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هللا

مقدمة

تسعى جامعة نايؼ العربية لمعمكـ األمنية ممثمة في كمياتيا كمراكزىا
العممية إلى تكفير المعرفة األمنية العربية لمميتميف بالدراسات

األمنية عامة  ,كالى إعداد جيؿ مف الباحثيف قادريف عمى التعامؿ

مع مستجدات العصر كذلؾ مف خالؿ الرسائؿ كاألطركحات

العممية ,كمف خالؿ تنفيذ الدراسات كالبحكث المتنكعة .

كتتخذ الجامعة كسائؿ شتى لتذليؿ الصعكبات أماـ عممية البحث

العممي ,كما تسعى جاىدة يكمان بعد يكـ إلى الرقي بمستكل البحث

مف خالؿ اآلليات المتنكعة كاستجالب الخبراء كتنفيذ الكرش العممية

كالفنية ,كيعتبر ىذا الممتقى الذم تقيمو كمية الدراسات العميا

بالجامعة – سعيان منيا لمكصكؿ إلى المستكل الالئؽ بالرسائؿ

كاألطركحات  -امتدادان لتمؾ الجيكد التي تبذليا الجامعة .

كلئف كاف ىذا الممتقى ىك األكؿ مف نكعو في الكمية فإنو مف

األىمية بمكاف ,إذ مف المتكقع أف يسيـ إسيامان كبي انر في تالفي

النقص كتجكيد الرسائؿ كاألطركحات فييا ,حيث تتـ معالجة كثير
مف اإلشكاالت العالقة كتكضح أمكر كانت غامضة كما تثار
مجاالت مف اإلبداع كاالبتكار كانت كامنة ,فتتضح الرؤية كتتحد

الكجية فيو أكثر ,كتذلؿ الصعكبات كتيسر ,كلمكمية ميزات تمتاز بيا
عف غيرىا مف المؤسسات التعميمية تجعميا مجاالن خصبان كميدانان

فسيحان لمجكدة كاإلبداع ,كمف تمؾ الميزات حيكية التخصصات
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كتنكعيا ,كتمحضيا لمراحؿ األكاديمية العالية ,كنكعية الدارسيف
فييا لككف معظميـ في الميداف العممي ,مما أسيـ في ربط الجانب
النظرم مف األبحاث بالجانب العممي ( التطبيقي )  ,كما أف مف

ميزات الكمية اضطالعيا بقضايا العصر كمستجدات النكازؿ كذلؾ
بدراستيا كايجاد الحمكؿ المناسبة ليا ,كلتنكع تمؾ القضايا

كالمستجدات كانت الحاجة قائمة إلى تنكع المناىج المستخدمة فييا,
كما أف تنكع األقساـ المتخصصة في الكمية كتنكع التخصصات

داخؿ األقساـ نفسيا زاد مف الحاجة إلى النظر في تحديد مكاطف
االتفاؽ في المنيج العممي مف جية ,كمكاطف الخصكصية المناسبة
لكؿ تخصص مف جية أخرل ,السيما في قسـ العدالة الجنائية ذم

الصبغة الشرعية كالقانكنية كذلؾ أف المكضكعات التي تبحث فيو

تحتاج إلى تأصيؿ في الغالب كىك إجراء لـ يحظ بنصيب مف
الدراسة فيما اطمعت عميو مف أدبيات البحث العممي المتداكلة في

ىذا العصر مع ما لمتأصيؿ مف أىمية بالغة ,فعمى الرغـ مف كثرة
الدراسات التأصيمية المنفذة كالتي ىي قيد التنفيذ في القسـ لـ أقؼ

عمى بحث أك دراسة تناكلت التأصيؿ مف حيث المفيكـ أك الخطكات
أك الصعكبات أك غير ذلؾ  ..كحتى الذيف كتبكا عف مناىج البحث
الفقيي لـ يتعرضكا لمتأصيؿ كمنيج عممي كلـ يتحدثكا عف كنيو كال

عف طريقة تطبيقو ,كانما يشيركف إلى أنو أمر ميـ بؿ ضركرم .

لذا كانت ىذه الكرقة إسيامان متكاضعان كمحاكلة جادة القتحاـ ىذا

الحاجز كفسح الطريؽ أماـ الباحثيف ,حيث أقتصر فييا عمى ما
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أمكف التكصؿ إليو  -في فترة كجيزة تحفيا زحمة العمؿ كالتدريس –

مف خالؿ المباحث اآلتية :

المبحث األول  :مفهوم التأصيل في اللغة واالصطالح

المبحث الثاني  :خطوات التأصيل ومعوقاتها

المبحث الثالث  :التأصيل في االستدالل والتوثيق

المبحث الرابع  :التأصيل في المسائل الخالفية

المبحثثثث الخثثثام
المستجدات

 :نمثثثاتج تطبيقيثثثة لتأصثثثيل بعثثث
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المبحث األول :مفهوم التأصيل في اللغة واالصطالح
أ -المفهوم اللغوي

األصػػؿ فػػي المغػػة العربيػػة أسػػفؿ الش ػ  ,كجمعػػو أصػػكؿ فأسػػاس الحػػائط

أصػػمو ,كيطمػػؽ األصػػؿ عمػػى مػػا يسػػتند كجػػكد الشػ إليػػو ككػػكف األب أصػالن

لمكلػػد ,كالنيػػر أص ػالن لمجػػدكؿ ,كيقػػاؿ أصػػمتو تأصػػيالن جعمػػت لػػو أص ػالن ثابت ػان
أصؿ الش قتمو عممان فعرؼ أصمو.
يبني عميو ,كما يقاؿّ :
جاء فػي المسػاف ألاألصػؿ أسػفؿ كػؿ شػ كجمعػو أصػكؿ ...كأصػؿ الشػ

قتمو عممان فعرؼ أصموأل.

2

كم ػػا ج ػػاء ف ػػي المص ػػباح أل أص ػػؿ الشػ ػ أس ػػفمو كأس ػػاس الح ػػائط أص ػػمو,

كاستأصػػؿ الشػ ثبػػت أصػػمو كقػػكل ,ثػػـ كثػػر حتػػى قيػػؿ :أصػػؿ كػػؿ شػػيء مػػا
يسػػتند كجػػكد ذلػػؾ الشػػيء إليػػو ,فػػاألب أصػػؿ لمكلػػد ,كالنيػػر لمجػػدكؿ ,كالجمػػع

أصكؿ ,كأصؿ النسب بالضـ أصالة شرؼ فيك أصيؿ .مثؿ كريـ ,كأصمتو
تأصيالن جعمت لو أصالن ثابتا يبنى عميوأل .1

كمف تأمؿ ما ذكره أصحاب المعػاجـ المغكيػة فػي التأصػيؿ الػذم نحػف

بصدد بحثو يجد أنو يفيد إرجاع الش إلى أصمو مػف جيػة ,كالػى قتػؿ الشػ
بحثان لمعرفة كنيو كحقيقتو مف جية أخرل.

ب -المفهوم االصطالحي :بعد بػذؿ الجيػكد الكبيػرة فػي البحػث عػف تعريػؼ
عممػي لمتأصػػيؿ ,فمػػـ أقػؼ عمػػى مػػف عرفػو مػػف البػػاحثيف كال مػف تحػػدث عنػػو

كمػػنيج مػػف منػػاىج البحػػث العممػػي  ,كانمػػا كثػػرت األبحػػاث التػػي تعن ػكف بػػو
مكضكعاتيا ثـ تطبقو مف كجيات نظر الباحثيف المختمفة.

 - 1انهساٌ  /16/11يادج "أصم".
 - 2انًصثاح ص  6يادج "أصم".
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كبعػػد المتابعػػة لتمػػؾ التطبيقػػات تبػػيف أف الم ػراد بػػو عمميػػا ىػػك رد القضػػايا
إلى أصكليا بعد التعمؽ في بحثيا كفيميا ,كىذا المعنػى قريػب مػف المعنػى

المغكم السالؼ .كما تبيف أف التأصيؿ أذا أطمؽ انصرؼ عرفا إلى التأصػيؿ

الش ػػرعي ,أم إل ػػى رد األحك ػػاـ إل ػػى الكت ػػاب أك الس ػػنة أك إل ػػى س ػػيرة الس ػػمؼ
الذيف يكثؽ بسيرىـ.

كىػػذا المعنػػى ىػػك الػػذم سػػار عميػػو قسػػـ العدالػػة الجنائيػػة بجامعػػة نػػايؼ

العربية لمعمكـ األمنية في كثير مػف الرسػائؿ كاألطركحػات العمميػة  ,كمػا انػو
الدرسػػات األخػػرل فػػي الجامعػػات كأقسػػاميا
أمػػر تميػػز القسػػـ بػػو عػػف أقسػػاـ ا

المشابية .

المبحث الثاني :خطوات التأصيل ومعوقاتها
 -2الخطثثثوة األولثثث  :بي ػػاف األص ػػؿ المغ ػػكم لممع ػػرؼ ,فم ػػف األىمي ػػة
بمكػػاف أف يعنػػي الباحػػث باألصػػؿ المغػػكم لممصػػطمح المبحػػكث فػػي

أم لغة كػاف البحػث السػيما األبحػاث المكتكبػة بالمغػة العربيػة التػي
ىي لغة القرآف كلغة الشرع ,كذلػؾ أف كػؿ مصػطمح يتكقػؼ تعريفػو
االصػػطالحي عمػػى معرفػػة أصػػمو المغػػكم ,2كىػػك أمػػر يغيػػب عػػف
كثيػػر مػػف البػػاحثيف  ,كمػػا يج ػػب التنبيػػو إلػػى أف المغػػة العربي ػػة ال
تتػػأثر أص ػػكليا بتطػػكر العم ػػـ  ,فيػػي م ػػف الثكابػػت الت ػػي ال تتغي ػػر,
كانم ػػا تتغي ػػر المف ػػاىيـ االص ػػطالحية كتت ػػأثر ب ػػالعرؼ كبالش ػػرع ..

لػػذلؾ كػػاف الرجػػكع إلػػى أقػػدـ المعػػاجـ العربيػػة تاريخػػا أمػ انر مفضػػال,

كمػػا يفضػػؿ الرجػػكع إلػػى تمػػؾ المعػػاجـ التػػي تعنػػي بجػػذكر الكممػػة

كأصكليا كمقاييس المغة البػف فػارس كأمثالػو  ,كقػد اسػتفاض تأكيػد
األئمػػة عمػػى أىميػػة المغػػة العربيػػة لفيػػـ الش ػريعة  ,كمػػف ذلػػؾ قػػكؿ
 1انزتٍعح  ,عثذ انعشٌش  ,انثذث انعهًً  ,دقٍقتّ ٔيصادرِ ص .109
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اإلمػ ػػاـ الشػ ػػاطبي رحمػ ػػو اهلل  :أل إف الش ػ ػريعة عربيػ ػػة  ,كاذا كانػ ػػت
عربيػػة فػػال يفيميػػا حػػؽ الفيػػـ إال مػػف فيػػـ المغػػة العربيػػة حػػؽ الفيػػـ

 ...فإذا فرضنا مبتدئان في فيـ العربية فيك مبتدئ في فيـ الشريعة

أك متكسطان فيك متكسط في فيػـ الشػريعة كالمتكسػط لػـ يبمػة درجػة

النيايػػة فػػإف انتيػػى إلػػى درجػػة الغايػػة فػػي العربيػػة كػػاف كػػذلؾ فػػي

الشريعة أل.2

كما يؤكد ىذا المعنى قكؿ الحافظ ابف عبد البػر أل كممػا يسػتعاف بػو عمػى
فيـ الحديث ما ذكرناه مف العكف عمى كتاب اهلل كىك العمـ بمساف العػرب
كمكاقع كالميػا كسػعة لغتيػا كاسػتعاراتيا كمجازاتيػا كعمػكـ لفػظ مخاطبتيػا
كخصكصو  ,كسائر مذاىبيا لمف قدر فيك شيء ال يستغنى عنو أل. 1
كمف أبرز معكقات ىذه الخطكة:

أ -مػػا شػػاع فػػي ىػػذا العصػػر مػػف التف ػريط فػػي المغػػة العربيػػة كأكعيتيػػا
األساسػػية كػػالقرآف الكػريـ كأشػػعار العػػرب ,ممػػا أدل إلػػى تعثػػر البػػاحثيف -إال
م ػػف رحػ ػـ اهلل -ف ػػي في ػػـ مف ػػردات المع ػػاجـ كض ػػبطيا ,كف ػػي معرف ػػة ص ػػيغيا
الصرفية كغير ذلؾ.

ب -أف الباحػ ػػث كىػ ػػك فػ ػػي البيئػ ػػة المػ ػػذككرة عنػ ػػدما يػ ػػدخؿ عمػ ػػى المػ ػػادة
المبحكثػة فػػي المعجػػـ يجػػد بح ػ ار تػػتالطـ أمكاجػػو مػػف المعػػاني كاالسػػتعالمات
فال يفقو ما يأتي مف تمؾ المعاني كما يذر .كاألكلى لو ىنا أف يكتفي بما لػو
ص ػػمة بمكض ػػكعو م ػػف تم ػػؾ المع ػػاني ,كال يثق ػػؿ بحث ػػو كيش ػػكش عم ػػى الق ػػارئ

بمعاف ىي بعيدة عف مكضكعو.

كما يجب عمى الباحث ىنا أف يكػكف دقيقػان فػي ضػبط الكممػات المغكيػة ,

كأف يضػػع مػػا ينقمػػو نق ػالن حرفيػػا بػػيف قكسػػيف ,كيستحسػػف أف يػػذكر ممخص ػان
 1انًٕافقاخ فً أصٕل األدكاو 60/4
 2جايع تٍاٌ انعهى ٔفضهّ ص. 168
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لمتعريؼ المغكم بأسمكبو ,ثـ يقػكؿ مؤيػدان مػا ذكػره  :قػاؿ ابػف فػارس ,أك جػاء

ف ػػي المس ػػاف – م ػػثالن  -ث ػػـ يف ػػتح قكسػ ػان كينق ػػؿ فقػ ػرة أك فقػ ػرات مقتصػ ػ ار عم ػػى

الحاجة في النقؿ.

 -1الخطوة الثانية  :بياف األصؿ االصطالحي ألالشرعيأل لممعػرؼ  ,ك فػي
الد ارسػػات التأصػػيمية يفضػػؿ الرجػػكع فػػي التعريػػؼ االصػطالحي إلػػى الم ارجػػع

األصػ ػيمة الس ػػيما ف ػػي المس ػػائؿ التػ ػي بحثي ػػا األق ػػدمكف م ػػف األبػ ػكاب الفقيي ػػة
المش ػػيكرة كتعري ػػؼ القض ػػاء ,كتعري ػػؼ الح ػػدكد ,كالكف ػػارات ,كنح ػػك ذل ػػؾ م ػػف
العناكيف التي تعتبر مف الثكابت التي ال تتغير ,كال ضير في ىذه الحالػة أف
يػػذكر الباحػػث شػػيئان ممػػا قالػػو المعاصػػركف فػػي ذلػػؾ المعػػرؼ ,فعمػػى سػػبيؿ

المثاؿ لك أراد الباحث تعريػؼ الجػرائـ تعريفػان تأصػيميان ذكػر تعريػؼ المػاكردم

ليا بأنيػا ألمحظػكرات شػرعية زجػر اهلل عنيػا بحػد أك تعزيػرأل ثػـ يقػكؿ كعرفيػا
بعػػض المعاص ػريف بأنيػػا :سػػمكؾ ..إل ػ

كعميػػو أف يمتػػزـ بالترتي ػب الزمنػػي

ألصحاب التعريفات كمف األخطاء الشائعة عدـ االلتزاـ بيذا الترتيب.
ومن معوقات هته الخطوة:

أ -اف الفقيػػاء القػػدامى لػػـ يعن ػكا بتعريػػؼ كثيػػر مػػف المصػػطمحات كذلػػؾ إمػػا
لكضػ ػػكحيا عنػ ػػدىـ أك لعػ ػػدـ كجػ ػػكد فػ ػػرؽ كبيػ ػػر بػ ػػيف تعريفيػ ػػا المغػ ػػكم

كتعريفي ػػا االص ػػطالحي ,كىن ػػا يج ػػد الباحػ ػػث عن ػػاء كبيػ ػ ار ف ػػي إنشػػػاء
تعريؼ جديد في شكمو ,أصيؿ في مضمكنو.

ب -أنو قد يحصػؿ العكػس فتكثػر التعريفػات لممصػطمح بػيف المػذاىب تػارة
كداخػػؿ المػػذىب الكاحػػد تػػارة أخػػرل كىنػػا يحتػػار الباحػػث فيمػػا يختػػار
منيا.
ومن معوقات التأصيل في الرسائل واألطروحات في الجملة:

 -2عدـ التخصص الشرعي بالنسبة لكثير مف الباحثيف.
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 -1عدـ الفيـ لمقاصد الشريعة كلمضاميف سياستيا.
 -4بعد المأخذ لممسالة فػي بعػض األحيػاف  ,كذلػؾ أف بعػض القضػايا
يككف مأخذىا مف الشرع جميان كاضحان كبعض القضايا تككف عكس
ذلػػؾ أم أنيػػا تحتػػاج إلػػى بحػػث كثيػػر كتركيػػب أشػػكاؿ يتكصػػؿ مػػف

خالليا إلى تأصيميا.

لػ ػػذلؾ نجػ ػػد أف كثي ػ ػ ار مػ ػػف المسػ ػػتجدات تعػ ػػرض عمػ ػػى المجػ ػػامع الفقييػ ػػة
المتخصصة فال تتكصؿ إلى تأصيميا إال بعد جيد كعناء كبير.
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المبحث الثالث :التأصيل في االستدالل والتوثيق

م ػػف أى ػػـ م ػػا يعن ػػى ب ػػو الباح ػػث ف ػػي الد ارس ػػات التأص ػػيمية االس ػػتدالؿ

الشػػرعي لمقضػػية المبحكثػػة مػػف جيػػة ,كتكثيقيػػا مػػف المصػػادر األص ػيمة مػػف
جية أخرل ,لذلؾ سيتـ إلغاء الضكء ىنا عمى ىاتيف النقطتيف:

النقطة األول  :التعامؿ مع األدلة في الدراسات التأصيمية

يعتبػػر االسػػتدالؿ فػػي ىػػذا النػػكع مػػف الد ارسػػات ىػػك المطمػػب األسػػاس,

ل ػػذلؾ يج ػػب عم ػػى الباح ػػث ب ػػذؿ قص ػػارل جي ػػده ف ػػي رب ػػط القض ػػية المبحكث ػػة
باألدلػػة الشػػرعية ,كاذا كفػؽ فػػي معرفػػة مػكاطف األدلػػة فعميػػو أف يتعامػػؿ معيػػا
تعػػامال عممي ػان دقيق ػان بحيػػث ينس ػ اآليػػات القرآنيػػة نسػػخان طبػػؽ األصػػؿ مػػف

المصػحؼ تحاشػيان لمخطػأ فػي المفػظ أك الرسػـ ,كعنػد تػكفر عػدد مػف اآليػات
الدالػػة عمػػى المكضػػكع يقػػدـ اآليػػات التػػي تكػػكف داللتيػػا ص ػريحة عمػػى التػػي

داللتيا مفيكمة فقط.كيذكر كجو االستشياد مف اآلية عند الحاجة  ,ثـ يكثقو
مف كتب التفسير المعتبرة ..كما يجب نقؿ األحاديث بألفاظيا نقال دقيقػا مػف
مصػ ػػادرىا المعتب ػ ػرة فػ ػػي التخ ػ ػريج كالصػ ػػحيحيف (البخػ ػػارم كمسػ ػػمـ) كالسػ ػػنف

األربعة ككتب المسانيد كنحكىا.

كلتخريج الحديث مف مصادره عدة طرؽ يسػتطيع الباحػث مػف خالليػا
الكصكؿ إليو بسيكلة منيا:
)2

التخريج عف طريؽ معرفة راكم الحديث مف الصحابة كيمجأ إلػى ىػذه

الطريقػػة عنػػدما يكػػكف اسػػـ الصػػحابي مػػذكك انر فػػي الحػػديث الػػذم ي ػراد

تخريج ػػو ,كف ػػي ى ػػذه الحال ػػة يرج ػػع الباح ػػث إل ػػى كت ػػب المس ػػانيد الت ػػي

تجم ػػع أحادي ػػث ك ػػؿ راك م ػػف الص ػػحابة ف ػػي قائم ػػة كاح ػػدة تح ػػت اس ػػـ
الصحابي ,ككذلؾ كتب المعاجـ ككتب األطػراؼ التػي تجمػع أحاديػث
الصحابي تحت اسمو مثالن.
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)1

التخ ػريج عػػف طريػػؽ معرفػػة أكؿ لفػػظ مػػف مػػتف الحػػديث  :كيمجػػأ إلػػى
ى ػػذه الطريق ػػة عن ػػدما يتأك ػػد الباح ػػث م ػػف معرف ػػة أكؿ كمم ػػة م ػػف م ػػتف

الحػػديث  ,كفػػي ىػػذه الحالػػة يرجػػع إلػػى الكتػػب التػػي رتبػػت األحاديػػث
فييا ترتيبا ىجائيا كالجامع الصػغير مػف حػديث البشػير النػذير لجػالؿ
)4

الديف السيكطي .مثال....

التخ ػريج عػػف طريػػؽ معرفػػة كممػػة يقػػؿ دكرانيػػا عمػػى األلسػػنة مػػف أ م

جزء مف متف الحديث  ,كأىـ كتاب يرجع إليو في ىذه الطريقػة كتػاب
ألالمعجػػـ المفيػػرس أللفػػاظ الحػػديث النبكمأل.كيتعامػػؿ الباحػػث مػػع ىػػذا
الكتاب كما يتعامؿ مع معاجـ المغػة كقػد اختصػرت المكتبػات الشػاممة

كاألجي ػزة اإللكتركنيػػة ىػػذه الطريقػػة عمػػى البػػاحثيف ,كأصػػبحكا يكػػادكف
يككنكف في غنى عف المعاجـ الكرقية.

كيجػػب التنبيػػو ىنػػا إلػػى أف التخ ػريج م ػػف ىػػذه األجيػػزة ال يغنػػي ع ػػف
الرجكع إلى المصادر األصيمة لمتأكد مف صحة النقؿ كلمتكثيؽ منيا.
 -1التخػريج عػػف طريػػؽ معرفػػة مكضػػكع الحػػديث ,كفػػي ىػػذه الحالػػة يرجػػع
إلػػى الكتػػب التػػي رتبػػت عمػػى أبػكاب الفقػػو ,فػػإذا كػػاف مكضػػكع الحػػديث

متص ػالن بالجنايػػات -مػػثالن – رجػػع الباحػػث إلػػى بػػاب الجنايػػات ,كاف

ك ػ ػػاف متصػ ػ ػالن بالعب ػ ػػادات رج ػ ػػع إل ػ ػػى ذل ػ ػػؾ الب ػ ػػاب م ػ ػػف العبػ ػ ػادات .
كالمصنفات في ىذا النكع كثيرة منيا صػحيح البخػارم كصػحيح مسػمـ

ككتب السنف األربعة كالمكطأ ,كغيرىا ...

كما تكجد طرؽ أخرل لتخريج الحػديث يمارسػيا المتخصصػكف تحتػاج
إلى ذكؽ كفقو كدراية بالحديث.

2

 - 1أصٕل انتخزٌج ٔدراسح األساٍَذ نًذًٕد انطذاٌ ص ٔ 35يا تعذْا ,يكتثح انزشذ ,انزٌاض
1983و
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النقطثة الثانيثة :التعامػؿ مػع الم ارجػع فػي الد ارسػات التأصػيمية البػد أف يتنبػػو

الباحث عند الرجكع إلى ما قالو السابقكف في مكضكعو كعنػد تكثيقػو ألىميػة
التفرقػػة بػػيف المصػػادر كالم ارجػػع ذلػػؾ أف مػػف عممػػاء البحػػث العممػػي مػػف قسػػـ
2

ما يرجع إليو الباحث إلى قسميف:

القسثثم األول  :المصػػادر األساسػػية كىػػي المصػػادر التػػي يكػػكف سػػند مادتيػػا

عاليان بأف تكػكف مكتكبػة بيػد مؤلفييػا أك مػؤلفيف ثقػات أسػيمكا فػي إنشػائيا أك
تطكيرىػػا ,كمنيػػا مػػا يكػػكف منقػكالن بالركايػػة أك مصػػك انر مػػف الكثػػائؽ كالد ارسػػات

األكلػى لممسػألة كمػػف أمثمتيػا فػػي الفقػو اإلسػػالمي مػا دكنػػو األئمػة األربعػػة أك
تالمي ػػذىـ المباش ػػركف م ػػف الم ػػدكنات الفقيي ػػة ,كف ػػي تفس ػػير القػ ػرآف م ػػا دكنػ ػو

الطبرم كأمثالو مف المتقدميف.
القسثثم الثثثاني :الم ارجػػع الثانكيػػة كىػػي التػػي تعتمػػد فػػي مادتيػػا العمميػػة أساسػان

عم ػػى المص ػػادر األساس ػػية األكل ػػى حي ػػث تتع ػػرض لي ػػا بالتحمي ػػؿ أك النق ػػد أك
التعميؽ أك التمخيص كلكي يتضح الفرؽ بيف ىذيف النكعيف نضرب مثالن بما

لك كتب أحد الباحثيف عف مػنيج الشػاطبي فػي المقاصػد ,فمؤلفػات الشػاطبي
نفسػػيا تعتبػػر مصػػادر أساسػػية فػػي المكضػػكع ككتابػػة المسػػمى ألالمكافقػػات فػػي

أصكؿ األحكاـأل.

أما المؤلفات التي كتبيا المتأخركف عف منيج الشاطبي فتعتبر مراجع

ثانكية ككتاب ألنظرية المقاصد عند اإلماـ الشاطبيأل ألحمد الريسػكني  ,أم
أف كتػ ػػاب المكافقػ ػػات يعتبػ ػػر مصػ ػػد انر أساس ػ ػان فػ ػػي المػ ػػنيج المقاصػ ػػدم عنػ ػػد
الشاطبي ,ككتاب أحمد الريسكني يعتبر مرجعان ثانكيان فيو .

1

 أتٕ سهًٍاٌ  ,عثذ انْٕاب  ,كتاتح انثذث انعهًً ٔيصادر انذراساخ انفقٍٓح  , 70/1خضز  ,عثذ انفتاح  ,أسيح انثذثانعهًً فً انعانى انعزتً ص. 23

13

كاذا كان ػػت الد ارسػ ػة تأص ػػيمية فالب ػػد أف يعن ػػى الباح ػػث ب ػػالرجكع لمص ػػادرىا
األص ػيمة كىػػك أمػػر شػػبيو بمػػا يسػػميو عممػػاء الحػػديث بالسػػند العػػالي كالسػػند
النازؿ ,كذلؾ أف السػند العػالي أكثػر مظنػة لمصػحة كعػدـ التحريػؼ  ,كالسػند
النازؿ أكثر مظنة لمخطأ في الركاية لطكؿ السمسػة  ,كلػذلؾ كػاف مؤلفػكا عمػـ
الحديث يتباركف كيتنافسكف في تكفر السند العالي ألىميتو.

كقد يككف االىتمػاـ باألصػالة فػي الم ارجػع مطمكبػان كقػد يكػكف االىتمػاـ

بالحداث ػػة فيي ػػا ى ػػك األكل ػػى ,كذل ػػؾ تبعػ ػان لن ػػكع البح ػػث كلن ػػكع القض ػػية المػ ػراد

تكثيقيػػا  ,فالتعريفػػات المغكيػػة مػػثال يجػػب أف تكثػػؽ مػػف مصػػادر أص ػيمة ألف
المغ ػػة ثابت ػػة كال تت ػػأثر ف ػػي أص ػػميا بتط ػػكر العم ػػـ ,كك ػػذلؾ التعريف ػػات الفقيي ػػة

المتعمقػػة بثكابػػت الفقػػو كتعريفػػات الحػػدكد كالكفػػارات كمفػػردات العبػػادة كالعقائػػد
كاألخالؽ.
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المبحث الرابع :التأصيل في المسائل الخالفية

مف متطمبات تأصيؿ المسائؿ الخالفيػة أف يتطػرؽ الباحػث لجممػة مػف

الحيثيات تسػيؿ عميػو البحػث مػف جيػة  ,كتفيػد القػارئ كتختصػر لػو الطريػؽ

مف جية أخرل كىي مرتبة عمى النحك التالي:

 -1تحريثثر محثثل الن ث ا  :كالم ػراد بػػو تعيػػيف نقطػػة الخػػالؼ بالتحديػػد كبيػػاف
مقصكد المتخالفيف حتى يظير منذ البداية ما إذا كاف مقصػكدىما متباينػان أك

متحدان  ,كاخراج نقاط االتفاؽ كابعادىا عف دائرة نقاط الخالؼ  , 2فكاف مػف
األىميػػة بمكػػاف أف يبػػدأ الباحػػث بتحريػػر محػػؿ الن ػزاع فػػي المسػػائؿ الخالفيػػة

قبؿ الخكض في األقكاؿ فييا لتضييؽ دائرة الخػالؼ فيسػجؿ الباحػث مػا ىػك
محػػؿ اتفػػاؽ كمػػا ىػػك محػػؿ خػػالؼ .فمػػك أراد الباحػػث عمػػى سػػبيؿ المث ػاؿ أف
يتحدث عػف الخػالؼ فػي حجيػة شػرع مػف قبمنػا مػف الشػرائع ,فعميػو أف يػذكر

محؿ االتفاؽ في المسألة كىك نكعاف:

األول :مػا نػص شػرعنا عمػى اعتبػاره ممػا جػػاء فػي شػرع مػف قبمنػا فيػك حجػػة
باتفػػاؽ كمػػا جػػاء فػػي قكلػػو تعػػالى :ألككتبنػػا عمػػييـ فييػػا أف الػػنفس بػػالنفس ...

اآلية ,فيي في شػرع مػف قبمنػا لكػف شػرعنا أقػر القصػاص بأنكاعػو فأصػبحت
اآلية حجة ألف شرعنا أقر مضمكنيا.
الثاني :ما نص شرعنا عمى إلغائو فميس بحجػة باتفػاؽ  ,كمػا كػاف فػي شػرع
مػ ػػف قبمنػ ػػا م ػ ػػف الحػ ػػرج كالمشػػ ػقة كك ػ ػػكنيـ ال يصػ ػػمكف إال فػ ػػي المس ػ ػػاجد كال
يستعيضػػكف الت ػراب بالمػػاء ,فػػألغى ش ػػرعنا ىػػذه األحكػػاـ كمػػا فػػي الح ػػديث:
ألأعطي ػػت خمس ػػا ل ػػـ يعطي ػػف أح ػػد قبم ػػي ..إل ػػى قكل ػػو :أل كجعم ػػت ل ػػي األرض

طيكر فأيما رجؿ مف أمتي أدركتو الصالة فميصؿأل.1
مسجدان ك ان
 1أتٕ سهًٍاٌ  ,عثذ انْٕاب  ,يُٓج انثذث فً انفقّ اإلسمايً ص. 209
 - 2صذٍخ انثخاري يع انفتخ 519/1تزقى 535
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فم ػػـ يب ػػؽ إال ص ػػكرة كاحػ ػدة ى ػػي أف ت ػػرد المس ػػألة ف ػػي ش ػػرع م ػػف قبمن ػػا
كيسػػكت عنيػػا شػػرعنا بحيػػث لػػـ يػػنص عمػػى اعتبارىػػا كال عمػػى إلغائيػػا كىػػذه

ىي محؿ الخالؼ  ..مثالن . 2

 -1بيان سبب الخالف فثي المسثألة كىػك أمػر ميػـ جػدا ألنػو ينيػر الطريػؽ

أماـ الباحث كيجعمو يسير في بحث القضية عمى ضكء سبب الخالؼ فييا,
كذلػػؾ أف لمخػػالؼ بػػيف الفقيػػاء أسػػبابان متعػػددة منيػػا ثبػػكت الػػدليؿ لػػدل الفقيػػو

كع ػػدـ ثبكت ػػو ل ػػدل الفقي ػػو اآلخ ػػر ,أم أن ػػو ق ػػد يص ػػؿ الح ػػديث إل ػػى زي ػػد م ػػف

الفقياء ,كال يصؿ إلى غيره أك يصؿ إليو فيرل ضعفو كيرل اآلخر صحتو.

كمف أبرز أسباب الخػالؼ احتمػاؿ النصػكص ألكثػر مػف معنػى حيػث
يككف لفظ اآلية أك لفظ الحديث يحتمؿ أكثر مف معنى كما في مسػألة العػدة
ىػ ػػؿ تحتسػ ػػب بأيػ ػػاـ الطيػ ػػر أك بأيػ ػػاـ الحػ ػػيض

كذلػ ػػؾ فػ ػػي قكلػ ػػو تعػ ػػالى:

ألكالمطمقات يتربصف بأنفسيف ثالثة قركءأل ,2كسبب الخالؼ فػي المسػألة ىػك
أف القرء عند العرب يطمؽ عمى الحيض كعمى الطير .

فمف تمسؾ بأف القرء بمعنى الطير رأل أف المرأة إذا طمقت كىػي فػي

طير لػـ يمسػيا فيػو إنمػا تسػتأنؼ عػدتيا كتحسػب ذلػؾ الطيػر منيػا  ,كمػف
تمس ػؾ بػػأف القػػرء بمعنػػى الحػػيض رأل أنيػػا إذا طمقػػت كىػػي طػػاىر اسػػتأنفت
ع ػػدتيا عن ػػد بداي ػػة حيض ػػيا ,فترت ػػب عم ػػى الخ ػػالؼ تطكي ػػؿ الم ػػدة ف ػػي حال ػػة

كاختصارىا في حالة.1

 -4بيان ثمرة الخثالف فثي المسثألة :إذ أف مػف الخالفػات الفقييػة مػا يكػكف
خالف ػان ظاىريان(شػػكميا) كمنيػػا مػػا يكػػكف جكىري ػان يترتػػب عميػػو أحكػػاـ  ,فكػػاف
عمػػى الباحػػث أف يشػػير إلػػى نػػكع الخػػالؼ ىػػؿ ىػػك شػػكمي أك جػػكىرم ,كاذا

 - 1اتٍ قذايح  ,رٔضح انُاظز ٔجُح انًُاظز . 400/1
1
– انثقزج 228
 2انقزطثً  ,انجايع ألدكاو انقزآٌ . 87/3
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كاف جكىرية فعميػو أف يكضػح مػا يسػمى بثمػرة الخػالؼ  ,حيػث يترتػب حكػـ
معيف عند األخذ بقكؿ  ,كحكـ مغاير لو عند األخػذ بػالقكؿ اآلخػر .كبالمثػاؿ
يتضح المقاؿ:

فقد اختمؼ الفقيػاء فػي حكػـ اإلعػذار فػي القضػاء أم ىػؿ يجػب عمػى
القاضػػي أف يشػػيد شػػيكدان عمػػى أنػػو قػػد أعػػذر إلػػى الخصػػـ بػػأف أخب ػره بأنػػو

سػػيحكـ عميػػو إذا كػػاف قػػد اسػػتنفد مػػا لدي ػو مػػف الحجػػج ,فاشػػترطو المالكيػػة

لصػػحة الحكػػـ  ,كجعمػػو الجميػػكر أدبػان مػػف آداب القضػػاء ال يػػؤدل تركػػو إلػػى
نقػػض الحكػػـ ,فػػالخالؼ ىنػػا جػػكىرم كلػػيس شػكميان إذ أف الحكػػـ إذا خػػال مػػف

اإلعذار كاف باطال عمى مذىب المالكية كلمخصـ أال يقبمػو ,كلػـ يكػف بػاطال
عند الجميكر.2

 -5بيان القول الراجح في المسألة  ,كال يجكز أف يػرجح الباحػث قػكالن
عمى قكؿ تحكما كتشييا بؿ يجب عميو أف يستعرض أدلة كؿ قكؿ

كيناقشػػيا مبين ػان مػػا كرد عمييػػا مػػف اعت ارضػػات رادا عمػػى مػػا ينبغػػي

الػػرد عميػػو مػػف االعت ارضػػات مصػػححا مػػف األدلػػة مػػا ىػػك صػػحيح

كمضػػعفان مػػا ىػػك ضػػعيؼ كعمػػى ضػػكء ذلػػؾ يسػػتطيع أف يػػرجح مػػا

اطم ػػأف إل ػػى رجحان ػػو بمكض ػػكعية كتج ػػرد كت ػػأدب م ػػع المخ ػػالؼ ,

مبتعدان عف كؿ األساليب التي قد تؤدم إلى افتراؽ الكممػة كحػدكث
الفرقة بيف المسمميف . 1

كقد كضع العمماء شركطان كآدابػان عمػى مػف يتصػدل لمػرد عمػى مخالفػو أف
يتحمى بيا كمف تمؾ اآلداب :

ٔ 1نذ يذًذٌ  ,يذًذ عثذ هللا  ,اإلعذار فً انقضاء ٔأثزِ فً يُع تجذد انخصٕيح  ,انًجهح انعزتٍح نهذراساخ األيٍُح ٔانتذرٌة  ,جايعح
َاٌف انعذد  24ص . 18
 2انشاطثً  ,إتزاٍْى تٍ يٕسى  ,انًٕافقاخ فً أصٕل األدكاو . 154 /4
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أ -أف يخمص نيتو مف الشكائب كيككف قصػده الكصػكؿ إلػى الصػكاب أيػان
كاف قائمو .

ب -أف يحمػػؿ كػػالـ العممػػاء المحمػػؿ الصػػحيح مػػا أمكػػف ألف حسػػف
الظف بالمسمميف مطمكب عمى العمكـ كالعمماء أكلى بذلؾ .

ت -أف يبتعد عف األمكر الجانبية كيمتزـ بمكضكع الخالؼ. 2

 1أتٕ سهًٍاٌ  ,عثذ انْٕاب  ,يُٓج انثذث انعهًً فً انفقّ اإلسمايً ص. 221
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المستجدات:

المبحث الخام  :نماتج لتأصيل بع

مف المعمػكـ أف تطػكر العصػر جمػب لمعػالـ أمػك انر لػـ تكػف معيػكدة مػف

قبؿ ,كىي أمكر ال مناص مف التعامؿ معيا إما بطريقة عشكائية قد تتصادـ
م ػػع الش ػػرع أك بطريق ػػة ص ػػحيحة ى ػػي تمم ػػس مظاني ػػا ف ػػي أص ػػكؿ الشػ ػريعة

كقكاعػػدىا ,ثػػـ إرجاعيػػا إلػػى تمػػؾ األصػػكؿ بطريقػػة القيػػاس الشػػرعي أك عػػف
طريػػؽ السياسػة الشػػرعية التػػي ىػػي عبػػارة عمػػا يقػػره كلػػي أمػػر المسػػمميف ممػػا
يجمػػب مصػػمحة أك يػػدفع مفسػػدة ,كلػػك لػػـ ينػػزؿ بػػو كحػػي بشػػرط أال يتعػػارض

ذلؾ مع قكاعد الشريعة كأصكليا.

كنسػػكؽ ىنػػا نمػػاذج يسػػتنير بيػػا الباحػػث فػػي طريقػػة التأصػػيؿ لػػبعض
المسػػتجدات التػػي ظيػػرت فػػي ىػػذا العصػػر كتسػػمت بأسػػماء جديػػدة كالشػػرطة

المجتمعية  ,كاإلرىاب البيكلكجي ,كمحاربة البطالة.
أوال :تأصيل العمل الشرطي:

إذا افترضنا أف بحثان كاف بعنكاف ألتأصيؿ العمؿ الشػرطيأل فباسػتطاعة

الباحػ ػػث بعػ ػػد المطالع ػ ػة كالتأمػ ػػؿ فػ ػػي المصػ ػػادر المتصػ ػػمة بمكضػ ػػكع األمػ ػػف
كباألحك ػػاـ الس ػػمطانية عم ػػى كج ػػو الخص ػػكص أف ي ػػدكف النص ػػكص كالكق ػػائع

عمى النحك اآلتي فيقكؿ مثالن:
تزخػر النصػكص القرآنيػػة كاألحاديػث النبكيػة كسػػيرة المصػطفي (صػػمى
اهلل عميو كسمـ) كسيرة خمفائو كصػحابتو بالػدالالت الكاضػحة عمػى مشػركعية
العمػػؿ الشػػرطي كأىميتػػو لسػػالمة النظػػاـ كأمنػػو ,كمػػف تمػػؾ النصػػكص قكلػػو
ييَ م ََ وُذْ خا وذ وذِْ خا ْ خيذِ َم و خَ َفذاُايمو ْ خا و َبذاٍ أَ يْ اُايذ ومْ خا َجَييعذا
تعػالىَ ) :يا أَ ُّي َها الَّذِ َ
صا َب خت و خَ َوصي ي َب ٌة َقا َل َق خذْ أَ خُ َعذ ََ َّ
ّو ََإَذ َّْ إي خِ لَذ خَ أَ و ذَخ
َْإيََّ يَ خُ و خَ لَ َََخ لَ وي َب ِّط َئََّ َفإيَخ أَ َ
ََ َع وه خَ َش يهيْا)

1

.

 - 1انُساء . 72 – 71
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فاآليػ ػػة تػ ػػأمر بأخػ ػػذ الحػ ػػذر مػ ػػف العػ ػػدك كبخاصػ ػػة مػ ػػف المندسػ ػػيف فػ ػػي
ػر شػمكليان ,ال مػف العػدك
الصفكؼ مف المبطئػيف  ,فأخػذ الحػذر مػأمكر بػو أم ان
الخارجي فحسب ,كلكف كذلؾ مف المبطئػيف المخػذليف المعػكقيف سػكاء أكػانكا
2

يبطئكف أنفسيـ أك يبطئكف غيرىـ.

فاالنتباه كاليقظة كأخػذ الحػذر مػف صػميـ العمػؿ الشػرطي ,كالنػداء فػي

اآلية عاـ لجميػع المػؤمنيف دكف اسػتثناء ال يعفػى أم فػرد مػف أفػراد المجتمػع
مف األمر بالحذر كالحيطة كاالنتباه.

َ
َجَ وواع ًََلَ رًَل َ و و فََْ
َم و َ
واَخ فًَْلفا و رووَضَُع َ
كفػ ػػي قكلػ ػػو تعػ ػػالى ( :لَ و روَ َ
َجَو ف و وََْم ووا فد رو َ
1
ََسُاعَ َنَ ََلوًَلْللُهَعلَ
َج ََللَ فدوَيو وغفَنَ فدوَْلر َفرتونةًََلمَ
ي).
اوَبَالظُالَ َم ََ
و
د
ا
ف
َ
َ
ف
ف
ف
ٌ
رَ
ر َر ف َ َ ر
إشػػارة إلػػى أنػػو قػػد يكػػكف فػػي المجتمػػع المسػػمـ عيػػكف يسػػمعكف األخبػػار

لمصمحة العدك كينقمكنيا إلييـ.2

كف ػػي س ػػيرة الرس ػػكؿ ( )كس ػػيرة الخمف ػػاء ال ارش ػػديف كالص ػػحابة جكان ػػب

مضيئة تػدؿ داللػة كاضػحة عمػى أىميػة العمػؿ الشػرطي ,فمػف الكسػائؿ التػي
أتخػػذىا الرسػػكؿ ( )فػػي ىػػذا الجانػػب الػػذم يعتبػػر ىػػك المتطمػػب األكؿ مػػف
متطمبػػات االسػػتقرار لبدايػػة بنػػاء الدكلػػة عنػػدما ىػػاجر مػػف مكػػة إلػػى المدينػػة
المنػػكرة فػػي ظ ػػرؼ حػػرج يحت ػػاج إلػػى كثيػػر م ػػف الترتيبػػات األمني ػػة كمػػا ى ػػك

معمكـ ,حيث لجأ الرسكؿ ( )أكالن إلى ترتيب خطة اليجرة بشكؿ دقيػؽ ,ثػـ
لم ػػا كص ػػؿ إل ػػى المدين ػػة عم ػػد إل ػػى بن ػػاء المس ػػجد  ,كآخ ػػى ب ػػيف المي ػػاجريف

كاألنصار عمى اختالؼ قبائميـ كعشػائرىـ ليػنظـ العالقػة بػيف أفػراد المجتمػع
بما يتضمف األمف كاالستقرار في ضكء نظاـ إسالمي دقيؽ.

 - 1تفسٍز البغكم.284/2 ,
 - 2التكبة .14
 1انقزطثً  ,انجايع ألدكاو انقزآٌ . 116/8
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أما عالقة المسجد بالعمػؿ الشػرطي فتتجمػى فػي ككنػو فػي ذلػؾ الكقػت
المجمع الكحيد الذم يأكم إليو أفػراد المجتمػع فيتعػارفكف كيتعػاكنكف كيتػ لفكف
كتػػزكؿ عػػنيـ الكحشػػة كالغربػػة كالح ػكاجز التػػي تكػػكف فػػي الغالػػب ب ػيف ال ازئػػر

الغري ػػب كالم ػػزكر المق ػػيـ ,ل ػػذا ك ػػاف تأس ػػيس المس ػػجد كمش ػػركع المؤاخ ػػاة ب ػػيف
المي ػػاجريف كاألنص ػػار يعتب ػػر ف ػػي ذل ػػؾ الكق ػػت تأص ػػيالن لمعم ػػؿ األمنػ ػي ف ػػي
اإلسالـ.

كمػػف اىتمػػاـ الصػػحابة كخاصػػة الخمفػػاء ال ارشػػديف رض ػكاف اهلل عمػػييـ
بيػػذا الجانػػب ,كصػػية عمػػر لسػػعد بػػف أبػػي كقػػاص رضػػي اهلل عنيمػػا -كىػػك

يتجيػػز لغػػزكة القادسػػية -التػػي يق ػػكؿ فييػػا( :كاذا كطئػػت أدنػػى أرض الع ػػدك

فابعػػث العيػػكف بينػػؾ كبيػػنيـ كال يخػػؼ عميػػؾ أمػػرىـ ليكػػكف عنػػدؾ مػػف العػػرب
أك مف أىؿ األرض ممف تطمئف إلى نصحو كصػدقو فػإف الكػذكب ال ينفعػؾ

خبره كاف صدؽ في بعضو ,كالفاسؽ عيف عميؾ كليس عينان لػؾ كلػيكف منػؾ
2

عند دنكؾ مف أرض العدك أف تكثر الطالئع).

كم ػػا أف ت ػػاري األم ػػة اإلس ػػالمية يؤك ػػد اىتم ػػاـ الس ػػمؼ بي ػػذا الجان ػػب

األمنػػي كأنػػو مػػف األمػػكر الضػػركرية ,يقػػكؿ القاضػػي أبػػك يكسػػؼ فػػي كتػػاب
الخ ػراج( :كينبغػػي لإلمػػاـ أف تكػػكف لػػو مسػػالح (حػػرس) عمػػى المكاضػػع التػػي
تنفذ إلى بالد أىؿ الشرؾ مف الطرؽ فيفتشكف مف مر بيـ مػف التجػار ,فمػف

كاف معو سالح أخذ منو كرد,كمف كاف معو كتب قرئت ,فما كاف مف أخبار
المسػمميف قػػد كتػػب بػو أخػػذ الػػذم أصػيب معػػو الكتػػاب كيبعػث بػػو إلػػى اإلمػػاـ

ليرل فيو رأيو).1

-1

ابف كثير

ص.48

 – 2الخراج ألبي يكسؼ,

ص.21
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كبيذا يككف االىتماـ باألمف تـ تأصيمو مػف القػرآف كمػف سػيرة الرسػكؿ
( )كسيرة صحابتو ثـ مف عمػؿ السػمؼ بعػد ذلػؾ  ,كمػع ذلػؾ لػـ يحػظ ىػذا

العم ػػـ بد ارس ػػة تأص ػػيمية ,األم ػػر ال ػػذم جع ػػؿ الن ػػاس ف ػػي ال ػػبالد اإلس ػػالمية-

معظميػـ -ينظػركف إليػػو عمػى أنػػو عمػؿ غربػػي كأف اإلسػالـ لػػـ يشػر إليػػو أك
2

يتضمنو.

ثانياً تأصيل الشرطة المجتمعية:

ك ػػذلؾ إذا ك ػػاف الباحػ ػػث يي ػػدؼ إل ػػى تأصػ ػيؿ الش ػػرطة المجتمعيػ ػػة ,

فبإمكانو أف يحذك حذك النمكذج اآلتي قائالن:

اقتضػ ػػت النظ ػ ػرة الشػ ػػمكلية التػ ػػي ينظرىػ ػػا اإلسػ ػػالـ إلػ ػػى ميمػ ػػة الفػ ػػرد

كالجماعة أف يككف أمف الدكلة اإلسالمية كأمف قادتيا كأمف جميػع مصػالحيا

مػػف مسػػؤكلية جميػػع األف ػراد كجمي ػع المؤسسػػات ذلػػؾ أف اإلسػػالـ ينظػػر إلػػى
الفػػرد نظ ػرة تختمػػؼ عػػف نظ ػرة غي ػره ,فكػػؿ فػػرد فػػي المجتمػػع المسػػمـ يعتب ػره
اإلسػػالـ مسػػؤكالن مسػػؤكلية شػػاممة عػػف مصػػمحة مجتمعػػو ميمػػا كػػاف مسػػتكل
ذلؾ الفرد ,ابتداء بالمسئكؿ األعمى ككصكالن إلى أدنى أفراد المجتمع.
كمف النماذج التطبيقية ليذا المبدأ ما يمي:

 -2م ػػا حص ػػؿ ف ػػي مك ػػة المكرم ػػة م ػػف ط ػػرؼ المجتم ػػع المس ػػمـ ذم الع ػػدد
المحدكد  ,حيث أف المتتبع إلجراءات عممية اليجرة يممػس فييػا أف المجتمػع

المسمـ مع قمة عػدده فػي ذلػؾ الكقػت يكػاد يكػكف شػرطة بأجمعػو ,حيػث كػاف
عبداهلل بف أبي بكر رضي اهلل عنيما يزكد الرسكؿ ( )بكؿ ما يحػاؾ ضػده
مف مؤامرات مف قبؿ قػريش ككانػت أختػو أسػماء مخبػرة كػذلؾ  ,مػع مػا تقػكـ
بػػو مػػف نقػػؿ المؤكنػػة .ككػػاف عػػامر بػػف فييػرة يقػػكـ بميمػػة أمنيػػة أخػػرل حيػػث

 - 1أحمد إبراىيـ عمي  ,االستخبارات في دكلة المدينة
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ص.1-4

كاف يرسؿ غنمو إلى الجية التي سمكيا عبداهلل كعائشة لتطمس أثرىما حتى
2

ال تراه قريش.

كاف قصػػة اليج ػرة ليػػا دالالت كثي ػرة ,منيػػا تسػػخير الطاقػػات كميػػا مػػف أجػػؿ
التأميف الالزـ لمقيادة  ,كأنو يمكف االستعانة بالمرأة في الميػاـ الخطيػرة ,كمػا
أف االسػػتعانة بغيػػر المسػػمميف ال ضػػير فييػػا مػػا داـ فػػي ذلػػؾ مصػػمحة عامػػة
إذا كاف المسػتعاف بػو مػأمكف الجانػب مكثكقػان بكعػكده كعيػكده  ,فعبػد اهلل بػف

أريقػػط رغػػـ شػػركو اسػػتعاف بػػو الرسػػكؿ ()

لخبرتػػو بػػالطرؽ المؤديػػة إلػػى

المدين ػػة م ػػف مك ػػة ,كك ػػاف يك ػػتـ أسػ ػرار اليجػ ػرة ع ػػف قػ ػريش عم ػػى ال ػػرغـ م ػػف

الجػ ػكائز الكبي ػػرة الت ػػي رص ػػدتيا قػ ػريش لمػػف يأتيي ػػا بالرس ػػكؿ حيػ ػان أك ميتػ ػان أك
يأتييا بخبره. 2

 -1إذا انتقمنػػا إلػػى المدينػػة المنػػكرة كقيػػاـ الدكلػػة كجػػدنا أف شػػرطة المجتمػػع

كػاف معمػكالن بيػػا مػع عػػدـ تسػميتيا بيػػذا االسػـ  ,فالرسػػكؿ()

اختػار أمنػػاء

سر خاصيف منيـ حذيفة بف اليماف الػذم كػاف يأتمنػو عمػى أسػ ارره الخاصػة,
ككػػاف ىػػك الكحيػػد ال ػػذم يعػػرؼ أسػػماء المنػػافقيف بتم ػػؽ مباشػػر مػػف الرس ػػكؿ

()

كمػ ػػا كػ ػػاف يحػ ػػرص كػ ػػؿ الحػ ػػرص عمػ ػػى كتمػ ػػاف السػ ػػر كعػ ػػدـ البػ ػػكح

بالمعمكمات المككؿ إليو حفظيا ألم شػخص ميمػا عمػت مكانتػو فػي الدكلػة.

فكاف بذلؾ مثػاالن لرجػؿ الشػرطة النػاجح كقػد كػاف الرسػكؿ ()

أيضػان يعنػى

بجمع المعمكمػات مػف جميػع أفػراد المجتمػع عػف أعدائػو المتربصػيف بػو ,كمػا

 - 1ابف ىشاـ ,السيرة النبكية

.21/4

 1أحمد  ,إبراىيـ عمي  ,المخابرات في الدكلة اإلسالمية ,ص
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.41-11

كاف األفراد يبادركف ببذؿ جيدىـ في العمؿ الشرطي دكف أف يككف ذلؾ مف
كظائفيـ الرسمية.

 -4كمػف النمػاذج الرائعػة فػي ىػذا الجانػب مػا قػاـ بػو زيػد بػف
أرقػػـ مػػف نقمػػو لمػػا صػرح ب ػو رأس المنػػافقيف عبػػداهلل بػػف
أبػػي ابػػف سػػمكؿ .كذلػػؾ عنػػدما حػػدث شػػجار بسػػيط بػػيف
أحػػد الميػػاجريف كأحػػد األنصػػار فػػي غػػزكة بنػػي المطمػػؽ

كارتفع ػػت في ػػو األصػ ػكات كك ػػاد يق ػػكد إل ػػى مكاجي ػػة ب ػػيف
القبيمتػ ػػيف اسػ ػػتغؿ فيػ ػػو زعػ ػػيـ النف ػ ػاؽ ابػ ػػف أبػ ػػي الحػ ػػدث

كصػػرح تصػريحان خطيػ ار يركي ػو لنػػا ابػػف إسػػحاؽ فيقػػكؿ:

(فغضػػب عبػػداهلل بػػف أبػػي بػػف سػػمكؿ كعنػػده رىػػط مػػف
قكمو فييـ زيػد بػف أرقػـ غػالـ حػدث .فقػاؿ (ابػف أبػي):

أكقػػد فعمكىػػا قػػد نافركنػػا ككاثركنػػا فػػي بالدنػػا  ,كاهلل مػػا
عنػدنا كجالبيػب قػريش إال كمػا قػاؿ األكؿ :سػمف كمبػػؾ
يأكمؾ ,أما كاهلل لئف رجعنا إلػى المدينػة لنخػرجف األعػز
منيػا األذؿ  .ثػـ أقبػؿ عمػى مػػف حضػره مػف قكمػو فقػػاؿ
لي ػ ػػـ :ى ػ ػػذا م ػ ػػا فعم ػ ػػتـ بأنفس ػ ػػكـ  ,أحممتم ػ ػػكىـ بالدك ػ ػػـ
كقاسػ ػػمتمكىـ أم ػ ػكالكـ  ,أمػ ػػال كاهلل لػ ػػك أمسػ ػػتكتـ عػ ػػنيـ

بأيديكـ لتحكلكا إلى غير داركـ.2
كعػػى زيػػد بػػف أرقػػـ مػػا قالػػو ابػػف أبػػي

فمشػػى بػػو إلػػى رسػػكؿ اهلل ()

كقد بمة بو الكعي األمني أال يحدث بيذا المكضػكع أحػدا غيػر رسػكؿ اهلل

 1اتٍ ْشاو  ,انسٍزج انُثٌٕح . 254 /4 ,
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()

كىػػذا يعنػػي أف عمػػى كػػؿ فػػرد مػػف أف ػراد المجتمػػع أف يكػػكف حارس ػان

أمينان ينقؿ كؿ ما يسمعو أك يراه مما قد يجمب المفسدة إلى المجتمع.

كتركم لنا كتب السيرة مكقؼ الرسكؿ ()

مف ىذا البالغ الذم كصمو عف

طريؽ الشاب زيػد بػف أرقػـ كأنػو تثبػت مػف صػحة المعمكمػة قبػؿ اتخػاذ القػرار
الػالزـ نحكىػا  ,حيػث طػرح عمػى زيػد ثالثػػة أسػئمة فػي غايػة الدقػة فقػاؿ لػػو :
(ياغالـ لعمؾ غضػبت عميػو فقػاؿ زيػد :ال كاهلل لقػد سػمعت منػو .قػاؿ :لعمػو

أخطأ سمعؾ قاؿ :ال يانبي اهلل  ,قاؿ لعمو شبو عميؾ قػاؿ  :ال كاهلل ,لقػد

سػ ػػمعت منػ ػػو يػ ػػا رسػ ػػكؿ اهلل ) . 2كبعػ ػػد أف اسػ ػػتبعد االحتمػ ػػاالت الثالثػ ػػة –

الغرض في النقؿ  ,الخطأ فيو  ,الخطأ في فيمو – تيقف الخبر .1

السيما أف القرآف صدؽ ما قالو زيد حيث نزؿ قكلو تعالي ( :فه فووَْلُ َويي َ َ
َ
ا وَ َ َ
َ َ
َ
َج وَْ َ ف َْل ُ و َوم ََْ َ َ
يَو فقَلفووَ َن ََعَنفورنف فق وَ َ
ًَْلللُووه َ
ونَم و ر َعرن و َوه ََح فَّت ووَنَْللُووه َ
َْعلَو َ
َِ و ُ َيَورنو َف ل َ
ََ
ًلْر َح َ َ
َعل َ
ي ََعَيَو رف َق فهَ َنََ,يَو فقَلفَ َنَلَئَ ر ََح َ ر نَاَضَ ََلَْلر َم َهينَ َةَلَاف رَ
خ َو َ ُ َْر َ
ض ًََللَد ُ َْلر فمنَامق َ
َ ر
ََ
َ
َ َ َ َ ََ َ َ َ
َ
َعَيَو ر لَ فمَ َنَ). 4
يَ
ي ًََللَد ُ َْلر فمنَامق َ
مرنو َهاَْر َ َذ ُن ًََلللُهَْلر ُةف ًََللَو فَّتَله ًََلل رل فم رؤمن َ
ثالثاً :تأصيل تجريم اإلرهاب البيولوجي

إذا أراد الباحػػث تأصػػيؿ تج ػريـ اإلرىػػاب البيكلػػكجي الػػذم ىػػك عبػػارة عػػف :

اسػػتخداـ الميكركبػػات كالحش ػرات كالبكتريػػا ..بيػػدؼ التػػدمير عػػف طريػػؽ نقػػؿ
األم ػ ػراض كاألكبئػ ػػة بصػ ػػكرة جماعيػ ػػة  1..فبإمكانػ ػػو أف يصػ ػػؿ بعػ ػػد البحػ ػػث
كالمطالعة إلى النمكذج اآلتي حيث يقكؿ :
تس ػػعى الشػ ػريعة اإلس ػػالمية ف ػػي سياس ػػتيا نح ػػك التجػ ػريـ كالعق ػػاب إل ػػى

مراعاة قكاعد أساسية منيا:

 1اتٍ األثٍز  ,أسذ انغاتح . 219/2
 2أدًذ  ,إتزاٍْى عهً  ,انًخاتزاخ فً انذٔنح اإلسمايٍح ص. 50
 3انًُافقٌٕ . 8-7
 4سٕادم ٔ ,جذي عثذ انفتاح َ ,ذٔج اإلرْاب انثٍٕنٕجً  ,جايعح َاٌف انعزتٍح نهعهٕو األيٍُح .
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 -قاعدة درء المفاسد كجمب المصالح.

2
5

 قاعدة رفع الضرر (ال ضرر كال ضرار) .4

 -قاعدة الكسائؿ ليا أحكاـ المقاصد.

 قاعدة حفظ النفس المنصكص عمييا ضمف الضركريات الخمس.فيػػذه القكاعػػد فػػي مجمميػػا تػػدؿ داللػػة كاضػػحة عمػػى أف تعمػػد اسػػتخداـ

أم كسيمة ضارة باإلنساف يعتبر جريمػة نكػراء السػيما إذا كػاف ىػذا اإلضػرار
يعـ أكثر مف إنساف بؿ قد يعـ العشرات مف الناس دفعة كاحدة  ,فاإلب ػ ػ ػ ػ ػ ػػادة
الشاممة كالسيما التي تككف بكسائؿ تجعؿ اإلنساف يكابد اآلالـ كىك يمػكت ,

يحرميػػا جميػػع األديػػاف السػػماكية  ,كمكقػػؼ الػػديف اإلسػػالمي الحنيػػؼ منيػػا

كاضػػح إذ تعاضػػدت النصػػكص كتضػػافرت عمػػى تج ػريـ مثػػؿ ىػػذه األفعػػاؿ,
كمػػف تمػػؾ النصػػكص مػػا ىػػك عػػاـ فػػي حرمػػة قتػػؿ الػػنفس بغيػػر حػػؽ ,كىػػي

نصكص معمكمة  ,كمنيػا مػا ىػك خػاص خصكصػية تجعمػو يػدؿ داللػة أكليػة
عمى تجريـ استخداـ السالح البيكلكجي ,كالنصكص التي ترجع إلييا القكاعد
الس ػػالفة ,ناىي ػػؾ ع ػػف أف مث ػػؿ ى ػػذه الجػ ػرائـ مخ ػػالؼ مخالف ػػة صػ ػريحة ألم ػػر

الشارع الحكيـ بإحساف القتؿ ,كأمره بالرفؽ ,حتى بػالحيكاف عنػدما يػراد ذبحػو

لالسػػتفادة مػػف لحمػػو ,ففػػي الحػػديث أنػػو ()

قػػاؿ(:إف اهلل سػػبحانو كتعػػالى

كتب اإلحساف عمى كؿ ش  ,فإذا قتمتـ فأحسنكا القتمة ,كاذا ذبحػتـ فأحسػنكا

الذبحة  ,كليحد أحدكـ شفرتو كليرح ذبيحتو ).2

كما أنو مخالؼ لنيي الشرع عف المثمة كالتعذيب حتى فػي حالػة كػكف

القتؿ مشركعان سكاء كاف المقتكؿ إنسانان أك حيكانػان ,كمعمػكـ أف اسػتخداـ ىػذه
 – 1انُذٔي ,انقٕاعذ انفقٍٓح ص 207
 – 5انثاجً انًُتقى 56 – 40/6
 – 3انشايم شزح انقٕاعذ انسعذٌح  ,ص 39
 - 1انسٍٕطً  ,انجايع انصغٍز تزقى ٔ1761صذذّ .
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اآلفات التي تعػـ إبادتيػا جميػع األحيػاء البريئػة يعتبػر مخالفػان لمقاصػد الشػرع

الحكيـ  ,لما فيو مف اإلفساد  ,ناىيؾ عف شمكلو أيضان ألصناؼ مف النػاس
يمنع الشرع قتميـ حتى في حالة ككف الحرب مشركعة لمدفاع عػف الػنفس أك

عف األمكاؿ كالبالد.
كمف تمؾ األصناؼ:

أ -النساء كالصبياف ,حيث جاء في الحديث عف ابف عمر رضي اهلل عنيما

قػاؿ :كجػػدت امػرأة مقتكلػػة فػػي بعػض مغػػازم الرسػػكؿ ()

( )عػػف قتػػؿ النسػػاء كالصػػبياف ,كفػػي ركايػػة أنػػو ()
النساء كالصػبياف 1.كفػي حػديث آخػر أنػو ()

فنيػػى رسػػكؿ اهلل
أنكػػر عمػػييـ قتػػؿ

كػاف فػي غػزكة فػرأل النػاس

مجتمعيف عمى ش فبعث رجالن فقاؿ ( :أنظر عمى ما اجتمع ىؤالء فجػاء

فقاؿ عمى ام أرة قتيؿ ,فقاؿ رسكؿ اهلل ()

2

(ما كانت ىذه لتقاتؿ).

ب -الشيكخ كبار السف ,لما فػي حػديث أنػس رضػي اهلل عنػو ,أف رسػكؿ اهلل

()

كاف إذا بعث جيشان قاؿ( :انطمقكا باسػـ اهلل ,ال تقتمػكا شػيخان فانيػان ,كال

طفالن صػغي انر كال امػرأة ,كال تغمػكا كضػمكا غنػائمكـ ,كأصػمحكا كأحسػنكا إف اهلل
1

يحب المحسنيف).

ج -األجي ػػر ال ػػذم ال حيم ػػة ل ػػو كى ػػك ال ػػذم يس ػػمى العس ػػيؼ  ,فق ػػد ج ػػاء ف ػػي

الحديث أنو ()

بعث رجػالن إلػى خالػد بػف الكليػد حيػث كػاف يقػكد الجػيش,

كقاؿ لو قؿ لخالد( :ال يقتمف امرأة كال عسيفا ).
-2
-1
-2
-3

صذٍخ يسهى 25/3
سٍُ أتً دأٔد تزقى 2669
سٍُ أتً دأٔد تزقى 2614
سٍُ أتً دأٔد تزقى 2669
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4

د -الرىباف المنقطعكف في الصكامع ,فقد جاء في األثر عف يحيى بف سعيد
 -رحمػػو اهلل – أف أبػػا بكػػر رضػػي اهلل عنػػو بعػػث جيكشػػا إلػػى الشػػاـ فخػػرج

يشػػيعيـ فمشػػى مػػع يزيػػد بػػف أبػػي سػػفياف ثػػـ قػػاؿ( :إنػػؾ سػػتجد قكم ػان حسػػبكا

أنفسػػيـ هلل فػػدعيـ كمػػا حسػػبكا أنفسػػيـ لػػو) ,2كالم ػراد بالػػذيف حسػػبكا أنفسػػيـ

الرىباف الذيف بنكا الصكامع كأقامكا فييا كلـ يخرجكا منيا.1

ق -التجػػار الػػذيف ييػػدفكف إلػػى التكسػػب بالتجػػارة كليسػػت ليػػـ مشػػاركة فػػي
سياسة الحرب فقد جاء في األثر أيضا عف جابر بف عبد اهلل قاؿ( :كانكا ال

يقتمػػكف تجػػار المشػػركيف) .1أم أف رسػػكؿ اهلل ()

كأصػػحابو كػػانكا إذا حػػاربكا

العدك يستثنكف التجار ,كال يقتمكنيـ.
كقػػد قػػاس كثيػػر مػػف العممػػاء عمػػى ىػػذه الطائفػػة المنصػػكص عمػػى اسػػتثنائيا كػػؿ مػػف
تكفرت فيو صفة عدـ المشاركة في الحرب ,كاألعمى كالمعتكه ,كنحكىما.5

كلعػػؿ ىػػذه األصػػناؼ ىػػي التػػي تسػػمى فػػي عص ػرنا الحاضػػر بالمػػدنييف كعمػػى
ىذا يككف تأصػيؿ تجػريـ قتػؿ المػدنييف جميػا فػي اإلسػالـ ممػا يػدؿ داللػة كاضػحة عمػى
تحػريـ الشػػريعة السػػتخداـ السػػالح الػػذم يػػكدم بحيػػاة أمثػػاؿ ىػؤالء األبريػػاء ناىيػػؾ عمػػا
في تمؾ األسمحة مف اإليذاء كاإلفساد العاـ .
رابعا تأصيل عالج التسول بتشغيل القادرين عل العمل :
مف النمػاذج التطبيقيػة التػي يمكػف لمباحػث أف يسػتعيف بيػا عمػى ذلػؾ مػا ركاه أنػس بػف
مالؾ رضي اهلل عنو أل أف رجالن مف األنصار أتى النبي صمى اهلل عميػو كسػمـ يسػألو ,

فقػػاؿ  :أمػػا فػػي بيتػػؾ شػػيء قػػاؿ بمػػى  :حمػػس نمػػبس بعضػػو كنبسػػط بعضػػو كقعػػب
نشرب فيو مف الماء  ,قاؿ  :ائتني بيما  ,قاؿ  :فأتػاه بيمػا فأخػذىما رسػكؿ اهلل صػمى
اهلل عميو كسمـ بيده كقاؿ  :مف يشترم ىذيف قاؿ رجػؿ  :أنػا آخػذىما بػدرىـ  ,قػاؿ :
 – 1جايع األصٕل 599/2
 - 2جايع األصٕل 599/2
 - 4انًصُف 387/12 ,تزقى 14076
 - 5تذاٌح انًجتٓذ يع انٓذاٌح فً تخزٌج أدادٌث انثذاٌح 20/6
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مف يزيد عمى درىػـ مػرتيف أك ثالثػا  ,قػاؿ رجػؿ أنػا آخػذىما بػدرىميف  ,فأعطاىمػا إيػاه
كأخذ الدرىميف  ,كأعطاىمػا األنصػارم فقػاؿ  :اشػتر بأحػدىما طعامػا فانبػذه إلػى أىمػؾ
كاشػػتر بػػاآلخر قػػدكما فػػأتني بػػو  ,فأتػػاه بػػو  ,فشػػد فيػػو رسػػكؿ اهلل صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ

عػػكدان بيػػده  ,ثػػـ قػػاؿ لػػو  :اذىػػب فاحتطػػب كبػػع كال أرينػػؾ خمسػػة عشػػر يكمػان ,

فذىب الرجؿ يحتطب كيبيع فجاء كقد أصػاب عشػرة د ارىػـ فاشػترل ببعضػيا

ثكبان كببعضيا طعامان  ,فقاؿ رسػكؿ اهلل صػمى اهلل عميػو كسػمـ ىػذا خيػر لػؾ

أف تجػػيء المسػػألة نكتػػة فػػي كجيػػؾ يػػكـ القيامػػة  ,إف المسػػألة ال تصػػمح إال
لثالثة :لذم فقر مدقع أك لذم غرـ مفظع أك لذم دـ مكجع أل .2

فقػػد احتػػكل ىػػذا الحػػديث عمػػى خط ػكات سػػبؽ بيػػا اإلسػػالـ كػػؿ الػػنظـ التػػي

عرفتيػػا اإلنسػػانية فيمػػا بعػػد  ,حيػػث لػػـ يػػرد رسػػكؿ اهلل صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ
ليذا السائؿ أف يأخذ مف الزكاة كىك قكم عمى التكسب  ,كانما أخذ بيده إلى

حؿ مشكمتو بنفسو كعالجيا بطريقة ناجحة :

فعممو كيؼ يستخدـ ما معػو مػف الطاقػات كاف صػغرت كأف يسػتنفد مػا يممػؾ
مف الحيؿ كاف ضؤلت  ,فال يمجأ إلى السؤاؿ كعنده كسيمة إلى عمؿ يغنيو.

كعممػػو أف كػػؿ عمػػؿ يجمػػب رزق ػان حػػالالن ىػػك عمػػؿ ش ػريؼ ك ػريـ  ,كلػػك كػػاف

حطبان يجتمبو فيبيعو  ,فيكؼ بو كجيو أف يراؽ ماؤه بسؤاؿ الناس .

كأرشػػده إلػػى العم ػؿ الػػذم يناسػػب قدرتػػو كظركفػػو كبيئتػػو كىيػػأ لػػو آلػػة العمػػؿ

الذم أرشده إليو كلـ يترؾ تائيان حيراف .

كمػػا أعطػػاه فرصػػة خمسػػة عشػػر يكم ػان يسػػتطيع أف يعػػرؼ منػػو بعػػدىا مػػدل

مالءمة ىذا العمؿ لو  ,ككفائو بمطالبو  ,فيقره عميو أك يدبر لو عمالن آخر.

ثـ بعد ىذا الحؿ العممي لمشكمتو لقنو ذلؾ الدرس النظرم المكجز البمية في

الزجر عف المسألة كالترىيب منيا  ,كالحدكد التي تجكز في دائرتيا .
 1سٍُ أتً دأد  294 – 293/2تزقى  , 1641سٍُ انتزيذي  522/3 ,تزقى ٔ 1218دسُّ .
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فحػػرم بػػالميتميف بمحاربػػة التسػػكؿ أف يسػػتفيدكا مػػف ىػػذا النمػػكذج ال ارئػػع دكف
أف يقتصػػركا عمػػى مجػػرد الكػػالـ كاإلرشػػاد أك عمػػى بػػذؿ الحاجػػة اآلنيػػة كأف

يعنكا بحؿ المشاكؿ بربط اإلعانة بتييئة العمؿ لمعاطؿ. 2

 1انقزضأي ٌٕ ,سف  ,آثار انشكاج فً األفزاد ٔانًجتًعاخ  ,يؤتًز انشكاج األٔل ْ 1404ـ  ,ص . 65
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الخاتمة :
بع ػػد المطالعػ ػػة فيمػ ػػا أمكن ػػت مطالعتػ ػػو مػػػف الكتاب ػػات ح ػػكؿ البحػ ػػث العممػػػي
كمناىج ػػو ,كبع ػػد التنقي ػػب ع ػػف مفي ػػكـ التأص ػػيؿ كخطكات ػػو كمعكقات ػػو ,كبع ػػد

اإللمػػاـ بكثيػػر مػػف عنػػاكيف الرسػػائؿ كاألطركحػػات فػػي مختمػػؼ الجامعػػات ..
يمكف تسجيؿ النتائج اآلتية :

 -1أف كميػ ػػة الد ارسػ ػػات العميػ ػػا بجامعػ ػػة نػ ػػايؼ العربيػ ػػة لمعمػ ػػكـ األمنيػ ػػة
عنيت بتأصيؿ المستجدات أكثر مف غيرىا مف الجامعات األخػرل

في الجممة ,كيتضح ذلؾ بجالء عند المقارنة بػيف عنػاكيف رسػائميا
كأطركحاتي ػػا كعن ػػاكيف أبح ػػاث الجامع ػػات األخ ػػرل حي ػػث زاد ع ػػدد

الدراسات التأصيمية في كمية الدراسات العميا بجامعة نايؼ العربيػة
لمعمػػكـ األمنيػػة عمػػى  181خػػالؿ الفت ػرة 1022-1001ـ مػػا بػػيف

رسالة كأطركحة ,أمػا فػي الجامعػات العربيػة األخػرل فػال تكػاد تجػد
عنكانا يحمؿ اسـ التأصيؿ ,كبيذا يكػكف التأصػيؿ ميػزة تميػزت بيػا
ىذه الجامعة.

 -2أىمية النتائج الحاصمة كالمتكقعة مف تأصػيؿ الكميػة لممسػتجدات

كذلؾ أف بيئة دكلػة المقػر ليػذه الجامعػة ,كالبيئػات العربيػة األخػرل

– إلى حد كبير – بيئات متدينة بالفطرة يتناغـ أبناؤىػا مػع مػا ىػك

مؤصؿ معطر بأدلة الشرع كقكاعده كأصكلو أكثر مف تناغميـ مػع
القكانيف الجافة الخالية مف ركح العقيدة.

 -3ثـ إف التأصيؿ الشرعي يسيـ إسياما كبي ار في عالج ظػاىرة الغمػك
كالتط ػػرؼ ,كذل ػػؾ أف المتص ػػفيف بي ػػذه الظ ػػاىرة كثيػ ػ ار م ػػا يككن ػػكف

البسػػيف ثػػكب التػػديف مسػػتنديف عمػػى أدلػػة شػػرعية يتأكلكنيػػا تػػأكيال

خاطئػػا ,فػػال تجػػدم معػػالجتيـ بأدبيػػات المػػدارس الغربيػػة المسػػتندة
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عمػػى العقػػؿ دكف النقػػؿ لعػػدـ ثقػػتيـ بيػػا أساسػا ,كانمػػا يجػػدم معيػػـ
الطرح الجامع بيف النقؿ كالعقؿ إذ لكؿ داء مصؿ يناسبو.

 -4أف التأصػػيؿ عمػػى الػػرغـ مػػف أىميتػػو لػػـ يحػػظ بنصػػيب مػػف البحػػث
كلـ أجد لو تصنيفان ضمف المناىج المتبعػة فػي البحػث العممػي ,كال
تعريفػ ػػا يكضػ ػػح الم ػ ػراد منػ ػػو ,كأمػ ػػا مػ ػػا يػ ػػتـ تطبيقػ ػػو فػ ػػي الرسػ ػػائؿ

كاألطركحػ ػ ػػات اآلف فإنمػ ػ ػػا ىػ ػ ػػك اجتيػ ػ ػػاد شخصػ ػ ػػي مػ ػ ػػف الطػ ػ ػػالب
كالمشرفيف ,مستفيديف مف المػنيج التػاريخي مػف جيػة كمػف المػنيج
الكص ػػفي م ػػف جي ػػة أخ ػػرل – ش ػػعركا ب ػػذلؾ أـ ل ػػـ يش ػػعركا – ك ػػي
يتكصػػمكا إلػػى األصػػؿ الشػػرعي لتمػػؾ القضػػايا المبحكثػػة عػػف طريػػؽ

الرجكع إلى كصؼ القضية كتاريخيا.
 -5يكجد ضمكر شديد لدل الباحثيف في ىذا العصػر فػي معرفػة المغػة
العربية كأكعيتيا األساسية التػي ىػي القػرآف الكػريـ كأشػعار العػرب,
كاألسػػاليب البالغيػػة المتنكعػػة التػػي ال غنػػى لمػػف يرغػػب فػػي فيػػـ
نصكص الشرع عنيا كمػا يكجػد ضػمكر كػذلؾ فػي اإللمػاـ بأصػكؿ

الشريعة كمقاصدىا الضركرية.
لذا فإف الكرقة تكصي بما يمي :

 -1االىتماـ بالتأصيؿ الشػرعي مػف حيػث التطبيػؽ كمػف حيػث العممنػة
أم بإجراء المزيد مف األبحاث العممية فيو ليصبح منيجان عمميان لػو
معالمو كأسسو كخطكاتو الخاصة بو.

 -2العناية بالمغة العربية ألف ىناؾ مستكل مف الد اريػة بالمغػة ال يعفػى
منػػو أم باحػػث إذا كػػاف يقػػدـ بحثػػو بتمػػؾ المغ ػة ,السػػيما العربيػػة,
كذلػػؾ أف المتمقػػي العربػػي لديػػو رصػػيد نسػػبي مػػف السػػميقة العربيػػة
المكركث ػػة ع ػػف أكلئ ػػؾ األج ػػداد ال ػػذيف ل ػػـ تك ػػف تط ػػاكعيـ ألس ػػنتيـ
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بالمحف ,كالشؾ أنو يستقبؿ األساليب الفصيحة الجميمة ,كيسػتكعب
محتكاىػ ػػا أكثػ ػػر مػ ػػف اسػ ػػتيعابو لتمػ ػػؾ األسػ ػػاليب الممتكيػ ػػة المكس ػ ػرة

المترجمة في الغالب عف لغة أجنبية أخرل.

 -3عنايػػة العربػػي المسػػمـ أيػػا كػػاف بمبػػادئ الشػريعة كمقاصػػدىا مػػاداـ
يكتب داخؿ البيئة العربية المسممة ,كيقػاؿ ىنػا مػا قيػؿ فػي السػميقة

العربيػ ػ ػػة فػ ػ ػػي شػ ػ ػػأف السػ ػ ػػميقة الدينيػ ػ ػػة أيض ػ ػ ػان ,إذ لمعربػ ػ ػػي المسػ ػ ػػمـ

خصكصيتو كمبادؤه كمنطمقاتو التي ينطمؽ منيا.

 -4ض ػ ػ ػػركرة االىتم ػ ػ ػػاـ بعنص ػ ػ ػػر اإلب ػ ػ ػػداع كاالبتك ػ ػ ػػار ف ػ ػ ػػي الرس ػ ػ ػػائؿ
كاألطركحات كاالبتعاد عف التكرار كلػك أدل ذلػؾ إلػى صػغر حجػـ
الرسػائؿ ,ألف العبػرة بػػالكيؼ ال بػالكـ ,فإبػػداع قميػػؿ خيػر مػػف كػػالـ
كثير مكرر.

 -5ضػػركرة االىتمػػاـ بػػالنكاحي الشػػكمية كالجماليػػة فػػي اإلخ ػراج الفنػػي
لمرس ػػائؿ ألف المنظ ػػر الجمي ػػؿ يق ػػر ع ػػيف الح ػػي ,كق ػػد أخب ػػر ب ػػذلؾ
رسػػكؿ اهلل ص ػمى اهلل عميػػو كسػػمـ حينمػػا كقػػؼ ذات يػػكـ عمػػى قبػػر
كقػػد رأل المػػبف مشػػكىان – غيػػر مرتػػب – فنػػادل القػػكـ كقػػاؿ ليػػـ مػػا
ىذا

فأخبركه بأف تسكيتو كتجميمو ال تنفع الميت كال تضػره ,فقػاؿ

ليـ  :أل لكنيا تقر الحي أل.
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