة على ذلك الواقع بِعالّته ، واعتماده منهجا جيعل من املصلحة             نالواقع بقدر ما تكم   
ضرورة ، وليست جمرد مفهوم مساعد يعتمد عليه يف إيضاح أو تفسري مفهوم آخر ، فتتحول                

ادية إىل واقعية فكرية تفرض نفسها كحقيقة ال ميـكن جتــاوزها ، وهــذا              الواقعـية امل 
التـحول حاصـل يف الفـكر والـحياة الغـربية ليس بسبب مكيا فللي ، كما تقدم ، وإن               

                                                 
اق         (3) شورات دار اآلف اد ،من ري حم ب خي اد ، تعري ري حم ب خي ر ، تعري افللي ، األمي و مكي نيقول

  .         96، ص  2002الجديدة ، بيروت ، الطبعة الرابعة والعشرون ، 
اق      (1) شورات دار اآلف اد ، من ري حم ب خي اد ، تعري ري حم ب خي ر ، تعري افللي ، األمي و مكي  نيقول

  .   149 ـ 148 ، ص 2002ة الرابعة والعشرون ، الجديدة ، بيروت ، الطبع



  .تصدر قائمة ممثلي هذه احلقيقة 
  

" من خالل استعراض رؤى املفكرين الغربيني املتقدمة ، إضافة إىل  مقتطفات كتـاب               
ال يبدو فيها ما يشري إىل عالقة ما واضحة بـني مـصطلح املـصلحة وغـريه مـن                   " ري  األم

املصطلحات ، كأن يكون أحدمها وصفا لآلخر أو مرادفاً أو مفـسراً ، والعالقـة الوحيـدة                 
الواضحة هي سيادة املصلحة على غريها ، وقيمومتها عليها يف عملية فرز األعمال أو توصيفها               

 وأن الطريق من الوسيلة إىل الغاية قد أُخلي من مجيع العقبات ، مثـل               ، بني احلسن والسيئ ،    
احلق ، العدل ، اإلنصاف ، الوفاء ، اإلخالص ، وغريها من األخطار اليت يخشى منها علـى                  

  .املصلحة حىت أصبحت يف مأمن منها ، وأقل ما يقال يف ذلك أا مستقلة 
  

 يف الفـكر الغـريب مفـهوم مستقل ،       "املصـلحة"يف النتيجة ميكن القول أن مفهوم       
أو ) العـدل   (و) احلق(قائم بذاته ، يعرب عن خصوصية حمتواه ، متميزا يف تطبيقاته عن مبادئ              

  . عليه األمـر يف الشريعة اإلسالمية و، بعكس ما ه) اإلنصاف(
  

وما دام موضوع احلديث هـو مفهوم املصـلحة ، وعالقته بغريه مـن املفـاهيم ،             
ص مفهوم احلق ،  قد يـكون مـن املناسب يف اية هـذا املبـحث ، التعرف على                وباألخ

التوصيف الغريب ملفهوم املصلحة ، املتمثل يف الضرورات اخلمس يف الشريعة اإلسالمية ، وذلك              
  :يف مطلب خامس وأخري 

  
  

  :الضرورات الخمس من منظور غربي : المطلب الخامس 
  
  



ية العامة لألمم املتحدة اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان        م ، أعلنت اجلمع   1948يف عام   
ـ   "   الوثيقة الدولية حلقوق اإلنسان   " م ، صدرت       1976، ويف عام      قـوة   اكوثيقة دولية هل

  )1(.قانونية ومعنوية 
  

 فكر ما ، ولكـن واقع احلال خمتلف ،         ىوالصبغة الدولية هلذه الوثيقة متنع احتساا عل      
على موافقة دولية مما يعترب مشاركة يف إعدادها ، فإن ذلـك ال ينفـي               فالوثيقة وإن حازت    

 اإلنسان ضارب يف القدم ، وسابق على وجـود األمـم            قالصبغة الغربية عنها ، فتاريخ حقو     
  .املتحدة 

  
أن دولة املدينة   " ففكرة احلقوق كانت ماثلة يف فكر احلضارة اإلغريقية ، حيث ساد              

 الدميقراطي يكمن يف ال منوذج للدستور الدميقراطي ، وأن طابع أثين  يف أثينا كانت عنوانا ألفض    
  )1(. املساواة واحلرية 

  
يف مؤلفه  "  جون لوك "إىل حقوق الطبيعة ، وكذلك          "   زتوماس هو ب  " وقد أشار     

 ، وقد جتلت هذه املبادئ يف فكر        1866 احلقوق الطبيعية منذ عام      الثاين عن احلكومة أشار إىل    
توماس " األمريكية والفرنسية ، ويف خطب وكتابات مفكري هاتني الثورتني أمثال             الثورتني  

 وقد ربطت هذه الفئة " Thomas Pain"  "توماس بـني  "  Thomas jeffereson"  " جيفرسون 
من املفكرين السياسيني بني فكرة حقوق اإلنسان وفكرة العقد االجتماعي واليت مؤداهـا أن              

   )2(. قوق طبيعية مستقلة متاما عن الدولة وتنبع من الطبيعة البشرية األفراد يتمتعون حب
  

                                                 
  . 3 ، ص 1984 القاهرة ، يونيو ، ـالوثيقة الدولية حلقوق اإلنسان ، مطبعة املاس   (1)
 الدكتور السيد عبد احلميد فوده ، حقوق اإلنسان ، بني النظم القانونية الوضعية والشريعة  اإلســالمية ،                   نقال عن  (1)

   .86،  ص  2003اإلسكندرية ، دار الفكر اجلامعي ، 
   .   3 ص نقال عن املصدر نفسه  (2)



هذه احلقوق فذكر أن الدولة يف ظل الـنظم         ”Waline"  "والني"ولقد أورد الفقيه    "
حرة : الدميوقراطية احلرة تكفل ألفرادها املساواة فيما بينهم مث الكثري من احلريات ومثال ذلك              

ايف واملعنوي كحرية التعليم وحـرية الصـحافة ، وعليها أيضا         الرأي ، حـرية اإلعداد الثق    
 عأن تكفل حرية املناقشة واألعمال السياسية اليت ال تتسم بأعمال العنف مبعىن حرية االجتما             

وخاصة االجتماعات السياسية وحرية تكوين اجلمعيات وأخريا تكفل الدولة ألفرادها حـرة            
فسه وحرية الناخب يف اختيار من ميثلـه مـن بـني             أي حرية املرشح يف ترشيح ن      باالنتخا

 )1(" . املرشحني
  

 اليوم من مفاهيم وأفكار حول حقوق اإلنسان وحرياته ،          دويف واقع األمر فإن ما يترد     
  )2(.يعد حقيقة ولدت مع اإلنسان عرب تطور فلسفي وسياسي واجـتماعي طويل

عا على اعتبـار املبـادئ       ويف كل األحوال يكفي البحث أن يكون الفكر الغريب جمم         
الواردة يف الوثيقة وتصنيفها يف خانة احلقوق ، العتماد الوثيقة باعتبارها متثل فكرا غربيا ميكن               

  "  .املصلحة"و " احلق"مقارنته بغريه دف توضيح مفهومي 
  

ووجه املقارنة هو معرفة مدى التماثل أو التغاير بني ما يطلق عليه مصلحة يف الفكـر                
، وما يطلق عليه حق يف الفكر الغريب ، وذلك يف مخس نقاط على سبيل املثال متثل                 اإلسالمي  

  :الضرورات اخلمس 
  
  

  :حفظ الدين  : أوال

                                                 
 ،  1975الدكتور خليل حمسن ، النظم السياسية والدستور اللبناين ، دار النهضة العربية للطباعة والنشر ، بـريوت،                    (1)

  . 618ص 
ية الوضعية والشريعة  اإلســالمية ،        الدكتور السيد عبد احلميد فوده ، حقوق اإلنسان ، بني النظم القانون            نقال عن  (2)

  .4،  ص  2003دار الفكر اجلامعي ، اإلسكندرية ، 



  
لكل شخص  : " تنص املادة الثامنة عشرة من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان على أن            

انتـه أو عقيدتـه ،      احلق يف حرية التفكري والضمري والدين ، ويشمل هذا احلق حرية تغيري دي            
وحرية اإلعراب عنهما بالتعليم واملمارسة وإقامة الشعائر ومراعاا سواء أكان ذلك سـرا أم              

  )3(" مع اجلماعة 
  

  
  :حفظ النفس  :ثانيا

  
لكل فرد احلق يف " تنص املادة الثالثة من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان على أن 

  )1(.احلياة واحلرية وسالمة شخصه 
  

املادة السادسة من القسم الثالث من العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة             وتنص  
وال . وحيمي القانون هـذا احلـق       . لكل إنسان احلق الطبيعي يف احلياة       " والسياسية على أن    

  )2(.جيوز حرمان أي فرد  من حياته بشكل تعسفي 
  

  :حفظ العقل  : ثالثا
لكل شـخص   " ي حلقوق اإلنسان على أن      تنص املادة التاسعة عشر من اإلعالن العامل      

احلق يف حرية الرأي والتعبري ، ويشمل هذا احلق حرية اعتناق اآلراء دون أي تدخل ، واستقاء            
   )3(. األنباء واألفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد باحلدود اجلغرافية 

                                                 
    .9 ، ص 1984 القاهرة ، يونيو ، ـ ، مطبعة املاس    الوثيقة الدولية حلقوق اإلنسان (3)
  . 8 ، ص  1984  القاهرة ، يونيو ، ـ   ،  مطبعة املاس   الوثيقة الدولية حلقوق اإلنسان  (1)
   .27 ، ص 1984   القاهرة ، يونيو ، ـ  الوثيقة الدولية حلقوق اإلنسان ، مطبعة املاس     (2)
  . 10 ، ص 1984 القاهرة ، يونيو ، ـ       الوثيقة الدولية حلقوق اإلنسان ، مطبعة املاس   (3)



  :حفظ النسل  : رابعا
  

  : ن العاملي حلقوق اإلنسان على أن تنص املادة السادسة عشر من اإلعال
  
للرجل واملرأة مىت بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب              . 1

 .اجلنس أو الدين ، وهلما حقوق متساوية عند الزواج وأثناء قيامه وعند احنالله 
 إكـراه   ال يربم عقد الزواج إال برضى الطرفني الراغبني يف الزواج رضى كامال ال            .  2

 .فيه 
  )1(. األسرة هي الوحدة الطبيعية األساسية للمجتمع وهلا حق التمتع حبماية اتمع والدولة  .1

  

                                                 
  . 9 ، ص 1984 الوثيقة الدولية حلقوق اإلنسان ، مطبعة املاس  ـ القاهرة ، يونيو ، (1)



  : حفظ املال  :خامسا
  

  : على أن  من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسانتنص املادة السابعة عشر
  

 .لكل شخص حق التملك مبفرده أو باالشتراك مع غريه  .1
 
  )1(. ن ملكه تعسفا ال جيوز جتريد أحد م .2

  
بمطابقة نصوص اإلعالن بالضرورات الخمس المتفق على أنها مصالح من قبل علماء األصول ، يمكن مالحظة 

  :أمرين 

  

 أمنا يطلق عليه مصاحل يف الفكر اإلسالمي ، وقد متثل يف الضرورات اخلمـس               :أوهلما  
من صنف احلقوق يف الفكر الغريب ،   امع على أا من املصاحل املعتربة لدى الشارع ، إمنا هي            

وهي يف الفكر اإلسالمي أيضا حقوق ، ولكن ذكرت بصفتها ، واليت هي يف نفس الوقـت                 
 به الشرع احلنيف ، من أوامر ونواهي ، على اختالف درجاا ، لـذلك               ءوصف لكل ما جا   

صلحة هو إطار    فتعبري امل  )2(" ما تقع املصلحة عقبه     : "بأنه  "  املناسب"عرف علماء األصول      

                                                 
  . 9 ، ص 1984 القاهرة ، يونيو ، ـ الوثيقة الدولية حلقوق اإلنسان ، مطبعة املاس  (1)
ملا فيه من ابتداء ما نيط به احلكم    ) يسمى ختريج املناط    ( أي استخراج العلة بذلك     ) واستخراجها  ) ( اإلخالة  ( يقال  ) ، و   املناسبة  ( مسالك العلة   من  ) الرابع  (  (2)

يعين أن يكون األصل مشتمال على وصف مناسب للحكم ، فـيحكم            ) تعيني علة األصل بإبداء املناسبة من ذات الوصف         ( أي ختريج املناط    ) وهو  ( ، أي علق عليه     
الف املعـرف ، وهـو   خب) لغوية ( هنا ) واملناسبة ( أن ذلك الوصف هو علة احلكم كاإلسكار للتحرمي ، والقتل العمد العدوان للقصاص       : العقل بوجود تلك املناسبة     

ومعىن املناسب أن يكون يف إثبات احلكم       : الروضة  قال يف   ) ما تقع املصلحة عقبه     : واملناسب  ( املناسبة ، فإا باملعىن االصطالحي ، حىت ال يكون تعريفا للشيء بنفسه             
اختلف يف تعريف املناسـب ،  : وقال يف شرحه . صلحة عقبه لرابط ما عقلي  هو ما تتوقع امل   : املناسب  : يف خمتصره   الطويف  قال  ) وزيد لرابط ما عقلي     ( عقبه مصلحة   

عليه مدار الشريعة ، بل مدار الوجود ، إذ ال وجود إال وهو على وفق املناسبة العقلية ، لكن أنواع املناسبة تتفاوت يف العمـوم                         ألن  واستقصاء القول فيه من املهمات ؛       
املناسب ما تتوقع املصلحة عقبه ، أي إذا وجـد أو إذا  : فيت عنا مناسبته مسي تعبدا ، وما ظهرت مناسبته مسي معلال ، فقولنا      واخلصوص ، واخلفاء ، والظهور ، فما خ       

 " أدرك العقل السليم كون ذلك الوصف سببا مفضيا إىل مصلحة من املصاحل لرابط ما من الروابط العقلية بني تلك املصلحة وذلك الوصف ، وهو معـىن قـويل                     : مسع  
القصاص مـشروع ،  : وإذا قيل . املسكر حرام ، أدرك العقل أن حترمي السكر مفض إىل مصلحة ، وهي حفظ العقل من االضطراب        : إذا قيل   : مثاله  " لرابط ما عقلي    

ي هو القرابة ، فإن املناسب هنـا        لرابط عقلي ، أخذا من النسب الذ      : مث قال قلت    . أدرك العقل أن مشروعية القصاص سبب مفض إىل مصلحة ، وهي حفظ النفوس              
فكذلك الوصف  . مستعار ومشتق من ذلك ، وال شك أن املتناسبني يف باب النسب ، كاألخوين وابين العم وحنوه ، إمنا كانا متناسبني ملعىن رابط بينهما ، وهو القرابة                            

  املصاحل   -شرح الكوكب املنري    ( .  الوصف صاحلا لإلفضاء إىل تلك املصلحة ا هـ          املناسب هنا ال بد أن يكون بينه وبني ما يناسبه من املصلحة رابط عقلي وهو كون               
   .)3/2/2007 – اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد ن وزارة الشؤو–اململكة العربية السعودية " اإلسالم" موقع –املرسلة 



عام حيوي مفاهيـم خمتلفة جيمـعها اعتبار الشارع هلا ، و ليست املصلحة  مفهوما مستقال               
 .  

  

 بتحزبه ألصحاب احلقوق ، والدعوة إىل حفـظ         يأن عبارات اإلعالن توح   :  ثانيهما  
ن تلك احلقوق ومحايتها والدفاع عنها ويقف إىل جانب أصحاا ، مدافعا ، مبعىن أنه خياطب م               

عليهم التزامات من موقع الطرف يف املعادلة ، وهذا طبيعي ألن طريف احلقوق اليت يعاجلها هم                
من جاِنٍب سلطات لديها القوه والقهر ، ومن جانب آخر أناس عاديني ضعفاء حباجة إىل سند                
، ولعل هذا هو السبب الذي حدا بواضعي اإلعالن إىل التفـكري به ، علما بأن فكرة اإلعالن                 

  . تكن وليدة برهة من الزمن ، ولكنها نتيجة معاناة ممتدة امتداد حياة اإلنسان الطويلة مل
  

، و  " التـزام "يقابلـه   " حق" ومن املعلوم أنه فيما عدا حقوق اهللا على اخللق فإن كل            
ميزان القوة بني من له احلق ومن عليه االلتزام ال يشكو دائما من خلل ، فالغالب يف العالقات                  

عالقات بني األفراد ، وهم يف الغالب أيضا متساوون يف القوة ، ويف هذه احلالة يبدو أن                 هي ال 
األمر سيان بني حث صاحب احلق النتزاع حقه ، أو حث من عليه االلتزام على أداء التزامه ،                  
ألن النتيجة واحدة ، وهي إيصال احلقوق إىل أصحاا أو متكـنهم منها ، ولكن  الـشريعة                 

 اختارت األمر الثاين إلحقاق احلقوق ، ألنه األكثر انسجاما مع روحها ، وبرناجمها              اإلسالمية
التربوي الذي هو من أهم أهدافها ، فما جاءت إال لتريب اإلنسان تربية تسمو به على املادة ،                  
تنـزيها له من األنانية وحب الذات ، فكان ال بد النسجامها مع هذا التوجــه أن تكـون                 

ـ  ا إىل العـطاء والتضـحية واإلحسان ، وخدمة اآلخر ، والتسامح ، واملراعـاة             دعوا دائم
،فتطـلُب من صاحب الدين مراعاة مدينـه أكثـر من حثـها الــدائن علـى املطالبـة               

  فَنِظرةٌ ِإلَى ميسرٍة عسرٍة وِإنْ كَانَ ذُو بدينـه رغم احتـرامهاهلـذا احلـق  
 بـل  .)1(

   لَكُم ِإنْ كُنتم تعلَمـونَ      وأَنْ تصدقُوا خير   حثـه على السماح واألفضل له التنازل عن حقه         

                                                 
    .280 / 2سورة البقرة   (1)



 وذلك انطالقا من فهم الشريعة لطبيعة اإلنسان الـرتاعة إىل الباطـل ، وحماولة ترويضها              )2(
 بذلك فال حتتاج إىل توجيـه ،        ةيدها على العطاء ، ال تعليمها على األخذ ألا ذاا كفيل          وتعو

الشارع من عليه الدين أن ميلي على كاتبه ، ولئن كان األمــر يتعلـق                ويف كتابة الدين أمر   
بـحفظ احلق بكتابته ، فإن اخلطاب القرآين جاء منسجما مـع الربنامج العـام ، معتــنيا                

لتـزام ، لتحقيق الـحق ، فيجعل اإلمالء ممن عليه احلق ، وحيذره من البخس ، لذا                جبانب اال 
وبالتدقيق يف عبارات علماء األصول جند أن وصف املصلحة عندهم إمنا ينصب على جانـب               

  . أداء االلـتزام ، وإن أدى بالنتيجة إىل حفظ احلقوق 
  

  
وم احلق يف الشريعة اإلسالمية ،      مما سبق إذا أمكن القول بتداخل مفهوم املصلحة و مفه         

مبعىن أن املصلحة منضبطة بعناصر احلق ، بل اكثر من ذلك ، إذ تتضمن معىن اإلحسان ، وهي                  
 ل ،كمـا يقـو    بذلك تعكس روح الشريعة ، أي أا ذا الوصف إطار حيوي كامل التشريع            

هلـا وارتباطهـا   من حيث ضرورة استسالم العباد     ـاألحكام كلها   :"الدكتور البوطي يف ذلك     
قائمة على أساس حق اهللا تعاىل يف أن يلزم الناس مـوقف العبودية لــه              ــ     باجلزاء األخروي 

غري أن مجيع هذه األحكام حتمل يف الوقـت نفـسه إىل النـاس              .. بوصفه مالكهم وخالقهم    
هوم وبالتايل جواز القول بعدم استقاللية مف     )1(" مصاحلهم اليت جعلها اهللا مبحض فضله حقوقا        

املصلحة يف الشريعة ، وانضباطها ، بعكس احلال بالنسبة ملفهوم املصلحة يف الفكر الغريب ، أي                
ميكن القول بتداخل مفهوم املصلحة ومفهوم احلق ، وأن ليس ملفـهوم املصـلحة استقالليته             

قه يف الشريعة ، بل هو خيضع لضوابط جتعل نتائج تطبيقه ختتلف اختالفا جذريا عن نتائج تطبي               
  .  يف املمارسة الغربية 
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 – حممـد سـعيد رمضان البوطي ، ضـوابط املصـلحة يف الشـريعة اإلسـالمية ، مكتـبة رحــاب               الدكتور (1)

 بريوت ، الطبـعة الثـالثـة ، دون ذكر        – دمشق ، مؤسسة الرسـالة      -الـجزائر ، الـدار املتحدة للطباعة والنشر ،        
  . 49تاريخ النشر ، ص 



         



  :املصلحة ودواعي التنظيم الدويل لدى الغرب : املبحث الثاين 
  

إن أكثر حوادث التاريخ رسوخا ، يف ذهن البشرية ، وأكثرها دقة وتفـصيالً هـي                
دلت "احلروب ، وقد تكون قصص احلرب ، وما يتعلق ا ، من اقدم ما حفظه التاريخ ، فقد                   

وذلك منذ أكثر من ثالثة     . ثرية على وجود عالقات دولية كثيفة قدمية يف الشرق          الكشوف األ 
وكانت الدبلوماسية والعالقات الدولية يف املاضي توضع وتنفذ خلدمة         . آالف سنة قبل امليالد     

وكانت احلروب تعلـن أو     . السياسة اخلارجية اليت يرتضيها أو حيدد أهدافها األباطرة وامللوك          
. ملآرب خاصة ، كالرغبة يف االستيالء على أراضي الغري ، أو الطمع يف ممتلكاتـه                تشن حتقيقا   

  )1(." وكانت مجيع املعضالت ، العامة واخلاصة ، تحل عادة باحلرب 
  
 قبـل   1278من اقدم الوثائق املكتوبة يف القانون الدويل هي املعاهدة اليت أبرمت عام             و

 وتتعلق باحلرب اليت دارت بينهما حيث استمرت فترة         امليالد ، بني فرعون مصر وملك اِحلثيني      
   )2(. أكت كال الطرفني 

  
 ومنذ وجود اإلنسان على وجه األرض ، وجد الصراع ، من أجـل احلفـاظ علـى         

" املصلحة"املصاحل ، ومحايتها ، ومل ينتهي الصراع حىت هذا اليوم ، والسبب يف ذلك هو اختاذ                   
هي أجنع معيار   " املصلحة"لدول يف تعاملها مع بعضها ، ولعل          اخلاصة دستورا مرشدا من قبل ا     

للتعامل توصل إليه اإلنسان حبكم فهمه وحبكم طبيعته ، وال شك أنه فيمـا عـدا خـضوع                  
اإلنسان إىل حكم إهلي واحد جيمع البشرية على مبدٍء واحد ، فإن الوسيلة الوحيدة للمحافظة               

وابط أنانية ، مبا حيمله ذلك من عناصـر تغذيـة           على كيان الدولة ، هي اعتماد املصلحة بض       
  .الصراع واستمراره 
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 وتنبه اإلنسان إىل أن وسيلة إدارة الصراع هي القوة ، فارتبطت مسألة محاية املـصاحل            
بالقوة ، أي احلرب ، فكانت احلرب هي احلل وهي املشكلة ، لكنه بعد أن بدأ بتلمس أسباب                  

ب ، أدرك أنه حباجة إىل وسيلة أخرى أخف ضـرراً مـن             الكوارث اليت حتل به  ومنها احلر      
ويالت احلرب ، فما دام يسعى إىل الراحة والسلم فعليه الرجوع إىل احلوار ، ولكن ذلـك ال                  
يعين التضحية باملصلحة وإن كانت زهيدة ، أي أنه يريد السلم حني يـصب يف مـصلحته ،                  

، لذا فإن االتفاقات كانت متضمنة      ولكن إذا حان وقت جين املصلحة باحلرب تغريت إرادته          
  .بذور إلغائها ، وذلك الرتكازها على املصلحة ، واليت هي متغرية بطبيعتها 

  

  :التنظيم الدويل ودواعي املصلحة : املطلب األول 
  

بعد أن اكتوت "أنه  : لألسباب السابق ذكرها ، أي كما ذكر الدكتور حممد اذوب    
 دب املتعددة اليت أكت قواها ، وبعد أن شعرت بضرورة اإلخال          الدول األوروبية بنريان احلرو   

وهذا الشعور كان خيتلج يف صدورها      . إىل الراحة والتعاون فيما بينها لصيانة السالم يف العامل          
وهلذا كانت تلك الدول تعقد املؤمترات بعد كل حرب وتوقع          . عند اية كل حرب ضروس      

ة السياسية ألوروبا من جديد ، تلمسا للسالم بعد احلرب          معاهدات الصلح وحتاول تنظيم احلري    
 .)1(   

  
وتكررت احلروب وتكررت معها احملاوالت ، ولكن كان هناك دائما عودة من جديد             
، والسبب يف ذلك قابلية األساس الذي ترتـكز عليه وجهات النظـر املختلفة للتغري ، مـا                

ف ، وإمنا املصلحة ، جولة من احلرب ، تعود          ينشده املؤمترون ليس هو العدل ، وال هو اإلنصا        
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باملصلحة على البعض على حساب البعض اآلخر ، وجـولة من السلم يـحافظ فيها املنتصر              
علـى مكاسبه ومصاحلة ، ويتربص فيها اخلاسر جلولة أخرى لعله يكسب شـيئاً ، إذاً هـي                 

  .ار املصلحة من يتحكم يف تأجيج احلروب وهي أيضاً من يدفع إىل احلو
  1618 بعد حرب الثالثني من عام 1648عام ( مؤمتر وستفاليا: وأشهر هذه املؤمترات 

 بعد ظهور حركة اإلصالح الديين يف أوروبـا وانقـسام الـدول             ا اليت دارت رحاه   1648ـ  
األوروبية إىل فريقني ، وتضمنت املعاهدة عدة مبادئ أمهها  املبدأ الذي يبين العالقات علـى                

 واملؤمترات اليت عقـدت قبيـل   . واملشاركة ، وتضامن مصاحل الدول األوروبية    أساس التوازن 
ومل تقتصر املؤمترات على دول أوروبا فقط بل انتقلت عدواها إىل دول      . هزمية نابليون وبعدها    

  )1(" .  تدخل الدول األوروبية يف شؤوانالقارة األمريكية اليت كانت توجس خيفة م
األجنع إمنا يكمن يف إجياد حـلول خارج الوحدات اجلغرافية ،          أدرك اإلنسان أن احلل     

وبينها ، ولكن هل اقتنع بأن تلك احللول ليست فقط حباجة إىل عالج ، بـل إىل اسـتبداهلا                   
 ، بقائمة سليمة ، وتتمثل يف الرغبة يف التعاون إلحالل الـسلم             ءحبلول صحيحة ، ألا عرجا    

، وما تلبث أن ختر ، تلك القائمة هي املصلحة ،           واألمن ، وأخرى من خشب خنرها السوس        
ومادام اعتبار املصلحة قائماً ال تنازل عنه ، فليستمر الصراع ، وإن بشكل آخر يتم االتفـاق                 
عليه ضمناً ، اتفـاق مرهون مبوازين القوى ، ال حتكمه املبـادئ ، بـل املصاحل ، وعليــه    

، بتقنني كل مصـلحة حبسب حجـم  ال حـلٌ ينـهي الصراعات ، بـل ينظـمها فقـط  
القـوة اليت تدعمها ، وتـكون القوة هي الضمانة الوحيـدة لـسالمة املـصاحل ، ولـيس                
تعهدات اآلخرين ، وذلك ال يعدو كـونه تنظيما للصراع بكــفالة القـوة ، وإن نعتـه                 

بعه حتقيـق   العمل على حفظ األمن والسالم يف العامل ، وما يستت         "الـداعون إليه ، بالرغبة يف        
   .)2(" هذا اهلدف األصيل من تشجيع التعاون الدويل بكافة صوره
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 تنظيم أوروبا ، وكان اهلدف املعلن هـو         1815لقد أراد املؤمترون يف مؤمتر فيينا عام        
حتقيق االستقرار السياسي يف القارة ، ولكن دون إغفال املصلحة كعنصر مهم مـن عناصـر                

وإلن فرضت ظروف توازن القوى     "  حقوق امللوك الشرعية   "االتفاق ، وذلك بالتمسك مببدأ        
احترام مقررات املؤمتر لفترة ، فما ذلك إال ألن تلك الفترة ضرورية الكتمال أِجـنة الصراع               
من جديد ، على معطيات جديدة ، فكـانت النتيجة أن مقـررات املؤمتر ، مل تؤد إىل حتقيق                 

أ على األوضاع يف أوروبا بعد ذلك تطورات وانقالبات         الغاية اليت نشدها املؤمترون منه ، فطر      
  )1(.، قلبت خطط املؤمتر ، فبدلت احلدود ، ومعها حدود السيادات   

  
فلقد دأب اإلنسان على حماولة تلمس أسباب الكوارث اليت حتل به ، ومنها كان يعتقد               

 ، معتمداً علـى ثقتـه       أنه يتعلم الدرس ، ويأخذ الِعبر ، اليت منها يستخلص احللول ملشكالته           
 بسد ثغرات كانت ، أو بتعديل أمر ما ، ولكنـه            هبعقله ، وذه احللول حياول معاجلة مستقبل      

دون أن يعلم ، أن تلك اإلجراءات اليت يتخذها ، تتضمن يف ذاا عناصر أخرى ، ليست أقل                  
فيعاود الكرة بنفس   ضرراً من تلك اليت عاجلها ، ولكنها ال تظهر إالً بعـد فترة من التطبيق ،                

  .العملية ، وتتكرر معه النتيجة ، وهكذا دواليك 
  

ردة فعل لتمـادي الدولـة يف       " ويصور الدكتور اذوب رغبة الدول يف التنظيم بأنه         
انـكماشها علـى نفسها ، وتشبثها البالغ بسيادا ، ودفاعـها األعـمى عن مصـاحلها ،             

     ـاية القرون         . ا  ونفورها الغريب من التعاون مع زميال ا يففالدولة قد عكفت ، منذ تكو
 غريها ، وحتريض مواطنيها     هالوسـطى ، على تنظـيم شؤوا الداخلية ، والتطلع إىل ما ميلك          

على مهامجة جرياا ، واهتمامها بقوا العسكرية ، ألن املشكلة يف عالقة اإلنسان مع القـوة                
اآلخر ، هل اإلنسان هو املتحكم يف القوة ؟          م يف تكمن يف عـدم معـرفة من منهما يتحـك      

أم العكس ؟ ، أثبتت التجارب أن للقوة األثر األكرب ، يف القرار فهي قد تـدفع القـادة إىل                    
                                                 

األمـة العـربية ، مطبعة الـداودي ،       تأليف جامعة دمشق ، أمـايل الثقافة القـومية االشتراكية ، اجلزء األول ،               (1)
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الدخول يف صراعات غري منطقية ، وال سبب هلا سوى إحلاح القوة على الـساسة والقـادة                 
 تفوقها  ةيلة ، وال يوقفها إالً قوة مقابل      العسكريون ، فالقوة ال حتتمل احلجز والسكون ملدة طو        

  .أو تعادهلا 
  

فالدولة اليت هذه صفاا ، أي نوع من التعاون أو التنظيم تدعو إليه ، و ماهي  األسس                  
  .اليت ميكن أن تقبل ا لقيام مثل هذا التعاون 

  
 :ويتابع الـدكتور حممد اـذوب سارداً نتائج تلك السياسات واملمارسات بقـوله           

وكان من نتيجة هذه السياسة اهلـوجاء أن تضاربت املـصاحل ، وتفجـرت األطمـاع ،                "
اخلصومات بني الدول ، وحتول التاريخ املعاصر إىل سفر حروب متعاقبة متالحقـة ،               واندلعت

وإذا كانت احلروب تنشب يف املاضي ألسباب شخصية أو تافهة ، فإن أسباا قد تطـورت                
وإذا كان شرها قدميا ال يتعدى الفئات القليلة املتقاتلة         .  العقائد واألفكار    اليوم ، فارتدت لباس   

، فإن التفنن يف وسائل التدمري واإلفناء يهدد اليوم باهلالك دول العامل أمجع ، ال فرق يف ذلـك            
  )1(بني الدول احملاربة والدول املساملة 

  
  :بدايات فكرة التنظيم 

  
نظيم كأداة من أدوات حـل اإلشكاالت بني الدول ،         مىت ميكن توقع بـداية فكرة الت     

هل هي مع بداية احلروب وعلى ذلك القول بأا فكرة قدمية ، قد متتد جذورها كما قيل إىل                  
بـاتمع  "  البعض  على ذلـك مـثال       بعهـود سحيقة قبـل امليالد ، أم هـي كما يضر        

عاوا واحتادهـا ، منظمـة      اإلغريقي الذي كان يتكون من جمموعة مدن مستقلة ، تشكل بت          
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   )2(" موحدة كانت تقف صفا واحدا يف وجه األعداء
مل يتوقف الدكتور جمذوب كثريا إلثبات أو نفي هذه املقولة ، ولكنه علق على طبيعة               

كانت تنشأ بني الفينة واألخرى وتضم بعض       " تلك التجمعات القبلية أو احمللية كما مساها بأا         
ففكرة السيطرة أو الرغبة يف االستعمار والسلب       . القيام بعمل مشترك    الشعوب املتفرقة بقصد    

   )1(" . هي اليت تفسر لنا أسباب قيام تلك التجمعات الغابرة
  

تلك التجمعات اليت وصفها الدكتور اذوب مبا وصفها ، ميكن إرجاع دافعهـا إىل              
، فاإلختالف ال يعدو اختالفاً متاماً كما هي دوافع الدول يف هذا العصر         " املصلحة" التجمع يف   

يف الوسائل ، فقد تكون الوسائل القدمية يف إدارة الصراع قاسية علـى أهـل هـذا العـصر                   
كمـا   -الختـالف مقـاييس األدوات املستخدمة ، أمـا التنظيمات الـحديثة الـيت تقوم   

تبادل لنشر السالم    والتعاون امل  ماملساواة واالحترا "   على أسس         -ذكر الدكتور اذوب أيضا     
  فهي حتمـل عنوانا مشرقا ، ميثـل أمال للبشرية ، وال شك أنـه خمتلف عـن                 )2(" واخلري  

 االستعمار والسلب ، ولكـن هـل         يف ةعناوين التجمعات القدمية كفكرة السيطرة أو الرغب      
تغريت الصورة فعال عما كانت عليه ، وهل هناك فرق بـني ممارسـة التجمعـات القدميـة                  

ـديثة غري تغري الوسائل ، إذا كـان ذلك صحيحاً ،  فإنه يعين أن نظرة الغرب للمصلحة                 واحل
قد تغريت ،  ألن حتقق التغري  مرتبط بتغري مفهوم املصلحة لدى الغرب ، والواقع ينبئ بأن هذا                   

  . عليه والواقع مازال على ما ه
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  هي مـا كـان       -يد   حسب الدكتور حممد عبد احلم     –لعل أقدم بداية لفكرة التنظيم      
"   كونفـشيوس " انطـالقها بدافع أخـالقي فلسفي ، عـلى لسان الفيلسوف الـصـيين             

"Confucius" )551  ـ فكًر يف إنشاء هيئة تـشترك يف عـضويتها         "  ، فقد       )  قبل امليالد  479 ـ
الـصيين  "  Li-Ki"الدول للتعاون من أجـل الصـالح الدويل العام ، إذ جـاء يف كتـاب               

لتحقيق التـعاون الـدويل ، ) Grande Union (أنـه كان يرى إنشاء اتـحاد كبـرياملقدس 
وقد تعرضت إحدى فقرات الفصل الـسابع       . والستغالل ثروات البشرية ملصلحة مجيع الدول       

    )1(" .  من كتاب يل كي املذكور لبيان أهداف االحتاد العظيم املقترح
  

ـ Pierre Dubois ") 1250"  " بيار دوبوا"يعترب  أول أورويب يكتب عن نظام )  1323 
دويل ينادي بتحقيق التعايش السلمي بني بعض الدول ، وحل منازعاا بالطرق السلمية ، لكن               
دعوته إىل السالم ال تنطلق من إميانه به كمبدأ للتعايش جيب أن حيكم بين البـشر ، أو إميانـه               

 مصلحة  -بل الن املصلحة اقتضت ذلك        بتقاسم املصاحل حىت من قبل القوي جتاه الضعيف ،          
  ذلك أنه ومن خالل دعوته إمنا ينظر إىل مصلحة مستقبلية أخرى هلا ظروفها ،                -أوروبا طبعا   

ومل حين قطافها بعد ، وحىت حين القطاف حيتاج إىل التهدئة لتقليل خسائر الصراع بالدعوة إىل                
ر ، الن احلرب يف ذاك املوقع ختـدم        السالم ، لكنه يف نفس الوقت ينادي باحلرب يف موقع آخ          

 جتديد احلمالت الصليبية على     كان يدعو إىل  " استرداد األرض املقدسة    " مصلحته ، ففي كتابه     
  )2(. الشرق اإلسالمي 

  
 Le): مشروعـا بـعنوان" Emeric Cruce De Paris" ، نشـر  1613وفـي عـام 

nouveau Cyne ou Discours d`Etat representant les occasions et moyens 
d`etablir une paix generale، et la liberte de commerrce par tout le monde)  
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يتضمن املشروع إنشاء مجعية تضم ممثلني دائمني لكافة الدول ، حىت تلـك احملـسوبة علـى                 
ليه ،  ثقافات غري أوروبية ، وديانات غري مسيحية ، كاليابان وتركيا ، جتتمع يف مكان متفق ع               

  )3(.  بني الدول ةوختتص بالفصل يف املنازعات املختلفة القائم
  
 فرنسي ، تأمل ملا أصاب أوروبة من دمار وخراب يف السنوات            بهو راه   " Cruce" و  

  :اخلمس األوىل من حرب الثالثني ، ويرجع الراهب أسباب احلرب إىل أربعة أمور 
 .  غـريها رغبة بعض الدول يف إظهار شجاعتها وإخـافة. 1
 . مـحاولة بعـض الـحكام استرداد ما فقدوا من أقاليم . 2
رغبة بعض امللوك واألمراء يف تدريب جيوشهم لئال يتفشى اجلنب بـني أفرادهـا              . 3

 . وتنقلب الدعـة والطمـأنينة إىل خـور ومخـول 
كراهية الشعوب لبعضها البعض ، بسبب التعصب الديين ، أو بسبب جهل كـل              . 4

  )1(.لنظم اآلخر وتقاليده وأساليب حيـاته منها 
   

وزير هنري الرابع ملك فرنسا املنـشورة عـام   " de Sully"وتتضمن مذكرات الدوق 
يهـدف إىل إنـشاء جملـس    " Henri IV"مشروع نسبه صاحب املذكرات إىل سيده  ، 1638

ليـة بـالطرق    ألوروبا ، له اختصاصات قضائية وإدارية متكنه من القيام حبل املنازعـات الدو            
  )2(.السلمية ، ومنع احلروب 

  
  : آان سولي يهدف إلى تحقيق تغيير جذري في وضع أوروبة يرتكز إلى دعـائم ثالث 

                                                 
حممد سامي عبد احلميـد ، العالقـات الـدولية ، مقـدمة لـدراسة القـانون الـدويل العــام ،               . ور  ـالدكت (3)

  . 230  ، ص1975مكتبة مكاوي ، بريوت ، 
وت ، دون ذكـر تـاريخ       الدكتور حممد اذوب ، حماضرات يف املنظمات الدولية واإلقليمية ، مكتبة مكاوي ، بري               (1)

  .11النشر ، ص 
حممد سامي عبد احلميـد ، العالقـات الـدولية ، مقـدمة لـدراسة القـانون الـدويل العــام ،               . ور  ـالدكت (2)

  . 231ـ 230  ، ص1975مكتبة مكاوي ، بريوت ، 



  
 . ـدئــة ديـنـيـة  .1
 . استقرار  املذاهب الدينية  .2
 إعادة توزيع األقاليم يف أوروبة من أجـل إقامــة تـوازن بـني القـوى                    .3

 .األوروبيــــــة 
اضطر سويل لتعديل مشروعه لكسب رضا امللوك ، فقد كـان مـشروعه             بعد سنتني   

يعتمد فكرة املساواة بني الدول ، فلم يلق قبوالً عند امللوك ، فاضطر بعـد سنتني إىل تعديله ،                  
 ممثلي كـل دولـة على قدر قوا ، ويؤخذ         دلكسب رضاهم ، فـكان التعديل بتحديد عد      

ول املسيحية لتمكينها من الوقوف يف وجـه العثمـانيني          على املشروع أنه يرمي إىل تكتل الد      
 )1(. املسلمني ، وبذلك يصبح نوعا من التجمع الصليـيب يف أوروبة 

  

دعـوة  " Hugo Grotius"يف بعض كتابـات  " ويروي الدكتور حممد سامي أنه وجد 
ت  بينـها مـن منازعـا      أصرحية إىل عقد مؤمترات دولية من الدول املسيحية لفض ما قد ينش           

  )2(" وخالفات وفقا ملبادئ العدل واإلنصاف 
  

كتـابــا  " William Penn" أصـدر املفـكر اإلنـجليــزي  1692ام ـعفـي 
شرح فيه مشروعه " An Essay Towards Present and Future peace of Europe" بعنـوان    

 يرى "Penn" ن  السابق اإلشارة إليـه ، إال أ      Cruce" "عإىل حـد بعيد مشرو   " الـذي يشبه   
 من املمثلني يتناسب ومقدار الدخل القـومي أو        د أو الس املقترح بعد    ةمتثيل الدول يف اجلمعي   

                                                 
ـ              (1) ـ   الدكتـور حممد اـذوب ، حماضـرات يف املنظمات الدولية واإلقليمية ، مـكتبة م ريوت ،  ــكاوي ، ب

  . 11ـ 10دون ذكر تاريخ النشر ، ص 
حممد سامي عبد احلميـد ، العالقـات الـدولية ، مقـدمة لـدراسة القـانون الـدويل العـام ،              . ور  ـالدكت (2)

  . 231 ، ص1975مكتبة مكاوي ، بريوت ، 



   .)3( " التجارة اخلارجية لكل منها
  

عـن الروح الغربية ، يف التعاطي مـع القضايا اإلنـسانية ،            " Penn" برؤيته تلك يعرب  
 الدخل القومي ، و التجارة اخلارجية ، مقومـان           ، باشتراطه اعتبار مقدار    من منطلق املصلحة  

يضافان إىل وجود الدولة ، لتصبح مؤهلة للمشاركة يف إجياد احللول ملشكالت العـامل ، وال                
يهم هنا إن كان يؤمن بذلك أم كتبه ليجعل من مشروعه قابال للحياة فاألمران سواء يف التعبري                 

  .املزاج الغريب  عن
  

ـ  1713وفـــي عـــام    " L`abbe`deSaint-Pierre"ر مـشـروع       نـش
يهدف إىل منـع  "  perpetuelle en Europ   Projet pour etablir la paix:   "بعنـوان 

عن طريق  . احلروب ، وحل املشاكل الدولية بالطرق السلمية ، عن طريق التوفيق أو التحكيم              
ملنظمة من أداء مهامها ولكي تتمكن ا  ، Senat de L`Europe""إنشاء منظمة أوروبية تسمى 

يقترح املشروع تزويدها بقوة بوليس دولية ، تتشكل من مشاركات الدول األعضاء ، شبيهة              
يف تشكيلها ال يف مهامها بقوات الطوارئ الدولية اليت تشكل حلفظ األمن يف بعض املنـاطق                

  )1(. املتوترة من العامل اليوم 
  

ورة لالقتصادي الربيطاين الـشهري      صدرت كتابات منش   1828 إىل عام    1789من عام   
"Jeremy Bentham " سياسي تتكون من ممـثلني   حتكيم ذات طابع اقترح فيها إنشاء حمكمة

عن مجيع الدول ، للفصل يف املنازعات اليت تنشأ بني الدول ، ولضمان احترام قراراا اقتـرح                 

                                                 
ـدراسة القـانون الـدويل العـام    حممد سامي عبد احلميـد ، العالقـات الـدولية ، مقـدمة ل         . ور  ـالدكت  (3)

  . 231 ، ص1975، مكتبة مكاوي ، بريوت ، 
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  . 232 ـ 231 ، ص1975مكتبة مكاوي ، بريوت ، 



  )2(. تعهد الدول مبقاطعة أية دولة ال تستجيب لقرارات احملكمة
  

" Theinstitutes of international law" نشر باإلجنليزيـة كتـاب   1884 و 1883 عامي يف

 حتت عنــوان    1885والـذي ترجـم إىل الفرنسية يف عام       " Lorimer" للفقيه اإلجنليزي   
"Prinicipes de droit inter "   اقترح فيه الفقيه إنشاء حكومة دولية لفض املنازعـات ، مـع

مل سيادا ، وتشكل هذه احلكومة على هيئة مؤمتر ، مكـون مـن              احتفاظ هذه الدول بكا   
متثل فيها الدول بعدد من األعضاء تناسب مع عدد السكان ،           ) الشيوخ(و  ) النواب  (جملسني  

ونظريته يف السلم الدويل تتفـق ونظريتـه         " )3(. وحجم الدخل القومي والتجارة اخلارجية      
  )4( . "االقتصادية املبنية على مبدأ املنفعة 

  
  :التنظيم الدويل من التفكري إىل التطبيق 

  
مرحلة متقدمة من التفكري إىل التطبيق العملي ، فبعد اجتهاد املفكرين جاء دور الساسة              

بني دول أوروبا ، مينـع      ) تنظيم الصراع (األوروبيني يف إجياد نظام دويل حيفظ التوازن الدويل         
 األخر ، كان ذلك حتـت وطـأة جحـيم           ىلإحداها من السيطرة على أخرى أو السيطرة ع       

  . حروب ورثتهم جتارب مريرة ، بسبب سيادة املصلحة على فكرهم 
  

اهلدف ليس العدل أو التسامح أو اإلنصاف ، بل هو التوازن ، وهو اجلهـاز الوحيـد    
املتوفر من إنتاجات احللول الوضعية ، والتوازن معىن يوحي بعدم االستقرار ، ولكنه شـريعة               

                                                 
قـات الـدولية ، مقـدمة لـدراسة القـانون الـدويل العــام ،          حممد سامي عبد احلميـد ، العال     . ور  ـالدكت (2)

  . 232 ، ص1975مكتبة مكاوي ، بريوت ، 
حممد سامي عبد احلميـد ، العالقـات الـدولية ، مقـدمة لـدراسة القـانون الـدويل العــام ،               . ور  ـالدكت (3)

  . 233 ـ 232 ، ص1975مكتبة مكاوي ، بريوت ، 
(4)    ذوب ، حماضرات يف املنظمات الدولية واإلقليمية ، مكتبة مكاوي ، بريوت ، دون ذكـر تـاريخ                  الدكتور حممد ا

  . 15النشر ، ص 



  . حة املصل
  

والتطبيق يبدأ مبشروع ديين تقدم به قيصر الروس اسكندر األول ، يهدف إىل إقامـة               
              وٍِج ـحلف للدول املنتصرة ، ملعاجلة املشاكل الدولية وحلها على هدي من الدين املسيحي ، ت

 La(الـيت أرست ما مسي بـاحللف املقـدس    ) 1815 نوفمرب عام 25(بـاتفاقية بـاريس 

Sainte Alliance (.)1(  
  

 سبع سنوات فقط ، أعقـبه ماسـٍمي بالـوفاق األوروبـي         كـان عمـر احلـلف  
)Le Concert europeen(  مبقتضاه يتم التشاور بني الدول األوروبية الكربى بشكل مؤمترات

أو اتصاالت دبلوماسية للحفاظ على أو تعديل ميزان املصاحل حبسب التغري احلاصل يف موازين              
صول إىل حلول سياسية للمشاكل الطارئة على أوروبا وحتظى باهتمام تلك الدول            القوى ، للو  

 من حلول على الدول الصغرى ، ولو بـالقوة          همث تعاون هذه الدول يف فرض ما ترا       ) الكربى(
  )2(.املسلحة 

  
ويف ايته اكتمل منو بذور اياره      ) 1914ــ      1815(استمر نظام الوفاق قرنا من الزمن       

 -احلرب العاملية األوىل ، ومل يكن الوفاق يف مستوى يؤهله إليقافها ، ألا ببساطة               ، لتنفجر   
  . أكرب منه 
  

كما تقدم تبدأ الكارثة ويبدأ التفكري يف احلل ولكن احللول اليت تتكئ علـى املـصاحل                
ـ             أن تنـهار وتـسود      ثترئ بفعل تذبذبات ِكفَف موازين القوى املعلقة عليها ، ومـا تلب

                                                 
حممد سامي عبد احلميـد ، العالقـات الـدولية ، مقـدمة لـدراسة القـانون الـدويل العـام ،              . ور  ـالدكت  (1)

  .232 ، ص1975مكتبة مكاوي ، بريوت ، 
 سامي عبد احلميـد ، العالقـات الـدولية ، مقـدمة لـدراسة القـانون الـدويل العــام ،               حممد. ور  ـالدكت (2)

   . 236  ص  ،1975مكتبة مكاوي ، بريوت ، 



تستمد وجـودها من الـدول نفسها     " ى ، من هذه احللول إنشاء الـدول ملنظمة           الفـوض
وهذه الدول حريصة على االحتفاظ بأكرب قسط ممكن من السيادة وال تتنـازل إال عـن                   -. 

  وقبل انتهاء احلرب بــدء      )1( " - فأجزاء يسرية منها إىل املنظمة اليت أحدثت بدافع الظر و         
منظمة دولية عاملية تعمل على تشجيع التعاون بني الدول ،          "االقتراح بإنشاء   يف اإلعداد لتنفيذ    

وحل املشاكل السياسية بالطرق السلمية ، حفظاً لألمن والسالم يف العامل ، ومنعا لتكرار قيام               
  )2(" احلروب 
  

جهاز أممي يهدف إىل احلفاظ على األمـن        " بعصبة األمم   " هذه املنظمة هي ما مسي      
ـ    والسالم ا  ،  قـويةمة  ـمنظ ء فرنسا أحدمها وهو إنشا    تلدوليني من خالل مشروعني اقترح

ذات طابع شبيه باالحتادي ، تتمتع باختصاصات واسعة وحمددة ، وبالوسائل العمليـة الـيت               
متكنها من مباشرة اختصاصاا ، وردع كل دولة حتاول املساس باألمن أو اإلخالل بـالتوازن               

  )3(" .  على أساسها الصلح الدويل يف صورته اليت مت
  

أما األمريكيون األقل خربة من اإلجنليز يف هذا الشأن واإلجنليز ، فقد تقدموا بـاقتراح               
تلوح منه براعة اإلجنليز يف قراءة املستقبل قراءة دراية ال جمرد ختمني أجوف ، و متثلت هـذه                  

ظمة ، أو التغريات الدوليـة ،   جتيري نظام العصبة ملصلحتهم يف مجيع ظروف تطور املنالرباعة يف 
، فكانت هلم السيطرة على جملس األمن ، الذي         "األمم املتحدة "وهو ما انتقل إىل نظام منظمة       

أعطيت له صالحيات جعلته السلطة التنفيذية للعـامل أي حكومة العامل ، رغـم أن املتحكم              
                                                 

سـموحي فـوق العادة ، املكتبة العلمـية ، القــانون الــدويل ، منـشورات              . رينه جان دوبوي ، ترمجة د      (1)
الشركة الوطنية للنشر والتوزيـع ، اجلزائـر ،      ،  Presse Universitaires de France باتفاق خاص مع  عويدات ،

  . 7 ، ص 1973الطـبعة األوىل ، 
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   .  237 ـ236 ، ص 1975مكتبة مكاوي ، بريوت ، 
 حممد سامي عبد احلميـد ، العالقـات الـدولية ، مقـدمة لـدراسة القـانون الـدويل العـام ،               .ور  ـالدكت  (3)

   .240 ـ 238    ، ص1975مكتبة مكاوي ، بريوت ، 



جتاذبات مصاحلهم  فيه ال يزيد عددهـم عـن مخسة من أعضاء األمـم املتحـدة ، تنعكس             
علـى العامل أمجع ، وهلم ما ليس لبقية الدول جمتمعة ، بينما ليس للجمعية العامة الـيت مـن                   
املفترض أن تكون هي السلطة احلقيقية ، ملا تشكله من متثيل حقيقي للعامل بعد د أعـضائها ،                  

 السياسة ،   ليس لقراراتـها سوى أثر أدبـي أخالقي ، واألدب واألخالق ، ال مكان هلما يف             
وما ال يؤثر يف السياسة ال تأثري له على الواقع ، كما متثلت الرباعة يف اقتــراح أن تكـون                     

ذات طابع مـرن ، حمدود االختصاص وال تستند يف أدائها ملهمتـها إال إىل جمـرد                " املنظمة  
  )1(" حسن نية الدول األعضاء

  
ام املنظمة رد ضمان حقوقها     فبمحدودية االختصاص تمنع الدول الضعيفة من استخد      

، بينما املرونة تسمح للدول الكربى بالتوسع يف استخدام املنظمة حىت يف شـن احلـروب ،                 
 ، والتضييق على حركات التحرير  الوطنية ووصفها باإلرهابية ،           ةوفرض العقوبات االقتصادي  

العسكرية هذه املرة   وإجبار الدول الصغرى على اخلضوع إلرادة الدول الكربى ، ليس بالقوة            
ـ       ة املتحدة األمريكي  تولكن بقوة القانون ، متاما كما تفعل الواليا         ن اآلن ، وليس مطلوبـا م

 حسن النية إىل    بالدول سوى حسن النية ، وحىت هذه ميكن التالعب ا ببساطة ، وذلك بقل             
  .سوء نية ، والعكس كلما خدم ذلك مصاحل الدول الكربى 

  

األمريكي اإلجنليزي ورِفض الفرنسي ، وعقدت أوىل جلـسات          ومت اعتماد املشروع    
  )1( .1946 ، وآخر جلسة يف الثامن من أبريل 1920اجلمعية يف العشر من يناير 

  

 وذلك ألسباب عديـدة ال حـاجة لذكرها ،  ـ   كما يقالـمل يكتب للعصبة النجاح 
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   .240    ، ص1975مكتبة مكاوي ، بريوت ، 
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   .240    ، ص1975مكتبة مكاوي ، بريوت ، 



إجياد جهـاز دويل خمتلـف عـن    واشتعلت احلرب العاملية الثانية ، ومن جديد بدأ التفكري يف        
ـ                 يف حتقيـق    حالعصبة ، مبيثاق يسد ثغرات نظام العصبة ، ويتالىف عيوا ، لعله هذه املرة يفل

  .أهداف املنظمة يف إحالل السالم واألمن ومنع احلروب 
  

شعوب األمم املتحدة قد آلت     " مبيثاق تقرر ديباجته أن     " منظمة األمم املتحدة  "فكانت  
 تنقذ األجيال القادمة من ويالت احلرب اليت يف خالل جيل واحـد جلبـت               أن: على نفسها   

  )2(.." على اإلنسانية مرتني أحزانا يعجز عنها الوصف 
  

حفظ السلم  : أن مقاصد األمم املتحدة هي      " والفقرة األوىل من املادة األوىل تنص على      
  )3(.. " واألمن الدويل 

ظمة اجلديدة من حتقيق إحالل السالم واألمـن        فهل متكن اتمع الدويل بعد إنشاء املن      
ومنع احلروب ، وإنقاذ األجيال القادمة من ويالا ، وإذا مل يـتمكن هـل الـسبب عـدم                   

 الكبار منهم على وجه اخلـصوص ، بـصفتهم أعـضاء            ىاالستطاعة ، أي انعدام القدرة لد     
ار مقتدرة ، ولديها    حكومة العامل ، قد يستعـصي األمر على الفهـم ، فالدول صاحـبة القر           

من السلطات ما ميكنها من إمخاد نار احلروب قبل اشتعاهلا ، والواجب حيتم عليها ذلــك ،                 
يف األمم املتحدة إيقاف    " جملس األمن "ولكن الـحروب مل تتوقف ، فقد كان مبقدور أعضاء          

اظ ضبة اجلوالن   احلرب العراقية اإليرانية ، ولكنهم مل يفعلوا ، وهل منعوا إسرائيل من االحتف            
 الودية وفق ميثـاق     تمبادئ القانون الدويل اخلاصة بالعالقا    "السورية ، رغم ما جاء يف إعالن        

، أن أي    1970 أكتـوبر    24الذي أصدرته اجلمعية العامة لألمم املتحـدة يف         " األمم املتحدة   
كعمل قانوين  اكتساب إقليمي ينجم عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها لن يعترف به             

                                                 
ـ    الدكتور حممـد السعيد الدقًاق  ، القانون الـدويل ، اجلـزء الثاين ، التنظيـم الـدويل ، مكـتبة               (2) كاوي ، ـم

   .85، ص1979بريوت ، 
   .         86 املصدر نفسه ص (3)



، ورغم أن احتفاظ إسرائيل للهضبة هو من أسباب ديد السلم واألمن الدوليني الذين من               )1(
املفترض أن أعضاء األمم املتحدة خاصة الدول ذات السلطة فيها حريصون عليه ، ولكنـهم               

ال تريد أيضا مل يفعلوا ، ليس ألم ال يستطيعون ، بل ألن بعض الدول اليت لديها مفاتيح احلل                  
، والبعض اآلخـر ال يهتم ، ألنه وببساطة ال يصب إيقاف احلرب يف اجتـاه مـصاحله ، وال            

  )2(. جيب أن يثري االستغراب القـول بأن تلك املصاحل ليست كـلها مادية 
  

 وقبل انتهاء احلرب العاملية الثانية صدر يف موسـكو          1943يف العشرين من أكتوبر عام      
ة كل  من االحتاد السوفيييت واململكة املتحدة والواليـات املتحــدة            بيان وقعه وزراء خارجي   

العزم عن إنشاء منظمة دولـية جديدة ، تقوم على         " وسفري الصـني يف موسكو ، يعلن عن        
حفظ السلم واألمن يف العامل دون ما مساس بسيادة الدول املشتِركة فيها ، وتؤكد العـزم يف                 

 بني تـشر    ر املتضمن نتائج ما دا    1943ادي من ديسمرب عام     البيان الذي صدر يف طهران يف احل      
  )3(" . وروزفلت وستالني من مباحثاتلش

يف الواليـات املتحـدة     "    دمريتون اكـر  " يف         7/10/1944 إىل   21/8يف الفترة من    
 املتحدة واالحتاد السوفيييت وبريطانيا والصني ، لوضع مشروع         تاألمريكية اجتمع ممثلو الواليا   

  .  للنظام القانوين للمنظمة أويل
  

وهلذا االسم داللته على اعتبار القوة      " األمم املتحدة   " االتفاق األول كان على االسم        
" االسم الذي أطلقته على نفسها الدول احملاربة لقوى احملور          " يف تصنيف الدول ألن االسم هو     

 لغيـرها ، بـل ومـا       س لي  وهي ما تسمى اآلن الدول العظمى واليت هلا يف املنظمـة ما           48

                                                 
الدكتور فيصل عبد الرمحن علي طه ، القانون الدويل ومنازعات احلدود ، شركة أبو ظيب للطباعة والنشر ، أبو ظيب                      (1)

  .38 ، ص 1982، الطبعة األوىل ، 
لية ، مقـدمة لـدراسة القـانون الـدويل العـام ،        حممد سامي عبد احلميـد ، العالقـات الـدو      . ور  ـالدكت  (2)

   . 240    ، ص1975مكتبة مكاوي ، بريوت ، 
   .248 ـ  247   املصدر نفسه ص (3)



  .لواحدة منها ليس لألخرى أحياناً 
  

اتفـق األقطـاب    ) االحتاد السوفيييت   (يف مدينة يالتا بالقرم      " 1945يف شهر فرباير عام     
على املسائل األساسية املتعلقة بالنظام القـانوين       )  االحتاد السوفيييت    ـ بريطانيا   ـأمريكا  (الثالثة  

اتفقوا على وضع التوازن الذي ينبغي أن يسود العامل يف رأيهم بعـد             كما  . للمنظمة املقترحة   
انتهاء احلرب ، وعلى حتديد مناطق النفوذ اليت سوف ختتص ا مستقبال كل من الدول الثالث                

وال يزال هذا اإلنفاق ، كما هو       ) الواليات املتحدة ، وبريطانيا ، واالحتاد السوفيييت        (املنتصرة  
    )1(" . ة يف العالقات الدولية بني الكتلتني حىت يومنا هذا معروف ، حجر الزاوي

  
ال يزال ، ولكن مىت يزال هذه مسألة ختضع ملوازين املصلحة  ، فهو ما زال باقيا ولكنه                  
ليس على حاله األول ، فما أن تغـريت موازيـن القوى بتحلل االتـحاد السوفيييت ، وهرم               

الشمس ، حىت تفـرد القوي بالقـرار ، وأخذ يتـصرف          اإلمرباطورية اليت ال تطلـع عليها      
  .وفقا ملصلحته هو 

  
  :املصلحة وضوابط التطبيق يف املمارسة الغربية : املبحث الثالث 

  
  
  

  :بداية جتدر مالحظة أمرين 
  
  

أن املقصود بالغريب ليست الدول األوروبية ، بل الفكر الغريب ، بصرف النظر             : األول  

                                                 
حممد سامي عبد احلميـد ، العالقـات الـدولية ، مقـدمة لـدراسة القـانون الـدويل العـام ،              . ور  ـالدكت  (1)

   . 249    ، ص1975مكتبة مكاوي ، بريوت ، 
  



 ، سواء كانوا يف أمريكا أم يف الصني ، وبالتحديد الفكر الوضعي ،              عن مستهلكي هذا الفكر   
 حياته ، دون ما تدخل ملشيئة أخرى        نالعلماين الذي يؤمن باستقاللية اإلنسان يف تدبري شؤو       

  .غيبية يدور بفعله يف فلكها 
  
  

 ،  أن الـدراسة ال تعين بتاريخ أو تطور السياسات الغربية ، أو بيـان أسباا            : الثاين  
 ، بل تعين بتناول تطبيق هذه الـسياسات ،          ةأو إجراء مقارنات بني السياسات الغربية املختلف      

واألساس املصلحي الذي تقوم عليه ، واعتماد أو عدم اعتماد ضوابط لتطبيـق املـصلحة ،                
لبلورة تصور واضح ملفهوم املصلحة لدى هؤالء الساسة ، واملنتمني إىل التفكري الغريب طبعاً ،               

رجة األولوية اليت تتبوؤها املصلحة عندهم ، وتعبري ذلك عن جوهر املفهوم الذي يضفيه أو               ود
  .يرمسه الفكر الغريب للمصلحة 

  
  

وعلى ذلك فلن تتوغل الدراسة يف سرد تاريخ هذه السياسات منذ احلروب الـصليبية              
فهذا موضـوع   حىت اآلن ، بل ستكتفي ببعض النماذج ، اليت يسمح ا فراغ البحث ، وإالً                

حيتاج إىل عدة حبوث ، وِلتغطية الرقعة الفكرية الغربية ، سيتم تناول املوضوع يف ثالثة مطالب                
املطلـب  . فلسطني واملصاحل اإلمربيالية    : املطلب الثاين   . التسلط اإلمربيايل   : ، املطلب األول    

  .املصاحل األمريكية يف اخلليج العريب : الثالث 
  



  :لط اإلمربيايل التس: املطلب األول 
  
  :تعريف اإلمربيالية : أوال

  
  .النظام أو السلطة أو احلكم اإلمرباطوري " : imperialism"اإلمربيالية 

  
، أما معىن الكلمة يف االصطالح الـسياسي        " إمربيالية" لكلمة   هذا هو التعريف اللغوي   

وهـي  .. وة القومية   مظـهرا عدوانيا متطرفاً من مظـاهر استخدام الق      "فإن اإلمربيالية تعد    
  أو احلـضاري الـذي       أحد مظاهر التسلط السياسي أو االقتصادي أو العسكري أو الثقايف         

ن اهلدف من هذا التسلط هو االستغالل االقتـصادي         ومتارسه دولة على غريها ، وغالبا ما يك       
 وتسخري إمكاناا الطبيعية ومواردها البـشرية لرفـع مـستوى         .. للدولة اخلاضعة للسيطرة    

ومثة اعتقـاد متزايـد بـأن الغـزو         . الرفاهية االقتصادية واالجتماعية للدولة صاحبة النفوذ       
األيديولوجي أو املذهيب الذي تضاعفت أمهيته وتنوعت أساليبه وأدواته يعترب هو اآلخر مظهرا             
للتسلط اإلمربيايل وذلك إذا ما استعمل هذا الغزو كأداة لتحقيق أهداف اقتصادية وسياسـية              

لحة الدولة اليت حتاول أن تصدر معتقداا املذهبية وتفرضها على غريهـا مـن الـدول                ملص
وهي يف حقيقتها األساسية حماولة هلدم الوضع القائم وتبديل تراكيـب القـوة             .. واتمعات  

القائمة يف إطار معادالت جديدة تكون أقدر على االستجابة هلـذه التطلعـات اإلمربياليـة               
  )1(" وإرضائها 
  
مبعناها املشار إليه ترمجت إىل العربية ، بكلمة ال ميت          " imperialism"كلمة إمربيالية   و

: ، ففـي املـورد      " استعمار"معناها إىل املعىن السابق الذكر بأية صلة ، فقد ترمجت بكلمة            

                                                 
الدكتور إسـماعبل صربي مقـلد ، العالقات السياسية الدولية ، دراسة يف األصول والنظريات ، منشورات ذات                   (1)

   .   546 – 545  ، ص1985السالسل ، الكويت ، الطبعة الرابعة ، 



  . االستعمار : اإلمربيالية 
  

ب اإلعمار ،   طلـ: بالعـربية نـجد أن معناها     " استعمار"وبالرجوع إىل معىن كلمة     
هـي طلـب اإلعــمار ،     " : استـعمار) " عمر  (جـاء يف  قـامـوس املنـجد ، يف        

  . فأين هذا املعىن من ذاك )1(" .  طلب منه أن يعمرها "فاستعمره يف الدار 
  

ولعل اختيار هذا املعىن لإلمربيالية أريد به أن ينسجم مع ادعاءات الدول اإلمربياليـة              
ـ    يف اتمع الدويل واليت    " احلضارية"، وبرسالتها اليت أمستها     " التارخيي"بدورها الذي ومسته ب

ادعاء ال ينهض على أي أساس      :  ، وهو كما يقول الدكتور مقلد        ةنفذا ألسباب إنسانية حبت   
  )2(. وال يستند إىل أية حقيقة من حقائق التاريخ املعروفة 

  
ات التسلط أمر ضروري يف إخفـاء       ال شك أن عامل الدعاية املتمثل بتنميق أمساء أدو        

نوايا ودوافع الدول اإلمربيالية احلقيقية ، وال شك أن إخفاء تلك النوايا والدوافع  ضـروري                
أيضا ما دامت تلك الدوافع ال تستند إىل قيم ومبادئ أخالقية أو إنسانية ، وأن سندها الوحيد                 

                                                 
النفس ، دار املشرق :  املنجد يف اللغة واألعالم ، باب نفس (1)

 529 ، ص 1984لشـرقية ، بريوت ، بـريوت ، تـوزيع املكتبـة ا

.  
 الدكتور إسـماعبل صربي مقـلد ، العالقات السياسية (2)

الدولية ، دراسة يف األصول والنظريات ، الطبعة الرابعة ، 
    .  548 ، ص1985منشورات ذات السالسل ، الكويت ، 



  .هو املصلحة يف أسوء استخداماا 
  

  : اإلمربيايل دوافع التسلط: ثانيا 
  
  :الدافع االقتصادي . 1
  

تنظر الدول اإلمربيالية إىل فرائسها من الدول أو اتمعات الضعيفة على أا مـصادر              
رخيصة (للثروة مبا متتلكه من ثروات طبيعية ومواد خام رخيصة الثمن ، وثروات بشرية أيضا               

جع األموال الزهيدة اليت دفعتها     ، مث هي يف النهاية أسواق تستوعب صناعاا ، وتستر         ) الثمن
  ) .لإلنسان(مثنا للمادة و

  
ويرجع الباحثون بداية تأثري العامل االقتصادي كقوة هامة دافعة حنو التسلط اإلمربيايل            
إىل عهد الثورة الصناعية اليت حدثت يف بعض الدول األوروبية الكربى يف القرن الثامن عشر ،                

تزايد معدالت الكثافة الـسكانية يف تلـك        : رات منها   حيث تزامن مع هذه الثورة عدة مؤث      
الدول ، وتزايد معدالت اإلنتاج فيها ، وفائض رؤوس األمـوال وحاجتــه إىل متـنفس                

  ، وتفسري الدوافع     )1( مصادر للمادة اخلام       إىللالستثمار ، وحـاجة التـوسع الصنـاعي      
عدة ليس التعرض هلا من مهام البحث       االقتصادية للتوسع التسلطي لإلمربيالية تعاجله نظريات       

  .، فاملهمة هي إبراز العالقة بني السياسة التسلطية للدول اإلمربيالية ، واملصلحة 
  
  :الدافع اإلستراتيجي .  2
  

                                                 
 يف األصول والنظريات ، منشورات ذات       الدكتور إسـماعبل صربي مقـلد ، العالقات السياسية الدولية ، دراسة           (1)

  .   550 – 548 ، ص1985السالسل ، الكويت ، الطبعة الرابعة ، 



 كانـت   1919واىل جانب الدافع االقتصادي ، يوجد الدافع االستراتيجي ، ففي عام            
من   % 69.5الكرة األرضية ، يعيش عليها           من مساحة    %72اإلمربيالية العاملية تسيطر على     

إن امليزة األساسية للنظام اإلمربيايل هي النـزعة        : " رسكان األرض ، ويقول السيد أبو شرا      
 ، فتأمني نفوذ    )2(" القوية لالستيالء املباشر على األرض بشىت األساليب يف مجيع أحناء العامل            

ا ، باحتالل نقاط جغرافية تساعد على تـأمني         إىل تأمني طرق مواصال    جالدول املتسلطة حيتا  
محاية خلطوط تلك املواصالت ، فقد أنشأت بريطانيا قوة عسكرية حبرية ضخمة هلذا الغرض              

مضيق جبل طارق ، ومالطا ، وقربص ، وقناة السويس ،           " ، وأمـنته بقواعد حبرية هامة مثل       
ـاحل يف جنوب أفريقيا ، وبعـض       وعدن ، وسيالن ، وسنغافورة ، وطريق رأس الرجاء الص         

 سـيطرت علـى     1947ففي عام    . ءو فعلت الواليات املتحدة نفس الشي     . جزر الكاريـيب 
ـ               ااجلزر اليت خضعت لالنتداب الياباين يف غرب الباسفيكي وهي جزر مارشـال وكارولين

   )1(" وماريانا  
  

فز األول واملفجـر    والدافع اإلستراتيجي ، دافعه اقتصادي ، والذي ميكن اعتباره احمل         
لغريزة حب الذات ، واألنانية الفردية ، واليت ختتصرها لغـة الـسياسة الغربيـة يف كلمـة                  

  ".مصلحة"
  

  :وسائل السيطرة اإلمربيالية : ثالثا 
  
  :الوسائل العسكرية . 1

                                                 
،   1981 ، حماضرات الندوة التاسعة لعام       السيد ماجـد أو شرار  ، الثـورة الفلسطينية كحـركة تـحرر وطـين           (2)

  .92،  ص 1981وزارة اخلارجية ، دولة اإلمارات العربية املتحدة ، أبو ظيب ، 
 منشورات ذات ، الدولية ، دراسة يف األصول والنظريات السياسية إسـماعبل صربي مقـلد ، العالقات الدكتور (1)

    .   562 - 561  ، ص1985السالسل ، الكويت ، الطبعة الرابعة ، 
  



  
تعترب القوة العسكرية من أهـم وسائل السيطرة اإلمربيالية علـى الـدول الضعيفة ،            

صاال إىل اهلدف ، وإن كانت أخطرها ، لتضمنها عنصـر املقامــرة ، وال أدلً               وأسرعها إي 
على ذلك مما حصل ألكرب قوة يف العامل من مفاجأة أذهلتها ، ألا مل حتسب حـساا ، أال                   

  .وهي الـواليات املتحدة األمريكية يف العراق ، وقبل ذلك يف فييتنام 
  
  :الوسائل االقتصادية . 2
  

ر مقلد أن هذه الوسائل وإن مل ترق إىل درجة الوسائل العـسكرية يف              ويرى الدكتو 
توسيع نطاق السيطرة اإلمربيالية ، فإن فاعليتها ليست حمدودة أو ضعيفة ، ألنه يف حـاالت                
معينة قد يكون للسيطرة اإلمربيالية باألدوات االقتصادية أبعد النتائج واعمق التأثري ، وميثـل             

إمربيالية الـدوالر الذي متارسه أمريكـا ، ودبلوماسـية         " ق عليه   هلـذه الوسائل ما يطـل   
البترول اليت كانت بريطانيا متارسها يف بعض مناطق العامل العريب واليت أعطتها مركزا متفوقـا               

 يف فترة ما بني احلربني العامليتني مرتكـزة يف          اومرموقا ، وكذلك سيطرت فرنسا على روماني      
  )1(". ئل االقتصادية أساسها على استخدام الوسا

  

  :الوسائل الثقافية . 3
  

 بأنـها أذكى وأخبث الوسائل املستخدمة لفــرض الـسيطرة          فوهـي ما توص  
اإلمـربيالية على الشعوب الضعيفة ، وذلك بتـأثريها علـى العقول ، مـن خـالل انتقاء             

ـ           دوث ،  املصطلـحات اللغـوية ملعاين األشياء أو املفـاهيـم خاصـة الطــارئة احلـ
                                                 

 منشورات ذات ،النظريات  الدولية ، دراسة يف األصول والسياسية إسـماعبل صربي مقـلد ، العالقات الدكتور   (1)
    .  567- 566 ، ص1985السالسل ، الكويت، الطبعة الرابعة ، 

  



كاإلرهاب ، ومكافحة اإلرهاب ، ولعل أكثر من برع يف هذا اخلبث هم الصهاينة ، فاجليش                
اإلسرائيلي الذي يقوم بسرقة  املياه ، وقلع األشجار ، وتدمري البيوت بالطـائرات ، وقتـل                 
األطفال ، والنساء ، وغريها من اجلرائم ، غطوا أعماله وعتموا صورا بأن أطلقوا عليه اسم                

، ومل تتردد أجهزة اإلعالم العربية اليت ترسخت التسمية يف أذهان مسرييها يف             ) الدفاع(يش  ج
  .  استعمار هي من هذه الوسائل ةترديد نفس االسم مع مافيه ، ولعل اختيار كلم

  
ولقد دأبت اإلمربيالية والصهيونية على استخدام حىت الثقافة كسالح لتربير ما ال يربر             

 األلفاظ واستعماهلا بطريقة مدروسة ، ليتلقفها اآلخـرون دون تدبر ، ومع            ، من خالل انتقاء   
تراكم املعاين يف ذهن املتلقي ، تتشكل يف صورة قناعات حمسوبة سلفا لتتماشا مـع مـآرب                 

  .أرباب التسلط 
  

وألمهية الثقافة يف شىت جماالت حياة اإلنسان ، فقد تنبه اتمع الـدويل إىل ضـرورة                
 ءوجيه أفراده إىل سلوك السبل اليت توصل إىل أفضل النتائج ، وذلك باالعتنـا             محاية وحسن ت  

 مت تنظيم مؤمترات دولية حكومية بواسطة اليونسكو  تتنـاول           1970بالفرد ثقافياً ، فمنذ عام      
"  الذي قـدم فكـرة أن      1982السياسات الثقافية ، انتهت بعقد مؤمتر مدينة مكسيكو عام          

وأن التنمية اليت جيب أن     ... ا من حياة كل فرد وحياة كل مجاعة         الثقافة تشكل جزءا جوهري   
   )1( ) 27توصية رقم " (يكون هدفها األول منصبا على اإلنسان جيب أن يكون هلا بعد ثقايف 

  
إذا ما أمكن اعتبار هذه التوصية حكما للعقل ، حىت على اعتبـار أـا يف أضـعف                  

الضعفاء بالتحديد ، وغري موجهة ، فإن للمـصلحة         احلاالت إمنا ختدم اتمع البشري كافة و      
 أيـضاً   اجيب أن يكون مفهوم   " حكماً آخر ، ففي بروتوكوالت صهيون  تأتى التوصية بأنه           

أننا سوف نعمل جاهدين ال لكي جنعل أعمالنا وحدها مقبولة بل لكي تكون أقوالنا أيـضا                
                                                 

دليل عمـل العقد العاملي للتنمية الثقافية ، اليونسكو ، تـرمجة سـعاد عبـد الرسول ، فـوزي عبد الظـاهر ،                     (1)
   .1997 -1988،  8 -7ص ) أسفك(مطابع مركز سرس الليان 



.  الـشعب    ة خلدمة مصلح  مقبولة ، وسوف نصرح دوما بأن سياستنا تسري باألصل واليقني         
بالقـضايا  ) نعلفـه (ولكي مننع الشعب املهتاج دوما من مناقشة األمور السياسية فإننا سوف            
وسـوف ترضـى    . الصناعية ، مث نترك الدمهاء يثرثرون حول هذه القضايا بقدر ما يريدون             

 عليه مما    إىل النشاط السياسي الـمزعوم ، وهو ما عودناهم        ةاجلماهري بأن تظل هادئة مطمئن    
يوافق مصلحتنا يف كفاحنا ضد حكومة الكومي شريطة أن نصرفهم إىل نشاط جديـد علـى                

ولكي مننع اجلماهري من أن تتخذ ، مستقلة أي قرارا          .. صعيٍد نريهم فيه الفكرة السياسية ذاا     
  )2 (" . فإننا نلهيها باأللعاب ومشاهد الترفيه واألهواء ومراكز الثقافة الشعبية 

  
  قد استفادوا من هذه التوصية ومـا    - ومنهم يهود طبعا     -الساسة األمريكيون   ولعل  

زالوا يستفيدون منها ، بـما يفرضوه من رقابة على الـصحف ووسائــل اإلعــالم ،                 
نشرت صحيفة النيويـورك     1971 يونيو   16إلخفاء النتائج السلبية لسياسام اهلوجاء ، ففي        

املدعي العام األمريكي يف منع جريدة نيويورك تاميز من نشر          " تاميز يف افتتاحيتها ، عن جناح       
الوثائق وغريها من املواد املأخوذة من الدراسة السرية اليت قام ا البنتاجون للقـرارات الـيت                

  )1(" ارتبطت باشتراك أمريكا يف حرب فيتنام
  

 دولـة أن    وبأخذ الدوافع والوسائل جمردة ، ميكن القول بأا مشروعة ، ومن حق أية            
تسعى إىل التنمية و اإلعمـار ، وتقوية اقتصادها ، ومحـاية شعبـها عسكريا واقتصاديا ،              
بتعـزيز األمـن والرفاهية له ، ولـكن هذه املشروعية حتتاج إىل مشروعية األسس اليت تقوم              

"  لعدلا"أو    "  احلق"عليها ، واملبادئ اليت توجهها ، ، فتتأكد املشروعية إن كان األساس هو              
  .فما بين على باطل فهو باطل " املصلحة"أما إذا كان األساس هو عني  " اإلنصاف"أو 

                                                 
، بروتوكوالت حكـماء صهيون ، دار النفائس للطـباعة والنشر والتوزيـع ،            ) املترجم  ( ي  الدكتور إحسان حق   (2)

  . 84 ، ص 1990 لبنان ، الطبعة الثانية ، – بريوت
 البنتاجون ، التاريخ الِسري حلرب فيتنام ، ترمجة الدكتور حممد أنيس ، محدي عبد اجلواد ، اجلزء الثـاين ، اهليئـة                       (1)

  . 256ص ، 4065/1972كتاب ، رقم اإليداع بدار الكتب املصرية العامة لل



  
  : ودليل البطالن أمران 

  
  :زوال هذا البناء :  األول 

  
 ومنها تقدمت لدعم سـيطرا علـى         ، 1830فقد احتلت فرنسا اجلزائر يف عام        " 

استطاعت أن تخـضع دول اهلنـد       .. الساحل األفريقي الشمايل ، ويف جنوب شرقي آسيا         
 ، واحتلت بريطانيا بورما ، وأحكمت سيطرا على املاليـو ،           1884الصينية لنفوذها يف عام     

واحتلت هولندا إندونيسيا ، مث مدت فرنسا سيطرا اإلمربيالية من اجلزائر إىل تونس واملغرب              
اطورية فرنسية ضـخمة ،     ، واقتطعت أجزاء هائلة يف غرب ووسط أفريقيا وأقامت عليها إمرب          

 لكن كل هذا البناء الضخم اار لعدم سالمة األساس الذي بين            )2(..واحتلت بريطانيا مصر    
  . عليه 

  
  :النتائج اليت ترتبت على هذا التسلط ومنها : الثاين 

  
ما ارتبط به من ممـارسة أبشع سياسات االسترتاف واالستـغالل االقتصـادي ،           . 1

ل بشدة قدرة الدول واملناطق اليت خضعت له على النمو االقتصادي           إىل احلد الذي عرق   
 ءواالجتماعي ، وقد أنتج أوضاعا من التخلف الزالت هذه الدول تعاين منها الـشي             

 .الكثري 
أن ما ارتبط به من سياسات التمييز واالضطهاد العنصري تسبب يف إحداث فجوة             . 2

دول اليت خضعت لسيطرا يف آسيا وأفريقيا       نفسية واسعة بني الدول اإلمربيالية وبني ال      
ـ          ة، وهذه الفجو   النفـسية   ا النفسية تولد ضغوطا وتوترات دولية ال حتسب أن تأثريا 

                                                 
 منشورات ذات   ، الدولية ، دراسة يف األصول والنظريات        السياسية إسـماعبل صربي مقـلد ، العالقات       الدكتور  (2)

  .  575 ، ص1985السالسل ، الكويت، الطبعة الرابعة ، 



ستتوقف يف املستقبل القـريب ، ذلك أن تأمني السيطرة يتطلب بعـض اإلجـراءات     
، و أم   منها سياسة التمييز العنصري ، لتعميق إحساس سكان األراضي احملتلة بالنقص            

أدىن قيمة من احملتل الغريب ، ويعزز هذا الشعور استحواذ األجانب على مرافق االقتصاد              
املهمة ، مما ينعكس على حياة الرفـاه اليت يعيشونـها ، باملقابل ال يبقـى ألهــل                

ـ     عن حاجـة األغـراب ، فتكون هلم احلياة املهينة باملقارنة ، ويف            لالبالد إال ما فض
ن الفرنسيون يعاملون كرعايا ال يتمتعون بأية حقـوق سياسـية ، وفتـرة              أفريقيا كا 

جتنيدهم أطول من الفترة اليت يقضيها الفرنسيون ، وطبق علـيهم نظـام الـسخرة ،                
  )1(.وطبقت عليهم إجراءات العقوبة اجلنائية اجلماعية   

  

  :فلسطني واملصاحل اإلمربيالية : املطلب الثاين 
  

  : رائيل ورابط املصلحة بريطانيا وإس: أوالً 
  

لقد ووجهت أفكار مكيافللي بانتقادات حـىت مـن بعـض املفكرين الغـربيني ،           
ورغم أنه بعد تقييم تلك االنتقادات ، فيما تقدم من هذا البحث ، مل يتضح متام صـدقها ،                   
ولكنها صدرت على أي حال ، ومل تكن بشاعة الصورة اليت رمسها مكيافللي للمصلحة هي               

 إىل أن تطفو على السطح ، وإمنا هناك سبب آخر ،            تبب الوحيد الذي دفع تلك االنتقادا     الس
يتمثل يف أن تلك الصورة فضحت الواقع الفكري الغريب ، مما احتاج األمر معه إىل شئ مـن                  
التضليل ال التظليل فقط ، وأكرب دليل على ذلـك ، تقبل الفكر الغريب ملا هو أبشع صـورة                  

ه مكيافللي ، فإذا كان مكيافللي يعترب أن غايته الوصول إىل هدفه بأية وسيلة              للمصلحة مما رمس  
، فإن بشاعة صورة املصلحة عنده تكمن يف الوسيلة ، أما اهلدف الذي نشده فال اعتـراض                 

                                                 
ـ  ـدولية ، دراسة يف األص    ـ ال ةالسياسيالقات  ـربي مقـلد ، الع   ـ إسـماعبل ص  ورـالدكت  (1)  ،ريات  ـول والنظ

    .  587-586 ، ص1985منشورات ذات السالسل ، الكويت، الطبعة الرابعة ، 



، فهو ميثـل ممارسـة      " بلفور"عليه ، ولكن الصورة األكثر بشاعة للمصلحة متثلت يف وعد           
ا وغايتها ، فلـم يقتصر أثر تطبيق املصلحة هنا على جمرد انتقاص            للمصلحة البشعة يف وسيلته   

حقوق مواطنني يف وطنهم ، أو تآمر فرد على آخر ضمن الوطن الواحد ، بل إن هذا التطبيق                  
كان كالطوفان الذي اجتاح معه كل ما بنته األديان وأدركته فطرة اإلنسان من قيم ومبادئ                

كـل شئ ، ابتداءاً من اخلداع ، ونقـض العـهد ،          أخـالقيـة ، فقـد أحلًت املصلحة      
  .والكذب ، إىل سفك الدم ، واغتصاب ، األرض ، ومصادرة اهلوية 

  
وهذه البشاعة متثلت يف إجراءات التمهيد للخطوة املكيدة ، هذه اإلجـراءات تـبني              

ـ                  دما جيعـل   كيف أن اإلنسان قد يهبط بقيمته اإلنسانية ، اليت وهبها اهللا له ، وأعزه ا ، عن
  .املصلحة هاديه ، فال قيمة للعهد أو الوعد ، وال مكان للصدق وال الوفاء 

  
هذه مل تصدر عن مكيافللي الذي يعترب فكره شاذاً ، بل عن بريطانيا الـيت طبقـت                 
وزادت يف تطبيقها قساوةً ، فقد مت االتفاق بني بريطانيا والشريف حسني علـى أن تقـف                 

لفاء ، مقابل ضمان بريطانيا العمل على حتقيق الدولـة العربيـة            القوات العربية يف جانب احل    
  .الكربى ، ولكن ذلك مل يكن سوى كذب الكبار املربر 

  
وهكذا بينما كانت الدبلوماسية الربيطانية تلوح      : "  بدوي   هو يقول الدكتور حممد ط    

لتلــويح ، مث     للعرب بفلسطني كان الضمري اإلجنليزي يقبع على استبعاد ائي لتنفيذ هذا ا           
 ملـصاحل الدولـة   لأليست الدبلوماسية يف النهاية هي يف إقناع اآلخرين على االمتثا       : يتساءل  

 _ولعل يف نصوص اتفاقية سـايكس       .. ، هي أسلوا منذ القدم ؟       "  امليكيافيلية"العليا ؟ وأن    
ـ    ) 1916  مايو    -يف أبريل   ( بيكو اليت أبرمت سرا بني إجنلترا وفرنسا          أن تعهـد    دمـا يؤك

 للشريف حسني بدولة عربية من البالد العربية اليت كانت حتكمها تركيـا يف غـرب      ابريطاني



   )1(. آسيا ليس إال من قبيل اخلداع الدبلوماسي 
  

يف أواخر القرن التاسع عشر : " وعن خلفيات هذا الوعد يقول الدكتور حسني غباش     
ا ، وقامـت املظـاهرات الـصاخبة ضـد           ، هاجر عدد كبري من أوروبا الشرقية إىل إنكلتر        

املهاجرين اليهود ، على غرار املظاهرات اليت حصلت يف لندن ضد املهاجرين الباكـستانيني              
 ، قام آرثر بلفور وزير خـارجية بريطانيـا آنــذاك ، بإحاطـة             1917يف عام   . واهلنود  

إنشاء وطن قـومي    " ىل  اللورد روتشيلد ، علما ، بأن احلكومة الربيطانية تنظر بعني العطف إ           
؛ علما أنه سبق لبلفور نفسه أن دافع عن تشريع يـحد مـن             " للشعب اليهودي يف فلسطني     

 بـل مل  )2(. هجرة اليهود إىل بريطانيا ، ولذا  فإن دوافعه مل تكن خالية من معاداة الـسامية    
هيونية تكن خالية من مصلحة ، فمعاداة السامية ماهي سوى شعار أجوف اسـتعملته الـص              

كسالح للتهديد واالبتزاز ، وكسالح ثقايف أريد به التعتيم على مكائد وجرائم الـصهيونية ،   
وهو قمع حلرية الفكر اليت يتشدق ا الغربيون وال جوهر حقيقي له ، فال توجـد معـاداة                  
للسامية ، ولكن توجد عداوة لليهود من قبل الغربيني بسبب سلوك اليهود املوثق يف الثقافـة                

 وقد استفادت الصهيونية من هذا العداء إذ سـخرته          _ كما يف مسرحيات شكسبري      _لغربية  ا
 نظـرة   دوما تزال تنظر إىل هذا االضـطها      " ملآرا ، يف بلورة وعـي قومـي يهـودي ،         

معقدة ، تقـوم علـى اساس تقبيحه من ناحيـة ، واإلفادة منه ، بل واستدراج درجة مـا                 
   .     )1("  أحيانا همن

  
                                                 

الـدكتور حممد طـه بدوي ، اتمع العـريب والقضـية الفلسطينية ، البـاب الـرابع ، القضـية الفلسطينية ،                 (1)
-364 ، ص 1973دار النهضة العـربية للطباعة والنـشر ، بـريوت ،   تقـدمي وإعـداد الـدكتور حسن الساعايت ،   

365.  
 ،   لبنان، الطبعة األوىل   – وحقوق اإلنسان يف العامل الثالث  ، دار الكلـمة للنشر ، بريوت              اريكـ حسني غباش ، أم    (2)

  .25  – 24، ص 1981
ل والقضية العربية ، دراسات يف االقتصاد والسياسة ،         برهان دجاين ، القضية الفلسطينية ، الصهيونية العاملية ، إسرائي           (1)

  .114 ص 1975الندوة الدبلوماسية ، وزارة اخلارجية ، أبو ظيب ، 



 وبقراءة متفحصة للوعد يسهل العثور على بؤر املكر فيه ، ومعرفة مدى اخلطورة اليت              
متثلها ثقافة اإلنسان على سلوكه ، فتحِول مصاحله إىل عقيدة ، تطمئن نفسه بتحقيقها ، دون                

أن حكومة صاحب اجلاللة تنظر بعـني العطـف إىل          " وخز من ضمري ، فالوعد ينص على        
عب اليهودي يف فلسطني وستبذل  غاية جهدها لتسهيل حتقيق هـذه            تأسيس وطن قومي للش   

الغاية ، على أن يفهم جليا أنه لن يؤتى بعمل من شأنه أن ينتقص من احلقوق املدنية والدينية                  
اليت تتمتع ا الطوائف غري اليهودية املقيمة اآلن يف فلسطني وال احلقوق أو الوضع الـسياسي                

  )2(" لبلدان األخرىالذي يتمتع به اليهود يف ا
  

  :و تؤدي هذه القراءة إىل مالحظة أمرين 
  
الطوائف "أن البيان مل يذكر الشعب الفلسطيين وإمنا أشار فقط إىل ما أسـماه          .1

، مما يوحي بالعزم مسبقا ، على اعتبار اليهود هم الشعب األصيل ألرض             " غري اليهودية 
 .فلسطني 

 
ية كاملة لغريهم ، ولكـن الواقـع       يظهر أن الوعد بوطن لليهود مشروط حبما       .2

شهد حتقيق الوعد ، ومل يتأكد من صدق الشرط ، فتاريخ الـصراع مـع الكيـان                 
 على وقوف بريطانيـا يف      لالصهيوين ، يدعم فرضية كذب الشرط ، فال يوجد ما يد          

وجه األطماع الصهيونية لتصل إىل ما وصلت إليه ، إن مل يوجد ما يدل على العكس                
 تثبت  أن اجليش الربيطاين ساعد الصهاينة على حتقيـق احـتالهلم             ، فكل الشهادات  

لـألرض الفلسطينية ، مث مل حيصل من بريطانيا موقفا جديا يدل على أا مل تـذكر                

                                                 
الـدكتور حممد طـه بدوي ، اتمع العـريب والقضـية الفلسطينية ، البـاب الـرابع ، القضـية الفلسطينية ،                  (2)

، ص  1973دار النهضـة العـربية للطـباعة والنـشـر ، بـريوت ،           تقـدمي وإعـداد الـدكتور حسن الساعايت ،       
367.  

  



الشرط إال حتسبا إىل أن هذه الوثيقة سيكشف النقاب عنـها يومـا ما ، وال بـأس                
 .  رط بالتظاهر ببعض اإلنسانية املفقودة يف الوعد ويف الش

  
فاملصلحة الربيطانية يف زرع كيان حليف كان مطلباً قدميا ، ولكي يؤدي دوره كما              

  .جيب فال بد من يئة الفرصة أمامه كاملة ، ليتسىن له إخضاع األرض ومن عليها
  

بصدور وعـد بلفـور      " وإن كان للمفكرين الغربيني تفسريهم اخلاص ، والقول بأن          
ناقضتني وهي أن تؤيد قيام دولة اليهود يف فلـسطني علـى أال             اضطلعت بريطانيا مبهمتني مت   

 مـن الـسكان   %90يؤدي باملساس باحلقوق املدنية والسياسية لسكان البالد األصليني ، أي    
" الفلسطينيني وقد مت اجلزء األول من وعد بلفور ومازلنا عاجزين عن تنفيذ الـجزء الثانـي               

غربية ال اإلرادة السياسية كما يشهد علـى ذلـك           فاملربر هو العجز ، من وجهـة نظر         )1(
  .الواقع 

  
 ومل تكن املصلحة بريطانية فقط ، بل أيضا كانت فرنسية ، بـل غربيـة ، ففـي                   

مشاريع االستيطان اليهودي منذ قيام     " استعراضه لكتاب الدكتور أمني عبد اهللا حممود املعنون         
نقل الدكتور حممد املرسي عنه ما أفاده مـن         "  الثورة الفرنسية حىت اية احلرب العاملية األوىل      

أن األطماع األوروبية يف فلسطني تعود إىل منتصف القرن السابع عشر حني نظم عدد مـن                
 1649البيورويتانيني حركة دف مساعدة اليهود على االستيطان يف فلسطني وقـاموا عـام              

رنسا كانت أول من طرح بشكل      بتقدمي عريضة يف هذا الشأن للحكومة اإلجنليزية ، كما أن ف          
خطة سـرية   1798جدي فكرة توطني اليهود يف فلسطني حني أعدت احلكومة الفرنسية عام            

كما أدركت بريطانيا أن وجود طائفة تعتمد عليها يف .. القامة كومنولث يهودي يف فلسطني    
 ويشري املؤلف إىل أن     ..بالد الشام  يعترب أمراً غاية يف األمهية بالنسبة ملصاحلها يف تلك البالد              

                                                 
القات الدوليـة   ـ الربيطانية ، دراسات يف الدبلوماسية والع      –السري أنتونـي بارسونـز ، مستقبل العالقات العربية         (1)

  . 114 ، ص 1991 ، الطبعة األوىل ، الندوة الدبلوماسية ، وزارة اخلاـرجية ، أبو ظيب



اشتداد التنافس اإلمربيايل يف منطقة الشرق بني بريطانيا وفرنسا يف النصف الثاين من القـرن               
 عشر جعل قيام الدولة اليهودية ضرورة ملحة هلذه الدول ، وعلـى الـرغم مـن أن                  عالتاس

وطني اليهود  من أجل ت1855 عام ن عملت جاهدة حىت اية عهد باملر ستو     ةالسياسة الربيطاني 
يف فلسطني فأن هذه السياسة مل تنجح يف إثارة محاس اليهود للدولـة اليهوديـة املقترحـة ،                
وبالتايل هجرم إىل فلسطني ، خاصة وأن الدولة العثمانية رفضت االستـسالم للـضغوط               

ويطرح املؤلف يف ـاية هذا الفصـل      .. الربيطانية من اجل املوافقة على منح فلسطني لليهود       
إن تبين املشاريع االستيطانية اليهودية يف فلسطني مل يتوقف على بريطانيا           : ، الفـكرة التالية      

وفـرنسا ، وإمنا شاركتهما يف ذلك غالبية الدول اإلمربيالية ، وان كان ذلك بدرجة أقــل           
 مـن   نسبيا ، مثل بروسيا والواليات املتحدة األمريكية اللتني كانتا مصدر محاية ألعداد كبرية            

اليهود دخلوا فلسطني بطرق غري شرعية ، كما قام املبشرين األمريكيني بتقدمي املـساعدة إىل               
  )1(.املهاجرين اليهود 

  
إذا كانت األمهية ذا احلجم فال يتوقع أن يكون التمكني اقل حجما ، بل يتطلـب                

لفلـسطيين يف   سيطرة إسرائيلية كاملة على األرض ، وهذا ال يتسىن حتقيقه مع وجود الشعب ا             
أرضه مع ما ميتلكه من قدرة على التناسل والتنمية البشرية ، وإبقاؤه مهمشاً ملدة طويلة يخشى                
معها من الضغوط الشعبية ، يف الداخل وتلك اليت متارسها أو قد متارسها بعـض التيـارات                 

ىل أن االجتاه   الشعبية داخل الدول الغربية نفسها ، والدالئل تشري سواء يف املاضي أو احلاضر إ             
الغريب هو حنو الرغبة يف إذابة الشعب الفلسطيين عن طريق توطينه يف دول أخرى ، وهو مـا                  

  .ينسجم مع هذه السياسة املصلحية املتسلطة 
  

" الدولة الفلسطينية يف جذور االستراتيجية اإلمربيالية الصهيونية        " ويف مقال له بعنوان     
 النوايا الربيطانية احلسنة على يد اللجنة امللكية اليت         ولقد ظهرت : " كتب صخر نزار مستهجنا     

                                                 
 ، إصدار وحدة االت يف األمانة العامة        1985 ، يونيو    42الدكتور حممد حممود املرسي ، جملة شئون عربية ، العدد             (1)

  .210 -209جلامعة الدول العربية ، ص 



ترأسها اللورد بيل ، واليت حاولت أن تفرض على الشعب الفلسطيين مصيبتني حبجر واحـد ،                
ـ                مـن   ىأوهلما تقسيم بالدهم واقامة دولة يهودية على جزء منه والثاين إحلاقهم وضم ما تبق

 فاملشروع هو دولة يهودية صرفة خالية مـن أي          )1("  شرق األردن عبد اهللا      بالدهم إىل أمري  
عنصر فلسطيين أيا كانت طبيعته ، واملماطـالت اإلسـرائيلية ، وتلكؤهـا يف خـوض أي               
مسار للمفاوضات اجلدية حىت اآلن ، دليل واضح على نوايا الصهيونية ، والـيت تتمثـل يف                 

الً إىل حمـوه مـن      الوصول إىل هدف حمو وجود الشعب الفلسطيين من أرض فلسطني وصو          
  .التاريخ الفلسطيين ، بالتدريج 

  
اللجنـة املعنيـة    "يف تقريـر    " اجلمعية العامة لألمم املتحدة   " نظرت   1976ويف نوفمرب   

للمصادقة على توصياا ، ويف تلـك       " مبمارسة الشعب الفلسطيين حلقوقه غري القابلة للتصرف      
 مع مالحظـة أن مجيـع تـصرحيات         -اجللسة أعرب ممثل الكيان الصهيوين عن رأي الكيان         

إن :   قال    - ما ورائها الصهاينة اليت تتعلق حبقوق الشعب الفلسطيين ال يقصد منها ظاهرها بل            
الكيان ملزم حبل يأخذ يف اعتباره اهلوية الفلسطينية ، ولعله يقصد صفه الطائفـة الفلـسطينية                

البيـة  الفلـسطينيني يف      وليس صفة الشعب ، ويشمل هذا االلتزام حال يقوم على تـوطني غ            
 منهم يف الداخل صـفة املـواطن ،         ىاألماكن اليت هم فيها يف ذلك الوقت ، مع منح ما تبق           

بأن احلل النهائي ملشكلة فلسطني العربية يأيت  من مث يف إطار اتفاق سلم بني إسرائيل                "وصرح  
   )2(". واألردن

  
 بوضوح سياسـة إنـشاء       ، واحلكومات اإلسرائيلية املتعاقبة تشجع     1967ومنذ عام 

                                                 
، جملة الصداقة احتاد مجعيـات      " الدولة الفلسطينية يف جذور االستراتيجية اإلمربيالية الصهيونية      " صخر نزار ، مقال     (1)
 ،  1988 =6صداقة الفلسطينية مع الشعوب ، منظمة التحرير الفلسطينية ،اجلمهورية التونسية ،  السنة الثانية ، عـدد                  ال

   . 34ص 
اللجنة املعنية مبمارسة الشعب الفلسطيين حلقوقه غـري        " من وثائق األمم املتحدة ، اجلمعية العامة ، تقرير وتوصيات             (2)

  . 19 ص 1983 ك، نيويور" القابلة للتصرف 



فاحلكومة تعترب الضفة الغربية وغزة جزءا من احلـدود الطبيعيـة           . املستوطنات وتساهم فيها    
  . للوطن اليهودي أو إسرائيل كما جاءت يف التوراة 

  
وفـقا ملبـدأ ،   : "  أنه     1977وجاء يف تقرير نقابة احملامني الوطنية الصادر يف عام            

 اإلسرائيلية وجود السكان الفلسطينيني يف الـضفة الغربيـة وغـزة            الوطن هذا تعترب احلكومة   
فرئيس الوزراء مناحم بيغني وغريه من املسؤولني يطلقون علـى الـضفة            . تساهال منها فقط    

وهي األمساء القدمية للمنطقة  وتبني اخلرائط اليت حصل عليهـا            " يهودا والسامرة   "الغربية أسم   
) 27(من وزارة الـسياحة اإلسـرائيلية           "  إىل الشرق األوسط   نيوفد النقابة الوطنية للمحام   "

.  ، دون إشارة إىل مركزيهمـا كمنـاطق حمتلـة            إسرائيلالضفة الغربية وغزة اما جزء من       
  )1() 28" (السامرة "و " يهودا"فاخلرائط تشري إىل الضفة الغربية بوصفها 

  

  :أمريكا وإسرائيل ورابط املصلحة : ثانيا 
  

أمريكا كانت من ضمن الدول اإلمربيالية الداعمة لقيام كيان صهيوين علـى            تقدم أن   
أرض فلسطني ، ولكن دورها آنذاك مل يكن حبجم الدور الربيطاين يف التمكني من قيام هـذا                 
الكيان ، فعلى صعيد الدعم القانوين فقد تبىن جملس النواب وجملـس الـشيوخ األمريكيـان                

شاء وطن قومي يف فلسطني للشعب اليهودي علـى أن يكـون            إن" باإلمجاع قراراً يدعو اىل     
مفهوماً جبالء أنه جيب االمتناع عن اختاذ أي إجراء من شأنه أن ميس بالضرر احلقوق املدنيـة                 
والدينية للمسيحيني وغريهم من اجلاليات الفلسطينية غري اليهودية وان تـوفر محايـة كافيـة               

                                                 
األمم املتحدة ، اجلمعية العامة ، اللجنة املعنية مبمـارسة الشعب الفلسطيين حلقـوقه غـري القابلـة للتصـرف ،                  (1)

  . 29، ص1982، نيويورك ، ) مبا فيها القدس (املستوطنات اإلسرائيلية يف غزة والضفة الغربية 



   )2( . 1922يونيو 30كان ذلك يف  "  نية يف فلسطني لالماكن املقدسة واملباين واملواقع الدي
  

حيث أنه مل تسلم هذه الرابطة من االنتقاد بسبب التشكيك يف اعتبار املصلحة سببا هلا               
، بداللة عدم تأثرها بتغري موازين القوى بعد زوال االحتاد السوفيييت ، وأن استمرارها بـنفس                

ك الرابطة ، ولعل نظرة مزدوجة لزمن احلـرب         الزخم ، يرسم عالمة استفهام حول طبيعة تل       
  .الباردة وما بعـدها يضفي شيئا من الوضوح على طبيعة تلك الرابطة 

  
  :زمن احلرب الباردة مربرا لرابط املصلحة .1
   

 مع تغري خارطة التوازنات الدولية ، وبروز أمريكا كثاين أكـرب قـوة يف العـامل ،              
صراع مع القطب الدويل الثاين ، جعل اهتماماـا تتوسـع           وما فرضه  عليها هذا املوقع من        

ـ                   كوتتنوع ، وقبل ذلك سبق هلا أن خلفت حلفائها يف مواقعهم بعد عجزهم عن محايـة تل
املواقع ، أو لتضارب مصاحلها مع مصاحلهم فيها ورجحان مصاحلها بفعل اختالف مـوازين             

وجدت فيها رأس حربة يف ترسـانتها       القوى ، كما سيأيت ، ومن هذه املواقع إسرائيل ، فقد            
العسكرية تستخدمها حلماية مصالـحها اإلسـتراتيجية ، فأغرقتـها باملـساعدات املاليـة             

  .والعسكرية ، وتعهدت هلا بضمان التفوق على دول حميطها ، يف كل ااالت 
  

واملصلحة من هذه العالقة ليست راجحة لصاحل الطرف القوي ، كما هـي طبيعـة               
فلقد كانت إسرائيل من الساعني إىل مثل هذه العالقة  ، فمنذ البدء وإسرائيل تبحث               األمور ،   

عن قوة عظمى تتبىن مشروعها ، فكانت احلاجة متبادلة ، غري أنه مبرور الـزمن ، مل تكـن                    
القناعة األمريكية بأمهية إسرائيل سليمة من املكر الصهيوين ، فقد عمـل اللـويب الـصهيوين                

                                                 
ذ والسياسة اخلارجية األمريكية يف الشرق األوسط ، جمموعـة          هد سون ، الكونغرس ومجاعات النفو     .  س   لما يك    (2)

 ، أبـو  1974احملاضرات اليت ألقيت يف الندوة الدبلوماسية اليت نظمتها وزارة خارجية دولة اإلمارات العربية املتحدة لعام               
  . 111 ، ص1974 ، ظيب



 ، فتـأثري    يرسيخ فكـرة أمهية إسرائيل احليوية ألمن أمريكا االستراتيج       جـاهـداً ، على ت   
اللويب الصهيوين يف دوائر صنع السياسة األمـريـكـية ، ومن هـذه الوسـائل إتقانــه              
حلبائل اللعبة االنتخابية ، وسيطرته على وسائل اإلعالم ، ومتلكه لرؤوس األمـوال ، كانـت                

 جعل الفكرة وكأا قضية رأي عام أمريكي ، إىل درجـة           عوامل مكنته من ذلك ، بل جنح يف       
  .مل يكد احلديث معها عن التشكيك يف هذه العالقة خيرج عن دائرة املقاهي 

  
ولقد دار جدل بني الباحثني يف السياسة عن طبيعة هذه العالقة ، وسبب التزام أمريكا               

قدمه أمريكا ، وما تقدمه إسرائيل ،       املبالغ فيه بأمن إسرائيل واختالل املعادلة الفاحش بني ما ت         
وبالتايل هل الدافع هلذه العالقة هو دافع أخالقي ، أم دافع مصلحي ، مث هل تدخل العنـصرية                  

  .يف تكوين هذا الدافع ؟ 
  

 السؤال األخري ليس مة بل هو مطروح حىت من قبل الغربيني أنفسهم ، وإن اختلفت               
ليس سرا كذلك أن سياسة الواليات املتحـدة         " :صيغ الطرح فيقول النائب بول ماكلوسي       

اخلارجية تبدو يف أحيان كثرية متناقضة متاما ملصاحلها وذلك ألنه بينمـا مـن مـصلحتها أن                 
تصادق وتعاون دول اخلليج واألقطار اإلسالمية ، فإن سياستها اخلارجية تكون أحيانا مكرسة             

فلماذا تدعم الواليات   .. يكونوا أصدقاء     لإلساءة وإلذالل العرب واملسلمني املفترض فيهم أن        
  )1(" املتحدة  احتالل إسرائيل للضفة الغربية وغزة ؟ وملاذا تؤيد الغزو اإلسرائيلي للبنان ؟ 

  
وهلذا التساؤل سبب آخر ، يكمن يف املسار غري املنطقي هلذه العالقـة ، فلـم تكـن           

 لقد شكلت عبئا على السياسة األمريكية       إسرائيل يوما ما حامية ملصاحل أمريكية يف املنطقة ، بل         
، بسبب حتالفها معها ، باإلضافة إىل ما تتكبده أمريكا بتعهدها بضمان أمن إسرائيل ، كما أن                 
أمريكا مل جتد يوما صعوبة يف التعامل مع األنظمة العربية ، واستعدادها ملا يطلب منها ، فهـي                  

                                                 
السياسة اخلارجية ، جمموعة حماضرات الندوة      النائب بول ماكلوسي ، نظام احلكم يف أمريكا وكيفية صنع القرار يف              (1)

    . 136 ، ص1987 ، الدبلوماسية اخلامسة عشرة ، وزارة اخلارجية ، أبو ظيب



ـردت على أوامـرها ، بل وأكسبتها سلطة       أسرع مبادرة وأطوع من إسرائيل ، اليت طاملا مت        
رمبا عـن   " اللويب الصهيوين جرأة بلغت ا أن تبث العيون تتجسس عليها يف عقر دارها ، و                

كيف إذن يرى صانعوا السياسة األمريكية مصاحل الواليات املتحـدة يف           : للمرء أن يتساءل      
ليت تأثرت ا تلك املصاحل من جراء       الشرق األوسط يف الواقع  ؟ مث كيف ينظرون إىل الطريقة ا           

 إىل عام   1967الصراع العريب اإلسرائيلي وبوجه خاص خالل الفترة احلافلة باألزمات من عام            
 العامل األخالقي   د فكيف إذاً ميكن التوفيق بني هذين املتناقضني إذا ما مت استبعا           )1("  ؟   1976

  .وهو األقرب للتفسري 
  

ف يف رؤى الباحثني ، سببه عدم تبني املصلحة األمريكية          وقد أبرز هذا التناقض اختال    
يف هذه العالقة ، بني من يفترض وجود املصلحة من جهة ، ومن ينفي وجودها مـن جهـة                   

 بناء عالقات بني الدول على غري أساس من املصلحة ، افترض            ةأخرى ، فمن ذهب إىل استحال     
لعلم بطريق املخالفة ، وتنصب نظـرة       تلك املصاحل وإن مل توجد أدلة واضحة عليها ، فقط ل          

على التصور التقليدي للمصاحل القومية ، وبشكل أكثر وضوحاً فإن الواليات املتحدة            " هؤالء  
مل تكن لتنفق باليني الدوالرات يف معونات عسكرية واقتصادية رد اإلحـساس بالتــزام              

 شيئاً ما لـه طـابع       رتبامن سكاا ، إذ ال بد أن يف االع         % 2أخـالقي ، أو بسبب ضغوط      
ملموس وأكثـر متاسكاً ، وال بد أن إسرائيل تعـد رصيداً استراتيجيا للواليات املتحـدة ،              

طبقا لذلك املفهـوم فـإن      .. موازنة النفوذ السوفييت     ىكذلك ال بد أن تكون قوا قادرة عل       
 املنطقة ، إذ تستطيع  إسرائيل هي احلليف الوحيد للواليات املتحدة الذي ميكن االعتماد عليه يف          

يف حاالت الضرورة القصوى أن تستخدم قوــا حلمايـة املـصـاحل            ) أي إسرائيل   (هي  
  )2(" األمريكية ، ولو حىت عن طريق تقدمي القواعد الالزمة للعمليات العسكرية األمريكية 

                                                 
ترمجة عبد العظيم محــاد ،      ) 1976 -1967( وليـام كوانت ، أمريكا والعرب وإسرائيـل ، عشر سنوات حامسة            (1)

  .18 -17 ، ص 4734/1980دار املعارف ، القاهرة ، رقم اإليداع 
ترمجة عبد العظيم محــاد ،      ) 1976 -1967(وليـام كوانت ، أمريكا والعرب وإسرائيـل ، عشر سنوات حامسة            (2)

  .21 ، ص 4734/1980دار املعارف ، القاهرة ، رقم اإليداع 



  
  .زمن أحادية القطب وزيف املربر . 2

  
ة للواليات املتحدة ، وتشكل خطراً على       بانتهاء االحتاد السوفيييت كقوة عظمى منافس     

أمنها ، كان املفروض أن تقل أمهية العالقة مع إسرائيل ، لتقلص حجم اخلطر وضعف املربر ،                 
ولكن يبدو أن من اخترع مربر اخلطر السوفيييت مل يتوقع سقوطه ذه السرعة ، فلـم حيسب                

ورة ، ومضت فتـرة حـىت       حسابه هلذه اللحظة واالحتياط بوضع مربر آخـر بديـل للضر        
اخترع مـربر آخر ، أال وهو اإلرهاب ، مما أعاد احلياة إىل أمهية إسرائيل ، فال بـد ملؤشـر                    
املصلحة األمريكية أن يرتفع لتربير العالقة ، وبالترجيح بني التفسري األخالقي هلذه املصلحة أو              

نـه ال توجد أخالق يف     التفسري املصلحي فإن ترجـيح التفسري املصـلحي أكثر منطقية ، أل         
السياسة ، كما يعرب عنه صراحة الساسة أنفسهم وكما يدل عليه سلوكهم ، فاملصلحة هـي                
الدافع ال شك يف ذلك ، ولكن اإلشكال ال يكمن يف اخليار بني تربير العالقة بـاألخالق أو                  

، ام أـا    باملصلحة وإمنا يكمن يف جوهر املصلحة ذاا ، و هل هي حقيقية وهلا وجود حقاً                
  .جمرد وهم ، أم غطاء خيفي أسبابا عنصرية   ؟ 

  
 - مع أن املفروض أالً حيصل مثل هذا األمر          –توهم أمر ما من قبل قادة الدول الكربى         

 املستقلون على أن الرئيس األمريكي      نهو أمر وارد ، فقد امجع احملللون السياسيون واألكادمييو        
، مبعىن املبالغة ، واختلف يف ذلك حىت مع أقرانه من           بوش اإلبن غارق يف وهم خطر اإلرهاب        

الدميقراطيني الذين هم على دراية خبفايا األمور ، فثبوت حالة التوهم تلك ليست جمرد ختمني               
  .ودعاية من حمللني بل مدعومة بشهادة أهل الدار 

  
 ،  ومصلحة أمريكا مع إسرائيل هي من هذا القبيل ، فال هي أخـالقية وال هي واقعية              

                                                                                                                                                 
  



 األمريكيون يتومهون هذه املصلحة بغري علم منهم        نكما أنه ليس بالضرورة أن يكون املسؤولو      
أم يتومهون ، بل يكفي أن تكون املصلحة يف تلك العالقة قابلـة للتـصديق ، وأن يكـون                  
تومههم مصطنع ، فالعالقة بني الكيانني هلا خصوصيتها ، فاللويب الصهيوين يف أمريكا هو جزء               

 من التركيبة السياسية األمريكية ، مبا فيها صياغة القرار السياسي األمريـكي ، ويتشكل              مهم
من أناس ال معـىن عندهم للـوالء إال بقـدر املصـلحة ، ولكنهم إذا ما تساوت مصاحلهم               
بوقوفهم مع أي الكيانني ، فسيختارون الوقوف إىل جانب إسرائيل ، فكيف إذا كان وقوفهم               

 يف تسليط جواسيس إسرائيل علـى بلـدهم ،   -كما سبق _ اا هلم ، إذ مل يترددو    ذاك أكثر نفع  
هؤالء هم الرقم الصعب يف العالقة ، فأي رئـيس أمريكـي ال يـصل إىل الكــرسي إال                   
بتـزكيتـهم له ، وأي رئيس أمريكي يتجاوز احلدود املرسومة يتعرض لألذى ، وهم أذكياء              

األمر وكأن شيئاً مل يكن ، مادامت العقيدة هي املصلحة ،           وقادرين مبافية الكفاية ليجعلوا من      
  .واملصلحة لعبة بال ضوابط حمددة ، والسياسة لعبة كما يقولون 

  
  

  :املصاحل األمريكية يف اخلليج العريب : املطلب الثالث 
  

مصاحل أمريكا واملوقع االستراتيجي ملنطقة اخلليج العريب : أوال 
:  

  
اته النفطية خمترب جتارب ملادة  املصلحة ، فلقد  اسـتقطب            يشكل اخلليج مبوقعه وثرو   

قوى دولية مهمة بسبب موقعه اإلستراتيجي اهلام للتجارة قدميا ، وخمزونه من أهم مادة تشكل               
حياة الغرب حديثا ، ولذا ميكن أخذ املنطقة كمثال نفهم من خالله العالقة بني الغايـة          عصب

وى يف تصارعها مع بعضها أو عند تسلطها على غريها ،           والوسيلة ، وأيهما أهم عند تلك الق      
 إحداها الوسيلة فإىل أي مدى ميكن أن تستمر هذه املراعاة ، خاصـة إذا مـا                 مار اعت وإذا    



اصطدمت مبعادلة الواقع اليت تقضي يف وقت ما أو تطوٍر ما بوجوب تغيري النظرة اىل الوسـيلة                 
  .إذا أريد هلا حتقيق الغاية 

  
 ،  خارجيةـالة تـاريخ الواليات املتحدة ، ويف معرض رسـمها لسياستها           ففي بداي 

كان التوجه إىل اخليار التجاري البحت هو هدفها  وحماولة اختراق  شبكات اإلمرباطوريـات               
الغربية يف هذا اال ، فهي حباجة إىل مساحة أكرب لالنتشار عن طريق أسواق تـصدر إليهـا                  

شروعا ، ووسيلتها محيدة ، ما دامت ال تطمـع يف احتكـار             وتستورد منها ، كان هدفها م     
  .حريات وسيادة اآلخرين 

  
 وكان اخلليج هو أحد النقاط اليت استرعت انتباه التجار األمريكان ، سـواء لكونـه               
سوقاً أو ممراً إىل أسواق أعمق منه ، فاملنطقة تشكل عاملاً متميزاً متنوع األعراق بـني عـرب                  

 خليج صغري وديـع  باملقارنة مـع احمليـطات الـهادرة املـرعبة ،           وفرس ، يلتقون حـول   
 يف أول نشاط جتاري أمريكي      فكان أول الغيث قطرة متثلت يف جمموعة من التجار  األمريكيني          

  .يف اخلليج العريب 
  

 سبتمرب  21ويعترب القرن الثامن عشر هو بداية التواجد األمريكي يف منطقة اخلليج ففي           
مريـكا اتفاقية جتارية مع عمـان ، وقعـها السلطان عن عمـان ، ووقعها             أبرمت أ  1833

 وقـع األمريكيـون     1851حتت مظلة الربيطانيني ، ويف عـام        " السري روبرتس   " عن أمريكا   
معاهدة جتارية مع فارس يف اسطنبول  أجهضها الربيطانيون لتعارضها مـع مـصاحلهم ، ويف                

ر األمريكيني اىل اتفاق عسكري مـصاحب ، فأعتـذر    أعاد الفرس الكرة مع حماولة ج     1854
 . 1856 ديسمرب   31األمريكيون عن ذلك ، وقبل الفرس االعتذار ، فأبرموا  اتفاقية جتارية يف              

وبزيادة حصة أمريـكا االقتصادية يف اخلليج أصبحت قـوة كبرية ، وتوقع األمريكـان أن              
اد من حـمل أمريكا أعبـاء األمــن ،         يحلوا حمل الربيطانيني ، على الرغم من أن ذلك ز         

" بـسفينة حربيـة     "  ويلـسون شـافيلت    ترو بر " زار العميد البحري     1879وبالفعل ويف   



 عربت تلك السفينة     1879مسقط ، يف طريقه لفتح كوريا ، ويف ديسمرب عام           " نيكوندبروجا
شافيلت رغبة  مضيق هرمز ، فكانت أول سفينة حربية أمريكية تدخل اخلليج العريب ، و تلمس               

العرب والفرس يف أن حتل أمريكا حمل بريطانيا ، وكان يتطلع  إىل ما وراء املصاحل التجاريـة                  
   )1(. البحتة ، ويرى أن مبقدور األمريكان حتدي بريطانيا 

  
ولعله تنبه مبكراً اىل األمهية العسكرية واالقتصادية هلذه املنطقة ، فاخلليج العريب حبـرية              

 مأوى لألساطيل البـحرية ، أمـا       نمداخلها ، وبالتايل فهي صاحلة ألن تكو       التحكم يف    نميك
خياله االقتصادي فلم يتعد التجارة اىل ما وصل إليه احلال يف هذا العصـر ، فلم يسعفه خياله                 
تصور أن هذه املنطقة ستكون مستودعا بتروليا ، ومستودعا لرأس املال الـدويل واألمريكـي               

   )1(. خاصة 
  

  : مصاحل  أمريكا يف نفط اخلليج : ثانيا 
إن األمهية اجليوبوليتيكية اإلستراتيجية ملنطقة اخلليج ، اكتـشاف قـدمي ، اسـتطاع              
املؤرخون معرفته ، قبل الغزو األورويب له ، ابتداءاً من الربتغـاليني وصـوال إىل األمـريكيني                 

  )2( ما بني الشرق والغـرب ااريومرورا باهلولنديني والربيطانيني ، وذلك ألنه ميثل ممرا حبريا جت
  

وهو رجل بريطاين على امتــياز      "  وليام كنوكس دارسي  " حصل     1901 ويف عام   
للتنقيب عـن النفط يف فـارس  ، وعندما زادت احلاجة اىل النفط بسبب احلرب ، فرضـت             

لور بريطانيا على دول اخلليج عدم إعطاء امتيازات نفط لشركات غري بريطانية ، رافق ذلك تب              

                                                 
 ، ترمجة نبيل زكي     1992 – 1833باملر ، حراس اخلليج ، تاريخ توسع الدور األمريكي يف اخلليج العريب             .  أ لما يك   (1)

  .17 - 7 ص  ،1995، مركز األهرام للترمجة والنشر ، القاهرة ، الطبعة األوىل ، 
الدكتور حامد عبد اهللا ربيع ، حماضرات الندوة الدبلوماسية الثامنة ، وزارة اخلارجية ، دولة اإلمارات العربية املتحدة                   (1)

   .46 ، ص 1980 ، ، أبو ظيب
"  اإلسـرائيلي ، جملـة       –ب عمر ، أمن اخلليج وارتباطه باألمن القومي العريب يف ضوء الرتاع العريب              الدكتور حمجو   (2)

   . 25 لبنان ، ص – ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بريوت 8/1981 –) 30(،  " املستقبل العريب



فكرة القومية العربية اليت شكلت ديدا للوجود الربيطاين يف املنطقة ، مع ما يكنـه العـرب                 
 لربيطانيا من عدم االحتـرام بسبب عـدم التزامها بتعـهداا  ، فقـد توجـه العـرب إىل       

 تتحاشا الـصراعات الـسياسية ،       اأمريك يف وقت مازالت  " وودرو ولسون "أمريكا ورئيسها   
 ذاك حصلت أمريكا على امتياز النفط يف مشال         اويف سعيه .   التجارة واالقتصاد      وترِكز على 

 بـدأت القوتـان     1923 وضعوا عقبات يف وجه تلك اخلطوة ، ومنذ          زفارس ، ولكن اإلجنلي   
 يوليـو   31خطوات توافقية بالنسبة للوصول اىل بترول املنطقة ، فوقعت شركات أمريكية  يف              

 البترول العراقية ، مث قامت الشركات األمريكية بتثبيت أقدامها يف            اتفاقية مع شركة   1928عام  
منطقة الشرق األوسط متحدية تفوق بريطانيا ، وجنح األمريكيون يف احلصول على امتيـازات              
يف الكويت والبحرين وشبه اجلزيرة العربية ، وساعد على تغلغـل الشركات األمريكيـة يف              

زية املادية لتلك الشركات ، فتوسعت استثماراا النفطية        مـجال التنقيب عن النفـط ، اجلهو     
، فأصبحت الكويت حمط أنظار شركات البترول األمريكية ، يف حني كان أكرب تغلغل لتلك               

 ،  ضالشركات يف السعودية ، وبعد أن استتب األمر للملك سعود الذي كان حباجة  إىل قرو               
  بامتيـاز التنقيب عن النفط يف املنطقة  يف          "ستاندرد أويل أوف كاليفورنيا   " فازت  شركة        

 وارتفعـت   1939 – 1920بني عامي   % 900 ، و زاد إنتاج النفط يف اخلليج بنسبة          1923عام  
 ،  1939يف عام   % 14 إىل             1920يف عام   %  5نسبة واردات أمريكا من نفط اخلليج من        

اسية الظاهرية يف اخللـيج ، طغـى        فبينما احتفظت بريطانيـا لنفسها  بالقوة العسكرية والسي       
    )1 (. رأس املال األمريكي ، فأصبح لألمريكيني السيطرة االقتصادية يف اخلليج

وهكذا فإن تاريخ النفط يف ساحل اخلليج العريب  هو تاريخ صـراع بـني القـوتني                 
، الكبريتني ومها بريطانيا وأمريكا ، وقد شاركتهم  قوى أخـرى كتركيا وفرنسا وهـولندا              

  )2(. ولكن بريطانيا متيزت بالسبق والسيطرة العسكرية واالقتصادية لفترة طويلة من الزمن 

                                                 
 ، ترمجة نبيل زكي     1992 – 1833عريب  باملر ، حراس اخلليج ، تاريخ توسع الدور األمريكي يف اخلليج ال           .  أ ل ما يك   (1)

  . 27 ـ  20 ، ص 1995، مركز األهرام للترمجة والنشر ، القاهرة ، الطبعة األوىل ،  
الدكتور عبد العزيز منصور ، مصاحل النفط األمريكية يف منطقة اخلليج ، حماضرات الندوة الدبلوماسية الـسادسة ،                    (2)

  .314  ، ص1978 ، ربية املتحدة ، أبو ظيبوزارة اخلارجية ، دولة اإلمارات الع



ورغم السيطرة االقتصادية األمريكية يف اخلليج بقيت حىت ذاك الوقت ترفض أي دور              
عسكري أو سياسي يف املنطقة ولكن تطور الوضع بتنامي  دور ها االقتصادي واعتمادها على               

 غري ذاك الدور فبدأت بتدخالا السياسية والعـسكرية         -سب من يرى ذلك   ح-نفط اخلليج   
 بــدأت   1945تدريـجيا حىت وصـل إىل التدخل السافر يف شئون اخلليج ، فمنذ عـام              

الواليات املتحـدة التعامل مع دول املنطـقة وفق مفاهيـم االحتـواء ، وشكلت ألجـل             
ـ      "  شار السريع قوات االنت "حتقيق هذه السياسة قوات أمستها          ةحلمايـة مـصاحلها أو حلماي

االستقرار بزعمها ، والذي مزقته حربان مكلفتان ، احلرب العراقيـة اإليرانيـة ، واحـتالل                
  )1(. الكويت ، وحرب التحرير 

 أكرب يف شئون اخلليج ملـا أبرزتـه         رفبداية هذا التدخل كان قرارا أمريكا مبمارسة دو       
  1943ايدة للبترول بسبب ضعف املركز الربيطاين ، فـفي عـام           احلرب الثانية من األمهية املتز    

ويف . وصـلت القوات األمريكية اىل اخلليج لتأمني الطـريق الربي اىل االحتـاد الـسوفيييت             
 املتـحدة من رهاا االقتصادي يف املنطقة ، وقامت ألول مرة           تاية الـحرب زادت الواليا   

إدارة "  وصف تقرير تقـين أعدتـه        1924 فرباير  عام     بنشر قوات عسكرية يف اخلليج ، ويف      
" مركز الثقل يف تنمية البترول يف املـستقبل         " اخلليج العريب بأنه      "  البترول من أجل احلرب     

وكان رجال األعمال األمريكيون يتطلعون بلهفة اىل قيام حكومة الواليات املتحـدة بـدور              
 و يف السنوات األخرية للحرب      .كية يف اخلليج    أكـرب يف تنمية مصاحل شركات البترول األمري      

الثانية أظهرت حكومتا روز فلت وترومان اهتماما أكرب بكثري باخلليج ، وهذا االهتمام يقـوم               
على أساس سياسة بترولية قومية تقررت حديثا لعامل ما بغد احلرب وضعتها وزارة اخلارجيـة               

، وتدعو هذه السياسة اىل احملافظة علـى         1944 وأوائل  عام     1943األمريكية يف أواخر  عام      
احتياطيات البترول يف نصف الكرة الغريب عن طريق احلد من تدفق البترول ومنتجاته بقدر ما               
ميكن عمليا من موارد نصف الكرة الغـريب اىل أسواق نصف الكـرة الشرقي ، حبيث تتزامن               

ادات يف نـصف الكـرة      توسع جوهري ومنظم يف إنتاج موارد اإلمد      " هـذه اخلطوات مع    
                                                 

دكتور فتحي العفيفي ، اخلليج العريب ، الرتاعات السياسية وحـروب التغيري اإلستراتيجي ، مركز األهرام للترمجة                  (1)
  .144 ص  ،2003 ، الطبـعة األولـى ، ةوالنشر ، مؤسسة األهرام ، القاهر



 مشاركة أمريكية كاملة يف هذه      ودعا التقرير أيضا إىل   " الشرقي ، وأساسا يف الشرق األوسط       
خللق مصدر خارجي ميكن أن يوفر اإلمـدادات        " التنمية لإلنتـاج ، سواء لضمان جناحها أو        

لذي ظهـر   للواليات املتحدة يف حالة عدم حدوث انعطافة حنو األفضل عقب املنحىن السليب ا            
   )2(. مؤخرا يف االكتشافات احمللية 

وهكذا حتدد املصلحة مبفهومها الغريب توجهات السياسة االقتصادية اخلارجية للـدول           
القوية ، يف اجتاه ليس معاكس فقط ملصاحل الدول الضعيفة  ، بل حلقوقها على اعتبار جـواز                   

تنطلق مـن   " قـومية إنـما   تعريف احلق باملصلحة ، وليس العكس ، حيث أن املصـلحة ال          
تطبيق قيم عامة جداً على الوضع العام الذي جتد الدولة نفسها فيه على صعيد السياسة العاملية                

والدولـة  .. وتشكل املصلحة القومية  املقياس الضروري لالنسجام مع السياسة القوميـة            .. 
ظ يف األغلـب علـى      املتمسكة بصورة واعية مبصلحتها القومية يف وضع يتغري بسرعة ، حتاف          

  )1(".توازا ، وتستمر يف التقدم حنو أهدافها أكثر مما لو غريت مصلحتها 
   

وكان القرار األمريكي بتبين دور قيادي يف منطقة اخلليج يستند اىل قناعة بان قـدرات       
ىل بريطانيا عاجزة عن إدارة األمور الدبلوماسية واالقتصادية والسياسية ، فتنمية املنطقة حيتاج ا            

رؤوس أموال تفتقدها بريطانيا ، إضافة اىل تصاعد املشاعر القومية لدى الـشعوب العربيـة ،                
وعدم االرتياح الشعيب لوجود بريطاين فيها ، أتاح كل ذلك للواليات املتحدة فرصا اقتصادية              

  )2(.ودبلوماسية ، ولكنه هدد بانزالق الدور األمريكي اىل تورط سياسي وعسكري 
  

                                                 
 ، ترمجة نبيل زكي 1992 – 1833يخ توسع الدور األمريكي يف اخلليج العريب باملر ، حراس اخلليج ، تار.  ألما يك  (2)

  . 34 ص 1995، مركز األهرام للترمجة والنشر ، القاهرة ، الطبعة األوىل ، 
الدكتور عبد العزيز سعيد ، كيفية صنع القرار يف السياسة اخلارجية األمريكية ، حماضرات  النـدوة الدبلوماسـية                     (1)

  .112 ، ص 1979 ، وزارة اخلارجية ، دولة اإلمارات العربية املتحدة ، أبو ظيب 1979السابعة 
 ، ترمجة نبيل زكي     1992 – 1833باملر ، حراس اخلليج ، تاريخ توسع الدور األمريكي يف اخلليج العريب             .  أ لما يك   (2)

  . 34 ص 1995، مركز األهرام للترمجة والنشر ، القاهرة ، الطبعة األوىل ، 



 وارد لكنه ال يثين قوة كربى عن مواجهته ، فتنافس القوى الكربى علـى               هذا التهديد 
إمنا يعود اىل أمهيتها االستراتيجية يف إطار صراع القوى الدويل بصرف النظـر             " منطقة اخلليج   

 إليه الدكتور املشاط على الرغم من أن الـوطن  بهذا ما ذه  " عن النفط الذي تنتجه أو ختتزنه     
ليج تسهم حبوايل ثلث إنتاج منظمة  أوبك من النفط ، وحبوايل نـصف              العريب خاصة دول اخل   

 من احتياجاـا    %80النفط املبيع يف السوق الدويل ، كما متد منطقة اخلليج اليابان مبا يناهز              
 ، ويـصل    %15 والواليات املتحدة    %65 موزعة بني أوروبا     ةالنفطية ، وميد الغرب بنسبة مماثل     

  )1(.من االحتياطي العاملي % 70ة اىل حوايل احتياطي النفط يف املنطق
  

يف ممارسة دور سياسي أكرب يف منطـقة الـخليج         بدأ التفكري األمريكي   1943يف سنة   
، واستلزم ذلك منها خوض صراع مع الربيطانيني لنيل احلضوة لدى امللك سعود ، ففازت ا                

ة السعودية بعد احلرب ، وعـزز       ، وقررت تأمني نفوذها التجاري والسياسي يف اململكة العربي        
 ، وامللك السعودي سعود ، على ظهر طـراد          تت ذلك بلقاء مجع الرئيس األمريكي روزفل      

 ، يف حني أن ما دار فيـه هــو           ةأمريكي ، كان موضوعه الظاهر مناقشة القضية الفلسطيني       
ـ               سبة احلديث عن مستقبل النفط السـعودي ، فأكد الرئيس األمريكي أمهيـة اململكـة بالن

للواليات املتحدة  ، وأن األمريكيون عازمون على القيام بدور سياسي يف املنطقة بعد احلرب               
)2(  

  
هذا ما أكده الرئيس األمريكي ، وهي رسالة أمريكية غري قابلة للنقض ، مفادهـا أن                
البترول السعودي داخل يف نطاق املصلحة األمريكية ، وعلى السعودية أن تـضع ذلـك يف                

، فمن طبيعة االتفاقات أا حتمي حقوق أطرافها ، هذا إذا كـان أساسـها حفـظ                 اعتبارها  

                                                 
حماضرات  الندوة الدبـلوماسية اخلامسة عـشرة        ،     الدكتور عبد املنعم املشاط ، األمن القومي العريب وأمن اخلليج           (1)

    .89  - 88 ص،  1987 ، وزارة اخلارجية ، دولة اإلمارات العربية املتحدة ، أبو ظيب
 ، ترمجة نبيل زكي     1992 – 1833خلليج العريب   باملر ، حراس اخلليج ، تاريخ توسع الدور األمريكي يف ا          .  أ ل ما يك   (2)

  .35 ص  ،1995، مركز األهرام للترمجة والنشر ، القاهرة ، الطبعة األوىل ، 



احلقوق ، وهذا األساس ال يعتمد إال يف حالة متاثل طريف االتفاق يف القوة ، واملكانة الدولية ،                  
ويف احلاالت اليت خيتل توازن القوة بني الطرفني فإن األساس هو مراعاة مـصلحة القـوي ،                 

لسعودية مصـاحل يف الـدول الغـربية ، وأرادت أن متارسها مبا ال يتعارض            فمـاذا لو أن ل   
مع مصاحل تلك الدول ، ولكنه ويتعارض فقط مع أمزجة جمموعات فيها ؟  كتـب الـسيد                   

يعين سنة  ( عندما حاولت الدول العربية يف اية السنة املاضية           : "يف ذلك يقول    " حممد دياب "
ا حنو شراء أسهم الشركات الـصناعية والعقاريـة يف الـدول            أن تتجه باستثمارا  )   1974

 والسياسية يف الـدول     ةالصناعية ، سبب ذلك موجة من الذعر عند األوساط املالية والصناعي          
إن املتتبع اىل ما جيري ، وما يقال        .. الغربية ، موجة فيها من احلسد أكثر مما فيها من اخلوف            

ل اىل انطباع أن ما تريده الدول الصناعية مـن الـدول            وما يكتب يف الدول الصناعية يتوص     
النفطية هو أن توجه األخرية مواردها احلالية من العمالت األجنبية إىل توظيفها يف سندات دين               

وذه الطريقة تتمكن تلك الـدول      . طويلة األجل تصدرها الدول الصناعية منفردة أو جمتمعة         
جتنب إمكانية مشاركة الدول النفطية يف الـسيطرة        من تطويق هذا السيل من األموال ، ومن         
فالبلدان الصناعية تضع وستضع كثريا من إشارات       . على أهم مرافق الصناعة واملال يف بلداا        

  )1(" . ممنوع املرور على كثري من طرق توظيف أموال البلدان النفطية 
  
بني أكرب املوارد يف العامل     إن موارد النفط يف اململكة العربية السعودية ، واليت هي من            " 

، جيب أن تظل حتت السيطرة األمريكية لغرض مزدوج هو أن تضيف إىل مواردنا اليت تتناقص                
وحتل حملها من ناحية ، وملنع سقوط هذه القوة اليت تنطوي على إمكانات كبرية يف أيد غـري                  

يف اململكة العربيـة    إن الواليات املتحدة جيب أن حتصل على وضع الدولة املفضلة           ... صديقة  
السعودية يف حالة ما إذا أصبح إنشاء قواعد عسكرية وحبرية يف منطقة اخلليج العـريب أمـراً                 

لذلك فقد عقدت اللجنة الفرعية للشرقني األدىن واألوسط التابعة للجنة التنسيق بني            " ضروريا  

                                                 
حماضـرات  النـدوة      السيد حممد دياب ، أضواء على استثمار املوارد املالية اخلارجية للدول العربية املنتجة للنفط ،                (1)

  .  30 ـ 29 ص،  1975 ، ولة اإلمارات العربية املتحدة ، أبو ظيبالدبـلوماسية وزارة اخلارجية ، د
  



  : وزارات اخلارجية واحلرب والبحرية األمريكية وقد توصلت إىل مايلي 
  
هكذا فان مركز الثقل البترويل العاملي ينتقل إىل الشرق األوسط حيـث عهـد إىل               " 

وتقتضي مصلحتنا القومية أن يظل     . مؤسسات أمريكية باستثمار واحد من أكرب حقول النفط         
هذا املورد احليوي يف أيد أمريكية حيث إنه من املرجح يف أغلب األحوال أن جتري تنمية هذا                 

ومبقدار من شأما أن خيففا بدرجة كبرية من استنـزاف احتياطيات نصف           املورد على نطاق    
   )1(... ". الكرة الغريب 

  

 مت  1971 قررت بريطانيا االنسحاب من منطقة اخلليج العـريب ، ويف عـام              1968يف  
تنفيذ ها للقرار ، فأثر الفراغ األمين الذي خلفه انسحاب بريطانيا من السيطرة على املنطقة ،                

ضع املنطقة يف إطار الصراع الذي بدت بوادره قبل ذلك التاريخ بني الواليات املتحـدة    على و 
األمريكية واالحتاد السوفيييت ، والذي انعكس على املنطقة بوصفها أحد أهم حماور املواجهـة              

م أُسدل الستار ائيا عن أي ارتبـاط إمربيـايل بـني            1972الرئيسية بني القطبني ، ويف يناير       
إن صيغة السالم الربيطـاين الـيت       " ا واخلليج فقد صرح وزير اخلارجية الربيطاين قائالً         بريطاني

سادت العامل ولفترة طويلة قد أتت إىل ايتها ، وأن على الواليات املتحدة منذئذ أن تتـوىل                 
  )2(" مسؤولية الدفاع عن العامل احلر وأخطار الشيوعية 

  

  إىل انكشاف منطقة اخلـليج ،       1971عام  لقـد أدى انسحاب بريطانيا من اخلليج         
اليت أصبحت مباشرة أمـام صراعات قوى كربى ، وأمـام أطماع تلك القـوى ، فكيـف                

                                                 
 – 1833بالـمر ، حراس اخلـليج ، تاريخ توسع الدور األمريكي يف اخللـيج العــريب              .  أ لن ما يـك  ـ نقال ع  (1)

،  1995 ، ترجـمة نبيل زكـي ، مركز األهـرام للتـرجـمة والنشـر ، القـاهرة ، الطـبعة األولــى ،    1992
  . 37-29  ص 
دكتور فتحي العفيفي ، اخلليج العريب ، الرتاعات السياسية وحـروب التغيري اإلستراتيجي ، مركز األهرام للترمجة                  (2)

  .104   ، ص2003 ، الطبـعة األولـى ، ةوالنشر ، مؤسسة األهرام ، القاهر



 ، خاصة وأن مصاحل الـدول       بلدول املنطقة أن تسد الفراغ األمين احلاصل عن هذا االنسحا         
بالنسبة لتلك القـوى    الكربى ال حتتاج اىل مربرات للغزو مع ما للمنطقة من أمهية استراتيجية             

  )3(. واملتمثلة يف البترول 
  

أمام هذا الدور الذي وجدت الواليات املتحدة نفسها فيه والذي مل يكن مفاجأً بـل               
سبق وأن تعالت أصوات داخل الواليات املتحدة بالوصول اىل هذا املوقع ، أمام ذلك كـان                

 السوفييت ، خاصة بعد معاهـدات       عليها أن ترسخ أقدامها محاية ملصاحلها وذلك مبنع التغلغل        
الصداقة اليت أبرمت بني االحتاد السوفييت والعراق ، والنظام االشتراكي يف اليمن والـصومال ،               
ومن بني عدة خيارات اختارت الواليات املتحدة ، العثور على وكيل هلا يف املنطقة فكان ذلك                

  )1(. ألمـريكية  بدور احلارس للمصـاحل امهو شاه إيـران الذي تعهد بالقيا
  

  اتفقت الواليات املتحدة واململكة العربية السعودية يف بيان مشترك           1974 أبريل   7يف  
أعلن رمسيا عن إقامة عالقات خاصة بينهما اىل حد احللف االقتصادي والعسكري غري الرمسي              

كميات ، ويف نفس الوقت سعت واشنطن اىل تزويد أقطار اخلليج العربية األخرى عدا العراق ب              
وكان هذا الزحف العسكري ميثل أول مراحل اهليمنة األمريكية علـى           " هائلة من األسلحة        

اإلقليم الذي ستسعى دوله وال ريب إىل استقدام اخلرباء األمريكيني للتعريف مبثل هذه األسلحة          
، املتطورة ، وسترسل أبناءها للتدريب وفق العقيدة العسكرية األمريكية وهو استقطاب آخـر              

يضاف إىل نظريه االقتصادي الذي حقق فيه األمريكيون تفوقا ملحوظا أيضا على  حنـو مـا                 
وهكذا استطاع مبدأ نيكسون أن حيقق غزوا للسالح األمريكي يف املنطقة  وأن             . ذكرناه آنفا 

 الواليـات   يفرض إطارا من التبعية واالرتباط بنظام الدفاع األمريكي ، وأن أمرا كهذا سيغين            

                                                 
وزارة اخلارجية ، دولة اإلمارات العربية املتحدة ،          الدكتور جاك هوتزجنر ، حماضرات الندوة الدبلوماسية السادسة ،            (3)

    .205 ، ص 1978أبو ظيب ، 
دكتور فتحي العفيفي ، اخلليج العريب ، الرتاعات السياسية وحـروب التغيري اإلستراتيجي ، مركز األهرام للترمجة                  (1)

  .107   ، ص2003 ، الطبـعة األولـى ، ةوالنشر ، مؤسسة األهرام ، القاهر



 عن التدخل العسكري املباشر وجينبها التورط يف صراعات  عسكرية و أضحت كـل               املتحدة
ـ         أو .  سياسـة العمـودين    قمن السعودية وإيران كأعمدة رئيسية لإلستراتيجية األمريكية وف

  )2(" .   الدعامة املزدوجة
  

اكتفى االحتاد  السوفيييت باحلد من هيمنة الواليات املتحدة ، وما كـان يهـدف اىل                
نة كاملة على املنطقة لعلمه بأا منطقة حيـوية جـدا للغرب ، وتصعيد الصراع ليس يف               هيم

 على بقاءها بعيـدة عـن       صصاحله خاصة وأنه هو أيضا له مناطق نفـوذ أكثر أمهيـة ، حير           
تدخالت القوى األخرى ، والضمانة هي احملافظة على املبدأ الضمين واملتمثل يف أن لكل قـوة                

ل جماالً حيويا هلا ، على القوة األخرى أن حتترمه  ، وهذه القاعدة تنطبق أيضا                مناطق نفوذ متث  
   )1(. على الواليات املتحدة يف مناطق نفوذ االحتاد السوفيييت  

  

" أن تعامل القطبني يف حاالت التمـاس        : ويعرب الدكتور حامد ربيع عن ذلك بالقول        
هذا التوازن أساسه أنه بالنسبة لكل من الدولتني        . يدور حول مبدأ التوازن بني املواقع الدولية        

وفيما عدا  .هناك خط معني ميثل احلد األدىن حيث ال موضع إلمكانية تقبل التهديد أو التدخل             
   )2(" ذلك فان مجيع املناطق ختضع لعمليات الغزو التقليدي بالكر والفر 

  

نستان لدعم حـليفه هناك ،     بعد قيام الثورة يف إيران وتواجد االحتاد السوفيييت يف أفغا         
استدعى ذلك استنفار قوة الواليات املتحدة مما أنـذر بتحول املــوقف اىل الـسخونـة ،               

 1970 يف اخلليج يف ديسمرب عام       يلألمن اإلقليم "برجينيف  " مببدأ   ففصدر عن موسكو ما عر    

                                                 
دكتور فتحي العفيفي ، اخلليج العريب ، الرتاعات السياسية وحـروب التغيري اإلستراتيجي ، مركز األهرام للترمجة                  (2)

  .108 _ 107   ، ص2003 ، الطبـعة األولـى ، ةوالنشر ، مؤسسة األهرام ، القاهر
اإلستراتيجي ، مركز األهرام للترمجة     دكتور فتحي العفيفي ، اخلليج العريب ، الرتاعات السياسية وحـروب التغيري              (1)

  .108  ، ص 2003 ، الطبـعة األولـى ، ةوالنشر ، مؤسسة األهرام ، القاهر
الدكتور حامـد عبـد اهللا ربيـع ، أمن اخلليج العريب وصـراع القـوى الكـربى ، حماضــرات النــدوة                      (2)

  .35 ، ص 1980 ، الـدبلوماسية الثامنة ، وزارة اخلارجيـة ، أبو ظيب



  :تضمن نقاط منها 
  

  
 .عدم إقامة قواعد عسكرية  .1
 . عدم استخدام السالح الذري  .2
 .عدم التهديد باستخدام القوة ضد أي دولة يف املنطقة  .3
 . احترام حالة عدم االحنياز اليت اختارا دول اخلليج  .4
 )3(.احترام حق السيادة لدول املنطقة على مصادرها الطبيعية  .5

                                                 
دكتور فتحي العفيفي ، اخلليج العريب ، الرتاعات السياسية وحـروب التغيري اإلستراتيجي ، مركز األهرام للترمجة                  (3)

  .111-110   ، ص2003، الطبـعة األولـى ، ةوالنشر ، مؤسسة األهرام ، القاهر



 : أثرها على الصراع العريب اإلسرائيلي  على اخلليج واهليمنة األمريكية: ثالثا 
  

ريكية على منطقة اخلليج يف مواقف هذه الدول من قضية الـصراع            أثرت اهليمنة األم  
 وسائل ،   نالعريب اإلسرائيلي يف اجتاه حتييد املنطقة تـدرجييا من الصراع ، مبا لـهذه اهليمنة م             

ففرضت قيود على برنامج املعونات والدعم املايل الذي تقدمه دول اخلليج اىل دول املواجهـة               
  :عن طريق 

  
 .  اخلليج بالدفاع األمريكي وتقنياته املتطورة ل تسليح دوارتباط برنامج .1
 . اإلرهاق الذي أصاب ميزانيات هذه الدول بسبب اإلنفاق العسكري  .2
 . جتنب إغضاب أمريكا مبواقف ملتزمة من القضية الفلسطينية  .3
 . كثرة النـزاعات بني دول اخلليج نفسها  .4

  
يف اخلليج  العريب على خلفية حسابات       أن األنظمة السياسية    " ويرى الدكتور العفيفي    

 اإلسرائيلي استثمارا استراتيجيا مهمـا ،        –سياسية غري دقيقة ، ترى يف قضية الصراع العريب          
باعتبار أن هذا املوضوع هو املدخل السياسي األول جلميع السياسات احلاكمـة للتوجهـات              

ا الصراع سوف يعـوق اجلهـود       األمريكية يف منطقة اخلليج العريب ، وأن تعليق أو جتميد هذ          
األمريكية إلجياد تعاون أمين قوي بني دول اخلليج طاملا ظل موجـودا ، مبعىن أنه ألول مرة يف                 
 –التاريخ املعاصر تدرك هذه الدول أن هناك فائدة ميكن أن جتنيهـا مـن الـصراع العـريب                   

          موعـة     اإلسرائيلي والذي  باستمراره تظل اجلهود األمريكية يف فصل هذه اموعة عـن ا
العربية الكبرية قائمة وحتظى بنظام أمين أمريكي خاص بعيدا عن التفاعل مع النظام الـسياسي               

  )1(.. " العريب 
  

                                                 
يري اإلستراتيجي ، مركز األهرام للترمجة      دكتور فتحي العفيفي ، اخلليج العريب ، الرتاعات السياسية وحـروب التغ            (1)

  .114   ، ص2003 ، الطبـعة األولـى ، ةوالنشر ، مؤسسة األهرام ، القاهر



 أصبحت الواليات املتحدة هي مركز الثقل العـسكري          1991بعد حرب اخلليج عام     
ي ، فاتـسع نطـاق      األجنيب يف منطقة اخلليج بعدما انتقل إليه مركز الثقل البتـرويل العـامل            

التسهيالت العسكرية املقدمة للقوات األمريكية مـن دول جملس التعاون اخلليـجي ، وازداد            
عدد القواعد العسكرية األمريكية على حنو غري مسبوق ، حىت وصل اىل مخس قواعد يف اخلليج                

  )1(. وحدها 
  

ألسلحة األمريكية   احتلت السعودية املكانة الثانية  يف قائمة صادرات ا         1976حىت عام   
، إذ بلغت مجلة مشترياا من هذه األسلحة مثانية باليني دوالر ، ويبلـغ معـدل اإلنفـاق                  

 ،  1976 دوالر يف عـام      1250العسكري السعودي بالنسبة للفرد أعلى نسبة يف العامل إذ يبلغ           
بة تدشني   وال شك أن خلق التوترات يف املناطق اليت توصف دوهلا بالغىن والضعف هي مبثا              )2(

 تسترده مقابـل    - وهـو مثن زهيـد     -سوق سالح مرحبة ، فما تدفعه أمريكا مثنـا للبترول          
أكوام من احلديد املتحرك الساكن ، الذي ال يؤدي حىت وظيفة الردع ، وهذا جيد ألن فيـه                  
مصلحة للواليات املتحدة ال تصطدم مبصلحة أهم منها ، أما إذا حصل هذا التـصادم فتـوفر                 

 طائرة من طراز    60 بطلب احلصول على     1978ة األهم ، فعندما تقدمت السعودية عام        املصلح
وما ذلك   )3( وأحيل اىل الكوجنرس للموافقة عليه واجه هذا الطلب معارضة شديدة            15 –أف  

إال لتعارضه مع مصلحة أخرى أرجح منها ، بغض النظر عما إذا كانت تلك املصلحة حقيقية                
  20 اليهودي أن يبتز اإلدارة األمريكية واشترط إلقرار الصفقة إرسال             أم ال ، فاستطاع اللويب    

 طائرة أف    75 و     15 _ طائرة أف    15بـ   عالوة على صفقة     اىل إسرائيل ،   15  -طائرة  أف  
                                                 

واملـسألة  .. الدكتور منار الشورجبي ،  الواليات املتحدة واملسألة العراقية ، مـأزق دول اخلليج العـريب اخللـيج      (1)
 واالستراتيجيـة ، القـاهرة ،      ة ، مركز الدراسات السياسي    2003 – 1990راق  العراقية من غزو الكويت اىل احتالل الع      

  . 57ص  ،2003
الدكـتور إمساعيل صربي مقلد ، أمن اخلـليج وحتديات الصراع الـدويل ، شـركة الربيعان للنشر والتوزيـع ،                   (2)

  .107ص ،  1984الكويت ، الطبعة األوىل ، 
أمن اخلليج وحتديات الصراع الدويل ، شركة الربيعان للنشر والتوزيع ، الكويت ،             الدكتور إمساعيل صربي مقلد ،        (3)

  .107ص ،  1984الطبعة األوىل ، 



 ، حبجة أن الصفقة السعودية تشكل خطراً على إسرائيل ، مع علمهم أن ذلك مـستبعد                 16 -
    )1(. ق عقد أية صفقة سالح جداً نظراً للشروط اليت تراف

  
 

  
  : خالصة 

  
بعد عرض خمتلف التناوالت ملفهوم املصلحة يف الفكر الغريب ،مل يتـضح أن هنـاك               
حماوالت فكرية غربية دف اىل وضع ضـوابط لتطبيق املصلحة ، لتخفيف نتائجها السلبية             

األنانية واضحة يف سياق     ، واكثر من ذلك ، بينت الدراسة أن الرتعة           ةعلى املنظومة اإلنساني  
التحليالت اليت تناولت املصلحة ، واليت بالغت يف توسيع دائرة جمال تطبيق املصلحة يف تزامحها    
مع حدود القيم األخالقية والروحية ، بل ومع حدود العدالة واملـساواة ومبـادئ القـانون                

لفعلي للمصلحة على   وحقوق اإلنسان ، على املستوى الداخلي للدول ، أما التطبيق العملي ا           
صعيد العالقات الدولية خصوصا ، فهو خيضع ملوازين القوى الدولية ، وليس له سوى ضابط               

  .واحد وهو القوة أي الوسيلة 
  
  
  
  
  
  

                                                 
الدكتـور إمساعيل صربي مقـلد ، أمن اخلليج وتـحديات الصراع الـدويل ، شركة الربيعان للنشر والتوزيـع ،                  (1)

  .   108ص  ،  1984الكويت ، الطبعة األوىل ، 
  



  
  
  
  
  
  

  اخلـامتـة
  

بعد الشرح السابق ، من خالل الفصول الثالثة ، مت الوصـول اىل تقـدمي إجابـات                 
 فرضياا ، وقد اتضح أن املـصلحة عنـد علمـاء            إلشكالية الدراسة ، وتساؤالا ، وكذا     

هـي  : املسلمني تعين احملافظة على مقصود الشرع كما عرفها اإلمام  الغزايل ، وبتعبري الطويف   
السبب املؤدي اىل مقصود الشرع ، وقد قسموها اىل عدة تقسيمات أمهها اثنان ، التقـسيم                

على أساس قوا يف ذاا ، فهـي علـى          : مت على أساس اعتبار الشارع هلا والثاين        : األول  
مصلحة اعتربها الشارع ، ومصلحة ألغاها ، ومصلحة        : األساس األول تنقسم اىل ثالثة أقسام       

مل يرد فيها من الشارع اعتبار  وال إلغـاء ، وأما تقسيمها على األساس الثاين فهـي أيـضا                  
   .تالتحسينا: اجيات ، والثالث احل: الضروريات ، والثاين : على ثـالثـة أقسام ، األول 

  
أما يف مسألة األخذ باملصلحة وعدم األخذ ا فقد ذهب الباحثون يف هـذا الـشأن                

وينسب األخذ ا لبعض األئمة فقط وينفيه عن آخرين ، واملذهب الثـاين             : مذهبني ، األول    
 إليه  بن ما ذه  وهو مذهب األكثرية بني الباحثني يرى أن مجيع الفقهاء أخذوا باملصلحة ، وأ            



أصحاب الرأي األول ال يعدو أن يكون اشتباها منهم يف أمر األخذ ، سببه عدم ورود ذكـر                  
لفظ املصلحة صراحة  فيما كتب ونقل عن بعض األئمة ، و االشتباه ال ينفي حقيقة أم قد                  

وبة أخذوا باملصلحة ، والدليل على ذلك ما ثبت بالتحقيق ، من أن الكثري من األحكام املنس                
  .إليهم قد أخذوا فيها باملصلحة 

  
أما جمال تطبيق املصلحة فقد حدده علماء األصول حتديدا ضيقا ، ويف حالة واحـدة               
فقط هي  حـالة عـدم وجـود نص باالعتبار أو باإللغاء للمـصلحة املفترضـة ، قبـل                 

  . عـرضها على الشرع ، وبشروط مشددة 
  

خاصية يف أي شئ بــها مييــل        : ـها  أما الفـكر الغـريب فيعـرف املنفعة بأن     
إلنتـاج النـفع ، الفـائـدة ، اللـذة ، الـخري أو السعادة ، أو مينــع حــدوث أو                 
وقـوع الضـرر ، األمل ، الشر ، أو عدم السعادة ، وهناك من يؤكد أن املنفعة يف الفكـر                   

 عامة ، ويريدون الغريب إمنا يقصد ا اللذة ، واملصلحة عندهم نوعان مصلحة خاصة ومصلحة        
ـ     اىل املصلحة اخلاصة ، وال يعين تفضيلها إيثار الغـري علـى            لباملصـلحة العـامة مايو ص

ميكيافيللي و بودان وستيوارت مـل و        : النفس  ، ومن روادها األكثر شهرة مثاال ال حصراً           
   .زبنثام و أبيقور وهوب

  
 يف السياسات اخلارجية ، فإن       وإلن كان اال احليوي األوسع لتطبيق املصلحة يتمثل       

ممارسات السلطات يف الداخل ال ختلو من استعمال املصلحة أو االحتجاج ا لتمرير بعـض               
السياسات اليت قـد  تـالقي معارضة من اجلماهري بسبب  آثارها السلبية علـى حقـوقهم                 

للمـصلحة  أفـرادا ومجاعات ، أما على مستوى السياسة اخلارجية فقد كان ملفهوم الغرب             
انعكاسه على آثارها السيئة نظرا الستبعاد  مبادئ العـدل واملـساواة كموجهـات لتلـك             

  . السياسات ، لتعارضها مع اعتماد املصلحة أساسا هلا 
  



 والـيت ال    -واملالحظ أن بناء الدول لسياساا على أساس املصلحة مبفهومها الغريب           
لعدالة بني اجلماعات ، ألن كل مصلحة تـبىن      قد أخل مبيزان ا    -ضابط هلا سوى ميزان القوة      

على غري أساس من العدل تنتج مفسدة وباستمرار املمارسات تراكمت املفاسـد واألضـرار              
بالشعوب املسيطر عليـها ، أو اليت تنتمي اىل دول ضعيفة مستهدفة من قبـل دول أقـوى               

سام وتوجيه اقتـصادهم    منها ، فال ضمانة ألمن أو سلم ، وال حرية كاملة هلم يف رسم سيا              
 هلم على ثروام وخريات بالدهم ، فهم يسبحون يف          ةمبا يعود عليهم بالنفع وال ملكية كامل      

فضاء حتكمه جتاذبات غريبة عنهم ومن صنع غريهم ، وال ميلكون ما يدفعون به عن أنفسهم                
 نـوع   للخالص من نظام تلك التجاذبات ، وإن حـاولوا فسيجدون أنفسهم أمام سطوة من            

آخر ، مما يسمى العقوبات االقتصادية اليت حتقق مصاحل الدول القوية ، يف مقابل مفاسد تتناىف                
مع مجيع القيم واملبادئ اإلنسانية ، مبا ختلفه من مآسي إنسانية كانتشار الفقـر واملـرض و                 

اس ذلك  تعريض السالمة البدنية لإلنسان لألخطار وأسوأها تأثر احلالة الذهنية للفرد ، وانعك           
  .على التنمية البشرية واالجتماعية 

  
 كما استتبع اعتماد املصلحة أساسا للعالقات بني الدول حالة من عـدم االسـتقرار              
واستمرار التوتر بينها وتربص كل دولة لألخرى ، وهدر النفقات الطائلة يف تعزيز القـدرات               

  .  األموال العسكرية وحرمان املرافق الصحية والعلمية و الثقافية من تلك
  

أما املصلحة كهدف للشرائع فهي الصاحل العام الذي حيقق لإلنسان فـردا ومجاعـة              
سعادته املنشودة  ، هذا اهلدف هو عينه هدف الشريعة اإلسالمية  املـستفاد مـن اسـتقراء                  
احكامها ، وهو أيضا هدف النظم الوضعية ، اىل هنا ميكن مالحظـة اتفـاق االجتـاهني ،                  

 يقع بعد ذلك ، يف الضوابط اليت حتكم تطبيق املـصلحة ، أو يف اعتمـاد أو                   إمنا فواالختال
عـدم اعتماد بعـض احلـاالت ، فالشريعة قد ترى مصلحة يف أمر تتحقـق نتائجـه يف                
اآلخرة ، بينما ال يعترب الفكر الغريب ذلك مصلحة ، والشريعة قد تعترب أمرا معنويا ما مصلحة                 

 أن املصلحة ما يتمثل أمام املرء يف شكل مادي ، وال مصلحة             ، بينما الفكـر الغـريب يـرى    



يف املعنويات ، وإن وِجدت إشارات غربية توحي باعتماد بعض املصاحل املعنوية فذلك بسبب              
  .ما يرجى منها من نتائج مادية 

  
 روهكذا مل يتوصل البحث إىل إثبات صحة الفرضيات إذ مل يتضح من خالل ما تـوف               

 ما يدعو اىل االطمئنان لدرجة القول بتطابق مفهوم املصلحة يف الشريعة            للبحث من معطيات  
اإلسالمية ويف الفكر الغريب ، رغم وحدة املصطلح بني االجتاهني ، يف نفس الوقت الذي ميتنع                
ـِكال مها يتضمنان عناصر املنفعة واللذة والسعادة واخلري ، وهي               فيه القول بتناقض املفهومني ف

أا مقصودة من مجيع الشرائع ،  ولكن ِلِكليهما فهمه اخلاص ملعـىن تلـك               أمور متفق على    
العناصر ،   واختالف الفهم هذا هو ما خيلق هامشا لالختالف على املفهوم ، يؤدي إذا مـا                   

  . أضيف إليه االختالف يف شروط وضوابط  التطبيق اىل تباين يف نتائج التطبيق 
  

ه دعوة للبشر كافة تعين خدمة البشرية ، والعدالة         كما أن املصلحة يف اإلسالم باعتبار     
يف توزيع املشترك من النعم ، وهو املستفاد من اخلطاب القرآين يف توجهه للنـاس كافـة ،                  
واعتبارهم جهة واحـدة ، ووحدة اخلطاب تستتبع وحدة االشتراك فيما تعـلق بـه مـن               

 اليت تفضل ـا اخلـالق       حقـوق وواجبات ، ومن احلقوق نصيب لكل فرد منهم يف النعم          
عليهم ، وعليه فاإلسالم ال يعترف حبدود جغرافية ، وال فوارق عرقية يف قسمة املشترك مـن                 
تلك النعم ، سواء املادية املتمثلة يف خريات الطبيعة ، أو املعنوية املتمثلة يف إنتاج العقل كالعلم                 

نسانية هو مما يتميز بـه اإلسـالم ،         واملعرفة ، فتأكيد احلق يف االشتراك يف النتاج الفكري لإل         
الذي يرفض احتكار املعرفة ، وقد ذم اإلسـالم العاِلـم الذي ال يستفاد من علـمه ، ذه                
النظرة تنسجم املصـاحل بدل أن تتضارب ، وتـثِمر بدل أن تـخرب ، وتبين بدل أن دم                

لوجهـة املعـاكسة ، كما اتضح     ، بينما ال حتترم  النظـرة الغربية هذا االشتراك ، بل تتجه ا            
من خـالل البحث ،  وهذا ما يؤدي إىل التباين يف النتائج املترتبة على مفهوم املصـلحة يف                 
كل من الشريعة اإلسالمية والفـكر الغريب ، وهـذا التباين ناتج عن اختـالف الضـوابط             

ها مقصداً للـشرائع    بني اجلهتني ، وليس الختالف جوهري يف حتديد مفهوم املصلحة باعتبار          



  . والقوانني 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  

  



  الفهارس واملالحق
  
  .املصادر واملرا جع 

  
  .الفهرست 

  
  :املالحق 

  

  .فهرس اآليات 
  .فهرس األحاديث 

  



   املراجعاملصادر و
  

  حرف األلف
  

 ، دار ابن عفـان للنـشر         .9 ، بريوت ، دار صادر     2/517 ابن منظور ، لسان العرب ،     . 1
   .1997ع ، اململكة العربية السعودية ، اخلرب ، العقربية ، والتـوزي

  
الدكتور إبراهيم حممد تركي ، الكلمة اإلهلية عند مفكري اإلسالم ، الطبعـة األوىل ، دار                . 2

 . 2002 الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ، اإلسكندرية ،
 
روة ،      .3 صـير م ـمة ن سياسي ، ترج الم ال ة اإلس ـفيه روا ، تجرب ة أولي الطبع

   .1966 ،  بيروت ، يالثانية، دار الساق
  
   .1984األزهر الشريف ، بيان للناس ، الجزء األول  ،   4
  
ي    .5 ي األدب العرب ا ف شراق وأثره سفة االست مايلوفيتش ، فل د س دآتور أحم ال

  .1998المعاصر ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 
 
ـربي         .6 دي ، الموسوعة اإلسالمية الع الم المعاصر ،         أنور الجن ة ، اإلسالم والع

روت ،       اني ، بي اب اللبن ى ، دار الكت ة األول ضـاري ، الطبع اريخي ح ث ت بح
1973.  

  
ى ،    .7 ة األول الم ، الطبع ي اإلس ادة ف م والقي اهج الحك دي ، من ور الجن أن

   .1982 لبنان ، ـمنشورات المكتبة العصرية ، صيدا 
  



، الموجز في النظرية العامة لاللتزام ،       الدآتور أنور سلطان ، أحكام االلتزام       .8
ة للطباعة                اني ، دار النهضة العربي دراسة مقارنة في القانونين المصري واللبن

  .1974والنشر ، بيروت ، 
  
ة           .9 ات العربي ستقبل العالق ة ، دراسات      –السير أنتونـي بارسونـز ، م  البريطاني

ـعة األول    ة ، الطب ات الدولي ية والعالق ي الدبلوماس ية ،  ف ـدوة الدبلوماس ى ، الن
   .1991 ، يوزارة الخاـرجية ، دولة اإلمارات العربية المتحدة ، أبو ظب

 
ي                  .10 ة ، دراسة ف سياسية الدولي ات ال ـلد ، العالق الدآتور إسـماعبل صبري مق

سالسل ، الكويت ،    شورات ذات ال ة ، من ة الرابع ات ، الطبع األصول والنظري
1985  .   

 
عيل شليب ، وحدة األمة اإلسالمية ، واجب شـرعي جيب حتقيقه يف ظـل الدكتور إمسا.11

  . أو تاريخ النشر رالعوملة ،  دون ذكر الناش
  
  

                                   حرف الباء
  

ائي اإلسالمي         .12 ه الجن بدر الدين محمد جعفر الشردوب ، حد الحرابة في الفق
تقرار المجتمع ، الطبع           ع ،            ، وأثره في اس شر والتوزي ار للن ى ، دار عم ة األول

   .1999عمان ، األردن ، 
  

ائي اإلسالمي         .13 ه الجن بدر الدين محمد جعفر الشردوب ، حد الحرابة في الفق
ع ،                       شر والتوزي ار للن ى ، دار عم ة األول تقرار المجتمع ، الطبع ي اس ، وأثره ف

   .1999عمان ، األردن 
  



بدران ، حـقوق األوالد يف الشريعة اإلسـالمية الدكتـور بـدران أبـو العينني .14
  .والقـانون ، مؤسسة شباب اجلامعة ، اإلسكندرية ، دون ذكر تاريخ النشر 

  
شريعة                ) البوطي.(15 د سعيد رمضان ، ضوابط المصلحة في ال الدآتور محم

دة للطباعة                   ـدار المتح ـجزائر ، ال اإلسالمية ، الطبعة الثالثة ، مكتبة رحاب ، ال
  .شر ،  دمشق ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، دون ذآر تاريخ  النشر والن

  
ور دو.16 ول ج رؤى ،   نب ة ، ال سان الدولي وق اإلن ور حق شأة وتط ورين ، ن  ل

ة   ـعية المصرية : ترجم ى ، الجم ـعة األول ـين الجـمل ، الطب ـد أم دآتور أحم ال
   .2000لنشر المـعرفة و الثـقافة العالمية ، القاهرة ، 

  
ي ال.17 رار ف ة صنع الق ـريكا وآيفي ي أم م ف ـظام الحك ول ماآلوسي ، ن نائب ب

السياسة الـخارجية ، مجموعة محاضرات الندوة الدبلوماسية الخامسة عشرة ،            
  .  1987 ، يوزارة الخارجية ، دولة اإلمارات العربية المتحدة ، أبو ظب

  
ـال.18 صهيونية الع سطينية ، ال ضية الفل ـاني ، الق ـان دج ـرائيل بره مية ، إس

ية ،     دوة الدبلوماس سياسة ، الن صاد وال ي االقت ات ف ـربية ، دراس ضـية الع والق
   .1975وزارة الخارجية ، دولة اإلمارات العربية المتحدة ، أبو ظبي ، 

  
  

                              حرف اجليم
  

سادسة ،              .19 ية ال وزارة الدآتور جاك هوتزنجر ، محاضرات الندوة الدبلوماس
   .1978الخارجية ، دولة اإلمارات العربية المتحدة ، أبو ظبي ، 

 



ة     .20 زء األول ، األم تراآية ، الج ة االش ة القومي الي الثقاف شق ، أم ة دم جامع
   .1979  ـ1978العربية ،  مطبعة الداودي ، دمشق ، 

  
  

                                      حرف الدال
 

ين حممد عرفة ، حاشية الدسوقي على الشرح الـكبري ، الـجزء مشس الـد) الدسوقي.(21
  . النشر أو مكان النشر خالرابع ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، دون ذكر تاري

  
  

                                       حرف اهلاء
  
  

ـتور      .22 صـدير الدآ ـتزلة ، ت د المع دل عن ـل الع ف ، أص راهيم يوس م إب هاش
  .1993طـف العـراقي ، الطبعة األولى ،  دار الفكر العربي ، مدينة نصر ، عا
  

ة         .23 ة ، رؤي وم الحاآمي سياسية لمفه اد ال ر ، األبع وض جعف د ع شام أحم ه
ـامعية     ائل الج سلة الرس المي ، سل ر األس الي للفك د الع ة ، المعه  ، )14(معرفي

   .1981فـرجـينيا ، ) قضايا الفـكر األسالمي(
 
  

                             حرف الواو     
  

وهبة الزحيلي ، أصول الفقه اإلسالمي ، الـجزء الثاني ، الـجزائر ، دمشق              .24
  .دار الفـكر ، دون ذآر  تاريخ النشر : 

  



ة   .25 ـقوق العيني ـمدني ، الح ـون ال ـرح القان وار ، ش ـدين س ـيد ال ـتور وح الدآ
ة د         اة ، دمشق ،             التبعية ، الطبعة الثانية ،  جامع ة دار الحي  -1977مشق ، مطبع

1978.  
 

ـل ، عشر سنوات حاسمة                .26  -1967(وليـام آوانت ، أمريكا والعرب وإسرائي
داع    ) 1976 م اإلي اهرة ، رق ارف ، الق اد ، دار المع يم حًم د العظ ة عب ترجم
4734/1980.   

  
  

                                     حرف الزاء
  

شيخ حممـد ، أصول الفقه ، دار الفكر العريب ، القاهرة ، دون ذكر تاريخ               ال) أبو زهرة .(27
  .النشر 

  
، تنـظيم اإلســالم للمجــتمع ، دار الفــكر          الشـيخ حممـد    )أبو زهرة (.28

  . العـريب ، القاهرة ، دون ذكر تاريخ النشر 
  

: رمجـة    ، العقيدة واملعرفـة ، ت      ه األملانية الدكتورة زيغريد هو نك     ةاملستشرق.29
  .1986عمـر لطـفي العامل ،  دار قتيبة للطباعة والنشر والتوزيع ، 

  
  
  

                                   حرف احلاء
  
  



الدكتور حامـد عبـد اهللا ربيـع ، أمـن اخلليج العــريب وصــراع القــوى              .30
ـ            ة اإلمـارات   الكـربى ، حمـاضرات الندوة الدبلـوماسية الثامنة ، وزارة اخلارجية ، دول

   .1980 ، العربية املتحدة ، أبو ظيب
  

ـ  954 – 902(أيب عبد اهللا حممد بن حممد بن عبد الرمحن املغـريب ،             ) احلطاب.(31 )  هـ
   .1978مواهب اجلليل لشرح خمتصر خليل ، الطبعة الثانية ، اجلزء السادس ،  دار الفكر ، 

  
الفـقه اإلسالمي ، مكتــبة      حامـد حسان ، نظـرية املصـلحة يف        الدكتور حسني .32

   .1981املتنـيب ، القاهرة ،
  

األستاذ املستشار حسني توفيق رضا ، أهلية العقوبة يف الشريعة اإلسـالمية والقــانون              .33
  . 2000 املقـارن ،

  
 وحقـوق اإلنسان يف العامل الثالث  ، الطبعة األوىل ،  دار الكلمة              احسني غباش ، أمريك   .34

 .1981بنان ،  ل–للنشر ، بريوت 
  

فضيـلة األستاذ الشيخ حسنني حممد خملوف ، كلمـات القـرآن الـكرمي ، مكتـبة            .35
    .1989الكنوز ، صالله ، سلطنة عمان ، 

  
الدكتـور حس كـريه ، املـدخل إىل القــانون ، وخباصـة القــانون اللبنـاين               .36

مكـررة ، مكــتبة     واملصـري ، القسم الثاين ، النظـرية العامـة للحـق ، طبــعة            
   .1977مـكاوي ، بريوت ، 

  
 



                                   حرف امليم
  

 ، حماضـرات النـدوة      السيد ماجد أبو شرار  ، الثورة الفلسطينية كحركة حترر وطـين           .37
،  وزارة الـخارجية ، دولــة اإلمــارات العــربية             1981الدبلوماسية التاسعة لعام    

 .1981 ، املتـحدة ، أبو ظيب
  

بالـمر ، حراس اخلليج ، تاريخ توسع الدور األمريكي يف اخلليج العـريب            .  أ لما يـك .38
 ، ترجـمة نبيل زكــي ، الطبــعة األوىل ، مـركــز األهــرام               1992    – 1833

   . 1995للتـرجـمة والنشر ، القاهرة ، 
  

خلارجية األمريكيـة يف    هد سون ، الكونغرس ومجاعات النفوذ والسياسة ا       .  س   لما يك .39
الشرق األوسط ،  جمموعة احملاضرات اليت ألقيت يف الندوة الدبلوماسية اليت نظمتـها وزارة               

   .1974 ،  ، أبو ظيب1974خارجية دولة اإلمارات العربية املتحدة لعام 
 

يف التـشريع   : الدكتور جميد محيد العنبكي ، أثر املصلحة يف التشريعات ، الكتاب األول             .40
ـ                للنـشر   ةاإلسالمي ، الطبعة األوىل ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، الدار العلميـة الدوليـ

   .2002والتوزيع ، عمان ، 
  

أيب عبد اهللا حممد بن يوسف بن أيب القاسم العبدري ، املتوىف يف رجـب سـنة                 ) املواق(.41
ء الـسادس ، دار      هـ  ، التاج واإلكـليل ملختصر خليـل ، الطبـعة الثانية ، اجلـز             897

   . 1978الفكر ، 
  



 هـ ، الرعـاية حلقــوق      243أيب عبد اهللا احلارث بن أسـد ، املتوىف ستة          ) احملاسيب.(42
اهللا  ، تقدمي الدكتور عبد احلليم حممود ، حتقيق عبـد القادر أمحد عطا ، الطبعة الثالثة  ، دار                    

   .1970الكتب احلديثة ، مصر ، 
  

البصـري املولـد ، البغــدادي املـرتل       ( د اهللا احلارث بن أسد  ،        أبو عب ) احملاسيب.( 43
، رسالة املسترشدين ، وكيف يتقـرب اإلنـسان إىل         )  هـ   243والوفاة ، تويف ببغداد سنة      
ـ  50  ص ربـه ، الطبـعة األوىل ،      تعليق ومراجـعة أمني نعمان نـار ، دار ومكتبـة           51 ـ

   .1983اهلالل ، بريوت 
  

وب عمر ، أمن اخلليج وارتباطه باألمن القومي العـريب يف ضـوء الـرتاع            الدكتور حمج .44
 ، مركــز دراســات      8/1981 –) 30(،      " املستقبل العريب "  اإلسرائيلي ، جملة       –العريب  

  .  لبنان –الوحـدة العربية ، بريوت 
  

بن موسـى   الدكتور حممد أبو األجـفان ، فتاوى اإلمام الشاطيب ، أيب إسحاق إبراهيم             .45
ـ 790( األندلسي ، صـاحب املوافقـات واالعتصام املتـوىف        الطبــعة  )  م   1388 - هـ

  .1985 تونس ، –الثانية ،  مطبعة الكواكب 
  

حممد أبو القاسم حاج محـد ، العامليـة اإلسالمية الثانية ، جدلية الغيـب واإلنـسان               .46
  .والطبيعة ، دار املسرية ، بريوت ، دون ذكر تاريخ النشر

  
الدكتور حممد أمحـد بوركاب ، املصاحل املرسـلة ، وأثرهـا يف مرونــة الفــقه                .47

اإلسـالمي  ، الطبعة األوىل ، دار البحوث للدراسات اإلسالمية واحياء التراث ، حكومـة               
   .2002ديب ، اإلمارات العربية املتحدة ، 

  



ألوىل ، دار التعــارف     حممـد باقر الصدر ، املعـامل اجلديدة لألصول ، احلــلقة ا          .48
   . 1989للمطبوعات ، بريوت 

  
 بريوت ، دار    –السيد حممد باقر الصدر ، اقتصادنا ، الطبعة الثانية  ، دار الكتاب اللبناين               .49

  1977الكتاب املصري ، القاهرة ،
  

الدكتور حممد البهي ، الفكر اإلسالمي واتمع املعاصــر ، مـشكالت األســرة              .50
طبعة الثالثة  ، دار التـوفيق النموذجية للطباعة واجلمــع اآليل ، مكتــبة              والتكافل ، ال  

   . 1982وهبـة ، عابدين  القاهرة ، 
  

الدكتور حمـمد البهي ، الـدين والـدولة ، من توجيه القرآن الكرمي ، الطبعـة              .51
   .1980 عابدين ، –الثانية ، مكتبة وهبة ، القاهرة 

  
نايات وعقـوباا يف اإلسـالم وحقـوق اإلنسان ، الطـبعة         بلتاجي  ، اجل    حممد. د.أ.52

   . 2003األ وىل ، دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع ، القاهرة ، 
   

حممـد بن حسني بن حسن الـجيزاين ، معـامل أصـول الفقه عنـد أهـل الـسنة              .53
  . هج 1422سعودية ، واجلماعة ، الطبعة الثالثة ،  دار ابن اجلوزي ، اململكة العربية ال

  
أيب : حممد بن علي الشوكاين ، إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول ، حتقيق                .54

عبد اهللا بن عبد الرمحن السعد ، وسعد بـن ناصـر            :حفص سامي بن العريب األثري ، تقدمي        
   .2000 ، الطبعة األوىل ، دار الفضيلة للنشر والتوزيع ، الرياض  ، 2الشمري الد 

  



حممد جواد مغنية فلسفة األخالق يف اإلسالم ، الطبعة اخلامـسة  ، دار التيـار اجلديـد     .55
   .1992اعة والنشر والتوزيع ، بريوت ، بللط
  

حممد جواد مغنية ، معامل الفلسفة اإلسالمية ، نظرات يف التصوف والكرامات ، الطبعـة               .56
   .1986د  بريوت ، اخلامسة ، دار مكتبة اهلالل بريوت ، دار اجلوا

  
األستاذ الدكتور حممد الزحيلي ، حقوق اإلنسان يف اإلسالم ، الطبعة الثانية ، دار الكلم               .57

   . 1997 بريوت ، –الطيب و دار ابن كثري ، دمشق 
  

الشيخ حممد الطاهر بن عاشور ، مقاصد الشريعة اإلسالمية ، حتقيـق حممـد              .58
   .2001دار النفائس للنشر والتوزيع ، األردن ، الطاهر امليساوي ، الطبعة الثانية ،

  
الدكتـور حممد طـه بـدوي ، اتمع العـريب والقـضية الفلـسطينية ، البــاب              .59

الـرابع ، القضـية الفلسطينية ،  تقـدمي وإعـداد الـدكتور حسن الساعايت ، دار النهضة              
   .1973العـربية للطباعة والنشر ، بريوت ، 

  
   .1978مد اذوب ، العالقات الدولية ، مكتبة مكاوي ، بريوت ، الدكتور حم.60
 

الدكتور حممد اـذوب ، حماضـرات يف املنظمات الدوليـة واإلقليمـية ،  مكتبـة             .61
  .مـكاوي ، بريوت ، دون ذكر تاريخ النشر 

  
إصـدار   ،   1985 ،  يونيو     42الدكتور حممد حممود املرسي ، جملة شئون عربية ، العدد           .62

  .وحدة االت يف األمانة العامة جلامعة الدول العربية 
  



األستاذ حممد مصطفى شليب ، أحكام األسرة يف اإلسالم ، الطبعة الثانية ،  دار النهـضة                 .63
  . م  1977العربية للطباعة والنشر ، بريوت ، 

  
، الطــبعة   األستاذ حممد مصطفى شليب ، أحـكام املواريث ، بني الفقه والقـانون             . 64

   .1978اجلديدة ،  دار النهضة العربية للطباعة والنشر ، بريوت ، 
  

الدكتور حممد السعيد الدقًاق ، القانون الدويل ، اجلزء الثاين ، التنظيم الدويل ،  مكتبـة                 .65
   .1979مكاوي ، بريوت ، 

  
 ،  املؤسـسة  الدكتور ملحم قربان ، قضايا الفكر السياسي ، العدالـة ، الطبعـة األوىل   .66

  .1992اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، 
 

حممد نعيم ياسني ، نظرية الدعوى بني الشريعة اإلسالمية وقانون املرافعات املدنيـة          . د  .أ.67
   .1999والتجارية ، الطبعة األوىل ،  دار النفائس للنشر والتوزيع ، األردن ، 

  
عالقات الدولية ، مقدمة لدراسـة القانــون        حممد سامي عبد احلميد ، ال     . الدكـتور  .68

   .1975الدويل العام ،  مكتبة مكاوي ، بريوت ، 
 

حممـد سليمان األشـقر ، فقـه العمــل لآلخـرة وجــزا ء األعمــال               . د  .69
   .2002  األردن ، -وموازيـنها ، الطبـعة األوىل ،  دار النفائس ، عمان 

  
، املقاصد الشرعية وأثرها يف الفقه اإلسالمي ،  دار          دكتور حممد عبد العاطي حممد علي       .70

   .1996النهضة العربية ، القاهرة ،
  



دكتـور مـحمد عـزيز نظمي سامل ، الفكر السياسي يف اإلسـالم ، مؤسسة شباب             .71
   .1996اجلامعة ، اإلسكندرية ، 

  
) 1( املعاصـر ،     الدكتور حممد علي أبو ريان ، اإلسالم يف مواجهة تيارات الفكر الغريب           .72

   .1989موقف اإلسالم من املاركسية ، دار املعرفة اجلامعية ، اإلسكندرية ، 
  

احملامي حممـد عنجريين ، حـقوق اإلنسان يف الـشريعة والقـانون ،نـصا ومقارنـة          .73
وتطـبيقا ، الطبعة األوىل ، دار الشهاب للنشر والتوزيع ، دار الفرقان للنـشر والتوزيـع ،                 

   .2002دن ،  األر–عمان 
  

الدكتور حممد فاروق الباشا ، التشريعات االجتماعية ، قانـون التـعاون ،  املطــبعة              .74
   .1978 ـ 1977اجلديدة ، دمشق ، 

  
دكتور حممد فتح اهللا النشار ، حق التعويض املدين بني الفـقه اإلسـالمي والقــانون               .75

   .2002اإلسكندرية ، املدين ، دار اجلامعة اجلديدة للنشر ، األزاريطة ، 
  

حممد تفي املدرسي ، املنطق اإلسالمي ، أصـوله ومناهـجه ، الطبعة الثانية ، دار البيان               .76
  .1992 بريوت ، –العريب ، حارة حريك 

  
دكتور حممود حممد عبد العـزيز الزيين ، الضـرورة يف الشريعة اإلسالمية والقــانون             .77

ثارها ، مؤسسة الثقافة اجلامعيـة ، اإلسـكندرية ، رقـم    الوضعي ، تطبيقاا ، أحكامها ، آ 
  .4358/1991اإليداع 

  



ميشيل سينيالر ، املاكيافلية وداعي املصلحة العليا ، ترجـمة أسامة احلـاج ، الطبـعة             .78
   .2002الثـانية ، مـجد  املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، بريوت ، 

  
األمـري ، تعريب خـريي حــماد ، الطــبعة الرابعــة           نيقـولو ،   ) مكيافللي.(79

   .2002والعشرون ،   منشورات دار اآلفاق اجلديدة ، بريوت ، 
 

الدكتور منار الشورجبي ،  الواليات املتحدة واملسألة العراقية ، مـأزق دول الــخليج              .80
 ، مركز   2003 – 1990اخلليج واملسألة العراقية من غزوالكويت اىل احتالل العراق          العـريب ، 

   .2003 واالستراتيجيـة ، القاهرة ، ةالدراسات السياسي
  

مىن بنت عبد اهللا حسن بن داود ، جوانب من الواقع التربوي املعاصر يف ضوء العقيـدة                 .81
اإلسالمية ، تقدمي الدكتور فاروق عبد ايد السامرائي ،  الطبــعة األوىل ، دون ذكــر                 

   .1996اسـم الناشر ، 
  

مصطفى سعد احلسن ، أثر االختالف يف القواعد األصولية يف اختالف الفقهاء ، الطبعة              .82
   .1982األوىل ، بريوت ، مؤسسة الرسالة ، 

  
  
  

                                حرف النون
 

الدكتور نور الدين بن خمتار اخلادمي ، علم املقاصد الشرعية ، الطبعة األوىل ، مكتــبة                .83
   .2001ن ، الرياض ، العبيكا

  



  

                            حرف السني
  

الدكتور ساسي سامل احلاج ، نقد اخلطاب االستشراقي ، الظاهرة االستشراقية وأثرها يف             .84
   .2002الدراسات اإلسالمية ، الطبعة األوىل ، اجلزء األول ، دار املدار اإلسالمي ، بريوت ، 

  
خلطاب األشـعري ، مـسامهة يف دراسـة العقـل العــريب             سعيد بنسعيد العلوي ، ا    .85

اإلسـالمي ، الطـبعة األولـى  ، دار املنتخــب العــريب للــدراسات والنــشر               
   .1992والتـوزيع ، بريوت ، 

  
  

                                  حرف العني
  

طبعة األوىل ، قرطبة    الدكتور عامر مصباح ، حتليل السياسة اخلارجية يف العامل الثالث ، ال           .86
    .2007للنشر والتوزيع ، احملمدية ، اجلزائر ، 

  
الدكتور عباس شومان ، عصمة الدم واملال يف الفقه اإلسالمي ، الطبعة األوىل ، الـدار                .87

   .1999ة الثقافية للنشر ، القاهر
  

ـ             .88 ـبعة دكتـور عبد الباري حممد داود ، حقـوق املـرأة يف الشريعة اإلسالمية ، الط
  .2003األوىل ،  مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية ، اإلسكندرية ، 

  



الدكتور عبد اهلادي الفضلي ، خالصة علم الكالم ،  دار التعارف للمطبوعات ، حارة               .89
  .1988 بريوت ، _ حريك

  
الدكتور السيد عبد احلميد فوده ، حقوق اإلنسان ، بني الـنظم القانونيـة الوضـعية                .90

   .2003اإلسـالمية ، دار الفكر اجلامعي ، اإلسكندرية ، والشريعة  
 

دكتور عبد احلميد الشواريب ، احلقوق السياسية للمرأة يف اإلسالم ، منشأة املعارف .91

   .2003باإلسكندرية ، 
  

عبد الكرمي بن علي بن حممد النملت ، إحتاف دوي البصائر بشرح روضـة النـاظر يف                 .92
دار :  ، اململكة العربيـة الـسعودية        4مام أمحد بن حنبل ، الد       أصول الفقه على مذهب اإل    
   .1996العاصمة للنشر والتوزيع ، 

  
 ةالدكتور عبـد الكـرمي زيـدان ، القصاص والـديات يف الشريعة اإلسالمية ، الطبع           .93

   .1998األوىل ، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع ، بريوت ، 
  

يب ، السياسة املالية يف اإلسـالم ، وصــلتها باملعــامالت            عبد الكرمي اخلط  .94
  . لبنان ـاملعاصرة ،  دار املعرفة ، بريوت 

  
عبد اهللا بن عبد احملسن التركي ، حقوق اإلنسان يف اإلسـالم ، الطبعـة األوىل ، وزارة                  .95

  . هـ 1419 الشئون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد ، اململكة العربية السعودية ،
  



الدكتور عبد ايد عمر النجار ، اإلميان باهللا وأثره يف احلياة ، الطبعة األوىل ، دار الغرب                 .96
   .1997اإلسالمي ، بريوت ، 

  
الدكتور عبد املنعم فرج الصده ، مصادر االلتزام ، دراسة يف القـانون اللبناين والقانون              .97

  .1974 ، بريوت ، املصري ، دار النهضة العربية للطباعة والنشر
  

دكتور علي عبد املعطي حممد ، فلسفة السياسة بني الفكرين اإلسـالمي والغـريب ، دار                .98
   .1998  اإلسكندرية ، ـاملعرفة اجلامعية ، األزاريطة 

 
 عبد اهلادي ، حقوق الطفل بني الـشريعة اإلسـالمية           راألستاذ الدكتور عبد العزيز خميم    .99

ة مقارنة ، الطبعة األوىل ، مطبوعات جامعة الكويت ، جلنة التـأليف             والقانون الدويل ، دراس   
   .1997والتعريب والنشر ، الشويخ 

  
الدكتور عبـد الفتـاح أحـمد الفاوي ، اختـالفات املسلمـني بـني الـسياسة            .100

 جامــعة   –والـدين ، مطـبوعات قسم الفلـسفة اإلسـالمية بكلــية دار العــلوم              
   .1997 ، القـاهـرة ، القاهرة

  
علـي مجعـة    . د  .عبـد العظـيم املطـعين ، أ    .د.عبـد الصـبور مرزوق ، أ    . د  .أ.101

د علي مجعـة    .د حممود محدي زقزوق ، حتـرير ومراحـعة أ       .حممد عمارة ، أ   . د  .حممد ، أ  
حممود محدي زقزوق ، حـقائق اإلسالم يف مواجهة شبهات         . د  .حممد ، إشراف وتقـدمي أ    

رية مصـر العربية ، وزارة األوقـاف ، الـس األعلــى للـشئون              املشككني ، مجـهو  
   .2002اإلسالمية ، القاهرة ، 

  



عبـد القادر بن أمحـد بن مصطفى بدران الـرومي مث الدمشقي ، نزهـة اخلـاطر               .102
 املناظر يف أصول الفقه على مذهب اإلمام أمحد بن          ةالعاطر ، شرح كتاب روضة الناظر وجن      

مى املقدسي ، الطبعة الثانية ، مكتبة اهلـدى ، دار ابن حـزم ، اإلمارات              حنبل ، ابن قـدا   
   .1995العربية املتحدة ، 

  
األستاذ الدكتور عبد الرزاق بن خروف ، مدخل للقانون املقارن ، اجلزائـر ، الـسنة                .103
  .2007 ـ  2006 اجلامعية

  
ن السماوية ، تقدمي األستاذ     عبد الرزاق رحيم صالل املوحي ، حقوق اإلنسان يف األديا         .104

الدكـتور سـعدون حمـمود الـسـاموك ، الطبــعة األوىل ، دار املنــاهج للنـشر               
  . 2002 األردن ،  –والتـوزيع ، عـمان 

 
الدكتـور عبـد الرمحن الصابوين ، نظام األسرة وحــل مـشكالا يف ضــوء              .105

   .2001فكر املعاصر ، بريوت ، اإلسالم ، الطبعة األوىل ، دار الفكر ، دمشق ، دار ال

  
دكتـور عبـد الرحـمن خليـفة ، يف علـم السياسة اإلسـالمي ، دار املعـرفة            .106

  .1999اجلامـعية  ، اإلسكندرية ، 
 
دكتور عبد الرمحن خليفة ، أيديولوجية الصراع السياسي ، دراسة يف نظرية القوة ، دار               .107

  . 1999املعرفة اجلامعية اإلسكندرية ، 
  

 اخلالق النواوي ، العالقات الدولية والنظم القضائية ، الطبعة األوىل ، دار             دالدكتور عب .108
   .1974الكتاب العريب ، بريوت ، 

  



عبد الغفار رشاد  القصيب  ، منـاهـج البـحث فـي علـم السياسـة ، مكتـبة              .109
   .2004اآلداب ، القاهرة ، 

  
 احلرج يف الشريعة اإلسالمية ، الطبعة الثالثـة ، دار           الدكتور عدنان حممد مجعة ، رفع     .110

   .1993العلوم اإلنسانية ، دمشق  ، 
 

املستشار علي جريشة ، أركان الشرعية اإلسالمية ، حـدودها و آثارهـا ، الطـبعة             .111
 .1987الثـانية ، مكتبة وهبة ، عابدين ، 

  
ـ          .112 قاط الــحدود يف الفقــه      دكتور علي داود حممد جفال ، التـوبة وأثرها يف إس

  .1989 و النشر ، بريوت ، ةاإلسالمي ، دار النهضة العربية للطباع
  

املستشار علي علي منصور ، نظـم احلكـم واإلدارة يف الـشريعة اإلسـالمية               .113
والقوانني الوضعية ، مقارنات بني الشريعة والقانونني الدستوري واإلداري ، الطبعـة            

 ليبيا ، دون    ـ بريوت ، والسيد حممد الرماح بثينة        ـباعة والنشر   الثانية ، دار الفتح للط    
  .ذكر تاريخ النشر 

  
  

                              حرف الفاء
  
احملامي الدكتور فاروق سعد ، تراث الفكر السياسي قبل األمري وبعـده ، الطــبعة              .114

   .2002الرابعـة والعشـرون ، دار اآلفاق اجلديدة ، بريوت ، 
 



املستشار الدكتور فؤاد عبد املنعم أمحد ، مبدأ املساواة يف اإلسالم ، املكتب العــريب               .115
    .2002الـحديث ، اإلسكندرية ، 

  
الدكتور فيصل عبد الرحـمن علي طه ، القانون الـدويل ومنازعات احلدود ، الطبعة             .116

   .1982األوىل ، شركة أبو ظيب للطباعة والنشر ، أبو ظيب ، 
  

دكتور فتحي عبـد الكرمي ، الـدولة والسيادة يف الفقه اإلسالمي ، دراســة             .117
  .1984 عابدين ، –مقـارنة ، الطبعة الثانية ، مكتبة وهبة ، القاهرة 

  
دكتـور فتحي العفيفي ، اخلليج العريب ، الرتاعات الـسياسية وحــروب التغـيري              .118

هرام للترمجــة والنـشر ، مؤسـسة        اإلستراتيـجي ، الطبـعة األولـى ، مـركـز األ      
   .2003 ، ةاألهـرام ، القاهر

  
الدكتور فوزي عطـوي ، االقتصاد و املال ، يف التـشريع اإلســالمي والنظــم               .119

   .1988الوضعية ، الطبعة األوىل ، دار الفكر العريب ، للطباعة والنشر ، بريوت لبنان ، 

  
ألمة عند اإلمـام حممد مهـدي مشـس       الدكتـور فـرح موسى ، الدين والدولة وا      .120

الدين ، دراسة مقارنة يف الفقه السياسي اإلسالمي ،  الطبعة األوىل ، دار الـهدى للطباعـة                 
   .2002 لبنان ، -والنشر والتـوزيع ، بريوت 

  
دكتور فضل اهللا حممد إمساعيل ، سياسة اإلسالم بني الرأي والرأي اآلخـر ، بـستان                .121

  . 2003 احلدائق ، – وتوزيع الكتب ، كفر الدوار املعرفة لطبع ونشر
  
  



                             حرف الراء
  
  

مسوحي فوق العادة ، املكتبة العلميـة ، القـانون          . رينه جـان دوبوي ، ترجـمة د     .122
 Presse   Universitairesالدويل ، الطبعة األوىل ، منشورات عويدات ، باتفاق خاص مع   

  de   France   ، 1973الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ، اجلزائر.   
  
 

                              حرف الشني
  
ـ 790 ت(أيب إسحاق إبراهيـم بن موسى بن حممـد اللخــمي          ) الشاطيب. (123 ) هـ

املوافقات ، ضبط وتعليق أبو عبيده مشهور بن حسن آل سلمان ، الطبعة األوىل ، الـمجلد                
   .1997 العقربية ، ـ اخلُبر ـدار ابن عفان للنشر والتوزيع ، اململكة العربية السعودية الثاين ،  

  
، اُألم ، الــجزء      ) 204 – 150( اإلمـام أيب عبد اهللا حممـد بن ادريس         )الشافعي.(124

السابع ،  أشرف على طبـعه وباشـر تصـحيحه حممد زهـري النـجار  ، دار املعـرفة               
  .1983 لبنان –ـشر ، بريوت للطبـاعة والن

  
شوقي أبو خليل ، اإلسالم يف قفص االام ، طبعة اجلـزائر ، الطبـعة اجلديدة ،  دار                 .125

  .1992  اجلزائر -الفكر  دمشق 
  
  



                             حرف التاء
  

قانون الدكتور توفيق حسن فرج ، عقد اإلجيار يف القانون اللبناين ، مع شرح ألحكام               .126
  اإلجيارات ،  مكتبة مكاوي ، بريوت

  
  

                           حرف اخلاء
  

العالمة عبد الرمحن بن حممد ، مقدمة ابن خلـدون ، حتقيـق وضـبط               ) ابن خلدون .(127
الدكتور على عبـد الواحـد وايف ، اجلـزء الثاين ، الطبـعة الثـالثة ، دار ضـة مصـر          

  . 1980ة ، القاهرة ، للطباعة والنشر ، الفجال
  

الدكتور خليل حمسن ، النظم السياسية والدستور اللبناين ، دار النهضة العـربية للطباعة        .128
   .1975والنشر ، بريوت ، 

 
  

                            حرف الغني
  

 مـن علــم    ىاملستـصف  أيب حامد حممد بن حممد بن حممد الطــوسي ،         ) الغزايل.(129
 حتقيق وتعليق حممد سليمان األشقر، الطبعة األوىل ، مؤسسة الرسـالة            415األصـول ، ص  

   .1997بريوت ، 
  

اإلمام حممد ، ركائز اإلميان بني العقل والقلب ،  دار االعتصام للطبع والتوزيع  ) الغزايل.(130
  . النشر خوالنشر، القاهرة ، دون ذكر تاري



  
  

                              الوثائق
  

، الطبعـة   ) املترجم  ( روتوكوالت حكـماء صهـيون ، الدكتـور إحسان حقي        ب.131
   .1990 لبنان ، –الثانية ، دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع ، بريوت 

  
،  ترمجـة سـعاد       1997 -1988اليونسكو ، دليل عمل العقد العاملي للتنمية الثقافية         . 132

  ) . أسفك( مركز سرس الليان عبـد الرسول ، فوزي عبد الظاهر ، مطابع
  

   .1984 القاهرة ، يونيو ، ـالوثيقة الدولية حلقوق اإلنسان ،  مطبعة املاس  .133
 
األمـم املتـحدة ، اجلمعية العامة ، اللجنة املعنية مبمارسة الشعب الفلسطيين حلقوقه            . 134

مبـا فيهـا    (غـربية   ، املستوطنات اإلسـرائيلية يف غـزة والضـفة  ال        فغري القابلة للتصر  
   .1982، نيـويورك ، ) القدس

  
البنتاجون ، التاريخ الِسري حلرب فيتنام ، ، ترمجة الدكتور حممـد أنيس ، محـدي              . 135

عبـد الـجواد ، اجلزء الثاين ، اهليئة املصرية العامة للكتاب ، رقم اإليداع بـدار الكتـب                 
4065/1972.   
 
تقريـر  " عب الفلسطيين حلقوقه غري القابلـة للتـصرف         اللجنة املعنية مبمارسة الش   . " 136

   .1983 كوتوصيات ، من وثائق األمم املتحدة ، اجلمعية العامة ، نيويور
  

  



  

                                 االت
  

 السنة الثالثة ، العدد الثالث ، ديسمرب      " القسطاس  " جملة الدراسات الشرعية والقانونية     .137
  .شريعة والقانون ، جامعة اإلمارات العربية املتحدة ، العني ،كلية ال1982
  
الدولة الفلسطينية يف جذور االستراتيجية اإلمربيالية      " صخر نزار ، مقال     جملة الصداقة ،    .138

 ، احتاد مجعيات الـصداقة الفلـسطينية مــع          1988 = 6، السنة الثانية ، عدد      " الصهيونية
  .ينية ، اجلمهورية التونسية الشعوب ، منظمة التحرير الفلسط

  
 

  

                     القواميس
  
 دي ،  بريوت ، مؤسسة       االقاموس احمليط ، جمد الدين حممد بن يعقـوب الفـريوز آب         .139

   .1993الرسـالة ، الطبعة الثالثة ، 
  

املنجـد يف اللـغة واألعـالم ،  دار املشـرق بــريوت ، توزيــع املكــتبة               .140
   .1984، بريوت ، الشـرقية 

  
خمتار الصحاح  ، حممد ابن أيب بكر بن عبد القادر الرازي ، بـريوت ، دار الكتـاب                   .141

   .1981العريب 
  



                                       التفاسري
 

الـجوهر الثمني يف تفسري الكتاب املبني ، السيد عبـداهللا شـرب ، الطــبعة األوىل                .142
  .1986مكتبة األلفني ، الكويت ، الـمجلد الثالث ،  

  
 اإلسالمـية واألوقاف والـدعوة    ن، وزارة الشؤو  "اإلسـالم"تفسري اجلاللني ، موقع     . 143

  .واإلرشاد ، اململكة العربية السعودية 
  

 اإلسـالمية واألوقاف والـدعوة    ن، وزارة الشؤو  " اإلسـالم"تفسري الطربي ، موقع     .144
  .ة السعودية واإلرشاد ، اململكة العربي

  
 اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد     ن، وزارة الشؤو  "اإلسالم" كثري موقع    نتفسري اب .145

  .اململكة العربية السعودية 
  

امليزان يف تفسري القرآن ، السيد حمـمد حسني الطباطبائي ، الطـبعة األوىل ، الـجزء              .146
 .1991األول ،  مؤسسة األعلمي للمطبوعات ، بريوت ، 

  
 اإلسالمـية واألوقاف والــدعوة     ن، وزارة الشؤو  "اإلسـالم"تفسري القرطيب موقع    .147

  .واإلرشـاد ، اململكة العربية السعودية 
  
  

                         آتب التراث

  



 حديث ال حيـل دم امـرئ      ، كتاب القصاص    ،إحكام األحكام شرح عمدة األحكام      .148
 اإلســالمية واألوقـاف     ن، وزارة الـشؤو   " اإلسـالم" ، موقع    مسلم إال بإحدى ثالث   

   .15/8/2006والدعـوة واإلرشاد ، اململكة العربية السعودية ،
  

، وزارة " اإلسـالم "البحر احمليط ، كتاب األدلة املختلف فيها ، املصاحل املرسلة ، موقع            .149
بية  اإلسـالمية واألوقـاف والـدعــوة واإلرشــاد ، املمــلكة العــر           نالشـؤو

   .15/5/2006السعوديـة ، 
  

، القياس ، مسالك العلة ، الرابع من مسالك         " املصاحل املرسلة "شرح الكوكب املنري ،       .150
 اإلسالمـية واألوقـاف والدعـوة    ن، وزارة الشؤو  "  اإلسـالم"العلة املناسبة ، مـوقع       

  . 17/5/2006  ، 16/5/2006 واإلرشاد ،  اململكة العربية السعودية ،
  

كشف األسرار شرح أصـول البـزدوي ، باب معرفة أقـسام األسـباب والعلـل              .151
 اإلسـالمية واألوقـاف   ن، وزارة الشؤو  " اإلسـالم" موقع   والشروط ، باب بيان العقل ،     

   .17/8/2006،   اململكة العربية السعودية  والدعـوة واإلرشاد
  

 اإلسالمية واألوقـاف والـدعوة      نالشؤو، وزارة   "اإلسالم"املوسوعة الفقهية ،  موقع      .152
   .15/8/2006 واإلرشاد ،  اململكة العربية السعودية ،

  
 باب إجياب القصاص بالقتل العمد وأن مستحقه باخليار         ، كتاب الدماء    ،نيل األوطار   .153 

 اإلسـالمية واألوقـاف والــدعوة     ن، وزارة الشـؤو  " اإلسـالم  " موقع   ..  بينه وبني 
   .15/8/2006 اململكة العربية السعودية واإلرشاد ،

  



التقرير والتحبري ، املقالة الثانية يف أحوال املوضوع ، خامتة للكالم يف هــده املقالـة                .154
، وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد ، اململكة         " اإلسالم  " الثانية ، موقع    

   .11/7/2005العربية السعودية ، 
  

تلويح على التوضيح ، القسم الثاين من الكتاب يف احلكـم وفيــه ثالثــة               شرح ال .155
أبـواب ، باب احملكوم عليه ، فصل األمور املعترضـة علـى األهليــة ، العــوارض                

اململكـة العربيـة    " اإلسـالم   " موقع  " السكر  " املكتـسبة ، العوارض املكتسبة من نفسه       
   .26/8/2006 وقاف والدعوة واإلرشاد ،السعودية ، وزارة الشؤون اإلسالمية واأل

  
  
  
  

  الفهــرســت
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  املـالحـق

  

  
  .يـات فهـرس اآل

  
  .فهـرس األحاديث 



  
  
  
  
  

 فهـــــــــــرس اآليـــــــــــــات
رقم صفحة  رقمها اآليــــــــــــــــــــــــــــة رقمها السورة تسلسل

  البحث

 2 البقرة 1

ِإنَّ اللَّه ال يستحِيي أَنْ يضِرب مثَال ما 
آم ا الَِّذينا فَأَمقَها فَوةً فَموضعوا بن

فَيعلَمونَ أَنه الْحق ِمن ربِهم وأَما 
 اللَّه اداذَا أَرقُولُونَ موا فَيكَفَر الَِّذين
ِه  ِه كَِثريا ويهِدي ِب ِبهذَا مثَال يِضلُّ ِب
ِه ِإال الْفَاِسِقني  كَِثريا وما يِضلُّ ِب

26 142  

 2 البقرة 2
لْمالِئكَِة ِإني جاِعلٌ ِفي وِإذْ قَالَ ربك ِل

 فِْسدي نا ملُ ِفيهعجِليفَةً قَالُوا أَتِض خاَألر
30 

102 
130 
153  



 ِدكمِبح حبسن نحناَء ومالد ِفكسيا وِفيه
 ونقَدس لَك قَالَ ِإني أَعلَم ما ال تعلَمونَ

 2 البقرة 3
 ِعلْم لَنا ِإال ما علَّمتنا ِإنك قَالُوا سبحانك ال

 أَنت الْعِليم الْحِكيم
32 103  

 2 البقرة 4

 كُمني ما يأِْت نها جِميعا فَِإ قُلْنا اهِبطُوا ِم
ني هدى فَمن تِبع هداي فَال خوف  ِم

 علَيِهم وال هم يحزنونَ

38 95  

 2 البقرة 5
ال توا ومكْتتاِطِل والْب لِْبسوا الْحق ِب

 الْحق وأَنتم تعلَمونَ
42 142  

 2 البقرة 6

واتقُوا يوما ال تجِزي نفْس عن نفٍْس شيئًا 
وال يقْبلُ ِمنها شفَاعةٌ وال يؤخذُ ِمنها عدلٌ 

 وال هم ينصرونَ

48 109  

 2 البقرة 7

و نالْم كُملَيا علْنـزأَنو اممالْغ كُملَيا عظَلَّلْن
والسلْوى كُلُوا ِمن طَيباِت ما رزقْناكُم وما 
 ظَلَمونا ولَِكن كَانوا أَنفُسهم يظِْلمونَ

57 172  

ة رقم صفح رقمها اآليــــــــــــــــــــــــــــة رقمها السورة تسلسل
  البحث

 2 البقرة 8

 لَ اللَّهـزا أَنوا ِبمن يلَ لَهم آِم ذَا ِق وِإ
قَالُوا نؤِمن ِبما أُنـِزلَ علَينا 

 قالْح وهو ه ويكْفُرونَ ِبما وراَء
ما معهم قُلْ فَِلم تقْتلُونَ  مصدقًا ِل

متلُ ِإنْ كُنقَب اَء اللَِّه ِمني   مؤِمِننيأَنِب

91 142  



 2 البقرة 9

 كُموندري اِب لَوِل الِْكتأَه ِمن كَِثري دو
نِد  مياِنكُم كُفَّارا حسدا ِمن ِع ِمن بعِد ِإ
 قالْح ملَه نيبا تِد معب ِمن فُِسِهمأَن
ِه أَمِر  فَاعفُوا واصفَحوا حتى يأِْتي اللَّه ِب

 ِإنَّ اللَّه علَى كُلِّ شيٍء قَِدير

109 142  

 2 البقرة 10

واتقُوا يوما ال تجِزي نفْس عن نفٍْس 
نها عدلٌ وال تنفَعها  شيئًا وال يقْبلُ ِم

 شفَاعةٌ وال هم ينصرونَ
123 109  

 2 البقرة 11

براِه لَِّة ِإ يم ِإال من ومن يرغَب عن ِم
سِفه نفْسه ولَقَِد اصطَفَيناه ِفي الدنيا 
اِلِحنيالص ِة لَِمنِفي اآلِخر هن  وِإ

130 181  

 2 البقرة 12

الَِّذين آتيناهم الِْكتاب يعِرفُونه كَما 
 مهن يعِرفُونَ أَبناَءهم وِإنَّ فَِريقًا ِم

 لْحق وهم يعلَمونَلَيكْتمونَ ا

146 142  

رقم صفحة  رقمها اآليــــــــــــــــــــــــــــة رقمها السورة تسلسل
  البحث



 2 البقرة 13

ِإنَّ ِفي خلِْق السماواِت واَألرِض 
واخِتالِف اللَّيِل والنهاِر والْفُلِْك الَِّتي 

فَعنا يِر ِبمحِري ِفي الْبجا تمو اسالن 
اٍء ـــأَنم اِء ِمنمالس ِمن لَ اللَّهـز

يها  ها وبثَّ ِف ِه اَألرض بعد موِت فَأَحيا ِب
ـِْمن كُلِّ دابٍة وتص ِريِف الرياِح ـ

والسحاِب الْمسخِر بين السماِء 
قَوٍم يعِقلُونَ  واَألرِض آلياٍت ِل

162 131 
164  

 2 البقرة 14

َوِإَذا ِقيَل َلُهُم اتَِّبُعوا َما َأْنـَزَل اللَُّه َقاُلوا َبْل َنتَِّبُع َما َأْلَفْيَنا 

  َعَلْيِه آَباَءَنا َأَوَلْو َآاَن آَباُؤُهْم ال َيْعِقُلوَن َشْيًئا َوال َيْهَتُدوَن

 

170 134  

 2 البقرة 15

لَِّذي ينِعق ومثَلُ الَِّذين كَفَروا كَمثَِل ا
 كْمب ماًء صِنداًء وعِإال د عمسا ال يِبم

 عمي فَهم ال يعِقلُونَ

171 136  

 2 البقرة 16
يا أَيها الَِّذين آمنوا كُلُوا ِمن طَيباِت ما 
 رزقْناكُم واشكُروا ِللَِّه ِإنْ كُنتم ِإياه تعبدونَ

172 172  



 2 البقرة 17

 ملَحو مالدةَ وتيالْم كُملَيع مرا حمِإن
 طُرِن اضِر اللَِّه فَميا أُِهلَّ ِبِه ِلغمـِزيِر والِْخن
 غَفُور ِه ِإنَّ اللَّهلَيع اٍد فَال ِإثْمال عاٍغ وب رغَي

ِحيمر 

173 74  

رقم صفحة  رقمها ـــــــــــــــةاآليـــــــــــــ رقمها السورة تسلسل
  البحث

 2 البقرة 18

 كُملَيع وا كُِتبنآم ا الَِّذينها أَيي
 دبالْعو رالْح الِْقصاص ِفي الْقَتلَى الْحر ِب
 ِمن لَه ِفيع نثَى فَماُألن الْعبِد واُألنثَى ِب ِب

رعالْم وِف وأَداٌء أَِخيِه شيٌء فَاتباع ِب
 كُمبر ِمن ِفيفخت اٍن ذَِلكسِإح لَيِه ِب ِإ
 فَلَه ذَِلك دعى بدتِن اعةٌ فَممحرو

يم  عذَاب أَِل

178 119  

 2 البقرة 19

َوَلُكْم ِفي اْلِقَصاِص َحَياٌة 
َيا ُأوِلي اَألْلَباِب َلَعلَُّكْم 

 َتتَُّقوَن
179 119  



 2 البقرة 20

رهى شدآنُ هـِزلَ ِفيِه الْقُرانَ الَِّذي أُنضمر 
وبيناٍت ِمن الْهدى والْفُرقَاِن فَمن 2ِللناِس 

شِهد ِمنكُم الشهر فَلْيصمه ومن كَانَ مِريضا 
 اللَّه ِريدي راٍم أُخأَي ةٌ ِمنفٍَر فَِعدلَى سع أَو

 رسالْي كِْملُوا ِبكُمِلتو رسالْع ِبكُم ِريدال يو
 لَّكُملَعو اكُمدا هلَى مع وا اللَّهركَبِلتةَ والِْعد

 نتشكُرو

185 74  

 2 البقرة 21

تنةٌ ويكُونَ  لُوهم حتى ال تكُونَ ِف وقَاِت
ِن انتهوا فَال عدوانَ ِإال  لَِّه فَِإ الدين ِل

 ى الظَّاِلِمنيعلَ

193 96  

رقم صفحة  رقمها اآليــــــــــــــــــــــــــــة رقمها السورة تسلسل
  البحث

 2 البقرة 22

 نيِبيالن ثَ اللَّهعةً فَباِحدةً وأُم اسكَانَ الن
 ابالِْكت مهعلَ مـزأَنو ِذِريننمو ِرينشبم

 كُمحِلي قلَفُوا ِفيِه ِبالْحتا اخاِس ِفيمالن نيب
وما اختلَف ِفيِه ِإال الَِّذين أُوتوه ِمن بعِد ما 
 الَِّذين ى اللَّهدفَه مهنيا بيغب اتنيالْب مهاَءتج
 اللَّهِبِإذِْنِه و قالْح لَفُوا ِفيِه ِمنتا اخوا ِلمنآم

ي نِدي مهِقيٍميتساٍط ماُء ِإلَى ِصرش 

213 118 
143  



 2 البقرة 23

كُِتب علَيكُم الِْقتالُ وهوكُره لَكُم وعسى أَنْ 
تكْرهوا شيئًا وهو خير لَكُم وعسى أَنتِحبوا 

متأَنو لَمعي اللَّهو لَكُم رش وهئًا ويش 
 التعلَمونَ

216 32  

 2 البقرة 24

يِه  تاٍل ِف يسأَلُونك عِن الشهِر الْحراِم ِق
يِل اللَِّه  يِه كَِبري وصد عن سِب تالٌ ِف قُلْ ِق
 اجرِإخاِم ورِجِد الْحسالْمِه و وكُفْر ِب
 رةُ أَكْبنت نه أَكْبر ِعند اللَِّه والِْف ِه ِم أَهِل

لُونكُم حتى ِمن الْقَتِل  وال يزالُونَ يقَاِت
 نموا وطَاعتِن اس يِنكُم ِإ يردوكُم عن ِد
 كَاِفر وهو تمِه فَي يِن يرتِدد ِمنكُم عن ِد

فَأُولَِئك حِبطَت أَعمالُهم ِفي الدنيا 
 ماِر هالن ابحأَص أُولَِئكِة واآلِخرو

يها خ  اِلدونَـَِف

217 97  

رقم صفحة  رقمها اآليــــــــــــــــــــــــــــة رقمها السورة تسلسل
  البحث



 2 البقرة 25

والْواِلدات يرِضعن أَوالدهن حولَيِن كَاِملَيِن 
 لُوِد لَهولَى الْمعةَ واعضالر ِتمأَنْ ي ادأَر نِلم

وِكسو نقُهِرز كَلَّفوِف ال ترعِبالْم نهت
نفْس ِإال وسعها ال تضار واِلدةٌ ِبولَِدها وال 

ذَِلك فَِإنْ ُ مولُود لَه ِبولَِدِه وعلَى الْواِرِث ِمثْل
أَرادا ِفصاال عن تراٍض ِمنهما وتشاوٍر فَال 

م أَنْ تسترِضعوا علَيِهما وِإنْ أَردتَ جناح
علَيكُم ِإذَا سلَّمتم ما َ أَوالدكُم فَال جناح

 وا أَنَّ اللَّهلَماعو قُوا اللَّهاتوِف ورعِبالْم متيآت
ِصريلُونَ بمعا تِبم 

233 109  

 2 البقرة 26

من ذَا الَِّذي يقِْرض اللَّه قَرضا حسنا 
ِعفَه لَه أَضعافًا كَِثريةً واللَّه يقِْبض فَيضا

 ويبسطُ وِإلَيِه ترجعونَ

245 161  

 2 البقرة 27

يا أَيها الَِّذين آمنوا أَنِفقُوا ِمن طَيباِت ما 
كَسبتم وِمما أَخرجنا لَكُم ِمن اَألرِض وال 

هِبيثَ ِمنوا الْخمميِبآِخِذيِه ت متلَسِفقُونَ ونت 
 غَِني وا أَنَّ اللَّهلَماعوا ِفيِه وِمضغِإال أَنْ ت

ِميدح 

267 162  

  123 269 وما يذَّكَّر ِإال أُولُو اَأللْباِب 2 البقرة 28

  277 280َوِإْن َآاَن ُذو ُعْسَرٍة َفَنِظَرٌة  2 البقرة 29



 ِإَلى َمْيَسَرٍة
رقم صفحة  رقمها اآليــــــــــــــــــــــــــــة رقمها السورة تسلسل

  البحث

  277 280 لَكُم ِإنْ كُنتم تعلَمونَ وأَنْ تصدقُوا خير 2 البقرة 30

 2 البقرة 31
واتقُوا يوما ترجعونَ ِفيِه ِإلَى اللَِّه ثُم توفَّى 

هو تبا كَسفٍْس مونَكُلُّ نظْلَمال ي م 
281 110  

 2 البقرة 32

يا أَيها الَِّذين آمنوا ِإذَا تداينتم ِبديٍن ِإلَى أَجٍل 
 كَاِتب كُمنيب بكْتلْيو وهبى فَاكْتمسم

 هلَّما عكَم بكْتأَنْ ي كَاِتب أْبال يِل ودِبالْع
اللَّه 

282 159  

آل  33
  95 19 ِعند اللَِّه اِإلسالم الدين ِإنَّ 3 نعمرا

آل  34
 3 عمران

فَكَيف ِإذَا جمعناهم ِليوٍم ال ريب ِفيِه 
ووفِّيت كُلُّ نفٍْس ما كَسبت وهم ال 

 يظْلَمونَ

25 110  

آل  35
 3 عمران

م لْكِتي الْمؤلِْك تالْم اِلكم ماُء قُِل اللَّهشت ن
وتنـِزع الْملْك ِممن تشاُء وتِعز من تشاُء 
وتِذلُّ من تشاُء ِبيِدك الْخير ِإنك علَى كُلِّ 

ٍء قَِديريش 

26 26  



آل  36
 3 عمران

يوم تِجد كُلُّ نفٍْس ما عِملَت ِمن خيٍر 
 تود لَو أَنَّ بينها محضرا وما عِملَت ِمن سوٍء

 اللَّهو هفْسن اللَّه كُمذِّرحيا وِعيدا بدأَم هنيبو
 رُءوف ِبالِْعباِد

30 110  

رقم صفحة  رقمها اآليــــــــــــــــــــــــــــة رقمها السورة تسلسل
  البحث

آل  37
 3 عمران

نَ الْحق يا أَهلَ الِْكتاِب ِلم تلِْبسو
الْباِطِل وتكْتمونَ الْحق وأَنتم تعلَمونَ  ِب

71 143  

آل  38
 3 عمران

ينا فَلَن يقْبلَ  ومن يبتغ غَير اِإلسالِم ِد
نه وهو ِفي اآلِخرِة ِمن الْخ  اِسِرينـَِم

85 95  

آل  39
 3 عمران

ملَّ وغأَنْ ي ِبيا كَانَ ِلنما وأِْت ِبملُلْ يغي ن
غَلَّ يوم الِْقيامِة ثُم توفَّى كُلُّ نفٍْس ما 

 كَسبت وهم ال يظْلَمونَ

161 110  

آل  40
 3 عمران

َوال َتِهُنوا َوال َتْحَزُنوا 
َوَأْنُتُم اَألْعَلْوَن ِإْن ُآْنُتْم 

 ُمْؤِمِنيَن
139 87  

 4 النساء 41

وا الستؤال تو لَ اللَّهعالَِّتي ج الَكُمواَء أَمفَه
لَكُم ِقياما وارزقُوهم ِفيها واكْسوهم وقُولُوا 

 لَهم قَوال معروفًا

5 168 
182  



 4 النساء 42

وابتلُوا الْيتامى حتى ِإذَا بلَغوا النكَاح فَِإنْ 
ا ِإلَيِهم أَموالَهم وال آنستم ِمنهم رشدا فَادفَعو

تأْكُلُوها ِإسرافًا وِبدارا أَنْ يكْبروا ومن كَانَ 
غَِنيا فَلْيستعِفف ومن كَانَ فَِقريا فَلْيأْكُلْ 
 مالَهوأَم ِهمِإلَي متفَعوِف فَِإذَا درعِبالْم

  حِسيبافَأَشِهدوا علَيِهم وكَفَى ِباللَِّه

6 180  

رقم صفحة  رقمها اآليــــــــــــــــــــــــــــة رقمها السورة تسلسل
  البحث

  160 11 ِمن بعِد وِصيٍة يوِصي ِبها أَو ديٍن 4 النساء 43

 4 النساء 44
ِمْن َبْعِد َوِصيٍَّة ُيوِصيَن 

 ِبَها َأْو َدْيٍن
12 160  

 4 النساء 45

ِذين آمنوا ال تأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم يا أَيها الَّ
 كُماٍض ِمنرت نةً عاركُونَ ِتجاِطِل ِإال أَنْ تِبالْب
 وال تقْتلُوا أَنفُسكُم ِإنَّ اللَّه كَانَ ِبكُم رِحيما

29 175  

 4 النساء 46
َوال ُتْشِرُآوا  اللََّه َواْعُبُدوا

 ِبِه َشْيًئا
36 88  

 4 النساء 47
َأْم َلُهْم َنِصيٌب ِمَن اْلُمْلِك 
َفِإًذا ال ُيْؤُتوَن النَّاَس َنِقيًرا

53 163  



 4 النساء 48

فَال وربك ال يؤِمنونَ حتى يحكِّموك ِفيما 
شجر بينهم ثُم ال يِجدوا ِفي أَنفُِسِهم حرجا 

  تسِليماِمما قَضيت ويسلِّموا

65 31  

 4 النساء 49

نا ِإال  وما كَانَ ِلمؤِمٍن أَنْ يقْتلَ مؤِم
 ِريرحطَأً فَتا خن خطَأً ومن قَتلَ مؤِم

ِه ِإال  لَى أَهِل يةٌ مسلَّمةٌ ِإ نٍة وِد رقَبٍة مؤِم
 لَكُم ودٍم عقَو قُوا فَِإنْ كَانَ ِمندصأَنْ ي

هِريروحفَت ِمنؤم نْ ُ و نٍة وِإ رقَبٍة مؤِم
يثَاق فَِديةٌ  كَانَ ِمن قَوٍم بينكُم وبينهم ِم
نٍة  ير رقَبٍة مؤِم ِه وتحِر لَى أَهِل مسلَّمةٌ ِإ

لَم نِن  فَميع يِجد فَِصيام شهريِن متتاِب
يما حِكيماتوبةً ِمن اللَِّه وكَانَ   اللَّه عِل

92 122  

رقم صفحة  رقمها اآليــــــــــــــــــــــــــــة رقمها السورة تسلسل
  البحث

 4 النساء 50

رسال مبشِرين ومنِذِرين ِلئَال يكُونَ ِللناِس 
علَى اللَِّه حجةٌ بعد الرسِل وكَانَ اللَّه عِزيزا 

 حِكيما

165 118  



 5 المائدة 51

يا أَيها الَِّذين آمنوا ِإذَا قُمتم ِإلَى الصالِة 
فَاغِْسلُوا وجوهكُم وأَيِديكُم ِإلَى الْمراِفِق 

وامسحوا ِبرُءوِسكُم وأَرجلَكُم ِإلَى الْكَعبيِن 
م متِإنْ كُنوا ورا فَاطَّهبنج متِإنْ كُنو ى أَوضر

 اِئِط أَوالْغ ِمن كُمِمن داَء أَحج فٍَر أَولَى سع
المستم النساَء فَلَم تِجدوا ماًء فَتيمموا 

 ِديكُمأَيو وِهكُمجوا ِبوحسا فَامبا طَيِعيدص
ِمنه ما يِريد اللَّه ِليجعلَ علَيكُم ِمن حرٍج 

لَِكنو كُملَيع هتمِنع ِتمِليو كُمرطَهِلي ِريدي 
 لَعلَّكُم تشكُرونَ

6 6  

  5  المائدة  52

 اللَِّه أَبناُء نحن وقَالَِت الْيهود والنصارى
 متلْ أَنب وِبكُمِبذُن كُمذِّبعي قُلْ فَِلم هاؤأَِحبو

رشب غي لَقخ نِمم نم ذِّبعياُء وشي نِلم ِفر
لْكِللَِّه ماُء وشا  يمِض واَألراِت واومالس

ِصريِه الْمِإلَيا ومهنيب  

18  18  

رقم صفحة  رقمها اآليــــــــــــــــــــــــــــة رقمها السورة تسلسل
  البحث



 5 المائدة 53

ى بِني ِإسراِئيلَ أَنه من ِمن أَجِل ذَِلك كَتبنا علَ
قَتلَ نفْسا ِبغيِر نفٍْس أَو فَساٍد ِفي اَألرِض 

فَكَأَنما قَتلَ الناس جِميعا ومن أَحياها فَكَأَنما 
أَحيا الناس جِميعا ولَقَد جاَءتهم رسلُنا 

نهم بعد ذَِلك ِفي ِبالْبيناِت ثُم ِإنَّ كَِثريا ِم
 اَألرِض لَمسِرفُونَ

32 111 
113  

 5 المائدة 54

 نيالْعفِْس وِبالن فْسا أَنَّ النِفيه ِهملَيا عنبكَتو
 نالساُألذُنَ ِباُألذُِن وِف وِباَألن فاَألنِن ويِبالْع

دصت نفَم اصِقص وحرالْجو نِبالس وِبِه فَه ق
 لَ اللَّهـزا أَنِبم كُمحي لَم نمو ةٌ لَهكَفَّار

 فَأُولَِئك هم الظَّاِلمونَ

45 110  

 5 المائدة 55
لَى الصالِة اتخذُوها هزوا  ذَا ناديتم ِإ وِإ
أَنهم قَوم ال يعِقلُونَ با ذَِلك ِب  ولَِع

58 133  

 5 المائدة 56

يا أَيها الَِّذين آمنوا ال تحرموا طَيباِت ما أَحلَّ 
 ِحبال ي وا ِإنَّ اللَّهدتعال تو لَكُم اللَّه

ِدينتعالْم 

75 187  



 5 المائدة 57

 يِنكُم قُلْ يا أَهلَ الِْكتاِب ال تغلُوا ِفي ِد
عوا أَهواَء  قَوٍم قَد غَير الْحق وال تتِب

 نلُّوا عضا ولُّوا كَِثريأَضلُ وقَب لُّوا ِمنض
يِل  سواِء السِب

77 143  

رقم صفحة  رقمها اآليــــــــــــــــــــــــــــة رقمها السورة تسلسل
  البحث

 5 المائدة 58

بٍة وال  ما جعلَ اللَّه ِمن بِحريٍة وال ساِئ
ال حِصيلٍَة ووا وكَفَر الَِّذين لَِكناٍم و

يفْترونَ علَى اللَِّه الْكَِذب وأَكْثَرهم ال 
 يعِقلُونَ

103 135 
136  

 6 األنعام 59

 قَكُمزا را كُلُوا ِممشفَرولَةً وماِم حعاَألن ِمنو
 لَكُم هطَاِن ِإنياِت الشطُووا خِبعتال تو اللَّه

دِبنيعم و 

42 165  

 6 األنعام 60

 ِذِريننمو ِرينشبِإال م ِلنيسرِسلُ الْمرا نمو
 مال هو ِهملَيع فوفَال خ لَحأَصو نآم نفَم

 يحزنونَ

48 118  

 6 األنعام 61

 قِبالْح ضاَألراِت واومالس لَقالَِّذي خ وهو
لُ كُن فَيكُونُ قَولُه الْحق ولَه ويوم يقُو

الْملْك يوم ينفَخ ِفي الصوِر عاِلم الْغيِب 
ِبريالْخ ِكيمالْح وهِة وادهالشو 

73 163  



 6 األنعام 62

ومن أَظْلَم ِممِن افْترى علَى اللَِّه كَِذبا 
ي لَمو لَي لَيِه شيٌء أَو قَالَ أُوِحي ِإ وح ِإ

 لَ اللَّهـزا أَنثْلَ م ومن قَالَ سأُنـِزلُ ِم
ِذ الظَّاِلمونَ ِفي غَمراِت  ولَو ترى ِإ
 ِديِهماِسطُو أَيالِئكَةُ بالْمِت ووالْم

 ذَابنَ عوزجت موالْي كُمفُسوا أَنِرجأَخ
قُولُونَ عت متا كُنوِن ِبمالْه رلَى اللَِّه غَي

ِه تستكِْبرونَ  الْحق وكُنتم عن آياِت

93 143  

رقم صفحة  رقمها اآليــــــــــــــــــــــــــــة رقمها السورة تسلسل
  البحث

 6 األنعام 63

معروشاٍت وغَير  وهو الَِّذي أَنشأَ جناٍت
عرالزلَ وخالناٍت ووشرعمِلفًا أُكُلُهتخم  

والزيتونَ والرمانَ متشاِبها وغَير متشاِبٍه كُلُوا 
ال  ِمناِدِه وصح موي قَّهوا حآتو رِرِه ِإذَا أَثْمثَم

ِرِفنيسالْم ِحبال ي هِرفُوا ِإنست 

141 177  

 6 األنعام 64

ا حلُ ما أَتالَوعأَال قُلْ ت كُملَيع كُمبر مر
تشِركُوا ِبِه شيئًا وِبالْواِلديِن ِإحسانا وال 
 قُكُمزرن نحالٍق نِإم ِمن كُمالدلُوا أَوقْتت
وِإياهم وال تقْربوا الْفَواِحش ما ظَهر ِمنها 

 حرم اللَّه ِإال وما بطَن وال تقْتلُوا النفْس الَِّتي
 ِبالْحق ذَِلكُم وصاكُم ِبِه لَعلَّكُم تعِقلُونَ

151 111 
113  



 7االعراف 65

كُمتذُوا ِزينخ مِني آدا بِجٍد  يسكُلِّ م دِعن
 ِحبال ي هِرفُواِإنسالتوا وبراشكُلُوا وو

ِرِفنيسالْم 

31 177  

 7االعراف 66

لْ من حرم ِزينةَ اللَِّه الَِّتي أَخرج ِلِعباِدِه قُ
والطَّيباِت ِمن الرزِق قُلْ ِهي ِللَِّذين آمنوا ِفي 

 ِة كَذَِلكامالِْقي موةً ياِلصا خيناِة الديالْح
 نفَصلُ اآلياِت ِلقَوٍم يعلَمونَ

32 187  

 7االعراف 67

اذْكُراٍد وِد ععب لَفَاَء ِمنخ لَكُمعوا ِإذْ ج
وبوأَكُم ِفي اَألرِض تتِخذُونَ ِمن سهوِلها 

قُصورا وتنِحتونَ الِْجبالَ بيوتا فَاذْكُروا آالَء 
 مفِْسِدين اللَِّه وال تعثَوا ِفي اَألرِض

74 166  

رقم صفحة  رقمها ــــــــــــــــةاآليــــــــــــ رقمها السورة تسلسل
  البحث

 7االعراف 68

نا  واتلُ علَيِهم نبأَ الَِّذي آتيناه آياِت
 طَانُ فَكَانَ ِمنيالش هعبا فَأَتهن فَانسلَخ ِم

 الْغاِوين

175 144  

 7االعراف 69

 لَدأَخ هلَِكنا وِبه اهنفَعا لَرِشئْن لَولَى و ِإ
اَألرِض واتبع هواه فَمثَلُه كَمثَِل الْكَلِْب 
ِإنْ تحِملْ علَيِه يلْهثْ أَو تتركْه يلْهثْ 
نا  آياِت ذَِلك مثَلُ الْقَوِم الَِّذين كَذَّبوا ِب
 فَاقْصِص الْقَصص لَعلَّهم يتفَكَّرونَ

176 145  



 8 األنفال 70
نك ِفي الْحق بعدما تبين كَأَنما يجاِدلُو

لَى الْموِت وهم ينظُرونَ  يساقُونَ ِإ
6 135 

143  

 8 األنفال 71

ِإنَّ َشرَّ الدََّوابِّ ِعْنَد اللَِّه 
الصُّمُّ اْلُبْكُم الَِّذيَن ال 

 َيْعِقُلوَن
22 135  

 8 األنفال 72
ُآْم ِفْتَنٌةَأنََّما َأْمَواُلُكْم َوَأْوالُد

ٌ 
28 160  

 8 األنفال 73

 هسمٍء فَأَنَّ ِللَِّه خيش ِمن متا غَِنمموا أَنلَماعو
وِللرسوِل وِلِذي الْقُربى والْيتامى والْمساِكِني 
وابِن السِبيِل ِإنْ كُنتم آمنتم ِباللَِّه وما أَنـزلْنا 

 يوم الْفُرقَاِن يوم الْتقَى الْجمعاِن علَى عبِدنا
ٍء قَِديريلَى كُلِّ شع اللَّهو 

41 176  

رقم صفحة  رقمها اآليــــــــــــــــــــــــــــة رقمها السورة تسلسل
  البحث

 9 التوبة 74

يا أَيها الَِّذين آمنوا ِإنَّ كَِثريا ِمن اَألحباِر 
بهالراِطِل واِس ِبالْبالَ النوأْكُلُونَ أَماِن لَي

ويصدونَ عن سِبيِل اللَِّه والَِّذين يكِْنـزونَ 
الذَّهب والِْفضةَ وال ينِفقُونها ِفي سِبيِل اللَِّه 

 فَبشرهم ِبعذَاٍب أَِليٍم

34 179  



 9 التوبة 75

ؤي الَِّذين كأِْذنتسِم اآلِخِر ال يوالْيونَ ِباللَِّه وِمن
 ِليمع اللَّهو فُِسِهمأَنو اِلِهمووا ِبأَماِهدجأَنْ ي

ِقنيتِبالْم 

44 91  

 9 التوبة 76

 ِريدا يمِإن مهالدال أَوو مالُهوأَم كِجبعفَال ت
ناِة الديا ِفي الْحِبه مهذِّبعِلي اللَّه قهزتا وي
 أَنفُسهم وهم كَاِفرونَ

55 160  

 9 التوبة 77

 اِمِلنيالْعاِكِني وسالْماِء وِللْفُقَر قَاتدا الصمِإن
علَيها والْمؤلَّفَِة قُلُوبهم وِفي الرقَاِب 

 والْغاِرِمني وِفي سِبيِل اللَِّه وابِن السِبيِل فَِريضةً
 ِمن اللَِّه واللَّه عِليم حِكيم

60 176  

 9 التوبة 78

 اِفِقنينالْمو اِهِد الْكُفَّارج ِبيا النها أَيي
 ئْس واغْلُظْ علَيِهم ومأْواهم جهنم وِب

ِصريالْم 

73 97  

 9 التوبة 79

مِإن مهالدأَوو مالُهوأَم كِجبعال تو اللَّه ِريدا ي
 مهفُسأَن قهزتا وينا ِفي الدِبه مهذِّبعأَنْ ي

 وهم كَاِفرونَ

85 160  

رقم صفحة  رقمها اآليــــــــــــــــــــــــــــة رقمها السورة تسلسل
  البحث

 9 التوبة 80

كِّيِهمزتو مهرطَهقَةً تدص اِلِهموأَم ذْ ِمنخ 
 اللَّهو ملَه كَنس كالتِإنَّ ص ِهملَيلِّ عصا وِبه

ِليمع ِميعس 

103 176  



 10 يونس 81

 نِض أَماَألراِء ومالس ِمن قُكُمزري نقُلْ م
 يالْح ِرجخي نمو ارصاَألبو عمالس ِلكمي

 تيالْم ِرجخيِت ويالْم ِمن نمو يالْح ِمن
 يدبر اَألمر فَسيقُولُونَ اللَّه فَقُلْ أَفَال تتقُون

32 164  

 10 يونس 82

لَى  قُلْ هلْ ِمن شركَاِئكُم من يهِدي ِإ
لْحق أَفَمن يهِدي  الْحق قُِل اللَّه يهِدي ِل

نأَم عبتأَنْ ي قأَح قلَى الْح  ال يِهدي ِإ
 ِإال أَنْ يهدى فَما لَكُم كَيف تحكُمونَ

35 144  

 10 يونس 83
 تأَفَأَن كلَي نهم من يستِمعونَ ِإ وِم
 تسِمع الصم ولَو كَانوا ال يعِقلُونَ

42 135  

 10 يونس 84

ر ِعظَةٌ ِمنوم كُماَءتج قَد اسا النها أَيي كُمب
وِشفَاٌء ِلما ِفي الصدوِر وهدى ورحمةٌ 

ِمِننيؤِللْم 

57 74  

 10 يونس 85
ذِْن اللَِّه  ِإ نفٍْس أَنْ تؤِمن ِإال ِب وما كَانَ ِل
 ويجعلُ الرجس علَى الَِّذين ال يعِقلُونَ

100 133  

 11 هود 86

 علَى اللَِّه ِرزقُها َوما ِمن دابٍة ِفي اَألرِض ِإال
ويعلَم مستقَرها ومستودعها كُلٌّ ِفي ِكتاٍب 

 مِبٍني

6 167  

رقم صفحة  رقمها اآليــــــــــــــــــــــــــــة رقمها السورة تسلسل
  البحث



 13 الرعد 87

اتاِورجتم ِض ِقطَعِفي اَألرو  اتنجو
زاٍب ونأَع ِمن رغَيانٌ ووِخيلٌ ِصننو عر

ماٍء واِحٍد ونفَضلُ  ِصنواٍن يسقَى ِب
بعضها علَى بعٍض ِفي اُألكُِل ِإنَّ ِفي 

قَوٍم يعِقلُونَ  ذَِلك آلياٍت ِل

4 132  

 13 الرعد 88

ِه  لَه معقِّبات ِمن بيِن يديِه وِمن خلِْف
 ِمن هفَظُونحي ريغال ي ِر اللَِّه ِإنَّ اللَّهأَم

ذَا  أَنفُِسِهم وِإ قَوٍم حتى يغيروا ما ِب ما ِب
ا فَال مرد لَه وما  قَوٍم سوًء أَراد اللَّه ِب

ِه ِمن واٍل  لَهم ِمن دوِن

11 103  

 15 الحجر 89
َوَآاُنوا َيْنِحُتوَن ِمَن اْلِجَباِل 

 ِمِنيَنُبُيوًتا آ
82 166  

 16 النحل 90

َواْلَخْيَل َواْلِبَغاَل َواْلَحِميَر 
ِلَتْرَآُبوَها َوِزيَنًة َوَيْخُلُق َما

 ال َتْعَلُموَن
8 166  

 16 النحل 91

 سمالشو ارهالنلَ واللَّي لَكُم رخسو
ِه ِإنَّ  أَمِر والْقَمر والنجوم مسخرات ِب

ِقلُونَِفي ذَِلكعٍم يقَو   آلياٍت ِل

12 132  



 16 النحل 92

وهو الَِّذي سخر الْبحر ِلتأْكُلُوا ِمنه لَحما 
طَِريا وتستخِرجوا ِمنه ِحلْيةً تلْبسونها وترى 
 لَّكُملَعِلِه وفَض وا ِمنغتبِلتِفيِه و اِخروم الْفُلْك

 تشكُرونَ

14 166  

رقم صفحة  رقمها اآليــــــــــــــــــــــــــــة رقمها السورة تسلسل
  البحث

 16 النحل 93

وِإنَّ لَكُم ِفي اَألنعاِم لَِعبرةً نسِقيكُم ِمما ِفي 
بطُوِنِه ِمن بيِن فَرٍث ودٍم لَبنا خاِلصا ساِئغا 

 ِللشاِرِبني

66 165  

 16 النحل 94

وِمن ثَمراِت النِخيِل واَألعناِب تتِخذُونَ 
 ا ِإنَّ ِفي ذَِلكنسقًا حِرزا وكَرس هن ِم

قَوٍم يعِقلُونَ  آليةً ِل

67 132  

 16 النحل 95

واللَّه جعلَ لَكُم ِمن بيوِتكُم سكَنا وجعلَ 
ا توتياِم بعلُوِد اَألنج ِمن لَكُم موا يهِخفُّونتس

ظَعِنكُم ويوم ِإقَامِتكُم وِمن أَصواِفها وأَوباِرها 
 وأَشعاِرها أَثَاثًا ومتاعا ِإلَى ِحٍني

80 165 
166  

 17 اإلسراء 96

 نمفِْسِه ون نما يهتِدي ِل مِن اهتدى فَِإ
نما يِضلُّ علَيها وال  تِزر واِزرةٌ ضلَّ فَِإ

ِوزر أُخرى وما كُنا معذِِّبني حتى 
 نبعثَ رسوال

15 96  



 17 اإلسراء 97

َوآِت َذا اْلُقْرَبى َحقَُّه 
َواْلِمْسِكيَن َواْبَن السَِّبيِل 

 َوال ُتَبذِّْر َتْبِذيًرا
26 176 

178  

 17 اإلسراء 98
ووا ِإخكَان ذِِّرينبكَانَ ِإنَّ الْماِطِني ويانَ الش

 الشيطَانُ ِلربِه كَفُورا
27 178  

 17 اإلسراء 99
وال تجعلْ يدك مغلُولَةً ِإلَى عنِقك وال 
 تبسطْها كُلَّ الْبسِط فَتقْعد ملُوما محسورا

29 186  

رقم صفحة  هارقم اآليــــــــــــــــــــــــــــة رقمها السورة تسلسل
  البحث

 17 اإلسراء 100

 قِإال ِبالْح اللَّه مرالَِّتي ح فْسلُوا النقْتال تو
ومن قُِتلَ مظْلُوما فَقَد جعلْنا ِلوِليِه سلْطَانا فَال 

 يسِرف ِفي الْقَتِل ِإنه كَانَ منصورا

33 111 
113  

 17 اإلسراء 101
نك عِن الروِح قُِل الروح ِمن أَمِر ويسأَلُو

 ربي وما أُوِتيتم ِمن الِْعلِْم ِإال قَِليال
85 32  

 17 اإلسراء 102

 لَما ولَدِخذْ وتي ِللَِّه الَِّذي لَم دمقُِل الْحو
 ِليو لَه كُني لَملِْك وِفي الْم ِريكش لَه كُني

  وكَبره تكِْبرياِمن الذُّلِّ

101 163  

 18 الكهف 103
 مهن الْحق ِإ نحن نقُص علَيك نبأَهم ِب
ربِهم وِزدناهم هدى تيةٌ آمنوا ِب  ِف

13 88  



 18 الكهف 104

ذْ قَاموا فَقَالُوا  ِهم ِإ وربطْنا علَى قُلُوِب
َألرِض لَن ندعو ربنا رب السماواِت وا

ذًا شطَطًا لَها لَقَد قُلْنا ِإ ِه ِإ  ِمن دوِن

14 88  

 18 الكهف 105
 اتاِقيالْبا ويناِة الديةُ الْحونَ ِزيننالْبالُ والْم
 الصاِلحات خير ِعند ربك ثَوابا وخير أَمال

46 160  

 18 الكهف 106
طَلَقَا حفَان لْتقَالَ أَقَت لَها فَقَتا غُالمى ِإذَا لَِقيت

 نفْسا زِكيةً ِبغيِر نفٍْس لَقَد ِجئْت شيئًا نكْرا
74 111  

رقم صفحة  رقمها اآليــــــــــــــــــــــــــــة رقمها السورة تسلسل
  البحث

 20 طه 107

كُم علَى من ِإذْ تمِشي أُختك فَتقُولُ هلْ أَدلُّ
يكْفُلُه فَرجعناك ِإلَى أُمك كَي تقَر عينها وال 
 اكنفَتو مالْغ ِمن اكنيجا فَنفْسن لْتقَتنَ وزحت
 ِجئْت ثُم نيدِل مِفي أَه ِسِنني ا فَلَِبثْتونفُت

 علَى قَدٍر يا موسى

40 112  

 20 طه 108

كُلُوا ِمن طَيباِت ما رزقْناكُم وال تطْغوا ِفيِه 
فَيِحلَّ علَيكُم غَضِبي ومن يحِللْ علَيِه غَضِبي 

 فَقَد هوى

81 173  

 20 طه 109

فَتعالَى اللَّه الْمِلك الْحق وال تعجلْ ِبالْقُرآِن 
و كى ِإلَيقْضِل أَنْ يقَب ِمن بقُلْ رو هيح
 ِزدِني ِعلْما

114 163  



 20 طه 110

الَ اهِبطَا ِمنها جِميعا بعضكُم ِلبعٍض عدو قَ
فَِإما يأِْتينكُم ِمني هدى فَمِن اتبع هداي فَال 

 يِضلُّ وال يشقَى

123 86  

 21 األنبياء 111

ِه هةً قُلْ هاتوا أَِم اتخذُوا ِمن دوِن  آِل
 نم ِذكْرو ِعيم نم ذَا ِذكْره كُمانهرب
 مفَه قونَ الْحلَمعال ي مهلْ أَكْثَرِلي بقَب

 معِرضونَ

24 144  

  73 107 وما أَرسلْناك ِإال رحمةً ِللْعالَِمني 21 األنبياء 112

رقم صفحة  رقمها ــــــــــــــــــــةاآليــــــــ رقمها السورة تسلسل
  البحث

 22 الحج 113

ِليشهدوا مناِفع لَهم ويذْكُروا اسم اللَِّه ِفي 
أَياٍم معلُوماٍت علَى ما رزقَهم ِمن بِهيمِة 
 اَألنعاِم فَكُلُوا ِمنها وأَطِْعموا الْباِئس الْفَِقري

28 165  

 22 الحج 114

 مكُونَ لَهِض فَتوا ِفي اَألرِسريي أَفَلَم
قُلُوب يعِقلُونَ ِبها أَو آذَانٌ يسمعونَ 

نها ال تعمى اَألبصار ولَِكن تعمى  ِبها فَِإ
 الْقُلُوب الَِّتي ِفي الصدوِر

46 135  



 22 الحج 115

واِدِه هِجه قوا ِفي اللَِّه حاِهدجو اكُمبتاج 
وما جعلَ علَيكُم ِفي الديِن ِمن حرٍج ِملَّةَ 

أَِبيكُم ِإبراِهيم هو سماكُم الْمسِلِمني ِمن قَبلُ 
 كُملَيا عِهيدولُ شسكُونَ الرذَا ِليِفي هو

وتكُونوا شهداَء علَى الناِس فَأَِقيموا الصالةَ 
 الزكَاةَ واعتِصموا ِباللَِّه هو موالكُم وآتوا

ِصريالن مِنعلَى ووالْم مفَِنع 

78 54 97  

 23المؤمنون 116

وِإنَّ لَكُم ِفي اَألنعاِم لَِعبرةً نسِقيكُم ِمما ِفي 
بطُوِنها ولَكُم ِفيها مناِفع كَِثريةٌ وِمنها 

 تأكلون

21 165  

رقم صفحة  رقمها اآليــــــــــــــــــــــــــــة رقمها السورة سلسلت
  البحث

 23المؤمنون 117

ولَِو اتبع الْحق أَهواَءهم لَفَسدِت 
يِهن بلْ  السماوات واَألرض ومن ِف
 ِذكِْرِهم نع مفَه ِذكِْرِهم أَتيناهم ِب

 معِرضونَ

71 144  

 23المؤمنون 118
 َعَبًثا َأَفَحِسْبُتْم َأنََّما َخَلْقَناُآْم

 َوَأنَُّكْم ِإَلْيَنا ال ُتْرَجُعوَن
115 117  



 25 الفرقان 119

الَِّذي لَه ملْك السماواِت واَألرِض ولَم يتِخذْ 
 لَقخلِْك وِفي الْم ِريكش لَه كُني لَما ولَدو

 فَقَدره تقِْديراكُلَّ شيٍء 

26 163  

 25 الفرقان 120
 تأَفَأَن اهوه هلَه أَرأَيت مِن اتخذَ ِإ

 تكُونُ علَيِه وِكيال
43 144  

 25 الفرقان 121

 ونَ أَوعمسي مهأَنَّ أَكْثَر بسحت أَم
 ملْ هاِم بعِإال كَاَألن مِقلُونَ ِإنْ هعي

يالأَضلُّ   سِب

44 135  

 25 الفرقان 122
وهو الَِّذي خلَق ِمن الْماِء بشرا فَجعلَه نسبا 

 وِصهرا وكَانَ ربك قَِديرا
54 150  

 25 الفرقان 123

والَِّذين ال يدعونَ مع اللَِّه ِإلَها آخر وال 
ال ِبالْحق وال يقْتلُونَ النفْس الَِّتي حرم اللَّه ِإ

 يزنونَ ومن يفْعلْ ذَِلك يلْق أَثَاما

68 111  

رقم صفحة  رقمها اآليــــــــــــــــــــــــــــة رقمها السورة تسلسل
  البحث

 27 النمل 124

 ِمن قُكُمزري نمو هِعيدي ثُم لْقأُ الْخدبي نأَم
ِإلَه مع اللَِّه قُلْ هاتوا السماِء واَألرِض أَ

 برهانكُم ِإنْ كُنتم صاِدِقني

64 164  



 28 القصص 125

فَلَما أَنْ أَراد أَنْ يبِطش ِبالَِّذي هو عدو لَهما 
 لْتا قَتلَِني كَمقْتأَنْ ت ِريدى أَتوسا مقَالَ ي

أَنْ تكُونَ جبارا نفْسا ِباَألمِس ِإنْ تِريد ِإال 
 كُونَ ِمنأَنْ ت ِريدا تمِض وِفي اَألر

ِلِحنيصالْم 

19 112  

 28 القصص 126
 افا فَأَخفْسن مهن ني قَتلْت ِم قَالَ رب ِإ

 أَنْ يقْتلُوِن
33 112  

  162 76 َوآَتْيَناُه ِمَن اْلُكُنوِز 28 القصص 127

 28 القصص 128

 ِفيما آتاك اللَّه الدار اآلِخرةَ وال تنس وابتِغ
 اللَّه نسا أَحكَم ِسنأَحا وينالد ِمن كِصيبن
ِإلَيك وال تبِغ الْفَساد ِفي اَألرِض ِإنَّ اللَّه ال 

فِْسِدينالْم ِحبي 

77 187  

 28 القصص 129
ٍم َقاَل ِإنََّما ُأوِتيُتُه َعَلى ِعْل

 ِعْنِدي
78 162  

رقم صفحة  رقمها اآليــــــــــــــــــــــــــــة رقمها السورة تسلسل
  البحث



 29العنكبوت 130

ِإنما تعبدونَ ِمن دوِن اللَِّه أَوثَانا وتخلُقُونَ 
ِإفْكًا ِإنَّ الَِّذين تعبدونَ ِمن دوِن اللَِّه ال 

ِرز ِلكُونَ لَكُممي قزاللَِّه الر دوا ِعنغتقًا فَاب
 سورة (واعبدوه واشكُروا لَه ِإلَيِه ترجعونَ

 العنكبوت

17 164  

 29العنكبوت 131
َوَلَقْد َتَرْآَنا ِمْنَها آَيًة َبيَِّنًة 

 ِلَقْوٍم َيْعِقُلوَن
35 131  

 29العنكبوت 132
 ِرزقَها اللَّه يرزقُها وكَأَين ِمن دابٍة ال تحِملُ

ِليمالْع ِميعالس وهو اكُمِإيو 
60 167  

 29العنكبوت 133

ولَِئن سأَلْتهم من نـزلَ ِمن السماِء 
ها  ِه اَألرض ِمن بعِد موِت ماًء فَأَحيا ِب
لَِّه بلْ أَكْثَ رهم لَيقُولُن اللَّه قُِل الْحمد ِل

 ال يعِقلُونَ

63 132  



 30 الروم 134

ِه يِريكُم الْبرق خوفًا وطَمعا  وِمن آياِت
ِه  وينـزلُ ِمن السماِء ماًء فَيحِيي ِب

اَألرض بعد موِتها ِإنَّ ِفي ذَِلك آلياٍت 
قَوٍم يعِقلُونَ  ِل

24 132  

رقم صفحة  رقمها ــــــــــــــــــــــةاآليــــــ رقمها السورة تسلسل
  البحث

 33 األحزاب 135

ِإنا عرضنا اَألمانةَ علَى السماواِت واَألرِض 
والِْجباِل فَأَبين أَنْ يحِملْنها وأَشفَقْن ِمنها 

إن وحملَها اِإلنسانُ ِإنه كَانَ ظَلُوما جهوال 
  جهوالاإلنسان ظلوما

72 14  

 34 سبأ 136

  
 ناِن عتنةٌ جآي كَِنِهمسٍإ ِفي مبكَانَ ِلس لَقَد

يِمٍني وِشماٍل كُلُوا ِمن ِرزِق ربكُم واشكُروا 
 لَه بلْدةٌ طَيبةٌ ورب غَفُور

15 167  

 34 سبأ 137

ناهم  سيلَ الْعِرِم وبدلْفأرسلنا عليهمفَأَعرضوا 
ِبجنتيِهم جنتيِن ذَواتي أُكٍُل خمٍط وأَثٍْل 

 وشيٍء ِمن ِسدٍر قَِليٍل

16 167  



 34 سبأ 138

  
 نم لَمعلْطَاٍن ِإال ِلنس ِمن ِهملَيع ا كَانَ لَهمو
 كبرو كا ِفي شهِمن وه نِة ِممِباآلِخر ِمنؤي

 شيء حفيظ علَى كُلِّ

21 106  

 34 سبأ 139

  
قُلْ من يرزقُكُم ِمن السماواِت واَألرِض قُِل 
اللَّه وِإنا أَو ِإياكُم لَعلَى هدى أَو ِفي ضالٍل 

 مِبني

24 164  

رقم صفحة  رقمها اآليــــــــــــــــــــــــــــة رقمها السورة تسلسل
  البحث

 35 فاطر 140

  
لْ يه كُملَياللَِّه ع تموا ِنعاذْكُر اسا النها أَي

ِمن خاِلٍق غَير اللَِّه يرزقُكُم ِمن السماِء 
 واَألرِض ال ِإلَه ِإال هو فَأَنى تؤفَكُونَ

3 165  

 35 فاطر 141

  
ه أَفَمن زين لَه سوُء عمِلِه فَرآه حسنا فَِإنَّ اللَّ

 بذْهاُء فَال تشي نِدي مهياُء وشي نِضلُّ مي
نفْسك علَيِهم حسراٍت ِإنَّ اللَّه عِليم ِبما 

 َ يصنعون

8 186  



 35 فاطر 142

  
وما يستِوي الْبحراِن هذَا عذْب فُرات ساِئغٌ 

 تأْكُلُونَ شرابه وهذَا ِملْح أُجاج وِمن كُلٍّ
لَحما طَِريا وتستخِرجونَ ِحلْيةً تلْبسونها 
وترى الْفُلْك ِفيِه مواِخر ِلتبتغوا ِمن فَضِلِه 

 ولَعلَّكُم تشكُرونَ

12 166  

 35 فاطر 143

يوِلج اللَّيلَ ِفي النهاِر ويوِلج النهار ِفي اللَّيِل 
رخسٍل وِري َألججكُلٌّ ي رالْقَمو سمالش 

 الَِّذينو لْكالْم لَه كُمبر اللَّه ى ذَِلكُممسم
 تدعونَ ِمن دوِنِه ما يمِلكُونَ ِمن ِقطِْمٍري

13 163  

رقم صفحة  رقمها اآليــــــــــــــــــــــــــــة رقمها السورة تسلسل
  البحث

 36 يس 144
َوَمْن ُنَعمِّْرُه ُنَنكِّْسُه ِفي 
 اْلَخْلِق َأَفال َيْعِقُلوَن

  
68 131  

 39 الزمر 145

خلَقَكُم ِمن نفٍْس واِحدٍة ثُم جعلَ ِمنها 
زوجها وأَنـزلَ لَكُم ِمن اَألنعاِم ثَماِنيةَ 
ِمن أَزواٍج يخلُقُكُم ِفي بطُوِن أُمهاِتكُم خلْقًا 

 كُمبر اللَّه اٍت ثَالٍث ذَِلكُملٍْق ِفي ظُلُمِد خعب
 لَه الْملْك ال ِإلَه ِإال هو فَأَنى تصرفُونَ

6 163  



 39 الزمر 146

 هنسونَ أَحع الَِّذين يستِمعونَ الْقَولَ فَيتِب
مه أُولَِئكو اللَّه ماهده الَِّذين أُولَِئك 

 أُولُو اَأللْباِب

18 136  

 39 الزمر 147
 لَواَء قُلْ أَوفَعوِن اللَِّه شد ذُوا ِمنخأَِم ات
 كَانوا ال يمِلكُونَ شيئًا وال يعِقلُونَ

43 134  

 40 غافر 148
اللَّه الَِّذي جعلَ لَكُم اَألنعام ِلتركَبوا ِمنها 

 تأكلونوِمنها 
79 166  

 41 فصلت 149
ال يأِْتيِه الْباِطلُ ِمن بيِن يديِه وال ِمن خلِْفِه 

 تنـِزيلٌ ِمن حِكيٍم حِميٍد
42 31  

رقم صفحة  رقمها اآليــــــــــــــــــــــــــــة رقمها السورة تسلسل
  البحث

 42 الشورى 150
ه حِفيظٌ والَِّذين اتخذُوا ِمن دوِنِه أَوِلياَء اللَّ

 علَيِهم وما أَنت علَيِهم ِبوِكيٍل
6 106  

 44 الدخان 151

  
وما خلَقْنا السماواِت واَألرض وما 

ا الِعِبنيمهنيب 

38 117  



 45 الجاثية 152

واخِتالِف اللَّيِل والنهاِر وما أَنـزلَ 
ِرز اِء ِمنمالس ِمن ِه اللَّه ٍق فَأَحيا ِب

ها وتصِريِف الرياِح  اَألرض بعد موِت
قَوٍم يعِقلُونَ  آيات ِل

5 132  

 49 الحجرات 153
ِإنَّ الَِّذين ينادونك ِمن وراِء الْحجراِت 

ـِأَكْثَرهم ال يعق  لُونَـ
4 134  

 49 الحجرات 154

ِمن ذَكٍَر وأُنثَى  قْناكُمخلَ يا أَيها الناس ِإنا
ِلتعارفُوا ِإنَّ  وجعلْناكُم شعوبا وقَباِئلَ
 اللَّه عِليم خِبري أَكْرمكُم ِعند اللَِّه أَتقَاكُم ِإنَّ

 

13 44  

 51 الذاريات 155
َوِفي َأْمَواِلِهْم َحقٌّ ِللسَّاِئِل 

 َواْلَمْحُروِم
19 176  

 51 تالذاريا 156
َوَما َخَلْقُت اْلِجنَّ َواِإلْنَس 

 ِإال ِلَيْعُبُدوِن
56 153  

رقم صفحة  رقمها اآليــــــــــــــــــــــــــــة رقمها السورة تسلسل
  البحث

  31 3 وما ينِطق عِن الْهوى 53 النجم 157



 53 النجم 158

ِحش ِإال الَِّذين يجتِنبونَ كَباِئر اِإلثِْم والْفَوا
 ِبكُم لَمأَع وِة هِفرغالْم اِسعو كبِإنَّ ر ماللَّم
ِإذْ أَنشأَكُم ِمن اَألرِض وِإذْ أَنتم أَِجنةٌ ِفي 

 لَمأَع وه كُمفُسكُّوا أَنزفَال ت اِتكُمهطُوِن أُمب
 ِبمِن اتقَى

32 91  

  32 5  فَما تغِن النذُرِحكْمةٌ باِلغةٌ 54 القمر 159

 57 الحديد 160

َمْن َذا الَِّذي ُيْقِرُض اللََّه 
َقْرًضا َحَسًنا َفُيَضاِعَفُه َلُه 

 َوَلُه َأْجٌر َآِريٌم
11 161  

 57 الحديد 161

اعلَموا أَنما الْحياةُ الدنيا لَِعب ولَهو وِزينةٌ 
ر ِفي اَألمواِل واَألوالِد وتفَاخر بينكُم وتكَاثُ

 ِهيجي ثُم هاتبن الْكُفَّار بجٍث أَعثَِل غَيكَم
فَتراه مصفَرا ثُم يكُونُ حطَاما وِفي اآلِخرِة 
عذَاب شِديد ومغِفرةٌ ِمن اللَِّه وِرضوانٌ وما 

رالْغ اعتا ِإال ميناةُ الديوِرالْح 

20 161  

 57 الحديد 162

ما أَصاب ِمن مِصيبٍة ِفي اَألرِض وال ِفي 
أَنفُِسكُم ِإال ِفي ِكتاٍب ِمن قَبِل أَنْ نبرأَها ِإنَّ 

ِسريلَى اللَِّه يع ذَِلك 

22 185  

رقم صفحة  رقمها اآليــــــــــــــــــــــــــــة رقمها السورة تسلسل



  البحث

 57 الحديد 163
ِلكَيال تأْسوا علَى ما فَاتكُم وال تفْرحوا ِبما 
 آتاكُم واللَّه ال يِحب كُلَّ مختاٍل فَخوٍر

23 185  

 59 الحشر 164
 هنع اكُمها نمو ذُوهولُ فَخسالر اكُما آتمو

ِديدش ِإنَّ اللَّه قُوا اللَّهاتوا وهتالِْعقَاِبفَان  
7 31  

 64 التغابن 165

يسبح ِللَِّه ما ِفي السماواِت وما ِفي اَألرِض 
لَه الْملْك ولَه الْحمد وهو علَى كُلِّ شيٍء 

 قَِدير 

1 164  

    التحريم  166

 اِفِقنينالْمو اِهِد الْكُفَّارج ِبيا النها أَيي
ئْس واغْلُظْ علَ يِهم ومأْواهم جهنم وِب

ِصريالْم  
9  97  

 67 الملك 167
تبارك الَِّذي ِبيِدِه الْملْك وهو علَى كُلِّ شيٍء 

قَِدير 
1 164  

 67 الملك 168
أَمن هذَا الَِّذي يرزقُكُم ِإنْ أَمسك ِرزقَه بلْ 

 لَجوا ِفي عتو ونفُوٍر
21 165  



 70 المعارج 169
َوالَِّذيَن ِفي َأْمَواِلِهْم َحقٌّ 

 َمْعُلوٌم
24 175  

رقم صفحة  رقمها اآليــــــــــــــــــــــــــــة رقمها السورة تسلسل
  البحث

  175 25 ِللسَّاِئِل َواْلَمْحُروِم 70 المعارج 170

  151 8 َوِإَذا اْلَمْوُءوَدُة ُسِئَلْت 81 التكوير 171

  151 9 ِبَأيِّ َذْنٍب ُقِتَلْت 81 التكوير 172

  106 10 َوِإنَّ َعَلْيُكْم َلَحاِفِظيَن 82 االنفطار  173

أَحكَِم الْحاِكِمني 95 التين 174   117 8 أَلَيس اللَّه ِب

 
 

  
  
  



  
  
  

 فهــــــرس األحــــــاديث

رقم صفحة  املرجع نص احلديث التسلسل
  البحث

1 

الناس يوم أول ما يقضى بني 
  .القيامة يف الدماء 

 

إحكام األحكام شرح عمدة 
كام ، آتاب ـاألح

القصاص ، حديث ال 
حل دم امرئ مسلم إال ـي

 ، موقع دى ثالثـبإح
المملكة العربية " اإلسالم"

 وزارة –السعودية 
 اإلسالمية نالشؤو

واألوقاف والدعوة 
   .15/8/2006 –واإلرشاد 

 

114  



2  

رام دمه وعرضه املسلم على املسلم ح 
وماله املسلم أخو املسلم ال يظلمه وال 
خيذله والتقوى هاهنا وأومأ بيده إىل 
القلب قال وحسب امرئ من الشر 

   املسلمأن حيقر أخاه
  

مسند أمحد ، مسند املكيني ،  
، الصفحة " اإلسالم"موقع 

الرئيسية ، احلديث ، وزارة 
 اإلسالمية واألوقاف نالشؤو

 اململـكة ،والدعوة واإلرشاد
  العـربية السـعودية 

 17/10/2006.   

147  

رقم صفحة  املرجع نص احلديث التسلسل
  البحث

3 
كان ال    عليه السالم    النيب    داود    أن   

  .يأكل إال من عمل يده

اململكة العربية " اإلسالم"موقع 
 ن وزارة الشؤو-السعودية 

اإلسـالمية واألوقاف 
 حةـالصفوالـدعـوة  ، 

 عرض ، احلديث، رئيسة ـال
فتح الباري ، صحيح البخاري 

 ، بشرح صحيح البخاري
 كسب الرجل وعمله  ،البيوع 
    .2006 / 11/11 ، بيده

 

173  



4  

فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم 
بينكم حرام كحرمة يومكم هذا يف 

إال    جان    جيين    بلدكم هذا أال ال 
على     جان   جيين    على نفسه أال ال 

ولده وال مولود على والده أال وإن 
الشيطان قد أيس من أن يعبد يف 

بالدكم هذه أبدا ولكن ستكون له 
  طاعة فيما حتتقرون من أعمالكم 

  . فسريضى به  
  

 الفنت عن ـسنن الترمذي 
 ما جاء دمائكم ـرسول اهللا 

  ـوأموالكم عليكم حرام 
اململكة " اإلسالم"موقع 

 –ية العـربية السعود
 احلديث ـالصفـحة الرئيسية 

 اإلسـالمية ن وزارة الشؤوـ
واألوقـاف والـدعـوة 

   .17/10/2006واإلرشاد 
  

147  



التسل
 سل

رقم صفحة  املرجع نص احلديث
  البحث

 .اجلالب مرزوق واحملتكر ملعون  5

جملة الدراسات الشرعية 
السنة " القسطاس " والقانونية 

سمرب الثالثة ، العدد الثالث ، دي
  ،كلية الشريعة 49ص، 1982

والقانون ،جامعة اإلمارات 
 .العربية املتحدة ،العني 

174  



6 

كان فيمن كان قبلكم رجل به 
ذ سكينا ـجرح فجزع ، فأخ

ده ، فما رقأ الدم ـز ا يـفح
ل ـز وجـقال اهللا ع. حىت مات 

دي بادرين بنفسه ، حرمت ـعب: 
 .عليه اجلنة 

ة كام األحكام شرح عمدإح
تاب ـ ك،كام ـاألح

 حديث كان ،القصاص 
ل ـكم رجـفيمن كان قبل

" اإلسالم" ، موقع به جرح 
اململـكة العـربية 

 ن وزارة الشؤو–السعوديـة 
اإلسالمية واألوقاف 

 –والدعوة واإلرشاد 
15/8/2006.  

117  

رقم صفحة  املرجع نص احلديث التسلسل
  البحث



7 
املسلم حرام دمه كل املسلم على 
 اله وعرضهوم

الفنت، حرمة , سنن ابن ماجه
موقع  " دم املسلم وماله

،  الصفحة " اإلسـالم
الرئيسية ،  الـحديث ، 

 اإلسـالمية نوزارة الشؤو
دعوة ـواألوقاف وال
اململـكة ، واإلرشـاد

  العـربية السـعودية ، 
17/10/2006.  

146  

8 

كل مولود يولد على امللة فأبواه 
  أو يشركانهيهودانه أو ينصرانه 

 

الصفـحة الرئيسية ، مسند 
أحـمد ، باقي مسـند 

" اإلسالم" موقع املكـثرين ،
اململـكة العـربية 

 ن وزارة الشؤو–السـعودية 
اإلسالمية واألوقاف 

 –والدعوة واإلرشاد 

18/12/2006.  

138  



رقم صفحة  املرجع نص احلديث التسلسل
  البحث

9  

  
 كل مولود يولد على الفطرة فأبوان

يهودانه أو ينصرانه أو ميجسانه كمثل 
البهيمة تنتج البهيمة هل ترى فيها 

  .جدعاء 

الصفحة الرئيسية ،فتـح 
الباري بشرح صحيح 

 لما قيـ البـخاري الجنائز 
في أوالد المشرآين ، 

المملـكة " اإلسالم"موقع 
 –العـربية السعوديـة 

 اإلسالمية نوزارة الشؤو
واألوقاف والدعوة 

   .18/12/2006 –واإلرشاد 
  

137 
139  



10 

 على الفطرة فأبواه دمولود يولكل 
اإلبل    تناتج    يهودانه أو ينصرانه كما 

  هل حتس فيها من   مجعاء   من يمة 
   .  جدعاء  

 

الصفحة الرئيسية ، مسند 
أمحـد ، باقـي مسند 

" اإلسالم" موقع املكثـرين ،
 اإلسالمية ن وزارة الشؤو–

 دعوة واإلرشادواألوقاف وال
 اململـكة العـربية السـعودية

18/12/2006.  

139  



التسل
 سل

رقم صفحة  املرجع نص احلديث
  البحث

11  

  
 فأبواه    الفطرة    كل مولود يولد على 
كما    ميجسانه    يهودانه وينصرانه أو 

تنتج البهيمة يمة هل حتسون فيها 
   .جدعاء   من 

الصفـحة الرئيسية ، مسند 
ـمد ، باقي مسند أح

" اإلسالم" موقع املكثـرين ،
اململـكة العـربية 

 ن وزارة الشؤو–السعوديـة 
اإلسالمية واألوقاف 

 –والدعوة واإلرشاد 

18/12/2006.   
  

139  



12 

كل مولود يولد على الفطرة فأبواه    
اإلبل    تناتج    يهودانه وينصرانه كما 

  هل حتس من    مجعاء    من يمة 
  .  عاء جد 

الصفحة الرئيسية ، عون 
املعبود شرح سنن أيب داود ، 
السنة ، يف ذراري املشركني ، 

اململكة العربية " اإلسالم"موقع 
 نالشؤو  وزارة–السعودية 

اإلسالمية واألوقاف والدعوة 
  .18/12/2006 –واإلرشاد 

138  

رقم صفحة  املرجع نص احلديث التسلسل
  البحث



13 

  
رئ مسلم إالمن ـل دم امـال حي
إالمن زىن بعد ما أحصن  : ةـثالث

ر بعد ما أسلم أو قتل ـأو كف
 .نفسا فقتل ا 

 كتاب الدماء ،نيل األوطار 
 باب إجياب القصاص ،

بالقتل العمد وأن مستحقه 
  موقع باخليار بينه وبني

اململكة العربية " اإلسالم"
 ن وزارة الشؤو–السعودية 

اإلسالمية واألوقـاف 
عـوة واإلرشــاد والـد

– 15/8/2006.  

98 
114  

14 

  
ال حيل دم امرئ مسلم يشهد أن 
ال إله إال اهللا وأين رسول اهللا إال 
بإحدى ثالث الثيب الزاين ، 

والنفس بالنفس ، والتارك لدينه 
  .املفارق للجماعة

رح ـكام األحكام شـإح
تاب ـ ك،دة األحكام ـعم

 حديث ال حيل دم ،القصاص 
، ال بإحدى ثالثامرئ مسلم إ

اململـكة " اإلسالم"موقع 
 وزارة –العربية السعودية 

 اإلسالمية نالشؤو
واألوقـاف والـدعـوة 

  .15/8/2006  –واإلرشاد 

114  



رقم صفحة  املرجع نص احلديث التسلسل
  البحث

15 

  
ال حيل قتل مسلم إال يف إحدى 

زان حمصن فريجم : ثالث خصال 
ل ورجل يقتل مسلما متعمدا ورج

خيرج من اإلسالم فيحارب اهللا عز 
وجل ورسوله فيقتل أو يصلب أو 

  .ينفى من األرض 
 

اب ـ كت،ار ـل األوطـني
 باب إجياب ،الدماء 

القصاص بالقتل العمد وأن 
  مستحقه باخليار بينه وبني

اململكة " اإلسالم"موقع 
العربية السعودية ، وزارة 

 اإلسالمية واألوقاف نالشؤو
شاد ، والدعوة واإلر

15/8/2006.  

114  



16 

   
ألن يأخذ أحدكم أحبال فيأخذ حزمة  

من حطب فيبيع فيكف اهللا به وجهه 
 خري من أن يسأل الناس أعطي أم منع

. 

اململكة العربية " اإلسالم"موقع 
 ن وزارة الشؤو-السعودية 

اإلسـالمية واألوقـاف 
فحة ـالصوالـدعـوة  ، 

 عرض ، احلديث، رئيسة ـال
ح ـفت، خاري ـصحيح الب

حيح ـاري بشرح صـالب
بيع  ، اةـاملساق ، البخاري

 11/11 ،والـكأل ب ـاحلط

/2006.  

174  

التسل
 سل

رقم صفحة  املرجع نص احلديث
  البحث

17 
  

 . يف اإلسالم ةال رهباني

أ ــموط رضـع
 ، األقضية ، كــالـم

الصفحة  ، رفقـالقضاء يف امل
 ، مـوقع  احلديث ،الرئيسة

 اململكة العربية "اإلسالم"
 ن وزارة الشؤو-السعودية 

 .اإلسالمية 

29  



18 
  

   .ال حيتكر الطعام إال خاطئ

جملة الدراسات الشرعية 
السنة " القسطاس " والقانونية 

الثالثة ، العدد الثالث ، 
 ،كلية 49ص، 1982رديسمب

الشريعة والقانون ،جامعة 
اإلمارات العربية املتحدة،العني 

. 

174  

19  

وال    تناجشوا    اسدوا وال ال حت
وال يبع    تدابروا    تباغضوا وال 

بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد 
اهللا إخوانا املسلم أخو املسلم ال 
  يظلمه وال خيذله وال حيقره

  

 صحيح مسلم بشرح النووي 
 ،    الرب والصلة واآلداب، 

حترمي ظلم املسلم وخذله 
 واحتقاره ودمه وعرضه وماله

، الصفحة " اإلسالم"قع ، مو
الرئيسية ، احلديث ، وزارة 

اإلسالمية واألوقاف  نالشؤو
واإلرشاد ، اململكة  والدعوة

  .17/10/2006،العربية السعودية 

149  



التسل
 سل

رقم صفحة  املرجع نص احلديث
  البحث

20 
  

 .ال ضــرر وال ضــرار 

أ ـوطــم رضــع
اء ـالقض ، األقضية ، الكـم

حة ـالصف  ،رفقـيف امل
 ، موقع  احلديث ،رئيسةـال

اململكة العربية " اإلسالم"
 ن وزارة الشؤو-السعودية 

اإلسالمية واألوقاف والدعوة  
9  / 1 2007.  

 

54 74 
174  



21 

  
ما من مولود إال يولد على الفطرة 
فأبواه يهودانه وينصرانه وميجسانه 

هل    مجعاء    البهيمة يمة    تنتج    كما 
  .جدعاء    نفيها م حتسون

  
الصفحة الرئيسية  ، صـحيح 

مســلم بشـرح 
 القـدر ، ،النــووي 

اململكة " اإلسالم"موقع 
 وزارة –العربية السعودية 

 اإلسالمية نالشـؤو
واألوقـاف والــدعوة 

 –واإلرشــاد 
18/12/2006.  
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التسل
 سل

رقم صفحة  املرجع نص احلديث
  البحث

22 

  
 غرسا أو يزرع يغرس ما من مسلم

زرعا يأكل منه طري أو إنسان أو 
  .يمة إال كان له به صدقة

  
اململكة العربية " اإلسالم"موقع 

 ن وزارة الشؤو-السعودية 
اإلسالمية واألوقـاف 

حة ـالصفوالـدعوة  ، 
 عرض ،  احلديث، الرئيسة 

فتح الباري ، صحيح البخاري 
 خاريـحيح البـرح صـبش
والكأل طب بيع احل ، املساقاة، 

، 11/11/ 2006 .  
 

174  



  من بدل دينه فاقتلوه  23

  
رواه اجلمـاعة إال مسلما 

) رض(عـن ابن عبـاس  
نيل األوطار (مرفـوعا  

، الفتح الكبري ) 7/201
، " اإلسالم" ، موقع 3/175

 اإلسالمية نوزارة الشؤو
واألوقاف والدعوة 

واإلرشاد ، اململكة العربية 
   .7/8/2006،  السعودية

  

97  

رقم صفحة  املرجع نص احلديث التسلسل
  البحث

24  

من كان معه فضل ظهر فليعد به على 
من ال ظهر له ، ومن كان له فضل 
  من زاد فليعد به على من ال زاد له

الدكتـور حممـد فاروق 
البـاشـا ، التشـريعات 
االجتـماعية ، قانـون 
التـعاون ، املطـبعة 
 1977الـجديـدة ، دمشق ، 

  .16 ، ص 1978ـ 
  

171  



25 

  
من كانت له أرض فليزرعها أو 

  .ليزرعها أخاه أو ليدعها

اململكة العربية " اإلسالم"موقع 
 ن وزارة الشؤو-السعودية 

اإلسـالمية واألوقـاف 
حة ـالصفوالـدعوة  ، 

 عرض ،  احلديث، الرئيسة 
أول مسند  ، مسند أمحد 
 حديث رافع بن  ،الكوفيني

 اىل عنهـ تعاعة رضي اهللاـرف
، 11/ /11/ 2006 .  

 

173  

رقم صفحة  املرجع نص احلديث التسلسل
  البحث



26  

املسلم على املسلم حرام دمه وعرضه    
وماله املسلم أخو املسلم ال يظلمه وال 
خيذله والتقوى هاهنا وأومأ بيده إىل 
القلب قال وحسب امرئ من الشر 

   املسلمأن حيقر أخاه

  
  

  ،املكيني  مسند ـمسند أمحد 
اململكة العربية " اإلسالم"موقع 

،  الصفحة الرئيسية –السعودية 

 نوزارة الشؤو، احلديث 
اإلسالمية واألوقاف والدعوة 

   .17/10/2006 واإلرشاد
  

147  

27  

  
  
  
  

فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم 
بينكم حرام كحرمة يومكم هذا يف 

إال    جان    جيين    بلدكم هذا أال ال 
على    جان    جيين     نفسه أال ال على

ولده وال مولود على والده أال وإن 
الشيطان قد أيس من أن يعبد يف 

بالدكم هذه أبدا ولكن ستكون له 
  طاعة فيما حتتقرون من أعمالكم 

  . فسريضى به  

  
  
  
 الفنت عن ـسنن الترمذي 

 ما جاء دمائكم ـرسول اهللا 
وأموالكم عليكم حرام ،  

، الصفـحة " إلسالما"موقع 
الرئيسية ، احلديث ، وزارة 

 اإلسـالمية نالشؤو
واألوقـاف والـدعـوة 

، اململـكة واإلرشاد 
 العـربية السـعودية ،

17/10/2006.   
  

147  



  
  

رقم صفحة  املرجع نص احلديث التسلسل
  البحث

28  

فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم 
عليكم حرام كحرمة يومكم هذا يف 

 بلدكم هذا فليبلغ شهركم هذا يف
  الشاهد الغائب

  

 صحيح مسلم بشرح النووي ،
القسامة واحملاربني والقصاص  

تغليظ حترمي الدماء  ، والديات
 موقع واألعراض واألموال

، الصفحة الرئيسية  "اإلسالم"
 ن، احلديث ، وزارة الشؤو

اإلسالمية واألوقاف والدعوة 
واإلرشاد ، اململكة العربية 

   .17/10/2006السعودية ، 

149  



29  

ن ـع: الثة ـع القلم عن ثـرف
م حىت يستيقظ ، وعن الصيب ـالنائ

 حىت حيتلم ، وعن انون حىت يعقل

عون املعبود شرح سنن أيب 
داود ، الصفحة الرئيسية ، 

احلديث ، يف انون يسرق أو 
يصيب حدا ،     موقع 

 ن  وزارة الشؤو–" اإلسالم"
دعوة اإلسالمية واألوقاف وال

واإلرشاد ، اململكة العربية 
   .17/6/2007 – السعودية

126  

30 

  
 والفاجـر يف النار رالتاجـر فاجـ

 من أخـذ احلـق وأعطى أال
  .الـحق 

 

جملة الدراسات الشرعية 
السنة " القسطاس " والقانونية 

الثالثة ، العدد الثالث ، 
 ،كلية 49، ص1982ديسمرب

الشريعة والقانون ،جامعة 
رات العربية املتحدة ، اإلما

 .العني 

174  

 


