
ملخص البحث

إن اخلل���ل ال���ذي ح���دث يف فك���ر بع���ض اجملتهدي���ن السياس���يني، واخلط���أ ال���ذي حدث يف أح���كام  َم���ن ح���اول الدخول 
إىل السياسة من غري أبوابها الصحيحة -إفراًطا وتفريًطا- ليستدعي أهمية ضبط االجتهاد السياسي.

  وتتعاظ���م ض���رورة االجته���اد السياس���ي يف ه���ذا الوق���ت لعدة أم���ور: من أهمه���ا أن أغل���ب النصوص يف باب السياس���ة 
عب���ارة ع���ن قواع���د عام���ة، حتت���اج إىل اجته���اد يف كيفي���ة تطبيقه���ا عل���ى الف���روع، باإلضاف���ة إىل  بع���ض الن���وازل ال���ي 
حتت���اج إىل نظ���ر واجته���اد؛ إلص���دار أح���كام فيه���ا، كم���ا أن الظ���روف واألح���وال ال���ي مت���ر باألم���ة م���ن ضع���ف وقوة، 

وشدة ورخاء، حتتاج إىل نظر سياسي متميز.

ونظ���ًرا ألهمي���ة الوس���ائل يف ب���اب االجته���اد السياس���ي، فقد توس���عت الش���ريعة يف باب الوس���ائل حي جعل���ت األصل 
فيها اإلباحة.

وإذا تق���رر التوس���ع يف الوس���يلة، ف���ا ب���د وأن نعل���م بأنن���ا نري���د اجته���اًدا صحيًح���ا موافًق���ا لش���رعنا، ال يتع���ارض مع 
ديننا، وهذا يدفعنا إىل اختيار الوسيلة املشروعة؛ فاملسلم له حدود ال جيوز له أن يتعداها.

وهن���اك بع���ض الوس���ائل طري���ق إىل مفاس���د: إما حمقَق���ة، أو غالب���ة، وه���ي املس���ماة بالذرائع، وم���ا دام أنها ت���ؤدي إىل 
مفاسد فقد دعت الشريعة إىل سد أبوابها؛ ألن الشريعة مبناها على جلب املصاحل، ودفع املفاسد.

كم���ا أن الش���ارع احلكي���م ق���د راع���ى أح���وال املكلف���ني ال���ي تتقل���ب، وال تثب���ت عل���ى حال���ة واح���دة، فق���د مت���ر بهم 
بعض األحوال تضطرهم إىل استخدام احلرام، وهي ما يسمى حبالة الضرورة.

فاس���تخدام الوس���ائل والذرائ���ع يف حال���ة الض���رورة واحلاج���ة حيت���اج إىل دق���ة يف النظ���ر؛ الس���تغال هذه احلال���ة للبحث 
عن حلول للقضايا الطارئة دون تضييع للشرع أو اخللق.

بإع���داد  الدراس���ات  مراك���ز  اهتم���ام  يتب���ني ض���رورة  السياس���ي  االجته���اد  لضب���ط  املُِلّح���ة  احلاج���ة  خ���ال  وم���ن      
الك���وادر املؤهل���ة يف ب���اب االجته���اد السياس���ي، م���ن خ���ال كتاب���ة البح���وث وعق���د ال���دورات التأهيلي���ة، فض���ًا ع���ن 

إخضاع األفكار املعاصرة يف باب السياسة لدراسة متأنية ملعرفة ما هلا وعليها.

مفهوم االجتهاد السياسي وضوابطه
د. عالء الدين الزاكي

)أستاذ مشارك ورئيس قسم الثقافة اإلسالمية، جامعة اخلرطوم(
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أفكار و مقتطفات
السياس���ة ه���ي النظ���ر يف مص���احل األم���ة ع���ر الوس���ائل املش���روعة والفعال���ة؛ لتقدي���م أحس���ن البدائ���ل،   •
س���واء كان���ت ه���ذه البدائ���ل يف السياس���ة الداخلي���ة أو اخلارجي���ة، وه���و املس���لك الوس���ط احل���ق، ويعرف 

بالسياسة الشرعية.

للنظ���ر؛ ألن  إذا كان حمتم���ًا  املنص���وص  املنص���وص علي���ه، أو يف  السياس���ي يف غ���ري  يك���ون االجته���اد   •
القطعي���ات ال حتت���اج إىل اجته���اد؛ فه���ي من العل���م الضروري ال���ذي ال حيت���اج إىل نظر، والقطع���ي يف باب 

السياسة قليل ونادر.

م���ن ضواب���ط االجته���اد يف باب السياس���ة وج���ود آالت االجته���اد، حبيث ال يدخل اإلنس���ان ب���اب االجتهاد   •
يف السياس���ة إاّل إذا ملكه���ا، فل���و ُفِت���َح الب���اب عل���ى مصراعي���ه لرأين���ا أع���داد اجملتهدي���ن تف���وق أع���داد 

العامة، ولرتتب على ذلك ضياع مصاحل األمة، مثله مثل االجتهاد يف الشريعة.

ق���د جت���د م���ن الناس م���ن حيس���ن الش���رع، وال حيس���ن التعامل م���ع الواقع، ف���ا ش���ك أن هذا ال يس���تطيع   •
املش���روعة  الوس���ائل  واس���تنباط  احل���ال،  ق���راءة  ميكن���ه  وال  املس���لمني،  ملش���اكل  نافع���ة  حل���ول  تقدي���م 

والفّعالة لتقديم أحسن احللول.

أغل���ب النص���وص يف ب���اب السياس���ة عبارة ع���ن قواعد عام���ة حتت���اج إىل اجته���اد يف كيفي���ة تطبيقها على   •
الفروع.

م���ن ضرورات االجتهاد السياس���ي م���ا يتعلق باملصلح���ة؛ من حيث حتققه���ا وتقديرها، وتع���ارض املصاحل   •
واملفاس���د، وتع���ارض املص���احل فيم���ا بينه���ا كالعام���ة م���ع اخلاص���ة مث���ًا، وتع���ارض املص���احل م���ع بع���ض 

النصوص العامة، وغري ذلك.

هن���اك ع���دة قواع���د حتك���م مس���ألة اس���تخدام الوس���ائل يف االجتهاد السياس���ي؛ لئ���ا حيص���ل التفريط أو   •
التجاوز الشرعي، فتخرج السياسة عن اإلطار الشرعي إىل العلماني.

مل يتوق���ف الس���لف يف الوس���ائل يف االجته���اد السياس���ي، إال إذا ورد الدلي���ل مبنعه���ا، فم���ن ذل���ك مج���ع   •
الق���رآن يف عه���د أب���ي بك���ر الصدي���ق -رض���ي اهلل عن���ه- وس���يلة حلف���ظ الق���رآن بع���د استش���هاد احَلَفَظ���ة 

يف اليمامة.

إذا قررن���ا التوس���ع يف الوس���يلة، ف���ا ب���د أن نعل���م بأنن���ا نري���د اجته���اًدا صحيًح���ا موافًق���ا لش���رعنا، ال   •
يتع���ارض م���ع دينن���ا، وه���ذا يدفعن���ا إىل اختي���ار الوس���يلة املش���روعة، فاملس���لم ل���ه ح���دود ال جي���وز له أن 

يتعداها.

الش���ريعة؛  األب���واب يف  أصع���ب  م���ن  ه���ذا  ف���إن  باملفاس���د،  إىل مص���احل خمتلط���ة  الوس���يلة  أفض���ت  إذا   •
ألنه���ا حتت���اج إىل جمته���د حُيِس���ن تقدي���ر املص���احل واملفاس���د؛ لئ���ا يوق���ع الن���اس يف احل���رج الش���رعي أو 

الدنيوي.
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»إن الش���ريعة مبناه���ا عل���ى حتصي���ل املص���احل حبس���ب اإلم���كان، وأال يف���وت منه���ا ش���يء، ف���إن أمكن   •
م أكملها  ل���ت، وإن تزامح���ت ومل ميك���ن حتصي���ل بعضه���ا إال بتفوي���ت البع���ض ُق���دِّ حتصيله���ا كله���ا ُحصِّ

وأهمها وأشّدها طلًبا للشارع«.

إذا تس���اوت املصلح���ة واملفس���دة كان درء املفاس���د مقدًم���ا عل���ى جل���ب املصاحل، ومن���ع وس���ائلها مقدًما   •
على إباحته، وقد أنكر ابن القيم وجود مثل هذا.

هن���اك بع���ض الوس���ائل طري���ق إىل مفاس���د: إما حمقَق���ة أو غالب���ة، وه���ي املس���ماة بالذرائع، وم���ا دام أنها   •
ت���ؤدي إىل مفاس���د فق���د دعت الش���ريعة إىل س���د أبوابه���ا؛ ألن الش���ريعة مبناه���ا على جلب املص���احل ودفع 

املفاسد.

إنن���ا ال نبح���ث ع���ن الض���رورات لنبي���ح به���ا احملرم���ات، وإمنا ه���ي حال���ة اس���تثنائية تطرأ عل���ى املكلف   •
ُتلِجُئ���ه إىل اس���تخدام احملظ���ور، ول���و أننا س���لكنا مس���لك البحث ع���ن الضرورات لرمبا أش���رقت الش���مس 

علينا يوًما وحنن نتعبد بالضرورة بعيًدا عن الشرع.

اس���تخدام الوس���ائل والذرائ���ع يف حال���ة الض���رورة واحلاج���ة حيت���اج إىل دق���ة يف النظ���ر؛ الس���تغال هذه   •
احلالة للبحث عن حلول للقضايا الطارئة دون تضييع للشرع أو اخللق.  
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مقدمة:
 ف���إن ح���ال املس���لمني حيت���اج إىل وقفات صادق���ة يف كثري م���ن جوانب���ه؛ بغي���ة تصحيح املس���ار وتقوي���م االعوجاج، 
���ع توس���ًعا جتاوز في���ه حدود  ���ر واس���ًعا، ومنه���م َمن توسَّ وم���ن ه���ذه اجلوان���ب السياس���ة، فاملس���لمون منه���م َمن حجَّ

الشرع، فظهرت االحنرافات الفكرية والواقعية، فدفعت بكثري من اجملتمعات إىل حافَّة اهلاوية. 

 وإن���ي يف ه���ذا البح���ث املتواض���ع أح���اول تش���خيص الداء، مع ش���يء من ال���دواء، يف ب���اب السياس���ة خاصة جانب 
االجتهاد فيها.

وقد دفعني للكتابة في هذا الباب ما يلي:

أوالً: كثرة اجملتهدين السياسيني يف هذا العصر، بل وكثرة املفكرين، ودعاة التجديد. 

ثانًيا: الضرورات امللحة لوجود هذا االجتهاد، وقيام األسباب والدوافع الي حتّتم وجوده. 

ثالًث��ا: اخلل���ل ال���ذي ح���دث يف فك���ر بع���ض اجملتهدي���ن السياس���يني واخلط���أ ال���ذي ح���دث يف أح���كام م���ن ح���اول 

الدخول إىل السياسة من غري أبوابها الصحيحة إفراًطا وتفريًطا.

رابًعا: وضع إطار نظري لاجتهاد السياسي يكون قاعدة يف هذا الباب.

 املبحث األول: مفهوم االجتهاد السياسي
عن���د تعري���ف االجته���اد السياس���ي، ال ب���د م���ن تعريف���ه بطريق���ني؛ باعتب���اره مركًب���ا م���ن جزأي���ن: )اجته���اد، 
وسياس���ة(، فنع���ّرف كلم���ة االجته���اد، ث���م كلم���ة السياس���ة، وكذل���ك باعتب���اره لقًب���ا عل���ى جم���ال مع���ني، وذل���ك 

كّله يف املطالب التالية: 

 املطلب األول: تعريف االجتهاد:
 االجته����اد: لغ����ة م����ن مادة )جه����د(، وهي ب����ذل اجلهد قال اب����ن منظ����ور: »)جهد( اجَلْه����ُد واجُلْه����ُد الطاقة تق����ول: اْجَهد 

َجْهَدك، وقيل: اجَلْهد املشقة واجُلْهد الطاقة«)1(.

)1( لسان العرب 133/3، مادة )جهد(.

د. عالء الدين الزاكي :

مفهوم االجتهاد السياسي وضوابطه
أستاذ مشارك ورئيس قسم الثقافة اإلسالمية، جامعة اخلرطوم
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مفهوم االجتهاد السياسي وضوابطه
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خمالف����ة  ع����دم  بش����رط  لك����ن  املصلح����ة،  حيق����ق  أم����ر  كل 
النصوص الشرعية؛ ألنها مصدر املصلحة املعترة.

 واالجت���اه الثان���ي: وه���و اجت���اه يضيِّ���ق جمال السياس���ة، 
ويق���ول: ال سياس���ة إال م���ا واف���ق الش���رع، مبعن���ى ال جيوز 

اخلوض إال بنص من الشريعة.

 وق���د ذك���ر اب���ن القي���م املناظ���رة ال���ي وقع���ت ب���ني اب���ن 
عقي���ل وبع���ض الفقه���اء فق���ال: »وج���رت يف ذل���ك مناظرة 
بني أب���ي الوف���اء ابن عقي���ل وبني بع���ض الفقهاء؛ فق���ال ابن 
عقي���ل: العم���ل بالسياس���ة ه���و احل���زم وال خيلو من���ه إمام، 
وق���ال اآلخ���ر: ال سياس���ة إال م���ا وافق الش���رع، فق���ال ابن 
يك���ون  حبي���ث  األفع���ال  م���ن  كان  م���ا  السياس���ة  عقي���ل: 
الن���اس مع���ه أق���رب إىل الص���اح وأبعد ع���ن الفس���اد، وإن 
مل يش���رعه الرس���ول -صل���ى اهلل علي���ه وس���لم- وال نزل به 
وح���ي؛ ف���إن أردت بقول���ك ال سياس���ة إال ما وافق الش���رع، 
أي مل خيال���ف م���ا نط���ق ب���ه الش���رع فصحي���ح، وإن أردت 
م���ا نط���ق ب���ه الش���رع فغل���ط وتغلي���ط للصحابة، فق���د جرى 
م���ن اخللف���اء الراش���دين م���ن القت���ل واملث���ل م���ا ال جيح���ده 
يك���ن إال حتري���ق املصاح���ف كان  بالس���ري، ول���و مل  ع���امل 
رأًي���ا اعتم���دوا في���ه عل���ى مصلح���ة، وكذل���ك حتري���ق علّي 
ونف���ي عم���ر  األخادي���د،  الزنادق���ة يف  اهلل وجه���ه-  -ك���رم 

نصر بن حجاج«.)8(

كل  رك���ب  ال���ذي  التفري���ط  اجت���اه  الثال���ث:  االجت���اه 
ه���وى، وغ���اص يف كل جلة من غ���ري ح���دود وال ضوابط، 
حت���ى وق���ع يف خمالف���ة الش���رع باس���م السياس���ة، وه���ذه ال 

تسمى سياسة بل إباحية.

 وق���د ذك���ر اب���ن فرح���ون االجتاه���ات الثاث���ة بقول���ه: 
»َس���َلَكْت ِفي���ِه َطاِئَف���ٌة َمْس���َلَك التَّْفِري���ِط املَْذُم���وِم، َفَقَطُعوا 
؛ َظنًّا ِمْنُه���ْم َأنَّ َتَعاِطَي  النََّظ���َر َعْن َه���َذا اْلَباِب، إالَّ ِفيَما َق���لَّ
وا ِمْن ُط���ُرِق احْلَقِّ  ���ْرِعيَِّة، َفَس���دُّ َذِل���َك ُمَن���اٍف ِلْلَقَواِع���ِد الشَّ
َس���ِبيًا َواِضَح���ًة، َوَعَدُل���وا إىَل َطِري���ٍق لْلِعَن���اِد َفاِضَح���ٍة؛ 
���ِريَفِة  الشَّ َوالنُُّص���وِص  ���ْرِعيَِّة  الشَّ َياَس���ِة  السِّ اِر  إْن���كَ يِف  أِلَنَّ 

َتْغِليًطا ِلْلُخَلَفاِء الرَّاِشِديَن.

اإْلِْف���َراِط،  َمْس���َلَك  اْلَب���اِب  َه���َذا  يف  َس���َلَكْت  َوَطاِئَف���ٌة   
���ْرِع  ْوا ُح���ُدوَد اهللَِّ َتَع���اىَل، َوَخَرُج���وا َع���ْن َقاُنوِن الشَّ َفَتَع���دَّ

)8( إعام املوقعني 373/4.

وأم���ا يف االصط���اح، فاالجتهاد هو: »اس���تفراغ الُوْس���ع 
يف حتصي���ل العل���م أو الظ���ن باحلك���م«)2(، وق���ال الرازي: 
»ه���و اس���تفراغ الوس���ع يف النظ���ر فيم���ا ال يلحق���ه في���ه َلْوم 
م���ع اس���تفراغ الوس���ع في���ه«)3(. وق���د ذك���ر غ���ري ذل���ك من 

التعريفات.)4(

 فاالجتهاد عند العلماء يشمل القيود اآلتية :
)أ( بذل اجلهد واستفراغ كل ما يف الوسع.

)ب( وج���ود آل���ة االجته���اد وُعّدت���ه، مبعن���ى أن يك���ون 
الشخص من أهل االجتهاد.

ال  الظّني���ة  املس���ائل  يف  يك���ون  اجله���د  ب���ذل  )ج( 
القطعية.

)د( أن يكون ذلك يف إصدار األحكام.

 املطلب الثاني: تعريف السياسة:
لغ���ة: م���ن م���ادة »س���وس«، وه���ي إذا ج���اءت يف اللغة 
���ْوُس  حُتم���ل عل���ى عدة مع���اٍن منها، قال اب���ن منظور: »السَّ
الرِّياَس���ُة، يق���ال: ساس���وهم َسْوًس���ا، وِإذا َرأَُّس���وه قي���ل: 
ُس���وه، وَأساس���وه وَس���اس اأَلمَر ِسياس���ًة قام به، ورجل  َسوَّ
ياس���ُة القي���اُم على  س���اٌس من قوم ساس���ة وُس���وَّاس، والسِّ
الش���يء مب���ا ُيْصِلحه، والسياس���ُة فعل الس���ائس يق���ال: هو 
َيُس���وُس ال���دوابَّ ِإذا قام عليه���ا وراَضها، والوالي َيُس���وُس 

َرِعيََّته«.)5(

يف  اجتاه���ات  فهن���اك  العامل���ني،  اصط���اح  يف  أم���ا   
مفهوم السياسة: 

 االجت����اه األول : االعت����دال والتوس����ط ، ق����ال اب����ن عقيل: 
»السياس����ة م����ا كان م����ن األفع����ال حبي����ث يك����ون الن����اس أقرب 
إىل الص����اح وأبع����د ع����ن الفس����اد، وإن مل يش����رعه الرس����ول 
-صل����ى اهلل علي����ه وس����لم- وال ن����زل ب����ه وح����ي«، وق����د قيَّده 
بقول����ه : »م����ا مل خيال����ف ما نط����ق به الوح����ي«)6(، وق����ال ابن 
جني����م: »ِإنََّه����ا اْلَقانُ����وُن املَْْوُض����وُع ِلِرَعاَي����ِة اآْلَداِب، َواملََْص����احِلِ 
َواْنِتَظ����اِم اأْلَْم����َواِل«)7(. وه����ذا االجت����اه جيع����ل م����ن السياس����ة 

)2( املوافقات للشاطيب 113/4.
)3( احملصول للرازي 7/6.

)4( راجع اإلحكام يف أصول األحكام البن حزم 653/5، املنخول للغزالي 
ص571، اللمع للشريازي ص357.
)5( لسان العرب 107/6، مادة )سوس(.

)6( إعام املوقعني، البن القيم، 372/4. 
)7( البحر الرائق شرح كنز الدقائق 76/5.
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ُم���وا َأنَّ  َياَس���ِة، َوَتَوهَّ ْل���ِم َواْلِب���َدِع َوالسِّ إىَل َأْن���َواٍع ِم���َن الظُّ
���ْرِعيََّة َقاِص���َرٌة َع���ْن ِسَياَس���ِة اخْلَْل���ِق َوَمْصَلَحِة  َياَس���َة الشَّ السِّ

اأْلُمَِّة، َوُهَو َجْهٌل َوَغَلٌط َفاِحٌش. 

 ، احْلَ���قِّ َمْس���َلَك  ِفي���ِه  َوَس���َلَكْت  ���َطْت  َتَوسَّ َوَطاِئَف���ٌة   
اْلَباِط���َل  َفَقَمُع���وا  ���ْرِع،  َوالشَّ َياَس���ِة  السِّ بَ���نْيَ  ُع���وا  َومَجَ
���ْرَع َوَنَص���ُروُه، َوَاهللَُّ َيْه���ِدي َم���ْن  َوَدَحُض���وُه، َوَنَصُب���وا الشَّ

َيَشاُء إىَل ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم«)9(.

 وال���ذي يظهر ل���ي -واهلل أعلم- أن السياس���ة ه���ي النظر 
والفعال���ة؛  املش���روعة  الوس���ائل  ع���ر  األم���ة  مص���احل  يف 
لتقدي���م أحس���ن البدائ���ل، س���واء كان���ت ه���ذه البدائ���ل يف 
السياس���ة الداخلي���ة أو اخلارجي���ة، وه���و املس���لك الوس���ط 

احلق، ويعرف بالسياسة الشرعية.

 املطلب الثالث: مفهوم االجتهاد السياسي:
معن���ى  اتض���ح  والسياس���ة،  االجته���اد،  تعري���ف  بع���د   
االجته���اد السياس���ي؛ باعتب���اره لقًب���ا، وه���و ب���ذل اجله���د 
العب���اد،  مص���احل  حتقي���ق  بغ���رض  املعطي���ات  يف  الفك���ري 
فأم���ور العام���ة م���ع حص���ول الصراع حتت���اج إىل من حيس���ن 
تدبريه���ا بالنظ���ر إىل الش���رع والواقع، وعلى ه���ذا فإن عمل 
اجملته���د السياس���ي يف ه���ذه اخلط���وة م���ن بن���اء القاع���دة أو 
الق���رار، يتعل���ق باالجته���اد يف الكش���ف ع���ن املص���احل الي 

رعاها الشارع. 

 فه���و اجته���اد بش���روطه وضوابط���ه يف جان���ب السياس���ة 
بغرض إجياد احللول للمعضات. 

املبحث الثاني : ضوابط االجتهاد السياسي:
وحت���ى حيق���ق االجته���اد يف السياس���ة الش���رعية فوائده ال 

بد له من ضابطني:
غ���ري  يف  السياس���ي  االجته���اد  يك���ون  أن  األول: 

حمتم���ًا  كان  إذا  املنص���وص  يف  أو  علي���ه،  املنص���وص 
للنظ���ر؛ ألن القطعي���ات ال حتت���اج إىل اجته���اد؛ فه���ي م���ن 
العل���م الض���روري ال���ذي ال حيت���اج إىل نظ���ر، والقطعي يف 

باب السياسة قليل ونادر.

 يق���ول الرهان���ي: »وق���د اختلف���ت مناه���ج اجملتهدي���ن، 

)9( تبصرة احلكام البن فرحون 104/2.

ن���ص  في���ه  ي���رد  مل  فيم���ا  –تع���اىل-  اهلل  حك���م  بي���ان  يف 
خبصوصه، تبًعا لناحيتني:

والوس���يلة  عنه���ا،  املس���كوت  الواقع���ة  طبيع���ة  األوىل: 
الي يعتمد عليها يف بيان حكمها. 

املص���احل  ب���ني  ومكانه���ا  الواقع���ة  تقدي���ر  الثاني���ة: 
واملفاسد.

 فاجملته���د إزاء األوىل يس���تفرغ وس���عه ليجعل املس���كوت 
عن���ه داخ���ًا يف إط���ار املنط���وق باإلحل���اق ت���ارة، وبتطبي���ق 
األص���ول العام���ة، والقواع���د الكلية ت���ارة أخ���رى، ولكلٍّ 

منها شروط ووسائل ختتلف باختاف األنظار.

 وإزاء الثاني���ة يس���تفرغ وس���عه ليص���ل إىل احلك���م ال���ذي 
حيق���ق املصلح���ة الي ه���ي غاي���ة الش���رع ف�»حيثم���ا ُوِجَدت 
املصلح���ة فَث���ّم ش���رع اهلل«)10( واالجته���اد السياس���ي م���ن 
هذا الب���اب؛ ألن أغل���ب مس���ائله حتتاج إىل ب���ذل للوصول 

إىل املصلحة املعترة شرًعا.

السياس���ة  ب���اب  االجته���اد يف  م���ن ضواب���ط  والثان���ي:   
وج���ود آالت االجته���اد، حبي���ث ال يدخ���ل اإلنس���ان ب���اب 
ُفت���ح الب���اب  االجته���اد يف السياس���ة إاّل إذا ملكه���ا، فل���و 
أع���داد  تف���وق  أع���داد اجملتهدي���ن  لرأين���ا  عل���ى مصراعي���ه 
العام���ة، ولرتت���ب عل���ى ذل���ك ضياع مص���احل األم���ة، مثله 
مث���ل االجته���اد يف الش���ريعة. وقد ح���دد ابن القي���م -رمحه 
احلكمي���ة  الط���رق  كتاب���ه  يف  االجته���اد  ه���ذا  آالت  اهلل- 
بقول���ه: »معرفة الش���ريعة ومعرفة الواق���ع، وتنزيل أحدهما 

على اآلخر«)11(. فهي ثاث آالت رئيسة : 
األول��ى: معرفة الش���ريعة، ويع���ي هذا معرف���ة نصوص 

وحيه���ا: الق���رآن والس���نة، ومعرف���ة كيفية االس���تدالل بهما، 
ومعرف���ة قواعده���ا، ومقاصده���ا وكل م���ا يتعل���ق به���ا. ق���ال 
الس���بكي: »واعل���م أن كم���ال رتب���ة االجته���اد تتوق���ف على 

ثاثة أشياء: 

الذه���ن  به���ا  يته���ذب  ال���ي  العل���وم  معرف���ة  أحده���ا:   
كالعربي���ة وأص���ول الفق���ه، وم���ا حيت���اج إلي���ه م���ن العل���وم 
العقلي���ة يف صيان���ة الذه���ن ع���ن اخلط���أ حبي���ث تص���ري هذه 
العل���وم َمَلَك���ة الش���خص؛ ف���إذ ذاك يث���ق بفهم���ه لدالالت 

األلفاظ من حيث هي. 

حت���ى  الش���ريعة،  قواع���د  مبعظ���م  اإلحاط���ة  الثان���ي:   
)10( سد الذرائع يف الشريعة ص130.

)11( الطرق احلكمية يف مباحث السياسة الشرعية ص 17. 
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اإلس���امية  األم���ة  قضاي���ا  مي���ّس  أن���ه  ع���ن ضوابط���ه، يف 
مصاحله���ا  يف  أو  بربه���ا،  عاقته���ا  يف  إم���ا  األساس���ية 

وعاقتها بالناس.

 املبحث الثالث : ضرورة االجتهاد السياسي:
 يعت���ر االجته���اد السياس���ي يف ه���ذا الوق���ت م���ن أعظ���م 
األم���ور وأهمه���ا، وق���د أك���د عل���ى هذا م���ن قبل اب���ن القيم 
فقال:  اهلل-  -رمحه 
»ه���ذا موض���ع مزلة 
ومضل���ة  أق���دام 
أفه���ام، وه���و مقام 
مع���رتك  يف  ضن���ك 
صع���ب، ف���رَّط فيه 
ل���وا  فعطَّ طائف���ة 
وضيَّع���وا  احل���دود 
احلق���وق، وج���رَّأوا 
أه���ل الفج���ور على 
وجعل���وا  الفس���اد، 
قاص���رة  الش���ريعة 
مبص���احل  تق���وم  ال 
وس���ّدوا  العب���اد، 
عل���ى أنفس���هم طرًق���ا صحيح���ة من الط���رق يعرف به���ا احملق 
لوه���ا م���ع علمهم وعل���م الناس به���ا أنها  م���ن املبط���ل، وعطَّ
أدل���ة ح���ق؛ ظنًّ���ا منه���م منافاته���ا لقواع���د الش���رع، والذي 
أوج���ب هلم ذل���ك ن���وع تقص���ري يف معرف���ة حقيقة الش���ريعة 
والتطبي���ق بني الواق���ع وبينه���ا؛ فلم���ا رأى والة األمر ذلك، 
وأن الن���اس ال يس���تقيم أمره���م إال بش���يء زائ���د عل���ى م���ا 
فهم���ه ه���ؤالء م���ن الش���ريعة، فأحدثوا هل���م قوانني سياس���ية 
ينتظ���م به���ا مص���احل الع���امل، فتولَّ���د م���ن تقص���ري أولئك يف 
الش���ريعة وإح���داث هؤالء ما أحدث���وه من أوضاع سياس���تهم 
وتع���ذر  األم���ر  وتفاق���م  عري���ض،  وفس���اد  طوي���ل،  ش���ّر 
اس���تدراكه، وأف���رط في���ه طائف���ة أخ���رى فس���وغت من���ه ما 
يناق���ض حك���م اهلل ورس���وله، وكا الطائفت���ني ُأتي���ت م���ن 
ِقب���ل تقصريه���ا يف معرف���ة م���ا بع���ث اهلل ب���ه رس���وله«)13(. 
فه���ي دعوة من���ه لولوج باب االجتهاد السياس���ي؛ لئا ُنس���َبق 

إليه فيحصل الفساد.

 وتتعاظ���م ض���رورة االجته���اد السياس���ي يف ه���ذا الوقت 
لعدة أمور:

)13( إعام املوقعني 373/4.

هل���ا خمال���ف  في���ه  ينظ���ر  ال���ذي  الدلي���ل  أن   يع���رف 
 أو موافق.

 الثال���ث: أن يك���ون ل���ه مهنة املمارس���ة، والتتب���ع ملقاصد 
الش���ريعة، م���ا يكس���به ق���وة يفه���م منه���ا م���راد الش���رع من 
ذل���ك«)12(. فه���ذه ه���ي معرفة الش���ريعة. ف���إذا مل ميتلك هذه 
اآلل���ة لرمب���ا أفس���د أكثر مم���ا أصل���ح. ويظه���ر ذل���ك جليًّا يف 
الفك���ر التجدي���دي ال���ذي يبي���ح كّل ش���يء باس���م التجديد 

مفهوم  أخ���ذ  الذي 
التغيري ال اإلحياء. 

معرف����ة  الثاني����ة: 
واملقصود  الواق����ع، 
به واق����ع األحداث، 
األمور،  وجمري����ات 
وأس����اليب األعداء، 
املخالفني  ووس����ائل 
إىل غ����ري ذلك؛ ألن 
ميّكن  الواق����ع  فه����م 
اإلنس����ان من إصدار 
يف  صائب����ة  أح����كام 

باب السياسة؛ فاحلكم على الشيء فْرٌع عن تصوُّره.

الثالث����ة: معرف����ة كيفي����ة تنزي����ل م����ا فهم����ه من الش����رع على 
وه����ذه  بالش����رع.  الواق����ع  إحل����اق  وكيفي����ة  املس����ائل،  واق����ع 
َمَل����َكات وق����درات  فه����ي حتت����اج إىل  القلي����ل،  يتقنه����ا إال  ال 

فائقة.

 فق����د جتد من الناس من حيس����ن الش����رع وال حيس����ن التعامل 
م����ع الواقع، فا ش����ك أن هذا ال يس����تطيع تقديم حل����ول نافعة 
واس����تنباط  احل����ال،  ق����راءة  ميكن����ه  وال  املس����لمني،  ملش����اكل 
الوس����ائل املش����روعة والفّعال����ة لتقدي����م أحس����ن احلل����ول. وقد 
جت����د من حيس����ن ق����راءة الواق����ع، ولك����ن بعي����ًدا عن الش����رع، 
فه����ذا فس����اده أك����ر م����ن صاح����ه، وق����د جت����د م����ن حيس����ن 
األمري����ن، ولك����ن ال حيس����ن كيفي����ة تنزي����ل أحدهم����ا عل����ى 
اآلخ����ر، ف����ا ش����ك أن ه����ذا ال ميكن����ه االس����تفادة م����ن االثنني 

لعجزه عن إصدار األحكام، وإجياد احللول.

بعي���ًدا  الب���اب  ه���ذا  يف  االجته���اد  خط���ورة  وتكم���ن   

)12( اإلبهاج شرح املنهاج للتاج 8/1.
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أواًل: إن أغل���ب النص���وص يف ب���اب السياس���ة عبارة عن 
قواع���د عام���ة حتت���اج إىل اجته���اد يف كيفي���ة تطبيقه���ا عل���ى 

الفروع. مثل قول���ه تعاىل:زب ۆ  ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ 
ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ېى ى  ائ ائ 
ەئ ەئوئ وئ  ۇئ ۇئ         ۆئ ۆئ رب)14(. فمت���ى يك���ون الع���دل 
وم���ا ه���ي جماالت���ه؟ وكيف ين���زل إىل واق���ع املس���ائل؟ فهذا 

حيتاج إىل اجتهاد صحيح.

نظ���ر  إىل  حتت���اج  الدالل���ة  حمتمل���ة  النص���وص  وبع���ض   
صحي���ح واجتهاد مب���ي على قواع���د صحيحة، مث���ل قوله 

تعاىل -على لس���ان يوس���ف عليه الس���ام-: زبڄ ڄ 
ڃ ڃ ڃڃ چ   چ چ رب)15(. فه���ل جي���وز من 
ه���ذا الش���خص أن يرتش���ح ملنص���ب، أم تك���ون ه���ذه م���ن 
ش���رع من قبلن���ا وال حُيَْتّج بها خاص���ة مع حديث: »َي���ا َعْبَد 
���َرَة اَل َتْس���َأِل اإِلَم���اَرَة، َفِإنَّ���َك ِإْن ُأوِتيَتَها  ���ِن ْب���َن َسُ الرَّمْحَ
َع���ْن َمْس���َأَلٍة ُوِكْل���َت ِإَلْيَه���ا، َوِإْن ُأوِتيَتَه���ا ِم���ْن َغرْيِ َمْس���َأَلٍة 

ُأِعْنَت َعَلْيَها«)16(. 

ثانًي��ا: وكذل���ك م���ن ض���رورات االجتهاد السياس���ي ما 

يتعل���ق باملصلح���ة م���ن حيث حتققه���ا وتقديره���ا، وتعارض 
بينه���ا  فيم���ا  املص���احل  وتع���ارض  واملفاس���د،  املص���احل 
م���ع  املص���احل  وتع���ارض  مث���ًا،  اخلاص���ة  م���ع  كالعام���ة 
بع���ض النص���وص العام���ة، وغ���ري ذل���ك. مثًا كم���ا حيدث 
بع���ض االقتصادي���ات  م���ن ض���رب  يف احل���رب اجلرثومي���ة 
الث���روات  يف  الفريوس���ات  بع���ض  بتطوي���ر  اإلس���امية 
كاحليواني���ة أو الزراعي���ة. فه���ل جي���وز هل���ذه ال���دول إن���كار 
البش���رية  اإلصاب���ات  ببع���ض  مضحي���ة  امل���رض  وج���ود 
كمصلح���ة خاص���ة ملصلح���ة احلف���اظ عل���ى اقتص���اد البل���د 

كمصلحة عامة؟ 

ال���ي  الن���وازل  بع���ض  إىل  باإلضاف���ة  ثالًث��ا: 

فيه���ا.  أح���كام  إلص���دار  واجته���اد  نظ���ر  إىل  حتت���اج 
إليص���ال  ص���ورة  ش���كل  يف  القص���ة   كاس���تخدام 

بعض القيم.
إىل  حتت���اج  ال���ي  املش���كات  بع���ض  حص���ول  رابًع���ا: 
واالجتماعي���ة  االقتصادي���ة،  كاملش���اكل  احلل���ول،  أجن���ع 

والرتبوية، وغري ذلك. 

)14( سورة النساء آية 58.
)15( سورة يوسف آية 55.

)16( أخرجه البخاري برقم7146، باب من مل يسأل اإلمارة.

خامًس���ا: الظروف واألح���وال الي مت���ر باألمة من ضعف 
وقوة وشدة ورخاء حتتاج إىل نظر سياسي متميز.

 ل���كل ذل���ك يصب���ح االجتهاد يف ب���اب السياس���ة يف الوقت 
املعاصر من الضروريات امللحة الي ال بد منها.

 املبحث الرابع :  وسائل االجتهاد السياسي
املطلب األول: تعريف الوسائل

الوس��ائل لغة: مجع »وسيلة« قال ابن منظور: »الَوِسيلُة 

َرج���ة، والَوِس���يلة الُقْربة  املَْنِزل���ة عن���د املَِلك، والَوِس���يلة الدَّ
���ل ف���اٌن ِإىل اهلل وِس���يلًة ِإذا َعِم���ل عم���ًا تق���رَّب ب���ه  وَوسَّ
ِإلي���ه، والواِس���ل: الراِغ���ُب ِإىل اهلل، وه���ي يف اأَلص���ل م���ا 
���ل ب���ه ِإىل الش���يء وُيَتَقرَّب ب���ه«)17(. ف���كل ما يتوصل  ُيَتَوصَّ

به إىل شيٍء ما، فهو وسيلة.

 أم��ا في االصط��اح : فم���ن العلماء َمن عرَّفه���ا مبعناها 
اخل���اص.  مبعناه���ا  عرَّفه���ا  َم���ن  العلم���اء  وم���ن  الع���ام، 

 

»وم���وارد  الق���رايف:  ق���ال  فق���د  الع��ام:  التعري��ف  أم��ا 

املتضمن���ة  وه���ي  مقاص���د،  قس���مني:  عل���ى  األح���كام 
للمصاحل واملفاس���د يف أنفس���ها، ووس���ائل، وه���ي: الطرق 
املفضي���ة إليه���ا«)18(.  ويتض���ح م���ن كام���ه رمح���ه اهلل أن 

أي حكم يف الشريعة مورده أمران:

 أواًل: املقاص���د و)ه���ي املص���احل واملفاس���د( مبع���ي إم���ا 
أنه مصلحة يف ذاته أو مفسدة. 

ثانًيا: أن هذه املقاصد هلا وسائل تقود إليها.

 وال���ذي يظه���ر م���ن تعريفه هل���ا أنه يقص���د املعن���ى العام 
للوس���ائل، مبعن���ى س���واء كان���ت مفضي���ة إىل مصلح���ة أو 

مفسدة.

 ويالحظ يف هذا التعريف: 
م���ع للوس���ائل  الع���ام  االصط���اح  اتف���اق   -1   

 املعنى اللغوي.
يف يطل���ق  للوس���ائل  الع���ام  االصط���اح  أن   -2   

 مقابلة املقاصد.
 3- يدخ���ل يف الوس���ائل يف االصط���اح الع���ام أم���ران، 

)17( لسان العرب 724/11 دار صادر، طبعة أوىل.
)18( شرح تنقيح الفصول ص449.
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كاألس���باب  املص���احل،  إىل  املؤدي���ة  الط���رق  األول: 
والشروط الشرعية.

كاحلي���ل  املفاس���د،  إىل  املؤدي���ة  الط���رق  والثان���ي: 
الباطلة، والذرائع املفضية إىل احلرام.

وأم��ا تعريفها باملعنى اخلاص : فق���د عرَّفها بعضهم بالطرق 

فبمعناه���ا  فق���ط)19(،  ش���رعية  مصلح���ة  حتقي���ق  إىل  املفضي���ة 
اخلاص ال تتناول إال ما أفضى إىل مصلحة شرعية.

إىل  مف���ٍض  ش���يء  كليهم���ا  أن  يف  التعريف���ان  فيتف���ق   
أم���ٍر م���ا. وخيتلف���ان يف اإلفض���اء، فف���ي العام س���واًء أفضى 
اخل���اص  يف  أم���ا  وس���يلة،  فه���و  مفس���دة  أو  مصلح���ة  إىل 
ف���ا يص���ح إط���اق لف���ظ الوس���يلة إاّل عل���ى م���ا أفض���ى

 

 إىل مصلحة.

 وهن���ا نس���لك س���بيل املعن���ى الع���ام لنتن���اول يف االجته���اد 
السياس���ي م���ا أفض���ى إىل مصلحة أو مفس���دة، ف���األول-أي ما 
أفض���ى إىل مصلح���ة- ه���ي الوس���ائل باملعنى اخل���اص، والثاني 

ما أفضى إىل مفسدة، وهي الذرائع وما حيوم حوهلا.

املبحث اخلامس : قواعد يف وسائل االجتهاد 
السياسي:

 هن���اك ع���دة قواع���د حتك���م مس���ألة اس���تخدام الوس���ائل 
يف االجته���اد السياس���ي؛ لئ���ا حيص���ل التفري���ط أو التجاوز 
الش���رعي إىل  السياس���ة ع���ن اإلط���ار  الش���رعي، فتخ���رج 
العلمان���ي، وق���د وقع يف ذل���ك ع���دد ال بأس ب���ه يف الواقع 

املعاصر، فإليك هذه القواعد يف مطالب.

املطلب األول: األصل يف الوسائل اإلباحة 
حت���ى ي���رد دلي���ل مينعه���ا، فاجملته���د جي���د س���عة يف حركة 

فكره للبحث عن الوسائل لطرح البدائل.

  وال���ذي ي���دل عل���ى أن األص���ل يف الوس���ائل اإلباح���ة
 ما يلي:

قاع���دة »األص���ل يف األش���ياء اإلباح���ة«)20(، واملقص���ود 
باألش���ياء املعام���ات ال مطل���ق األش���ياء، والوس���ائل م���ن 
املعام���ات، قال اب���ن تيمي���ة: »باس���تقراء أصول الش���ريعة 

)19( مقاصد الشريعة ابن عاشور ص148. 
)20( األشباه والنظائر ص60.

نعل���م أن العبادات ال���ي أوجبها اهلل أو أحبه���ا ال يثبت األمر 
به���ا إال بالش���رع، وأما الع���ادات فهي م���ا اعت���اده الناس يف 
دنياه���م مم���ا حيتاج���ون إلي���ه، واألص���ل في���ه ع���دم احلظر، 
وتع���اىل-  اهلل -س���بحانه  م���ا حظ���ره  إال  من���ه  حُيَْظ���ر  ف���ا 
وذل���ك ألن األم���ر والنه���ي هم���ا ش���رع اهلل«)21(. ومعناه أن 
الوس���ائل ليس���ت م���ن العب���ادات باملعن���ى االصطاح���ي؛ 

ليكون األصل فيها التوقف حتى يرد النص حِبّلها.

 قال بع���ض العلم���اء: »إن انتفاعن���ا به���ا -أي املباحات- 
ال يع���ود علين���ا بالض���رر، وال عل���ى غرينا، وب���أن اهلل -عز 
وج���ل- إمن���ا خل���ق ه���ذه األش���ياء حلكم���ة ال حمال���ة، وال 
جي���وز أن يك���ون ذل���ك لنف���ع يع���ود إلي���ه س���بحانه، فثب���ت 
أنه���ا لنفعن���ا فيك���ون مباًح���ا لن���ا«)22(. وق���ال البيانون���ي: 
»واملخت���ار ه���و أن الش���يء إذا خ���ا ع���ن الض���رر للنف���س 
وللغ���ري، فاألص���ل في���ه اإلباح���ة؛ مل���ا ج���اء يف تأيي���ده من 

اآليات واألحاديث«)23(. والوسائل من مجلة ذلك. 

وق���د وردت أدل���ة كث���رية ت���دل عل���ى ه���ذا املعن���ى فم���ن 
ذلك: 

أوالً: قوله تع���اىل: زب ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ 

ی    ىئىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ       ۈئ  ۈئ  ۆئ 
ی ی ی رب)24( ق���ال احلم���وي: )َأْخ���َرَ ِبَأنَّ���ُه َخَلَقُه َلَنا 
َعَل���ى َوْج���ِه امْلِنَِّة َعَلْيَن���ا، َوَأْبَلُغ ُوُج���وِه امْلِنَِّة إْط���َاُق ااِلْنِتَفاِع 

َفَتْثُبُت اإْلَِباَحُة()25(.

ثانًي���ا: قول���ه -صلى اهلل عليه وس���لم-: »م���ا أحل اهلل يف 
كتاب���ه فه���و ح���ال وم���ا حرم فه���و ح���رام وما س���كت عنه 
فه���و عافي���ة، فاقبل���وا م���ن اهلل العافي���ة، ف���إن اهلل مل يك���ن 

نسيًّا، ثم تا هذه اآلية زب مج جح    مح جخ رب)26(.

االجته���اد  يف  الوس���ائل  يف  الس���لف  يتوق���ف  مل  ثالًث���ا: 
السياس���ي إال إذا ورد الدلي���ل مبنعه���ا، فم���ن ذل���ك مج���ع 
اهلل  -رض���ي  الصدي���ق  بك���ر  أب���ي  عه���د  يف  الق���رآن 
عن���ه- وس���يلة حلف���ظ الق���رآن بع���د استش���هاد احَلَفَظ���ة يف 

اليمامة)27(.

)21( جمموع الفتاوى 16/29.
)22( روضة الناظر ص22، األشباه والنظائر 97/1.

)23( احلكم التكليفي يف الشريعة ص242. 
)24( سورة البقرة آية 29.

)25( غمز عيون البصائر224/1.
)26( احلاكم يف املستدرك وصححه، ووافقه الذهيب 347/2، برقم 3236.

)27( انظر صحيح البخاري، كتاب التفسري، باب قوله )لقد جاءكم ...( برقم 
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 ومجع���ه يف عه���د عثم���ان -رض���ي اهلل عن���ه- خش���ية 
الُفْرَقة بني املسلمني)28(.

م���ن  أه���ل االجته���اد  ن���ت  م���ن س���عة مكَّ به���ا  فأك���رم   
يف  املؤث���رة  الوس���ائل  وابت���كار  الب���اب.  ه���ذا  يف  التوس���ع 

االجتهاد السياسي؛ لتكون الثمرة أقرب إىل الصاح.

 وق���د نظ���ر الفقه���اء يف الوس���ائل بتس���امح واس���ع وتغافر 
كب���ري فخّرج���وا عل���ى أصله���ا املباح مجل���ة م���ن القواعد، 

فمن ذلك: »أن الوسائل أخفض رتبة من املقاصد«)29(.
 وقوهل���م: »مراعاة املقاص���د مقدمة على رعاية الوس���ائل 

أبًدا«)30(.

 ومل���ا كان���ت مرتب���ة الوس���ائل أدن���ى م���ن مرتب���ة املقاصد 
حص���ل التس���اهل يف حك���م الوس���ائل، فم���ن ذل���ك قوهلم 
املقاص���د«)31(،  يف  ُيْغَتف���ر  ال  م���ا  الوس���ائل  يف  »ُيْغَتف���ر   :
ومعن���ى القاع���دة أن الش���رع يتس���امح يف ب���اب الوس���ائل، 
فيجي���ز بع���ض األفع���ال ال���ي ال يتس���امح مبثله���ا يف ب���اب 

املقاصد، وبابها أوسع من املقاصد.

يبح���ث  أن  واجمل���دد  املفك���ر  وبإم���كان   
ع���ن الوس���ائل لاس���تفادة منه���ا يف االجتهاد 

السياسي.

املطلب الثاني: صحة الوسيلة 
لضمان سالمة االجتهاد  السياسي:

ف���ا  الوس���يلة،  التوس���ع يف  ف���إذا قررن���ا   
ب���د أن نعل���م بأنن���ا نري���د اجته���اًدا صحيًح���ا 
دينن���ا،  م���ع  يتع���ارض  ال  لش���رعنا  موافًق���ا 

وه���ذا يدفعن���ا إىل اختيار الوس���يلة املش���روعة، فاملس���لم له 
ح���دود ال جيوز ل���ه أن يتعداه���ا، قال تع���اىل: زب ەئ وئ 
وئ ۇئ ۇئۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ رب)32(؛ 
فلذل���ك ولضم���ان س���امة االجتهاد اش���رتط العلم���اء عدم 
مصادم���ة الوس���يلة لن���ص ش���رعي، ف���إذا حص���ل ذلك فا 
البع���ض  اعتب���ار هل���ا إال يف ح���االت معين���ة، وإن توه���م 

.4679
)28( انظر صحيح البخاري، كتاب التفسري، باب مجع القرآن برقم 4987.

)29( شرح تنقيح الفصول ص449.
)30( القواعد للمقري 230/1.

)31( األشباه والنظائر للسيوطي ص158.
)32( البقرة آية 229.

حص���ول املصلح���ة به���ا. ول���و أن فيه���ا مصلح���ة مل مينعه���ا 
الوس���يلة.  تبي���ح  الش���ارع احلكي���م، فالغاي���ة يف الش���رع ال 
ق���ال اب���ن القي���م: »مدار اعت���ال القل���وب وأس���قامها على 
أصلني: فس���اد العلم وفس���اد القصد«، ويقول: »إن فس���اد 
القص���د يتعل���ق بالغاي���ات والوس���ائل، فم���ن طل���ب غاي���ة 
منقطع���ة مضمحل���ة فانية، وتوس���ل إليه���ا بأنواع الوس���ائل 

املوصلة إليها كان كا نوعي قصده فاسًدا«)33(.

وق���ال كذلك: »وكذل���ك من طلب الغاي���ة العليا واملطلب 
األس���ى، ولك���ن مل يتوس���ل إلي���ه بالوس���يلة املوصل���ة له 
وإلي���ه، بل توس���ل إليه بوس���يلة ظنه���ا موصلة إلي���ه، وهي 
م���ن أعظ���م القواط���ع عن���ه، فحال���ه أيًض���ا كح���ال ه���ذا، 
وكاهم���ا فاس���د القص���د، وال ش���فاء م���ن هذا امل���رض إال 

بدواء زب ٿ ٿ ٿ ٿرب«)34(. 

واب���ن القي���م كأن���ه يش���ري إىل قاع���دة العلماني���ني )الغاي���ة 
ت���رر الوس���يلة(، وه���ي ال���ي قرره���ا ون���ادى به���ا نيكوال 
كتاب���ه  يف  1469م  ع���ام  فرنس���ا  يف  املول���ود  ميكافيلل���ي 
املس���مى )األم���ري(، وتلقفه���ا اليه���ود، وجعلوه���ا أس���اس 
بع���ض  فيه���ا  أوقع���وا  ال���ي  املصي���دة 
االجتهاد  أس���اس  فأصبح���ت  املس���لمني 

السياسي يف باب الوسائل.

 وق���د رد على ه���ذه الفك���رة اإلباحية 
فق���ال  كهكس���لي،  الغربي���ني  بع���ض 
ع���ن دعاتها: »إنهم يعّب���دون الطريق إىل 
جهنم، وق���ال: إن األغ���راض الطيبة ال 
الطيب���ة  بالوس���ائل  إال  حتقيقه���ا  ميك���ن 
إن  اخلبيث���ة:  بالوس���ائل  حتقيقه���ا  ميك���ن  وال  وحده���ا، 

الغاية ال ترر الوسيلة«)35(.

 وأم���ا علم���اء الش���ريعة فق���د بيَّنوا ذل���ك من قب���ل، فقال 
���رُّ َلْي���َس ُقْربَ���ًة َواَل َوِس���يَلًة؛ إْذ اَل ُيَتَقرَُّب إىَل  الِع���زُّ: » َوالشَّ
إَلْي���ِه  ُيَتَق���رَُّب  َواَل  َواخْلُُي���وِر،  املََْص���احِلِ  اِع  ِبَأْن���وَ إالَّ  اهللَِّ 
َظَلَم���ِة  خِبِ���َاِف  ���ُروِر،  َوالشُّ امْلََفاِس���ِد  َأْن���َواِع  ِم���ْن  ِبَش���ْيٍء 
���ُروِر، َكَغْص���ِب اأْلَْمَواِل  امْلُُل���وِك الَِّذي���َن ُيَتَقرَُّب إَلْيِه���ْم ِبالشُّ
اْلَفَس���اِد  َوِإْفَش���اِء  اْلِعَب���اَد،  َوُظْلِمِه���ُم  النُُّف���وِس،  َوَقْت���ِل 

)33( مدارج السالكني 63/1.
)34( املرجع السابق.

)35( الوسائل والغايات هكسلي ص6�7.

يف  التوس���ع  قررن���ا  إذا 
الوس���يلة، ف���ا ب���د أن نعل���م 
بأنن���ا نري���د اجته���اًدا صحيًحا 
موافًق���ا لش���رعنا ال يتع���ارض 

مع ديننا
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َوِإْظَه���اِر اْلِعَن���اِد، َوخَتِْري���ِب اْلِب���َاِد«)36(، وق���ال العنزي: 
»ذه���ب فري���ق إىل اس���تنفار مجي���ع م���ا ميك���ن من وس���ائل 
وأس���اليب يف س���بيل الوص���ول إىل الغاي���ة، بغ���ض النظ���ر 
ع���ن ِحّل الوس���يلة أو ع���دم جوازه���ا، وهم يس���ريون على 
قاع���دة الغاي���ة ت���رر الوس���يلة، س���واء قالوها بألس���نتهم أو 
ترمجته���ا أفعاهُل���م، ولذل���ك جت���د ه���ذا الصن���ف، كث���ري 
والدي���ن،  الدني���ا  أم���ور  يف  والرتح���ل  والتقل���ب  التخب���ط 
ويغل���ب على من س���لك هذا الس���بيل الطي���ش، والعجلة، 

والتهور، واملغامرة«)37(.

 ف���إذا حّرم���ت الش���ريعة وس���يلة جزمن���ا ب���أن املصلحة يف 
تركه���ا واملفس���دة يف فعله���ا، وإن توه���م البع���ض حص���ول 

املصلحة.

 وق���د رك���ب أق���وام ه���ذا اهل���وى، وأحدث���وا اخلل���ل يف 
الفك���ر االجته���ادي يف ه���ذا الب���اب، حتى ضل���وا وأضلوا، 
ق���ال اب���ن تيمي���ة: »وه���ذه الط���رق فيه���ا فس���اد كث���ري م���ن 
جه���ة الوس���ائل واملقاص���د، أم���ا املقاص���د ف���إن حاصله���ا 
بع���د التع���ب الكث���ري والس���امة خ���ري قلي���ل، فه���ي حل���م 
مج���ل غّث عل���ى رأس جب���ل َوْع���ر، ال س���هل فرُيَتقى وال 
س���ني فُيْنَتق���ى، ثم إن���ه يف���وت بها م���ن املقاص���د الواجبة 
واحملم���ودة م���ا ال ينضب���ط هن���ا، وأم���ا الوس���ائل ف���إن هذه 
فيه���ا  الس���الكون  ينقط���ع  املقدم���ات  كث���رية  الط���رق 
كث���رًيا قب���ل الوص���ول، ومقدماته���ا يف الغال���ب إما مش���تبهة 
يق���ع الن���زاع فيه���ا، وإم���ا خفي���ة ال يدركه���ا إال األذكي���اء، 
وهل���ذا ال يتف���ق منهم اثن���ان رئيس���ان على مجي���ع مقدمات 
ري���ن الي���وم يف باب  دلي���ل إال ن���ادًرا«)38(. فه���ذا ح���ال املنظِّ
التعقي���د  غاي���ة  يف  السياس���ة  أصبح���ت  حت���ى  السياس���ة، 

رغم سهولتها.

 وتكون الوسيلة ممنوعة يف عدة حاالت منها:
الظل���م  يف  كالوق���وع  بتحرميه���ا،  الن���ص  ورد  إذا  أواًل: 
لرتتي���ب أوض���اع الدول���ة؛ ألن الظل���م ورد يف حترمي���ه أدل���ة 
كث���رية. وق���د يتخ���ذ بع���ض الن���اس الِغَن���اء وس���يلة لش���غل 
الش���عوب ع���ن الف���ن بينه���م، أو يتخ���ذ الربا وس���يلة لرفع 
الفق���ر م���ع وج���ود الوس���ائل املباح���ة، أو غري ذل���ك؛ فإذا 

)36( قواعد األحكام112/1.
)37( البصرية يف الدعوة ص55. 

)38( جمموع الفتاوى22/2.

بُ���ِيَ االجته���اد السياس���ي عل���ى حم���رم فه���و عل���ى ش���فا 

 

جرف هاٍر.

ثانًي���ا: أن تك���ون الوس���يلة يف ذاته���ا َمْفَس���دة، وإن مل َيِرد 
فيه���ا ن���ّص ش���رعي حُبرمته���ا، ولكن ُع���رف من واق���ع احلال 
أنها مفس���دة. مثل ش���رب الدخ���ان الذي أمج���ع األطباء على 

ضرره، فا ميكن أن ُيتَّخذ وسيلة للدخل القومي.

ثالًث���ا: أن تك���ون الوس���يلة صحيح���ة، ولكنه���ا ُمْفِضي���ة 
إىل مفس���دة عل���ى وجه القط���ع، أو الظ���ن الغال���ب، وبهذا 
ق���د أصبح���ت ذريع���ة كاملظاه���رات املصاحب���ة للتخري���ب أو 
َراِئُع  احملدث���ة للفوض���ى اجلالبة للض���رر، ق���ال الق���رايف: »الذَّ
ِه َوَمْنِع���ِه  َع���ت اأْلُمَّ���ُة َعَل���ى َس���دِّ َثَاَث���ُة َأْقَس���اٍم: ِقْس���ٌم َأمْجَ
َوَحْس���ِمِه، َكَحْف���ِر اآْلبَ���اِر يِف ُط���ُرِق املُْْس���ِلِمنَي َفِإنَّ���ُه َوِس���يَلٌة 
إىَل إْهَاِكِه���ْم، َوَكَذِل���َك َس���بُّ اأْلَْصَن���اِم ِعْن���َد َم���ْن ُيْعَل���ُم 
ِم���ْن َحاِل���ِه َأنَُّه َيُس���بُّ اهللََّ َتَعاىَل ِعْن���َد َس���بَِّها«)39(. وذلك ألن 
مفس���دته واضح���ة ولي���س لعاق���ل دعك م���ن جمتهد س���لوك 
ه���ذه الوس���يلة. فلي���س حلاك���م أن يتح���رش بالكف���ار وه���و 

يعلم أن عاقبة ذلك وخيمة من إهاك الناس وغريه. 

 أم���ا إذا أفض���ت الوس���يلة إىل مص���احل خمتلطة باملفاس���د، 
ف���إن هذا م���ن أصعب األب���واب يف الش���ريعة؛ ألنه���ا حتتاج 
لئ���ا  واملفاس���د؛  املص���احل  تقدي���ر  حيس���ن  جمته���د  إىل 
يوق���ع الن���اس يف احل���رج الش���رعي أو الدني���وي، والعلم���اء 
ه���ذا  م���ع  التعام���ل  كيفي���ة  بيَّن���وا  تع���اىل-  اهلل  -رمحه���م 

الواقع بسلوك طرق عديدة فمن ذلك:

ومفاس���د،  مص���احل  إىل  الوس���يلة  أفض���ت  إذا  أواًل: 
وكان���ت املصلحة أرج���ح من املفس���دة، أخذن���ا باملصلحة، 
وال نبال���ي بارت���كاب بع���ض املفاس���د، ق���ال اب���ن تيمي���ة: 
يك���ون  حاجت���ه  اإلنس���ان  ب���ه  ن���ال  س���بب  كل  »لي���س 
إذا  مش���روًعا  يك���ون  وإمن���ا  مباًح���ا،  وال  ب���ل  مش���روًعا، 
غلب���ت مصلحت���ه عل���ى مفس���دته«)40(، وقال اب���ن القيم: 
حبس���ب  املص���احل  حتصي���ل  عل���ى  مبناه���ا  الش���ريعة  »إن 
أمك���ن  ف���إن  ش���يء،  منه���ا  يف���وت  وأال  اإلم���كان، 
ميك���ن  ومل  تزامح���ت،  وإن  ل���ت  حصَّ كله���ا  حتصيله���ا 
أكمله���ا  َم  ُق���دِّ البع���ض  بتفوي���ت  إال  بعضه���ا  حتصي���ل 

)39( أنوار الروق59/2.
)40( جمموع الفتاوى177/27.
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وأهمه���ا وأش���دها طلًب���ا للش���ارع«)41(، وق���ال الع���ز: »إَذا 
حَتِْصي���ُل  َأْمَك���َن  َف���ِإْن  َوَمَفاِس���ُد  َمَص���احِلُ  اْجَتَمَع���ْت 
اهللَِّ  أِلَْم���ِر  اْمِتَث���ااًل  َذِل���َك؛  َفَعْلَن���ا  امْلََفاِس���ِد  َوَدْرُء  املََْص���احِلِ 

ہ  ہ  زبہ  َوَتَع���اىَل:  ُس���ْبَحاَنُه  ِلَقْوِل���ِه  ِفيِهَم���ا؛  َتَع���اىَل 
امْلَْفَس���َدِة  ِم���ْن  َأْعَظ���َم  املَْْصَلَح���ُة  َكانَ���ْت  َوِإْن  ھ رب، 
ْلَن���ا املَْْصَلَح���َة َم���َع اْلِت���َزاِم امْلَْفَس���َدِة«)42(، وال نبال���ي  َحصَّ
بوج���ود املفس���دة؛ ألنه���ا ن���ادرة، ق���ال الش���اطيب: »أما ما 
م���ن  أصل���ه  عل���ى  فه���و  ن���ادًرا  املفس���دة  إىل  أداؤه  يك���ون 
اعتب���ار  ف���ا  غالب���ة  كان���ت  إذا  املصلح���ة  ألن  اإلذن؛ 
مصلح���ة  الع���ادة  يف  توج���د  ال  إذ  اخنرامه���ا؛  يف  بالنُّ���ُدور 
َعِريَّ���ة ع���ن املفس���دة مجل���ة«)43(. فتك���ون بذل���ك وس���يلة 
معت���رة ش���رًعا، رغ���م وج���ود ه���ذه املفس���دة. كالتعام���ل 
بالبي���ع والش���راء م���ع األع���داء، ففي���ه مصلح���ة لألم���ة من 

ناحية الدخل ومفسدة حبصول النفع للعدو. 

كان  املفس���دة  رجح���ت  إذا  ثانًي��ا: 

بف���وات  نبال���ي  وال  مقدًم���ا،  َدْرؤه���ا 
أنه���ا  دام  م���ا  بوس���يلتها  وال  املصلح���ة 
ُتْفضي إىل مفس���دة راجح���ة، واعترناها 
ذريعة وس���ددناها، قال اب���ن تيمية: »أما 
يك���ون  ال  فإن���ه  مفس���دته  غلب���ت  إذا 
مش���روًعا، ب���ل حمظ���وًرا، وإن حصل به 
بع���ض الفائدة، وم���ن هذا الب���اب حتريم 

الس���حر م���ع م���ا له م���ن التأث���ري وقض���اء بع���ض احلاجات، 
وم���ا يدخ���ل يف ذل���ك م���ن عب���ادة الكواك���ب، ودعائه���ا، 
واالستقس���ام  الكهان���ة،  وكذل���ك  اجل���ن،  واس���تحضار 
ب���األزالم، وأنواع األم���ور احملرمة يف الش���ريعة م���ع تضمنها 

أحياًنا نوع كشف أو نوع تأثري«)44( . 

ْرُء َوالتَّْحِصيُل َف���ِإْن َكاَنْت  َر ال���دَّ وق���ال الع���ز: »َوِإْن َتَع���ذَّ
امْلَْفَس���َدُة َأْعَظ���َم ِم���َن املَْْصَلَح���ِة َدَرْأنَ���ا امْلَْفَس���َدَة، َواَل ُنَباِلي 

زب ۉ ې  َتَع���اىَل:  َق���اَل اهللَُّ  املَْْصَلَح���ِة،  ِبَف���َواِت 
ې ېې ى ى ائ       ائ ەئ ەئ وئ 

َأْك���َرُ  َمْفَس���َدَتُهَما  أِلَنَّ  َحرََّمُهَم���ا  رب؛  ۇئ  ۇئ  وئ 

َوحَنِْوَه���ا،  َفِبالتَِّج���اَرِة  اخْلَْم���ِر  َمْنَفَع���ُة  أمَّ���ا  َمْنَفَعِتِهَم���اَ.  ِم���ْن 
امْلَْقُم���وِر.  ِم���ن  اْلَقاِم���ُر  َيْأُخ���ُذُه  َفِبَم���ا  امْلَْيِس���ِر  َمْنَفَع���ُة  َوَأمَّ���ا 

)41( مفتاح دار السعادة 404/2. 
)42( قواعد األحكام 156/1.

)43( املوافقات 358/2.
)44( جمموع الفتاوى 177/27.

لي���س كل س���بب نال به اإلنس���ان 
حاجت���ه يك���ون مش���روًعا، ب���ل وال 
إذا  مش���روًعا  يك���ون  وإمن���ا  مباًح���ا 
مفس���دته عل���ى  مصلحت���ه     غلب���ت 

َوَأمَّ���ا َمْفَس���َدُة اخْلَْم���ِر َفِبِإَزاَلِتَه���ا اْلُعُق���وَل، َوَم���ا حُتِْدُث���ُه ِمن 
َاِة.  ���دِّ َعن ِذْك���ِر اهللَِّ َوَع���ن الصَّ اْلَع���َداَوِة َواْلَبْغَض���اِء، َوالصَّ
دِّ  َوَأمَّ���ا َمْفَس���َدُة اْلِقَماِر َفِبِإيَق���اِع اْلَع���َداَوِة َواْلَبْغَض���اِء، َوالصَّ
���َاِة، َوَه���ِذِه َمَفاِس���ُد َعِظيَم���ٌة اَل  َع���ن ِذْك���ِر اهللَِّ َوَع���ْن الصَّ

ِنْسَبَة إىَل امْلََناِفِع املَْْذُكوَرِة إَلْيَها«)45(.

 ثالًث���ا: إذا تس���اوت املصلحة واملفس���دة كان َدْرُء املفاس���د 
مقدًم���ا عل���ى جل���ب املص���احل، ومن���ُع وس���ائلها مقدًما على 
إباحت���ه، وق���د أنكر ابن القي���م وجود مثل ه���ذا)46(، وقال 
الش���اطيب: »ف���إن تس���اوتا ف���ا حك���م م���ن جه���ة املكل���ف 
بأح���د الطرف���ني دون اآلخ���ر؛ إذا ظه���ر التس���اوي مبقتض���ى 

األدلة، ولعل هذا غري واقع يف الشريعة«)47(.

رابًع���ا: إذا كان���ت الوس���يلة تفض���ي إىل مفس���دة خاص���ة 
ومصلح���ة عام���ة، كتس���ليم ش���خص إىل األع���داء؛ محاية 

لعامة الناس، فهذه على أنواع:

)أ( إذا كان���ت املفس���دة العام���ة ن���ادرة 
ف���ا  متحقق���ة،  واخلاص���ة  احل���دوث 

جيوز اختاذ هذه الوسيلة.

العام���ة  املفس���دة  كان���ت  إذا  )ب( 
فتعت���ر  اخلاص���ة،  وك���ذا  متحقق���ة، 
لقي���ام  وذل���ك  ض���رورة؛  حال���ة  ه���ذه 
الدلي���ل، وهو قول���ه -صل���ى اهلل عليه وس���لم-: »املُْْس���ِلُم 
َأُخ���و املُْْس���ِلِم، اَل َيْظِلُم���ُه َواَل ُيْس���ِلُمُه، َوَم���ْن َكاَن يِف َحاَجِة 
َأِخي���ِه َكاَن اهللَُّ يِف َحاَجِت���ِه، َوَم���ْن َف���رََّج َع���ْن ُمْس���ِلٍم ُكْربَ���ًة 
َوَم���ْن  اْلِقَياَم���ِة،  َي���ْوِم  ُكُربَ���اِت  ِم���ْن  ُكْربَ���ًة  َعْن���ُه  َف���رََّج اهللَُّ 
ُه اهللَُّ َي���ْوَم اْلِقَياَم���ِة«)48(. والتعام���ل م���ع  َس���رتَ ُمْس���ِلًما َس���رتَ

هذه احلالة بالرجوع إىل ضوابط الضرورة. 

لي���س  مبعن���ى  مفس���دتان  تعارض���ت  إذا  خامًس���ا:   
أعظ���م  فتدف���ع  أحدهم���ا  يف  بالوق���وع  إاّل  خي���ار  هن���اك 
املفس���دتني، ق���ال الس���يوطي: »َقاِع���َدٌة َراِبَع���ٌة: ِه���َي »إَذا 
ِباْرِت���َكاِب  َض���َرًرا  َأْعَظُمُهَم���ا  ُروِع���َي  َمْفَس���َدَتاِن  َتَع���اَرَض 
بارت���كاب  العام���ة  املفس���دة  فرتاع���ى  َأَخفِِّهَم���ا«)49(. 

)45( قواعد األحكام يف مصاحل األنام 156/1.
)46( مفتاح دار السعادة 400/2. 

)47( املوافقات 30/2.
)48( البخاري مع الفتح برقم 2310، 97/5، باب ال يظلم املسلُم املسلَم.

)49( األشباه والنظائر ص87.
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املفس���دة اخلاص���ة. وإذا اضط���رت إح���دى ال���دول إلخ���راج 
الكافري���ن  طري���ق  ع���ن  إاّل  ذل���ك  يك���ون  وال  ثرواته���ا، 
المتاكه���م الق���درة واخل���رة وامل���ادة، ُيَتعام���ل م���ع أخّف 
الكافري���ن ع���داوة للمس���لمني. ق���ال اب���ن تيمي���ة: »وذل���ك 
موضع���ني:  يف  املؤم���ن  يفعله���ا  إمن���ا  الفج���ار  مقارن���ة  أن 
يك���ون  أن  والثان���ي  عليه���ا.  ُمْكرًه���ا  يك���ون  أن  أحدهم���ا 
ذل���ك يف مصلح���ة ديني���ة راجحة عل���ى مفس���دة املقارنة، أو 
فيدف���ع  دين���ه،  يف  راجح���ة  مفس���دة  تركه���ا  يف  يك���ون  أن 
أعظ���م املفس���دتني باحتم���ال أدناهم���ا، وحتص���ل املصلح���ة 

الراجحة باحتمال املفسدة املرجوحة«)50(. 

 وه���ذا الب���اب م���ن أب���رز أس���باب اخل���اف ب���ني أه���ل 
االجته���اد السياس���ي يف ه���ذا الزم���ان؛ وذل���ك الختافهم 
عن���د  أرج���ح  وأيهم���ا  واملفس���دة،  املصلح���ة،  حتدي���د  يف 
إليه���ا، ه���ل  املؤدي���ة  الوس���يلة  اإلفض���اء، واختافه���م يف 
كاملش���اركة  املفس���دة،  أم  املصلح���ة  إىل  طري���ق  ه���ي 
اهلادف���ة،  الرام���ج  ببع���ض  اهلابط���ة  يف وس���ائل اإلع���ام 
ودخ���ول اجملال���س النيابي���ة اجلامع���ة للمس���لمني وغريه���م، 

واملشاركة يف االنتخابات وغري ذلك.

أن  سياس���يًّا  جمته���ًدا  نفس���ه  ���ب  نصَّ َم���ن  عل���ى  فيتع���ني 
يتع���رف عل���ى وس���ائل تقدير املصاحل واملفاس���د، م���ع العلم 

أن ذلك خيتلف زماًنا ومكاًنا، واهلل املستعان.

املطلب الثالث : قاعدة سد الذرائع االجتهاد 
السياسي:

 هن���اك بع���ض الوس���ائل طريق إىل مفاس���د: إم���ا حمقَقة، 
أو غالب���ة، وه���ي املس���ماة بالذرائ���ع، وم���ادام أنه���ا تؤدي 
إىل مفاس���د فق���د دع���ت الش���ريعة إىل س���د أبوابه���ا؛ ألن 

الشريعة مبناها على جلب املصاحل ودفع املفاسد.

 وتظهر أهمية سد الذرائع يف االجتهاد السياسي 
فيما يلي:

)أ( أن الذرائ���ع نفس���ها مقص���د م���ن مقاص���د الش���ريعة 
اإلس���امية قد دل���ت النصوص الكث���رية على اعتب���اره)51(. 

ومن ذلك قوله تعاىل: زب ھ ھ ے     ے ۓ ۓ 

)50( جمموع الفتاوى 324/15.
)51( انظر الفتاوي الكرى256/3.

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ   ۇۆ ۆ ۈ   ۈ ٴۇ ۋ ۋ 
فس���ّب  ېرب)52(.  ې   ې    ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 
فمنعت���ه  –تع���اىل-  اهلل  س���ب  إىل  ذريع���ة  املش���ركني  آهل���ة 

الشريعة مع أنه مباح يف األصل.

)ب( أن يف س���د ه���ذه الذرائ���ع محايًة ملقاصد الش���ريعة، 
وتوثيًق���ا لألص���ل الع���ام ال���ذي قام���ت علي���ه الش���ريعة من 

جلب املصاحل ودرء املفاسد.

ق���ال اب���ن القي���م: »إذا ح���رَّم الرب –تع���اىل- ش���يًئا وله 
ط���رق ووس���ائل تفض���ي إلي���ه؛ فإن���ه حيرمه���ا ومين���ع منها، 
يق���رب مح���اه،  ل���ه، ومنًع���ا أن  حتقيًق���ا لتحرمي���ه وتثبيًت���ا 
ول���و أب���اح الوس���ائل والذرائ���ع املفضي���ة إلي���ه ل���كان ذلك 
نقًض���ا للتحري���م وإغ���راًء للنف���وس ب���ه. وحكمت���ه –تعاىل- 
وعلم���ه يأب���ى ذل���ك كل اإلباء، ب���ل سياس���ة مل���وك الدنيا 
تأب���ى ذل���ك؛ فإن أحده���م إذا منع جن���ده أو رعيت���ه أو أهل 
بيت���ه من ش���يء، ث���م أباح ل���ه الط���رق واألس���باب والذرائع 
املوصل���ة إلي���ه لُع���دَّ متناقًض���ا، وحلص���ل من رعيت���ه وجنده 
ض���د مقص���وده، وكذل���ك األطب���اء إذا أرادوا حس���م الداء 
منع���وا صاحب���ه م���ن الط���رق والذرائ���ع املوصلة إلي���ه، وإال 
فس���د عليه���م م���ا يروم���ون إصاح���ه، فم���ا الظ���ن به���ذه 
الش���ريعة الكامل���ة ال���ي ه���ي يف أعل���ى درج���ات احلكم���ة 
واملصلح���ة والكم���ال، وم���ن تأم���ل مصادره���ا وموارده���ا 
عل���م أن اهلل –تع���اىل- ورس���وله س���د الذرائ���ع املفضي���ة إىل 

احملارم بأن حرمها ونهى عنها«)53(.

امل���آل،  )ج( أن س���ّد ه���ذه الذرائ���ع يرج���ع إىل اعتب���ار 
واعتب���ار م���آل األفع���ال م���ن املقاص���د املهم���ة يف الش���ريعة 

اإلسامية.

معت���ر  األفع���ال  م���آالت  يف  »النظ���ر  الش���اطيب:  ق���ال 
ومقص���ود ش���رًعا، س���واء إن كان���ت األفع���ال موافق���ة أو 
م���ن  فع���ل  عل���ى  حيك���م  ال  اجملته���د  أن  وذل���ك  خمالف���ة؛ 
األفع���ال الص���ادرة ع���ن املكلف���ني باإلق���دام أو باإلحجام، 
إال بع���د نظ���ره إىل ما ي���ؤول إلي���ه ذل���ك الفعل؛ مش���روًعا 
ملصلح���ة في���ه ُتس���تجلب أو ملفس���دة ُت���درأ، ولكن ل���ه مآل 
عل���ى خ���اف م���ا قص���د في���ه، وق���د يك���ون غري مش���روع 
ملفس���دة تنش���أ عن���ه أو مصلح���ة تندف���ع ب���ه، ولك���ن ل���ه 

)52( األنعام آية 108.
)53( إعام املوقعني 135/3.
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م���آل عل���ى خ���اف ذل���ك، ف���إذا أطل���ق الق���ول يف األول 
إىل  في���ه  املصلح���ة  اس���تجاب  أدى  فرمب���ا  باملش���روعية، 
مفس���دة تس���اوي املصلح���ة أو تزي���د عليه���ا، فيك���ون ه���ذا 
مانًع���ا من إط���اق الق���ول باملش���روعية، وكذل���ك إذا أطلق 
اس���تدفاع  أدى  رمب���ا  املش���روعية  بع���دم  الثان���ي  يف  الق���ول 
املفس���دة إىل مفس���دة تس���اوي أو تزي���د، فا يص���ح إطاق 
الق���ول بع���دم املش���روعية، وه���و جم���ال للمجته���د صع���ب 
امل���ورد إال أن���ه ع���ذب امل���ذاق، حممود الغ���ّب، ج���اٍر على 

مقاصد الشريعة«)54(.

كقول���ه -صل���ى اهلل علي���ه وس���لم- لعائش���ة -رض���ي اهلل 
عنه���ا-: »َيا َعاِئَش���ُة َل���ْواَل َأنَّ َقْوَم���ِك َحِديُث َعْه���ٍد ِبَاِهِليٍَّة 
أَلَم���ْرُت ِباْلَبْي���ِت َفُه���ِدَم، َفَأْدَخْل���ُت ِفي���ِه َم���ا ُأْخ���ِرَج ِمْنُه، 
: َباًبا َش���ْرِقيًّا َوَباًبا  َوَأْلَزْقُت���ُه بِ���اأَلْرِض، َوَجَعْل���ُت َل���ُه َبابَ���نْيِ
َغْرِبيًّ���ا، َفَبَلْغ���ُت بِ���ِه َأَس���اَس ِإْبَراِهي���َم«)55(، فواض���ح من 

هذا احلديث ارتباط الذرائع بهذا املقصد. 

املبحث الس���ادس: قاع���دة الض���رورة واالجتهاد 
السياسي: 

 إن الش���ارع احلكي���م ق���د راع���ى أح���وال املكلف���ني ال���ي 
تتقل���ب، وال تثب���ت على حالة واح���دة، فقد مت���ر بهم بعض 
األح���وال تضطره���م إىل اس���تخدام احل���رام، وتس���مى ه���ذه 
الزركش���ي:  ق���ال  كم���ا  به���ا  وامل���راد  الض���رورة،  حبال���ة 
ا إْن مَلْ َيَتَن���اَول املَْْمُن���وَع َهَلَك، َأْو  ���ُروَرُة: ُبُلوُغ���ُه َح���دًّ »الضَّ
ْكِل َواللُّْب���ِس؛ حِبَْي���ُث َل���ْو َبِق���َي َجاِئًعا  َق���اَرَب َكاملُْْضَط���رِّ ِل���أْلَ
َأْو ُعْرَيانً���ا ملَ���اَت َأْو َتِلَف ِمْن���ُه ُعْضٌو«)56(. فإذا وقع اإلنس���ان 
يف حال���ة تتعارض م���ع الضروريات اخلم���س، وهي: الدين، 
والنف���س، والعق���ل، والنس���ل، وامل���ال -جاز له اس���تخدام 

احملظور)57(.

واألدلة على ذلك كثرية منها:
أوالً: قوله تع���اىل: زب ڀ ڀ  ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 

ٿرب)58(.

اُب  ثانًي��ا: قول���ه -صلى اهلل عليه وس���لم-: )َلْي���َس اْلَكذَّ

)54( املوافقات 194/4.
)55( البخاري مع الفتح برقم 1509، باب فضل مكة. 

)56( املنثور يف القواعد 383/2. 
)57( املرجع السابق.
)58( األنعام 119.

الَِّذي ُيْصِلُح َبنْيَ النَّاِس َوَيُقوُل َخرْيًا َوَيْنِمى َخرْيًا)59(.

ثالًث��ا: قاعدة »الض���رورات تبيح احملظ���ورات«)60(، وما 

ت���ا ه���ذه القاع���دة، وما تف���رع عنه���ا يقتضي إباح���ة احملرم 
واستخدام احملظور.

 وق���د أباحت الش���ريعة الك���ذب يف احل���رب، ويف الصلح 
ب���ني الن���اس، وعل���ى امل���رأة، كم���ا قال���ت أم كلث���وم بنت 
���ُص يف َش���ْيٍء مِمَّ���ا َيُق���وُل النَّاُس  ���ْع ُيَرخَّ عقب���ة: ) َومَلْ َأْسَ
َك���ِذٌب ِإالَّ يف َث���َاٍث: احْلَ���ْرُب، َواإِلْص���َاُح بَ���نْيَ النَّ���اِس، 
َوَحِدي���ُث الرَُّج���ِل اْمَرَأَت���ُه َوَحِدي���ُث امْلَ���ْرَأِة َزْوَجَه���ا«)61(، 

فالكذب وسيلة حمرمة، ولكن أبيحت للضرورة. 

 ولكن ال بد هنا من التنبيه على عدة أمور:
به���ا  لنبي���ح  الض���رورات  ع���ن  نبح���ث  ال  أنن���ا  األول: 
احملرم���ات، وإمن���ا ه���ي حال���ة اس���تثنائية تطرأ عل���ى املكلف 
ُتْلِجُئ���ُه إىل اس���تخدام احملظ���ور، ول���و أنن���ا س���لكنا مس���لك 
البح���ث ع���ن الض���رورات لرمب���ا أش���رقت الش���مس علين���ا 

يوًما وحنن نتعبد بالضرورة بعيًدا عن الشرع.

الثان���ي: أن ه���ذا ال يقدح يف قاع���دة االلتزام باملش���روعية 
يف وس���ائل االجتهاد السياس���ي؛ ألنها حالة خاصة، وجزئية 
االس���تقرائيات  يف  »فالكلي���ة  الش���اطيب:  ق���ال  مس���تثناة، 
صحيح���ة، وإن ختل���ف ع���ن مقتضاه���ا بع���ض اجلزئي���ات، 
حلك���م  ختلفه���ا  يك���ون  ق���د  املتخلف���ة  فاجلزئي���ات  وأيًض���ا 
خ���ارج ع���ن مقتض���ى الكل���ي، ف���ا تك���ون داخل���ة حتت���ه 
أص���ًا، أو تك���ون داخل���ة لك���ن مل يظه���ر لن���ا دخوهل���ا أو 
داخل���ة عندن���ا، لك���ن عارضه���ا عل���ى اخلص���وص م���ا هي 
ب���ه أوىل«)62(. وهنا خرج���ت الضرورة لدلي���ل خاص، وال 
ُيق���اس عليها. وليس يف ذل���ك تصحيح ملذه���ب: الغاية ترر 

الوسيلة.

الثال���ث: أن ج���واز ه���ذه الض���رورة؛ لتحقي���ق مصلحة 
ش���رعية معت���رة غ���ري متوهم���ة، ق���ال الع���ز: »َوَق���ْد جَتُ���وُز 
امْلَُعاَونَ���ُة َعَل���ى اإْلِْث���ِم َواْلُع���ْدَواِن َواْلُفُس���وِق َواْلِعْصَي���اِن اَل 
ِم���ْن ِجَه���ِة َكْونِ���ِه َمْعِصَي���ًة، بَ���ْل ِم���ْن ِجَه���ِة َكْونِ���ِه َوِس���يَلًة 
اْفِت���َكاِك  يِف  ُيْب���َذُل  َم���ا  ِمْنَه���ا  َأْمِثَل���ٌة:  َوَل���ُه  َمْصَلَح���ٍة،  إىَل 

)59( مسلم مع شرح النووي برقم 6799، 157/16، باب حتريم الكذب.
)60( املنثور يف القواعد382/2، األشباه والنظائر88/2.

)61( مسلم مع النووي 157/16.
)62( املوافقات53/2.
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اأْلَُس���اَرى، َفِإنَّ���ُه َحَراٌم َعَل���ى آِخِذيِه ُمَب���اٌح ِلَباِذِلي���ِه، َوِمْنَها 
���امِلُ َقْتَل إْنَس���اٍن ُمَص���اَدَرًة َعَلى َماِل���ِه، َوَيْغِلَب  َأْن ُيِري���َد الظَّ
َعَل���ى َظنِّ���ِه َأنَّ���ُه َيْقُتُل���ُه إْن مَلْ َيْدَف���ْع إَلْي���ِه َماَل���ُه، َفِإنَّ���ُه جَيُِب 
ِلَنْفِس���ِه«)63(، ويف ه���ذا الب���اب  ِف���َكاًكا  بَ���ْذُل َماِل���ِه  َعَلْي���ِه 
ال ب���د م���ن معرف���ة ضواب���ط املصلح���ة الش���رعية بضوابطها 

كما هو مذكور عند العلماء«)64(.

يك���ون  حت���ى  السياس���ي  االجته���اد  أه���ل  أن  الراب���ع: 
اجتهاده���م يف ب���اب الض���رورة صحيًح���ا ال ب���د أن يك���ون 

وفق ضوابطها الشرعية وهي:

)أ( أن تك���ون احلال���ة فع���ًا حال���ة ض���رورة، وتقدي���ر أن 
ه���ذه حال���ة ض���رورة يرج���ع إىل أه���ل املعرفة بالض���رورات 

اخلمس وما يتعلق بها.

)ب( أال جي���د اإلنس���ان بدي���ًا للمح���رم، أي أنه اس���تنفد 
كل الوس���ائل املش���روعة م���ا بق���ي إال احل���رام. ف���ا جي���وز 
للش���خص الك���ذب احمل���ض إذا أمكن���ه اس���تخدام التوري���ة 

والتعريض عند اإلدالء ببعض التصرحيات.

 فبع���ض أه���ل االجته���اد املفت���وح يبيح���ون لل���دول االقرتاض 
بالرب���ا للض���رورة، مع أن ه���ذه ال���دول تنفق أضعاف م���ا تقرتضه 

يف االحتفاالت العامة واملباحات وكرة القدم وغريها.

ر هذه الض���رورة بَقْدرها، م���ن حيث الزمان  )ج( أن ُتَق���دَّ
وامل���كان والك���ّم والكي���ف، ف���ا ب���د م���ن حتدي���د املق���دار 
ال���ذي يدف���ع الض���رر وحيق���ق املصلح���ة؛ إذ جتوي���ز األخذ 
بالض���رورة مقص���ور على هذا املق���دار، وم���ا زاد على ذلك 
يبق���ى يف حّي���ز التحري���م، ف���ا ي���أكل املضط���ر م���ن امليت���ة 

إال بالقدر الذي يسد رمقه، وما زاد فهو حرام)65(.

)د( أال ي���ؤدي األخ���ذ به���ذه الوس���يلة إىل ض���رر أك���ر؛ 
لذلك ق���ال الفقه���اء: »ُيَتَحمَّل الضرر األخ���ف لدفع الضرر 

األشد«)66(.

)ه����( أال يبقى اإلنس���ان ط���ول حياته يف الض���رورة، بل ال 
بد من البحث عن الوسائل املشروعة والبدائل املباحة.

)63( قواعد األحكام109/1.
)64( راجع يف هذا الباب االعتصام للشاطيب 124/2، ومصادر التشريع 

خلاف ص99، وضوابط املصلحة للبوطي ص119، ومقاصد الشريعة 
لليوبي ص396.

)65( األشباه والنظائر ص76، والبن جنيم ص95.
)66( األشباه والنظائر للسيوطي ص87.

 ويلح���ق حبال���ة الض���رورة حال���ة احلاج���ة بضوابطه���ا 
���ُروَرِة َعامَّ���ًة َكاَنْت  لقاع���دة: »احْلَاَج���ُة ُتَن���زَُّل َمْنِزَلَة الضَّ
���ًة«)67(. وق���د توس���ع اب���ن تيمية واب���ن القيم يف  َأو َخاصَّ
اس���تخدام ه���ذه القاع���دة، قال اب���ن تيمية: »والش���ريعة 
مجيعه���ا مبني���ة عل���ى أن املفس���دة املقتضي���ة للتحريم إذا 
إذا  فكي���ف  احمل���رم،  أبي���ح  راجح���ة  عارضته���ا حاج���ة 

كانت املفسدة منفية«)68(.

ا للذريع���ة ُأبي���ح   وق���ال اب���ن القي���م: »وم���ا ح���رم َس���دًّ
رب���ا  م���ن  العراي���ا  ُأبيح���ت  كم���ا  الراجح���ة،  للمصلح���ة 
الفض���ل، وكما ُأبيح���ت ذوات األس���باب من الص���اة بعد 
الفج���ر والعص���ر، وكم���ا أبي���ح النظ���ر للخاطب والش���اهد 
والطبي���ب واملَُعاِم���ل م���ن مجل���ة النظ���ر احمل���رم، وكذل���ك 
حتري���م الذه���ب واحلري���ر عل���ى الرجال ُح���رَِّم لس���د ذريعة 
التش���بيه بالنس���اء امللع���ون فاعله، وأبي���ح منه م���ا تدعو إليه 
احلاج���ة«)69(. لذل���ك أباح بع���ض العلم���اء كالصنعاني)70( 

دفع الرشوة إذا وقع اإلنسان يف حرج.

ولك���ن يب���اح للمجته���د اس���تخدام الوس���يلة املمنوعة 
ه���ذه  وم���ن  مطلًق���ا-  -لي���س  بش���روط  احلاج���ة  عن���د 

الشروط ما يلي:

أوالً: كل م���ا قيل يف ضاب���ط الضرورة ينطب���ق عليها؛ 

ألنه���ا ل���و انطبقت عل���ى الض���رورة، فمن ب���اب أوىل أن 
تنطبق على احلاجة؛ ألنها أقل منها مراعاًة.

ثانًي��ا: أال تك���ون الوس���يلة يف ذاتها مفس���دة، وذلك 

لتع���ارض ه���ذه املفس���دة م���ع احلاج���ة، وال ش���ك أنه���ا 
مقدم���ة عليه���ا، فا يب���اح الزن���ا من أجل حتري���ك عجلة 

التجارة. 

 فاس���تخدام الوس���ائل والذرائ���ع يف حال���ة الض���رورة 
ه���ذه  الس���تغال  النظ���ر  يف  دق���ة  إىل  حيت���اج  واحلاج���ة 
دون  الطارئ���ة  للقضاي���ا  حل���ول  ع���ن  للبح���ث  احلال���ة 

تضييع للشرع أو اخللق. 

)67( األشباه والنظائر البن جنيم ص100 وغريه.
)68( جمموع الفتاوى 49/29.
)69( إعام املوقعني 161/2.

)70( انظر سبل السام 239/4.
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د. عالء الدين الزاكي
يان

الب
لة 

جم

اخلامتة
 احلم����د هلل رب العامل����ني والصاة والس����ام على رس����ول 

اهلل األمني، وعلى آله وصحبه أمجعني. أما بعد:

 فبع���د الف���راغ م���ن مباح���ث ه���ذا البح���ث املتواض���ع 
أخل���ص إىل تدوي���ن أه���م النتائ���ج ال���ي توصل���ت إليها 

والتوصيات الي أرى أهميتها، وهي كاآلتي:

أواًل: النتائج:
 )أ( ض���رورة االجته���اد السياس���ي يف الوق���ت احلاض���ر؛ 

جملابهة كثري من األمور املهمة.

م���ن ضواب���ط  ل���ه  ب���د  الصحي���ح ال  )ب( إن االجته���اد 
ليكون صحيًحا ومؤثًرا.

السياس���ي؛  االجته���اد  ب���اب  يف  الوس���ائل  أهمي���ة  )ج( 
لكي تعني اجملتهد يف هذا الباب.

)د( ونظ���ًرا لألهمي���ة ه���ذه توس���عت الش���ريعة يف ب���اب 
الوسائل، حتى جعلت األصل فيها اإلباحة.

جي���وز  ال  وس���يلة  حرم���ة  عل���ى  الش���رع  ن���ص  إذا  )و( 
كم���ا  ال  تركه���ا،  يف  املصلح���ة  وإن  اس���تخدامها، 

يتوهم بعض الناس وجود املصلحة فيها.

ثانًيا: التوصيات:
بإع���داد  الدراس���ات  مراك���ز  اهتم���ام  ض���رورة 
ب���اب االجته���اد السياس���ي، م���ن  الك���وادر املؤهل���ة يف 

خال كتابة البحوث وعقد الدورات التأهيلية.

السياس���ة  ب���اب  يف  املعاص���رة  األف���كار  إخض���اع 
لدراسة متأنية؛ ملعرفة ما هلا وما عليها.

به���ذه  ينف���ع  أن  –تع���اىل-  اهلل  أس���أل  اخلت���ام  ويف 
احلس���نات. موازي���ن  يف  جيعله���ا  وأن  الكلم���ات، 

واحلمد هلل رب العاملني
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معلومات إضافية

بعض جهود العلماء يف بيان الوسائل والذرائع
أواًل: بعض جهود العلماء يف بيان الوسائل والذرائع يف القرنني السابع والثامن:

كان���ت قواع���د الوس���ائل وأحكامه���ا مبثوث���ة يف نص���وص الش���ريعة وأحكامه���ا، ويف فت���اوى الس���لف الص���احل، 
ولكنها مل تظهر على هيئة قواعد علمية حمددة، إال بشكل تدرجيي عر العصور.

ويع���د القرن���ان الس���ابع والثام���ن من أه���م القرون ال���ي ُخدم���ت فيها قضي���ة الوس���ائل، وتبلورت فيه���ا قواعدها 
بصورتها األخرية، على يد العز بن عبد السام والقرايف واملقري والشاطيب وابن تيمية وابن القيم.

وفيما يلي عرٌض لبعض أبرز هذه اجلهود:

أ- يف القرن السابع:
1-  اإلم���ام اجمل���دد الع���ز ب���ن عب���د الس���ام: ُيع���ّد ف���ارس ه���ذا املي���دان، واحلائ���ز عل���ى قص���ب الس���بق يف ذكر 
الوس���ائل، فق���د صنَّ���ف اإلم���ام الع���ز كتاب���ه »قواع���د األح���كام« وأب���دع في���ه، وفت���ح آف���اق التجدي���د يف األصول 
والقواع���د، وكان مقص���وده م���ن وض���ع الكت���اب املذك���ور بي���ان مقاص���د األفع���ال بنوعيه���ا، وق���د تع���رض أثن���اء 
ذل���ك للحدي���ث ع���ن الوس���ائل ومجلة م���ن أصوهل���ا وأحكامها، ف���كان أول م���ن عرَّ عن حك���م الوس���ائل بقوله: 

»للوسائل أحكام املقاصد«.
2- الفقي���ه األصول���ي أب���و العب���اس الق���رايف: بذل جه���وًدا ممي���زة يف مي���دان الوس���ائل وقواعدها، فتح���دث عنها 

يف كتابيه »الفروق« و»شرح تنقيح الفصول«.

ب- يف القرن الثامن:
1-  اإلم���ام اب���ن تيمي���ة: كان صاح���ب جه���ود واضح���ة يف ه���ذا الق���رن، فأل���ف -رمح���ه اهلل- كتابً���ا مف���رًدا ع���ن 

إبطال احليل وسد الذرائع، وهي من القواعد ذات الصلة القوية بالوسائل.
يتس���م منه���ج اإلم���ام اب���ن تيمية يف ب���اب الوس���ائل باالعت���دال، ويتصف بأمري���ن: األول: الس���عة والش���مولية، 

والثاني: االنضباط بالضوابط الشرعية.
2- اإلم���ام اب���ن القي���م: يعد اإلمام اب���ن القيم من علم���اء هذا الق���رن الذين بذل���وا جهودهم يف خدمة »فقه الوس���ائل 

وقواعدها«، وتتجلى جهوده يف كتابيه »إعام املوقعني«، و»إغاثة اللهفان«.
3- أب���و عب���د اهلل املق���ري: وض���ع كت���اب »القواع���د« ال���ذي ُيصنَّ���ف م���ن الكت���ب النفيس���ة يف ه���ذا الق���رن، وق���د 
تضم���ن ه���ذا الكت���اب بع���ض املباح���ث املهم���ة املتعلق���ة بالوس���ائل، منه���ا تقس���يم م���وارد األح���كام إىل مقاص���د 

ووسائل، وتعريف كل منهما، وذكر بعض القواعد املقيدة هلا.
4- اإلم���ام أب���و إس���حاق الش���اطيب: ُيع���د نظ���ري اإلم���ام العز ب���ن عب���د الس���ام يف اإلب���داع والتأصي���ل، والتجديد 
بي���ان  األصل���ي  مقص���وده  وكان  »املوافق���ات«،  األول:  عظيم���ني،  كتاب���ني  الش���اطيب  أل���ف  وق���د  واالبت���كار، 
الثان���ي:  والكت���اب  قواعده���ا،  وبع���ض  الوس���ائل،  كام���ه-  ثناي���ا  -يف  تبًع���ا  وذك���ر  الش���ريعة،  مقاص���د 

»االعتصام«، وكان مقصوده منه بيان أحكام البدع، وما يتعلق بها من املسائل أصواًل وفروًعا.
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بعض جهود العلماء املتأخرين يف بيان الوسائل، وتقرير مباحثها، وتأصيل قواعدها:

1- كت���ب الش���يخ الس���عدي -رمح���ه اهلل- كت���اب »القواع���د واألص���ول اجلامع���ة«، وجع���ل القاع���دة الثاني���ة يف 
كتابه هي قاعدة »الوسائل هلا أحكام ومقاصد«.

وذك���ر أنه���ا قاع���دة ك���رى تتضم���ن قواع���د متع���ددة، وذكر منه���ا مقدم���ة الواج���ب، وس���د الذرائ���ع وفتحها، 
واحليل، واستعجال الشيء قبل أوانه.

كما أنه أحلق بذلك »التوابع«، وجعل هلا حكم املقاصد يف رسالة القواعد.
وأف���رد  اإلس���امية«،  الش���ريعة  »مقاص���د  القي���م  كتاب���ه  اهلل-  اب���ن عاش���ور -رمح���ه  الش���يخ  أيًض���ا  وكت���ب   -2
ال���كام عل���ى املقاص���د والوس���ائل، وذك���ر أن متيي���ز املقاص���د م���ن الوس���ائل مبح���ث مه���م مل َي���ِف املتقدم���ون 

مبا يستحقه من التفصيل والتدقيق، وأنهم اقتصروا منه على ما يرادف املسألة امللقبة بسد الذرائع.
ث���م ش���رع يف التقس���يم والتعري���ف واإلش���ارة إىل أفضلي���ة املقاص���د عل���ى الوس���ائل، وتط���رق إىل الرتجي���ح بني 

الوسائل عند التعدد، وضابط ذلك.
واحلقيق���ة أن الش���يخ اب���ن عاش���ور ُيَع���ّد م���ن أحس���ن م���ن تكل���م يف موض���وع الوس���ائل م���ن املتأخري���ن، رغم 

اإلجياز الذي اتسم به كامه عنها.
3- ومم���ن كان���ت ل���ه مش���اركة يف توضي���ح الوس���ائل، وتأصي���ل بع���ض قواعدها، األس���تاذ حمم���د هش���ام الرهاني 
���ا بس���د الذرائ���ع -كم���ا يظه���ر  يف كتاب���ه »س���د الذرائ���ع يف الش���ريعة اإلس���امية«، ف���إن كتاب���ه وإن كان خاصًّ
م���ن العن���وان- إال أن مؤلف���ه حت���دث تبًع���ا عن الذرائ���ع باملعن���ى العام، وعن فت���ح الذرائ���ع، ولك���ن عنايته كانت 

متوجهة أصًا حنو »سد الذرائع«، ولذا مل يتعرض جلملة من قواعد الوسائل وأحكامها.
اإلس���امي«،  والفق���ه  الش���رعية  السياس���ة  يف  »الذرائ���ع  بعن���وان  حبًث���ا  الزحيل���ي  وهب���ة  الدكت���ور  وكت���ب   -4

وخاصته مذكورة يف كتابه »أصول الفقه اإلسامي«.
املتأخري���ن  منث���ورة يف كت���ب  يس���رية  تتمث���ل يف كتاب���ات  ه���ذه اجله���ود هن���اك جه���ود حم���دودة  باإلضاف���ة إىل 
حمم���د  لألس���تاذ  اإلس���امي«  الفق���ه  »أص���ول  وكت���اب  للرديس���ي،  الفق���ه«  »أص���ول  كت���اب  مث���ل  األصولي���ة، 

شليب.

املصدر:
 د. مصطفى بن كرامة اهلل خمدوم، قواعد الوسائل يف الشريعة اإلسامية، دار إشبيلية، الرياض، الطبعة األوىل 

1420ه�/1999م.

أقسام الوسائل

تنقسم مطلق الوسائل إىل عدة أقسام باعتبارين:
االعتبار األول: بالنظر إىل شهادة الشرع هلا باالعتبار أو باإللغاء، فهي تنقسم إىل ثاثة أقسام: 

أْم���ر وج���وب أو  ب���ه يف الكت���اب أو الس���نة،  ُأم���ر  القس���م األول: وس���ائل معت���رة ش���رًعا، وه���ي: كل م���ا 
استحباب. 



63

القس���م الثان���ي: وس���ائل ملغ���اة ش���رًعا، وه���ي: كل ما نه���ي عن���ه يف الكتاب أو الس���نة نه���ي حتري���م أو كراهة، 
وهذه الوسائل كلها مفاسد أو أسباب للمفاسد ال للمصاحل. 

 ق���ال الش���اطيب يف املوافق���ات يف بي���ان هذي���ن القس���مني: »ف���إذن: ال س���بب مش���روًعا إال وفي���ه مصلح���ة ألجله 
ُش���رع، ف���إن رأيت���ه وقد انبن���ى عليه مفس���دة: فاعلم أنها ليس���ت ناش���ئة عن الس���بب املش���روع. وأيًضا: فا س���بب 
ممنوًع���ا إال وفي���ه مفس���دة ألجله���ا ُمن���ع، ف���إن رأيت���ه وق���د انبن���ى عليه مصلح���ة فيم���ا يظه���ر: فاعلم أنها ليس���ت 
بناش���ئة ع���ن الس���بب املمن���وع، وإمن���ا ينش���أ ع���ن كل واحد منه���ا: ما ُوض���ع ل���ه يف الش���رع إن كان مش���روًعا، وما 
من���ع من���ه إن كان ممنوًع���ا. وبي���ان ذل���ك: أن األم���ر باملع���روف والنه���ي ع���ن املنك���ر مث���ًا مل يقص���د ب���ه الش���ارع 
إت���اف نف���س وال م���ال، وإمن���ا ه���و أم���ر يتبع الس���بب املش���روع لرف���ع احل���ق وإمخ���اد الباط���ل؛ كاجله���اد، ليس 
مقص���وده إت���اف النف���وس، ب���ل إع���اء الكلم���ة؛ لك���ن يتبع���ه يف الطري���ق اإلت���اف: من جه���ة نصب اإلنس���ان 

نفسه يف حمل يقتضي تنازع الفريقني، وشهر الساح وتناول القتال(. 

القس���م الثال���ث: وس���ائل مس���كوت عنها، وه���ي: الوس���ائل املرس���لة، وضابطها: كل ما س���كت عنه الش���ارع. 
االعتبار الثاني: بالنظر إىل درجة إفضائها إىل املقصود، تنقسم الوسائل إىل ثاثة أقسام:

القسم األول: وسائل مفضية  قطًعا إىل املقصود وهو )املصلحة(.
 ع���ر عنه���ا أه���ل املقاصد بقوهل���م: )للوس���ائل حك���م املقاص���د(، كاإلن���كار ما ه���و إالَّ وس���يلٌة ش���رعيٌَّة، فإذا 

ُعِلَم هذا كان له ُحكُم املقاِصِد.

القس���م الثان���ي: وس���ائل تفض���ي إىل املقص���ود غالًب���ا، وق���د وق���ع خ���اف ب���ني الفقه���اء يف ه���ذا القس���م، فمن 
الن���اس م���ن توس���ع فيه���ا فأب���اح كل وس���يلة حت���ى أوقع���وا الن���اس يف احل���رام، ومن الن���اس َم���ن ضيَّ���ق ومنع كل 
وس���يلة؛ باعتب���ار أنه���ا تفض���ي إىل املمن���وع أحيانً���ا، فس���دوا عل���ى املس���لمني باًبا م���ن املباح���ات م���ا كان ينبغي أن 

ُيَسّد.

القس���م الثال���ث: وس���ائل تفض���ي إىل املقص���ود ن���ادًرا، فه���ذه ال حكم هل���ا، للقاع���دة )الع���رة بالكثري الش���ائع 
ال القلي���ل الن���ادر(، فالن���ادر ال حك���م ل���ه، وال جي���وز إلنس���ان أن يتوس���ع حت���ى يبيح كل ش���يء، قال الش���وكاني 
يف إرش���اد الفح���ول: »واحلم���ل على األع���م األغل���ب دون القليل الن���ادر متعني«، وق���ال القرايف يف أن���وار الروق: 
»ِإَذا َداَر احْلُْك���ُم بَ���نْيَ النَّ���اِدِر َواْلَغاِل���ِب َفَحْمُل���ُه َعَل���ى اْلَغاِل���ِب َأْوىَل، َأاَل َت���َرى َأنَّ َمْن ُهَو َس���اِكٌن يِف َداٍر َوَي���ُدُه َعَلْيَها 

ُيْقَضى َلُه ِبامْلِْلِك ِبَناًء َعَلى اْلَغاِلِب«.




