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  :ملخص البحث 

 عند  أھل األصول أّن المقاصد الشرعیة من حیث القوة واألھمیة من المقرر

المقاصد الضروریة، والمقاصد الحاجیة، : تقسم إلى ثالثة أقسام، وھي

والمقاصد التحسینیة، وھذه الرتب الثالث مرتع خصب لفقھ إدراك المصالح، 

ونبذ المفاسد على اختالف األزمان وعلى مر العصور، بید أنھا تختص بأھل 

الفقھ واالجتھاد والنظر في الموازنة بینھا والخروج بالنتیجة المثلى، ویجد 

الباحث في كالم أھل األصول عند تقریر ھذه المقاصد، أن الشرائع والملل 

جاءت بھا، وھذا یختص بالمقصد الضروري، أو بما یسمى بالكلیات الخمس 

ي والتحسیني، الدین، والنفس، والنسل، والعقل، والمال ، دون الحاج: وھي

فجاءت ھذه الدراسة توضیحا وبیانا لھذا األمر، ومقارنة مع الیھودیة 

والنصرانیة في ضوء القرآن الكریم، حیث إّن ھذه الضروریات ال تستقیم 

أحوال الدنیا وال تنظم مصالحھا إال بالمحافظة علیھا، ودفع الخلل عنھا، مع 

  .ي الحافظة علیھادفع إشكاالت دعوى عدم اطراد الشرائع والملل ف
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Research Summary : 

It is the decision of the people of origin that the 

purposes of legitimacy in terms of strength and 

importance are divided into three sections, namely: 

the necessary purposes, purposes and purposes, and 

improvement, and these three levels fertile ground to 

understand the interests, and renounce the evils of 

different times and throughout the ages, but it is the 

people Jurisprudence and diligence and consider the 

balance between them and exit the best result, and 

finds the researcher in the words of the people of the 

assets when the report These aims, that the laws and 

boredom came out, and this is concerned with the 

necessary destination, or the so-called five colleges 

namely: religion, self, birth, mind, and money, without 

Haji and improvement, this study came an explanation 

and an explanation of this, and compared with 

Judaism and Christianity in the light of the Koran As 

these necessities do not match the conditions of the 

world and do not regulate their interests except by 

maintaining them, and pushing the imbalance away 

from them, while pushing the problems of the 

lawlessness and lawlessness in the portfolio. 
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مة   : لمق

الحمد هللا حمًدا طّیًبا مبارًكا فیھ، والصالة والسالم على رسول اهللا، وعلى آلھ          
  .وصحبھ أجمعین

  : أما بعد
ف��إن عل��م المقاص��د ش��ریف الق��در، رفی��ع المنزل��ة، كثی��ر الفوائ��د، فالع��ارف ل��ھ  
یزداد إیماًنا بكمال صفات اهللا تعالى، وأسمائھ الح�سنى، وی�زداد إیماًن�ا بكم�ال                

عة، وأنھا صالحة لكل زمان ومكان، ویكون مسلًما قابًلا ألحك�ام ال�شرع             الشری
ونف��سھ مطمئن��ة س��عیدة، وال��داعي إل��ى اهللا ُیع��ان وُی��سدد عن��دما ی��ربط دعوت��ھ 

  . بمحاسن الشریعة، وِحكمھا العظیمة
معرف��ة باع��ث : "- رحم��ھ اهللا -وف��ي ھ��ذا یق��ول رائ��د عل��م المقاص��د الغزال��ي   

لة للقل��وب إل��ى الطمأنین��ة، والقب��ول ب��الطبع،  ال��شرع وم��صلحة الحك��م؛ اس��تما 
والمسارعة إلى التصدیق؛ فإن النف�وس إل�ى قب�ول األحك�ام المعقول�ة الجاری�ة                
على ذوق الم�صالح أمی�ل منھ�ا إل�ى قھ�ر ال�تحكم وم�رارة التعب�د، ولمثل�ھ ھ�ذا                 
الغ��رض اس��تحب ال��وعظ وذك��ر محاس��ن ال��شریعة، ولط��ائف معانیھ��ا، وك��ون     

  . )١(" على قدر حذقھ یزیدھا ُحسًنا وتأكیًداالمصلحة مطابقة للنص و
العل�م بالمع�اني والحك�م الت�ي أرادھ�ا         : "ومن ھنا ذكر في مفھوم المقاصد أنھا      

اهللا عز وجل من التشریعات عموًم�ا وخ�صوًصا، لتحقی�ق عبودیت�ھ، وإص�الح               
  . )٢(" العباد في المعاش والمعاد تأصیًلا وتحصیًلا

لمقاص���د ال���شرعیة م���ن حی���ث الق���وة  وق���د درج أھ���ل األص���ول عل���ى تق���سیم ا 
المقاص�د ال�ضروریة، والمقاص�د الحاجی�ة،     : واألھمیة إلى ثالث�ة أق�سام، وھ�ي      

وھ���ذه الرت���ب ال���ثالث َمْرَت���ٌع خ���صب لفق���ھ إدراك   . )٣(والمقاص���د التح���سینیة 
المصالح، ونبذ المفاسد عل�ى اخ�تالف األزم�ان وعل�ى م�ر الع�صور، بی�د أنھ�ا                   

نظ�ر ف�ي الموازن�ة بینھ�ا والخ�روج بالنتیج�ة       تختص بأھل الفقھ واالجتھ�اد وال    
المثل��ى، ویج��د الباح��ث ف��ي ك��الم أھ��ل األص��ول عن��د تقری��ر ھ��ذه المقاص��د، أن   
الشرائع والملل جاءت بھا، وھ�ذا یخ�تص بالمق�صد ال�ضروري أو بم�ا ی�سمى               

ال��دین، وال��نفس، والن��سل، والعق��ل، والم��ال، دون      : بالكلی��ات الخم��س وھ��ي   
  .ه الدراسة توضیًحا وبیاًنا لھذا األمرالحاجي والتحسیني، فجاءت ھذ

  
                                                           

حم�زة ب�ن    : تحقی�ق . المستصفى م�ن عل�م األص�ول      . الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد     . )١(
 – ٧٣٢: ٣ركة المدینة المنورة للطباعة، بدون عدد الطبع�ة وس�نة الن�شر      زھیر حافظ، ش  

٧٣٣ . 
دار المی�راث   . الطری�ق القاص�د إل�ى مب�ادئ عل�م المقاص�د           . الرحیلي، س�لیمان س�لیم اهللا     . )٢(

 . ٣٢م، ص٢٠١٦ –ه ١٤٣٧النبوي للنشر والتوزیع، الجزائر، 
: تحقی�ق . الموافق�ات . الغرن�اطي الشاطبي، إبراھیم بن موسى بن محم�د اللخم�ي    : انظر. )٣(

: ٣م، ٢٠١٧ -ه ١٤٣٨، ١الح��سین أی��ت س��عید، من��شورات الب��شیر بنعطی��ة، المغ��رب، ط   
٢٢ – ١٢ . 
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  : أسباب اختیار الموضوع
 بیان أھمیة الضروریات الخمس، وأنھا جاءت بھا ال�شرائع عل�ى حفظھ�ا     - ١

ورعایتھا، وأبرز القرآن الك�ریم ھ�ذه الحقیق�ة وف�صَّلھا تف�صیًلا مبیًن�ا؛ ألثرھ�ا                
  .البالغ الستقرار وانتظام حیاة الناس

 ال��شرائع والمل��ل ف��ي ال��ضروریات للف��صل بین��ھ وب��ین     إب��راز ھ��ذا اط��راد - ٢
  .الرتب الحاجیة والتحسینیة عند تداخل المصالح والمفاسد

  : الدراسات السابقة
لم یجد الباحث بحًثا یختص بإظھار دالئل ھذه الكلیات ف�ي اإلس�الم والیھودی�ة           

  . والنصرانیة في ضوء القرآن الكریم
  : مشكلة الدراسة

  : في السؤالین اآلتیینتتمثل مشكلة البحت 
   ما أقوال العلماء في بیان تتابع الملل والشرائع لتقریر ھذه الضروریات؟- ١
 م�ا ال��دالالت القرآنی��ة ف�ي بی��ان ھ��ذه ال�ضروریات ف��ي اإلس��الم والیھودی��ة    - ٢

  والنصرانیة ؟
  :منھجیة البحث

  .سلكت في ھذا المبحث المنھج االستنباطي المقارن في دراسة ھذه المسألة
  : خطة البحث

  : تضمنت خطة البحث تمھیًدا ومطلبین وخاتمة
  :تعریف المصطلحات ذات الصلة، وفیھا أربعة مطالب: التمھید

  تعریف الضروریات : المطلب األول
  تعریف اإلسالم : المطلب الثاني
  تعریف الیھودیة : المطلب الثالث
  تعریف النصرانیة :المطلب الرابع
  : د الشرائع والملل في الضروریات، وفیھ مطلبانبیان اطِّرا: المبحث األول
تقری��ر األص��ولیین الطِّ��راد ال��ضروریات الخم��س ف��ي ال��شرائع   : المطل��ب األول

  والملل 
دف��ع اعتراض��ات ع��ن اطِّ��راد ال��شرائع والمل��ل عل��ى اعتب��ار      : المطل��ب الث��اني 

  الضروریات الخمس 
ات ف�ي اإلس�الم   الدالئل ف�ي الق�رآن الك�ریم ف�ي بی�ان ال�ضروری           : المبحث الثاني 

  : والیھودیة والنصرانیة، وفیھ مطلبان
  الدالئل اإلجمالیة : المطلب األول
  الدالئل التفصیلیة : المطلب الثاني

  الخاتمة، وفیھا النتائج والتوصیات 
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  التمهيد

  تعريف املصطلحات ذات الصلة

من المعروف عن�د دراس�ة أي م�سألة م�ن م�سائل العل�م والفق�ھ، أن یق�دم ب�ین            
لدراسة تعریف وتوضیح للمصطلحات المرتبطة والمتصلة بالبحث؛ فإن     یدي ا 

  .الحكم على الشيء فرع عن تصوره

  اطب اول

  رف ارورت

  : لض لغة

وال��ضَّرُّ اْلَم��ْصَدُر، وال��ضُّّر  . ِض��دُّ النَّْف��ِع: ال��ضروري م��ن ال��ضَّرُّ وال��ضُّرُّ ُلَغَت��انِ  
، والضُّر، ِبال�ضَّمِّ، الھ�زاُل َوُس�وُء اْلَح�اِل؛ َفُك�لُّ َم�ا َك�اَن              اِلاْسُم، الضَّّر ِضدُّ النَّْفعِ   

ِمْن ُسوِء َحاٍل َوَفْقٍر َأو ِشدٍَّة ِفي َبَدٍن َفُھَو ُضّر، َوَما َكاَن ِضدا ِللنَّْفِع َفُھ�َو َض�ّر                   
كل م�ا تم�س إلی�ھ الحاج�ة وك�ل م�ا        : ، والضروریات جمع ضروري، بمعنى    )١(

  .)٢(الكمالي لیس منھ بد، وھو خالف 
ما ال بد منھا في قیام مصالح الدین وال�دنیا، بحی�ث إذا     : "وفي االصطالح ھي  

فق��دت ل��م تج��ر م��صالح ال��دنیا عل��ى اس��تقامة، ب��ل عل��ى ف��ساد وتھ��ارج وف��وت   
، )٣(" حیاة، وف�ي األخ�رى ف�وت النج�اة والنع�یم، والرج�وع بالخ�سران المب�ین               

آحادھ�ا ف�ي ض�رورة إل�ى        ھي التي تكون األمة بمجموعھا و     : "وبعبارة أخرى 
تحصیلھا، بحیث ال یستقیم النظام باختاللھ�ا، ف�إذا انخرم�ت ت�ؤول حال�ة األم�ة         

  .)٤(" إلى فساد وتالش

ب اطا  

  رف ام

  : اإلسالم لغًة
االنقی���اد، : یطل���ق لف���ظ اإلس���الم عل���ى مع���اٍن كثی���رة، ت���دور ف���ي الغال���ب ح���ول

  : ، فیقال)٥(، وإظھار الخضوع واالستسالم، والطاعة، واإلخالص، والقبول

                                                           

 بیروت، من دون س�نة ن�شر،     –دار صادر   . لسان العرب . ابن منظور، محمد بن مكرم    . )١(
٤٨٢: ٤ . 
 –ه ١٤٢٤، ٤مجم����ع اللغ����ة العربی����ة، م����صر، دار ال����شروق، ط  . المعج����م الوس����یط. )٢(

 . ٥٣٨م، ص٢٠٠٤
 . ١٢: ٣الشاطبي، الموافقات، . )٣(
دار الكت���اب الم���صري، . مقاص���د ال���شریعة اإلس���المیة . اب���ن عاش���ور، محم���د الط���اھر . )٤(

 ١٣٤م، ص٢٠١١القاھرة، ودار كتاب اللبناني، بیروت، 
 . ٢٨٩: ١٢ابن منظور، لسان العرب، : انظر. )٥(
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  .)١(انقاد، وأخلص الدین هللا، ودخل في دین اإلسالم : أسلم أي
  : أما معنى اإلسالم في الشرع فلھ معنیان

التعبد هللا تعالى بما شرعھ من العبادات التي ج�اءت    :  معنى عام یراد منھ    - ١
ه بالطاعة فعًل�ا  االستسالم هللا وحد: ، وبھذا االعتبار یكون بمعنى    )٢(بھا رسلھ   

للم��أمور، وترًك��ا للمحظ��ور ف��ي ك��ل زم��ان ومك��ان كان��ت ال��شریعة فی��ھ قائم��ة،  
وعلى ھذا یكون أصحاب الملل السابقة مسلمین حین كانت شرائعھم قائمة لم     

﴿َف��ِإْن َت��َولَّْیُتْم َفَم��ا : تن��سخ، كم��ا ق��ال اهللا تع��الى ع��ن ن��وح وھ��و یخاط��ب قوم��ھ  
 )٣(ْج�ِرَي ِإلَّ�ا َعَل�ى اللَّ�ِھ َوُأِم�ْرُت َأْن َأُك�وَن ِم�َن اْلُم�ْسِلِمیَن﴾           َسَأْلُتُكْم ِمْن َأْجٍر ِإْن أَ    

)٤(.  
التعبد هللا تعالى بما شرعھ من العبادات بع�د بعث�ة           :  معنى خاص یراد منھ    - ٢

؛ ألن دینھ نسخ جمیع ملسو هيلع هللا ىلصالنبي صلى اهللا علیھ وسلم، فیختص بما بعث بھ 
ن خالف��ھ ل��یس بم�سلم؛ ألن��ھ ل��م  األدی�ان ال��سابقة ف��صار م�ن اتبع��ھ م��سلًما، وم�   

االست�سالم،  : ، وبھ�ذا االعتب�ار یك�ون بمعن�ى       )٥(یستسلم هللا بل است�سلم لھ�واه        

  . )٦( ملسو هيلع هللا ىلصواالنقیاد هللا، وااللتزام بما جاء بھ محمد 

  اطب اث

ودف ار  

ية لغة   : ليه

د من الھود أي التوبة، ھاد یھود ھودا وتھود تاب ورجع إل�ى الح�ق فھ�و ھائ�         
)٧( .  

  .ھم الذین یزعمون أنھم أتباع موسى علیھ السالم: وفي االصطالح
قد وردت تسمیتھم في القرآن الكریم بق�وم موس�ى، وبن�و إس�رائیل ن�سبة إل�ى        
یعق��وب علی��ھ ال��سالم، وك��ذلك أھ��ل الكت��اب، والیھ��ود، إالَّ أن المالح��ظ أن ھ��ذه  

ن ال�ذم، كق�ول اهللا ع�ز      لم یذكروا بھا إّال في مواط      - الیھود   -التسمیة األخیرة   
﴿َوَقاَلت الَیُھوُد َی�ُد اللَّ�ِھ َمغُلوَل�ٌة ُغلَّ�ْت أی�ِدیِھْم َوُلِعُن�وْا ِبَم�ا َق�اُلوْا َب�ْل َی�َداُه                      : وجل

﴿َوَقاَل�ت الَیُھ�وُد َوالنَّ�صاَرى َنْح�ُن أبن�اء اِهللا       : ، وقولھ عز وج�ل    )٨(َمبُسوَطَتاِن﴾  

                                                           

 . ٤٤٦المعجم الوسیط، ص. )١(
 – ٧٧ه، ص١٤٢٥م��دار ال��وطن للن��شر، . فق��ھ العب��ادات. ین، محم��د ب��ن ص��الحالعثیم��. )٢(

٧٨ . 
 . ٧٨: سورة یونس، آیة. )٣(
 . ١١٧ه، ص١٤٣٣مدار الوطن للنشر، . تقریب التدمریة. العثیمین، محمد بن صالح. )٤(
 . ٧٨العثیمین، فقھ العبادات، ص. )٥(
دار اب��ن خزیم�ة، م��ن  . ائ�ده نظم�ھ  اإلس�الم حقیقت�ھ ش��رائعھ عق  . الحم�د، محم�د إب��راھیم  . )٦(

 . ١٦دون سنة النشر، ص
 . ٤٣٩: ٣ابن منظور، لسان العرب، . )٧(
 . ٦٤: سورة المائدة، آیة. )٨(
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، وقول�ھ ع�ز     )٢(الَیُھ�وُد ُعَزی�ُر اب�ن اهللا﴾        ﴿َوَقاَلت  : وقولھ عز وجل  )١(َوَأِحبَّاُؤه﴾  
، وھ�ذا ی�دل عل�ى أنھ�م تلقَّب�وا      )٣(﴿َما َكاَن ِإْبَراِھیُم َیُھوِدیا َوَال َن�ْصَراِنیا﴾      : وجل

  .)٤(بھذا اللقب بعد أن فسد حالھم وانحرفوا عن دین اهللا 

راب اطا  

راف ار  

نية لغة   : لنص

: صران قریة بالشأم ینسب إلیھا الن�صارى، ویق�ال     جمع نصران ونصرانة، ون   
  .)٥(الدخول في النصرانیة، والنسبة إلى الدیانة نصراني : والتنصر. ناصرة

دین النصارى الذین یزعمون أنھم یتبعون المسیح : والنصارى في االصطالح
  .علیھ السالم، وكتابھم اإلنجیل

الك��ریم ن��صارى، وأھ��ل وق��د أطل��ق عل��ى أتب��اع الدیان��ة الن��صرانیة ف��ي الق��رآن  
الكتاب، وأھل اإلنجیل، وھم ی�سمون أنف�سھم بالم�سیحیین ن�سبة إل�ى الم�سیح            

  ".المسیحیة"علیھ السالم ویسمون دیانتھم 
ولم ترد التسمیة بالمسیحیة في القرآن الكریم وال ف�ي ال�سنة كم�ا أن الم�سیح       

ف�ق  حسب اإلنجیل لم یسم أص�حابھ وأتباع�ھ بالم�سیحیین، وھ�ي ت�سمیة ال توا       
  .واقع النصارى لتحریفھم دین المسیح علیھ السالم

فالحق والصواب أن یطل�ق عل�یھم ن�صارى، أو أھ�ل الكت�اب؛ ألن ف�ي ن�سبتھم            
للمسیح علیھ السالم خطأ فاحش، إذ یلزم من ذلك عزو ذلك الكفر واالنحراف    

  . )٦(إلى المسیح علیھ السالم، وھو منھ بريء 
نحرف عن الرسالة التي ُأنزلت على عیسى فالنصرانیة َعلم على الدین الذي ا 

علیھ الصالة والسالم، مكمِّلة لرسالة موسى علی�ھ ال�صالة وال�سالم، ومتمم�ة         
لما جاء في التوراة من تعالیم، موجھة إلى بني إسرائیل، داعیة إلى التوحی�د               
والفضیلة والتسامح، ولكنھا جابھت مقاومة واض�طھاًدا ش�دیًدا، ف�سرعان م�ا             

 مما ساعد على امتداد ید التحری�ف إلیھ�ا، فابتع�دت كثی�ًرا ع�ن      فقدت أصولھا، 
  .)٧(أصولھا األولى المتزاجھا بمعتقدات وفلسفات وثنیة 

  

                                                           

 . ١٨: سورة المائدة، آیة. )١(
 . ٣٠: سورة التوبة، آیة. )٢(
 . ٦٧: سورة آل عمران، آیة. )٣(
مكتب�ة أض�واء    . ی�ة والن�صرانیة   دراسات في األدی�ان الیھود    . الخلف، سعود عبد العزیز   . )٤(

 . ٣٦م، ص١٩٩٧ –ه ١٤١٨، ١السلف، ط
 . ٢١٢: ٥ابن منظور، لسان العرب، : انظر. )٥(
 . ١٢١الخلف، دراسات في األدیان الیھودیة والنصرانیة، ص. )٦(
دار الن�دوة العالمی�ة   . الموسوعة المیسرة ف�ي األدی�ان والم�ذاھب واألح�زاب المعاص�رة         . )٧(

 . ٥٦٤: ٢ھـ، ١٤٢٠، ٤والتوزیع، طللطباعة والنشر 



 

 

 - ١٠٩٤ - 

  املبحث األول

بيان اط
ِّ

  راد الشرائع وامللل يف الضروريات

ف���ي ھ���ذا المبح���ث أورد أب���رز ك���الم األص���ولیین األع���الم ف���ي بی���ان اطِّ���راد         
إش�كال  : والج�واب عل�ى اإلش�كاالت ال�واردة       الضروریات في ال�شرائع والمل�ل،       

إباحة الخم�ر ف�ي ص�در اإلس�الم مم�ا ی�ؤثر س�لًبا عل�ى اس�تقامة دع�وى اطِّ�راد                     
الشرائع على حفظ العقل، وإشكال ما ذكر في قصة نبي اهللا سلیمان م�ن عق�ر      
الخی��ل، وإش��كال ح��رق الغن��ائم ف��ي ال��شرائع ال��سابقة مم��ا ی��ؤثر س��لًبا عل��ى          

  : الشرائع في حفظ المال، أقرر ذلك في مطلبیناستقامة دعوى اطِّراد 

  اطب اول

راد اط نور ارلوا راا  ست ارور  

قرر جمع من األصولیین اطِّ�راد ال�ضروریات ف�ي ال�شرائع والمل�ل، ولع�ل أول        
م�ن تكل�م ع��ن المقاص�د الخم�سة وس��ماھا أرك�ان ال�دین الفیل��سوف الفقی�ھ أب��و        

وأم���ا المزاج���ر : " حی���ث ق���ال- رحم���ھ اهللا -)  ھ���ـ ٣٨١( امري الح���سن الع���
 ل��ن یك��ون إال عل��ى أرك��ان خم��سة )١(فم��دارھا أی��ضا عن��د ذوي األدی��ان ال��ستة 

مزج���رة قت���ل ال���نفس ك���القود والدی���ة، ومزج���رة أخ���ذ الم���ال ك���القطع    : وھ���ي
والصلب، ومزجرة ھتك الستر كالجلد والرجم، ومزج�رة ثل�ب الع�رض كالجل�د              

  . )٢(" مزجرة خلع البیضة كالقتل عن الردةمع التفسیق، و
وبعد ذل�ك تت�ابع علم�اء األص�ول لبی�ان ھ�ذا األم�ر، وتأكی�ده، وش�رحھ، وبی�ان                     

  : أمثلتھ، ودونك كالمھم على النحو اآلتي
وھ�و  : ومقصود الشرع من الخلق خم�سة     : "- رحمھ اهللا    - یقول الغزالي    - ١

فكل ما یتضمن حفظ . ھمأن یحفظ علیھم دینھم ونفسھم وعقلھم ونسلھم ومال
ھذه األصول الخمسة فھو مصلحة، وكل ما یفوت ھذه األص�ول فھ�و مف�سدة،         

وھذه األصول الخمسة حفظھا واقع في رتب�ة ال�ضرورات،     ... ودفعھا مصلحة 
قضاء الشرع بقتل الك�افر الم�ضل،       : فھي أقوى المراتب في المصالح، ومثالھ     

یف��وت عل��ى الخل��ق دی��نھم،   وعقوب��ة المبت��دع ال��داعي إل��ى بدعت��ھ؛ ف��إن ھ��ذا     
وق��ضاؤه بإیج��اب الق��صاص إذ ب��ھ حف��ظ النف��وس، وإیج��اب ح��د ال��شرب إذ ب��ھ  
حف��ظ العق��ول الت��ي ھ��ي م��الك التكلی��ف، وإیج��اب ح��د الزن��ا إذ ب��ھ حف��ظ الن��سل   
واألنساب، وإیجاب زجر الغصاب وال�سراق إذ ب�ھ یح�صل حف�ظ األم�وال الت�ي                 

                                                           

﴿ِإنَّ الَّ���ِذیَن آَمُن���وا َوالَّ���ِذیَن َھ���اُدوا َوال���صَّاِبِئیَن   : م���راده م���ا ج���اء ف���ي ق���ول اهللا تع���الى  . )١(
 َوالنََّصاَرى َواْلَمُجوَس َوالَِّذیَن َأْش�َرُكوا ِإنَّ اللَّ�َھ َیْف�ِصُل َبْی�َنُھْم َی�ْوَم اْلِقَیاَم�ِة ِإنَّ اللَّ�َھ َعَل�ى ُك�لِّ                    

 . َشْيٍء َشِھیٌد﴾
أحم�د  : تحقیق. اإلعالم بمناقب اإلسالم. العامري، أبو الحسن محمد بن أبي ذر یوسف    . )٢(

ه ١٤٠٨، ١عبد الحمید غراب، مؤسسة دار األصالة للثقافة والنشر واإلعالم، الریاض، ط    
 . ١٢٣م، ص١٩٨٨ –
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وی��ت ھ��ذه األص��ول   ھ��ي مع��اش الخل��ق، وھ��م م��ضطَّرون إلیھ��ا، وتح��ریم تف      
الخمسة والزجر عنھا یستحیل أن ال تشتمل علیھ ملة من الملل، وشریعة من 
الشرائع التي أرید بھا إص�الح الخل�ق؛ ول�ذلك ل�م تختل�ف ال�شرائع ف�ي تح�ریم                    

  . )١(" الكفر والقتال والزنا والسرقة وشرب المسكر
ل�ى المقاص�د   فإن كان أصًلا؛ فھ�و الراج�ع إ      : "- رحمھ اهللا    - یقول اآلمدي    - ٢

الخمسة التي لم تخل م�ن رعایتھ�ا مل�ة م�ن المل�ل، وال ش�ریعة م�ن ال�شرائع،                  
فإن حفظ ھذه المقاصد    . حفظ الدین، والنفس، والعقل، والنسل، والمال     : وھي

  . )٢(" الخمسة من الضروریات، وھي أعلى مراتب المناسبات
 عل�ى  -المل�ل ب�ل س�ائر   -فقد اتفق�ت األم�ة   : "- رحمھ اهللا - یقول الشاطبي  - ٣

ال���دین، : أن ال���شریعة وض���عت للمحافظ���ة عل���ى ال���ضروریات الخم���س وھ���ي  
  . )٣(" والنسل، والمال، والعقل وعلمھا عند األمة كالضروري، والنفس

وھ��و المت��ضمن : " ف��ي تعریف��ھ لل��ضروري- رحم��ھ اهللا - ق��ال الزرك��شي - ٤
حف��ظ مق��صود م��ن المقاص��د الخم��س الت��ي ل��م تختل��ف فیھ��ا ال��شرائع، ب��ل ھ��ي  

  . )٤(" طبقة على حفظھام
  :  قال في المراقي- ٥

  .)٥(  في كل شرعة من األدیان               حفظھا حتم على اإلنسان   
أن : م��ن خ��الل ھ��ذه الن��صوص األص��ولیة والتقری��رات المقاص��دیة یتأك��د لن��ا      

الضروریات الخمس لم تخ�ل منھ�ا ش�ریعة م�ن ال�شرائع، وال مل�ة م�ن المل�ل،                    
الن���صرانیة، واإلس���الم ال���ذي خ���تم اهللا ب���ھ األدی���ان     وم���ن ذل���ك الیھودی���ة، و  

َوَم��ْن َیْبَت��ِغ َغْی��َر ﴿: وال��شرائع، ول��م ی��رض للن��اس دیًن��ا س��واه، كم��ا ق��ال تع��الى 
  . )٦(﴾ اْلِإْسَلاِم ِدیًنا َفَلْن ُیْقَبَل ِمْنُھ َوُھَو ِفي اْلآِخَرِة ِمَن اْلَخاِسِریَن

 ال��دین، وال��نفس، حف��ظ: وھ��ذه الكلی��ات الخم��س أو ال��ضروریات الخم��س ھ��ي 
  . والعقل، والنسل، والمال، كما تقدم في كالم الغزالي واآلمدي والشاطبي

  ھل العرض یعد كلًیا ضرورًیا سادًسا أم ال؟ : وھنا مسألة یجدر تحریرھا وھي
نجد أن بع�ض األص�ولیین م�ن ال ی�ذكر الع�رض م�ع ھ�ذه الخم�س الكلی�ة  كم�ا                     

ذكره ویجعلھ من الضروري كما صنع تقدم في كالمھم آنًفا، ونجد طرًفا آخر ی    
                                                           

 . ٤٨٣ – ٤٨٢: ٢الغزالي، المستصفى من علم األصول، . )١(
اإلحك�ام  . مدي، أبو الحسن سید الدین علي بن أبي علي بن محمد ب�ن س�الم الثعلب�ي      اآل. )٢(

عبد الرزاق عفیفي، دار الصمیعي للن�شر والتوزی�ع، الری�اض،    : تحقیق. في أصول األحكام 
 . ٣٤٣: ٣م ، ٢٠٠٣ –ه ١٤٢٤، ١ط
 . ٥٠: ٢الشاطبي، الموافقات، . )٣(
. البح�ر المح�یط ف�ي أص�ول الفق�ھ      . ب�د اهللا  الزركشي، بدر ال�دین محم�د ب�ن بھ�ادر ب�ن ع            . )٤(

 –ه ١٤١٣، ٢عب��د ال��ستار أبوغ��دة، دار ال��صفوة للطباع��ة والن��شر والتوزی��ع، ط   : تحقی��ق
 . ٢٠٩: ٥م، ١٩٩٢

ص��ندوق . ن��شر البن��ود عل��ى مراق��ي ال��سعود. ال��شنقیطي، عب��د اهللا ب��ن إب��راھیم العل��وي. )٥(
 . ١٧٩: ٢ بدون سنة نشر، إحیاء التراث اإلسالمي المشترك بین اإلمارات والمغرب،

 . ٨٥: سورة آل عمران، آیة. )٦(
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 -، وف�ي ذل�ك یق�ول الزرك�شي         )٣(، واب�ن النج�ار      )٢(، وال�سبكي    )١(ذلك الطوفي 
. )٤(" وق�د زاد بع�ض المت�أخرین سادًس�ا وھ�و حف�ظ األع�راض            : "-رحمھ اهللا   

ومن ھنا ندرك أّن ثمة خالف ب�ین أھ�ل األص�ول ف�ي ھ�ذه الم�سألة، ل�ذا یق�ول                      
ختلف العلماء، في عددھا، فبعضھم یق�ول األدی�ان       وا: "- رحمھ اهللا    -القرافي  

عوض األعراض، وبع�ضھم ی�ذكر األع�راض وال ی�ذكر األدی�ان وف�ي التحقی�ق               
" الكل متفق عل�ى تحریم�ھ فم�ا أب�اح اهللا تع�الى الع�رض بالق�ذف وال�سباب ق�ط           

)٥( .  

لض ما يأتي لة م جعله م  ب    : م 

 خطب الناس یوم ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا  عن ابن عباس رضي اهللا عنھما، أن         - ١
ف�أي بل�د    : "یوم حرام، ق�ال   : ، قالوا "یا أیھا الناس أي یوم ھذا؟     : "النحر فقال 

: ، ق�ال  "ش�ھر ح�رام   : ، ق�الوا  »فأي شھر ھ�ذا؟   : "بلد حرام، قال  : ، قالوا "ھذا؟
فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم علیكم حرام، كحرمة یومكم ھذا، في بلدكم        "

اللھم ھل بلغ�ت،  : "عادھا مراًرا، ثم رفع رأسھ فقال ، فأ "ھذا، في شھركم ھذا   
فو الذي نفسي بیده، إنھا     : ، قال ابن عباس رضي اهللا عنھما      "اللھم ھل بلغت  

لوص��یتھ إل��ى أمت��ھ، فلیبل��غ ال��شاھد الغائ��ب، ال ترجع��وا بع��دي كف��اًرا، ی��ضرب    
  . )٦(" بعضكم رقاب بعض
  ". یكم حرامفإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عل ":الشاھد من الحدیث
 ق�رن األع��راض بال�دماء واألم�وال، وھم��ا م�ن ال��ضروري؛     :وج�ھ الدالل�ة من��ھ  

  . )٧(فیكون العرض برتبة الضروري أیًضا 

                                                           

. شرح مخت�صر الروض�ة    . الطوفي، نجم الدین سلیمان بن عبد القوي بن الكریم        : انظر. )١(
 . ٢٠٩: ٣عبد اهللا بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، : تحقیق

.  أص��ول الفق��ھجم��ع الجوام��ع ف��ي. ال��سبكي، ت��اج ال��دین عب��د الوھ��اب ب��ن عل��ي : انظ��ر. )٢(
م، ٢٠٠٣ -ه١٣٢٤،  ٢عبد الم�نعم خلی�ل إب�راھیم، دار الكت�ب العلیم�ة، بی�روت، ط              : تحقیق

 . ٩٢ص
اب��ن النج��ار، تق��ي ال��دین أب��و البق��اء محم��د ب��ن أحم��د ب��ن عب��د العزی��ز ب��ن عل��ي   : انظ��ر. )٣(

 . ١٦٢: ٤محمد الزحیلي ونزیھ حماد، : تحقیق. شرح الكوكب المنیر. الفتوحي
 . ٢١٠: ٥البحر المحیط في أصول الفقھ، الزركشي، . )٤(
ش�رح  . القرافي، أبو العباس شھاب الدین أحم�د ب�ن إدری�س ب�ن عب�د ال�رحمن الم�الكي                  . )٥(

 . ٣٩١طھ عبد الرؤوف سعد، شركة الطباعة الفنیة المتحدة، ص: تحقیق. تنقیح الفصول
، ]١٧٣٩ [:أخرجھ البخاري في ص�حیحھ، كت�اب الح�ج، ب�اب الخطب�ة أی�ام من�ى، ب�رقم              . )٦(

وأخرجھ مسلم في ص�حیحھ، كت�اب الق�سامة والمح�اربین والق�صاص وال�دیات، ب�اب تغل�یظ                   
 . من حدیث أبي بكرة رضي اهللا عنھ] ١٦٧٩: [تحریم الدماء واألعراض واألموال، برقم

ال��درر اللوام��ع ف��ي ش��رح جم��ع   . الك��وراني، ش��ھاب ال��دین أحم��د ب��ن إس��ماعیل  : انظ��ر. )٧(
 - غال�ب كام�ل المجی�دي، الجامع�ة اإلس�المیة، المدین�ة المن�ورة         سعید بن : تحقیق. الجوامع

اب��ن النج��ار، ش��رح الكوك��ب . ٢٩٢: ٣م، ٢٠٠٨ -ھ��ـ ١٤٢٩المملك��ة العربی��ة ال��سعودیة، 
 . ١٦٣ – ١٦٢: ٤المنیر، 
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بأن داللة االقتران عند جمھور األصولیین ضعیفة، فال : ویمكن أن یجاب عنھ
  .)١(االقتران في النظم ال یستلزم االقتران في الحكم  حجة فیھا؛ ألن

ادة العق���الء ب���ذل نفوس���ھم وأم���والھم دون أعراض���ھم، وم���ا ف���دي    أن ع���- ٢
بال��ضروري أول��ى أن یك��ون ض��رورًیا، وق��د ش��رع ف��ي الجنای��ة علی��ھ بالق��ذف    
الحد، وھو أح�ق ب�الحفظ م�ن غی�ره؛ ف�إن اإلن�سان ق�د یتج�اوز م�ن جن�ى عل�ى                   

  .)٢(نفسھ ومالھ، وال یكاد أحد یتجاوز عن الجنایة على عرضھ 
  : ویجاب عنھ بما یأتي

بأن العرض منھ ما ھو في رتبة ال�ضروري كالق�ذف، ولكن�ھ راج�ع إل�ى حف�ظ                   
النسب أو النسل، ومنھ ما ھو دون ذلك، كالشتم بكلمة ب�سیطة ال ق�ذف فیھ�ا،          

فی�ھ إن ع�ادة العق�الء ب�ذل نفوس�ھم وأم�والھم م�ن أجل�ھ،            : فھذا القسم ال یق�ال    
 وال یھت�دون  وإنما تلك عادة غیر العقالء ممن ال یدركون مصلحة وال مف�سدة           

  .)٣(! إلى صواب رأي
 أنھ شرع في الجنایة علیھ بالق�ذف الح�د، وھ�و أح�ق ب�الحفظ م�ن غی�ره؛                     - ٣

فإن اإلنسان قد یتجاوز من جنى على نفسھ ومالھ وال یك�اد أح�د یتج�اوز ع�ن                   
  . )٤(الجنایة على عرضھ 

 بمنع التالزم بین كونھ ضرورًیا، وما في تفویت�ھ ح�د، إذ ال یل�زم      : یجاب علیھ 
، وھ�ذا م�ا     )٥(من إیجاب الحد في أمر أن یكون حفظھ في مرتبة ال�ضروریات             

وأم��ا حف��ظ : " ف��ي مقاص��ده، حی��ث ق��ال- رحم��ھ اهللا -أش��ار إلی��ھ اب��ن عاش��ور 
وإن . والصواب أن�ھ م�ن قبی�ل الح�اجي     . الِعرض في الضروري فلیس بصحیح    

ى  عل� - مثل تاج ال�دین ال�سبكي ف�ي جم�ع الجوام�ع         -الذي حمل بعض العلماء     
عّده في الضروري ھو ما رأوه من ورود ح�د الق�ذف ف�ي ال�شریعة، ونح�ن ال             

ولذلك لم َیعدَّه الغزالي . نلتزم المالزمة بین الضروري وبین ما في تفویتھ حد
  . )٦(" وابن الحاجب ضرورًیا

  

                                                           

عادل أحمد  : تحقیق. األشباه والنظائر . السبكي، تاج الدین عبد الوھاب بن علي      : انظر. )١(
الزرك��شي، . ١٩٣: ٢د ع��وض، دار الكت��ب العلمی��ة، بی��روت،   عب��د الموج��ود، عل��ي محم��  

 . ٩٩: ٦البحر المحیط في أصول الفقھ، 
الشوكاني، محمد بن علي . ٢١٠: ٥الزركشي، البحر المحیط في أصول الفقھ،   : انظر. )٢(

أبو حفص بن العربي : تحقیق. إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم األصول   . بن محمد 
 . ٢٧٠: ٢م، ٢٠٠٩ –ه ١٤٣٠، ٢ الحدیثة للطباعة والنشر، القاھرة، طاألثري، الفاروق

دار . مقاصد الشریعة اإلسالمیة وعالقتھا باألدلة ال�شرعیة      . الیوبي، محمد سعد  : انظر. )٣(
 . ٢٧١ه، ص١٤٣٠، ٢ابن الجوزي، الدمام، ط

 . ٢١٠: ٥الزركشي، البحر المحیط في أصول الفقھ، : انظر. )٤(
 . ٢٧١ي، مقاصد الشریعة اإلسالمیة وعالقتھا باألدلة الشرعیة، صالیوب: انظر. )٥(
 . ١٤٠ابن عاشور، مقاصد الشریعة اإلسالمیة، ص. )٦(
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ب اطا  

  ل  ار ارورت اسد ارات ن اطراد ارا وا

دنا أن الشرائع والملل اطردت في تقری�ر ھ�ذه ال�ضروریات كم�ا بین�ھ                تقرر عن 
حك��ى الغزال��ي : "- رحم��ھ اهللا -العلم��اء ف��ي كت��بھم، وف��ي ھ��ذا یق��ول القراف��ي  

وغیره إجماع الملل على اعتبارھا، وأن اهللا تعالى ما أب�اح النف�وس وال ش�یًئا         
  . )١(" من الخمس المتقدمة في ملة من الملل

  : ذه القضیة بمسألتین، ودونك إیاھا مع الجواب علیھماولكن اعترض على ھ
إباحة الخمر في صدر اإلسالم، مما یؤثر سلًبا على اس�تقامة           : المسألة األولى 

 وھذه أكث�ر وأش�ھر م�ا یعت�رض ب�ھ      )٢(دعوى اطِّراد الشرائع على حفظ العقل      
  . في ذلك

جه العت م ع    : يجا على ه 

اإلسالم شرب القلیل الذي ال ی�سكر ال م�ا ینتھ�ي إل�ى           أن المباح في صدر      - ١
بت�واتر  : ، ولكن رد ھذا الج�واب )٣(السكر المزیل للعقل فإنھ یحرم في كل ملة         

  . )٤(الخبر بإباحة الخمر بإطالق دون تقید بحد ال یزیل العقل 
، وھ��ي )٥( أن اإلباح��ة ف��ي ص��در اإلس��الم كان��ت أص��لیة، ولی��ست ش��رعیة  - ٢

﴿َوِم��ْن َثَم��َراِت النَِّخی��ِل َواْلَأْعَن��اِب َتتَِّخ��ُذوَن ِمْن��ُھ :  اهللا تع��الىالم��ذكورة ف��ي ق��ول
 رحم�ھ  -، ق�ال القراف�ي   )٦(َسَكًرا َوِرْزًقا َحَسًنا ِإنَّ ِفي َذِل�َك َلآَی�ًة ِلَق�ْوٍم َیْعِقُل�وَن﴾             

والذي یظھر لي أن الخمر لم تكن مباحة، ب�ل م�سكوت ع�ن تحریمھ�ا           : "-اهللا  
وما حرمھ اهللا تعالى في جمیع ... مسكوت عنھ لیس نسًخاثم حرمت، ورفع ال

المل��ل ال یلی��ق بھ��ذه ال��شریعة الت��ي ھ��ي أت��م ال��شرائع ف��ي اس��تیفاء الم��صالح،   
ودرء المفاسد إباحتھ فیھا، بل إذا لم تتمكن الكلمة سكت عنھ، كما سكت ع�ن   

ة إنھ�ا كان�ت مباح�     : الدماء واألموال وغیرھا في ابتداء اإلسالم، ولم یق�ل أح�د          
في أول اإلسالم، بل كانت الشرائع تتجدد أوًلا فأول، ولم یتقدم إباحتھا بتجدد، 

  .)٧(" ھذا ھو مقتضى القواعد والمناسبة. فكذلك ھاھنا

                                                           

 . ٣٩١القرافي، شرح تنقیح الفصول، ص. )١(
 . ٢٧٠: ٢الشوكاني، إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم األصول، : انظر. )٢(
 . ٢١٠: ٥لفقھ، الزركشي، البحر المحیط في أصول ا. )٣(
 . المرجع السابق. )٤(
ف��تح الب��اري ش��رح ص��حیح  . الع��سقالني، أحم��د ب��ن عل��ي ب��ن حج��ر أب��و الف��ضل  : انظ��ر. )٥(

 . ٥١: ١٠م، ٢٠٠٠، ١دار السالم، الریاض، ط. البخاري
 . ٦٧: سورة النحل، آیة. )٦(
 . ٢٤٦١: ٦القرافي، نفائس األصول في شرح المحصول، . )٧(
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 أن یقال المراد من اطِّراد الشرائع ما استقرت علیھ آخًرا، ال ما وجد ف�ي               - ٣
  .)١(الشرائع ابتداًء وعرًضا لمراعاة التدرج في اإلصالح 

 ف�ي كتاب�ھ إرش�اد      - رحم�ھ اهللا     -لعجیب في ھذه المسألة ما قال�ھ ال�شوكاني          وا
وقد تأملت التوراة واإلنجیل، فلم أجد فیھما إال إباحة الخمر مطلًقا،     : "الفحول

من غیر تقیید بعدم السكر، بل فیھما التصریح بما یتعق�ب الخم�ر م�ن ال�سكر،              
یم، وھك�ذا تأمل�ت كت��ب   وإباح�ة ذل�ك؛ فل��م ی�تم دع�وى اتف��اق المل�ل عل�ى التح��ر      

  .)٢(" أنبیاء بني إسرائیل؛ فلم أجد فیھا ما یدل على التقیید أصًلا
  : ویرد علیھ من جانبي

أن ال یسلم بما ق�رره إال عل�ى ف�رض ك�ون ھ�ذه الكت�ب ص�حیحة، وأم�ا                    : األول
وق��د ورد أنھ��م حرف��وا ھ��ذه الكت��ب وب��دلوا فیھ��ا ح��سب أغراض��ھم وأھ��وائھم،   

﴿َأَفَتْطَمُعوَن َأْن ُیْؤِمُن�وا َلُك�ْم      : م منھا، كما قال تعالى    فأحلوا وحرموا ما شاء لھ    
َوَقْد َكاَن َفِریٌق ِمْنُھْم َیْسَمُعوَن َكَلاَم اللَّ�ِھ ُث�مَّ ُیَحرُِّفوَن�ُھ ِم�ْن َبْع�ِد َم�ا َعَقُل�وُه َوُھ�ْم           

  .)٤)(٣(َیْعَلُموَن﴾ 
ذا أن المع��روف م��ن ل��سان الن��صارى وقسی��سھم تحریمھ��ا عن��دھم، وإ : الث��اني

إن الممن��وع ف��ي جمی��ع ال��شرائع ض��یاع : س�لمنا لم��ا قال��ھ ال��شوكاني، یق��ال ل�ھ  
  . )٥(العقل رأًسا والخمر تذھبھ وقًتا ثم یعود، لكان لھ وجھ 

إش�كال م�ا ذك�ر ف�ي ق�صة نب�ي اهللا س�لیمان علی�ھ ال�سالم م�ن                  : المسألة الثانیة 
س�لًبا عل�ى   عقر الخیل، وإشكال حرق الغنائم في الشرائع ال�سابقة، مم�ا ی�ؤثِّر            

  . )٦(استقامة دعوى اطِّراد الشرائع في حفظ المال 
أما ما ورد في قصة نبي اهللا سلیمان علی�ھ ال�سالم م�ن عق�ر الخی�ل، كم�ا ق�ال                 

﴿ِإْذ ُع��ِرَض َعَلْی��ِھ ِباْلَع��ِشيِّ ال��صَّاِفَناُت اْلِجَی��اُد ۞ َفَق��اَل ِإنِّ��ي َأْحَبْب��ُت  : اهللا تع��الى
بِّي َحتَّى َتَواَرْت ِباْلِحَجاِب ۞ ُردُّوَھا َعَليَّ َفَطِف�َق َم�ْسًحا           ُحبَّ اْلَخْیِر َعْن ِذْكِر رَ    

  . ِبالسُّوِق َواْلَأْعَناِق﴾
  : ومعنى اآلیات إجماًلا

لما عرضت على نبي اهللا سلیمان علیھ السالم، الخیل الجیاد السبق الصافنات 
ن التي من وصفھا الصفون، وھو رفع إحدى قوائمھا عند الوق�وف، وك�ا          : أي

                                                           

مع��اییر التمیی��ز ب��ین مرات��ب المقاص��د ال��ثالث   . نج��م ال��دین ق��ادر ك��ریم الزنك��ي، : انظ��ر. )١(
، جامع�ة المل�ك س�عود،    ٣: ، الع�دد ٢٨مجلة الدراسات اإلس�المیة، المجل�د       . دراسة أصولیة 

 . ١٣٥م، ص٢٠١٦كلیة التربیة، سنة 
 . ٢٧٠: ٢الشوكاني، إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم األصول، . )٢(
 . ٧٥: آیةسورة البقرة، . )٣(
دار . المقاص�د ال�شرعیة وأثرھ�ا ف�ي الفق�ھ اإلس�المي       . محمد علي، محم�د عب�د الع�اطي       . )٤(

 . ١٦٩م، ص٢٠٠٧ –ه ١٤٢٨الحدیث، القاھرة، 
 . ١٩: ٣: قرره الشیخ عبد اهللا دراز في تعلیقھ على الموافقات للشاطبي انظر. )٥(
وأثرھ�ا ف�ي الفق�ھ اإلس�المي،     محمد عبد العاطي محمد علي، المقاصد ال�شرعیة    : انظر. )٦(

، وأش���ار إل���ى ھ���ذه االعتراض���ات أی���ًضا ال���شیخ عب���د اهللا دراز ف���ي تعلیق���ھ عل���ى   ١٧٠ص
 . ١٩: ٣: الموافقات للشاطبي انظر
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لھا منظر رائق، وجمال معجب، خصوًصا للمحتاج إلیھ�ا ك�الملوك، فم�ا زال�ت              
تع��رض علی��ھ حت��ى غاب��ت ال��شمس ف��ي الحج��اب، فألھت��ھ ع��ن ص��الة الم��ساء    

  .وذكره
فقال ندًما على ما م�ضى من�ھ، وتقرًب�ا إل�ى اهللا بم�ا ألھ�اه ع�ن ذك�ره، وتق�دیًما              

ْی�ِر﴾ وض�من ﴿َأْحَبْب�ُت﴾ معن�ى     ﴿ِإنِّ�ي َأْحَبْب�ُت ُح�بَّ اْلخَ   : لح�ب اهللا عل�ى ح�ب غی�ره    
آث�رت ح��ب الخی�ر، ال�ذي ھ��و الم�ال عموًم�ا، وف��ي ھ�ذا الموض��ع       : أي} آث�رت {

  المراد الخیل ﴿َعْن ِذْكِر َربِّي َحتَّى َتَواَرْت ِباْلِحَجاِب﴾
جع��ل : ﴿ُردُّوَھ��ا َعَل��يَّ﴾ فردوھ��ا ﴿َفَطِف��َق﴾ فیھ��ا ﴿َم��ْسًحا ِبال��سُّوِق َواألْعَن��اِق﴾ أي  

  .)١(في سوقھا وأعناقھا یعقرھا بسیفھ، 

جهي العت م    : يجا على ه 

ض��رب : ﴿َم��ْسًحا ِبال��سُّوِق َواألْعَن��اِق﴾ فقی��ل  :  أن ھن��اك خالًف��ا ف��ي الم��راد  - ١
جع��ل یم��سح أع�راف الخی��ل وعراقیبھ��ا  : أعناقھ�ا وعراقیبھ��ا بال��سیوف، وقی�ل  

ل�م یك�ن    ملسو هيلع هللا ىلص، وھذا ما اختاره اب�ن جری�ر الطب�ري؛ ألن نب�ي اهللا           )٢(حًبا لھا   
إن شاء اهللا لیعذب حیواًنا بالعرقبة، ویھلك ماًل�ا م�ن مال�ھ بغی�ر س�بب، س�وى               

، )٣(أنھ اشتغل عن صالتھ بالنظر إلیھ�ا، وال ذن�ب لھ�ا باش�تغالھ ب�النظر إلیھ�ا                    
وق��رَّر ھ��ذا الفخ��ر ال��رازي أی��ًضا ونف��اه نفًی��ا كلًی��ا ع��ن نب��ي اهللا س��لیمان علی��ھ    

  .)٤(السالم 
 عل��ى الق��ول ب��ضرب أعناقھ��ا وعراقیبھ��ا بال��سیوف،   أنن��ا ل��و حملن��ا اآلی��ة- ٢

فیكون ذلك لیت�صدق بلحمھ�ا، أو ألن ذل�ك ك�ان مباًح�ا ف�ي ش�رعھ فأتلفھ�ا لم�ا                      
شغلتھ عن ذكر اهللا، حتى یقطع عن نفسھ ما یشغلھ عن اهللا، ف�أثنى اهللا علی�ھ      

، وھ��ذا ال یتن��افى م��ع اطِّ��راد   )٥(بھ��ذا، وب��ین أن��ھ أثاب��ھ ب��أن س��خر ل��ھ ال��ریح     

                                                           

تی�سیر الك�ریم ال�رحمن ف�ي تف�سیر ك�الم       . ابن ال�سعدي، عب�د ال�رحمن ب�ن ناص�ر         : انظر. )١(
-ھ���ـ ١٤٢٠، ١رس���الة، طعب���دالرحمن ب���ن مع���ال اللویح���ق، مؤس���سة ال: تحقی���ق. المن���ان
 . ٧١٢م، ص٢٠٠٠

: تحقی��ق. تف��سیر الق��رآن العظ��یم  . اب��ن كثی��ر، أب��و الف��داء إس��ماعیل ب��ن عم��ر     : انظ��ر. )٢(
مصطفى ال�سید محم�د، ومحم�د ال�سید رش�اد، ومحم�د ف�ضل العجم�اوي، وعل�ي أحم�د عب�د                       

 . ٩٠ – ٨٩: ١٢م، ٢٠٠٤ -ه ١٤٢٥، ١الباقي، وحسن عباس قطب، دار عالم الكتب، ط
ج�امع  . الطبري، محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غال�ب اآلمل�ي، أب�و جعف�ر                : انظر. )٣(

عب��د اهللا عب�د المح��سن الترك��ي، ھج��ر للطباع��ة والن��شر  : تحقی��ق. البی�ان ف��ي تأوی��ل الق��رآن 
 . ٨٧: ٢٠م، ٢٠٠١ –ه ١٤٢٢، ١والتوزیع، ط

=  الكبی��ر التف��سیر. الفخ��ر ال��رازي، محم��د فخ��ر ال��دین ب��ن ض��یاء ال��دین عم��ر    : انظ��ر. )٤(
 –ه ١٤٠١، ١دار الفك�ر للطباع�ة والن�شر والتوزی�ع، ط    . مفاتیح الغی�ب م�ن الق�رآن الك�ریم      

 . ٢٠٥: ٢٦م، ١٩٨١
القرطبي، أبوعبد اهللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بن ف�رح األن�صاري الخزرج�ي      : انظر. )٥(

 ع��الم عب��د اهللا عب��د المح��سن الترك��ي، دار : تحقی��ق. الج��امع ألحك��ام الق��رآن. ش��مس ال��دین
 . ١٩٥: ١٨م، ٢٠٠٣ - ھـ ١٤٢٣الكتب، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، 
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 مع ھذه القضیة الجزئیة المالیة مع تقریر شریعتھ على حفظ مال في الشرائع
  .غالب األحوال

وأما حرق الغنائم في الشرائع ال�سابقة، فق�د ج�اء ع�ن أب�ي ھری�رة رض�ي اهللا         

ل�م تح�ل الغن�ائم ألح�د س�ود ال�رؤوس م�ن ق�بلكم،          : " قال ملسو هيلع هللا ىلصعنھ، أن النبي    
  .)١(" كانت تنزل نار من السماء فتأكلھا

نھ لیس من إتالف اإلنسان للمال، وكان تحریمھا علیھم لحكم�ة    أ: فیجاب عنھ 
تخلیص نفوسھم من قصد الغنائم بالجھاد، وقد رخص فیھا في شرعنا خاصة 

)٢( .  
أن اطِّراد الشرائع على اعتبار الضروریات      : والمنخول القول في ھذا المبحث    

 ش�اء اهللا    الخمس معتبر عند العلماء، وما ُذكر من اعتراض ُدفع بما یكفي إن           
  .تعالى

  املبحث الثاني

 اإلسالم واليهودية الدالئل يف القرآن الكريم يف بيان الضروريات يف

  والنصرانية

ف��ي ھ��ذا المبح��ث أجم��ع مم��ا وقف��ت علی��ھ م��ن ال��دالالت القرآنی��ة ف��ي تقری��ر        
الضروریات الخمس من خالل التأمل في اآلیات البینات، وفي قصص النبی�ین       

لیھم���ا ال���سالم، ف���القرآن منب���ع زاخ���ر للعل���وم    الك���ریمین موس���ى وعی���سى ع 
وج�اء ھ�ذا المبح�ث ف�ي مطلب�ین یظھ�ر ل�ك منھ�ا                . والمعارف لمن تدبر وتفك�ر    

  . توافق الرسالت والشرائع على المحافظة على الضروریات

  اطب اول

ل ادا  

إن القرآن جمع الدالئل البین�ات، واآلی�ات المحكم�ات، مجمل�ة ومف�صلة، وھن�ا               
م��ع دالئ��ل إجمالی��ة عل��ى أن الرس��االت وال��شرائع عموًم��ا ج��اءت لل��سعي         أج

لل��صالح، والنھ��ي ع��ن الف��ساد، وال ش��ك أن المحافظ��ة عل��ى ال��ضروریات م��ن  
أعلى المصالح التي تثمر العاقبة الحمیدة، واختاللھا من أعظم المفاس�د حی�ث             

  . ال تستقیم أحوال الدنیا، وال مصالح اآلخرة

إلج لة  أل ه ه    : مالية م جانبيت

 الداللة على البشارة والنذارة من دعوة الرسل، وجاء ھ�ذا ف�ي             :الجانب األول 
  : جملة من اآلیات منھا

                                                           

: أخرج��ھ الترم��ذي ف��ي س��ننھ، كت��اب تف��سیر الق��رآن، ب��اب وم��ن س��ورة األنف��ال ب��رقم       . )١(
وأخرج�ھ الن�سائي ف�ي س�ننھ الكب�رى، كت�اب            " ھذا حدیث ح�سن ص�حیح     : "، وقال ]٣٠٨٥[

 ]. ١١١٤٥: [رقم، ب"حالًلا طیًبا: "التفسیر، قولھ تعالى
 . ١٩: ٣: قرره الشیخ عبد اهللا دراز في تعلیقھ على الموافقات للشاطبي انظر. )٢(
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﴿ِإنَّا َأْوَحْیَنا ِإَلْیَك َكَم�ا َأْوَحْیَن�ا ِإَل�ى ُن�وٍح َوالنَِّبیِّ�یَن ِم�ْن َبْع�ِدِه                 :  قال اهللا تعالى   - ١
ْسَماِعیَل َوِإْسَحاَق َوَیْعُق�وَب َواْلَأْس�َباِط َوِعی�َسى َوَأیُّ�وَب          َوَأْوَحْیَنا ِإَلى ِإْبَراِھیَم َوإِ   

َوُی��وُنَس َوَھ��اُروَن َوُس��َلْیَماَن َوآَتْیَن��ا َداُووَد َزُب��وًرا ۞ َوُرُس��ًلا َق��ْد َقَص��ْصَناُھْم     
ا ۞ُرُس�ًلا   َعَلْیَك ِمْن َقْب�ُل َوُرُس�ًلا َل�ْم َنْقُص�ْصُھْم َعَلْی�َك َوَكلَّ�َم اللَّ�ُھ ُموَس�ى َتْكِلیًم�                   

ُمَب��شِِّریَن َوُمْن��ِذِریَن ِلَئلَّ��ا َیُك��وَن ِللنَّ��اِس َعَل��ى اللَّ��ِھ ُحجَّ��ٌة َبْع��َد الرُُّس��ِل َوَك��اَن اللَّ��ُھ  
  )١(َعِزیًزا َحِكیًما﴾ 

يما لك آليا    : في ه 

یخبر تعالى أنھ أوحى إلى عبده ورسولھ من الشرع العظیم واألخبار الصادقة 
  :األنبیاء علیھم الصالة والسالم، وفي ھذا عدة فوائدما أوحى إلى ھؤالء 

 ل���یس بب���دع م���ن الرس���ل، ب���ل أرس���ل اهللا قبل���ھ م���ن  ملسو هيلع هللا ىلصأن محم���ًدا : منھ���ا
المرسلین العدد الكثیر والجم الغفیر، فاستغراب رسالتھ ال وج�ھ ل�ھ إال الجھ�ل          

  .والعناد
یھ، أنھ أوحى إلیھ كما أوحى إلیھم من األصول والعدل الذي اتفقوا عل        : ومنھا

وأن دع��وتھم ج��اءت . )٢(وأن بع��ضھم ی��صدق بع��ًضا ویواف��ق بع��ضھم بع��ًضا   
بالب��شارة بك��ل خی��ر، والن��ذارة م��ن ك��ل ش��ر، وھ��ذا یقت��ضي المحافظ��ة عل��ى         

  . الضروري، ودفع دخول الفساد علیھ
ْصَلَح ﴿َوَما ُنْرِسُل اْلُمْرَسِلیَن ِإلَّا ُمَبشِِّریَن َوُمْنِذِریَن َفَمْن آَمَن َوأَ   :  قال تعالى  - ٢

   )٣(َفَلا َخْوٌف َعَلْیِھْم َوَلا ُھْم َیْحَزُنوَن﴾ 

يمة لك آلية    : في ه 

أن األنبی�اء والرس�ل ج�اءوا مب��شرین عب�اد اهللا الم�ؤمنین ب�الخیرات ومن��ذرین       
فم�ن  : ﴿فم�ن آم�ن وأص�لح﴾ أي      : ولھ�ذا ق�ال   . من كفر باهللا النقم�ات والعقوب�ات      

: اعھ إیاھم، ﴿فال خ�وف عل�یھم﴾ أي  آمن قلبھ بما جاءوا بھ وأصلح  عملھ باتب    
بالن��سبة إل��ى م��ا ف��اتھم   : بالن��سبة إل��ى م��ا ی��ستقبلونھ ﴿وال ھ��م یحزن��ون﴾ أي    

وترك��وه وراء ظھ��ورھم م��ن أم��ر ال��دنیا وص��نیعھا، اهللا ول��یھم فیم��ا خلف��وه،      
  .)٤(وحافظھم فیما تركوه 

  . )٥( ﴿َوَما َأْرَسْلَناَك ِإلَّا ُمَبشًِّرا َوَنِذیًرا﴾ - ٤

آلية  يمةفي    : لك

 من أطاع اهللا بالثواب العاجل واآلجل، ینذر م�ن ع�صى اهللا        ملسو هيلع هللا ىلصیبشر النبي   
  بالعقاب العاجل واآلجل وذلك مستلزم لتبیین ما بھ البشارة وما تحصل بھ 

                                                           

 . ١٦٥-١٦٣: سورة النساء، اآلیتان. )١(
 . ٢١٤السعدي، تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كالم المنان، ص. )٢(
 . ٤٨: سورة األنعام، آیة. )٣(
 . ٤١ – ٤٠: ٦ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، . )٤(
 . ٥٦: سورة الفرقان، آیة. )٥(
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  .)١(النذارة من األوامر والنواھي 
فال��شاھد م��ن ھ��ذه اآلی��ات الكریم��ات وص��ف اهللا تع��الى جمی��ع رس��لھ بك��ونھم     

 والتب���شیر إنم���ا یك���ون باإلخب���ار ب���الخیر، وإن���ذار یك���ون مب���شرین ومن���ذرین،
ب��اإلعالم بال��شر، فإدخ��ال ال��ضرر عل��ى ال��ضروري ال��ذي یجل��ب الفوض��ى ب��ین   
الن��اس یتن��افى م��ع وظیف��ة الرس��ل م��ن جل��ب الم��صالح والخی��ر، ودرء الف��ساد   

، وبھذا العموم تشمل رسالة موسى وعیسى علیھما السالم، وج�اء           )٢(والشر  
من البشارة والنذارة في رسالة خ�اتم األنبی�اء والرس�ل          على سبیل الخصوص    

  . ملسو هيلع هللا ىلصمحمد 
 الدالل�ة عل��ى النھ�ي ع��ن اإلف�ساد ف��ي األرض، وج�اء ف��ي ھ��ذا     :الجان�ب الث��اني 

  : جملة من اآلیات منھا
﴿َوَل��ا ُتْف��ِسُدوا ِف��ي اْل��َأْرِض َبْع��َد ِإْص��َلاِحَھا َواْدُع��وُه َخْوًف��ا     :  ق��ال اهللا تع��الى - ١

  . )٣(ْحَمَت اللَِّھ َقِریٌب ِمَن اْلُمْحِسِنیَن﴾ َوَطَمًعا ِإنَّ َر
معن�اه وال تف�سدوا ش�یًئا       : " - رحم�ھ اهللا     -عند ھذه اآلیة یقول الفخر الرازي       

ف��ي األرض، فی��دخل فی��ھ المن��ع م��ن إف��ساد النف��وس بالقت��ل وبقط��ع األع��ضاء،  
وإف��ساد األم��وال بالغ��صب وال��سرقة ووج��وه الحی��ل، وإف��ساد األدی��ان ب��الكفر      

عة، وإفساد األنساب بسبب اإلق�دام عل�ى الزن�ا واللواط�ة وس�بب الق�ذف،         والبد
وإف��ساد العق��ول ب��سبب ش��رب المك��سرات، وذل��ك ألن الم��صالح المعتب��رة ف��ي     

. النف��وس واألم��وال واألن��ساب واألدی��ان والعق��ول   : ال��دنیا ھ��ي ھ��ذه الخم��سة  
من�ع م�ن   منع عن إدخال ماھیة اإلفساد ف�ي الوج�ود، وال   } َوال ُتْفِسُدوا {: فقولھ

إدخال الماھیة في الوجود یقتضي المنع من جمیع أنواعھ وأص�نافھ، فیتن�اول        
} َبْع��َد ِإْصَل��ـاِحَھا{: المن��ع م��ن اإلف��ساد ف��ي ھ��ذه األق��سام الخم��سة، وأم��ا قول��ھ  

فیحتم�ل أن یك��ون الم��راد بع��د أن أص��لح خلقتھ��ا عل��ى الوج��ھ المط��ابق لمن��افع  
 یك��ون الم��راد بع��د إص��الح   الخل��ق والمواف��ق لم��صالح المكلف��ین، ویحتم��ل أن  

لم��ا أص��لحت : األرض ب��سبب إرس��ال األنبی��اء وإن��زال الكت��ب كأن��ھ تع��الى ق��ال   
مصالح األرض بسبب إرسال األنبیاء وإنزال الكتب وتفصیل ال�شرائع فكون�وا            
منقادین لھا، وال تقدموا على تكذیب الرسل وإنكار الكت�ب والتم�رد ع�ن قب�ول             

ج والمرج في األرض، فیحصل اإلف�ساد  الشرائع، فإن ذلك یقتضي وقوع الھر    
  .)٤(" بعد اإلصالح، وذلك مستكره في بداھة العقول

فاآلیة فیھا النھي ع�ن إیق�اع الف�ساد ف�ي األرض وإدخ�ال ماھیت�ھ ف�ي الوج�ود                
فیتعل��ق بجمی��ع أنواع��ھ م��ن إیق��اع الف��ساد ف��ي األرض وإدخ��ال ماھیت��ھ ف��ي         

                                                           

 . ٥٨٥السعدي، تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كالم المنان، ص. )١(
 .  بتصرف١٧٠محمد علي، المقاصد الشرعیة وأثرھا في الفقھ اإلسالمي، ص: انظر. )٢(
 . ٥٦: سورة األعراف، آیة. )٣(
 . ١٣٩: ١٤قرآن الكریم، مفاتیح الغیب من ال= الرازي، التفسیر الكبیر . )٤(
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نساب واألموال والعقول الوجود فیتعلق بجمیع أنواعھ من إفساد النفوس واأل     
  . )١(واألدیان 

﴿َوِإِذ اْسَتْسَقى ُموَسى ِلَقْوِمِھ َفُقْلَن�ا اْض�ِرْب ِبَع�َصاَك اْلَحَج�َر           :  قال اهللا تعالى   - ٢
َفاْنَفَجَرْت ِمْنُھ اْثَنَتا َعْشَرَة َعْیًنا َقْد َعِلَم ُكلُّ ُأَن�اٍس َم�ْشَرَبُھْم ُكُل�وا َواْش�َرُبوا ِم�ْن              

  . )٢( َوَلا َتْعَثْوا ِفي اْلَأْرِض ُمْفِسِدیَن﴾ ِرْزِق اللَِّھ
﴿َوِإَلى َمْدَیَن َأَخاُھْم ُشَعْیًبا َفَقاَل َیاَقْوِم اْعُبُدوا اللَّ�َھ َواْرُج�وا           :  قال اهللا تعالى   - ٣

  . )٣(اْلَیْوَم اْلآِخَر َوَلا َتْعَثْوا ِفي اْلَأْرِض ُمْفِسِدیَن﴾ 
:  أقوامھم عن الفساد في األرض، والعیثنھي األنبیاء : في اآلیتین الكریمتین  

  .)٤(أشد الفساد 
﴿َفَلْوَلا َكاَن ِم�َن اْلُق�ُروِن ِم�ْن َق�ْبِلُكْم ُأوُل�و َبِقیَّ�ٍة َیْنَھ�ْوَن َع�ِن              :  قال اهللا تعالى   - ٤

ا ُأْتِرُفوا ِفیِھ   اْلَفَساِد ِفي اْلَأْرِض ِإلَّا َقِلیًلا ِممَّْن َأْنَجْیَنا ِمْنُھْم َواتََّبَع الَِّذیَن َظَلُموا مَ           
  . )٥(َوَكاُنوا ُمْجِرِمیَن ۞ َوَما َكاَن َربَُّك ِلُیْھِلَك اْلُقَرى ِبُظْلٍم َوَأْھُلَھا ُمْصِلُحوَن﴾ 

لمَّا ذكر تعالى، إھالك األمم المكذبة للرسل في اآلیات الت�ي  : في اآلیة الكریمة  
إللھیة، وذلك سیقت قبل ھذه اآلیات، وأن أكثرھم منحرفون، حتى أھل الكتب ا

كل��ھ یق��ضي عل��ى األدی��ان بال��ذھاب واالض��محالل، ذك��ر أن��ھ ل��وال أن��ھ جع��ل ف��ي 
القرون الماضیة بقایا، من أھل الخیر یدعون إلى الھدى، وینھون عن الفساد 

وغای�ة  . والردى، فحصل من نفعھم ما بقیت ب�ھ األدی�ان، ولك�نھم قلیل�ون ج�دا               
ھم بم��ا ق��اموا ب��ھ م��ن دی��نھم،  األم��ر، أنھ��م نج��وا، باتب��اعھم المرس��لین، وقی��ام 

وبكون حجة اهللا أجراھا على أیدیھم، لیھلك من ھلك عن بیِّنة ویحیا من ح�يَّ                
  . )٦(عن بیِّنة 

فاآلی���ات الكریم���ات فیھ���ا الدالل���ة ال���صریحة أن مق���صد ال���شرائع والرس���االت   
اإلص��الح وإزال��ة الف��ساد، وذل��ك ف��ي ت��صاریف أعم��ال الن��اس، ول��یس مج��رد      

 العمل كما قد یتوھم، بل أراد منھ صالح أحوال الن�اس            صالح العقیدة وصالح  
﴿َوِإَذا َت�َولَّى   : وشؤونھم في الحیاة االجتماعی�ة أی�ًضا، كم�ا ف�ي ق�ول اهللا تع�الى               

                                                           

عادل أحمد عبد الموج�ود،   : تحقیق. تفسیر البحر المحیط  . أبو حیان، محمد بن یوسف    . )١(
وعل��ي محم��د مع��وض، وزكری��ا عب��د المجی��د الن��وتي، وأحم��د النج��ولي الجم��ل، دار الكت��ب     

 . ٣١٣: ٤م، ٢٠٠١ -ھـ ١٤٢٢، ١العلمیة، ط
 . ٦٠: سورة البقرة، آیة. )٢(
 . ٣٦: بوت، آیةسورة العنك. )٣(
: تحقی��ق. مع��الم التنزی��ل ف��ي تف��سیر الق��رآن. البغ��وي، أب��و محم��د الح��سین ب��ن م��سعود. )٤(

محمد عبد اهللا النمر، وعثمان جمعة ض�میریة، وس�لیمان م�سلم الح�رش، دار طیب�ة للن�شر             
 . ٢٤٧: ٣م، ١٩٩٧ -ھـ ١٤١٧، ٤والتوزیع، ط

 . . ١١٧-١١٦: سورة ھود، اآلیتان. )٥(
 . ٣٩١تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كالم المنان، صالسعدي، . )٦(
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 )١(َسَعى ِفي اْلَأْرِض ِلُیْفِسَد ِفیَھا َوُیْھِلَك اْلَحْرَث َوالنَّْسَل َواللَُّھ َلا ُیِح�بُّ اْلَف�َساَد﴾           
)٢(  

ب اطا  

ال اد  

عند التأمل في كتاب اهللا تعالى المبین، تظھ�ر للمتب�صر أدل�ة  تف�صیلیة  تب�ین                   
ھ���ذه ال���ضروریات الكلی���ات الخم���س ف���ي س���یاق واح���د م���ن اآلی���ات البین���ات    

 أو في قصص النبی�ین  ملسو هيلع هللا ىلصالمحكمات في معظمھا، سواء في شریعة محمد       
 جمع�ھ م�ن ھ�ذه      ، ودون�ك م�ا تی�سر      )٣(الكریمین موسى وعیسى علیھا السالم      

  .الدالالت القرآنیة
﴿ُقْل َتَعاَلْوا َأْتُل َما َح�رََّم َربُُّك�ْم َعَل�ْیُكْم َألَّ�ا ُت�ْشِرُكوا      :  قول اهللا تعالى   :الدلیل األول 

ْم ِبِھ َشْیًئا َوِباْلَواِلَدْیِن ِإْحَساًنا َوَلا َتْقُتُلوا َأْوَلاَدُكْم ِمْن ِإْمَل�اٍق َنْح�ُن َن�ْرُزُقُكْم َوِإیَّ�اھُ      
َوَلا َتْقَرُبوا اْلَفَواِحَش َما َظَھَر ِمْنَھا َوَما َبَطَن َوَلا َتْقُتُلوا النَّْفَس الَِّت�ي َح�رََّم اللَّ�ُھ            
ِإلَّا ِباْلَحقِّ َذِلُكْم َوصَّاُكْم ِبِھ َلَعلَُّكْم َتْعِقُلوَن۞َوَلا َتْقَرُبوا َماَل اْلَیِتیِم ِإلَّا ِبالَِّتي ِھ�َي              

ْبُل��َغ َأُش��دَُّه َوَأْوُف��وا اْلَكْی��َل َواْلِمی��َزاَن ِباْلِق��ْسِط َل��ا ُنَكلِّ��ُف َنْف��ًسا ِإلَّ��ا     َأْح��َسُن َحتَّ��ى َی
ُوْسَعَھا َوِإَذا ُقْلُتْم َفاْعِدُلوا َوَلْو َكاَن َذا ُقْرَبى َوِبَعْھِد اللَِّھ َأْوُفوا َذِلُك�ْم َوصَّ�اُكْم ِب�ِھ         

اِطي ُمْسَتِقیًما َفاتَِّبُعوُه َوَلا َتتَِّبُعوا السُُّبَل َفَتَفرََّق َلَعلَُّكْم َتَذكَُّروَن ۞ َوَأنَّ َھَذا ِصَر
  . )٤(ِبُكْم َعْن َسِبیِلِھ َذِلُكْم َوصَّاُكْم ِبِھ َلَعلَُّكْم َتتَُّقوَن﴾ 

نھ�ي ع�ن ال�شرك قلیل�ھ وكثی�ره، وحقیق�ة            : في ھذه اآلیات البین�ات المحكم�ات      
، أو یعظ��م كم��ا یعظ��م اهللا، أو   أن یعب��د المخل��وق كم��ا یعب��د اهللا   : ال��شرك ب��اهللا 

یصرف لھ نوع من خصائص الربوبیة واإللھی�ة، وإذا ت�رك العب�د ال�شرك كل�ھ        
ص��ار موح��ًدا، مخل��ًصا هللا ف��ي جمی��ع أحوال��ھ، فھ��ذا ح��ق اهللا عل��ى عب��اده، أن    

ال�نفس الم�سلمة،   : یعبدوه وال یشركوا بھ شیًئا، ونھي ع�ن قت�ل ال�نفس وھ�ي         
ف�اجر، والك�افرة الت�ي ق�د ع�صمت بالعھ�د       من ذكر وأنثى، صغیر وكبی�ر، ب�ر و        

﴿ِإال ِب��اْلَحقِّ﴾ ك��الزاني المح��صن، وال��نفس ب��النفس، والت��ارك لدین��ھ   . والمیث��اق
ال�ذنوب العظ�ام المستفح�شة،    : المفارق للجماعة، ونھ�ي ع�ن الف�واحش وھ�ي     

وی��شملھا الزن��ا والل��واط، والنھ��ي ع��ن قرب��ان الف��واحش أبل��غ م��ن النھ��ي ع��ن   
ول النھ��ي ع��ن مق��دماتھا ووس��ائلھا الموص��لة إلیھ��ا،   مج��رد فعلھ��ا، فإن��ھ یتن��ا 

ونھي عن قربان مال الیتیم بأكل، أو معاوض�ة عل�ى وج�ھ المحاب�اة ألنف�سكم،                 
إال بالح�ال الت�ي ت�صلح بھ�ا       : ﴿ِإال ِبالَِّتي ِھَي َأْحَسُن﴾ أي    . أو أخذ من غیر سبب    

                                                           

 . ٢٠٥: سورة البقرة، آیة. )١(
 .  بتصرف١٠٥ - ١٠٤ابن عاشور ، مقاصد الشریعة اإلسالمیة، ص: انظر. )٢(
بعض اآلیات ال�واردة ف�ي أخب�ار النبی�ین موس�ى وعی�سى علیھم�ا ال�سالم اس�تفدت ف�ي                      . )٣(

دار . حدیث القرآن عن الت�وراة واإلنجی�ل  .  الفتاحصالح عبد. الخالدي، د: جمعھا من كتاب 
 م٢٠١٧ –ه ١٤٣٨، ١النفائس، ط

 . ١٥٣-١٥١: سورة األنعام اآلیتان. )٤(
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ھ�ا  فدل ھ�ذا عل�ى أن�ھ ال یج�وز قربانھ�ا، والت�صرف ب             . أموالھم، وینتفعون بھا  
على وجھ یضر الیتامى، أو عل�ى وج�ھ ال م�ضرة فی�ھ وال م�صلحة، ف�ي قول�ھ             

﴿َوصَّ���اُكْم ِب���ِھ َلَعلَُّك���ْم َتْعِقُل���وَن﴾ ع���ن اهللا وص���یتھ، ث���م تحفظونھ���ا، ث���م   : تع���الى
ودلَّت اآلیة على أنھ بحسب عق�ل العب�د یك�ون قیام�ھ     . تراعونھا وتقومون بھا  

  .)١(بما أمر اهللا بھ 
" ھن اآلیات المحكمات: " في ھذه اآلیات-هللا عنھما  رضي ا-قال ابن عباس 

 -، س�مع كع�ب األحب�ار    - رحم�ھ اهللا   -، وقال عبید اهللا بن عدّي ب�ن الخی�ار           )٢(
: ﴿ُق��ْل َتع��اَلْوا َأْت��ُل م��ا َح��رََّم َربُُّك��ْم َعَل��ْیُكْم﴾، فق��ال  :  رجًل��ا یق��رأ-رض��ي اهللا عن��ھ 

ب�سم اهللا ال�رحمن   : "اةوالذي نف�س كع�ب بی�ده، إّن ھ�ذا ألوَّل ش�يء ف�ي الت�ور             
  .)٣(الرحیم، ﴿ُقْل َتعاَلْوا َأْتُل ما َحرََّم َربُُّكْم َعَلْیُكْم﴾ 

ویقال ھذه اآلی�ات ھ�ن أم الكت�اب    : "- رحمھ اهللا    -وقال أبو اللیث السمرقندي     
وھن إم�ام ف�ي الت�وراة واإلنجی�ل والزب�ور والفرق�ان وال یج�وز أن ی�رد علیھ�ا            

  . )٤(" النسخ
بین���ات المحكم���ات واض���حة الدالل���ة ف���ي تتط���ابق الرس���االت     فھ���ذه اآلی���ات ال 

  . والشرائع في المحافظة على ھذه الضروریات
﴿َق��َضى َربُّ��َك َألَّ��ا َتْعُب��ُدوا ِإلَّ��ا ِإیَّ��اُه َوِباْلَواِل��َدْیِن     : ق��ول اهللا تع��الى : ال��دلیل الث��اني 

َلاُھَما َفَلا َتُقْل َلُھَما ُأفٍّ َوَلا َتْنَھْرُھَم�ا  ِإْحَساًنا ِإمَّا َیْبُلَغنَّ ِعْنَدَك اْلِكَبَر َأَحُدُھَما َأْو كِ      
َواْخِف�ْض َلُھَم�ا َجَن�اَح ال�ذُّلِّ ِم�َن الرَّْحَم�ِة َوُق�ْل َربِّ               ) ٢٣(َوُقْل َلُھَما َقْوًلا َكِریًم�ا      

وا َربُُّك��ْم َأْعَل��ُم ِبَم��ا ِف��ي ُنُفوِس��ُكْم ِإْن َتُكوُن�� ) ٢٤(اْرَحْمُھَم��ا َكَم��ا َربََّی��اِني َص��ِغیًرا  
َوآِت َذا اْلُقْرَبى َحقَُّھ َواْلِمْسِكیَن َواْبَن    ) ٢٥(َصاِلِحیَن َفِإنَُّھ َكاَن ِلْلَأوَّاِبیَن َغُفوًرا      

ِإنَّ اْلُمَب��ذِِّریَن َك��اُنوا ِإْخ��َواَن ال��شََّیاِطیِن َوَك��اَن    ) ٢٦(ال��سَِّبیِل َوَل��ا ُتَب��ذِّْر َتْب��ِذیًرا   
ِإمَّا ُتْعِرَضنَّ َعْنُھُم اْبِتَغاَء َرْحَمٍة ِمْن َربَِّك َتْرُجوَھا َو) ٢٧(الشَّْیَطاُن ِلَربِِّھ َكُفوًرا 

َوَلا َتْجَعْل َیَدَك َمْغُلوَلًة ِإَلى ُعُنِقَك َوَلا َتْب�ُسْطَھا ُك�لَّ     ) ٢٨(َفُقْل َلُھْم َقْوًلا َمْیُسوًرا     
ْزَق ِلَمْن َیَشاُء َوَیْقِدُر ِإنَُّھ ِإنَّ َربََّك َیْبُسُط الرِّ) ٢٩(اْلَبْسِط َفَتْقُعَد َمُلوًما َمْحُسوًرا 

َوَلا َتْقُتُلوا َأْوَلاَدُكْم َخ�ْشَیَة ِإْمَل�اٍق َنْح�ُن َن�ْرُزُقُھْم     ) ٣٠(َكاَن ِبِعَباِدِه َخِبیًرا َبِصیًرا    
ًة َوَساَء َوَلا َتْقَرُبوا الزَِّنا ِإنَُّھ َكاَن َفاِحَش) ٣١(َوِإیَّاُكْم ِإنَّ َقْتَلُھْم َكاَن ِخْطًئا َكِبیًرا 

َوَلا َتْقُتُلوا النَّْفَس الَِّتي َحرََّم اللَُّھ ِإلَّا ِباْلَحقِّ َوَمْن ُقِت�َل َمْظُلوًم�ا َفَق�ْد       ) ٣٢(َسِبیًلا  
َوَل�ا َتْقَرُب�وا   ) ٣٣(َجَعْلَنا ِلَوِلیِِّھ ُسْلَطاًنا َفَلا ُیْسِرْف ِفي اْلَقْت�ِل ِإنَّ�ُھ َك�اَن َمْن�ُصوًرا               

ا ِبالَِّتي ِھَي َأْحَسُن َحتَّ�ى َیْبُل�َغ َأُش�دَُّه َوَأْوُف�وا ِباْلَعْھ�ِد ِإنَّ اْلَعْھ�َد َك�اَن        َماَل اْلَیِتیِم ِإلَّ  
َوَأْوُف��وا اْلَكْی��َل ِإَذا ِكْل��ُتْم َوِزُن��وا ِباْلِق��ْسَطاِس اْلُم��ْسَتِقیِم َذِل��َك َخْی��ٌر   ) ٣٤(َم��ْسُئوًلا 

                                                           

 . ٢٧٩السعدي، تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كالم المنان، ص. )١(
 . ٢٢٦: ١٢أخرجھ الطبري في تفسیره، . )٢(
 المرجع السابق . )٣(
: تحقی��ق. بح��ر العل��وم.  ن��صر ب��ن محم��د ب�ن أحم��د ب��ن إب��راھیم ال�سمرقندي، أب��و اللی��ث . )٤(

عادل أحمد عبد الموجود، وعل�ي محم�د مع�وض، وزكری�ا عب�د المجی�د الن�وتي، دار الكت�ب                    
 . ٥٢٣: ١م، ١٩٩٣ –ه ١٤١٣، ١العلمیة، ط
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َك ِبِھ ِعْلٌم ِإنَّ السَّْمَع َواْلَب�َصَر َواْلُف�َؤاَد         َوَلا َتْقُف َما َلْیَس لَ    ) ٣٥(َوَأْحَسُن َتْأِویًلا   
  . )١(﴾ )٣٦(ُكلُّ ُأوَلِئَك َكاَن َعْنُھ َمْسُئوًلا 

یظھر في ھذه اآلیات العنایة بالضروریات، فقد جاء ما ی�دل عل�ى حف�ظ ال�دین         
 ﴿َوَل�ا َتْق�ُف   :في مطلعھا، ﴿َقَضى َربَُّك َألَّا َتْعُبُدوا ِإلَّا ِإیَّاُه﴾، وف�ي آخ�ر آی�ة منھ�ا       

َما َلْیَس َلَك ِبِھ ِعْلٌم﴾ بشمولھا الدال أنھ ال یجوز اتب�اع ش�يء دون عل�م، وھ�و                  
یشمل االعتقاد والقول والعمل، فال یجوز أن یتبع إال مكان عن علم أن�ھ ح�ق،      
وذلك ال یكون إال ما جاء بھ اإلسالم الذي ھو خ�اتم األدی�ان وال�شرائع، وج�اء         

﴿ِإنَّ�ُھ َك�اَن   : ﴿َوآِت َذا اْلُقْرَبى َحقَُّھ﴾ إل�ى قول�ھ تع�الى   : ىحفظ المال في قولھ تعال 
ِبِعَباِدِه َخِبیًرا َبِصیًرا﴾ حیث أمر سبحانھ بإیصال حق�وق م�ن ذك�ر م�ن القراب�ة،           
والمساكین، وابن السبیل إلیھم، ونھى عن التب�ذیر والبخ�ل، وك�ذلك ف�ي قول�ھ            

﴿َذِل�َك َخْی�ٌر َوَأْح�َسُن َتْأِویًل�ا﴾        :  قول�ھ تع�الى    ﴿َوَلا َتْقَرُب�وا َم�اَل اْلَیِت�یِم﴾ إل�ى        : تعالى
حفظ للمال، حیث نھى اهللا تعالى عن التصرف في مال الیتیم بغیر م�ا ھ�و ف�ي      

 عل��ى الت��صرف الح��سن ف��ي مال��ھ، وأم��ر م��صلحتھ، حت��ى ی��صبح راش��ًدا ق��ادًرا
وجاء حفظ النفس في قولھ     . سبحانھ بالعدل في المعاملة بإیفاء الكیل والوزن      

﴿َوَل�ا َتْقُتُل�وا    : ﴿َوَلا َتْقُتُلوا النَّْفَس الَِّتي َحرََّم اللَُّھ ِإلَّا ِباْلَحقِّ﴾ وقولھ تعالى         : تعالى
﴿َوَل�ا َتْقَرُب�وا   : ظ الن�سل ف�ي قول�ھ تع�الى      وج�اء ف�ي حف�     . َأْوَلاَدُكْم َخ�ْشَیَة ِإْمَل�اٍق﴾    

  . )٢(الزَِّنا﴾ 
﴿َیاَأیَُّھا النَِّبيُّ ِإَذا َجاَءَك اْلُمْؤِمَن�اُت ُیَباِیْعَن�َك َعَل�ى      :  قول اهللا تعالى   :الدلیل الثالث 

َدُھنَّ َوَل�ا َی�ْأِتیَن     َأْن َلا ُیْشِرْكَن ِباللَِّھ َشْیًئا َوَلا َیْسِرْقَن َوَلا َی�ْزِنیَن َوَل�ا َیْق�ُتْلَن َأْوَل�ا               
ِبُبْھَت��اٍن َیْفَتِریَن��ُھ َب��ْیَن َأْی��ِدیِھنَّ َوَأْرُجِلِھ��نَّ َوَل��ا َیْع��ِصیَنَك ِف��ي َمْع��ُروٍف َفَب��اِیْعُھنَّ      

  . )٣(َواْسَتْغِفْر َلُھنَّ اللََّھ ِإنَّ اللََّھ َغُفوٌر َرِحیٌم﴾ 
نسب ونف�س  في ھذه اآلیة الكریمة ِذكر ألصناف الضروریات من دین ومال و      

، وال یفھم من اآلیة خ�صوصیة للن�ساء المؤمن�ات؛ فق�د ك�ان رس�ول              )٤(وعقل  

، فع��ن )٥( یأخ�ذ البیع��ة عل��ى الرج��ال بمث��ل م�ا ن��زل ف��ي المؤمن��ات   ملسو هيلع هللا ىلص -اهللا 

 ونح�ن ف�ي   ملسو هيلع هللا ىلصقال لن�ا رس�ول اهللا     : عبادة بن الصامت رضي اهللا عنھ، قال      
وا، وال تزنوا، وال تبایعوني على أن ال تشركوا باهللا شیًئا، وال تسرق: "مجلس

تقتلوا أوالدكم، وال تأتوا ببھتان تفترونھ بین أیدیكم وأرجلكم، وال تعصوا في            

                                                           

 . ٣٦-٢٣: سورة اإلسراء اآلیات. )١(
، ٢ دار المجتم�ع، ج�دة، ط    .اإلس�الم وض�رورات الحی�اة     . األھدل، عبد اهللا ق�ادري    : انظر. )٢(

 .  بتصرف١٩ه، ص١٤١٠
 . ١٢: سورة الممتحنة آیة. )٣(
تشنیف المسامع . الزركشي، أبو عبد اهللا بدر الدین محمد بن عبد اهللا بن بھادر        : انظر. )٤(

س��ید عب��د العزی��ز، وعب��د اهللا ربی��ع، مكتب��ة   : تحقی��ق. بجم��ع الجوام��ع لت��اج ال��دین ال��سبكي 
م، ١٩٩٨ -ھ�ـ  ١٤١٨، ١ توزی�ع المكتب�ة المكی�ة، ط   -ء التراث قرطبة للبحث العلمي وإحیا 

١٥: ٣ . 
 . ١٣٦ابن عاشور، مقاصد الشریعة اإلسالمیة، ص: انظر. )٥(
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معروف، فمن وفى منكم فأجره على اهللا، ومن أص�اب م�ن ذل�ك ش�یئا فعوق�ب                  
في الدنیا فھو كفارة لھ، ومن أصاب من ذلك شیئا فستره اهللا فأمره إل�ى اهللا،             

  .)١(، فبایعناه على ذلك "ھإن شاء عاقبھ، وإن شاء عفا عن
﴿َوالَِّذیَن ِإَذا َأْنَفُقوا َلْم ُیْسِرُفوا َوَل�ْم َیْقُت�ُروا َوَك�اَن           :  قال اهللا تعالى   :الدلیل الرابع 

َوالَِّذیَن َلا َیْدُعوَن َمَع اللَّ�ِھ ِإَلًھ�ا آَخ�َر َوَل�ا َیْقُتُل�وَن ال�نَّْفَس                ) ٦٧(َبْیَن َذِلَك َقَواًما    
ُی�َضاَعْف  ) ٦٨(لَُّھ ِإلَّا ِباْلَحقِّ َوَلا َیْزُنوَن َوَمْن َیْفَعْل َذِلَك َیْل�َق َأَثاًم�ا           الَِّتي َحرََّم ال  

ِإلَّا َمْن َت�اَب َوآَم�َن َوَعِم�َل َعَمًل�ا         ) ٦٩(َلُھ اْلَعَذاُب َیْوَم اْلِقَیاَمِة َوَیْخُلْد ِفیِھ ُمَھاًنا        
  . )٢(﴾ )٧٠( َحَسَناٍت َوَكاَن اللَُّھ َغُفوًرا َرِحیًما َصاِلًحا َفُأوَلِئَك ُیَبدُِّل اللَُّھ َسیَِّئاِتِھْم

ھ��ذه اآلی��ات الكریم��ة س��یقت لبی��ان ص��فات عب��اد ال��رحمن، الت��ي م��ن ص��فاتھم   
اإلنفاق باعتدال وھذا حفظ للمال، وتحقیق التوحید بالبع�د ع�ن ص�رف العب�ادة        

نفس لغیر اهللا تعالى وھذا حفظ للدین، والبع�د ع�ن القت�ل والزن�ا وھ�ذا حف�ظ لل�              
: والنسل، وال یمتثل ھذا الخطاب إال العقالء، وأیًضا ھناك إش�ارة لحف�ظ العق�ل           

  . )٣(﴿َوَیْخُلْد ِفیِھ ُمَھاًنا﴾، فالعاقل ال یقبل اإلھانة 
﴿َی�ا َأیَُّھ�ا الرَُّس�وُل َل�ا َیْحُزْن�َك الَّ�ِذیَن ُی�َساِرُعوَن         :  قال اهللا تعالى   :الدلیل الخامس 

 َقاُلوا آَمنَّا ِبَأْفَواِھِھْم َوَل�ْم ُت�ْؤِمْن ُقُل�وُبُھْم َوِم�َن الَّ�ِذیَن َھ�اُدوا       ِفي اْلُكْفِر ِمَن الَِّذینَ   
َس��مَّاُعوَن ِلْلَك��ِذِب َس��مَّاُعوَن ِلَق��ْوٍم آَخ��ِریَن َل��ْم َی��ْأُتوَك ُیَحرُِّف��وَن اْلَكِل��َم ِم��ْن َبْع��ِد       

 ُتْؤَتْوُه َفاْح�َذُروا َوَم�ْن ُی�ِرِد اللَّ�ُھ     َمَواِضِعِھ َیُقوُلوَن ِإْن ُأوِتیُتْم َھَذا َفُخُذوُه َوِإْن َلمْ   
ِفْتَنَتُھ َفَلْن َتْمِلَك َلُھ ِمَن اللَِّھ َشْیًئا ُأوَلِئَك الَِّذیَن َلْم ُیِرِد اللَُّھ َأْن ُیَطھَِّر ُقُلوَبُھْم َلُھْم         

َك�ِذِب َأكَّ�اُلوَن   َس�مَّاُعوَن ِللْ ) ٤١(ِفي الدُّْنَیا ِخْزٌي َوَلُھْم ِفي اْلآِخَرِة َع�َذاٌب َعِظ�یٌم       
ِلل��سُّْحِت َف��ِإْن َج��اُءوَك َف��اْحُكْم َبْی��َنُھْم َأْو َأْع��ِرْض َع��ْنُھْم َوِإْن ُتْع��ِرْض َع��ْنُھْم َفَل��ْن  

) ٤٢(َیُضرُّوَك َشْیًئا َوِإْن َحَكْمَت َفاْحُكْم َبْیَنُھْم ِباْلِقْسِط ِإنَّ اللََّھ ُیِحبُّ اْلُمْق�ِسِطیَن    
َوِعْنَدُھُم التَّْوَراُة ِفیَھا ُحْكُم اللَِّھ ُث�مَّ َیَتَولَّ�ْوَن ِم�ْن َبْع�ِد َذِل�َك َوَم�ا         َوَكْیَف ُیَحكُِّموَنَك   
ِإنَّا َأْنَزْلَنا التَّْوَراَة ِفیَھا ُھ�ًدى َوُن�وٌر َیْحُك�ُم ِبَھ�ا النَِّبیُّ�وَن              ) ٤٣(ُأوَلِئَك ِباْلُمْؤِمِنیَن   

اِنیُّوَن َواْلَأْحَباُر ِبَما اْس�ُتْحِفُظوا ِم�ْن ِكَت�اِب اللَّ�ِھ           الَِّذیَن َأْسَلُموا ِللَِّذیَن َھاُدوا َوالرَّبَّ    
َوَكاُنوا َعَلْیِھ ُشَھَداَء َفَلا َتْخَشُوا النَّاَس َواْخَشْوِن َوَلا َتْشَتُروا ِبآَی�اِتي َثَمًن�ا َقِلیًل�ا          

 َوَكَتْبَنا َعَل�ْیِھْم ِفیَھ�ا َأنَّ   )٤٤(َوَمْن َلْم َیْحُكْم ِبَما َأْنَزَل اللَُّھ َفُأوَلِئَك ُھُم اْلَكاِفُروَن          
ال��نَّْفَس ِب��النَّْفِس َواْلَع��ْیَن ِب��اْلَعْیِن َواْل��َأْنَف ِباْل��َأْنِف َواْل��ُأُذَن ِباْل��ُأُذِن َوال��سِّنَّ ِبال��سِّنِّ  

للَّ�ُھ  َواْلُجُروَح ِقَصاٌص َفَمْن َتَصدََّق ِبِھ َفُھَو َكفَّاَرٌة َلُھ َوَمْن َل�ْم َیْحُك�ْم ِبَم�ا َأْن�َزَل ا              
َوَقفَّْیَنا َعَلى آَثاِرِھْم ِبِعی�َسى اْب�ِن َم�ْرَیَم ُم�َصدًِّقا ِلَم�ا             ) ٤٥(َفُأوَلِئَك ُھُم الظَّاِلُموَن    

َبْیَن َیَدْیِھ ِمَن التَّْوَراِة َوآَتْیَناُه اْلِإْنِجیَل ِفی�ِھ ُھ�ًدى َوُن�وٌر َوُم�َصدًِّقا ِلَم�ا َب�ْیَن َیَدْی�ِھ                     
َوْلَیْحُكْم َأْھُل اْلِإْنِجیِل ِبَما َأْنَزَل اللَُّھ      ) ٤٦(َمْوِعَظًة ِلْلُمتَِّقیَن   ِمَن التَّْوَراِة َوُھًدى وَ   

َوَأْنَزْلَن��ا ِإَلْی��َك ) ٤٧(ِفی��ِھ َوَم��ْن َل��ْم َیْحُك��ْم ِبَم��ا َأْن��َزَل اللَّ��ُھ َفُأوَلِئ��َك ُھ��ُم اْلَفاِس��ُقوَن  
                                                           

، ]٧٢١٣: [أخرج��ھ البخ��اري ف��ي ص��حیحھ، كت��اب األحك��ام، ب��اب بیع��ة الن��ساء، ب��رقم    . )١(
 ]. ١٧٠٩[: باب الحدود كفارات ألھلھا، برقم وأخرجھ مسلم في صحیحھ، كتاب الحدود،

 . ٧٠-٦٧: سورة الفرقان اآلیات. )٢(
 . ٣٣٠ – ٣١٩: ١٠في معاني اآلیات تفسیر ابن كثیر، : انظر. )٣(
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 اْلِكَتاِب َوُمَھْیِمًنا َعَلْیِھ َفاْحُكْم َبْی�َنُھْم ِبَم�ا   اْلِكَتاَب ِباْلَحقِّ ُمَصدًِّقا ِلَما َبْیَن َیَدْیِھ ِمنَ   
َأْن��َزَل اللَّ��ُھ َوَل��ا َتتَِّب��ْع َأْھ��َواَءُھْم َعمَّ��ا َج��اَءَك ِم��َن اْلَح��قِّ ِلُك��لٍّ َجَعْلَن��ا ِم��ْنُكْم ِش��ْرَعًة  

َوُكْم ِفي َما آَتاُكْم َفاْس�َتِبُقوا  َوِمْنَھاًجا َوَلْو َشاَء اللَُّھ َلَجَعَلُكْم ُأمًَّة َواِحَدًة َوَلِكْن ِلَیْبلُ 
  . )١(﴾ )٤٨(اْلَخْیَراِت ِإَلى اللَِّھ َمْرِجُعُكْم َجِمیًعا َفُیَنبُِّئُكْم ِبَما ُكْنُتْم ِفیِھ َتْخَتِلُفوَن 

ھذه اآلیات نزلت في الیھودیین اللَذین زنیا، وك�انوا ق�د ب�دلوا كت�اب اهللا ال�ذي                 
نھم، فحرف�وا واص�طلحوا فیم�ا بی�نھم     بأیدیھم، م�ن األم�ر ب�رجم م�ن أح�صن م�           

فلم�ا وقع�ت   . على الجلد مائة جل�دة، والتحم�یم واإلرك�اب عل�ى حم�ار مقل�وبین       

تع��الوا حت��ى نتح��اكم : ، ق��الوا فیم��ا بی��نھمملسو هيلع هللا ىلصتل��ك الكائن��ة بع��د ھج��رة النب��ي 
إلیھ، فإن حكم بالجلد والتحمیم فخ�ذوا عن�ھ، واجعل�وه حج�ة بی�نكم وب�ین اهللا،                   

هللا قد حكم بینكم بذلك، وإن حكم بالرجم فال تتبعوه في ویكون نبي من أنبیاء ا
، والتوراة فیھا الرجم لمن وقع ف�ي زن�ا، ولك�ن الیھ�ود حرف�وا وب�دلوا            )٢(ذلك  

شریعة موسى علیھ السالم، وفي ھذا حفظ للنسل، كما أن ھذا الح�د ج�اء ف�ي                 

، أیًضا في اآلیات األمر بالتحكیم بما أنزل�ھ عل�ى أنبیائ�ھ،           ملسو هيلع هللا ىلصشریعة محمد   
ومن ذلك ما أنزلھ في التوراة واإلنجیل، وھذا حف�ظ لل�دین، وف�ي ھ�ذه اآلی�ات               
بیان مما جاء في التوراة أن النفس بالنفس، والعین بالعین، واألنف ب�األنف،             
واألذن باألذن، والسن بالسن، والجروح قصاص، وفي ھذا حفظ للنفس، كم�ا          

 لھ�ا بم�ا فیھ�ا م�ن     أن في اآلی�ات بی�ان أن اإلنجی�ل متب�ع للت�وراة غی�ر مخ�الف               
إال ف�ي القلی�ل مم�ا ب�ین     : "- رحم�ھ اهللا     -عقائد وأحكام وحدود، قال ابن كثی�ر        

لبني إسرائیل بعض ما كانوا یختلفون فیھ، كما قال تعالى إخباًرا عن الم�سیح   
؛ ولھ�ذا ك�ان   )٣(﴿َوِلُأِح�لَّ َلُك�ْم َبْع�َض الَّ�ذي ُح�رَِّم َعَل�ْیُكْم﴾       : أنھ قال لبني إسرائیل  

  .)٤(" ر من قولي العلماء أن اإلنجیل نسخ بعض أحكام التوراةالمشھو
﴿َوَأْنَزْلَنا ِإَلْیَك﴾ یا محم�د ﴿اْلِكَت�اَب﴾     : وفي ختام ھذه اآلیات، قال سبحانھ وتعالى      

م�ن الكت�ب المنزل�ة م�ن     : القرآن، ﴿ِباْلَحقِّ ُمَصدًِّقا ِلَما َبْیَن َیَدْیِھ ِمَن اْلِكَتاِب﴾ أي        
 َعَلْی�ِھ﴾ ش�اھًدا وم�صدًقا، ﴿َف�اْحُكْم﴾ ی�ا محم�د، ﴿َبْی�َنُھْم﴾ ب�ین أھ�ل          قبل، ﴿َوُمَھْیِمًنا 

الكت��اب إذا ترافع��وا إلی��ك، ﴿ِبَم��ا َأْن��َزَل اللَّ��ُھ﴾ ب��القرآن، ﴿َوال َتتَِّب��ْع َأْھ��َواَءُھْم َعمَّ��ا  
َجاَءَك ِمَن اْلَحقِّ﴾ أي ال تعرض عما جاءك من الحق وال تتبع أھ�واءھم، ﴿ِلُك�لٍّ     

ُكْم ِشْرَعًة َوِمْنَھاًج�ا﴾، أي س�بیًلا وس�نة، فال�شرعة والمنھ�اج الطری�ق              َجَعْلَنا ِمنْ 
الواض��ح، وك��ل م��ا ش��رعت فی��ھ فھ��و ش��ریعة وش��رعة، ومن��ھ ش��رائع اإلس��الم 
لشروع أھلھا فیھا، وأراد بھذا أن الشرائع مختلف�ة، ولك�ل أھ�ل مل�ة ش�ریعة،                  
                                                           

 . ٤٨-٤١: سورة المائدة اآلیات. )١(
صحیح البخاري، كتاب المحاربین من أھل الكفر والردة، باب أحك�ام أھ�ل الذم�ة       : انظر. )٢(

ص��حیح م��سلم، كت��اب : ، وانظ��ر]٦٨٤١: [قموإح��صانھم إذا زن��وا ورفع��وا إل��ى اإلم��ام، ب��ر 
ابن كثی�ر، تف�سیر   : ، وانظر]١٦٩٩: [الحدود، باب رجم الیھود أھل الذمة في الزنى، برقم  

 . ٢٢٠: ٥القرآن العظیم، 
 . ٥٠: سورة آل عمران آیة. )٣(
 . ٢٤٣: ٥ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، . )٤(
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 ملسو هيلع هللا ىلصم�د  أمة موسى وأمة عیسى وأم�ة مح   : الخطاب لألمم الثالث  : قال قتادة 
وعلیھم أجمعین، للتوراة شریعة واإلنجیل ش�ریعة وللفرق�ان ش�ریعة، وال�دین             

، فھذه اآلی�ات فیھ�ا حف�ظ الن�سل، وال�نفس، وال�دین ف�ي        )١(واحد وھو التوحید    
  .القرآن والتوراة واإلنجیل

ِإْنِجی�َل  ﴿َوُیَعلُِّم�ُھ اْلِكَت�اَب َواْلِحْكَم�َة َوالتَّ�ْوَراَة َوالْ        :  قال اهللا تعالى   :الدلیل السادس 
َوَرُسوًلا ِإَلى َبِني ِإْسَراِئیَل َأنِّي َقْد ِجْئُتُكْم ِبآَی�ٍة ِم�ْن َربُِّك�ْم َأنِّ�ي َأْخُل�ُق َلُك�ْم                   ) ٤٨(

ِم��َن الطِّ��یِن َكَھْیَئ��ِة الطَّْی��ِر َف��َأْنُفُخ ِفی��ِھ َفَیُك��وُن َطْی��ًرا ِب��ِإْذِن اللَّ��ِھ َوُأْب��ِرُئ اْلَأْكَم��َھ       
َمْوَتى ِبِإْذِن اللَِّھ َوُأَنبُِّئُكْم ِبَما َتْأُكُلوَن َوَما َتدَِّخُروَن ِفي ُبُیوِتُكْم َواْلَأْبَرَص َوُأْحِي اْل

َوُمَصدًِّقا ِلَما َبْیَن َیَديَّ ِمَن التَّ�ْوَراِة  ) ٤٩(ِإنَّ ِفي َذِلَك َلآَیًة َلُكْم ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنیَن        
ْیُكْم َوِجْئُتُكْم ِبآَیٍة ِمْن َربُِّكْم َفاتَُّقوا اللََّھ َوَأِطیُعوِن       َوِلُأِحلَّ َلُكْم َبْعَض الَِّذي ُحرَِّم َعلَ     

َفَلمَّ��ا َأَح��سَّ  ) ٥١(ِإنَّ اللَّ��َھ َربِّ��ي َوَربُُّك��ْم َفاْعُب��ُدوُه َھ��َذا ِص��َراٌط ُم��ْسَتِقیٌم     ) ٥٠(
َن َنْحُن َأْن�َصاُر اللَّ�ِھ      ِعیَسى ِمْنُھُم اْلُكْفَر َقاَل َمْن َأْنَصاِري ِإَلى اللَِّھ َقاَل اْلَحَواِریُّو         

  . )٢(﴾ )٥٢(آَمنَّا ِباللَِّھ َواْشَھْد ِبَأنَّا ُمْسِلُموَن 
﴿َوِإْذ َق��اَل اللَّ�ُھ َیاِعی��َسى اْب��َن َم��ْرَیَم َأَأْن��َت ُقْل��َت  :  ق��ال اهللا تع��الى:ال�دلیل ال��سابع  

َحاَنَك َما َیُك�وُن ِل�ي َأْن َأُق�وَل    ِللنَّاِس اتَِّخُذوِني َوُأمَِّي ِإَلَھْیِن ِمْن ُدوِن اللَِّھ َقاَل ُسبْ    
َما َلْیَس ِلي ِبَحقٍّ ِإْن ُكْنُت ُقْلُتُھ َفَقْد َعِلْمَتُھ َتْعَلُم َما ِف�ي َنْف�ِسي َوَل�ا َأْعَل�ُم َم�ا ِف�ي             

وا َما ُقْلُت َلُھْم ِإلَّا َما َأَمْرَتِن�ي ِب�ِھ َأِن اْعُب�دُ    ) ١١٦(َنْفِسَك ِإنََّك َأْنَت َعلَّاُم اْلُغُیوِب      
اللََّھ َربِّي َوَربَُّك�ْم َوُكْن�ُت َعَل�ْیِھْم َش�ِھیًدا َم�ا ُدْم�ُت ِف�یِھْم َفَلمَّ�ا َت�َوفَّْیَتِني ُكْن�َت َأْن�َت                

  . )٣(﴾ )١١٧(الرَِّقیَب َعَلْیِھْم َوَأْنَت َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َشِھیٌد 
بیان ل�دعوة عی�سى علی�ھ ال�سالم الت�ي أرس�لھ             : في الدلیلین السادس والسابع   

 تعالى من أجلھا وھي إفراده سبحانھ بالعبادة، فال تصرف لملك مق�رب أو              اهللا
نبي مرس�ل ب�ل العب�ادة ح�ق خ�الص هللا تع�الى، وفیھ�ا ت�وبیخ للن�صارى ال�ذین                      

﴿ُس�ْبَحاَنَك﴾  : إن اهللا ثال�ث ثالث�ة، فیتب�رأ نب�ي اهللا عی�سى م�نھم  ویق�ول                : قالوا  
ُكوُن ِل�ي َأْن َأُق�وَل َم�ا َل�ْیَس ِل�ي          عن ھذا الكالم القبیح، وعّما ال یلیق بك، ﴿َما یَ         

ما ینبغي لي، وال یلی�ق أن أق�ول ش�یًئا ل�یس م�ن أوص�افي وال م�ن               : ِبَحقٍّ﴾ أي 
حق��وقي، فإن��ھ ل��یس أح��د م��ن المخل��وقین، ال المالئك��ة المقرب��ون وال األنبی��اء    
المرسلون وال غیرھم لھ حق وال استحقاق لمقام اإللھیة وإنما الجمیع عب�اد،             

  .)٤(لق مسخرون، وفقراء عاجزون مدبرون، وخ
وفي ھذا التقریر حفظ ألعظم مقصد وھو الدین الذي جاء في رس�الة عی�سى،     

﴿َوُیَعلُِّمُھ اْلِكَتاَب : التي ھي متممة لرسالة موسى علیھما السالم كما قال تعالى
یَل﴾، وجمی���ع َوَرُس���وًلا ِإَل���ى َبِن���ي ِإْس���َرائِ ) ٤٨(َواْلِحْكَم���َة َوالتَّ���ْوَراَة َواْلِإْنِجی���َل 

                                                           

 . ٦٦: ٣ البغوي، معالم التنزیل في تفسیر القرآن،. )١(
 . ٥٢-٤٨: سورة آل عمران اآلیات. )٢(
 . ١١٧-١١٥: سورة المائدة اآلیات. )٣(
 . ٢٤٩السعدي، تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كالم المنان، ص: انظر. )٤(
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﴿َوَم��ا : األنبی��اء والرس��ل ج��اءوا لبی��ان ھ��ذا المق��صد العظ��یم، كم��ا ق��ال تع��الى     
  . )١(َأْرَسْلَنا ِمْن َقْبِلَك ِمْن َرُسوٍل ِإلَّا ُنوِحي ِإَلْیِھ َأنَُّھ َلا ِإَلَھ ِإلَّا َأَنا َفاْعُبُدوِن﴾ 

ِن�ي ِإْس�َراِئیَل َل�ا َتْعُب�ُدوَن ِإلَّ�ا          ﴿َوِإْذ َأَخ�ْذَنا ِمیَث�اَق بَ     :  قال اهللا تع�الى    :الدلیل الثامن 
اللََّھ َوِباْلَواِلَدْیِن ِإْحَساًنا َوِذي اْلُقْرَبى َواْلَیَتاَمى َواْلَمَساِكیِن َوُقوُلوا ِللنَّاِس ُحْسًنا         

) ٨٣(ُض�وَن  َوَأِقیُموا الصََّلاَة َوآُتوا الزََّكاَة ُث�مَّ َت�َولَّْیُتْم ِإلَّ�ا َقِلیًل�ا ِم�ْنُكْم َوَأْن�ُتْم ُمْعرِ               
َوِإْذ َأَخ��ْذَنا ِمیَث��اَقُكْم َل��ا َت��ْسِفُكوَن ِدَم��اَءُكْم َوَل��ا ُتْخِرُج��وَن َأْنُف��َسُكْم ِم��ْن ِدَی��اِرُكْم ُث��مَّ  

  . )٢(﴾ )٨٤(َأْقَرْرُتْم َوَأْنُتْم َتْشَھُدوَن 
یذّكر تبارك وتعالى بن�ي إس�رائیل بم�ا أم�رھم ب�ھ م�ن األوام�ر، وأخ�ذ میث�اقھم                     

تولوا عن ذلك كلھ، وأعرضوا ق�صًدا وعم�ًدا، وھ�م یعرفون�ھ     على ذلك، وأنھم   
وبھ�ذا أم�ر جمی�ع خلق�ھ،     . ویذكرونھ، فأمرھم أن یعبدوه وال یشركوا بھ ش�یًئا      

ول��ذلك خلقھ��م، وھ��ذا ھ��و أعل��ى الحق��وق وأعظمھ��ا، وھ��و ح��ق اهللا تع��الى، أن 
یعبد وحده ال شریك لھ، ثم بعده حق المخل�وقین، وآك�دھم وأوالھ�م ب�ذلك ح�ق             

، كما أخ�ذ عل�یھم ب�أن ال یقتل�وا أنف�سھم، وأن ال یخرج�وا أنف�سھم              )٣(لدین  الوا
 - رحم��ھ اهللا -، ق��ال القرطب��ي )٤(م��ن دی��ارھم، والم��راد م��ا ج��اء ف��ي الت��وراة   

: وھل یسفك أحد دمھ ویخ�رج نف�سھ م�ن داره ؟ قی�ل ل�ھ           : "موضًحا ھذا األمر  
الواح�د جع�ل   لما كانت ملتھم واحدة وأمرھم واحد وكانوا في األمم كال�شخص      

: وقی��ل. قت��ل بع��ضھم بع��ًضا وإخ��راج بع��ضھم بع��ًضا قتًل��ا ألنف��سھم ونفًی��ا لھ��ا    
وك�ذلك ال   . المراد القصاص، أي ال یقتل أحد فیقتل ق�صاًصا، فكأن�ھ س�فك دم�ھ              

وال یفسد فینف�ى، فیك�ون ق�د أخ�رج نف�سھ            . یزني وال یرتد، فإن ذلك یبیح الدم      
  . المعنىوھذا تأویل فیھ بعد وإن كان صحیح. من دیاره

وإنما كان األمر أن اهللا تعالى قد أخذ على بني إسرائیل ف�ي الت�وراة میثاًق�ا أال     
یقتل بعضھم بعًضا، وال ینفی�ھ وال ی�سترقھ، وال یدع�ھ ی�سرق، إل�ى غی�ر ذل�ك                    

  .)٥(" من الطاعات
  .وفي اآلیات بیان لمقصد حفظ الدین والنفس في رسالة موسى علیھ السالم

﴿ِمْن َأْجِل َذِلَك َكَتْبَنا َعَل�ى َبِن�ي ِإْس�َراِئیَل َأنَّ�ُھ َم�ْن      :  تعالى قال اهللا :الدلیل التاسع 
َقَتَل َنْفًسا ِبَغْیِر َنْفٍس َأْو َفَساٍد ِفي اْلَأْرِض َفَكَأنََّما َقَتَل النَّاَس َجِمیًعا َوَمْن َأْحَیاَھا    

ُلَنا ِباْلَبیَِّن�اِت ُث�مَّ ِإنَّ َكِثی�ًرا ِم�ْنُھْم َبْع�َد      َفَكَأنََّما َأْحَیا النَّاَس َجِمیًعا َوَلَقْد َجاَءْتُھْم ُرسُ     
ِإنََّم��ا َج��َزاُء الَّ��ِذیَن ُیَح��اِرُبوَن اللَّ��َھ َوَرُس��وَلُھ  ) ٣٢(َذِل��َك ِف��ي اْل��َأْرِض َلُم��ْسِرُفوَن 

َوَأْرُجُلُھْم ِمْن َوَیْسَعْوَن ِفي اْلَأْرِض َفَساًدا َأْن ُیَقتَُّلوا َأْو ُیَصلَُّبوا َأْو ُتَقطََّع َأْیِدیِھْم      

                                                           

 . ٢٥: سورة األنبیاء اآلیة. )١(
 . ٨٤-٨٣: سورة البقرة اآلیتان. )٢(
  .٤٧٣: ١ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، . )٣(
 . ١١٧: ١البغوي، معالم التنزیل في تفسیر القرآن، . )٤(
 . ٢٣٦: ٢القرطبي ، الجامع ألحكام القرآن، . )٥(
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ِخَلاٍف َأْو ُیْنَفْوا ِمَن اْلَأْرِض َذِلَك َلُھْم ِخ�ْزٌي ِف�ي ال�دُّْنَیا َوَلُھ�ْم ِف�ي اْل�آِخَرِة َع�َذاٌب                   
  ]٣٣، ٣٢: المائدة [)١(﴾ )٣٣(َعِظیٌم 

وجاءت ھذه اآلیات في سیاق قصة اْبَنْي آدم، فشرع اهللا تعالى الق�صاص م�ن              
ي األرض الف��ساد م��ن كف��ر أو زن��ا أو قط��ع   أج��ل ذل��ك، وأی��ًضا لم��ن ی��سعى ف��   
ش�رعنا لھ�م   : ﴿كتبنا على بني إسرائیل﴾ أي   : طریًقا، أو نحو ذلك، قال سبحانھ     

وأعلمن��اھم ﴿أن��ھ م��ن قت��ل نف��سا بغی��ر نف��س أو ف��ساد ف��ي األرض فكأنم��ا قت��ل    
ومن قتل نفًسا بغی�ر     : الناس جمیعا ومن أحیاھا فكأنما أحیا الناس جمیعا﴾ أي        

 فساد في األرض، واستحل قتلھ�ا ب�ال س�بب وال جنای�ة،              سبب من قصاص، أو   
فكأنما قتل الناس جمیعا؛ ألنھ ال فرق عنده بین نفس ونف�س، ﴿وم�ن أحیاھ�ا﴾                 

حرم قتلھا واعتقد ذلك، فقد سلم الن�اس كلھ�م من�ھ بھ�ذا االعتب�ار؛ ولھ�ذا                : أي
  . )٢(﴿فكأنما أحیا الناس جمیعا﴾ : قال

﴾، فالم�شھور أن  .. ح�اربون اهللا ورس�ولھ   ﴿إنما ج�زاء ال�ذین ی    :ثم قال سبحانھ  
ھذه اآلیة الكریمة في أحكام قطاع الطریق، الذین یعرضون للناس في الق�رى            
والبوادي، فیغصبونھم أم�والھم، ویقتل�ونھم، ویخیف�ونھم، فیمتن�ع الن�اس م�ن              

-سلوك الطریق التي ھم بھا، فتنقط�ع ب�ذلك، ف�أخبر اهللا أن ج�زاءھم ونك�الھم            
  .)٣( أن یفعل بھم واحد من ھذه األمور -یھمعند إقامة الحد عل

ومن خالل ھذه اآلیات البینات تظھر عنایة الشرائع والرساالت في المحافظ�ة          
  . لمقصد النفس والنسل والمال

ھ��ذا م��ا تی��سر جمع��ھ م��ن ال��دالالت القرآنی��ة ف��ي تقری��ر ھ��ذه ال��ضروریات ف��ي   
وص، وإال ال��شرائع والرس��االت ف��ي الیھودی��ة والن��صرانیة عل��ى س��بیل الخ��ص  

تتب��ع ال��دالالت ف��ي الجزئی��ات والق��ضایا والم��سائل الت��ي ج��اءت بھ��ا ال��شریعة     
جانب الوج�ود بم�ا یق�یم أركانھ�ا، ویثب�ت      : اإلسالمیة في رعایتھا من الجانبین 

، فبحر ال س�احل    )٤(قواعدھا، ومن جانب العدم بما یدرأ عنھا االختالل الواقع          
فق�د اتفق�ت   : "- رحم�ھ اهللا  -بي لھ، وفي ھذا یق�ول رائ�د عل�م المقاص�د ال�شاط        

 على أن الشریعة وضعت للمحافظة على ال�ضروریات      - بل سائر الملل   -األمة  
الدین، والنفس، والنسل، والمال، والعق�ل، وعلمھ�ا عن�د األم�ة          : الخمس وھي 

كالضروري، ولم یثبت لن�ا ذل�ك ب�دلیل مع�ین، وال ش�ھد لن�ا أص�ل مع�ین یمت�از                    
تھا للشریعة بمجموع أدلة ال تنحصر في باب   برجوعھا إلیھ، بل ُعلمت مالءم    

  . )٥(" واحد

                                                           

 . ٣٣-٣٢: سورة المائدة اآلیتان. )١(
، البغ�وي، مع�الم التنزی�ل ف�ي تف�سیر           ١٨٠: ٥ابن كثیر، تفسیر القرآن العظ�یم،       : انظر. )٢(

 . ٤٦: ٣القرآن، 
، اب�ن كثی�ر،   ٢٢٩ر الك�ریم ال�رحمن ف�ي تف�سیر ك�الم المن�ان، ص            السعدي، تیسی : انظر. )٣(

 . ١٨٥: ٥تفسیر القرآن العظیم، 
 . ١٣: ٣الشاطبي، الموافقات، : انظر. )٤(
 . ٥٠: ٢المرجع السابق، . )٥(
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ولكن حسبنا في ھذا المقام م�ا ذكرت�ھ م�ن دالالت تثب�ت م�ا ق�رره العلم�اء م�ن              
اطِّراد الشرائع في إثبات ھذه الضروریات مقارنة م�ع الیھودی�ة والن�صرانیة،             

  .وباهللا التوفیق وبھ نستعین
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  لخاتمة

  : النتائج: أوًلا

  : نھایة ھذا البحث إلى النتائج اآلتیةلقد توصلت في 

 أّن الضروریات الخمس، اطَّردت في المحافظة علیھا في الشرائع والملل       - ١

  .كما قرر العلماء استناًدا للنصوص الشرعیة

 أن االعت���راض عل���ى بع���ض ال���ضروریات الخم���س ب���دعوى ع���دم اطِّ���راد - ٢

ائع ما استقرت علیھ آخًرا، الشرائع غیر ُمسلَّم بھ؛ فإّن المراد من اطِّراد الشر

  . ال ما وجد في الشرائع ابتداًء وَعرًضا لمراعاة التدرج في اإلصالح

 أن الدالالت القرآنیة جاءت في تقریر ھذه الضروریات مجملة ومف�صلة،           - ٣

مما یؤكد أّن اإلسالم راعى ھذه الضروریات رعایة تامة شاملة مھیمنة عل�ى          

  .الكتب السابقة

یَّین الك�ریمین موس�ى وعی�سى علیھم�ا ال�سالم ف�ي الق�رآن          أن قصص النب   - ٤

  .الكریم، فیھا تقریر وبیان لمراعاة ھذه الضروریات الخمس

  : التوصیات: ثانًیا

 یقترح الباحث دراسة ھذا الموض�وع دراس�ة موس�عة، م�ع المقارن�ة ب�ین              - ١

اإلسالم واألدیان األخرى في المحافظة على ھذه ال�ضروریات م�ن خ�الل تتب�ع      

ی��ات واألحادی��ث، وكت��ب الت��وراة واإلنجی��ل، وح��سب بحث��ي ل��م أج��د دراس��ة    اآل

  . أكادیمیة في ھذا الموضوع

 إقام��ة الن��دوات والمحاض��رات ف��ي بی��ان تت��ابع الرس��االت وال��شرائع ف��ي      - ٢

المحافظة على ھذه الضروریات، وبیان أّن اإلسالم حافظ علیھا، وبینھ�ا بیان�ا         

ة وفساد ع�ریض، ف�ي ظ�ل وج�ود الموج�ات            مفصًلا؛ ألن اختاللھا اختالل للحیا    

اإللحادیة التي تغ�زو الغ�رب، وتج�رف نح�و ال�شرق تح�ارب ھ�ذه ال�ضروریات          

  .والقیم اإلنسانیة
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  قائمة المصادر والمراجع
، ٤مجم��ع اللغ��ة العربی��ة، م��صر، دار ال��شروق، ط. المعج��م الوس��یط.  .١

  .م٢٠٠٤ –ه ١٤٢٤
. زاب المعاص��رةالموس��وعة المی��سرة ف��ي األدی��ان والم��ذاھب واألح�� .  .٢

  . ھـ١٤٢٠، ٤دار الندوة العالمیة للطباعة والنشر والتوزیع، ط
مكتب��ة . ص��حیح م��سلم . اب��ن الحج��اج، أب��و الح��سین م��سلم الق��شیري    .٣

  . م٢٠٠١ -ھـ ١٤٢٢الرشد،، 
دار الكت�اب   . مقاص�د ال�شریعة اإلس�المیة     . ابن عاشور، محمد الط�اھر     .٤

 لبن��ان، -روت  م��صر، ودار كت��اب اللبن��اني، بی��  -الم��صري، الق��اھرة  
  . م٢٠١١

تف��سیر الق��رآن  . اب��ن كثی��ر، أب��و الف��داء إس��ماعیل ب��ن عم��ر القرش��ي     .٥
مصطفى السید محمد، ومحمد ال�سید رش�اد، ومحم�د          : تحقیق. العظیم

فضل العجماوي، وعلي أحمد عبد الب�اقي، وح�سن عب�اس قط�ب، دار              
  . م٢٠٠٤ -ھـ ١٤٢٥، ١عالم الكتب، ط

 -دار ص��ادر، بی��روت . ربل��سان الع��. اب��ن منظ��ور، محم��د ب��ن مك��رم  .٦
  .لبنان، من دون سنة النشر

: تحقی�ق . تفسیر البحر المحیط. أبو حیان، محمد بن یوسف األندلسي  .٧
عادل أحمد عبدالموجود، وعلي محمد مع�وض، وزكری�ا عب�د المجی�د             

 لبن�ان،  -النوتي، وأحمد النجولي الجمل، دار الكت�ب العلمی�ة، بی�روت         
  . م٢٠٠١ -ھـ ١٤٢٢، ١ط

بو الحسن سید الدین علي بن أبي علي بن محم�د ب�ن س�الم          اآلمدي، أ  .٨
عبد الرزاق عفیف�ي، دار  : تحقیق. اإلحكام في أصول األحكام . الثعلبي

 –ھ�ـ   ١٤٢٤،  ١ ال�سعودیة، ط   -الصمیعي للنشر والتوزی�ع، الری�اض       
  . م٢٠٠٣

دار المجتم��ع، . اإلس��الم وض��رورات الحی��اة. األھ��دل، عب��د اهللا ق��ادري .٩
  . ھـ١٤١٠، ٢ السعودیة، ط-جدة 

اب�ن النج�ار، تق�ي ال��دین أب�و البق�اء محم�د ب��ن أحم�د ب�ن عب��د          .١٠
محم��د : تحقی��ق. ش��رح الكوك��ب المنی��ر  . العزی��ز ب��ن عل��ي الفت��وحي   

 . م١٩٩٧ -ھـ ١٤١٨الزحیلي ونزیھ حماد، مكتبة العبیكان، 
. ص�حیح البخ�اري   . البخاري، أبو عبد اهللا محمد بن إسماعیل       .١١

 بن محمد ب�ن عم�ر عل�وش، مكتب�ة     أبو عبداهللا عبد السالم: اعتنى بھ 
  .م٢٠٠٤ -ه ١٤٢٥، ١الرشد، ط

مع�الم  . البغوي، محیي السنة، أبو محمد الحسین ب�ن م�سعود          .١٢
محم��د عب��د اهللا النم��ر، وعثم��ان : تحقی��ق. التنزی��ل ف��ي تف��سیر الق��رآن

جمعة ضمیریة، وسلیمان مسلم الحرش، دار طیبة للن�شر والتوزی�ع،    
  . م١٩٩٧ -ھـ ١٤١٧، ٤ط
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محم��د : تحقی�ق . س�نن الترم�ذي  . م�د ب�ن عی�سى   الترم�ذي، مح  .١٣
ناصر الدین األلباني، اعتناء مشھور حسن آل سلمان، دار المعارف،    

  .١ط
. اإلسالم حقیقتھ شرائعھ عقائده نظمھ    . الحمد، محمد إبراھیم   .١٤

  .دار ابن خزیمة، من دون سنة النشر
ح��دیث الق��رآن ع��ن الت��وراة     . الخال��دي، ص��الح عب��د الفت��اح     .١٥

  . م٢٠١٧ –ھـ ١٤٣٨، ١نفائس، طدار ال. واإلنجیل
دراس��ات ف��ي األدی��ان الیھودی��ة  . الخل��ف، س��عود عب��د العزی��ز  .١٦

 . م١٩٩٧ –ھـ ١٤١٨، ١مكتبة أضواء السلف، ط. والنصرانیة
تف��سیر . ال��رازي، محم��د فخ��ر ال��دین ب��ن ض��یاء ال��دین عم��ر      .١٧

دار الفك��ر . الفخ��ر ال��رازي الم��شتھر بالتف��سیر الكبی��ر ومف��اتیح الغی��ب 
  . م١٩٨١ –ھـ ١٤٠١، ١والتوزیع، طللطباعة والنشر 

الطریق القاصد إل�ى مب�ادئ عل�م        . الرحیلي، سلیمان سلیم اهللا    .١٨
ھ�ـ  ١٤٣٧دار المیراث النب�وي للن�شر والتوزی�ع، الجزائ�ر،           . المقاصد

  . م٢٠١٦ –
الزرك��شي، أب��و عب��د اهللا ب��در ال��دین محم��د ب��ن عب��د اهللا ب��ن       .١٩

: تحقی�ق . بكيتشنیف المسامع بجمع الجوامع لتاج ال�دین ال�س        . بھادر
سید عبد العزیز، وعبد اهللا ربیع، مكتبة قرطبة للبحث العلمي وإحیاء 

  . م١٩٩٨ -ھـ ١٤١٨، ١ توزیع المكتبة المكیة، ط-التراث 
البح��ر . الزرك��شي، ب��در ال��دین محم��د ب��ن بھ��ادر ب��ن عب��د اهللا   .٢٠

عب�د ال�ستار أب�و غ�دة، دار ال�صفوة      : تحقیق. المحیط في أصول الفقھ 
  . م١٩٩٢ –ه ١٤١٣، ٢التوزیع، طللطباعة والنشر و

مع��اییر التمیی��ز ب��ین مرات��ب . الزنك��ي، نج��م ال��دین ق��ادر ك��ریم .٢١
مجل�ة الدراس�ات اإلس�المیة، المجل�د        . المقاصد الثالث دراسة أص�ولیة    

  . م٢٠١٦، جامعة الملك سعود، كلیة التربیة، سنة ٣: ، العدد٢٨
 .األش�باه والنظ�ائر   . السبكي، تاج الدین عبد الوھاب بن عل�ي        .٢٢

ع��ادل أحم��د عب��د الموج��ود، عل��ي محم��د ع��وض، دار الكت��ب  : تحقی��ق
  . م١٩٩١ -ھـ ١٤١١، ١ لبنان، ط–العلمیة، بیروت 

جم�ع الجوام�ع ف�ي      . السبكي، تاج الدین عبد الوھاب بن علي       .٢٣
عبد الم�نعم خلی�ل إب�راھیم، دار الكت�ب العلیم�ة،            : تحقیق. أصول الفقھ 

  . م٢٠٠٣ -ھـ١٣٢٤، ٢ لبنان، ط-بیروت 
تی�سیر الك�ریم ال�رحمن ف�ي     . ، عبد الرحمن بن ناص�ر     السعدي .٢٤

عبد الرحمن بن معال اللویح�ق، مؤس�سة   : تحقیق. تفسیر كالم المنان  
  . م٢٠٠٠-ھـ ١٤٢٠، ١الرسالة، ط

. السمرقندي، أبو اللیث نصر بن محمد بن أحم�د ب�ن إب�راھیم           .٢٥
ع�ادل أحم�د عب�د      : تحقی�ق . ببحر العلوم : تفسیر السمرقندي الموسوم  
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عل��ي محم��د مع��وض، وزكری��ا عب��د المجی��د الن��وتي، دار    الموج��ود، و
  . م١٩٩٣ –ھـ ١٤١٣، ١ لبنان، ط-الكتب العلمیة، بیروت 

. ال�شاطبي، إب��راھیم ب�ن موس��ى ب��ن محم�د اللخم��ي الغرن��اطي    .٢٦
الح�سین أی�ت س�عید، من�شورات الب�شیر بنعطی�ة،           : تحقی�ق . الموافقات

  . م٢٠١٧ -ھـ ١٤٣٨، ١المغرب، ط
ن��شر البن��ود عل��ى  . ب��راھیم العل��ويال��شنقیطي، عب��د اهللا ب��ن إ  .٢٧

ص���ندوق إحی���اء الت���راث اإلس���المي الم���شترك ب���ین  . مراق���ي ال���سعود
  . اإلمارات والمغرب، بدون سنة نشر

إرش��اد الفح��ول إل��ى  . ال��شوكاني، محم��د ب��ن عل��ي ب��ن محم��د    .٢٨
أب��و حف��ص ب��ن العرب��ي     : تحقی��ق. تحقی��ق الح��ق م��ن عل��م األص��ول    

، ٢ م��صر، ط-الق��اھرة األث��ري، الف��اروق الحدیث��ة للطباع��ة والن��شر،  
  . م٢٠٠٩ –ھـ ١٤٣٠

الطبري، محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب اآلمل�ي،              .٢٩
عب��د اهللا عب��د  : تحقی��ق. ج��امع البی��ان ف��ي تأوی��ل الق��رآن  . أب��و جعف��ر 

 –ھ�ـ   ١٤٢٢،  ١المحسن التركي، ھجر للطباعة والنشر والتوزیع، ط      
  . م٢٠٠١

ش�رح  . ریمالطوفي نجم الدین سلیمان بن عبد الق�وي ب�ن الك�            .٣٠
عبد اهللا بن عبد المحسن التركي، مؤسسة : تحقیق. مختصر الروضة
  . م٢٠٠٣ –ه ١٣٢٤، ٤ لبنان، ط-الرسالة بیروت 

اإلع��الم . الع��امري، أب��و الح��سن محم��د ب��ن أب��ي ذر یوس��ف       .٣١
أحم��د عب��د الحمی��د غ��راب، مؤس��سة دار     : تحقی��ق. بمناق��ب اإلس��الم 

، ١ل����سعودیة، ط ا-األص����الة للثقاف����ة والن����شر واإلع����الم، الری����اض   
  . م١٩٨٨ –ھـ ١٤٠٨

م��دار ال��وطن . تقری��ب التدمری��ة. العثیم��ین، محم��د ب��ن ص��الح .٣٢
  . ه١٤٣٣للنشر، 

م���دار ال���وطن . فق���ھ العب���ادات. العثیم���ین، محم���د ب���ن ص���الح .٣٣
  . ه١٤٢٥للنشر، 

ف�تح الب�اري    . العسقالني، أحمد بن علي بن حجر أب�و الف�ضل          .٣٤
، ١دیة، ط ال���سعو-دار ال���سالم، الری���اض  . ش���رح ص���حیح البخ���اري 

  . م٢٠٠٠
المست��صفى م��ن عل��م  . الغزال��ي، أب��و حام��د محم��د ب��ن محم��د   .٣٥

حم��زة ب��ن زھی��ر ح��افظ، ش��ركة المدین��ة المن��ورة     : تحقی��ق. األص��ول
  . للطباعة، بدون عدد الطبعة وسنة النشر

القرافي، أبو العباس شھاب الدین أحم�د ب�ن إدری�س ب�ن عب�د         .٣٦
 س��عد، ط��ھ عب��د ال��رؤوف  : تحقی��ق. ش��رح تنق��یح الف��صول  . ال��رحمن

  . م١٩٧٣ -ھـ ١٣٩٣، ١شركة الطباعة الفنیة المتحدة، ط
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نف�ائس األص�ول ف�ي      . القرافي، شھاب الدین أحمد بن إدریس      .٣٧
ع��ادل أحم��د عب��د الموج��ود، عل��ي محم��د    : تحقی��ق. ش��رح المح��صول 

  . م١٩٩٥ -ھـ ١٤١٦، ١معوض، مكتبة نزار مصطفى الباز، ط
ن ف�رح   القرطبي، أبوعبد اهللا محم�د ب�ن أحم�د ب�ن أب�ي بك�ر ب�                 .٣٨

: تحقی��ق. الج��امع ألحك��ام الق��رآن. األن��صاري الخزرج��ي ش��مس ال��دین
 المملك��ة -عب�د اهللا عب��د المح�سن الترك��ي، دار ع�الم الكت��ب، الری�اض     

  . م٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٣العربیة السعودیة، 
الدرر اللوامع في . الكوراني، شھاب الدین أحمد بن إسماعیل .٣٩

المجیدي، الجامعة سعید بن غالب كامل : تحقیق. شرح جمع الجوامع
 -ھ�ـ  ١٤٢٩ المملكة العربیة السعودیة، -اإلسالمیة، المدینة المنورة  

  . م٢٠٠٨
المقاص�د ال�شرعیة وأثرھ�ا      . محمد عل�ي، محم�د عب�د الع�اطي         .٤٠

 –ھ���ـ ١٤٢٨ م���صر، -دار الح���دیث، الق���اھرة . ف���ي الفق���ھ اإلس���المي
  . م٢٠٠٧

: تحقی��ق. س��نن الن��سائي الكب��رى. الن��سائي، أحم��د ب��ن ش��عیب .٤١
  . م٢٠٠١ –ھـ ١٤٢١، ١عبد المنعم شلبي، دار الرسالة، طحسن 

مقاص��د ال��شریعة اإلس��المیة وعالقتھ��ا  . الی��وبي، محم��د س��عد  .٤٢
، ٢ ال����سعودیة، ط-دار اب����ن الج����وزي، ال����دمام  . باألدل����ة ال����شرعیة 

  . ھـ١٤٣٠
  




