نظام املقاصد العامة
البحث األول
وسنستهل عملنا باحلديث عن نظام املقاصد العامة باعتباره ميلثل الللسلة البىر واملقع اساسارايجي األهم يف الشرييعة
اإلسالمجة على أن نلثين حبلثنا بعالعة نظام املقاصد بنظيية القعف .
ونظيية املقاصد يلثري  -يف نظينا  -األمقر اآليجة :

الفرع األول – تاريخية نظام المقاصد الكلية
سانعيف حىت اآلن مىت يبلقرت أطيوحة مقاصد الشييعة  ,إذ اعتاد امللسيون منذ الطىري( ت 310هر ) على القرق إن
الشييعة يصقن األنلس واألبدان واألمقا عن طييق احلدود.
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ويف احلقجقررة إن أعررالم اللق ر اإلسررالم مل يتنرراولقا مقضررقعات اللق ر يف حبررق مستلجضررة صاصررة  ,بررل افتلررقا بالتعررداد
اجلزئر للرريوف اللقر يعرردادا لررري متبامررل  ,ومقررارن برراللبيع العامررة املق هررة  ,واملقصررد العررام الررذي يسررتهد  ,ممررا عررل
أحبائهم يلتقي إىل املنهج الغائ العام للشييعة  ,ويقف عند العلة اجلزئجة اليت هتجمن على النص اخلاص  ,وهم إذ أشراروا
إىل املقاصررد البلجررة ,لبررنهم مل يقلقهررا لررايتهم يف البحررث واساستقصررال والتحلجررل والت صررجل علررى النحررق الررذي يييقر إىل
األ ق املنطق العام للتشيي .2
وإذا فان اللخيي اليازي عد عدم يققمي الشهري لليانب املنهي من مشيوف البجان منبها إىل ضيورع التمججز بر مرا عبرل
هذا املشيوف  ,وما بعرده ,جلهرة اليةيرة املنهيجرة عنرد مؤسرس علرم األصرق املتملثلرة يف إجيراد الضرقابو وعرقان اساسرتنبا
والقجرراو واللهررم وي سررجس علررة األصررق  ,حررىت صررارت نسرربة الشررا ع إىل علرم الشرييعة فنسرربة أرسررطق إىل علررم العقررل
1

 -نظام القعف واجملتم املدين يف القطن العييب ,املي السابق ,مداصلة د .رضقان السجد ص 48

 -2د .تح الدريين  :صصائص التشيي اإلسالم ص12
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واملنطق  ,إذا فان األمي فذلك  ,الشجخ أبق زهيع يي أن علمرال األصرق مل يتيهرقا صرق مقاصرد الشرييعة  ,لرا ل
عن يطقيي "أوصا ها املناسبة" البلجلة بتعمجق اليةية للمصاحل واملقاصد  ,فل ذلك حلسا اساستلثمارات الللظجة. 1
بجد أن الذي محل العربل فرامالا  ,وأوىف علرى الغايرة  ,وعرار النتجيرة هرق أبرق اسرحق الشراطي  ,وإن فران يف مشريوع
الىرهاين العقل مل يغادر متاما اجملا الذي حتيك ج صاحب " مشيوف البجان اإلمام الشرا ع "  2املتملثرل يف الارفجرز علرى
بعض املعطجات العقلجة يف القجاو والتعلجل وعجاو األوىل  ,ولري ذلك من مقاطن التعلجل باملناسب.3
وحقجقة األمي ,ضبو البجران هرق الشري األو لللهرم عرن الشرارف ,لرذلك نري الشراطي يرلثمن مشريوف "اليسرالة" ويلرت
اجملرا لصراحبها أن دردد ضرقابو اللهررم والت ويرل للخطرا الشريع باعتبرار أن اجلهررل بر دوات العلرم اللغقيرة هرق العررائق
األو أمام إدراك املقاصد الشيعجة.4
لقد هد حاملق القلم " املقععرقن عرن ر العرامل "

5

للتخلجرف عرن وطر ع القاعر املرؤمل الرذي حرا باألمرة  ,مرا فران

منهم إسا أن يقظلقا ملهقم املقاصد البلجة من أ ل معجد النعم ومبجد النقم  6وبالتايل مل يبن صقضهم يف علم اخلالف
 ,وسا يلمس العقامل العقلجة ,وأسبا التعلجل ,ونزوهلم حنرق التقعجرد والت صرجل ,إسا سرعجا ورال افتشراف املقاصرد البلجلرة
باستعادع يلك النعم  ,وعد أد الدور ,وعام باملهمة أبق املعايل اجلقيين (478هر) يف فتاب امللثري لجا األمم يف التجرا
الظلم.7

 -1أبق زهيع  :الشا ع – القاهيع – دار اللبي العييب ص 372
 -2الشجخ حممد أبق زهيع  :الشا ع – ص 373
 -3املقا قات للشاطي :ج  1ص 25
 -4عبد اجملجد الصغري :اللبي األصقيل وإشبالجة السلطة العلمجة يف اإلسالم  ,بريوت  ,دار املنتخب 1994 ,ص385
 -5عنقان فتا ابن عجم اجلقزية  ,القاهيع .
 -6عنقان فتا لتاج الدين السبب  ,بريوت ,دار احلداثة1983 ,1 ,
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لقد أحس املذفقر من بعجد بقع صطقات اخلطي يقار من األمة  ,وبالتايل لم يبن مقاعل األصقلجة ذات مدلق رين
صيف ,بقدر ما فانت وسجلة لإلنقاذ اجملتمع السجاس احلضاري.1
لقد وصرف اجلرقيين مظراهي اساحنردار والارا ر يف عصريه ,لبرن ذلرك مل يبرن لايتر  ,برل إن إلقمر ايسرعت إلنقراذ البقجرة
الباعجة من انتظام األمة  ,وهذا ما يقح ب عنقان فتاب لجاثة األمم يف التجا الظلم .
ويف احلقجقة لقد عاجل املرذفقر أمهرات املسرائل ملثرل اإلمامرة  ,وشرغقر الزمران مرن السرلطت السجاسرجة والدينجرة  ,مث إنرزا
احلا جررات العامررة يف عصرريه منزلررة الضرريورع يف حررق القاحررد ,وأصرريا رأير يف ضرريورع عجررام اإلمامررة علررى البلايررة سا النسررب
الغار الذي مضى ش ن وانصيم وانقضى .
هذا ونشري إىل التحلظ اآليج الذين أثريا حق املشيوف اإلنقاذي لليقيين:
 ويتعلرق األو ب سربقجة البتابررة حرق املقاصررد ,حجرث يرري األسرتاذ سرربانق سربق البرراعالين لليرقيين يف البتابررةعن املقاصد ,أما اجلقيين قد متبن من يطقيي األساسجات اليت يققم علجها اللبي املقاصدي . 2
 اللثاين  ,وعرد أثراره الردفتقر رضرقان السرجد قرد يسرلب يف املقضرقف ,وذفري صرياحة أننرا سانعريف حرىت اآلن مرىتيبلقرت أطيوحة مقاصد الشييعة .3
إذن رراخليوج مررن اساحنطررا السجاس ر واللبرريي أصررب الشررغل الشررالل للمررقعع عررن ر العررامل  ,وهرراهق ابررن عبررد
السالم يييق يف حديلث عن ملهقم املصلحة إىل ما يسمج بر " نرلس الشيف " ,وهق ما يعين مقاصد الشيف  ,حجث نياه
يف حديلث عن الضيورع احملتمة يقرق  :مرن يتبر مقاصرد الشريف حصرل لر مرن كمرقف ذلرك اعتقراد بر ن هرذه املصرلحة سا

 -1عبد اجملجد الصغري :اللبي األصقيل ص 354
 -2عطب مصطلى سبانق  :يف اللبي املقاصدي ومناهي احلديلثة  ,املقا السالف الذفي ص 213
 -3نظام القعف واجملتم املدين يف القطن العييب ص 48
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جيررقز إإلاهلررا ,وهررذه امللسرردع سا جيررقز عيباهنررا  ,وان مل يبررن جهررا إمجرراف وسا نررص  ,وسا عجرراو صرراص  ,ر ن هررم " نرلررس
الشيف " يق ب ذلك
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ولقد فان لنظام املقاصد سحيه وي ثريه اخلال على روادنا وملبيينا احملدث أملثا عال اللارس وابن عاشرقر والشرجخ
أيب زهيع والبقط والدريين والييسقين واخلادم وعطجة وسقاهم  ,مما عيضنا وسرنعي وحنجرل إىل آرائهرم يف مظاهنرا ويف
ثنايا ويضاعجف هذا البحث.
وبررالطب  ,املقضررقف سا يسررم لنررا باحلررديث عررن اهلررم املقاصرردي الررذي أر و رردان املررقعع عررن ر العررامل  ,أملثررا
الغ رزايل ( شررا ع ) وابررن يحررقن (مررالب ) وبعررض احلنابل رة أملثررا  :ابررن يجمجررة وابررن القررجم والطررقيف ,للررد اف عررن ملهررقم
املصاحل وإعامة نظيية عامة عن املقاصد  ,حجث يبلمقا عن مياعاع املصلحة واساستحسان و ت الذرائ وسردها ومياعراع
العيف.2
ذلك اهلم الذي أصب الشرغل الشرالل للعديرد مرن ملبريي القرين اللثرامن اهليريي مرن املدرسرت املالبجرة واحلنبلجرة  ,وإن
ف ر ر ر ر ر ر ر ر رران ال ر ر ر ر ر ر ر ر ررذي أعط ر ر ر ر ر ر ر ر ررى ذو روحر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ومبل ر ر ر ر ر ر ر ر ررأ ه ر ر ر ر ر ر ر ر ررده قج ر ر ر ر ر ر ر ر ر ليناط ر ر ر ر ر ر ر ر ررة أب ر ر ر ر ر ر ر ر ررق اس ر ر ر ر ر ر ر ر ررحق الش ر ر ر ر ر ر ر ر رراطي
( 790هر) الرذي نرا علرى عصريه اللسراد  ,صرمم علرى املقا هرة  ,وحتمرل أمل الغيبرة اليوحجرة مسرتهالا فتابر اساعتصرام
بامل ثقر الشييف  :طقىب للغيبال القابض على اجلمي
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إذن الرذي محرل العربل فرامالا وأوىف علرى الغايرة أو عرار هرق الشراطي الرذي بر مقاصرد الشرييعة بجانرا فرامالا  ,وربرو
بجنها وب عقاعد األصق  ,ويبلم علرى مصرادر الشريف يف ضرقل مقاصرده ولاياير  ,وبرذلك رت طييقرا ديردا يف علرم
األصق ه الطييقة اليت جيب أن يبقن. 4

 -1ابن عبد السالم ,عز الدين ,عقاعد األحبام يف مصاحل األنام  ,بريوت دار املبتبة العلمجة ,د.ت  ,ج 2ص 160
 -2مصطلى زيد :املصلحة يف التشيي اإلسالم  ,وجنم الدين الطقيف  ,القاهيع  ,دار اللبي العييب1348 ,2 ,هر954 ,ص 61
 -3تاو اإلمام الشاطي  :يقنس  ,2 ,985ص  ,185حتقجق حممد أبق اسا لا
 -4أبق زهيع :الشا ع ص 371
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إن أإلجة مشيوع متملثالا يف املقا قرات لرجس كريد دلجرل يوعر ييشرد لبرل صرغريع وفبرريع مرن اجلزئجرات  ,برل هرق مشريوف
نظيي ضخم  ,وعد صار علما من مجلة العلقم ورمسا لسائي اليسقم وميدا ساصتالف العقق ومعار اهلمقم.1
لقد عل الشاطي من علم املقاصد علما وضرعجا وشريعجا ومعقرقساا صاضرعا ملقتضرجات اخلطرا الىرهراين متصرلا برالعمقم
واللثبررات والصررد والجق ر متمتع را هجمنررة اعررل من ر السررلطة املي عج رة ملشرريوع ال ريت جيررب أن يبررقن والرريت سا ييعررى إىل
مستقاها سلطة أصي بيية أو سجاسجة .2
الشاطي شعي بق ق امليا عة النقدية لعلقم عصيه املبللة بالشبلجات واساستبلثار من مل العلم علرى حسرا صرلب
 ,األمي الذي أصذ ينعبس على اجلانب العمل التطبجق يف العلم. 3
لبن هل حقنت نظيية املقاصد بدمال ديدع وحجقية ديدع بعد الشاطي؟؟ هذا الش ل اجلديد جنده يف بعض أعما
اللقج احلنبل ابن القجم اجلقزيرة ( 751هرر) الرذي مجرز ثالثرة مسرتقيات مرن اللقر  :قهرا يف معرا األحبرام التبلجلجرة ,
و قها يف نرلس القعائ وأحقا الناو  ,و قها يف التنرزيل اليت يتخذ من مقاصرد الشريف دلرجالا يف إعطرال فرل مرن املرييبت
السابقت حبمها  , 4وبالتايل الشييعة يظل عاصيع وناعصة مامل يياف مقاصدها العامة .5

 -1الشاطي :املقا قات ج  1ص 24
 -2عبد اجملجد الصغري :اللبي األصقيل ص 510
 -3املقا قات ج 1ص  81و 59
 -4عبد اجملجد الصغري :اللبي األصقيل 616
 -5ابررن القررجم  :الطرري احلبمجررة يف السجاسررة الشرريعجة  ,مبتبررة املؤيررد  ,اململبررة العيبجررة السررعقدية  ,دار البجرران  ,دمشررق  1 ,ص -14
إعالم املقعع عن ر العامل  ,املبتبة العصيية بريوت  ,ج 2003 , 1ص14
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وإن ألمي منطق وطبجع أن يتي الدارسات اللقهجة احلديلثة نظي العلقم واملناهج العلمجة احلديلثة املتبعة يف عصينا واليت
آيت عطق ها ومثارها يانعة ,وذلك من أ ل افتشاف مسالك الشييعة اللثاوية من ب

نبات نصقص القح إضا ة إىل

وسائل حتقجق وإجناز يلك املقاصد على أر القاع .1

الفرع الثاني
العقل المقاصدي ورؤيته المنهجية
ولد العقل املقاصردي ونشر وييعريف يف أحضران العقرل اإلسرالم العرام وأفنا ر  ,وراح ميرت ويعرب مرن منرريه ومرن نظيير
ويعاملر الرقاعع مر مرا حقلر  ,وهبررذا راح هرذا العقررل 2يرتبلم مباشريع عررن األشرجال اسرتنادا إىل نزعتر العقالنجرة القاععجررة
األفسجقمجة  ,ويعامل النقدي الىرهاين العلم  ,ويف ذلك يقق الدفتقر األلقس  ((:إذا يتبعنا السلتنا جندهم يعدون
مبرردأ املعي ررة يف احملسررقو ويف اجلزئ ر  ,وهررم مججعررا (( امسجررقن)) يعرردون البل ر ملهقم را جيرريده العقررل بقاسررطة اللغررة مررن
اجلزئجررات  ,فمررا يعرردون التييبررة أصررل املقررقسات  ,وإن لالبجررة املتبلم ر واععجررقن يرريون أن املاهجررة لجسررت بش ر ل علررى
اإلطال .
ابن يجمجة ملثالا يعتقرد أن العقرل يردرك البلجرات عرن طييرق التعامرل مر احلسرجات  ,وابرن رشرد يؤفرد أننرا مضرطيون ألن
حنرس أوساا  ....واملرنهج عنرد ابرن صلرردون اسرتقيائ واععر يقرقم علرى رصررد اجلزئجرات للقصرق إىل البلر  ,وهرذا املررنهج
جنده مطبقا عند ابي بن حجان وابن اهلجلثم يف البجمجال والبصييات  ,فما جنده عند ابن صاعد وعند أيب معسي البلخ
(ت 995ه) ,وابن يقنس املصيي ( ت 1008م) على صعجد الللك والطب.
وعرريف العرري املررنهج اساسررتنباط وهررامجقه  ,فمررا عي رقا املررنهج اساسررتدسايل  ,مررنهج مصررطل احلررديث ,وحتقجررق روايت ر
ودرايت  ,وهق منهج البحث التارخي عند لنج وسا نج لق ( النقد الداصل واخلار )
 -1عطب مصطلى سبانق :مقالر املقسرقم بعنرقان اللبري املقاصردي ومنراهج البحرث منشرقر يف كلرة اسا تهراد ,دار اسا تهراد ,برريوت ,عردد
ص 213
 -2العقل العييب يف اجلاهلجة ايسم بالقاععجة مبتعدا عن السحي واخليا ات والطققو واألساطري .
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والعقل العييب حقاري نقدي متحجص  ,وعد ر ض عقل أرسطق على صعجد اللق وعلم البالم . 1
واللبي املقاصدي وهق على صط العقل اإلسرالم العرام مل يبرن لجحلرق يف مسرال اخلجرا  ,برل راح جيهرد نلسر لضربو
مسررالك الش رييعة والبشررف عررن األسريار واساهررداف اللثاويررة يف نبررات نصررقص الررقح  ,مث وسررائل حتقجررق وإجنرراز يلررك
املقاصد على أر القاع

2

وهررذا العقررل املقاصرردي هررق عقررل حتلجل ر بيهرراين اسررتقيائ اسررتنباط ومرربطن ب بعرراد علررى لايررة مررن األإلجررة يف يشرربجل
ويبقين العقل املسلم  ,وإعادع بنائ ويلعجل حياف  ,وي صجل التلبري اساسارايجي الذي يهتم بالتخطجو والتلبري عبرل
حررص املقرردمات بدعررة ودرو النتررائج والتررداعجات املاريبررة علجهررا وامررتالك القرردرع وامليونررة علررى املتابعررة يف اليحلررة اللبييررة
وامليا عة للتقاريخ وافتشاف مقاطن اخللل وحتديد أسبا القصقر عن إدراك النتائج ومقاطن التقصري ...
ولقر ررد يييقر ررى هر ررذا العقر ررل عر ررن التلق ر ر والتلق ر ر إىل عقلجر ررة التلبر ررري واساسر ررتنتاج واساسر ررتقيال والتحلجر ررل والنقر ررد واملقازنر ررة
واساستشرياف املسررتقبل  ,وعرردم القبررق ألي حتبرري أو ا تهرراد بغررري سررلطان أو بغررري بيهرران حتررت شررعار هررايقا بيهررانبم ,
ومنتلك أدوات البحث واملعي ة وامباناي يف املرآسات والعقاعب.3
لقررد انطلررق العقررل املقاصرردي مررن الررقح  ,مييبرزا علررى التلبررري ,ويق ر صررق اللطرريع اإلنسررانجة ,واسررتخدام األسررلق
البج رراين و الىره رراين  ,ووث ررق طيوحاير ر بش ررهادع القاعر ر  ,وأ رراد م ررن ع ررىر الت رراريخ ومص ررائي األم ررم بس رربب س رراد يع رراطجهم

 -1د .حسررام الرردين األلقس ر  :مقررا مقسررقم بعن رقان اللبرري يف ال رارا العررييب احلضرراري  ,منشررقر يف املشرريوف احلضرراري العررييب ب ر ال رارا
واحلضارع  ,مؤسسة عبد احلمجد شقمان ,عمان 965 ,هر ص  348و 358و 370
 -2عطررب مصررطلى س رربانق :اللبرري املقاصرردي ومن رراهج البحررث يف العلررقم اسا تماعج ررة واإلنسررانجة ,مقررا منش ررقر يف كلررة اسا ته رراد  ,دار
اسا تهاد  ,بريوت ص  207وما بعدها
 -3د .نقر الدين بن خمتار اخلادم  :اسا تهاد املقاصدي  ,حيجت  ,ضرقابط  ,كاساير  ,سلسرلة فترا األمرة  ,دولرة عطري ,ميفرز البحرق
 ,وزارع األوعاف والشؤون اإلسالمجة  ,مقدمة
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لألسبا  ,وعي مشاهد لقاععها يف العقجدع والعبادع والسجاسة والتشيي واللبي واللثقا ة والعادات واألصرال واملرقرو
اسا تماع .1
العقل يصب ضيبا من العبث إن صال عن مقصد ,ولاية ويتعذر حتقجق إن مل يتقا ي أسباب ومقدماي  ,واألمقر مييبطة
بغاياهتا من حجث اإلمثار واإلنتاج  ,وأسباها من حجث الق قد والتحقق.2
هبذا ظهيت العالعة متسقة ب اليةية القيآنجة ,وب املناهج اليت نش ت يف ظل هذه اليةية.
وحقجقة األمي بل منهج يصدر صياحة عن رةية  ,والقع ب بعاد اليةية شي ضيوري ساستعما املنهج استعماساا ملثميا
 ,اليةيررة يررؤطي امل رنهج وحترردد أ ق ر وأبعرراده  ,واملررنهج يغررين اليةيررة ويصررح مررا هررا مررن عصررقر  ,عناصرري اليةيررة يسررتعجد
صطقات املنهج  ,سا بل صطقات املنهج يستقح عناصي اليةية  ,سا املنهج يسبق اليةية  ,وسا اليةية يسبق املنهج ,3وفل
يف لك يسبحقن .
وهذا اساستقال والنضج املنهي مل يتم د عة واحدع ,وإمنا نتجية عنال طقيل ومييي ,وييافم وامتالل معييف يتقج بنضج يف
القين اللثامن اهلييي الذي وصف ب ن عين املقاصد الشيعجة  ,وعين البتابات السجاسجة.4
يقررق الشرراطي هررذا العلررم عررد شررد مررن معاعررده السررلف األصجررار ,ورسررم معامل ر العلمررال األحبررار ,وشررجد أرفان ر أنظررار
النظار.5

 -1املي السابق  ,املقدمة
 -2د .يقسف حامد العامل  :املقاصد العامة للشييعة اإلسالمجة ,املعهد العامل لللبي اإلسالم
 -3د .حممد عابد اجلابيي :حنن والارا  ,امليفز اللثقايف ,الدار البجضال 986 ,1 ,ص 26
 -4عبد اجملجد الصغري :اللبي األصقيل ص 462
 -5املقا قات :ج  1ص 25
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هذا التقار ب ملهقم اساستقيال وب معا (( كمقف األدلة)) أو ب (( نرلس الشيف)) وروح املس لة  ,أمي سا حتبم
العشقائجة والصد ة ,وإمنا اجلهد العلم املقضقع املييي ,وبالتايل النسب امليفقزع يف احلقائق يضرت علرى أسراط علرم
املقاصد إيباف صطقات منهيجة حتتمها طبائ األشجال ,وهذه اخلطقات ه :
التمرراو اساسررتقيال -اعتمرراد مبررادل عقلجررة -إضررلال طرراب القط ر والجقر علررى األحبررام الشرريعجة املتقلرردع عررن اخلطررقي
السررابقت – اعتبررار يلررك األحبررام مقاصررد عامررة ضرريورية -ي فجررد لقلجررة الشرييعة وهجمنتهررا علررى مججر املقاعررف اجلزئجررة
والبلجررة -وإعطررال األولقيررة لألصررق املقحرردع صاصررة يف زمررن "التج را الظلررم" ,م ر التقلجررل مررن ش ر ن اللرريوف ور ر فررل
صالف حق ذلك.1
هذا وسنيتزل  ,نبحث قو يف الشريط األولر ممسرب عرن الشريو املتبقجرة لسرهقلتها " مقاومرة البردف علرى سربجل
امللثا ".
 -1التماو واعتماد اساستقيال التام  :املقاصد معان مستخلصة من البل القيآين ,ومن امل ثقر النبقي ومرن صرمجم
احلجرراع ويضرراعجلها  ,وبالتررايل هررذا اساسررتخالص سا يبررقن صررحجحا وفررامالا إسا باسررتقيال يررام لعمررقم زئجررات
الظاهيع  ,يقق اجلقيين  :جيب خنل الشييعة من مطلعها إىل مقطعها .2
ووصف هذه املقاصد بققل  :عقاعد مهجمنة على سائي املقاعف واحلجلثجات اليت سا ميبرن أن يشرذ عرن سرلطتها
 ,وسا جيقز أن يندرج إسا حتت مصاحلها املعتىرع .3
وعقل  :لق املقاصد البلجة القطعجة احملصقرع احملددع ملا سا يتناهى من األ عا واملقاعف اسانسانجة .4

 1عبد اجملجد الصغري :اللبي األصقيل ص 492
 2لجا األمم قيع 567
 3املي السابق قيع 642
 4املي السابق قيع 645
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وع ر ررق الع ر ررز ب ر ررن عب ر ررد الس ر ررالم  :حت ر ررد للن ر رراو أحب ر ررام بق ر رردر مر ر را د ر رردثقن م ر ررن السجاس ر ررات واملع ر ررامالت
واساحتجا ات.1
ذلررك أن آحرراد األدلررة ليدهررا  ,ويف حالررة عزلتهررا يظررل يف مييبررة الظررن  ,لبنهررا إذا يبرراثيت ويضرا يت حررق
معا واحد عضد بعضها بعضا  ,صارت يمقعها ملجدع للقط .2
واساستقيال أساو استنبا املبادل العقلجة اجمليدع والنرزوف حنق يقعجردها  ,مر احلريص علرى إضرلال طراب القطر
والجق علجها باعتبارها مقاصد فلجة عامة وضيورية .3
واملقاصررد سا يسررتقيأ مررن اخلطررا الشرريع قررو ,وإمنررا ظرريوف احلجرراع الجقمجررة املعجشررجة ,ومررن زئجررات عاداهتررا املسررتقيع

4

باعتبار هذه اجلزئجات حصجلة ينرزيل إحبام الشييعة على القاع املعجش .
 -2اعتماد مبادل عقلجة كيدع  :وهذا أمي بديه  ,وإسا فجف نتصقر عدم معققلجة التبلجف  ,يقق ابن عبد السالم :
" إن مصاحل الدنجا وأسباها ومقاصدها معي ة بالضيورات والتيار والعادات والظنقن املعترىرات  ,ر ن صلر شر ل مرن
ذلك طلب أدلت  ,ومن أراد أن يعيف املناسبات واملصاحل وامللاسد را حهرا مرن مي قحهرا  ,لجعري ذلرك علرى عقلر
بتقديي أن الشارف مل يريد بر إعرادع ي سرجس القرق يف املصراحل عائمرة علرى مشريوعجة امعهرا بر العقرل والشريف  ,ويصرري
البحث عن املصاحل وامللاسد بنلس حيرم البحرث عرن أمنرا األوامري الشريعجة  ,ولعرل هرذا مرا يرىرر فلثريع يلرك احملراوسات
اليت يتخلل للناو للبشف عن األسبا املعققلة  ,ورال األوامي والزوا ي الشيعجة  ,واليت يبقن رعاية املصلحة اليا حة
ود امللسدع املي قحة هد ها األساس  ,ومن مث فان التمجز ب املناسب املصرلح وبر العقجردي عائمرا علرى إدرافنرا
ملقاصد املناسب املعققلة وعدم وعق نا على مقاصد العقجدي.5
 -1فتاب  :عقاعد األحبام ,ج  1ص 60
 -2الشاطي :املقا قات ج 1ص 37
 -3عبد اجملجد الصغري :اللبي األصقيل ص 440
- 4عبد اجملجد الصغري :اللبي األصقيل ص 544
- 5املي السابق ج 2ص 163 .130
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ونذفي ب ن األشاعيع  -فاملعتزلة  -يعار قن صياحة ب ن املعارف حتصل بالعقل  ,ولبنها سا اب إسا بالشيف .1
وعجمة العقل سا يتملثل يف فقن منا التبلجف الشيع هم ا وينرزيالا يف حماوساير استشرياف املقاصرد البلجرة يف فرل أصرل
دتاج إىل الت صرجل والت سرجس حرىت" لرق مل يشرهد لر نرص شريع معر  ,وفران مالئمرا لتصري ات الشريف  ,ومر صقذا مرن
أدلت املستقيأع " . 2
ذلررك أن مرراي يعررار م ر " مقاصررد العلررم "  ,وم ر أوصررا ة العقلجررة اللثابتررة املتسررمة بررالعمقم واساط رياد والقط ر وعرردم
التناعض  ,وفلها أوصاف يقتض اساحتبام إىل معطجات مقضقعجة مستقيأع من هم لغة اخلطا الشيع  ,ومن إدراك
معانجر ومقاصررده البلجررة العامررة  ,وه ر ضرقابو علمجررة معققلررة املعررا مقضررقعجة املصرردر يسررم باسايلررا حقهلررا وحصرري
صقرها بعجدا عن اساعتبارات الذايجة .
وإذا فان بعض األئمة فالشاطي وابن عاشقر عد ذفيوا عددا من القسائل والطيائق اليت ميبن اساستعانة ها يف البشرف
عن املقاصد ,هم مل يقصدوا حصي هذه املسالك يف يلك الطيائق ,بل سا يعردو أن يبرقن مرا ذفريوه بعضرا مرن الطيائرق
واجلهات اليت ميبن اساستهدال ها يف حتقجق ذلك.3
ويعدد األستاذ سبانق هذه املناهج  ,جذفي منها حتلجرل احملترق واملضرمقن" لايتر التعريف علرى مقاصرد الشريف" ,واملرنهج
اإلحصررائ الررذي ي رياد ب ر التعرريف علررى النسررب املختللررة لألشررجال جلهررة ي ثريهررا وي ر ثي النرراو هررا ,ومررنهج دراسررة احلالررة
ومهمتر دراسررة مججر اجلقانررب املتعلقررة بقضررجة أو بشر ل واحررد ,مث املررنهج التررارخي املتعلررق ببجلجررة نشر ع الظرراهيع ,وير ثري
الزمان واملبان يف يشبلها ,4وأصريا املنهج التيييي ومنهج املس اسا تماع .5

 -1عبد اجملجد الصغري :اللبي األصقيل ص 507
 -2املقا قات :ج . 1ص 39
 -3عطب مصطلى سبانق يف اللبي املقاصدي ومناهي احلديلثة ص 223
 -4املي السابق ص 226
 -5املي السابق ص 228
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وإذا فان إدراك " املعا" املناسرب واملالئرم هرق املي عجرة يف حتقيرل األصرل اجملهرق إىل أصرل معلرقم ومقطرقف بر  ,العقرل
هق املعق علج يف القعقف على "سي" ذلك املعا وحتقيل إىل "مي عجة" مقطقف ها . 1
واخلطررقرع فررل اخلطررقرع -وهررذا ميلثررل لجررل املعي ررة – اليفررقن إىل األه رقال والظررن يف األحبررام ,ويف النتجي رة اساعتمرراد علررى
صحج املنقق وصيي املعقق

2

الفرع الثالث
مضمون المقاصد العامة وأهدافها وأقسامها
اهلدف-لغة-فل مييل عظرجم مرن بنرال وفلثجرب رمرل , 3أمرا أهرداف الشرييعة -فمصرطل شريع  -هر مقاصردها الريت
شرريعت األحبررام لتحقجقهررا ,ه ر املصرراحل الرريت يعررقد إىل العبرراد يف دنجرراهم وأص رياهم  :سرقال أفرران حتصررجلها عررن طييررق
لب املنا أم عن طييق د املضار.4
واملصلحة املقصقدع للشارف عامة ه باألصل عبارع عرن لرب مصرلحة  ,ود ر مضريع بقطر النظري عرن ريبتهرا وعقهترا ,
املصررلحة عامررة يشررمل امليايررب الرلثال  ,أمررا املصررلحة برراملعا اخلرراص هر الضرريورع 5ويؤفررد الرردفتقر عطجررة –وهررق علررى
حررق – أن ميايررب الضرريوريات واحلا جررات والتحسررجنات يتعلررق بالقسررائل سا باملقاصررد  ,6واساسررتعما هنررا كررازي حلرت
ج القسائل حمل الغايات ,فما نعهده يف أو الباللة.

. -1عبد اجملجد الصغري :اللبي األصقيل ص  514والقق سابن يجمجة
. -2هذه العبارع :سابن يجمجة ولبن الشاطي يقير دوما التعاضد ب املصدرين انظي :املقا قات ج1ص 87
. -3القامقو احملجو206\3:
.- 4شلال الغلجل للغزايل :حتقجق د.محجد الببجس  -املقا قات للشاطي :ج13\2
.- 5ضقابو املصلحة للزحجل
- 6د.مجا الدين عطجة  :حنق يلعجل مقاصد الشييعة  ,دمشق  ,دار اللبي  2006 , 1 ,ص 51
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واملقاصررد -إذا مررا عسررمت علررى لررري الييبررة والقررقع -نقعرران  :مقاصررد اخلررالق مررن اخللررق  ,مث مقاصررده مررن التش ريي ,
اجلِررن و ِْ
األنْررس إِسا
مقاص ررده م ررن اخلل ررق يتح رردد يف أن يعب رردوه  ,وسا يش رريفقا بر ر ش ررج ا  ,ع ررا يع رراىل  ( :وم ررا صل ْق ررت ْ
لِجرعبد ِ
ون) (الذاريات. )56:
ْ
أمررا مقاصررده مررن التش ريي نعررين هررا الغايررة الرريت ييم ر إلجهررا التش ريي احلبررجم واألس ريار الرريت وضررعها عنررد فررل حبررم مررن
األحبام  ,وبذلك يبقن الشييعة يستهدف حتقجق مقصد عام هق إسعاد األ ياد واجلماعة وحلظ النظام ,ويعمرري الردنجا
لبل ما يقصل إىل املدنجة والبما اإلنساين حىت يصري مزرعة لآلصيع جحظى بسعادع الدارين. 1
وهررذا هررداف الش رييعة ولاياهتررا هررق مصررلحة اإلنسرران فخلجلررة يف األر وفبررائن مبرريم وملضررل عنررد ا وفمسررؤو
أمامر يررقم سا ينلر جر مررا وسا بنررقن إسا مررن أيررى ا بقلررب سررلجم,ألن ا اسررتخلل علررى إعامررة العررد وعمررارع األر
,ولاية الغايات ه حتقجق السعادع يف الدنجا واآلصيع .2
ونسررتد أن للش رييعة مقاصررد ب دل رة متنقعررة ,ملثررل بعلثررة اليسررق واسررتقيال م رقارد األحبررام والققاعررد البلجررة الرريت حظجررت
ب مجاف علمال الشييعة  ,3أما بعلثة اليسل ققل يعاىل ( :وما أ ْرس ْلناك إِسا ر ْمحةا لِْلعال ِم ) (اسانبجال)107:
وعقل  : اإلميان بض وسبعقن شعبة أعالها شهادع أن سا إل إسا ا  ,وأدناها إماطة األذ عن الطييق. 4

. -1د .يقسف حامد العامل :املقاصد العامة للشييعة اإلسالمجة :املعهد العرامل لللبري اإلسرالم ,هنيمردن ,ي جنجرا القسايرات املتحردع ,نشري
ويقزي الدار العاملجة للبتا اإلسالم  ,2 ,994,الييا ,ص99
.- 2الشجخ حممد أنجس عبادع ومقاصد الشييعة  ,القاهيع دار الطباعة احملمدية سنة  1387ه
.- 3د .يقسررف حامررد العررامل  :املقاصررد العامررة للشرييعة اإلسررالمجة ص  , 195إمررام احلرريم  ,اجلرقيين  ,الىرهرران املخطررق

بتبررة األزهرري

حتت رعم  , 913الشاطي  :املقا قات ج 2ص160
د.حممد سعجد رمضان البقط  :ضرقابو املصرلحة يف الشرييعة اإلسرالمجة برريوت ,مؤسسرة اليسرالة  986 ,1ص  -169اإلمرام أبرق زهريع
أصق اللق  ,958 ,القاهيع ص  -364املقسقعة اإلسالمجة املجسيع  ,دمشق دار صحار  ,ص2072
. -4سنن أيب داوود وابن ما
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وعسمت املقاصد يبعا لت ثريها يف اجملتمر واأل رياد إىل ثالثرة أعسرام وميايرب هر  :الضريوريات  ,وهر الريت يتقعرف علجهرا
حجراع النرراو الدينجررة والدينقيررة  ,حبجررث إذا قرردت اصتلررت احلجراع  ,وهررذه الضرريوريات هر  :الرردين -الررنلس – العقررل –
النسل – املا . 1
وزاد بعضررهم حلررظ العرري  ,بجررد أن ذلررك دصررل يف حلررظ النسررل أو الررنلس  ,ولررين عررن البجرران أن الرردين هررق احلقجقررة
املقض ررقعجة املس ررتقلة ع ررن أه ر رقال البش رري فغجم ررة عائم ررة يف ذاهت ررا  ,ه ررق منطق ررة اللب ررا بالنس رربة للمقاص ررد ,وه ررق الب ررؤرع
اساسارايجيجة .
 والعقل هق منا التبلجف واحلسا والعي هق أساو فيامة اإلنسان. 2 احلا جررات  :ه ر املصرراحل الرريت دترراج الجهررا النرراو للتجسررري علررجهم ,وإذا قرردت ساخيتررل نظررام حجرراهتم ,ولبررنيلحقهم احليج واملشقة.3
 التحسجنات أو البمالجات  :وه املصاحل اليت يقتضجها امليولع وبعض منهرا األصرذ حاسرن العرادات ومبرارماألص ررال  ,وإذا ق رردت سا خيت ررل نظ ررام احلج رراع وسا ين رراهلم احل رريج ,ولب ررن يص ررب حج رراهتم مس ررتقبحة يف نل ررقو
العقالل. 4
ونؤفد ما علناه سابقا بر ن هرذه امليايرب الرلثال يردصل يف مسرمى املصرلحة املقصرقدع شريعا ,ولبرن الضريورع أصرص
عمررقم املصررلحة ,هر املصررلحة الرريت يصررل در ررة اساحتجرراج جهررا إىل أشررد امليايررب ,وأشررق احلرراسات ويتقعررف احلجرراع
الدينجة والدنجقية علجها ,حبجث إذا قدت اصتلت احلجاع وضاعت القجم وحل العذا األلجم.5

 - 1د يقسف حامد العامل  :املقاصد العامة للشييعة اإلسالمجة ص 180
- 2ح رقار املشرري واملغرري ب ر د .حسررن حنل ر و د .حممررد عابررد اجلررابيي ,بررريوت دار رةيررة للتقزي ر والنشرري  4سررنة  2005ص 94
والقق للدفتقر حنل
- 3د .يقسف العامل :املقاصد العامة ص 80
 4املقسقعة اإلسالمجة املجسيع ص  -2073د .العامل  :املقاصد العامة ص 81
اإلمام أبق زهيع :أصق اللق ص  -365د .حممد مصطلى شعي :يعلجل األحبام ,طبعة اسازهي949
- 5د .العامل :املقاصد العامة ص 172
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وعررد أطلررق العلمررال علررى هررذه املقاصررد اسرم البلجررات اخلمررس الرريت يعتررىر أصررقساا للشرييعة وأهرردا ها العامررة الرريت
ييمى إىل حلظها على حد عق الشاطي.1
ويرري الرردفتقر يقسررف العررامل أن هررذه األإلجررة للمقاصررد حرردت الشررارف لقضررعها ابترردال ,وبرردل احملا ظررة علجهررا
إمجاساا بنزو التشيي املب .2

الفرع الرابع
تكييف نظام المقاصد الكلية
ما هق يبججف ويقصجف  qualification :هذا النظام الناظم القابض  constsntعلى مجاف البجان
اإلسالم نصا وحجاع ؟؟
يي مدرسة ججنا  ,أن النظام القانقين مشاد على أساو طبقات يتصاعد مسقا يف عالعة يدر جة حبجث إن فل
طبقررة ينب ر مم را عبله ررا ويؤسررس مل ررا بعرردها ص ررعقدا م رن عاعرردع اهل رريم حررىت ذروي ر حجررث القاع رردع األس رراو األم
.3Norm
هذا التدرج شبل رمس  formelle :مؤسس على مد التعبري عن إرادع الدولة  ,بعبرس نظرام املقاصرد
القائم يف يدر على أساو مقضقع  ,هق التعبري عن مصاحل العباد .
ولنظررام املقاصررد مقاربررة أصرري مر نظررام املبررادل العامررة للقررانقن الرريت ظهرريت يف ينسررا عررام  1945علررى إثرري
اساحررتال النررازي هلررا ,حجررث هررب كلررس الدولررة اللينس ر  -مقاوم را الغررازي -لنخررل ال رارا القررانقين اللينس ر
وإ رياغ ذلررك يف املبررادل القانقنجررة يف ظرريوف عامررة يشررب ظرريوف اجلررقيين والشرراطي عنررد صررجالة نظييتهمررا يف
املقاصد .
هل ميبن إ يال مقارنة ب نظام املقاصد ونظام احلجز املشارك يف النظيية العامة للقانقن القضع ؟؟

 -1املقا قات ج 29/3
- 2د .العامل :املقاصد العامة ص  81وانظي حقار الشي واملغي ص  94مداصلة د .حسن حنل
- 3د .ثيوت :يدرج القيارات اإلدارية ومس لة الشيعجة ,القاهيع  ,دار النهضة 97 ,ص 84
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بجد أن سؤاساا يطيح نلس هق هل إن مييبة الضيوريات حصيت يف هذه اخلمس؟؟ أم أن هذه الصجغة الت
على سبجل امللثا ؟؟
لقد نالت هذه املس لة اهتماما بالغا من يجار اللق  ,لبنها بقجت علقة مل يستقي.
اآلمردي مرلثالا (يررقيف  627هرر) صريح باحنصررارها يف سرة ,1أمرا العررز برن عبرد السررالم( ,ت 660هرر) ,قررد
أفلثي يف يقسرجم هرذه املصراحل وضري األملثلرة علرى ذلرك  ,اسامري الرذي يصرعب معر القرق أن املرذفقر أعطرى
اليأي القطع حق هذه املس لة.2
و ال ابن يجمجة (ت 728هر) لجعتىر البلجات اخلمس عسم ا من د املضار.3
ولقد يقس ابن يحقن(ت799هر) يف حديلثة عن املقاصد من صال التقسجم اخلماس .4
وإذا انتقلنرا إىل ابرن عاشرقر (ت1393ه) ارده يبلثري يعاملر مر اجلانرب اسا تمراع يف املقاصرد ميفرزا علررى
مبدأ املساواع.5
ومن املعاصيين أيض ا من يبلم عن املقاصد ملثل الشجخ حممد الغزايل ,6وامحد اخلملجش .7

- 1األحبام لآلمدي 252/3
- 2د .مجا الدين عطجة .حنق يلعجل مقاصد الشييعة ص92
- 3كمقف تاو ابن يجمجة234/32
- 4يقصريع احلبام على هام

ت العل املالك ,القاهيع ,البايب احللي 64/4 ,1958

- 5مقاصد الشييعة اإلسالمجة ,الشيفة التقنسجة 1978 ,ص63
- 6د .عطجة حنق يلعجل مقاصد الشييعة ص98
- 7و هة نظي اليبا دار نشي املعي ة 249/1 ,988
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و د .يقسف القيضاوي ,حجث أشار هذا األصري إىل أن هنالك نقعا من املقاصد مل يعو حق فما ينبغ  ,هق املقاصد
املتعلقة باجملتم  ,وبالتايل إذا فانت معظرم املقاصرد يتعلرق برالليد فحلرظ دينر وعقلر ونلسر ومالر ر ين احلييرة واملسراواع
والعدالة.1
وهاهق الدفتقر امحد اليسقين يتحد عن ضيورع ت با التقسجم ب داع من العلم وأدلت .2
أمررا األسررتاذ امساعجررل احلسررجين – وهررق بصرردد شرريح الت صررجل السجاس ر للمصررلحة عنررد ابررن عاشررقر -قررد أشررار إىل أن
حتديد ضيوريات املصلحة خيض ملا هق متحيك سا ثابت ,واعارح إضا ة احليية.3
ولقررد أشررار األسررتاذ دررم حممررد إىل أن البلجررات اخلمررس يتعلررق باحلا ررات املاديررة ,يف ح ر أن املقاصررد احلقجقررة ه ر
املقاصد الغائجة ,أبيزها القجد ,التعقل ,التحير ,التخلق ,التقحد ,التبمل ,ه مقاصد معنقية.
ويف نظينا إن يقسجم املقاصد إىل علجا وفلجة وي سجسجة و زئجة إضا ة إىل مقاصد اخللق هذا التقسجم وعي ,ميبك ساسجما
بالنس رربة للي ررل الع ررادي ,ويبل ر يف نظين ررا يقس ررجم املقاص ررد إىل املقاص ررد األساس ررجة ,مث الليعج ررة عل ررى أن يش ررمل اساوىل
مقاصد العلجا والبلجة واملقاصد السجاسجة ( مبدأ العد  -احليية -املساواع -التضامن).4
وان يلرريغ هررذه املقاصررد مررن القثجقررة الدسررتقرية م ر العلررم أن ؟؟؟؟ يعبررري احلديلثررة يتضررمن يف مقرردماهتا التعرري إىل عررجم
اجلماعة املطلق دسارهتا ا يقار املقاصد العالجة عند الدفتقر عطجة.
سا شك أن هنالك نقا التقال ب النظام باعتبار أن نظام املقاصد يستهدف _فما سنحدد_ حتقجق حلظ النظام ,
وذلك من متعلقات الللسلة القانقنجة  ,لبن نظام املقاصد ينطقي علرى عنصري آصري هرق إسرعاد اللريد واجلماعرة وحتقجرق

 -1مسنار السنن ص -90مدصل لدارسة الشييعة القاهيع ,مبتبة وهبة 1990 ,ص73
- 2العلم املقاصدي وأدلت منشقرات الزمن ,فتا اجلجب املغيبجة 1999م
- 3نظيية املقاصد عند اإلمام حممد الطاهي بن عاشقر ,املعهد العايل لللبي اساسالم  955ص99
- 4كلة عضايا اساسالمجة معاصيع ,عدد 147/8
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اخلري والبما واملدنجة ,1وهذا هق عنصي لسل  .ويقف الدفتقر اجلابيي م نظام املقاصد وعلرة سا للرق مرن الصرحة
 ,هررق يرردعق إىل التحررير مررن عجررقد القجرراو اللقهر القررائم برردوره علررى اسرتلثمار األللررات أفلثرري مررن اعتمرراده علررى املصرراحل
واملقاصد .
ميض املذفقر بققل " :إن بنال الشييعة على القجاو  ,عجاو ريف علرى أصرل جيعرل السرابق أصرال لالحرق  ,ويلري علرى
التلبري اللقه اسااراه إىل الرقرال  ,جيعلر يف ينراعض واصرطدام مر احلاضري واملسرتقبل  ,وبرالعبس بنرال الشرييعة علرى
املقاصد يق ر التلبرري دومر ا إىل األمرام وإىل اهلردف والغايرة مرن الشر ل  ,إىل مآلر وهنايتر وهرذا يلسر كراساا لال تهراد
ولتطبجق روح الشييعة وأهدا ها على مستيدات احلجاع حاضيا ومستقبالا 2
وحنررن نؤيررد هررذه اليةيررة للمقاصررد علررى أهنررا ررريع املسررتقبل  ,ولبننررا مررن هررة أصرري سا نتلررق مر أسرراو اجلررابيي جلهررة
اسانبلال بنظام املقاصد على أساو أن كيد "مصلحة فلجرة" برل علرى أسراو يضرمن عنصريا صالعر ا مبردع ا effort :
 creatrieيتياوز الللسلة القانقنجة لريعى بالشييعة إىل هدف اإلسعاد واملدنجة فما ذفينا.
ونظام املقاصد يف نظي الدفتقر الدريين هق نظام للقجم  ,لبن ما ه هايجك القجم  ,هل ه عجم عانقنجة أم لري ذلك ,
وإذا فانت عجما عانقنجة  ,هل ه كيد عقاعد أم مبادل عامة أم مبادل فىر  norm؟؟
أما الردفتقر صرايف رري أنر لرجس هنالرك بالضريورع يقا رق بر نظرام املقاصرد للحجراع السجاسرجة ونظرام املقاصرد اخلمرس ,
ومن هة أصي يدعق إىل علم مقاصد صاص سجاس .3
ويقرارح عبرراو املدرسر منظقمررة ديرردع للمقاصررد يقررقم علررى مبررادل العقررل واحلييررة والعررد  ,وهر املبررادل املسررتقاع مررن
وثجقررة صطجررة الزه ريال " اطمررة " باعتبررار أننررا حجررا مبررادل فررىر أمررا يف نظييررة املقاصررد التقلجديررة ررنحن حجررا عقاعررد
زئجة.1
- 1هذا هق يعييف املقسقعة اإلسالمجة املجسيع ,ص ,2072وعد ورد هذا التعييف عند د.العامل  :فتابة املقاصد العامة فما أشينا إىل ذلك
- 2د .حممد عابد اجلابيي :املس لة اللثقا جة يف الرقطن العرييب منرذ اخلمسرجنات مقرا منشرقر يف كلرة املسرتقبل العرييب عردد  346السرنة 30
ص21
- 3سام رشقان :اديد منهج النظي يف النظام السجاس مقع اإلنارنجت
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هذا وميبننا يلخجص مقاعف امللبيين من نظام املقاصد يف اساااه اآليج :
مقعف مقس  loto sensu :واآلصي مضجق stricto sensu :صحا اساااه املضجق يقصيون حبلثهم لنظام املقاصد يف حدود املقاصد اخلمسة املعهقدع لد النظيية التقلجدية  ,أمرا
أصررحا اساارراه املقس ر  ,جنطلقررقن هررذه النظييررة إىل عررارات أوس ر حقررق اإلنسرران والنظييررة العميانجررة املدنجررة واليةيررة
اإلنسانجة الشاملة وآ ا املستقبل اليحب ويف ذلك يقق الدفتقر حنل  :احلجاع عبل املقت  ,عبل املي واجللاف وفل
مررا يهررق البقررال  ,العقررل ضررد اجلهررل والتطرريف والدلمائجررة واإلنل رياد  ,املعررايري البقنجررة املسررماع ديررن  ,الرريت يعررين ايلررا
اإلنسانجة حق املعايري  ,البىر للسلقك  ,وعانقن فقين لألصال ضد التسمجة والشرك واإلحلراد والعدمجرة  ,الشريف أو
الع رري والبيام ررة اإلنس ررانجة ض ررد اإلهان ررة وانته رراك حق ررق اإلنس رران  ,وأصر رريا امل ررا الع ررام ض ررد الض ررجاف واإلس ر رياف و
اساستغال و اساحتبار.
"إن احلجرراع الدينجررة األصررلجة ه ر التطررابق والتقا ررق ب ر املقاصررد البلجررة للش رييعة واملقاصررد اخلاصررة للمررؤمن هررذه املقاصررد
البلجة اخلمسة للقح ييفجرب حقجقر لإلعرالن العرامل حلقرق اإلنسران يف الغري الصرادر سرنة  948واإلعرالن العرامل
حلقق الشعق املصاغ للعامل اللثالث يف اجلزائي"

2

هررذا امللهررقم املقس ر جن رده عنررد الرردفتقر عطجررة جمررا يسررمج باملقاصررد العالجررة وه ر " :حتقجررق عبررادع ا واخلال ررة عن ر ,
وعمارع األر من صال اإلميان ومقتضجاي ,ومن العمل الصاحل احملقرق للسرعادع يف الردنجا واآلصريع  ,والشرامل للنرقاح
املاديررة واليوحجررة والررذي يرقازن بر مصرراحل اللرريد واجملتمر والررذي جيمر بر املصررلحة الليديررة اخلاصررة واملصررلحة اإلنسررانجة
العامة وب مصلحة اجلجل احلاضي ومصلحة األ جا املستقبلجة ,فل ذلك بالنسبة لإلنسان و األسريع واألمرة واإلنسرانجة
مجعال . 3

- 1مقا للمذفقر منشقر يف مقع اإلنارنجت بعنقان مقاصد الشييعة عند اطمة الزهيال
- 2حقار حق الدميقياطجة ب الدفتقر حسن حنل وامللبي آندروا آرايق
 - 3د مجا الدين عطجة  :حنق يلصجل مقاصد الشييعة ص22
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مث ما مغز مشيوف األستاذ املدرس السرالف الرذفي؟ ألرجس يقرقم علرى نظريع ديردع فرل اجلردع للمقاصرد؟ وحنرن بردورنا
لسرنا مرن أنصرار علرب الطاولررة علرى نظييرة املقاصرد التقلجديررة  ,برل مرن أنصرار احملا ظررة علجهرا ونلرخ روح عصريية وعسررمة
حضارية واعتبارها ريع املستقبل ,وبالتايل نؤيد روح الدفتقر حنل يف عملجة الارمجم واإلصالح والتيديد.
إن علمرال األصررال صررنلقا اإلسرالم ضررمن املررنهج اإلهناضر املعيا ر اساريقررائ و ررال الردفتقر دراز لجشرريح ملصرالا هررذا
املنهاج يف اجلهد املتيدد اخلال و هد املدا عة وعد سا اآليات البلثريع اليت يؤفد هد اإلبداف املذفقر.
ويف نظينا  ,سا يستطج نظيية أن يستقعب حجقية القيآن وما يلت آيات الذفي يتلتق فل يقم وساعة عن مزيد من أسيار
اخللق  ,وعلى ضقل هذه اليةية نصقغ نظام املقاصد يف العبارات اآليجة:
املقاصد اإلنسانجة البلجة العلجا املقضقعجة 1اليت يتضمن حتقجق سعادع اإلنسران "عنصري لسرل " وحلرظ النظرام والسرهي
علرى حقررق اإلنسران " عنصرري عررانقين" وحتقجرق العمريان" عنصري مرردين" وإسررعاد اإلنسران وحتقجررق البمرا واخلررري "عنصرري
لسل ".2

البحث الثالث
أصالة تجربة الوقف في استشراق واستشفاف روح
المقاصد" ومسألة بناء وصياغة نظرية الوقف على أساس المقاصد"
تمهيد
يؤفد علمال اسا تماف أن اجملتم يبدأ بالاذ مسة اجملتم عنردما ينشر جر املؤسسرات ,1والظراهيع القدرويرة سا يرؤك افلهرا
إسا بعررد أن يصررب ظرراهيع مؤسسررجة وهررذا الررقع باملؤسسررة -ماهجت ر و رراعالا عرردروي ا -يتلررق م ر الررقع اليسررقيل اهجررة
 -1عقلنا مقضقعجة أي كيدع سا يتعلق بق هة نظي شخصجة إعلجمجة أو عنصيية معجنة ,بل ينطقي على معا إنساين عام
- 2هذا التبجف عييب من يعييف املقسقعة اإلسالمجة املجسيع أو من يعييف الدفتقر يقسف العامل .
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القعررف ,واص رياره علررى حتقيررل اساحسرران إىل صرردعة اريررة -مؤسسررة يترراح بآلجتهررا اساطررالف باسررتميار بررالنل العررام ,ررا
يضل اساستقيار واسانتظام يف اشباف احلا ات العامة وإنلا ما يف ذات الجد عيبة إىل ا  ,وإمنا هق مقعف رذ لإلنسران
سا ميبن حصي نتائير علرى احلجراع واجملتمر  ,وبالترايل ر ن ي سرجس هرذا احلقرل احلضراري للقعرف -2هرق يف رقهيه ونقاير
النقويررة -مقعررف للرريوح وإطررال لطاعاهتررا ,ووثبررة مررن وثباهتررا واجررج واسررتنلار هلررا يف املغرراميع اللررذع البررىر ملسر لة اخلررري
اسانساين ,وهذا ما ددو للحديث عن احلجقية الذايجرة للقعرف وهرذه اإللجرة هلرا انعباسراهتا العمجقرة علرى الرنلس اإلنسرانجة
وصالبتها ويقطجنها وييصجنها وييسجخ مققماهتا ويطهريها من الشقائب وأليا

الدنجا وليائزها وييسباهتا البهجمجة ,واألمي

يدصل يف صمجم الصحة النلسجة ,وهذا هق مغز عقل  : اخلري نقر يف القلب وضجال يف الق وعقع يف اجلسد ,والشي
حلبررة يف القلررب وظررالم يف الق ر ووهررن يف البرردن  .اإلنلررا يف س ربجل ا هررق رفررن يف نظررام شررامل ومتبامررل للتقرردم
واسازدهار والنمق والتيدد احلضاري.3
وسا عيب أن يطلق على هذا التىرف عبارع عبادع مالجة ,هق حتييي لنلس القاعف مرن شرهقع التملرك ,ملثلر يف ذلرك ملثرل
العتق وحتييي أر املسيد وبنائ  ,و عل صالصا ر العامل .4
وهنالرك مسر ة أصري الررل هرذه الظرراهيع ,هر انبلثاعهرا مررن صرمجم منظقمتنررا القجمجررة ورأمسالنرا اليمررزي ,هر نبتر يغارسررت
ومن ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررت يف حض ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررانة حض ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررارينا ,ومش ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررتل عجمن ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررا اإلس ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررالمجة  ,ع ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررا يع ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رراىل:
" البلد الطجب خييج نباي ب ذن رب والذي صبث سا خييج إسا نبدا /...اساعياف58 /
و عا أصيح وأوضر هرذه ا لظراهيع للقرت يف رحرم أعظرم مغراميع للريوح اإلنسرانجة ,ويف منرا أ رذ ملحمرة ويرقيي عقلر
وضررمريي وروح ر وأصالع ر ه ر التييبررة النبقيررة 1الت سجسررجة التدشررجنجة لللسررلة حجاينررا و ررقهي و قدنررا وعقامنررا ورةيتنررا
احلضارية ومقعلنا من احلجاع ونظيينا إىل الق قد واألساو القطجد هلقيتنا ومنظقمة عجمنا العيبجة اساسالمجة.
Marcel prelot: la sciemce politique. Paris. P92 - 1
 - 2مقال اآلنف الذفي ,ص ,97د .ابياهجم البجقم لامن مداصلت حق إحجال القعف كلة املستقبل العييب العدد  235لعام  1998ص
99
 -3مطلب التيدد احلضاري هق أحد مطالب املشيوف احلضاري العمياين العييب را
- 4د .ابياهجم البجقم لامن  :املي السابق  ,ص 102
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دراسات املؤمتي الققم العييب ووثائق املؤسسة.

ذلك أن املسلم مدعق دائما للتق إىل ا ويلبجة ندائ والشعقر بقا ب الارعجة والي عة إىل مستق أعلى يف الق قد هق
يف حالة يقيي داصل حلقق اليوح والتبامل اخللق والنلس " املنهج األصالع اساريقائ يف اإلسالم" .
والقريآن ميلرك عضرال لنجرا لتشربل اإلنسران  ,ومتبجنر مرن اصرارا فرل احلردود ,وحتديرد للمقاعرف املاديرة وانبلثاعر املتبرير,
وادده املستمي واندما

يف ايبة اإلهل واريقائ إىل اشد املنعطلات التارخيجة احلالبة.

على ضقل ما يقدم رنحن نلهرم القعرف علرى أنر آلجرة اسانطرال مبرادرات ومسرؤولجات أصالعجرة ضرخمة ,وا تتراح حقرق
ا تماعجة وحضارية ,أداع ذلك اسانسان القيآين الذي ميأل علب حب ا والناو ,هق مرؤمن أوساا ,وإنسران ثانجرا ومرقاطن
صاحل ثاللثا ,وهذا اإلنسان هق مثيع اللثقا ة العيبجة واساسالمجة ,واألنسنة اليت صلق ج هذه الدوا العمجقة ,وذودي هذه
القجم الي جعة ,إهنا العقجردع اساسرالمجة يف ا واسانسران والبرقن ,والرقع اليوحر العقجردي األصالعر جر  ,وهرذا اإلشرعاف
األفررىر واحل رقار اسا تمرراع األصررجل الررذي يررد املسررلم للتمحررقر حررق اجملتم ر والدولررة ,وهررق يف القعررت نلس ر املهمرراز
الررذي يد ع ر سا راراح فررل ع ريار عظمررة واستش رياف ,مث استشررلاف املقاعررف اللررذع مررن أ ررل حتقجررق الشرري البشرريي أو
املشيوطجة احلضارية والش ن اسانساين العام.
هذه ه األسس الللسلجة ساندراج اإلنسان املسلم يف البقن األعظم وعالعت م املطلق -ا (الذروع الق قدية) ,وه
يف القع ررت نلسر ر أس رراو اندرا ر ر يف الت رراريخ األرضر ر البش رريي( مققل ررة اإلنس رران أو الش ررخص البش رريي ومققل ررة الب ررقن
اسا تم ر رراع ) ,وه ر ررذا ه ر ررق ح ر ررق البت ر ررا الص ر ررادر ع ر ررن الجقنس ر رربق املقس ر ررقم بعن ر ر رقان :

Philosophical

.coordination of human rights. Unesco. Page 1980
وذلررك هررق الت سررجس اللررذ لبررل مشرريوف حضرراري عررييب إسررالم واعررد حمقررق ململبررة ا ومملبررة اإلنسرران مملبررة العيوبررة
ومملبة اإلسالم.
ويف هذا الصدد نحن سا ننسى رأي ملبينا الببرري مالرك برن نري يف ي سجسر الترارخي واحلضراري علرى اليوحر  ,ومتلثجلر
ملحمررة الترراريخ البشرريي ينررو بجرراين صرراعد بلعررل القررق اليوحجررة ,مث مياوحررة هررذا اخلررو واااهر بصررقرع مسررتقجمة بسرربب

 -1لجتذفي القارل احلديث النبقي الشييف املؤسس ملبدأ القعف .
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اللاعل العقل  ,وأصريا هبقط وييسب اللعل البهجم والغيائزي 1وهذا العمل التارخي احلضاري -باحلامل اليوحر  -ميلثرل
نبررل املبتغررى و ررال الغايررة وعلقيررة ومنتهررى اإلنسرران ,إضررا ة إىل الضررمان اإلهلر البررقين يف إطررار البعررد احلرردث ال رقاعع
التطهيي الذي متلثل ظاهيع القعف.
إن إشيا نقر ا ضيوري للعامل يف خمىره وللمزارف يف حقل وللصان يف مصنع  ,واإلسرالم هرق ويل القرجم ,ويل احلقجقرة,
وإن حتييك مبادل القح ضيورع ذع لتحييك عقان التاريخ ونقامجس احلجاع وحيفة اجملتمعرات ,حجرث يرتم اسالتحرام بر
القجم اجلقهيية للقيآن واإلنسانجة م ضيورات احلجاع ,وعلى ضقل مصلحة النراو وبر رادهتم املنظمرة ,واإلسرالم لرجس كريد
دين أو نظيية لسلجة ,بل نظيية ا تماعجة ونظيية اعتصادية وينمقية ,ونظييرة وطنجرة ,ونظييرة يف الدولرة ,واجملتمر املردين,
وهنالك اريبا ب القح واألصال واإلرادع واحليية واحلد الجقم  ,وهذا ما جيعل اللعل القطين عبادع ألن فل شر ل
يف اإلسالم عبادع.2
وعلى هذا األساو املصلحة باملعا الضجق سا يستطج أن يؤسس اجملتم  ,بل اجملتم أوس مرن ذلرك ببلثرري ,إنر وطرن
وأر وانسان وعجم وعد وما

وحاضي ومسرتقبل ونظريع علرى الق رقد ودسرتقر أصالعر ومجرايل وعجمر وعملر  ,وفرل

ذلررك مؤسررس ررنهج األمرري براملعيوف والنهر عررن املنبرري ,مر التنقير بر ن اساسررالم سا يسررته باملصررلحة وسا ينلرري منهررا,
والدولة يف اإلسالم ه دولة املصاحل.3
والقعف أداع حتقجق هذه املصاحل ,مصاحل الناو يف فل صغريع وفبريع من شؤون احلجراع الجقمجرة ,فمرا مترت علرى عهردنا يف
حضرارينا املمرياف القار رة الظررل وهبرذا يلتقر العبقديررة

مر روح العيوبررة وروح اإلسرالم وروح اجملتمر وروح الدولررة وروح

التنمجة وروح التيدد واخلجار احلضاري وروح النهضة.

 -1فتاب شيو النهضة ,ييمجة عبد الصبقر شاه  ,وعمي مسقاوي ص 186
- 2د .تح الدريين :صصائص التشيي اساسالم يف السجاسة واحلبم ,املي السابق ,ص21
- 3د .حممد أمحد صلف ا  :القيآن والدولة ,املؤسسة العيبجة للدراسات والنشي,2,981 ,ص 140وما بعدها
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وب ررذلك يس رراهم اإلنس رران الق رريآين امل ررؤمن املتي ررذر ح ررق ا يف اسا تم رراف اإلنس رراين والش ر ن اسانس رراين ,وحبج ررث يتحق ررق
التحالف البقين ب ا واحلب البشيي ,وهرذه هر الشريارع اإلهلجرة ,اللحظرة الللسرلجة اإلسرالمجة الريت يليري فرل شرال
نقر لإلنسان واحلجاع واحلضارع.
هذا هق ي سجسنا اليوح للقعف ,ويلك أرضجت اليصجنة وحاضنت اإلنسانجة واسانسان املسلم سا دقق شلا جت ونقاله إسا
إذا حتير يف عملجة القعف لق ا حتيرا مطلقا ,متييدا عن عي الدنجا وزيلها و سادها.
والعقجرردع يف اإلسررالم لجسررت أحاسررجس وحقررائق نلسررجة صرريف ,بررل لايتهررا بنررال الررذات اإلنسررانجة وحتقجررق املبررادل والقررجم
املعنقيررة ,1والعنصرري اخللقر والقررجم العلجررا أسرراو لإلعررداد الررذاك لللرريد مررن أ ررل إطررال طاعاير فرردوا للنشررا احلجررقي
للدولة جبمج و قه  ,2ومن مث املشيوف الديين -حسب رأي الدفتقر حسن حنل  -مشيوف عمل ,والقح نظام ملثايل
للقاع  ,والعامل نظام طبجع للملثا  ,وباملقابل بلثريا ما ينهض العقجدع النظيية يف لجا املمارسة العملجة ,والعمل لجس
نتجية ضعف يف الت مل ,بل الت مل هق ع ضعف العمل.3
والتشيي اإلسالم يعين باملنا واملصاحل ,واإلسالم ي صذ بدأ املنلعة ,وينرز املا  -باعتباره أصل املنا ومصدرا هلا-
منرزلت من اساعتبار ,ويقدره عدره ,ويعتىر يف يشييع السجاس  -سقال أفان على املستق الليدي أم اسا تماع أم على
مستق الدولرة -مقصردا أساسرج ا مرن املقاصرد اخلمسرة الضريورية ,برل عنصريا مققمر ا للدولرة ,نقرق إذ يقرف اساسرالم مرن
مبدأ املنلعة ,هذا املقعف ,ددد مضمقن املنلعة بضقابو وشيو حبجث جيعل مغاييا مللهقم املنلعة يف مذهب بنتام.4
ونشري استطيادا أن حد حتق فبري يف مهمة العقجدع يف اساسالم ,اذ مل يعد يلهم على اهنا دا للسلقك وباعرث عرن
العمل ,ضالا عرن أن هرذا حترق طريأ علرى صرعجد العقجردع حجرث حترق إىل طاعرة لألوامري وا تنرا للنرقاه فمرا حرد
انلصررا آصرري ب ر العقجرردع واملصررلحة  ,تحقلررت العقائررد إىل برردائل عررن املصرراحل ,وهررذا مررا عرراد إىل بقررال العقجرردع دون
- 1د .الدريين :املي السابق ,ص 16و 23
- 2ابن صلدون ,املقدمة ص142
- 3فتاب من العقجدع اىل اللثقرع ,املقدمات النظيية ,بريوت ,دار التنقيي للطباعة والنشي,1 ,988,ص64
- 4د .دريين :صصائص التشيي اإلسالم
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ش رييعة ,ضرراعت الش رييعة ,ومل يغررن العقجرردع ,وبالتررايل قررد انتشرري يف عقجرردينا اللبرري الالهررقك ,ولررا اللبرري اإلنسرراين
املصلح  ,ت فدت حمقرية ا  ,وهامشجة اإلنسان.1
ويتحدد أصالة نظيية القعف يف الزاويت اآليجت :
 -1اصالة يف يبقين النظيية واسسها الصجالجة
 -2أصالة يف احلقق واجملاسات امللتتحة

الفرع األول
االصالة في تكوين النظرية الفقهية وأسسها الصياغية على ضوء نظام المقاصد
مقدمة:
وفمررا علنررا سررابق ا الررقح يف اإلسررالم نظررام ملثررايل للقاعر ملثلمررا أن العررامل واحلجرراع نظررام طبجعر لتحقجررق امللثررا وييمجتر إىل
واع .
أ ل لقد فانت عجقن ايبة القعف -وصال عمياننا احلضاري -يينق إىل السمال حبة وشغف وأمل يستقح
ويستشف روح هذا الدين مبتغجة صجالة األداع اللنجة امللثلى ألدال رسالة الصدعة اجلارية  ,وإيصاهلا إىل مستحقها ب جن
القسائل والطي املناسبة.
وسا شك القسجلة يبىر ببىر لايتها ويزداد علقا فبريا بازدياد رععتها ,والعبس هق الصحج  ,ما من لاية فبريع إسا
وفان ورالها وسجلة فبريع يزداد شي ا ويزدان هذه القسجلة.
ولعل هذا هق املىرر يف نشقل " ق القاع " و " ق الذرائ " والقق بر " نرلس القاع " نبا إىل
يعبري العز بن عبد السالم".

 - 1د .حسن حنجل  :من العقجدع اىل اللثقرع ص62
25

نب نرلس الشارف "

واسررتطيادا نسررتطج القررق إنر مررا مررن نظييررة ا تماعجررة ,إسا وصاضررت  -بت يجررد اجلمرراهري والنرراو -امتحرران امللبرري جر ,1
واعتنقرت مررن الضررمري العررام conscience publique :حررىت يجسرري هلررا -فررالقعف اإلسررالم  -أن يالعر هررذا
الت يجررد مررن اجلمهررقر وهررذا القبررق النهررائ واسانتقررا النهررائ مررن ميحلررة الالملبرري ج ر إىل ميحلررة امللبرري ج ر املقبررق
وامليلق

ج.

ونظيية القعف صلب عقدها واستقت على سقعها بلضل هؤسال اللقهال العضقي من امتنا الذين وضعقا نصب أعجرنهم
رضال ا وإرضائ  ,وييسجخ هذه النظيية ويلثبجت أعدامها على أسس الشييعة وأحبامها ومقاصدها .
صررحج أن اللقر اإلسررالم – بصررقرع عامررة -قر يوعر  ,ولبررن ورال هررذا اللقر يستضررمي يصررقرا ورةيررة فاملررة لنظييررة
القعف ودورها ومنتهاها وميااها ومبلأ أميها -الشييعة ومقاصدها.
ص ررحج أن النظ رييت القعلج ررة واملقاص رردية مل ينطلق ررا م ررن نقط ررة زمنج ررة واح رردع ,ولب ررن ص ررد املنط ررق والبن ررال الس ررلجم يف
النظ رييت أوصررال إىل الغايررة الصررحجحة ,وهبررذا علجنررا أن نسررتيل هررذه الشرريو اللنجررة والتقنقيررة لنسررتنطق يف النهايررة
مبتغاها األساس  ,وهق أن نظيية القعف نقاع يف علب اخللجة األم املقاصد ومدماك أساو يف بنائها.
وبالطب لجست دراستنا لنظيية ق القعف دراسة نجة صالصة ,وإمنا دراسة لبشف إضمار يلك الصلة ب القعف وأم
البىر ونسب العظجم.
وبررالطب قررد اصارنررا بعررض العناصرري يف نظييررة قر باعتبارهررا األفلثرري دسالررة ويعبرريا يف القصررق إىل اهلرردف وهررذه العناصرري
ه :

 -1د .حممد عابد اجلابيي :عضايا يف اللبي املعاصي ,ميفز دراسات القحدع العيبجة 1,977ص79
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المطلب األول
معنى الوقف منظور إليه من زاوية المقاصد
يف ظررل علررم الشرييعة أو مررا يسررمى بعلررم احليفررة أو علررم اخلال جررات ررا يصررارف يف عصرينا علررم النقررد أو نقررد النقررد محررل
القعف اساصطالح األك:
هرق حربس العر اململقفرة عرقساا علررى حبرم ملررك ا عرن متلجبهرا ألحررد مرن العبرراد علرى و ر الت يجررد ,والتصرد باملنلعررة
على اللقيال أو صي ها على و من و قه اخلري.1
نلعة القعف على اللقيال ,أو على لريهم من ذوي الجسار

يقهي القعف ولايت ومبتغاه وعصده ومنتهى أميه ,التصد

وعلى أية هة أصي حسب مشج ة القاعرف علرى أن ينتهر القعرف إىل هرة بري سا ينقطر  .2وأمرا القعرف علرى األلنجرال
وحدهم ,غري ائي ألن لجس بقيبة.3
والقعف ائز عند اجلمج  ,وإمنا اخلالف يف اللزوم 4ورفن التقي إىل ال ببذ املا على الذرية واللقيال املساف وو قه
اخلريات ,وأ ضل الصدعات أدومها بقال وأعمها نلعا مث أشدها حا ة.5
والقعف يبقن يارع مباح ا ,فما لق وعف أحدهم مال بقصرد القيابرة ,قعلر صرحج  ,ولبرن سا يلثرا علجر  ,األصرل أن
يبقن عيب إىل ا يعراىل منردوبا إلجر  6والشر ل األساسر هرق يق ر القريآين عنرد الغمرق
املقضقف ,وهق هنا التصد لق ا واملستحققن بالضيورع قيال.
 -1القعف يف الشييعة اساسالمجة  ,مطبقعات املبتبة احلديلثة – طيابلس -لبنان ص 7
 -2املي السابق ص 8
- 3رد املختار
- 4القعف يف الشييعة اإلسالمجة ص9
 -5القعف يف الشييعة اإلسالمجة ص 10.9
- 6املي السابق ص 10
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أو السربقت يق هرا ميلجر روح

لبررن ,إذا ذفرري القاعررف القعررف علررى أوساد ررالن وسرربت ,قررد اصتلررف يف األمرري عنررد املالبجررة ,إذا ر ض رقا ,قجررل يعررقد
للقاعف إن فان حجا ولقارث بعد مقي  ,وعل يعقد لللقيال.
ولعل سبب عقهلم يعقد للقاعف أو لقرثت  ,هق أن القاعف مل يذفي إسا هة معجنة .جعتىر على هذا القق مؤعتا.1
وبررالطب احلررا سا يلثررار إسا بالنسرربة للقعررف الررذري ,أمررا يف القعررف اخلررريي ,رراألمي يتعلررق ب ر ياد حمررددين بالصررلات سا
بالذات...
والذين عالقا يذهب القعف إىل اللقيال ,عالقا سا يذهب إلجهم إسا با تهاد احلافم ,ألن وعف سا نعلرم لر
هق الذي يع

هرة ,واحلرافم

هات الىر 2وأدساها يف الىر ,إذا فان القعف عد اهم ومل يذفي هات الىر ,ولنستم هذه امليع إىل عينجرة

أصي أثريت يف اللق احلنل  ,اإلمام حممد يض الشيو اآليجة 3للزوم القعف وه :
بتسلجم الع املقعق ة -أن يبقن الع مغيوزع -أسا يبقن القاعف اشار لنلس شج ا من منا القعف -أن يبقن آصي
القعف لللقيال...
مث إن إذا وعف شخص مج حصت على أهنا اللثلث ,مث ظهي إهنا النصف صار نصجب فل وعلا.4
والذي يعنجنا هنا لجس مبان اللقهجة حق القبق وعدم  ,وإمنا يلك القيائن اليت أعجمت ووضعت لصاحل اللقريال ,سرقال
أيجنرا علررى ذفيهررا أم مل نر ت ,ويقضررج ذلررك أن اللقر مرردعق إىل حتديررد دائرريع املشررمقل بررالقعف " la sejet du
 "droitساسررجما عنررد الغمررق  ,وهررؤسال مررن أعررار القاعررف ,وفرران امللرريو

ب صررحا ال ريأي السررابق أن يقسررعقا مررن

نطا الدائيع أو ينهقا القعف ,لماذا هذا اسانتقا والقثق لصاحل اللقيال.

 -1اإلمام أبق زهيع :حماضيات يف القعف ص 63
- 2اإلمام أبق زهيع :حماضيات يف اللق  ,الغري على طال شعبة القانقن ,معهد الدراسات العيبجة ,959 ,ص 63
- 3القعف يف الشييعة اإلسالمجة ص 14
- 4القعف يف الشييعة اإلسالمجة ص 19
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نعتقرد أن األمري ,يتعلرق برراليوح العامرة للشرييعة ,الشرييعة أعجمرت أصرالا وا اراضرا علررى مملبرة الضريوريات ,وأدوات ذلررك
آلجات ويقنجات القاعرف ,وعنرد سربقت هرذه اآللجرات ,يي ر إىل الريوح العامرة ,والت يجرد هر روح القعرف املؤسرس أصرالا
لصاحل اللقيال.

المطلب الثاني
لقرد امجر معظرم قهررال الشرييعة علرى أن الت يجرد شري يف صرحة القعرف ,قررد اشرار الشرا ع الت يجررد الطلرق لرري املقجررد
بررزمن ,فررذلك قررد اشررار الشرري السررابق ابررن حنبررل ,فمررا جنررده يف املغررين 1وهررذا مررا يت فررد أيضررا عنررد الصرراحبان أليب
حنجلة حممد ,وأيب يقسف ,وان فان هذا األصري سا يشدد يف صجأ الت يجد يشديد حممد.2
والظاهيية يي لزوم الت يجرد ,مرلثلهم يف ذلرك ملثرل معظرم اللقهرال .3الت يجرد إذن يردصل يف مقتضرى القعرف ,وهرق بالترايل
رزل مررن معنرراه ,4وان فنرا نرري اإلمررام مالررك جيجرز القعررف مؤعتر ا 5يؤيررده مرن ذلررك بعررض قهررال الشرجعة وأبررق يقسررف مررن
األحناف.6
ونسررتطج القررق إن صررىر سررجدنا عمرري يف وعلر يعتررىره عمرردع اساسررتدسا  ,والرردلجل احلررافم يف املقضررقف ,قررد ررالت ج ر
عب ررارع "ح رربس األص ررل" وعب ررارع " سا يب رراف وسا يقه ررب وسا ي ررقر " ,باإلض ررا ة إىل عب ررارع " حب ررجس مادام ررت الس ررمقات
واألر " ,هذه العبارات ,إن دلت ,منا يد ويؤفد الت يجد ,والعبس هق الصحج ألن يتعار مر مقتضرى القعرف,
هذا ضالا عن أن القعف إسقا

هق فالعتق ,وفل اإلسقاطات سا يص إسا مطلقة.7

 -1املغين ج 6ص165
- 2البحي واإلسعاف وابن عابدين وانل القسائل
- 3احمللى ج 6ص183
- 4اإلمام أبق زهيع :حماضيات يف اللق ص 76
- 5الشيح الصغري والببري واخلطا أبق زهيع :حماضيات يف القعف ص 76
 - 6ت الغديي لبما الدين بن اهلمام واملبسق ج 12ص 14
- 7اإلمام أبق زهيع :حماضيات يف القعف ص  ,79القعف يف الشييعة
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"أما الرذين أ رازوا القعرف مؤيردا ومؤعترا ,رريون أن القعرف صردعة ,والصردعة ارقز بالتقعجرت والت يجرد ,هرذا ضرالا عرن أن
حديث سجدنا عمي يصدر بعبارع" إن ش ت" ي فجدا على قاز الت يجد والتقعجت.1
نعررقد نؤفررد بر ن األصررل يف األشررجال أن يقررام القعررف إلجنرراز الغرري منر وحتقجررق ميامجر  ,ر ذا وعلنررا مرلثالا وعلرا مررن ا ررل
القضال على مي الطاعقن ,رالقعف مقجرد براملي  ,وبرالعبس إذا فران القعرف ملردع سرنت مرلثالا ,طبجعرة القضرال علرى
هذا املي ي ىب هذا التحديد والتقججد...
وعييب من ذلك ما ال عند " رد املختار" ,قد ذفي أن املقصقد من الت يجد هق " الت يجد أو ما يققم مقام ."2
نعقد نؤفد ب ن األصل يف األشجال وطبائعها امليفقزع جها أن يبقن القعف إلجناز الغي من وحتقجرق ميامجر ولقرد عسرم
القانقن رعم  48لعام  - 1946الذي صدر يف مصي – القعف إىل ثالثة أعسام:
 عسم سا جيقز إسا مؤيدا ,وهق وعف املسيد. عسم سا جيقز مؤعتا ومؤيدا وهق القعف األهل أو الذري. عسم جيقز مؤعت ا ومؤيدا وهق القعف اخلريي.هذا ونللت اسانتباه إىل يلك القينجة 3اليت أعجمت لصاحل أعي الناو إىل القاعف ,قد ال يف املهرذ  :يصر ويصريف
بعد انقريا

املقعرقف علجر إىل اعري النراو إىل القاعرف ألن مقتضرى القعرف اللثرقا علرى الت يجرد الرذي دمرل جمرا مسراه

علررى شرريطة ,و جمررا سرربت عن ر علررى مقتضرراه ,ف ن ر وعررف مؤيرردا ,ويقرردم املسررمى علررى لررريه ,أمررا إذا انقرري املسررمى
صيف إىل اعي الناو إىل القاعف ألن من أعظم هات اللثقا .4

- 1أبق زهيع :املي السابق ص 80
- 2القعف يف الشييعة اإلسالمجة ص8
- 3أبق زهيع املي السابق ص 80
- 4املهذ ج1ص 417واملغا ج3ص 195
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وسا حا ررة لإلشررارع إىل أن القريائن ه ر روح النظررام القررانقين ,واملالحررظ يف ق ر القعرف فلثرريع الق ريائن الرريت أعجمررت لصرراحل
األعيبررال ولصرراحل الضرريورع واللق ريال هررذا ض رالا عررن الت يجررد الررذي يرردصل – باألصررل وعنررد معظررم اللقهررال -يف مقتضررى
القعف ومعناه وحقجقت .1
واخلالصررة يمجر اإلشررارات والعبررارات والقريائن ااهررت لررد اللقهررال لررتلمس روح املشرريوف يف القعررف وصررجالت صررجالة
وسبب سببا يف هذه اهلج ة...
هبذا قد استبعدت نظيية القعف الشيو اآليجة:
 -القعرف علرى عرقم ب عجراهنم ,هرذا سا جيرقز إسا إذا اشرار حترق املنلعرة إىل املسراف بعرد انقريا

احملرددين بررذواهتم" -

ساحظ اساسرتدراك بتحرق املنلعرة إىل املسراف " ,هرذا اساسرتدراك عينجر واضرحة يف محرل القعرف صصرائص املشريوف العرام
لتغطج الضيوريات"
 عدم إ ازع القعف على شخص بذاي . عدم إ ازع القعف ملدع سنة أو شهي سان ذلك بعجد عن روح القاعدع اليت لاطب الصلات سا الذوات.وحقجقة األمي ان جيب الاروي هذه امللثابة والنظي إلجها نظريع يعامرل مر طبرائ األشرجال ,والنسرب امليفرقزع جهرا ,أفلثري مرن
التعامل م معجار زمين شبل وصارم وصا من الدسالة.
قد نقجم وعل ا من ا ل القضال على الذبا أو القضال على مي مع  ,عندئذ ينته القعف بانتهال ليض  ,وبذلك
ررالزمن امللررار هررق الررزمن النرراب مررن برريع احلا ررة العامررة املطرريدع ,باعتبرراره بعرردا مررن أبعادهررا وعنص ريا مررن مقتضرراها
ومعناها ,أمرا التقعجرت العرار احلردث املرييبو بلبريع ذايجرة وشخصرجة وصاصرة ,هرق مي رق
املتضمن :خماطبة الناو بصلاهتم سا بذواهتم.

- 1السجد سابق :ق السنة ,دار البتا العييب ,بريوت

 ,971 ,1كلد ,3ص522
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ويتنراىف مر

رقهي القاعردع

وبجان ذلك أن فان هنالك أسبا يد ع إىل اشارا الت يجد ,األوعاف فانرت ينشر لصراحل اللقريال وأبنرال السربجل وحنرن
هنررا أمررام ظرراهيع مسررتدمية  ,واألمرري علررى صال ر بالنسرربة للمحرردث ويف بعررض التشرييعات احلديلثررة ,وذلررك ملعاجلررة بعررض
املشرافل الرريت يقا ههررا القعرف ,إذا دميقمررة املشرريوف واجلهرراز اخلرادم هلررذه الدميقمررة واسرتميارها واطيداهررا وانتظامهررا فانررت
اللبرريع ا ألم امللترراح الرريت للقررت حقهلررا التقنجررات والصررجالات و اإل ريالات اللقهجررة مررن أ ررل ير م إدامررة الغرري الررذي
لنشئ من ا ل القعف.

المطلب الثالث
القربة في الوقف
علنا إن األصل يف القعف أن يتقي ها إىل ا بالنلا يف أو الىر بالصدعة اجلارية ,وإن صالو هرذا الصريف اإلنلرا
على بعض األلنجال.
ولقد ي صالف ب اللقهال حق هذا اإلنلا املغايي ,وهل هق من حقجقة القعف ومعناه أم سا.
اإلمام مالك مل يشار الليبة ,بل افتلى أسا يبقن عصجة ,والعىرع يف حتديد املعصجة ,ه اعتقاد املالك عنرد القعرف,
لذلك ص يف بعض األعقا وعف املسجح على البنجسة ,1فذلك ص وعف الذم على قيال املسلم وأهل الذمرة
أو إذا وعف املسلم والذم شج ا على بجت املقدو ,بعبس ما إذا وعف ذم شج ا على مسريد لرري بجرت املقردو ,أو
إذا وعف مسلم شج ا على بجعة أو فنجسة ,ل احلاسات األصريع سا يص القعف...2
ويذفي السجد سابق أن صلجة بنت حج زوج الني "ص" وعلت على أصجها الجهقدي.3
والشا ع سا يشار ظهقر القيية يف القعف ابتدال ,بل أسا يبقن القعف يف معصجة ,4وهذا هق رأي أمحد بن حنبل.5
- 1الشيح الصغريج 2ص 267
- 2القعف يف الشييعة اإلسالمجة ص30
- 3السجد سابق :ق السنة ,كلد ,3ص524
- 4أبق زهيع :حماضيات يف القعف ص 63
- 5املي السابق ص 93
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و ديي باملالحظرة أن مرذهب مالرك ,ولرق أنر سا يشرار الغيبرة سا يصريف الغلرة علرى األلنجرال إذا فران القعرف علرى عرقم
جهم الغين واللقري ,وسا ميبن الصيف علجهم مججعا ,ل هذه احلالة سا يتم الصيف إسا على ذوي احلا ة ( اللقيال).1
 أما احلنلجة قد شدوا يف األمي ,اشارطقا أن يتمخض القعف جلهة الىر والقيبة ولق باملآ  ,قد ال عند ابن اجم يفالبحي ":ما ذفي يصي ا نص على اللقيال واحلا ة القعف صرحج دصرقن أم سا ,ومرىت ذفري مصري ةا يسرتقي جر الغرين
واللقري ,إن فانقا دصقن ص التملجرك ,وإن فرانقا سا دصرقن هرق باطرل ,إسا أن يبرقن يف للظر مرا يرد علرى احلا رة
فالجتررامى ,حجن ررذ إن فررانقا دصررقن مرراساا األلنجررال واللقريال سرقال ,وإن فررانقا سا دصررقن ررالقعف صررحج ويصرريف إىل
قيائهم .وفذلك القعف على الزمين ,هق على قيائهم.2
لبن هل يتعار م احليية الدينجة أي م القاعدع اللقهجة " ,أمينا وييفهم وما يدينقن؟؟
جيجب على ذلك األستاذ أبق زهيع بالنل ألن هؤسال األئمة اللثالثة ايلققا على إعيار الذمج يف بجقت عبرادهتم وييمجمهرا
وإصالحها ,وإما مل جيرقز بعضرهم القعرف علجهرا ألن القعرف ينظرجم إسرالم  ,أي عبرادع إسرالمجة ,ويتضر أن يبرقن يف
ابتدائ وانتهائ حمض ا للخرري ويقسرع للنراو ,ولبرن األئمرة أ رازوه يف فرل معريوف ,وإن فران احلنلجرة شرددوا بر ن يبرقن
انتهاةه للخري.
ويف احلقجقررة ررالقعف جيررب أن يررتمخ ض للخررري يف ابتدائر وانتهائر وان يرزا يلررك التقسررعة الرريت عيرهررا األئمررة اجملتهرردون,
يقق صاحب اليوضة الندية يف يعلجق على احلديث الذي صاطب اليسرق  عمريا :القعرف الرذي رالت بر الشرييعة
ورلب ج اليسق  , و عل أصحاب هق الذي يتقي ب إىل ا عز و ل حىت يبقن من الصدعة اليت سا ينقط عن
اعلهرا ثقاهرا ,ألن ذلررك صرالف مقضرقف القعررف املشريوف ,لبرن الغيبررة يق رد يف مرا أثبررت الشرارف أ ريا للاعلر فائنر ا مررا
فان ,من وعف على إطعام نقف من أنقاف احلجقان احمليمة فان وعل صحجح ا ألن ثبت من السنة الصحجحة" أن يف فل
فبد رطبة أ يا" ,وملثل هذا لق وعرف علرى مرن خيريج القرذارع مرن املسريد ,ويي ر مرا يرؤذي املسرلم مرن طرييقهم ,فران
ذلك وعلا صحجحا لقرود األدلة الدالة على ثبقت األ ي للاعل ذلك ,قس على ذلك لريه مما هق مسراو لر يف ثبرقت
األ ي للاعل  ,وما هق أفد من يف استحقا اللثقا .
 -1املي السابق ص 95
 - 2ال هذا النص عند الشجخ أيب زهيع :حماضيات يف القعف ص 100
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المطلب الرابع
األعيان الموقوفة
األصل يف الع املقعق ة – عند األحناف -أن يبرقن عقرارا لرجمبن ينلجرذ حبرم الت بجرد ,وعرد أ رازوا القعرف يف املنقرق
استلثنال ,ف ن يبقن يابعا للعقار أو يبقن متصال ب ايصا عيار وثبات ,أو أن يبقن عد ورد أثي جبقاز وعل فاألسرلحة
استنادا إىل رواية وعف سجدنا صالد سالح  ,وأصريا إذا ي باملنقق عيف فقعف البتب واملصاحف.1
واإلمام مالك والشجعة اإلمامجة جيجرزون وعرف املنقرق ألن القعرف يبرقن عنردهم مؤبردا أو مؤعترا ,وإذا فران املنقرق مؤبردا
از استبدال أما الشا عجة واحلنابلة ,قد أ ازوا وعف املنقق فالعقار ,ولبن فجف ميبن ي بجد القعف وهق منقق ؟؟.
أ ررا صرراحب املهررذ وصرراحب هنايررة احملترراج عررن ذلررك قررالقا  :إن وعررف خنلررة يلررت أو هجمررة تزمنررت أو ررذوع ا
علررى مسرريد ,تبسرريت لج ر و هرران  :أحرردإلا سا جيررقز بجع ر فمررا ذفينررا يف املسرريد ,واللثرراين جيررقز بجعر ألنر سا يي ررى
منلعت ينالف املسيد ,جمبن الصالع ج م صياب .2
ولقد أ ا املذهب احلنبل عن اإلشبا جبقا واحد هق اساستبدا .3

- 1أبق زهيع :حماضيات يف القعف ص 117
- 2هناية احملتاج إىل شيح املنهاج ج 4ص286
- 3الشيح البري على املقن ص243
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والقانقن رعم  48لسنة  946الصادر يف مصي أ از وعف العقار واملنقق دون شي ..ولقد اعتبس القانقن اللبناين مرن
القررانقن املصرريي السررالف الررذفي وعررف املنقررق والعقررار ,وذلررك يف القعررف الررذري والقعررف املشررارك ب ر اخلررريي والررذري,
حجث نص يف املادع  /15/على ما يل :
جيقز وعف العقار واملنقق ,فما جيقز وعف حصص وأسهم الشيفات املستقلة استقالسا ائزا شيعا
أمرا وعرف املشراف رييربو برالبالم علررى اشرارا القربض ,اللقهرال الرذين اعتررىروا القعرف يامر ا سا دتراج إىل القربض جيجررزون
القعف م الشجقف ,والعبس .
وننقه أن أبا يقسف ولريه مل يشار القبض ,لذلك قد أ ازوا وعف املشاف دون احلا ة إىل عسمة.
وم ر ذلررك قررد ايلق رقا علررى أن وعررف املسرريد واملقررىرع سا جيررقز إسا بعررد القسررمة واحلبمررة مررن ذلررك واضررحة ألهنررا حررق
صالص

يعاىل ,وهذا سا يتم م الشجقف .

ولقد أ از القانقن رعم 48لسنة -946الصادر يف مصري -وعرف املشراف الرذي يقبرل القسرمة بر طال  ,أمرا مرا سا يقبرل
القسمة ,قد من وعل إسا يف حاسات ثال نذفي منها:
-1أن يقررف شررخص حصررة يف مصررن علررى مستشررلى ,وخيصررص املصرريف لشريال أدويررة للمشررلى ,مث يبرردو لر أن يقررف
احلصررة األصرري علررى املستشررلى علررى أن يبررقن املصرريف ملبا ر ع األطبررال ,أو أن يقررف حصررة مررن اللقهررال لررري القابلررة
للقسررمة علررى عمررارع مسرريد ,مث يقررف بعررد ذلررك احلصررة علررى املسرريد علررى أن يبررقن املصرريف هررق إعامررة الشررعائي يف
املسيد.
-2جيقز وعف األسهم واحلصص يف الشيفات اليت يلل بطييق رائز شريعا ,الشرجقف جهرا سا يرؤدي إىل نرزاف ألنر ميبرن
بجعها.1

- 1أبق زهيع :حماضيات يف القعف ص124
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واخلالصة ,القعف سا يبقن إسا يف ع مملقفة لصاحبها ملبا بايا ,وأن يبقن معي ة يعييلا فامالا  ,ملثرل ذلرك إذا فران
العقار املقعقف عد اشراراه القاعرف علرى أن يبرقن للبرائ حرق اللسرخ صرال مردع معلقمرة ,ر ذا وعرف البرائ العر املبجعرة
القعف صحج

1

المطلب السادس
الملكية في الفقه
سا ليج امللبجة من القاعف عند املالبجة ,ويف بعرض األعرقا عنرد اإلمامجرة ,امللبجرة يبقرى للقاعرف ,لبنهرا مقجردع سا درق
ملالبها بجعها أو التصيف جها  ,عا بعض الشجعة :إن القعف إن فران علرى هرات عامرة فراللقيال واملسراف واملصراحل
سا ميلك  ,وإن فان يف لري ذلك امللك للمقعقف علجهم 2وروي هذا القق عن اإلمام أمحد ,و ال يف املغا أن ينسب
إىل الشا ع  ,وحية هذا القق يققم على النص وعلى و قه من اليأي سا يسعنا ذفيه لعدم و قد املتس لذلك

3

وأر ر األعررقا عنررد الشررا ع  ,وعنررد احلنلجررة أن القعررف خيرريج مررن ملررك القاعررف إىل لررري مالررك مررن العبرراد ,بررل يبررقن
املالبجة على حبم ملك ا يعاىل ,وعلى ذلك الظاهيية ولريهم ,وهذا هق رأي ابن حزم فما ال يف احمللى .4
واألص ر -يف رأينررا -أن خيرريج امللررك عررن ملبجررة املالررك ,وبالتررايل مررا عجمررة هررذه امللبجررة الرريت رريد اسانتلرراف جهررا عررن
صاحبها ,مث بقجت ل هذه املدع الطقيلة ساسجما إذا فان القعف صريي ا.
وهذه ما علت الققان األصريع يف القعف ,قد بق القعف اخلريي على ما فان العمرل بر يف مرذهب احلنلجرة ,أي اعترىر
املل ررك جر ر عل ررى حب ررم مل ررك ا س رربحان ويع رراىل ,أم ررا القع ررف األهلر ر أو ال ررذري ق ررد ألغر ر و عل ررت األعج رران ملبر را

 -1املي السابق ص127
- 2أبق زهيع :حماضيات يف اللق  ,املي السابق ص106
- 3املي السابق ص106
- 4املي السابق ص110
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للمستحق  ,واملهم عندنا هق القعف اخلريي  ,هذا القعف يتحلى –فما رأينا -باملقضقعجة والسمة العامة البعجردع عرن
فل سعة ذايجة صاصة.
وسا حا ة للت فد ب ن اعتبار القعف اخلريي صار ا عن ملبجة القاعف هنائجا يدصل يف دائيع املشراري العامرة را يف ذلرك
من ميونة و دو ينعبس آثارها الطجبة على الصاحل العام .

المطلب الخامس
أحكام الوقف
اشار يف القاعرف أن يبرقن مرن أهرل التىرعرات ,وذلرك بر ن يبرقن بالغرا عراعالا حريا لرري حميرقر علجر  :لسرل أو لللرة

1

ونشررري اسررتطيادا إىل أن القررانقن الررذي صرردر يف مصرري حتررت رعررم  119لسررنة  954أ رراز للررقيل املررايل أن يقررف علررى
الصغري ب ذن من القاض  ,وذلك ألن املادع اخلامسة من هذا القانقن أ ازت ل التىرف من ما الصغري ,وبالتايل إذا فان
التىرف يقتض وعل ا على أمي إنساين عام ,فقعف لالت أسهم لبعض هات النل العام ,أ جز ذلك ب ذن احملبمة

2

وإذا ا تمعت ال قصايا بالىر والقعف يف مي املقت عسمت بجنهما عسمة حماصة ,أي بالتناسب بجنها.
وهنالك وصجة يتقدم على فل القصايا وعلى القعف يف مي املقت ,وه القصجة بعتق العبرد ,وعتقر يف مري املرقت,
ر ن اللثلررث إذا ضررا عررن عجمررة العبررد وعررن القصررايا واألوعرراف يف مرري املررقت نر يتقرردم أوساا عتررق العبررد ,ويلر ذلررك
القصرجة بالقيبرات ومرن ضررمنها القعرف إذا فران صرييرا يف ابتدائر  3وسا حا رة لإلشرارع أن يلرك األر حجررة لعترق العبرد مررن
متعلقات حلظ النلس ذات اساعتبار واألولقية يف ق املقاصد .

- 1الشجخ أبق زهيع :حماضيات يف القعف ,املي السابقص136
- 2املي السابق ص128
- 3املي السابق ص153
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ويي األحناف يقدمي الغي  ,تقدم القصجة ب دال الزفاع والبلارات  ,مث يلجها القا بات فالقصجة ب دال نذر ,وبعد ذلك
يبقن النقا ل  ,ومنها القعف اخلريي ,حجث يتقدم على القعف األهل . 1
أما عند األئمة اللثالثة ,هرم يريون أن اللريائض املالجرة ديرقن ا يعراىل ,هر مقدمرة علرى القصرايا ببرل أنقاعهرا ,وبرذلك
يقدم على القعف يف مي املقت فبل دين لقق الني  : دين ا أحق بالق ال

2

الفرع الثاني
مخاض تجربة الوقف في أحضان المقاصد
لقد ولدت ايبة القعف يف مشتل مب وعيار مب  ,هج هلا املنا املناسب يف مقا هة عسي القسادع وأمل ومشا التخلق
إىل أن صلب عقدها ,ومنت عقامها يف نش ع وبنجة سلجمة فاملة باااه ميام املقاصد القيآنجة .
أ ل فنا عد ذفينا أن اآلية القيآنجرة :لرن ينرالقا الرىر حرىت ينلقرقا ممرا حتبرقن ,...وهرذه اآليرة هر الدسرتقر الببرري للت سرجس
الللسل األعظم للقسادع النظيية اللقهجة ,مث فان التدش النبقي ,حجث أسرس "العقرل العلمر " للملهرقم  ,مث رالت
وصجة سجدنا عمي لثابة "الالئحة التنلجذية" للقعف .
قد روي أن سجدنا عمي " أيى الني  قا يا رسق ا إين أصبت أرضا ينجىر مل أحب ماساا عو أنلس عندي منر ,
مررا ي ر ميين ب ر ؟؟ عررا  :إن ش ر ت حبسررت أصررلها ويصرردعت هررا  ,تصررد هررا عمرري أن سا يبرراف وسا يقهررب وسا يررقر ,
ويصررد ه ررا يف اللق ريال ويف اليع ررا  ,ويف سرربجل ا  ,واب ررن الس رربجل والض ررجف سا ن رراح علررى م ررن ولجه ررا أن ي ف ررل منه ررا
باملعيوف ويطعم لري متمق . 3

- 1املي السابق ص153
- 2املي السابق ص154
- 3اإلمام أبق زهيع :حماضيات يف اللق ص10
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وفرران هررذا القعررف صرردعة صالصررة فلهررا يف مصررارف الزفرراع وبرري ذوي الرريحم ,وعررد ع ريأ فتاب ر علررى مج ر مررن املهررا يين
واألنصررار لجبررقن شررهيا لر وإعالنررا ,لمررا وعررف لجقريأ هررم املسررقر بررن خميمررة أن يقررق  :إنررك حتتسررب اخلررري وينقير  ,وإنررين
أصشى أن ي ك ر ا سا دتسبقن ملثل حسبتك ,وسا ينقون ملثل نجترك ,ودتيرقن برك ,تنقطر املقاريرث ,ولبنر مجيرم
بررذلك القررق واسررتحجا أن ينطررق ب ر حررىت سا يلت ررت بققل ر علررى املهررا يين واألنصررار ,وهررم بشرريف ا  ,أعلررم  ,و صرراحل
املسلم أفلثي إدرافا.
وهذه النش ع اخلالصة للقعف -ذهبا صالصا نضارا -ربطت حاضي األمة -وثجقا -اضجها حىت أن احباو مصي وملثلهم
أهل الشام فانت يف أواصي القين اللثاين وأوائل القين اللثالث يشب يف شيوطها ومصار ها أحباسهم يف القرين اليابر عشري
اهلييي

1

هررذا اسانتص ررار البب ررري لألم ررة سا خيل ررق مررن و ررقد آسام ومش ررا ايع ررت ,حج ررث يبللررت بانتص ررار ه ررذه التييب ررة احلاس ررم
والنهائ .
يذفي املقارد التارخيجة أن فان ألهل مصي والشام رلبة شديدع يف األحباو ,ولقد حد أن ويل عضال مصي إمساعجل بن
الجس البندي من عبل املهدي ,وفان يي رأي أيب حنجلة يف عدم لزوم األوعاف ,وإبطاهلا بعد و اع القاعف ,تململ ب
املصييقن وأبغضقه ,وذهب إلج اللجث بن سعد قج مصي ,وعا ل  :ت خماصما لرك ,قرا ملراذا؟؟ عرا يف إبطالرك
أحبرراو املسررلم  ,عررد حرربس رسررق ا  وأبررق ببرري وعمرري وعلثمرران وعلر والرزبري  ,مث فتررب للمهرردي فتابررا ررال جر :
إنك ولجتنا ر ال يبجد سنة رسق ا ب أظهينا ,م أنا ما علمناه يف الدينار والدرهم إسا صريا

2

ولقد و د من األميال واحلبام من أصذ يستقيل على األحباو ,حجث ذفي الناصي بن املقييزي يف صطط أن الناصي بن
عالوون حاو أن يستقيل على النصف من أحباو املسا د ,ولبب عبض عبل أن يتم ل ش ل مما أراد. 3

- 1اإلمام أبق زهيع :املي ص15
- 2ياريخ القضاع :طب لقيس شجخق ص371
- 3اإلمام أبق زهيع :حماضيات يف القعف ص17
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وي بيرت هذه احملاولة م الظاهي بجرىرو  ,قرد حراو ري ضريائب مييلعرة إضرا ة إىل حماولتر اساسرتجالل علرى األراضر
فلها واألوعاف من بجنها ,لبن حماولت

قهت قاومة العلمال على رأسهم الشجخ النقوي

1

ارا

بجىرو عن ذلك

واألمي نلس  ,جنده يف القين اللثامن عند بيعق  ,قد هم ب بطا األوعاف األهلجة ,فما مسعناه من رواية املقييزي

2

وهبرذا متبررن اجلمهرقر مررن اسانتصررار بقجرادع اللقجر العضررقي ,وسرار رفررب القعرف سررهقا رهرقا ,وأصرذت التييبررة بررالتعمق
واسانغياو يف الاربة الشعبجة....
ونظريع سرييعة نلقجهررا علررى السرريل التررارخي لنظررام القعررف جنررد أنر مررن حجررث بيير املعقيررة اجملرريدع" احلدعررة اجلاريررة وبنجتر
اليوحجة ,وحمقريت .
اخللقجررة (يطهررري الررنلس) ,ودسررتقره امللثررايل ,ومررن حجررث أصررقل املاديررة "األراض ر والعقررارات" الرريت ا تررذها إىل دائيي ر ,3
استطاف أن يبين عاعدع صلبة.
ولقررد يعقررب الرردفتقر عبررد العزيررز الرردوري هررذه املظرراهيع يف فا ررة حقبنررا التارخيجررة ,مؤفرردا أن القعررقف األوىل فانررت علررى
اللقيال واملساف  4ويف الغزاع..5
ولق ررد اوضر ر امل ررذفقر ان مص ررادر املج رراه -حج ررث يشر ر م ررن عج ررقن وس ررقايات -فان ررت مقضر ر اهتم ررام الر رقاعل للائ رردع
اجلماعررة(ب ي رومررا يف املدينررة وعر سررلقان يف القرردو) ,ومررن هررذه األوعرراف األوىل مررا فرران ررزل مررن ريعهررا يصرريف علررى

 -1املي السابق ص20
- 2حسن احملاضيع ج 2ص162
- 3د .حممد عمارع ,مداصلت يف القعف كلة املستقبل العييب  998|9ص132
- 4مقالة عن دور القعف يف التنمجة ,ص  7وما بعدها
 - 5انظي امليا ر الريت أشرار إلجهرا الردوري لت صرجل هرذا الريأي ساسرجما املدونرة البرىر لسرحلقن وأحبرام القعرف هلرال الريأي وعرق مالرك برن
أنس(رض ):من حبس شج ا يف سبجل ا  ,منا هق من الغزو
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أسيه والباع يف و قه الىر ,1وفان ل القعقف ابتدال يف اليباف "األراض يف املدن والدور" ,فما هق احلا يف مصي زمن
الطقلقنج .2
ويف مصي على اليلم من فلثيع القعرقف يف املردن ,ر ن وعرف األراضر الزراعجرة بردأ يف مطرال القرين اللثالرث اهليريي علرى
احلرريم الش رييل  ,و هررات ديرردع 3وازدادت القعررقف بصررقرع ملحقظررة زمررن ال رزنبج واألمررقي  ,ولعررل سرربب ذلررك,
بسبب اجلهاد ضد الصلجبج  ,إضا ة إىل النشا املتملثل يف إنشال املدارو.
ويالح ررظ أن ه ررذه احلقب ررة متج ررزت بالتقسر ر يف القع ررقف عل ررى املؤسس ررات اللثقا ج ررة ويف س رربجل ا وذل ررك مل رردارو خمتل ررف
املررذاهب ,وعلررى صقايررق الصررق جة 4ولقررد صصصررت األوعرراف للررك األسرري  ,وعلررى األرامررل والجتررامى ,صاصررة يف ظرريوف
اجلهاد ضد الصلجبج  ,واهتم صالح الدين باملستشلجات وأوعلقا علجها ,ويبدو أن لها اعتمد على األرصاد.5
وفان يقس القعف يف بالد الشام ومصي زمن املمالجك ,وعد يبقن ذلك إلضلال بعض الشييعة على حبمهم ,فمرا أن
عددا منهم و دوا يف القعف سبجال للمحا ظة على أمالفهم ,وي م مقرد دائم ألنلسهم وأوسادهم.6
ومما شي السالط ولريهم على وعرف أمالفهرم إعلرال األوعراف مرن الضريائب يف القعرف اخلرريي باعتبراره صردعة ,ويف
القعف األهل باعتباره عي ا.7
ولقرد يقسر املمالجرك يف القعرف مرن أمرالك بجرت املررا  ,وهرق إرصراد احلرافم لألراضر الزراعجرة علرى هرة أ رياد ,وسا أد
على هذا التقس أن القعف أصب يشمل األراضر الزراعجرة واملبراين ملثرل الردور والقصرقر ,والقفراسات واللنراد واخلانرات
 -1الدوري نقال عن أيب عبد ا مالك بن عميو بن أنس ,املدونة البىر  ,ج 4ص422
- 2عبد العزيز الدوري :ياريخ العيا اساعتصادي من القين الياب اهلييي ,3 ,بريوت ,ميفز دراسات القحدع العيبجة  ,995ص75
 -3الدوري :دور القعف يف التنمجة,ص ,8نقال عن املقييزي يف اخلطو املقييزية ,ج ,2ص195
 -4الدوري :دور القعف يف التنمجة ص8
- 5د.الدوري :املي السابق ص 8واملقييزي ,ج ,2ص63
- 6د.الدوري :املي السابق ص9
- 7د.الدوري ,املي السابق ,ص9
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والقجاسي ,واحلمامات والطقاح واأل يان وخمازن الغال  ,وأنقاف احلجافة ومصان الصابقن ومعاصي الزيت 1ولقد رعرت
الدولة العلثمانجة األوعاف ,وأعامت أوعا ا ديدع ,وأحدثت بعض اإل يالات لتتماشى م األوضاف اجلديدع ,ومن ذلك
صدور أمي سلطاين بعدم العمرل باساسرتبدا  ,وكرازاع البرائ واملشراري ,وأصضرعت بعرض أراضر األوعراف يف هرذه اللرارع
لضييبجة اخلياج ولضيائب إضا جة 2وللت األوعاف معظم مصادر اللثيوع اساعتصادية ملثل ,السلن والنققد حىت أن حرقايل
 40باملائة من أراض مصي الزراعجة فانت مقعق ة ,إضا ة إىل عقارات األوعاف يف املدن.3
ولقررد يعررددت أل ريا

القعررف ,مررن ذلررك اخلرردمات اسا تماعجررة ويف مطلعهررا رعايررة اللق ريال واملسرراف وأبنررال السرربجل

واأليتررام واألرامررل واملنقطعر والررزما  ,وأربررا العاهررات وإرضرراف األطلررا الجررتم ورعايررة النسررال اللرقاك طلقررن أو هيررين,
ويق ري مجاه الشي وإنشال اخلانات للمسا يين ,وبنال القناطي واحلمامات العمقمجة ودور القضقل ,وإنشال الزوايا واألربطة
إلي رقال املسررا يين وعررابيي السرربجل وزوي احلا ررات صصقصررا يف الن رقاح املقلرريع البعجرردع ,4وأنش ر ت دور ليعايررة الشررجق
والضعلال ,فما أنش ت دور للشييلات اللقريات اللقاك سا ملي هلن.5
وهنالك األوعاف إلنشال املسا د واجلقام ولإلنلا على األئمة واخلطبال واملؤذن والققام وفا ة القظائف املييبة هلا

6

وهناك األوعاف لإلنلا على الصق جة ومؤسساهتم من اليبو والزوايا ,وإضا ة إىل األوعراف املتصرلة بت ديرة ييضرة احلرج,
ورعاية احليم الشييل .1
- 1د .الدوري ,املي السابق ,ص ,9نقال عن املعهد اللينس للدراسات العيبجة ,القعف يف العامل اإلسالم  ,يقدمي راندي ديغلجم,
مقدم اندري رميقن ,دمشق( ,د.ن)995 ,ص10
- 2د .الدوري املي السابق,ص9
- 3د .الدوري ,املي السابق ,ص ,9نقال عن حممد علجل  :األوعاف واحلجاع اساعتصادية يف مصي يف العصي العلثماين ,املي السابق,
ص 21و144
- 4د .الدوري ,املي السابق ص,9
- 5د.الدوري ,املي السابق ,ص ,9نقال عن رعجة باملقدم ,أوعاف فلنا يف عهد مقساي امساعجل,ج ,2اليبا  ,وزارع األوعاف والشؤون
اإلسالمجة,993 ,ص 53و 62
- 6د.الدوري :املي السابق ,ص9
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وفا ن لألوعاف دورها يف د اجلهاد واألصذ بجد اجملاهدين يف اللثغقر ملقا هة األعدال بيا وحبيا ,ولقد رأ بعض اللقهال
أن األوعاف يف اللثغقر-بيية وحبييرة -يبرقن لليهراد حر سا دردد القاعرف مصري ها ,فمرا يقريرت األوعراف للصريف علرى
القالف واألبياج واملنشآت العسبيية ويق ري السالح و باك األسي .2
ولقد لعبت األوعاف دورها يف احلجاع اللثقا جة,سان مؤسسات التعلجم فانت يف املسيد والبتايجب ,ودور العلم واملبتبات
والريبو والزوايررا ,ولقررد اعتمررد البلثررري منهررا علررى اهلبررات ,وصصصررت األوعرراف لبعضررها ,واعتمرردت املرردارو أساسررا علررى
األوعرراف املخصصررة هلررا منررذ البدايررة  ,وهنالررك القعررف علررى زوايررا العلررم وعلررى فياسر لترردريس اللقر واحلررديث والتلسررري,
واألوعاف على مناز الطلبة وعلى صزانات البتب يف املسا د واملبتبات ودور العلم ,فما صصصت األوعاف ملبايب
يعلجم األيتام.3
وهنالررك اليعايررة الطبجررة ,ويتملثررل يف إعامررة املارسررتانات ,حجررث يعرراجل امليض رى ,ويتنرراولقن األدويررة واأللذيررة كانررا ,هررذا
باإلضرا ة إىل يقرردمي صرردمات طبجرة لرربعض املؤسسررات واجلهرات ,وذلررك ب رسررا أطبرال للمعاجلررة ,وهنالررك إرشررادات إىل
إرسا أطبال لألرياف ملعاجلة امليضى ,فما أن هناك ينقعا يف املستشلجات ,ملثل مستشلجات اجملان واجملذوم  ,وفانت
بعض امل ستشلجات ميافز لتعلجم الطرب ,حجرث يعر شرجخ لالشرتغا بعلرم الطرب أو مردرو الطرب ,ينلرق علجر  ,وعلرى
عرردد مررن الطلبررة يشررتغلقن بالطررب مع ر  ,4يعطررقن مررا ي ر فلقن ويلبسررقن ويتررزودون لرربالدهم ,و جهررا أوعرراف علررى يعررديل
الطييق ورصلها ,وأوعاف لسق ذلك من أ عا اخلري.5
ويبل للتدلجل بالتقس يف نظام القعف احلديث الذي رو عن ابن بطقطة حتت عنقان اململقك الصغري والصحلة ,عا
املذفقر :ميرت يقما ببعض أزعة دمشق ,يأيت ها مملقفا صرغريا عرد سرقطت مرن يرده صرحلة مرن اللخرار الصرجين ,وهرم

- 1د .الدوري :املي السابق ,ص10
 -2د .الدوري :املي السابق,ص10
- 3د .الدوري :املي السابق ص10
- 4د .الدوري :املي السابق ص10
- 5رحلة ابن بطقطة ,دار اللبي ,بريوت ,ص99
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يسررمقهنا الصررحن ,تبسرريت ,وا تم ر علج ر النرراو ,قررا ل ر بعضررهم :امج ر شررقلها ,وامحلهررا معررك لصرراحب أوعرراف
األواين ,يمعهررا ,وذهررب الي ررل معر إلجر  ,ر راه إياهررا ,ررد لر مررا اشررار بر ملثررل ذلررك الصررحف ,وهررذا مررن أحسررن
األعمررا ر ن سررجد الغررالم سا بررد ل ر أن يضرري ب ر علررى فسرري الصررحن ,أو ينهرريه ,ينبسرري علب ر  ,برران هررذا القعررف رىرا
للقلق

1

19
وفانت يف دمشق -عدا دور اجملان واجملاذيب ,-أوعاف على احلجقانات ,ومي ة دمشرق علرى ضرلة هنري بريد اجلنقبجرة,
فانرت فلهرا وعلرا علرى اخلجرل الرريت يعبرت يف اجلهراد ,وأسرنت ,ت فرل منهرا نبررات هرذه األر  ,ويشري مرن مجراه برريد
حىت متت بشبل طبجع  ,وو د يف الشام وعف لتزويج اللقريات ,ووعف يسقجا املال امللثلقج يف الصرجف لعرابيي السربجل,
وعد يسققن ال اخلينق  ,أو لريه من األشيبة ,2ويف مبة املبيمة وعف خمصص ملن البال من دصق مبة.3
ولقررد ارراوزت األوعرراف فررل ذلررك لتقررقم بتررزويج األيررامى واألببررار الجتجمررات ,والعنايررة باحلجقانررات املييضررة ,ولصررجص
مييبات شهيية للشجق والضعلال وإلنارع السبل أمام املارع لجال.4
ويي الدفتقر شقع أبق صلجل 5أن أر ما و د يف اإلسالم وألطل ما مس (وعف الزبادي) الذي فان يف دمشق ,وعد
حد عن أبن بطقطة عائال :واألوعاف بدمشق سا حتصي أنقاعهرا ومصرار ها لبلثيهترا ,منهرا أوعراف علرى العرا زين عرن
احلج ,يعط من درج عرن الي رل فلايتر  ,ومنهرا أوعراف علرى اهجرز النبرات إىل أزوا هرن ,وهرن اللرقاك سا عردرع ألهلهرن
على اهجزهن ,ومنها أوعاف للباك األسي  ,ومنها أوعاف ألبنال السبجل.

 1ا-ملي السابق ,ص100
 2ا-ملي السابق ,ص336
- 3د .الدوري :املي السابق ,ص10
- 4فتابة احلضارع العيبجة اإلسالمجة,1,994 ,ص335
- 5شبجب أرسالن :حاضي العامل اإلسالم
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ويف أفلثرري مررن بلررد وعررف إلعررارع احلل ر والزينررة يف األع رياو واأل رياح ,حبجررث إن العامررة واللق ريال ,سا بررل الطبقررة املتقسررطة
يييلقررقن هررذا القعررف اخلريي ,جسررتعريون منر مررا يلررزم مررن احللر أل ررل الترزين بر يف احللررالت ,ويعجدونر إىل مبانر بعررد
انتهائها ,تجسي لللقيال أن يىرز يقم عيس حبلة سائقة ,ولعيوس أن حتلرى حبلجرة رائعرة ,ممرا جيرىر صاطيهرا ,وفرذلك يسرتغين
املتقسو يف اللثيوع عن أن يشاري ماسا طاعة ل ب .1
ويف يررقنس وعررف للصرربجان خيصررص هلررم يررقم مع ر  ,وهررق يررقم اخلمررجس ,يس ر لقهنم ج ر عررن مجج ر مررا عرريةوه يف األسرربقف,
ويعطررقهنم بعررد ذلررك دراهررم استنهاضررا هلممهررم ويليجيررا لقلررقهم ,و جهررا وعررف لالسررتحمام كانررا ,يقض ر ج ر صررير مررن
الدراهم ,فل صيع جها مقدار أ يع احلمام ,جدصل احملتاج إىل اساستحمام ويتنراو إحرد هرذه الصرير جرد عها بعجنهرا,
ويستحم.2
ويف يقنس وعف خلتان أوساد اللقيال ,خينت القلد ,ويعط فسقع ودراهم ,وهنراك وعرف يرقزف جر احللرقال يف شرهي رمضران
كانا ,وي ك يف بعض أيام السنة نقف من السمك ,يلجض ب شرقاط ها ,لرذلك و رد جهرا وعرف يشراري مرن ريعر

انرب

فبري من هذا السمك ,ويقزف على اللقيال كانرا ,ومنهرا وعرف ملرن وعر علجر زيرت مصرباح ,ويلرق ثقبر بشر ل جرذهب
إىل القعف لجساعده على شيال ثق

ديد.3

وهناك وعف سجدي أيب العباو السبيت للعمجان والزما ي صذون من ريع ما يعجشقن ب ذفقرا وإناثا.4
ويف مدينة او وعف لي احليارع من الطيعرات ,ووعرف للمرؤذن الرذين دجرقن اللجرل بالنقبرة ,فرل مرنهم يسرب ا حنرق
ساعة بصقي اليصجم ,ويسمى هذا املؤذن"مؤنس الغيبال" أو"مؤنس امليضى" ألن املرييض سا يقردر أن ينرام ,وسا يق رد يف

- 1شبجب أرسالن :حاضي العامل اإلسالم
- 2د .شقع أبق صلجل ,املي السابق ,ص336
- 3د .شقع أبق صلجل ,املي السابق ,ص337
- 4د.شقع أبق صلجل ,املي السابق ,ص337
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فل األحجان من د اللجرل أل لر  ,لرجس لر مرن أنرجس أحسرن مرن هرذا املرؤذن الرذي يشريج بصرقي الريصجم يف يسربج
الباري يعاىل يف ساعات اللجل األصريع.1
ويف مياف مؤسسة امسها دار الدعة ,وهر ملير يرذهب إلجر النسرال الالئر يقر نلرقر بجرنهن ,وبر بعرقلتهن ,لهرن أن
يقعدن آفالت شاربات إىل أن يزو النلقر. 2
ولقرد فانرت هنرراك أوعراف يف أواسررو آسرجا لتيهجررز اجلجرقت وير م ربرا اللثغررقر ,فمرا فرران هنالرك أوعرراف خلدمرة العررامل
اإلسالم ف وعاف سبة حديد احلياز املنتشيع يف خمتلف بقاف العامل اإلسالم

3

ونستطج القرق إن القعرف مرا زا حمتلظرا بقدسرجت ويف ذلرك يقرق الردفتقر عمرارع ,جنرد أحجانرا إنسرانا يتهري مرن د ر
يذفيع األويقبجس ,لبن يد الزفاع سيا ,مث أشار إىل صندو مناصيع البؤسة ,ورأ فجف فان بسرطال النراو يصرطلقن
يف طقابري للتىرف
ونؤفد أن هذا اساحنسار للقعف –رلم حيفة اإلحجال يف بعض الدو العيبجة-مل يؤثي على احارام يف النلقو ,والقعف
مق قد يف دائيع الققع ,ودتاج إىل من خيي إىل دائيع اللعل فما يقق املناطقة.
ل عام  997عام أناو صريون يف مصي بتخصجص أمقا لتحقجق أهداف من صمجم التنمجة ب شباهلا املختللة

4

ويف آ  997عام شخص يف اساسبندرية بقعف 1.5ملجقن نج  ,وفتب حية بالطييقة نلسها اليت فتب ها منذ
ألف سنة ,وهنالك البلثريون الذين أوعلقا على املدارو والتعلجم ,وفذلك بالنسبة لأليتام واألطلا (فما يف مدينة

- 1د .شقع أبق صلجل ,املي السابق ,ص337
- 2د .شقع أبق صلجل ,املي السابق ,ص337
- 3فنقز القعف يف العامل اإلسالم  ,كلد  ,13لبنان ,املي السابق ص55
- 4د .ابياهجم البجقم لامن :مداصلت يف كلة املستقبل العييب  998|9ص117
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 6أفتقبي واجملتمعات اجلديدع) ولعل هذا فل مت دون دعق أو حث من أ هزع اإلعالم ,1وأن شخصا مصييا مسجحجا
أوعف عام  1951لشيال بار ت حبييت .
وهنالك سجدات يف الييف املصيي عمن بالبلثري من أعما القعرف ,ومرنهم سرجدع أوعلرت عرام 993ثالثرة أ دنرة لصراحل
مدارو اجلمعجة اخلريية اإلسالمجة يف القاهيع.2
ويشررري األسررتاذ ررال أم ر إىل أن القعررف شررهد يف مصرري نشرراطا ملحقظررا يف ررارع اللثالث ر عامررا الرريت يلررت اساحررتال
اإلنبلجزي ساسجما يف كا املستشلجات واملدارو ,بل إن زل فبريا من امعة القاهيع فان ممقسا عن طييق القعف

3

ويؤفد املقارد التارخيجة أن ثيوع املؤسسات القعلجة بلغت أفلثي من نصف العقارات واألمالك املق قدع يف الدولة العلثمانجة

4

ولقد أثبتت وثائق األوعاف يف مصي أن و د عام  952حقايل  %15من إمجايل مساحة الزمام املزروف يف مصي حقايل
 700ألف دان أوعا ا لتمقيل مؤسسات صريية وبعض األليا

األهلجة.

فمررا أثبتررت يلررك القثررائق أن األوعرراف فانررت يرردر عررام  958ريعررا سررنقيا يقرردر حب رقايل  8ملجررقن نج ر مصرريي ,ويؤفررد
األستاذ همر هقيردي ب نر لرجس هنالرك صراحب مرا يف ييفجرا إسا ويقعرف منر شر ل ,وهلرذا جنرد أن فرل النشرا العرام
واألهل يف ييفجا حىت هذه اللحظة أوعا ا....
ورلررم فررل املالبسررات املق ررقدع ررالقعف منطلررق يف فا ررة نبررات اجملتم ر الارف ر رلررم مررا حررد منررذ أيررام أيررايقرك مررن
حماوسات حلصار اجملتم والضغو على انتمائ اإلسرالم  ,إسا أنر مرازا هنالرك شر ل مترقهج يف هرذا اجملتمر  ,برل ميبرن
القق إن فل ما حيصت احليفة البمالجة على طمس من اهلقية اإلسالمجة جن القعف يف صقن وسد اللثغيات اليت ينش
من هذه القض  ,ومن هنا ميبن رةية القعف باعتباره زلا من منقذج حضاري ومنو متبامل ,وخيشى أن ينزف من سجاع

 -1املستقبل العييب ,98|9 ,ص118
 -2املي السابق,ص118
 -3املي السابق ص119
- 4مداصلت عن القعف ,كلة املستقبل العييب ,العدد  ,998|9ص129
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ررال يررتمبن مررن أن يبررقن رراعال ,وسررجعيز عررن حررل املشررافل باعتبرراره ررزلا مررن أمنررقذج أفررىر ,مررا أن ي صررذ املعررامل
األساسررجة هلررذا النمررقذج ,أو علررى األعررل يبررقن مرردرفا أنر حررىت يبررقن رراعال وببلررالع أعلررى ,ررال بررد مررن أن نقض ر يف
سجاع

1

وهبذا ينبشف الستارع عن عجمة هذه امللايج البىر اليت وضعناها على رأو دراسرتنا نقصرد :اساحتسرا –العبرادع-
و ا و عل ا  ,ويف النتجية رال حمرا لتيريبت  -فرالقعف واملقاصرد -إسا أن يلتقجرا طاملرا حمضرا إرضرال ا  ,وهرذا مرا
حصل.
هررذا التماثررل يف الرريوح بر مؤسسررة القعررف ونظررام املقاصررد جنررده يف نظررام الترردريب يف مبايررب يعلررجم األيترام ويف النظررام
التهررذيي يف األصررناف والطرري الصررق جة ,قررد ضررمت هررذه األصررناف أ ريادا مررن خمتلررف الطقائررف يف ررق مررن التسررام
اسا تماع واللبيي ,يذفينا ؤسسات القعرف ,ضرال عرن أن النقابرة اإلسرالمجة ضرمت أ ريادا مرن خمتلرف الطقائرف يف
ق من التسرام الرديين واللبريي علرى عبرس مرا حصرل يف الغري  ,باإلضرا ة إىل أن للنقابرات اإلسرالمجة حجراع روحجرة
وملثل صلقجة ,ه عقع هتذيبجة مهنجة يف القعت نلس

2

يققمي ويقديي البحث األصري
لقررد استشرريف رسررق ا  , استشررف سرربل احلجرراع اإلنسررانجة ,ق رردها ييشررف بررالققت ؟؟؟؟ واهلرريج واساضررطيا ,
اللهم إسا ب عامة كتم املؤسسات وامليا ق العامة ,ومرد العريو والشرياي وعري اسايصرا وإعامرة دورات احلجراع يف نسرجج
اجملتمر وبنجتر ومققماير وأساسررجاي دون أن يقتصرري األمرري علررى كرريد مررن بعررض الصرردعات أو إعطررال إحسررانات لللقريال
وذوي احلا ة.3

- 1مداصلت على القعف ,كلة املستقبل العييب ,العدد  ,998\9ص129
- 2د .عبد العزيز الدوري :األصناف واحليف اإلسالمجة ,كلة اليسالة عدد 983سنة  953ص523
- 3ابياهجم البجقم لامن :منق إحجال دور القعف ,ص98
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هذا النامقو العمياين الرذي دلرل بر اليسرق  ,يشربل رععرة واسرعة مرن روح النسرجج القريآين واملر ثقر النبرقي ,ومل يبرن
ولجد نزعة عابيع أو وعلة ساحنة طارئة ,برل انطلرق مرن نظييرة عميانجرة يؤسرس لعمرل يرارخي رذ و برار ,ويف هرذا الصردد,
ررنحن مر ر ال رردفتقر صلج ررل أمح ررد صلج ررل بر ر ن اإلنس رران املتحض رري احلاض رري و قدي ررا ,ه ررق ذل ررك الالع ررب الت ررارخي ب رردنجاه
ومقاعجنها(يقنجاهتا).1
والقيآن البيمي دذر من الذين مينعقن املاعقن  ,أي مينعقن ما يستع ب اإلنسان يف معاش و حضقره العامل  ,املاعقنجة
ح متن ,إمنا يشبل املانعجة البىر للت سجس احلضاري ,وعقام العقن,املعقنرة اسا تماعجرة براملعا السقسرجقلق

الردعجق

للعمل والعميان. 2
هررذا التحديررد ييس ر القرريآن البرريمي إعالنررا ررذا حلقررق اإلنسرران عائمررا علررى مبرردأ الضرريورع ,أي علررى احلجرراع يف ذاهتررا
وضيورهتا ,يقق يعاىل":إن لك أسا اقف جها وسا يعي وأنك سا يظم جها وسا يضحى" البقيع|18و.19
ويت فد هذا املشهد يف القيآن البيمي ,حجث جند العميان احلضراري يقرقم علرى األمرن وعلرى اللثمريات ,عرا يعراىل  ":وإذ
عا إبياهجم ريب ا عل هذا بلدا آمنا وارز أهل من اللثميات " البقيع |.126
اإلطعام من اجلقف ,واألمن من اخلقف هق املقدمة الضيورية لعبادع ا وأوىل الناي هذه العبادع ,أول ك الذين أطعمهرم
ا وأمنهم دون أن يشبيوا لطل ونعم  ,عا يعاىل ":إليالف عيي إيال هم رحلة الشتال والصرجف ,لجعبردوا ر هرذا
البجررت ,الررذي أطعمهررم مررن ررقف  ,وآمررنهم مررن صررقف" ع ريي اآليررة البيميررة ربطررت ب ر األمررن والتنمجررة ,ه ر بررذلك
يؤسس للبي اسارايجي أعقم.3

 -1مقالر ر املقس ررقم بعنر رقان :حن ررق ي س ررجس لس ررل للحض ررقر العلمر ر الع ررييب يف الق رريآن الب رريمي ,كل ررة اللب رري الع ررييب ,معه ررد اإلمن ررال الع ررييب,
بريوت,994عدد ,56السنة ,15ص 3
 -2املي السابق ص 3
- 3ويف هذا الصدد يقق مافنمارا وزيي الد اف األمييب األسبق:األمن هق التنمجة
49

ويف ذلرك يقرق الردفتقر رضرقان السرجد :لقرد يقيشرت عيي (امعرت) حرق البجرت ,مث مردت يقيشرها براإليالف ب بعرراده
الدينجررة والسجاسررجة واسا تماعجررة ,واساعتصررادية ,و ررال النرري  مؤفرردا اجلررذر الررديين "ر البجررت الررذي حقررق األم ررن
والبلاية ,ويعد بتحقجق العقجدع".1
ومن صال هذه املقدمة نعتقد أن الدولة يف اإلسالم ه دولة حانجرة سا يقتصري فمرا هر احلرا يف الدولرة احلارسرة علرى
حلظ النظام العام وإعامرة العرد ,2برل هر مسرؤولة مندوبرة إىل إعامرة احلجراع نلسرها ,وهرذا مرا يتضر مرن هرذه األمرة الريت
حررددها املرراوردي إلعامررة اجملتم ر اإلسررالم  ,ديررن متب ر  -سررلطان عرراهي -عررد شررامل-أمررن عرران-صصررب دائررم -أمررل
سج .3
والقيآن البيمي ييبو ب النبقع والدعق إىل الدين ,وب العميان مقيرا أن اليساسات سا يبقن إسا يف القي  ,وأن التاريخ
البشيي نتاج املدن واملستقيات احلضيية العميانجة ,عا يعاىل" وما أرسلنا من رسق من عبلك إسا ر اسا نقح إلجهم من
أهل القي " يقسف|.109
وعا  : سا مجعة وسا يشييف إسا يف مصي ام

4

ولقد ظهيت أدبجات يف يياثنا يؤفد أن األنبجال فانقا مججعا من أهل القي

5

هررذا هررق اإلطررار العمرياين العرييض والللسررلة البررىر ملسررريع احلضررارع اإلسررالمجة ابترردأت بالتر ثري اللبرريي الررذي للررق جر
ن القعف ,مث فانت احللقة اللثانجة من التييبة احلضارية ,أي النظييرة اللقهجرة حجرث امرتألت هرذه النظييرة باملناعشرات
جلهة يبججلها يلك الظاهيع وضبو مصط لحها وحتديرد مردلقهلا ,وحرل مسرائلها ومشربالهتا ,وعبسرت بصرد وشرلا جة

- 1فتاب ملهقم اجلماعات يف اإلسالم ,1,984 ,دار التنقيي للطباعة والنشي ,بريوت ,984 ,ص27
- 2د .تح الدريين :صصائص التشيي اإلسالم يف السجاسة واحلبم مؤسسة اليسالة بريوت,2,1987 ,ص278
- 3أد الدنجا والدين ,ص117
- 4بدائ الصنائ للباشاين"  -278|2رضقان السجد :املدينة والدولة يف اإلسالم ,ص28
- 5احلجقان للياحظ  -478|4األوائل أليب هال العسبيي -39|1رضقان السجد :الدولة يف اإلسالم ,ص39
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خمتلف قانب صىرينا احلضرارية مرن الق هرة اسا تماعجرة واساعتصرادية والسجاسرجة واليوحجرة واألصالعجرة ,هرذا ضرال عرن
أن ق األوعاف فان ييمجة يلصجلجة وواعجة وواسعة مللهقم السجاسة املدنجة يف اليةية اإلسالمجة .
هررذا مررا يتعلررق بالبنررال النظرريي للقعررف أمررا مررا يتعلررق بتييبت ر يف الضررمري والق رردان الشررعبج  ,قررد فانررت هررذه التييبررة
مقضررقف يقررديي ويشرريج حجررث أحجطررت حبرردعات العجررقن وحبررات القلررق  ,علررى اعتبررار أن اجلمهررقر سا يهررتم بالبنررال
التنظريي بقدر ما يهتم بتييبة حج و اعلة وصادعة وملمقسة وذات دو وأدال اعل .
وعلرى الرريلم مرن املسررائل اخلال جرة الرريت أثارهترا هررذه الظرراهيع - ,ساسرجما أن اللقر اإلسرالم هررق علرم اخلال جررات أو علررم
احليفة – 1هنالك صو عييض مقض ايلا يلص عن ماهجة القعف ومبادئ الذايجة وعناصيه اجلقهيية امليفقزع ج  ,هذا
اخلو العييض هرق منر التصريف يف اليعبرة ,ويسرجل اسانتلراف باملنلعرة ,ومر ذلرك هنالرك البلثرري مرن اساصرتال واساشرتباه
الررذي يعتررقره هررذه النظييررة ,ولعررل منشر هررذا التررداصل واسالتبرراو هررق عرردم انضرقال الظرراهيع املررذفقرع حتررت سررقف نظييررة
حمررددع ,وعرردم محلهررا علررى فجررقف , qualification :وأوصرراف وملرراهجم عانقنجررة برراملعا القررائم واملعهررقد يف اللقر
القانقين املعاصي.
ولعرل احررد أسربا ذلررك هرق أن اللقر اإلسررالم – بعامرة -هررق قر يوعر عملر ابتعرد نسرربجا عرن النظييررات واأل بررار
البىر  ,وهق األمي الذي حدا البلثري من األلسنة احلداد للنجل من وعجنا ووصمة بالقصقر يف إدراك البلجات ,م العلرم
أن هذه الظاهيع عامت على بريع امللهرقم ,واألملثلرة علرى ذلرك فلثرريع ,مرن ذلرك بريع الشرخص املعنرقي ,و بريع احلا رة
الدائمة ,و بيع املقضقعجة " اسانسال عن إرادع القعف" يف بعض األمي ,و بيع اهلدف املتلق م الشيعجة ,ولري ذلك.
وم ذلك صحا املذهب اسا اراض يف اللق اإلسالم أفلثيوا من ا اراضاهتم املعقعة إلنشال نسق قهر عرام يتعلرق
بالقعف ,وفان على النظيية اللقهجة أن يتعامل م صيح عام ,ومعجار عام مقحد يلرم شرتاهتا ,وجبمجر أبعاضرها و يداهترا,
وبررذلك ررنحن أمررام نقررص يف التنظررري والبنررال اللررقع الررذي دبررم القاعر  ,وسابررد للقاع ر مررن أن يؤسررس علررى بنررال نظرريي

 -1مقا  :د .ابياهجم البجقم لامن ,السابق الذفي  ,ص 99
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صلب وعجم  ,وما يقضح امللثا

ايقضح املقا  :املالبجة يي ان القعرف يبقرى علرى ذمرة القاعرف ,وهرق يف القعرت

نلس سازم سا خيق ل بجع او رهن وسا يقر عن

1

.

ألسنا حجا نقص نظيي يف ملهقم بيع احلق  ,وما عجمة هذا احلق الذي يد مما سبق عقل ؟؟ .
يقرري اللق ر احلررديث أن احلررق هررق حررا ز إ يائ ر صرراص يقررام علررى الش ر ل لصرراحل ررالن  ,وخيررق ل ر حررق اساسررت لثار :
 appartenonceوالتسلو  matrice :علج . 2
ولبن هل يبقى للقاعف حق التسلو واساست لثار بعد عجام بالقعف ؟؟؟ .
وإذا مل يبن ل ذلك ,لماذا إذا هذا اخلالف اللقه الطقيل حق بقال حق امللبجة ؟؟
مس لة ثانجة يتعلق هذا اإليغا يف اسا رارا  ,هر مقعرف اخلصراف مرن القعرف إذا فران القاعرف اشراراه يننزيري أو ري أو
مجتة أو دم الشيال ينمي أو يننزيي ائز ,أما الشيال جتة أو دم هق لري ائز .3
يظهي أن النظيية اللقهجة يلس اجملا القاس جليعات األصالعجة ,وبذلك ه ي صذ باملعجار النلس " األصالعر " مر
العلم أن سا جيقز املبالغة هذا املعجار على الصعجد القانقين.
النظييرة اللقهجررة ينطلرق مررن عاعردع صررلبة هر أن القعررف مؤسررس علرى برريع عقجديرة ,إذا جيررب أن يبرقن صالصرا حمضرا
شلا ا سا يشقب شائبة ,وهذا أمي صحج يف اجلانب الديين ,لبن انعقاد القعرف مسر لة عانقنجرة صري ة ,وهنرا نترذفي عرق
احدهم لقد أراد وبجسي أن يقجم اللضجلة ,عام اليعب.
فجف عاجل اللق اللين س هذه القضجة بالنسبة للمي ق العام أم املا العام؟؟ لقد فجف هرذا اللقر املرا العرام ب نر ذلرك
املررا املخصررص للمنلعررة العامررة ,أمررا بالنسرربة للمي ررق العررام ,يررقهيه يبمررن يف ي ر م حا ررات العامررة برراطياد وانتظررام,
 -1أبق علي حممد بن احلسن الطقس  :النهاية يف اللق واللتاو  ,حتقجق آلا بزوك الطهياين ,

 , 2بريوت  ,دار البتا العييب ,

 , 980ص595
- 2هذا اليأي لللقج البليجب دابان يف فتاب النظيية العامة للقانقن:
bruxelle .p.83 , theorie generale dudroit , 1953 , p115
- 3فتاب أحبام القعف ص . 36
52

وبذلك ي يصيف مهما فان نقع وسبب يعار باطل " إذا يعار م لصجص املا للنل العام ,أو عام باحلد من أو
يعطجلر فلجرا أو زئجرا" واألمري نلسر بالنسرربة للمي رق العرام قرد ريف البلثرري مررن الققاعرد علرى املبردأ العرام وهبرذا يقلرردت
لدينا عقاعد متعددع نابعة من مبدأ سري امليا ق باطياد ,ومن هذه الققاعد :ينظجم اإلضيا – ينظجم اساستقالة – مساواع
املنتلع أمام مي ق – استيابة املي ق للتطقرات اللنجة ,ولري ذلك.
هذا لجض من جض مرن عصرقر النظييرة اللقهجرة التارخيجرة ,واملسر لة يتعلرق برالتبجف وبلرقرع امللهرقم ,مرا هرق هرذا امللهرقم
بالنسبة لظاهيينا املطيوحة؟؟؟ يف نظينا إن القعف "املشيوف" هق مي ق عام يساو من عبل شخص من أشخاص القانقن
اخلاص ,وبذلك احلا ة ماسة لتقدمي إملاحة مبسطة لنظيية املي ق العام يف اللق اللينس  ,ما هق املي ق العام ؟؟
هق مؤسسة يققم على العنصيين اآلي :
األو وهق األساو " احلا ة العامة" ,واللثاين هق منظمة أو املشيوف  interpriseالذي يطل باحلا ة ,وهذه احلا ة
العامة ه الصدعة اجلارية يف نظيية القعف.
ولقد عي ت تق عسم اليأي كتمع ا يف مصي القعف العام ب ن  ,وإن فانت هذه اللبيع لري حمرددع حتديردا واضرح ا ,إسا
أن العنصي األساس جها هق ضيورع و قد صدمة يهدف املشيوف إىل أدائها.
وعد سا يققم املي ق العرام إسا علرى العنصري املقضرقع  ,وهرذا هرق املي رق العرام اللعلر  virtualوهرق مي رق يرؤدي بطبجعرة
احلا صدمة عامة بشي أساس هق ضريورع و رقد يريصجص  autor isotionمرن اإلدارع يسرم برذلك 1وسا شرك
أن القع ررف ح ررا متقدم ررة إذا م ررا ع ررقرن األم رري باملؤسس ررات احلديلث ررة ال رريت يس ررتهدف ال ريب احمل رض والس رربب ه ررق أن يل ررك
اإلدارات يقررقم باألسرراو علررى عنصرري الريب  ,هررذا ضرالا عررن أن يلررك الصررقر ينقصررها الدميقمررة بسرربب عيضررجة املصررلحة
الشخصررجة واضررطياها ونزعتهررا املتقلبررة ,يف ح ر أن النزعررة األصالعجررة يف القعررف يعررقد إىل حررا مررن الدميقمررة واساسررتقيار
والتييد من الشهقع املادية ,وهذا ما أفده األستاذ نبجل ميعس ب ن يعب ة املقارد يف وطننا العييب يقدم لنا ب دوات علمانجة
ليبجررة ,يف القعررت الررذي ينعقررد ج ر املنرراب األصررلجة هلررذه اللبرريع يف القررجم الدينجررة ,ومررن هنررا ير ك القعررف يف هررذا اإلطررار

- 1د .الطماو  :املي السابق ,ص 206
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فنمقذج يعجدنا إىل مناب العمرل اخلرريي واألهلر الريت فانرت متلثرل واحردع مرن املصرادر األصرلجة لتيديرد عرق اجملتمعرات
العيبجة واإلسالمجة وينمجتها.1
وسا يشار يف احلا ة العامة أن يشب فا ة أ ياد اجلماعة ,بل يبل أن يبقن العدد لري حمدد  ,group covertإذ
عد ينصيف احلا ة العامة إىل ة حمددع من اجلماعة ,شييطة أن يبقن حمددع ب شخاصها ,2وبالي قف إىل فتا أحبام
القعف أليب ببي اخلصاف يتض ان مل جيي القعف يف احلاسات اآليجة:
القعف على أهل بغداد -على العمجان -علرى قريال النصرار  ,3مر أن هرذه احلراسات يلجرد العمرقم والتيييرد ,وهرذا هرق
اصص مسات التقعجد القانقين.
أ ررل فرران علررى اخلصرراف أن يضررجف وصررل ا ديرردا علررى األملثلرة السررابقة فر ن يقررق أهررل بغررداد الررذين يتررق ي هررم شرري
معر أو العمر اللقريال ..هررذا ونشرري إىل أن نظررام القعررف اإلسررالم هررق نظررام ا تهررادي أعامررت صرريح عريائ اللقهررال,
وهذا املي ق البشيي ب صالت يضعنا و ها لق أمام نظام املي ق العام يف املدرسة اللينسجة ,حبجث خنتار ما يالئم الطبجعة
الذايجة  suigenerisللقعف ,وصاصة اجلانب املتعلق بذات اإلنسان وبشييت وعقجدي وإرادي  ,وصاصة املبادل العامة
الضابطة للمي ق العام ,واليت ه  ,مبدأ سري املي ق باطياد وانتظام ومبدأ مساواع املنتلع  ,وأصريا مبدأ يطقيي املي ق العام,
واستيابت للظيوف املتيددع.
بالنسبة للمبدأ األو جيب الت فجد على عدم قاز احليز على أمقا القعرف ,ساسرجما يلرك املتعلقرة باملشريوف يف ذاير ,
أو املييبطة اريباطا وشجحا ينظجم ويجسريه 4صال ا لألمقا النااة عن مثاره ,ه سا يؤثي على مرالك القعرف وعرقام أمريه,
وسا يؤثي على سري عمل وأهدا ..

 -1مداصلت عن القعف كلة املستقبل العييب ,عدد  ,9لعام  ,998ص 123
- 2حممد حامد اجلمل :املقظف العام ,قها وعضال ,القاهيع ,دار النهضة العيبجة  ,2 ,969ص431
 -3أحبام القعف ,ص  335و 125و 276
- 4د .سلجمان الطماوي :األسس العامة للعققد اإلدارية ,القاهيع ,دار اللبي العييب ,965 ,2 ,ص 65وانظي د .حممقد حلم  :نشا
اإلدارع ,القاهيع دار اللبي العييب ,ص6
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فذلك ميبن ينظجم استقالة الققام على إرادع القعف" الناظيع" أو من إضياهم يبغا للنظييات اليت ينش يف إطار نظيية
املي ق العام.
أما مبدأ املساواع أمام القعف ,جيب محل على دعاميت األنسنة واملقاطنة شييطة احارام إرادع القاعف اليت سا يتعار م
مقاصد الشيف.
على هذا األساو أ جز القعف على من دلظ القيآن من عيابة القاعرف ,أو علرى قريال القيابرة ,أو علرى األهرل ,أو علرى
من يدصل من أهل بجت من املمالجك ,أو على أمهات أوساده أو على ممالجك ر ل.1
أما بش ن مساييع القعف للتطقرات املستيدع ,هذا األمي مرن مقتضرجات طبرائ األشرجال امليفرقزع يف القعرف ,أي ي يجرده,
إذ عرد يطريأ ظريوف يسرتدع يغجررري بعرض إلياضر دون رقهيه ,ودون علرب يقازنررات اعتصراده 2أو أهدا ر  ,أمرا التغررري يف
األعيا  ,ال ميبن اعتباره يتعار م إرادع القعف.
وعد أحتلتنا النظيية اللقهجة بعطال شي سقال جما يتعلق بعمارع القعف واحللات علج وييمجم واستبدال وينمجت  ,ولنستم
إىل بعض مقاط هلال اليأي( ت 247هر) حق ذلك ,يقق املذفقر ,علت أرأيت إىل الي ل الذي يقف األر على
اللقيال واملساف وسا يذفي عمارهتا ,ما القق يف ذلك؟...
عررا ينبغر للقاضر أن يبرردأ جنلررق مررن لررالت هررذه األر علررى عمارهتررا وإصررالحها ,مث يقسررم مررا بقر مررن للتهررا يف
اللقيال واملساف .
علت :إذا فان يف ار القعف لل وصش القائم ب ميها هالك للها ,أيي للقائم ب ميها أن يشاري مرن للتهرا سرجالا,
جغيس لب سا يغا خنلها؟؟ ...عا  :أر ذلك وآمي ب  .علت :إن فان عطعة جها سربخة سا شر ل جهرا أيري أن يبردأ
جبس ما جها من سبخة ,مث يبقن بعد ذلك لللقيال عا  :نعم زيادع يف للتها وعمارع هلا وإصرالح ا ...علرت وفرذلك
حلي سقاعجها ويشيريها وزيادع ما فان مستزادا يف لالهتا ,عا نعم ل أن يلعل ذلك فل نعرم إذا احتراج إىل ذلرك ألن

 -1ييا يف ذلك أحبام القعف للخصاف
- 2انظي يف علب يقازن العقد د .الطماوي ,األسس العامة للعققد اإلدارية ص  626وما بعدها
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يف ذلررك حلررظ األر

ولالهتررا.مث ب ر هررال الريأي أن للقص ر علررى أر مقعق ررة أن يسررت ي جهررا األ ريال يف عملهررا

وحلظها ,ويد األ ي من الغلة ,وفذلك أن يست ي يف حلي سقاعجها وينقجة ضياها.1
ونظيع سييعة إىل عق هال اليأي ييينا ان يتلمس روح املشيوف ,لبن يبقى -وعلى رأي الدفتقر الدوري حما ظا.2
ويف نظينررا إن ر جيررب اسانطررال مررن يلررك األحبررام البلثررريع الرريت عجلررت يف عمررارع القعررف لالنتهررال إىل نتجيررة يياع ر إرادع
القاعررف و برريع املشرريوف العررام ,حبجررث إن إرادع القاعررف سا يقررف علثرريع يف طييررق املشرريوف ,وحبجررث إن املشرريوف سا يقلررب
يقازنات اإلرادع رأسا على عقب.3
وميبن الت فجد ب ن إرادع القاعف القائمة على اخلري والتقي إىل ا  ,يلت أمام املشيوف الطييق واسعة سا حبة لبل يطقر
ويالةم م املستيدات.
ونظييررة القعررف أفلثرري مقضررقعجة ,وأفلثرري رحابررة يف روحهررا بسرربب عجامهررا علررى برريع التقرري إىل ا  ,هر أعرري إىل روح
التيدد ,ومساييع التطقرات العلمجة واللنجة واسا تماعجة ولريهرا ,وعلرى هرذه النظييرة يف ثقهرا القشرجب وأن نلسر اجملرا
ملزيد من مساييع ظيوف العصي م اساحتلات بيوحها اإلسالمجة.
ولق ي ملنا املقضقف لق دنا فل ما يف القعف يققم على احلقجقة املقضقعجة و سقال جلهة ي يجرده أم جلهرة اسانتلراف بر علرى
أساو خماطبة أ ياد بصلاهتم سا بذواهتم ,4وأصريا جلهة التصيف ج  ,او إهاظة بتبالجف يتعار م

قهي استمياره.

هذا وإننا نييب على هذه احلقجقة املقضقعجة النتائج اآليجة:
 -1ضيورع يشخجص القعف لشخص معنقي عانقين لقعف الذي يشبل منظمة فاملدرسة أو املستشلى.

- 1هال بن دم بن مسلم البصيي ,هال اليأي :أحبام القعف ,حجدر آباده الدفن ,مطبعة كلس دائيع املعارف العلثمانجة 1355 ,هر,
ص6
- 2مقالة دور القعف يف التنمجة
- 3علب التقازن ملهقم إداري يظهي يف نظيية الظيوف اساستلثنائجة وانعباسها على العقد و قاز يغري شيو العقد ضمن حدود
- 4بل إن القعف الذري يققم على يلك احلقجقة املقضقعجة عند ما ييبو القعف باألوساد أو األعيبال وما يتليف عنهم
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ولقد أدرفت النظيية اللقهجة التارخيجة هذه احلقجقة 1وريبت نتائيها املتعذرع ,ويف مطل ذلك يييجب احلقق ل وعلج  ,مث
ربو شخصجت املعنقية بيعابة القضال ,حلمايت وضمان اطياده وسريه بانتظام.
-2

ضيورع احارام إرادع القاعف احاراما وطجدا ",ونعتقد أن نظيية املي ق العام وما يقم علج من يف الصجالة والتقنجة

القانقنجررة املتقدمررة يسررم برراحارام هررذه اإلرادع مر احرارام احلقجقررة املقضررقعجة والنظررام العررام والصرراحل العررام" ,مرلثالا األمرري يف
مقاصد الشييعة.
ونظريع سرييعة إىل عقررد الترزام امليا ررق مرددينا خررزون مي عر اسرتلثنائ حررق ذلرك التق جررق الببرري واملنسرريم بر الشرريو
التعاعدية والشيو الالئحجة التنظجمجة .reglementoire
ذلررك أن اسالت رزام يقررقم علررى الشرري التعاعرردي وهررذا الشرري مقض ر اح رارام وثبررات شررديدين ساسررجما يف مظهرريه املررايل,
وهنالك شيو أصي مقضقعجة عامة general :وكيدع  abstractنابعة من طبجعة املي ق ,أي من احلا ة العامة
اليت ريبها القانقن اإلداري دون أن يبقن للمتعاعد أي دور يف ذلك ( حقق املنتلع – الققاعد العامة بالضبو وحلظ
النظام – احلقق املتعلقة بالعما واملخاطي اليت يق علجهم)...
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مررن املمبررن اساسررتلادع مررن نظييررة املي ررق العررام جمررا يتعلررق باجلهرراز الررذي يتررقىل إدارع املي ررق ,حبجررث ميبررن عقررد

هذه القساية إىل كلس إدارع ,وبذلك نعصم القعف من عبلثجة اإلرادع الذايجة ,ويقجم يلك القساية على عاصم من الراروي
والتدبي وإصدار القيارات اجلماعجة.
-4

من املمبن اساستلادع من النظام القانقين للمي ق العام صاصة مرا يتعلرق حبقرق العمرا الرذين يعملرقن ,حبجرث

يتمت هؤسال يافز عامة ,general situations :ا يضمن هلم احلجاع البيمية ,بعجدا عرن البريوعياطجرة واللسراد,
بررل ميب ررن إعط ررال املنتلع ر حررق إعام ررة ال رردعاو للحل ررات علررى حق ررقعهم أو حق ررق القع ررف ,فمررا ه ررق األم رري بالنس رربة
للمنتلع بعقرد الترزام امليا رق العامرة ,ضرالا عرن إمبران إعامرة دعرق حسرجة يف إطرار القعرف ,حبجرث ينرا حرق مباشريع
هررذا الررقع ب شررخاص يتس ر دائ ريهتم ,ضررمن شرريو معجنررة يتررج الررد اف عررن حقررق ا  ,فمررا هررق معهررقد يف دعررق
احلسبة.
- 1د .ابياهجم الجقم لامن مداصلت اآلنلة الذفي ,ص111
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-5

سا حا ة للقق ب ن احلديث النبقي 1استشيف آ ا إرسال محاية عقية للقعف ,ب رسال النظيية العاملة لألمقا

العا مررة املعاصرريع ,حبجررث سا جيررقز التصرريف جهررا أو حيزهررا أو متلبهررا بالتقررادم ,و يقييرري عققبررات زائجررة رادعررة لقم ر
اساعتدال علجها.
-6

القعف" يف هج ة مشيوف" ينتم إىل املشيوعات اخلاصة ذات الصلة العامرة أو النلر العرام ,2وعلرى الدولرة أن

متن هذا املشيوف املساعدات املالجة واملعنقية باإلضا ة إىل امتجرازات السرلطة العامرة ,فحقر يف التنلجرذ املباشري وحقر يف
احليز اإلداري مث اساستمالك للمنلعة العامة يقازي حق الدولة يف اإلشرياف علجر ورعابتر  ,ولرري ذلرك مرن الصرالحجات
اليت يضمن انطالع سا اهاظ باألعبال والقجقد.
إن صىرينا احلضارية مل يلحظ هذا ا لتعاون القطجد ب اللقهال والعضقي وب السلطة السجاسجة ,أما يف حقبتنا الياهنة,
السلطة السجاسجة منبلثقة من الشعب ,واألمة جيب أن يض سجاسرتها الشريعجة علرى أسراو التعراون بر الشرعب ومعر
العلمال والسلطة السجاسجة وذلك يف عمل وعل مشارك متلثل ج السلطة السجاسجة دور القجادع اإلدارية الذي يعين قو
اإلشعاف والتقهجة البعجد والتطقر.
لقد ابنرا كراسات األمرقا يف الشرييعة اإلسرالمجة ,وميبننرا القرق إن مججر هرذه األمرقا حتقرق املشريوف احلسر  ,وان فران
القعف يتسنم ذروع هذا اجملا ودقق هذا النل احلس وهج نضارا وصالجا من أية نزعة أصي .
فذلك جيب أن يسرايي بريع القعرف املسرتيدات والنظييرات القانقنجرة ,لبرن جيرب أن حترا ظ هرذه النظييرة علرى أسراو
نش هتا ,حبجث أن هذا التطقر دبم ا يل :
 -1شرعبجة هررذه اللبريع جلهررة منشر هتا ومي عجتهرا و اسرارايجيجتها ,رالقعف فرران وجيررب أن يبرقن أهلر املنشر واإلدارع
والقظجلة والعائد.
 -2يعتىر الصجغة امللثل للعمل األهل ومؤسسات النل العام.
 -3يتمت باحلجاد والتييد عن األليا

السجاسجة نظيا لألحبام التشييع ل .

 -4سا حدود أللياض سق عدم التعار م الشييعة.
- 1يقد عقل إن القعف سا يباف وسا ييهن أو يقر
- 2للمزيد من اساطالف على طبجعة املؤسسة اخلاصة ذات النل العام ييا
القاهيع ,دار النهضة ,969 ,ص68
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د .ثيوت بدوي :يدرج القيارات اإلدارية ومبدأ الشيعجة,

 -5ييشجده يف عالعت م السلطة العامة ويعاون يعاون استقال وأصالة.
 -6مياعاي التدرج يف إل ياض وأهدا ونشاط  ,ويف مطل ذلك التزام بنظيية املقاصد البلجة الشيعجة.
لقرد فران اساعرارا مرن روح املقاصرد ونرلسررها بلضرل العلمرال العضرقي ونرقر علرقهم – واجملتهررد احلرق جر مرن نرقر منبر
النبقع ولق مل يبن نبج ا" الشاطي" – وشلا جة طيع الشعب ,وفان ذلك يتم عن طييق اإلضمال ,أما اآلن – ومصابج
علقبنا جيب أن سا يطل  -علجنا أن ننص بنظيية املقاصد ,وجندد مرن شرباها را ينسريم مر روح العصري و مقتضرجاي ,
حبجث ييسخ هذه النظيية – من صال ييبجة إسالمجة معاصريع ومنلتحرة -يف الضرمري الشرعي ساسرجما إن النظييرة إذا مرا
يغلغلت الضمري اجلمع العام حتقلت إىل عقع مادية فاسحة.

البحث الرابع
تقويم شروط الواقف في ضوء معيار المقاصد
يف الق ررانقن القض ررع يق ررد منطقت رران األوىل يقص ررف بالش رريعجة

 Validityواللثانج ررة يقص ررف باللعالج ررة واحلجقي ررة

1

Vitality
وعييب من ذلك يف الشييعة اإلسالمجة منطقة اإلباحة أو اللعل املباح خيض للقانقن ,وب اإلنسان الصاحل...
ويف إطار القعف هنالك مقاربات من ذلك جندها يف القعف على األعار األلنجال ,هذا عمرل مبراح ,لبنر سا يردصل
يف ملهقم " القيبة من ا " وأمام املسلم در ة واحدع يف إطار الشيعجة اإلسالمجة ,ه إطار أدومها بقال وأعمهرا نلعر ا
وأش رردها حا ررة ,واملطل ررق هتج ررة املس ررلم هل ررذه الدر ررة ,يف حق ررل القع ررف ,مث مس ررلما ص رراحلا ,أي اساخن ريا يف احللق ررة
األصريع ,اليت أمسجناها :أدومها نلعرا وأشردها حا رة ذلرك أن املسرلم الرذي ينخري يف اجلهرد الرقعل املرنظم واملقضرقع
والعقررالين أعرري إىل ا مررن القعررف اللرريدي ,مرلثالا عررد يتررىرف مسررلم برلثمن دوال إىل امليضررى ,ولبررن مرراذا لررق وضر هررذا
املا يف مؤسسة وعلجة ملداواع امليضى صاضعة ليعابة حسجبة عامة ,ورعابة طبجة عالجة ولري ذلك من التقنجات.
واخلالصة جيب أن يتمت الققان القضعجة اخلاصة بالقعف اإلسالم بالشيعجة اإلسالمجة إىل انرب الشريعجة القضرعجة
حررىت يبتسررب ي يجررد امل رقاطن املسررلم ,وسا يبل ر أن حتظررى بالشرريعجة القضررعجة ,وملثالنررا علررى ذلررك مررا حررد بالنسرربة
- 1يف اللق اللينس يسمى مالئمةapportunite :
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للقانقن رعم  247لسنة " 953صدر يف مصي" ,الذي أعطى وزيري األوعراف حييرة اصتجرار هرة الرىر الريت يتلرق علجهرا
أن أصذ املقاطنقن يارا عقن عن أوعا هم ,القعف عيبة اصتجارية ,وان القعف يىرف باملنلعة ,وإذا فانت متعلقة باملنلعة –
سا بررالع  -املنلعررة عابلررة للتقججررد ,بالزمرران واملبرران ,وطرري اسانتلرراف ,ولررذلك فرران نظررام املصررارف يف القعررف ,وطرري
اسانتلاف على النحق الذي خيتاره هق ,ويدون عند إنشال القعف ,وفتا القعف الذي حتير ج إرادع القعف حتيييا فامالا
يعد دستقر القعف ,وماسا نص ج ينلذ ج األحبرام الشريعجة اخلاصرة باألوعراف ,ر ذا مل يرنص علرى مصريف يف مييبرة
معجنة فان الصيف على اللقيال فما أوضحنا.1
هبررذا شرراف ب ر اللقهررال عبررارع :ش رري القاعررف فررنص الشررارف ,أي يلتررزم يف طيي ررق يلسررريه مررا يلتررزم يف طيي رق يلس ررري
النصقص الشيعجة.
وبالطب إذا فان القاعف حمارم اإلرادع يف القعف هذه اإلرادع مقجدع ب حبام الشارف ال يص أن يبقن مصيف القعف
منهج ا عن  ,أو يشار شيط ا ج خماللة صيدة ألوامي الشارف ,فمن يقف على بجت من بجقت الدعارع.
ولقررد اصتلررف اللقهررال حررق الشرريو الرريت يضررعها القاعررف ,مررنهم مررن نظرري إىل معررا العبررادع جر  ,لررم يشررار إسا مررا
يبقن عييبا من القيبة أو مؤفدا ملعناها ,ومن اللقهال -وهم احلنلجة واملالبجة -من طبق علج شي املعامالت.
ويالحظ أن احلنابلة – م أهنم يطلققن الشيو يف عامة العققد إسا إذا فان عد ورد نص صيي بالنه  -جند بعضرهم
و هررم ابررن يجمجررة ذاير مينر اإلطررال يف شرريو املرقا ق باعتبررار أن القعررف يف أصررل شرريعت عيبررة ,ررال دررارم منر إسا مررا
يبقن متلقا م معا القيبة -ولذلك ال يف تاوي ما نص  :األعما املشيوطة يف القعف ينقسم إىل ثالثة أعسام:
أحرردها – عمررل يتقرري ب ر إىل ا يعرراىل ,وهررق القا بررات واملتسررحبات الرريت رلررب جهررا رسررق ا  : وحررض علررى
حتصجلها ,ملثل هذا الشي جيب الق ال ب  ,وجيب استحقا القعف على هة حصقل يف اجلملة...
واللثرراين – عمررل هن ر النرري  – هن ر حترريمي أو هن ر ينزي ر  ,اش رارا ملثررل هررذا العمررل باطررل بايلررا العلمررال ,ملررا عررد
استلا

عن الني أن صطب على منىره ,قا  :ما با أعقاما يشرارطقن شريوطا لجسرت يف فترا ا  ,فرل شري لرجس

يف فتا ا

هق باطل ,وإن فان مائة شي  ,فتا ا أحق ,وشي ا أوثق.

- 1وانظي ايض ا اإلمام أبا زهيا :حماضيات يف القعف ص 155
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والقسم اللثالث – عمل لجس بيوه يف الشيف ,وسا مستحب ,بل هرق مبراح  ,هرذا عرا بعرض العلمرال بق رق الق رال
ب  ,ومجهقر العلمال من أصحا املذاهب املشرهقرع ولرريهم علرى انر شريط باطرل ,رال يصر عنردهم إسا مرا فران عيبرة
إىل ا يعاىل ,وذلك ألن اإلنسان لجس ل أن يبذ مال إسا ملا ج منلعرة يف الردين والردنجا ,مرا دام اإلنسران حجرا لر
أن يبررذ مالر يف حتصررجل األلريا

املباحررة ,ألنر ينتلر بررذلك ,مررا املجررت مررا بقر بعررد املررقت جنتلر بر مررن أعمررا

األحجال إسا عمل صاحل عد أمي ب أو أعان علج  ,أو هد إلج  ,وحنقه ذلك ,ن األعما اليت لجست طاعة
سا ينتل ها املجت حبا

ذا اشار املقص أو القاعف عمالا أو صلت سا ثقا

جها فان السع يف حتصجلها سعج ا جما

سا ينتل ب يف دنجاه ,وسا يف آلصيي  ,وملثل هذا سا جيقز ,وهذا ألن مقصقده يف القعف التقي .1

- 1أبق زهيع :حماضيات يف القعف ص 159
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ورسقل

