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ولُضعِف الوازِع الّنفساني في الُمسلمين اليوم ولتحريِفهم 

حِقيقُته ظهَر ما ظهَر فيِهم ِمن انحطاِط األخالِق الّدينية 

َوقْد فتَح اإلسالم لهذا , الّصالحاِت وُضعُف تَنافسهم في 

َرثْت ِحباله أو اْنثَلمت  الوازع باب تجديِده وتْضبيِبه إذا

: فقال تعالى,ترأب َثناُه وتعيد َمبناُه وهو باب التوبة ِل,  أقَداحه 

ِمْن  َأْنُفِسِهْم َلا َتْقَنُطوا  ِعَباِدَي الَِّذيَن َأْسَرُفوا َعَلى اُقْل ي ﴿

 .﴾َرْحَمِة اللَِّه 

 اإلمام حمّمد الطّاهر ابن عاشور   
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 اإلهــــــداء

ومجعين هبما يف جنــات , ا وأكرم مثوامه , مانّضر اهلل ضرحيه, إىل روح والدي الطّاهرتني 
 ..النعيم 

 والعنــــــــــــــــــاءة ـــــوكابدت معي املشق, اليت قامستين مهوم البحث  أم عبد الحميدإىل زوجيت 

 ؛ الذي زاحم بعض حقوقه هذا البحث " محّمد عبد الحميد" إىل ولدي وفلذة كبدي 

 ادــــّد واالجتهــــــا شجعين على اجلـــــالذي طامل, ورفيق دريب ,  إىل أخي الذي مل تلده أمي 

 ". عبد الرحمن رحماني"  

 .إىل كل هؤالء أهدي هذا البحث 
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 شكـــر وتقديــــر 

 :القائل  احلمد اهلل الذي بنعمته تتم الصاحلات, والصالة والسالم على نبينا حممد

 :وبعد  « لم يشكر الناس لم يشكر اهلل من »

 وأرى من الواجب أن ,  املذكــــرةهذه فقد وفقين اهلل عز وجل ومنَّ عليَّ باالنتهاء من إعداد 
املشرف على  - عاشور بوقلقولةالدكتور أتقدم خبالص شكري وتقديري لفضيلة أستاذي 

 .وأرائه الرشيدة , على توجيهاته السديدة   -املذكرة هذه 

كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية كما يسرين أن أتقدم إىل كل املسؤولني القائمني على  
 .رارجبامعة أمحد دراية بأد ,والعلوم اإلسالمية  

 فجزاهم اهلل عنا كل خري
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 المقدمة 
أ نـْف سن ا و من سيئات أ عمالن ا,  بِاللَّه من شرورِ  ه, و ن ست غِفره , ونعوذ  ه, ونستعين  هلل حنمد   مد  احل ِإنَّ 

ه  ال  شريك ل ه  ضلل ف ال  هادي ل ه , و أْشهد أ ن ال  إِل ه  ِإالَّ اللَّه  ل ه , و من ي   من يهده اهلل ف ال  مضلَّ  و ْحد 
 .و أْشهد أ ن حم  مًَّدا ع بده و ر س وله

ْ قَۡوٗل ﴿ َ َوقُولُوا ْ ٱَّللذ ْ ٱتذُقوا ِيَن َءاَمُنوا َها ٱَّلذ يُّ
َ
أ ِٗ َيَٰٓ ي ِِ ََ ۡعَمَٰلَُكۡم َويَۡغفِۡر يُۡصلِۡح  ٧٠ا  

َ
لَُكۡم أ

ِۡ فَاَز  وََلُۥ َفَق َُ َ َوَر  .[11:األحزاب]﴾٧١فَۡوًزا َعِظيًما لَُكۡم ذُنُوبَُكۡمۗۡ َوَمن يُِطِع ٱَّللذ

 :أما بعد
يَّأ  ,شريعته الغرّاء ف ِإن اهلل تـ ع اىل  توىل حفظ ن  ينصرها وخيدمها  من أهل العلم والفضل م   فـ ه 

ّلي ِحكِمهــا وأسرارِهــا ,  ويذيع مبادئهــا, وينشر تعاليمهــا   : ومن هؤالء العلمـــــاء, وُي 
 ".هر ابن عاشورسماحة اإلمام محمد الطا" 

إلهناض األمة من , وعناية فائقة بقضايا اإلصالح , لقد كان للشيخ ابن عاشور اهتمام كبري 
وال , وكان يدرك رمحه اهلل أنّه ال يكتمل سبيل اإلصالح , وإقامتها يف مصاف األمم الرائدة , سباهتا 

أال وهو وتعاىل يف نفوس اخللق ُيدي نفع املصلحني إالَّ برعاية رقيٍب وحارٍس أودعه اهلل سبحانه 
 .الوازع

فإنَّ الوازع هو , وترابط اجملتمع السليم , وإن كانت األخالق تعّد أهم عنصر يف تكوين الفرد 
يدفع إىل , يوجه السلوك  , ينبه الزائغ , فهو يراقب العمل , احملرك والدافع حنو التمسك بتالبيبها 

فبني , وأماط اللثام عنه , هذا وذاك اعتىن به مساحة اإلمام من أجل . املفسدة عن  ويدرأ, املصلحة 
 :أمهيته ومقصوده ؛ لذلك جاء هذا البحث حتت عنوان

 
 " الوازع وأثره في األحكام عند اإلمام الطّاهر ابن عاشور" 
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 :أهمية البحث 
تربز مدى أمهية , واليت ا ْست ِهل  هبا يف هذا البحث , لعل الكلمات املوجزة لسماحة اإلمام 

ابن , القرايف , كاإلمام العز بن عبد السالم ,فألمهيتِه هلجت ألسنة العلماء من قبل , موضوع الوازع 
وله من , ب مدوناته فقد عرّج عليه يف  غال, وأخريًا اإلمام الطّاهر ابن عاشور , الشاطيب , تيمية 

فال , وخيتل نظام األمة, تز أركان اجملتمع هتو , اخلطورة ما ألمهيتِه ؛إْذ بض عِف الوازع يزيغ س لوك الفرد 
والسياسية , االقتصادية ,الرتبوية , االجتماعية ,يف اإلصالح لكل املستويات  اً جرم أنَّ للوازع آثار 

 .وغريها
 :اإلشكالية 

أنَّ اإلمام الطاهر ا ومب, وعلى أنواعه , يف مدوناهتم على مقصود الوازع تكلم أعالم املقاصد 
واختيارات فريدة  , لقد كانت له نظرات متميزة . ابن عاشور هو شيخ املقاصد يف العصر احلديث 

فما حظ الوازع من إضافاته وإسهاماته ؟ وإن كان قد وافاه حقه من البحث والنظر  , يف هذا الفن 
 ا ابن عاشور يف بيان الوازع تنظرياً و تأصيالً ؟ فما هي مزاي

 :أسباب اختيار الموضوع
 :ومن األسباب الّذاتية , لعل أسباب اختيار املوضوع تكاملت فيه أسباب ذاتية و موضوعية 

هذا العلم اجلديد الّذي حيتل مكانة كبرية يف الفكر االسالمي , رغبيت و ميلي إىل علم املقاصد 
وكان من الكتب املقررة يف , اهتمامي به أكثر عند التحاقي  جبامعة أمحد دراية بأدرار  وزاد, املعاصر 

فتولدت  لدي فكرة البحث يف , لإلمام ابن عاشور " مقاصد الّشريعة اإلسالمية "يف التدريس كتاب 
 وقبلها, فرحب هبا , فسارعت بطرحها على األستاذ املشرف , واخلوض يف غماره ,  هذا املوضوع 

 .فجزاه اهلل عنا كل خري 

فهو من أعالم املقاصد  , املكانة العلمية لإلمام الطّاهر ابن عاشور : ومن األسباب املوضوعية 
ورأيت أنّه , الّذي يعّد من أهم كتبِه ,  "املقاصد"وكذلك قيمة كتابه , ومن رواد الفكر االصالحي 

 .ن جوانبهِ بحث يف جانب موهذه املذكرة ت, حيتاج إىل دراسة أكثر 
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وصيانته , واحملافظة على اجملتمع , ملا له من آثار يف حتقيق األمن , وكذلك أمهية موضوع الوازع 
وغريها عقدت العزم , واملسامهة يف محاية مقصود الّشارع ؛ هلذه األسباب , من االحنراف والفساد 

 .على دراسة هذا املوضوع 
 الدراسات السابقة للموضوع

وجدت دراستني , عيت لفهارس الدراسات اجلامعية املتخصصة يف هذا اجملال من خالل مطال
 :ومها كاآليت, قريبتني ملوضوع البحث 

رسالة ماجستري وهي سلغريوفا برلنت ماجوميدوفنا , للباحثة " الوازع وأثره يف مقاصد الّشريعة" .1
وقد خ صصت ,  م6002سنة,داودهايل عبد احلفيظ .د:إشراف , مة إىل اجلامعة األردنيةمقدّ 

ومل تتطرق إىل بيان أثر الوازع يف , هذه الرسالة يف البحث عن دور الوازع وعالقته مبقاصد الّشريعة 
 .تعليل األحكام 

مة رسالة دكتوراه مقدّ وهي , املوفقللباحث نبيل  "رعاية الوازع الّديين وأثره يف الّتشريع اإلسالمي" .6
. م6012-م6012سنة, عبد القادر بن حرز اهلل .د: إشراف, نة إىل جامعة احلاج خلضر ببات

, وقد ركز فيه صاحبه على الوازع الّديين , هذا العمل يعترب من أكرب الدراسات يف موضوع الوازع 
كما مل يتطرق إىل , ومل يتطرق إىل مرتبيت الوازع اجلبّلي والسُّلطاين وأثرمها يف تعليل األحكام 

 .عاشور وإضافاته يف موضوع الوازع اسهامات اإلمام ابن 
 :المنهج المتبع في الدراسة 

سلكت يف عرض هذه املادة املنهج االستقرائي التحليلي ؛ وذلك بعدما مللمت جزيئاهتا من  - أ
 وأحيانا يتخلل العرض املنهج الوصفي كوصف مراتب الوازع , قمت بتحليل أراء أصحاهبا , مصادرها 

 :فاتبعت اخلطوات التالية , ادة العلمية أما فيما خيص منهجية عرض امل - ب

يف  ةآليبذكر اسم السورة ورقم ا -رواية حفص  -الكرمي  القرآنىل موطنها يف إاآليات  وتعز  .1
 . املنت دون اهلامش

فإْن كان منها يف الّصحيحني أو أحدمها كان م غنياً يل  , خّرجت األحاديث واآلثار مْن مظاهنا .2
 . نة املعتمدة مع بيان درجته عند االستطاعة وإالَّ خّرجته من كتب السّ 

 .ومل أترجم للمشهورين وال للمعاصرين, ترمجة لقلة من األعالم  .3
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 .وفسرت بعض املصطلحات الواردة غالباً , شرحت الكلمات الغريبة  .4

 .رمحه اهلل  عند اطالقها أعين هبا حممد الطاهر ابن عاشور "مساحة اإلمام"أو  "اإلمام"لفظة  .5

 :البحث خطة
مشتملة على , وحوى كل فصل على ثالثة مباحث , وفصلني وخامتة ــــد اشتمل البحث على متهي

 :فجاء املخطط كالتايل , مطالب 
 :وضم مطلبني ومها, وفيه التعريف باإلمام الطّاهر ابن عاشور :  يالتمهيداملبحث 

فذكرت فيه مولده ونشأته و مسريته الِعلمية  ,حياة الطّاهر ابن عاشور وآثاره :املطلب األول -
 .والع ملية وآثاره 

 روافد الفكر املقاصدي عند اإلمام الطّاهر ابن عاشور : املطلب الثّاين  -
ثاره يف اإلصالح الفردي واالجتماعي آو , مراتبه, مفهومه, وازع ال: أما الفصل األول فجاء بعنوان

 .على ثالثة مباحث  وانطوى, ر عند اإلمام الطّاهر ابن عاشو 
 :وانعقد يف مطلبني ومها , يف  مفهوم الوازع واأللفاظ ذات الّصلة به :فكان  املبحث األول  

 .مفهوم الوازع لغًة واصطالحاً : املطلب األّول  -
 .واحلياء , والتقوى , مثل الِعصمة, ضم األلفاظ ذات الّصلة بالوازع:املطلب الثّاين  -

 .والسلطانية , الدينية , اجلبلية : يه مراتب الوازع وهي أما املبحث الثّاين دونت ف
 :وانتظم يف مطلبني مها , االجتماعي وجاء املبحث الثالث يف آثار الوازع يف اإلصالح الفردي و

 .آثار الوازع يف اإلصالح الفردي: املطلب األول  -

 آثار الوازع يف اإلصالح االجتماعي: املطلب الثّاين  -
وهو  , فكان يف أثر الوازع يف تقرير األحكام عند اإلمام الطّاهر ابن عاشور أما الفصل الثاين 

 :وهي كالتايل , كذلك انعقد يف ثالثة مباحث 
 :وضم ثالثة مطالب  ومها , أثر الوازع اجلبّلي يف تقرير بعض األحكام : املبحث األول 

 .سبِ هر بالنَّ ضاع والصّ حلاق آصرة الرَّ اِ : املطلب األول  -
اسة  ع ني اخل ْمِر : املطّلب الثّاين  -  َن 

 كراهية الرجوع يف الّصدقة:املطلب الثالث -
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 :حوى بعض األحكام املرتتبة على رعاية الوازع الّديين فكان يف مطلبني ومها , واملبحث الثّاين 
 .دعوى املرأة يف نفِي محِلها أو انقضاِء عّدهتا:املطلب األول -
 شهادة م ْن ضعف وازعه الّديين: الثّاين املطلب -

وحوى أيضاً , ذكرت فيه أثر الوازع السُّلطاين يف تقيد أو منع بعض األحكام:أما املبحث الثالث
 :مطلبني ومها

 ت رشيِد اليتامى: املطلب األول -
 .منع تعدد الّزوجات: املطلب الثّاين  -

 .اخبامتة ضمت أهم النتائج املتوصل إليه,  وختمت البحث 
 :صعوبات البحث 

أذكر , لعل أغلبها تعرتض أي باحث , صعوبات كثرية , واجهتين أثناء إعداد هذا البحث 
 :منها

 . عدم حصويل على كثري من املصادر املهمة اليت هلا عالقة مباشرة باملوضوع  .1

         مما سبب يل      , جعلت حركيت  حمصورة يف دائرة ضيقة , وضيق املوضوع , دقة العنوان    .2
 .بعض املعاناة املنهجية

ولعل هذه الرسالة تعّد أول  حبث أكادميي أَنزته    , عدم اعتيادي على الكتابة و التأليف    .3
 .ومع ذلك بذلت غاية جهدي ألوفيه حقه العلمي واملنهجي 

 
 .وأصلى وأسلم على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني, وأخرياً أمحد اهلل رب العاملني 

 
        قمورة   كمال      

 هـ1438شعبان  11:اجللفة يف 
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 .حياة الطّاهر ابن عاشور وآثاره:المطلب األول -

 .مولده ونشأته:الفرع األول -

  - ةــــونسية التّ ـــالعاصمة من ضواحي ـــضاحي –باملرسى   (1)اإلمام حممد الطّاهــر ابن عاشــورو لد 
عريقة متتد  علميةٍ  يف أسرةٍ  ,(م 1819)املوافق لشهر سبتمرب ( هـ 1296)يف مجادى األوىل سنة 

 تعرض هلا نصري وحماكم التفتيش اليّت أصوهلا إىل بالد األندلس, استقرت يف تونس بعد محالت التّ 
 .(2)املسلمون هناك

 بوعتور بن د العزيزيخ الوزير حممّ عاشور, وأمه فاطمة بنت الشّ  بن اهرد الطّ حممّ  بن دحممّ أبوه 
جّده لألم الشيخ الوزير  يخ حممد ابن عاشور رئيس مجعية األوقاف, ويف كنفِ يف عناية والده الشّ و 

ينية, وأفضل املناهج الرتبوية فات الدّ الصِ  رتمجنا نشأته املمّيزة على أكملِ العزيز بوعتور, نشأ م   دحممّ 
 .(3)وخري القيم واملبادىء األخالقية اليت توافرت مجيعها يف هذه البيئة األصيلة الراقية العلمية

 . مسيرته الِعلمية والَعملية:الفرع الثّاني -
ورتّله على  -سيدي أيب حديد-يف مسجِد احلي,عاشور القرآن الكرمي بن اهرالطّ اإلمام حفظ 

 , والقطر جمموعة من املتون العلمية كابن عاشر, والرسالةتلقى كما , يخ املقرىء حممد اخلياريالشّ 
 . (4)اليت تتيح للطالِب االلتحاق جبامع الزيتونة

 
                                 

وتقّلد , ( ه 1622: )ولدسنة, أديب فقيهوهو , اسم جده ألبيه وقد مسي ب .يشتهر الّشيخ باسم الطّاهر ابن عاشور  (1)
ومن أشهر تالمذته الوزير ,حاشية على القطر : مناصب هامة يف القضاء واإلفتاء والّتدريس وله مؤلفات مطبوعة منها

 .ه 1622ذي احلجة  61تويف يوم االثنني , وسامل بو حاجب , اخلوجة  بن حممد بوعتور, وشيخ اإلسالم أمحد
, , بريوت  دار الغرب اإلسالمي, راجم المؤلفين التونسيينت,( هـ1202ت)حممد حمفوظ : ينظر
شجرة النور الزكية في طبقات , (هـ1220ت)عمر  بن حمّمد, و خملوف. 206ص, 2ج,م 1992سنة,6ط,لبنان

 .220ص,1ج,ه1262سنة,1ط,دار الكتب العلمية, لبنان, عبد اجمليد خيايل: علق عليه , المالكية
, 1ط, بريوت ,  دار ابن حزم, ثاره آشيخ  الجامع األعظم محمد الطّاهر ابن عاشور حياته و , الغايل بلقاسم. د, ينظر (2)

 .22ص,ه 1211سنة
وزارة األوقاف والشؤون , , محمد الطّاهر ابن عاشور وكتابه مقاصد الّشريعة اإلسالمية,حممد احلبيب ابن اخلوجة , ينظر (3)

 .122ص,1ج, م1262:سنة,(دط),قطر,اإلسالمية 
 .21ص,شيخ اجلامع األعظم حممد الطّاهرابن عاشور حياته وأثاره,الغايل بلقاسم .د,ينظر (4)

 التعريف باإلمام الطّاهر ابن عاشور: المبحث التمهيدي 
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ونبغ ,هارس علوم, فد  وهو يف الرابعة عشرة من عمرهِ  ,(م1296)الزيتونة سنة  التحق جبامعِ 
ترعرع ينية اليت الدّ حصيل, وساعده على ذلك ذكاؤه والبيئة العلمية فيها وأظهر مهة عالية يف التّ 

فلم , وأملعيٍة وقادٍة , ّشب األستاذ على ذكاٍء فائقٍ  » :قال فيه صديقه حممد اخلضر حسني, فيها
ودقة نظره متجليتني , وكنت أرى شّدة حرصه على العلِم ,..ي لبث أن ظهر نبوغه بني أهل العلم 

 . (1)« يف حلظاتِه وحبوثه

هضة كان هلم باع كبري يف النّ الّذين   , شيوخ جامع الزيتونةعصرهِ  لة من علماءِ خترج على أيدي ث  
جار الشيخ, وحممد النّ  بن إبراهيم املارغين, وسامل بوحاجب, وعمرك,  كرية يف تونسلمية والفِ العِ 

 . (2)يوسف, وحممد النخلي بن وحممد

  سنةدريس يف هذا اجلامع العريق, ففي التّ  بسلكِ اإلمام الطّاهر ابن عاشور التحق
متّرس رمحه اهلل, كما ,عليم بصفة رمسّيةانية وتوىّل مهام التّ َنح يف مناظرة الطبقة الثّ  (م1913)

مث  (م1902 ) نّي عضًوا مبجلس إدارة اجلمعية اخللدونية سنةع  ف ,رعيةباألعمال اإلدارية والوظائف الشّ 
 (.م 1910)عليم جبامع الزيتونة سنة التّ  إصالحِ  مؤسًسا للجنةِ عضًوا 

فكان عضًوا باحملكمة ,( م 1911)مناصب بالقضاء سنة يخ ابن عاشورد الشّ ذلك تقلّ ك
 (م 1926)فشيخ اإلسالم املالكي سنة ,( م 1962)العقارية وقاضًيا مالكًيا, مث مفتًيا مالكًيا سنة 

 .(م1922 – م1926 :)وشيًخا للجامع األعظم سنة

أغسطس  16 ه املوافق1292رجب  12يوم األحد ,سنة  92عمروكانت وفاته باملرسى عن 
 (3).الج مبدينة تونسالرتاب يف مقربة الزّ ووري . م1912
 
 
 

                                 
مجعها , الخضر حسين موسوعة األعمال الكاملة لإلمام, تونس وجامع الزّيتونة , ه(1211ت)حممد اخلضر حسني,ينظر (1)

 .122ص11ج,ه 1221سنة,1ط,سوريا,دار النوادر,احملامي علي الرضا احلسيين : وضبطها
 .122ص,1ج, حممد الطّاهر ابن عاشور وكتابه مقاصد الشريعة اإلسالمية  , حمّمد احلبيب , ابن اخلوجة ,ينظر (2)
 .ومابعدها 202ص,2ج, تراجم املؤلفني التونسيني ,وحممد حمفوظ , بعدها وما122ص,1ج, نفسه صدرامل (3)
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 .آثــــــــــاره: الفرع الثّالث -
وما كتب يف فٍن , عن أقرانه وأهل عصره  ,بكثرِة مؤلفاتِه وتنوعهاانفرد الّشيخ ابن عاشور

ا أوفر انتاًجا   س مل تعرف يف عصرهِ تون إنَّ  »:حىّت قيل فيهِ .إاّل وانتهى به لكماِل الفتوةِ 
ً
رجاًل عامل

 . (1) «وأغزر فائدة للمجتمع يف جمال الثقافة منه , كما تدل على ذلك آثاره العلمية
 :(2)وسأقتصر على بعضها فقط,وميكن تقسيم مؤلفاتِه إىل قسمني

 .وأدابهااللغة العربية - ب.                                العلوم اإلسالمية -أ    
 .أصول اإلنشاء واخلطابة-1           .تفسري القرآن الكرمييف نوير حرير والتّ التّ -1
 .شرح قصيدة األعشى يف مدح احملّلق-6                            .ب ؟أليس الصبح بقري-6
 .وشرح وتعليقديوان النابغة الذبياين, مجع -3                        .يةمقاصد الشريعة اإلسالم-2
 .موجز البالغة-4             .أصول النظام االجتماعي يف اإلسالم-2 

 .لواضح يف مشكالت املتنيبا-5                          .الوقف وأثره يف اإلسالم-2
 

سن يب أْن أختم هذا املطلب بكلمٍة مجيلةٍ        وشهادة صادقة للشيِخ البشرِي اإلبراهيمي قال ,وحي 
عاشور علم من األعالم الذين يعّدهم التاريخ احلاضر  بن اهرألستاذ األكرب الشيخ حممد الطّ ا »:فيها

راء من كنوزها, ا, واسع الثّ من ذخائره, فهو إمام متبّحر يف العلوم اإلسالمية, مستقّل يف االستدالل هل
فسيح الذرع بتحّملها, نافذ البصرية يف معقوهلا, وافر االطالع على املنقول منها, أقرأ وأفاد, وختّرجت 

ضّيقها املنهاج  جديد لفروع من العلمِ حقيق العلمي, وتفّرد بالتوّسع والتّ عليه طبقات ممتازة يف التّ 
فأفاض عليها هذا  ,زلتها االعتبارات التقليدية دون منزلتها مبراحلهين, وأنالزيتوين, وأبالها الركود الذّ 

اإلمام من روحه وأسلوبه حياة وجّدة, وأشاع فيها مائية ورونًقا, حىت اسرتجعت بعض قيمتها يف 
 (3).«النفوس, ومنزلتها يف االعتبار 

 
                                 

 .22ص,الطّاهر ابن عاشور حياته وأثارهشيخ اجلامع األعظم حممد , بلقاسم,  الغايل .د (1)
 .10ص, نفسه صدرامل,ينظر (2)
باديس  بن عاشور وعبد احلميد بن حممد الطّاهر: مقال بعنوان,جريدة البصائر,(ه1222: ت) حمّمد البشري,اإلبراهيمي  (3)

مجع وتقدمي ,البشير اإلبراهيميأثار اإلمام محّمد و,م1922سنة ,22العدد,إماما النهضة العلمية يف الّشمال اإلفريقي
 .229ص,2ج,م1991:سنة,1ط,دار الغرب اإلسالمي,أمحد طالب اإلبراهيمي .د:َنله
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 .روافد الفكر المقاصدي عند اإلمام الطّاهر ابن عاشور: المطلب الثّاني  -
املـــ طلع يف سرية اإلمام ُيد أّن توجهه إىل الفكر املقاصدي قد تضافرت عليه عوامل ومؤثرات 

بـ ْيد  أنين ركزت . كلها كانت الباعث إىل التفكري املقاصدي,وسياسية, ذاتية وبيئية و تربوية و تعليمية
الفائدة اجلليلة ؛ من أجل و , ملا هلما من األمهية الكبرية , على اجلانب الرتبوي والتعليمي يف حياته 

 :ذلك انتظم هذا املطلب على فرعيني التاليني
 .تأثـــــــــــــــره بشيوخهِ :الفرع األول -

وإذا تأملنا حياهتم وجدناها , على مشايخ وأساتذة أجالء  ابن عاشور اهرلقد تتلمذ اإلمام الطّ 
وكان من بينهم كوكبة , امليادين تونس عطاًء جزياًل يف شىت  فقد أعطوا ألهلِ ,  األعمالِ  حافلة جبالئلِ 

 .فكرهِ  وتوجيهِ  ة اإلمامني يف تكوين شخصيالبّ  أثريين كان هلم التّ صلحني الذّ ـــ  من امل
ذه ه» حاجبو يخ سامل بالشّ و  ,جاريخ حممد النّ والشّ , يخ حممد بريم اخلامسالشّ :أذكر منهم

وكان ,...يخ حممد عبده اإلصالحية بعيد بأراء الشّ  ىل حدٍ إاإلصالح يف تونس قد تأثرت  الفئة من زعماءِ 
ويناقش , رائدها الشيخ حممد عبده  ويقتفي أثار , يخ ابن عاشور يعيش عصرها ويأخذ عن مشائخهاالشّ 

       .(1)«ويدحض منها ما يدحض من األراء ويناصر ما بدا له من األفكار اإلصالحية , أفكارها 
واألفكار ,من األراء اإلصالحية  واألَنم الزواهر,البحر الزاخر يخ هلذا معايشة الشّ  أنَّ  جرموال 
إْذ ال ميكن  إصالح حال , كان له األثر الواضح على إبراز شخصية إمامنا املقاصدية , الّتجديدية

عاشور قطب الرحى  بن فكان اإلمام الطّاهر, إال بإصالح مناهج تعليمها , وازدهارها, األمة 
 .لإلصالح التعليمي والرتبوي يف األمة العربية واإلسالمية 

 
 
 
 
 
 
 

                                 
 .62ص ,شيخ اجلامع األعظم حممد الطّاهر ابن عاشور حياته وأثاره,بلقاسم الغايل.د (1)
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 .تأثره بأعالم المقاصد: الفرع الثّاني -
والغزايل , ترتدد على مسامعِه أمساء ألعالم ك ث ر كاجلويين , القارئ لكتاِب املقاصد 

نقالً , استعان هبا اإلمام الطّاهر ابن عاشور فهي أمساء , والّشاطيب , والقرايف ,عبد السالم  بن والعز,
 .واستدراًكا

اإلمام  ب  و  وص  , (1)وغريها من املسائل,فقد ناقش إمام احلرمني يف قطعية أدلة أصول الفقه
كما نقل عنه تعريفه للمصاحِل ,(2)الغزايل يف عدم إدخال مقصد حفظ العرض ضمن الكليات اخلمس

 .(2)التحسينية 
حيث , من أكثر أصوليي الّشافعية ذِكرًا من لدن ابن عاشور"السالم يّعد عبد  بن أما العز

 .(3)"ويف كل منها استفاد منه يف تقرير مسائل النظرية , بلغت مواضع ذكره إىل سبعة 
ومثنًيا على , عبد السالم وتلميذه القرايف  بن وقد صرح مساحة اإلمام مبدى إعجابه بالعز

ق...»:ج هودمها حيث قال نفوسهم جاشت مبحاولة هذا الصنيع,  بأولئك أفذاذ, أحسب أنّ  وحلِ 
عبد السالم املصري الشافعي يف قواعده , وشهاب الدين  بن عز الدين عبد العزيز: مثل

إدريس القرايف املصري املالكي يف كتابه الفروق ؛ فلقد حاوال غري مرة تأسيس املقاصد  بن أمحد
   .(4)«الشرعية

املوافقات إىل أيام احتفاء أعالم الزّيتونة بكتاب ,أما الشاطيب يرجع تأثر الشيخ ابن عاشور به 
مقاصد الشريعة  -كتابه هذا األخري ..» :قول الدكتور الريسوينففي ذلك ي , دراسًة و تدريًسا

بعمل آخر كان رائًدا أيضا, وهو قيامه بتدريس   جاء مثرة لقيامهِ . وهو األهم يف موضوعنا -اإلسالمية
, وأول من "املوافقات"فابن  عاشور هو أول من درَّس كتاب . يف اجلامعة الزيتونية" املوافقات"كتاب 

ة سنوات, أفضى به إىل أن تكون دريس الذي استمر عدّ وهذا التّ . درَّس مقاصد الشريعة يف اجلامعة

                                 
وزارة األوقاف والشؤون , حمّمد احلبيب ابن اخلوجة:ت, مقاصد الشريعة اإلسالمية,حمّمد الطّاهر, ابن عاشور,ينظر (1)

 .11ص,2م ج1262:سنة,(دط),قطر,اإلسالمية 
والصواب . وأما حفظ الِعرض يف الضروري فليس بصحيح:" قال ابن عاشور,ومابعدها .620ص,2ج,نفسه  صدرامل (2)

 ".االغزايل وابن احلاجب ضروريً  ولذلك مل ي عدَّه... أنه من قبيل احلاجي
الواليات , املعهد العاملي للفكر اإلسالمي , نظرية المقاصد عند اإلمام محمد الطّاهر ابن عاشور, امساعيل ,احلسين (3)

 .211ص,م1992سنة,1ط,املتحدة األمريكية 
 . 62ص,2ج,مقاصد الشريعة اإلسالمية (4)
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ولذلك فابن عاشور إذا كان هو اإلمام الرابع,  ؛ مل الشاطيبله إضافات واستدراكات وتتمات لع
 .(1) «اين, فهو مكمل لعمل الشاطيباطيب الثّ فهو أيضا الشّ 

 
 ووصفه بالرجل الفّذ الّذي أفرد  املقاصد, وقد أثىن عليه اإلمام الطّاهر ابن عاشور يف كتابه 

 .(2) دوينبالتّ 
ه ولكنّ  » :وهذا رأيه فيهِ . الّشاطيب بل كان حماًل للّنقدوهذا ال يعين أنه ي سلِّم بكل ماجاء به 

تطوَّح يف مسائله إىل تطويالت وخلط, وغفل عن مهمات من املقاصد, حبيث مل حيصل منه الغرض 
 .(2)«ِجد اإلفادةاملقصود, على أنه أفاد 

فأنا أقتفي آثاره, وال أمهل مهّماتِه, لكن ال  » :وقد خلص مدى استفادته من عمل الّشاطيب فقال
 .(3)« ال اختصارهأقصد نقله و 

 
شاكرًا , مقدرًا ألرائهم , كان حمرتًما ألهِل العلمِ ويظهر مما سبق أّن الشيخ ابن عاشور

اقشة هلم, واملؤاخذة على بعض عليق على كالمهم واملنّ مل ير بأًسا من التّ ومع ذلك » ,جلهودهم 
وكان مع استدراكاته على ما نقل عنهم, معرتفًا جبليل ما أفاده منهم منذ اندمج معهم,  .جتاوزاهتم

 .(4) «وامتزج هبم يف تأصيل علم املقاصد والتطّور به
 

 
 

 
 

                                 
 .92ص, م6012سنة , 2ط,القاهرة ,والتوزيع دار الكلمة للنشر, محاضرات في مقاصد الّشريعة,أمحد ,الريسوين (1)
 .62ص,2ج,مقاصد الشريعة اإلسالمية ( 2)
 . 62ص,2ج, املصدر نفسه( 3)
 . 22ص,6ج, حممد الطّاهر ابن عاشور وكتابه مقاصد الشريعة اإلسالمية ,حمّمد احلبيب,ابن اخلوجة (4)
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 : الفصـــــل األول 
 ثاره في اإلصالح الفردي واالجتماعي آو , مراتبه, مفهومه, الوازع 

 عند اإلمام الطّاهر ابن عاشور
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 : 

, مدى أمهية كل مرتبٍة , مراتبه , يف هذا الفصل سنحاول إْن شاء اهلل أْن نبني مفهوم الوازع 
ار الوازع يف اإلصالح الفردي واالجتماعي ؛ لذلك انطوى هذ الفصل على ثالثة خنتم بأهم آثو 

 :كالتايل مباحث وهي

 

 .به الوازع واأللفاظ ذات الصلة مفهوم  :المبحث األول -
 مــــــــــراتب الـــــــــوازع : المبحث الثّاني -
 الوازع يف اإلصالح الفردي واالجتماعي عند الطّاهر ابن عاشور آثار :المبحث الثّالث -
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 .امفهوم الوازع لغة  واصطالح  : المطلب األّول  -

 .تعريف الوازع لغة   : األّول الفرع -

 . (1)كفَّ   :فاتَّزع هو أي , كفَّه: ع  ز  وبِه ي هع  ز و   , اهاو هن ِس عفك فُّ النّ  :الو زع  
 :قال الشاعر

ِشيب  ع ل ى الصِّبا
 
 (2)أ ل ّما أ ْصح , والشَّيب  وازِع ؟: وقلت   ,     ع ل ى ِحني  عاتـ ْبت  امل

 :وقال آخر 
اِمل ه  ـــر  اْلع قْ ــــــِمن  النَّاِس ِإالَّ و افِ         و ى ــــــــوج  ع ِن اهْل  ـــــــــس  اللَّج  النـَّفْ ز ع  ــــــو ال  ي    ِل ك 

ۡۡيِ َفُهۡم يُوزَُعوَن ﴿:ويف قوله تعاىل  ِ وَٱۡۡلِنِس وَٱلطذ ََٰن ُجنُوُدهُۥ مَِن ٱۡۡلِن   [11:النمل] ﴾٧وَُحِِشَ لُِسلَيَۡم

تبٌة له  ر م الَّيت هيَّ  هِ تم أحٌد عن منزلتقدَّ ؛ لئالَّ ي ى آخرِِهملأوَّهلم عفُّ كي: يْ أ
 :وقيل, (3)

 .  (4)ويردُّ أوَّهلم على آخرِهم  ويدفع ون نع ونمي  
ۡوزِۡعِِنٓ  ..﴿ :ويف قوله تعاىل 

َ
ِ أ َٰ َوَٰ رَب  ذ ولَََعَ ۡنَعۡمَت لََعَ

َ
ۡشُكَر نِۡعَمتََك ٱلذِِتٓ أ

َ
ۡن أ

َ
يذ أ   [19:النمل]﴾ِِلَ

 .(5)كفَّين عمَّا يسخط  : وأصله  من و ز ع  فكأنَّه قال , مين ذلكهلِ أ   :أيْ "زِْعيِن و أ" 
 

                                 
   .290ص,2ج,ه1212سنة,2ط,بريوت,دار صادر, لسان العرب,( ه111ت)مكرم اإلفريقي  بن حممد, ابن منظور :ينظر (1)

دار ,حممد عوض مرعب :حتقيق, معجم تهذيب اللغة ّ , ( ه210ت)أمحد  بن أبو منصور حمّمد, واألزهري ,  ( وزع)مادة 
  (.وزع)مادة, 22ص , 2ج, م 6001سنة,1ط, بريوت , إحياء الرّتاث العريب 

, بريوت, املكتبة  العصرية,حممد أبو الفضل ابراهيم:حتقيق,األضداد,( ه262ت)القاسم  بن حمّمد أبوبكر,األنباري (2)
 .290ص,02ج,لسان لعرب,وابن منظور,(أوزعت)مادة,120ص,ه1202سنة( دط)

دار طيبة للنشر ,حممد سالمة بن سامي:حتقيق,تفسير القرآن العظيم,(112ت)عمر  بن أبو الفداء امساعيل, ابن كثري  (3)
 .122ص,02ج, ه1260سنة,  6ط,الرياض , والتوزيع 

دار الكتب العلمية ,حمّمد عبد القادر عطا:حتقيق وختريج,أحكام القرآن, ( ه222)عبد اهلل بن أبو بكر حمّمد,ابن العريب  (4)
 212ص,2ج,ه1262سنة,2ط,بريوت

دار الكتب ,إبراهيم أطفيشأمحد الربدوين و :حتقيق,الجامع ألحكام القرآن, (211ت)أمحد  بن أبو عبد اهلل حمّمد,القرطيب (5)
 .112ص,12ج,ه1222سنة,6ط,القاهرة,املصرية

 .مفهوم الوازع واأللفاظ ذات الّصلة به: المبحث األّول
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غرية  رج ٌل و ازِعٌ » : رٍ  بكيبحديث أ يفو 
 
 يفوالوازع ,شيريد  أنَّه صاحل للتَّقدُّم على اجلي,«إنَّ امل

 .(1)ممنهدبر أمرهم ويضع مواضعهم ويرد من شذَّ أكربهم ي   وه جليشِ ا
: والو ز عة هم, « و ز عةٍ  بدَّ لِلنَّاس منال  »:قال  -ملاَّ و يلَّ القضاء –ويف حديِث احل سن البصري 

أ ي ِمْن سلطاٍن ي ك فُّهم ويـ ز ع   « ِمْن وازِعٍ  »:و يف رِو اي ةٍ  ,األعوان الّذين هبم ي كف و مي نع الّشر والفساد 
 (2).هالسلطان وأ صحابْن بـ ْعِضِهْم, يـ ْعيِن بعض هم ع  

م هعز ا  يممَّ  رالنَّاس السُّلطان أ كث زعما ي »: قال  عثمان: أنسٍ  بن قال مالك  : روى أشهب  قالو 
 ﴾ونَ ـَفُهۡم يُوزَعُ  ﴿ : الكـــم , وزاد مثَّ تال هــــــــمثل : ابن وهب قال,  «همـــــــفُّ كيعين ي »:  الكـــــقال م,  «الق رآن

ي ك فُّون  :  أ يْ  
(3).  

: زع وأو »   :إىل اجلانب اللُّغويِّ ملصطلِح الوازع حيث قالوقد تطرق اإلمام الطّاهر ابن عاشور
 .(4)« فَّ ك  الَّذي هو مبعىن( و ز ع  )مزيد 

َٰ ..﴿: وعند تفسريه لقوله ذ ولَََعَ نۡعَۡمَت لََعَ
َ
ۡشُكَر نِۡعَمتََك ٱلذِِتٓ أ

َ
ۡن أ

َ
ۡوزِۡعِِنٓ أ

َ
ِ أ  ﴾َوَِِٰلَيذ رَب 

كفاِف عن االن :وأصل فعل أوزع الدَّاللة على إزالِة الوزِع, أيْ . أهِلميِن : أوزعيِن  »: قال, [15:األحقاف]
 .(5)« ةِ لاز لإلِ  ه, فاهلمزة  في ٍل مامع
 
 

 


                                 
طاهر أمحد الزّاوي :حتقيق,الّنهاية في غريب الحديث واألثر,( ه202ت)اجلزري جمد الدين أبو السعادات, ريابن األث (1)

مسلم  بن د عبد اهللأبو حمم, و ابن قتيبة, 120ص,2ج,ه1299سنة,( ط,د),املكتبة العلمية,وحممود حمّمد الطّناجي ,
 .221ص ,1ج,ه1291سنة,1ط,بغداد,مطبعة العاين ,عبد اهلل اجلبوري.د:حتقيق,غريب الحديث,(هـ612ت )

 .22ص,2ج,معجم هتذيب اللغة,واألزهري , 290ص2ج,لسان العرب,ابن منظور (2)
التمهيد لما في الموطأمن المعاني ,( ه222)أبو عمر يوسف,وينظرابن عبد الرب,212ص,2ج,أحكام القرآن, ابن العريب (3)

 ,املغرب ,وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية,حمّمد عبد الكبري البكري,أمحد العلوي بن مصطفى:حتقيق , والمسانيد
 حمّمد حجي:حتقيق,البيان والتحصيل,(260ت)أمحد بن أبو الوليد حمّمد,وابن رشد,112ص,1ج,ه1221سنة, (دط)

 .29ص,11ج,ه1202سنة,6ط , بريوت , سالميدار الغرب اإل,وآخرون 
 .622ص19ج,م1922سنة,( دط),تونس,الدار التونسية للنشر,التحرير والتنوير, حممد الطّاهر,ابن عاشور  (4)
 .22ص,62ج,املصدر نفسه  (5)
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 .امفهوم الوازع اصطالح  : الفرع الثّاني -
 –ومل يسـبق ألحـٍد مـن قبلـِه ,  اومضـبوطً  ادقيًقـ االـوازع تعريًفـعرف اإلمام الطّاهر ابن عاشور

واحلـــديث عـــن بعـــض , لكـــن هنـــاك مـــن تعـــرض لـــذكِر لفظـــِه , لـــه اأن أعطـــى تعريًفـــ -يف حـــدود علمـــي
 .أجزائـــه ومشتقاته

 (1) وقد أرجع أحد الباحثني املعاصرين سبب زهد العلماء يف وضع تعريٍف للوازع هو حداثة املصطلح
ويرجع السبب ,منذ قرون لومتداو  لستعمملكن لو تتبع نصوص العلماء األوائل لوجد أن هذا املصطلح 

  .ال حيتاج إىل تعريف ,اا ومشهورً مصطلح الوازع كونه واضحً  حدِ على عزوف املتقدمني  -يف نظري-
الّذين تعرضوا  –رأى الباحث سرد أقوال بعض العلماء , وقبل عرض تعريف اإلمام الطّاهر ابن عاشور 

ــــــــــه ومدلوالتـــــــــه, وفق هنج و ترتيب تارخيي حىت ي تمكن من تتبع مفهومه   -للفِظ الوازع   .من خالل تنوع عرباتــ
 (.ه666ت)عبد السالم بن العز -1
ا ـالطَّاعاِت ل ن الع قوباِت, والرَّجاء حاثٌّ عل ىما ِ يه  ما ر تِّب علـم خالفاِت لـفِإنَّ اخل وف  وازٌِع ع ن ال» م 
 .أي أن الوازع مينع من ارتكاب املنكرات. (2)«مث وباتِ لـتِّب عل يها ِمن ار  

 (.ه827ت)ابن تيمية  -2
بسط النُّفوس فيِه حىتَّ نرَّد تجملبَّ اوذلك ألنَّ احل, مؤمٌن موحِّدٌ  ووالرَّجاء فه فو ومن عبده  بِاحلبِّ واخل »
 .وهذا يعين أنَّ اخلشية متنع صاحبها من معصية اهلل .(3)«هِ ية للَّ شوازع  اخلْ سَّع يف أهوائها إذا مل يزعها و تت  
 (:896ت)الشاطبي  -3
اداِت اجل اري ة؛ فال يتأكَّد الطَّلب تأكُّد غريِه ِعيَّة والعيكتفي الشَّارع  يف طل بِه مب قت ضى اجلِبلَّة الطَّبفق د ي  »

ًداـم وافقِة دون الـاعِث على الالب ازعى الو حو الًة عل  .(4)«م خالفِة وِإن كان يف نفِس األ مِر م تأ كِّ

                                 
إىل جامعة احلاج خلضر بباتنة مة رسالة دكتوراه مقدّ ,  رعاية الوازع الّديني وأثره في الّتشريع اإلسالمي, نبيل املوفق  ,ينظر (1)

 .60ص,6012-6012سنة, حرز اهلل  بن عبد القادر.د: إشراف, 
طه عبد الرؤوف : راجعه وعلق عليه, قواعد األحكام في مصالح األنام, (220ت)أبو حمّمد السلمي ,عبد السالم بن العز (2)

 .192ص,1ج,1212سنة,(دط),القاهرة,مكتبة الكليات األزهرية , سعد
جممع امللك : الناشر, قاسم بن حممد بن عبد الرمحن: حتقيق, مجموع الفتاوى,(ه162ت)تقي الدين أبو العباس,بن تيميةا (3)

 .21ص,10ج,ه1212سنة,(دط),املدينة النبوية, فهد لطباعة املصحف الشريف
 .222ص,2ج, ه1211سنة, 1ط ,عفان دار ابن ,أبوعبيدة مشهور: حتقيق,الموافقات,(ه190ت)موسى اللخمي  بن إبراهيم,الّشاطيب (4)
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وكذلك , ة والفطرة كمنافع اللباس واالقتيات يعين أن الّشارع ال يؤكد على األحكام اليت حترص عليها اجلبلّ 
 .ذوراتااليت ترفضها النفس وتنفر منها كالنجاسات والق

  (1)(ه808ت)ابن خلدون -4
االجتماع للبشر ضرورّي وهو معىن العمران اّلذي نتكّلم فيه وأنّه ال بّد هلم يف االجتماع من وازع  أنّ »

 .يقصد بذلك ضرورة نصب وازع السلطان على اجملتمعات «حاكم يرجعون إليه
 (:ه1256ت)الشوكاني  -5
به يف تدبري دينهم فإن من ال عدالة له ال يؤمن على نفسه فضال عن أن يؤمن على عباد اهلل ويوثق »

ودنياهم ومعلوم أن وازع الدين وعزمية الورع ال تتم أمور الدين والدنيا إال هبا ومن مل يكن كذلك 
 .(2)«خبط يف الضاللة وخلط يف اجلهالة

املـــ ستند إىل  ,العلماء استعملوا لفظ الوازع مبعناه االصطالحي  يلحظ أنَّ , املتأمل هلذه األقوال
 .اجلبّلي و الّديين والسلطاين: ةكما تطرقوا إىل أنواع الوازع الثالث,املعىن اللغوي 

  ابن عاشور اإلمامتعريف: 
 .(3) «الوازع اسم غلب إطالقه على ما يزع من عمل السوء» :عرف  ابن عاشور الوازع بقوله 

بل , وليس العمل هنا مقصور على عمل اجلوارِح , وهذا يعين أنَّ الوازع ي كف  عن كل أعماِل الّشر 
للباحثة سلغريوفا برلنت  اوقد وجدت تعريفً , وكذلك عمل اللسان, يشمل عمل القلب فهو أصل له 

خلري رجاء  هيئة راسخة يف نفس اإلنسان تدفعه إىل عمل ا»:ماجوميدوفنا حيث عرفت الوازع بقوهلا
أّن هذا التعريف يف جمملِه ال ينطبق  ويبدو.(4)من عقاِب اهلل  اومتنعه من عمل الشّر خوفً , ثواب اهلل 

هو -كما سيأيت معنا-والوازع الّديين , بل هو يصدق على تعريف الوازع الّديين , على تعريِف الوازع 
 . التعويليتعنّي  وعليهِ , او مضبوطً  ايقً تعريف ابن عاشور دق لذلك يكون,  (5)مرتبة من مراتب الوازع

 
                                 

 .192ص,1ج,ه1202سنة,6ط,بريوت, دار الفكر,خليل شحادة: حتقيق,المقدمة, (ه202ت)حممد بن رمحنال عبد,ابن خلدون( 1)
 .922ص,(دت ط),1ط,دار ابن حزم,السيل الجرار,(1620ت)علي بن حمّمد,الشوكاين( 2)
 .26ص, (دت ط),6تونس ط,الشركة التونسية للتوزيع,االجتماعي في اإلسالمأصول النظام ,حمّمد الطّاهر, ابن عاشور( 3)
هايل .د:إشراف,رسالة ماجستري مقدمة إىل اجلامعة األردنية, الوازع وأثره في مقاصد الّشريعة,سلغريوفا برلنت ماجوميدوفنا( 4)

 .12ص,م6002سنة,عبد احلفيظ داود
 .ما بعدهاو ,  61 ينظر املبحث الثاين من الفصل األول ص (5)
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 .األلفاظ ذات الّصلة بالوازع:المطلب الثّاني -
 .صمةالعِ :األولالفرع  -

كُّن ِمنـْه ا, و بِعبار ة أ خرى ملكة اْجِتن اب اْلمعاِصي م ع  التَّم   » :وهي, (1)املنع : العصمة يف اللغة 
و قد  تياراالخي واملكروهات مع  بـ ق اء عاصِ اْرِتك اب ش ْيء من املنعه  ع ن اىل  يف ع بده مت  قوَّة من اهلل تع

ويزجره ع ن الشَّّر مع  بـ ق اء ااِلخِتي ار ,خلريهلل تـ ع اىل  حيمله  على فعل اك  امللكة بلطف من ايعرب ع ن تِل
 (2)«ِقيقا لالبتالء واالمتحانحت  

ما هو يف  يبء تصرفه عن فعلِ النَّ  ُيعلها اهلل يف نفس قوةٌ  »:العصمة بقولهوعرف ابن عاشور
اجحة فرة واالستصغار عند أهل العقول الر  , وعما هو موجب للنّ اأو سهوً  امعصية هلل تعاىل عمدً  دينهِ 

 .(3)«ه ة عصرِ من أمَّ 
َٰفِرِيَن ..﴿ : ويف قوله تعاىل ِِي ٱلَۡقوَۡم ٱلَۡك َ َل َيۡه ُ َيۡعِصُمَك مَِن ٱنلذاِسِۗ إِنذ ٱَّللذ  [61:املائدة] ﴾ ٦٧وَٱَّللذ

ياحلِ  ن او اْلِعصمة  ه» :قال ابن عاشور   .(4)«األعداءِد فظ  والوِقاي ة  ِمْن ك 
ومي كن أْن تكتسب بتعاليم الّديِن ,  فالعصمة عند األنبياء جبّلية وهي راسخة يف نفوسهم

األنبياء العصمة وازع نفسي راسخ يف النفس وهي يف » :قال رشيد رضا,والرتبية اخللقية احلسنة
بية من ملكة الفضيلة ما يربأ بنفوسهم عن موافقة الفجور الرتّ  لغريهم حبسنِ , فطرية, وقد يكون

 .(5)«والدنايا
صوم حيال بينه وبني املعاصي لشعوره بزاجر يزجره ويردعه عن اإلنسان املعوميكن القول أنَّ 

كليهما يكفان الّنفس البشرية عن عمل السوء والوقوع   وهبذا تظهر صلة العصمة بالوازع إذْ , ارتكاهبا
  .فيه

 
 

                                 
 ( .ع ص م)مادة , 202ص,16جؤ ,لسان العرب, ابن منظور, ينظر( 1)
حسن هاين :عرب عباراته الفارسية,جامع العلوم في اصطالحات الفنون,(ه16ت ق)القاضي عبد النيب األمحد,نكري( 2)

 .622ص,6ج,ه1261سنة,1ط,بريوت,دار الكتب العلمية,فحص
 .611ص,62ج,التحرير والتنوير( 3)
 .222ص,2ج,املصدر نفسه (4)
 .12ص,2ج,(دت ط),(دط),مجلة المنار,(ه1222ت)علي بن حمّمد رشيد,رضا( 5)
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 :التّـْقَوى: الفرع الثّاني -

 واإلجالل والتوقريلدرايتهم ما يستحقه اهلل سبحانه من التعظيم قوى؛ أمر اهلل عباده املؤمنني بالتّ 
ِيَن َءاَمنُواْ ٱتذُقواْ ﴿ :فقالواخلوف والرجاء , واحملبة ,  َها ٱَّلذ يُّ

َ
أ نتُم َيَٰٓ

َ
َ َحقذ ُتَقاتِهِۦ َوَل َتُموُتنذ إِلذ َوأ ٱَّللذ

ۡسلُِموَن             . [ 112:آل عمران]﴾١٠٢مُّ
 (1)حبيب بن وأحسنها وأمجعها ماذكر ه الذهيب من قول طلق, وقد ع رفت التَّقوى بعدة تعاريف 

ِبط اع ِة اللَِّه ع ل ى ن وٍر ِمن  اللَِّه تـ ْرج و ثـ و اب  لتـَّْقو ى أ ْن تـ ْعم ل  ا»:فقال, صف لنا التقوى :عندما قيل له 
أبدع » :الً وأردف الذهيب قائ, (6)«اللَِّه, و أ ْن تـ تـْر ك  م ْعِصي ة  اللَِّه ع ل ى ن وٍر ِمن  اللَِّه خت  اف  ِعق اب  اللَّهِ 

لك إال باإلخالص هلل, وأوجز, فال تقوى إال بعمل, وال عمل إال برتو من العلم واالتباع, وال ينفع ذ
 افالن تارك للمعاصي بنور الفقه, إذ املعاصي يفتقر اجتناهبا إىل معرفتها ويكون الرتك خوفً : ال ليقال

ن وهذا مِ »:وقال ابن القيم  .(2) «من اللَّه, ال ليمدح برتكها, فمن داوم على هذه الوصية فقد فاز
 .(3) «قوىالتَّ  قيل يف حدِ  أحسن ما

وجناح املعصية , جناح الطاعة واإلقبال عليها:ويظهر من هذا التعريف أّن التَّقوى هلا جناحان 
 .وهذا املعىن م تضمن يف أحِد أنواع الوازع وهو الوازع الديين ,واإلعراض عنها 

لرَّمحِة م طب وع  عل ى السَّماح ة و اـق لب اللوا»:ابن عاشور قوى بالوازع يقول اإلمامويف بيان صّلة التَّ 
وازِع ش رِعيٌّ لالتَّقوى من  القلِب الصُّلِب الشَّديِد, أِلنَّ التَّقوى تقرب  مِبقداِر قوَِّة الوازِِع, وا أقرب  إىل

مظامِل والقساوِة, فت كون  التَّقوى ـمفطوِر على الرَّأفِة والسَّماحِة لنٌي يزع ه  عِن الـق لِب اللوط بيعيٌّ, ويف ا
 .(4)«فيهِ  اثرِة أسباهبِه, ِلكيأ قرب  إل
 

                                 
ما :"طاووٍس,قال  ابِن عبَّاس, و ابِن الزُّبري, روي  عْن : حدَّث عنِ , ثقة صدوق,, زاهٌد كبرٌي, من  الع لماِء العاملني   بصريٌّ ,تابعي  (1)

ش ى اهلل  تعاىل   اأحس ن صوتً  ار أيت  أحدً  الطبقات , (ه620ت)أبو عبد اهلل البصري,ابن سعد,ينظر,"منه  , و كان  ممّْن خي 
مشس , الذهيب, وينظر,129ص,1ج,ه1210سنة,1ط,بريوت,دار الكتب العلمية,حمّمد عبد القادر عطا: حتقيق,الكبرى

ني بإشراف الشيخ شعيب األرناؤوط مؤسسة جمموعة من احملقق:حتقيق,سير أعالم النبالء,(ه122ت),الدين أبو عبد اهلل
 201ص,2ج,ه1202سنة,2ط,الرسالة

  .201ص,2ج,املصدر نفسه ( 2)
( دط), جدة,مكتبة املدين, حممد مجيل غازي.د: حتقيق, الرسالة التبوكية,(ه121ت)أيب بكر اجلوزية  بن حمّمد,ابن القيم  ( 3)

 .12ص,(دت ط),
 .622ص,6ج,التحرير والتنوير  (4)
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فالتقوى مصدرها  , ويظهر وجه االختالف بني التقوى والوازع يف مصدر كل واحد منهما  
 .أما الوازع فمصدره اجلبّلة والّدين والسلطان,الّدين 

 .اءيَ الحَ :الفرع الثّالث -
وهو الذي نفساين؛ : فس من شيء وتركه حذرًا عن اللوم فيه, وهو نوعانانقباض النّ ء هو حلياا

خلقه اهلل تعاىل يف النفوس, كلها كاحلياء من كشف العورة, , وإمياين؛ وهو أن مينع املؤمن من فعل 
 (1).املعاصي خوفًا من اهلل تعاىل

فإذا انصرف خلق احلياء عن , وهو خلق مينع صاحبه من االنغماس يف الّشهوات واملنكرات
ِإنَّ }:وهذا ماأشار اليه قول النيب, ل ما يشاء وهان عليه من األفعا, اإلنسان جاز له كل حمظور

ِة, ِإَذا َلْم َتْسَتْحِي فَاْصَنْع َما ِشْئتَ   .(2){ِممَّا َأْدَرَك النَّاُس ِمْن َكاَلِم النُّبـُوَّ
ه فإنّ , بني البشر املتمدن  ااحلياء وهو أكثر أصناف مكارم األخالق انتشارً  »قال ابن عاشور 

ه فال جرم أنَّ , عتاد احلياء مالكه عدم استطاعته خرق م   اكثرية م شتهاة صرفً   اتيصرف املتخلق به لذَّ 
 .(3)«وانصافه عن املشتهيات قد آثر ما يأمر به احلياء على ما تأمر به الشهوة , يف حالة اعراضه

: , يقولعاتب أخاه يف احلياءِ , وهو ي  على رجلٍ بن عمر رضي اهلل عنهما, مر النيباوعن  
 منَ  ياءَ الحَ  , فإنَّ عهُ دَ }:  بك, فقال رسول اهلل قد أضرَّ : ه يقولحيي, حىت كأنَّ ك لتستإنَّ 

 .(4) {اإليمانِ 
 عل شعبة من اإلميانِ فإن قيل احلياء من الغرائز فكيف ج  , ه كلّ   احلياء خريٌ »:قال ابن حجر

 رع حيتاج إىل اكتساب فق الشّ ولكن استعماله على و  , قا وقد يكون ختل,ه قد يكون غريزةجيب بأنَّ أ  
 

                                 
دار الكتب العلمية ,ضبطه وصححه مجاعة من العلماء بإشراف الناشر, التعريفات,(ه212ت)حممد بن علي,اجلرجاين,ينظر (1)

 .92ص,م1922سنة, 1ط,بريوت,
 ,أحاديث األنبياء:ك,ه 1266سنة,1ط,دار طوق النجاة, ناصر الناصر بن حمّمد زهري: حتقيق,صحيحال,البخاري  (2)

 .111ص,2ج2222:رقم,حديث الغار:ب
 .162ص,أصول النظام االجتماعي ( 3)
 .69ص,2ج,2112:رقم,احلياء:ب,األدب: ك, صحيحال, البخاري  (4)
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 (1).«املعصيةِ  عن فعلِ  اوحاجزً  ولكونه باعثا على فعل الطاعةِ ,هلذا  فهو من اإلميانِ ,ة وعلم ونيَّ 
وميكن , وي كف  الّنفس عن اهلوى, القبيح  صاحبه من فعلِ  ويتضح مما سبق  أنَّ احلياء حيجر

 .  وهذا ما يشرتك فيه مع الوازع, أن يكون فطريًا أو دينًيا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

                                 
حممد فؤاد : رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه, فتح الباري شرح صحيح البخاري,(ه226ت)علي العسقالين بن أمحد,ابن حجر( 1)

 .26ص,1ج,م1219سنة,(دط),بريوت,املعرفةدار ,حمب الدين اخلطيب:حتقيق,عبد الباقي
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:(1)وهي كالتايل, ب على ثالثة مراتب تأنَّ الوازع يرتا ابن عاشور اإلماميرى   

 .يةالمرتبة الجبل   :ل المطلب األوّ  -

ن أ ي خ   خلِلقة واْلفْطر ة,و ه ِذه جبلة  ا:واجلِبلة  ,ي واجلِبلبلّ من اجلِ : غة يف اللّ  جلبليةا  الَّيِت  ليقته  فال 
 .(2)لق ع ل يـْه اخ  

ِيِن َحنِيفٗ ﴿ :ويف قول اهلل تعاىل  قِۡم وَۡجَهَك لِل 
َ
ۚ فِۡطَرَت ٱفَأ ِ ٱلذِِت َفَطَر ٱنلذاَس ا ۚ َل َّللذ َعلَۡيَها

ۡكََثَ ٱنلذاِس َل َيۡعلَُموَن 
َ
ِيُن ٱۡلَقي ُِم َوَلَِٰكنذ أ َٰلَِك ٱِل  ِۚ َذ يَل ِِلَلِۡق ٱَّللذ ِِ  .[31:الروم]﴾٣٠َتۡب

ْيئ ٍة ِمن  اْلف ْطِر و ه و  اخْل ْلق  ِمْثل  اخلِْ : » :قال ابن عاشور ا بـ يـَّن ه  و اْلِفْطر ة  أ ْصل ه  اْسم  ه   :قـ ْول ه  ْلق ِة ك م 
﴿  ۚ  .(3)«أ ْي م ت م كِِّنني  ِمنـْه ا ,ج ب ل  النَّاس  و خ ل ق ه ْم ع ل يـْه ا:أ ْي  ﴾ٱلذِِت َفَطَر ٱنلذاَس َعلَۡيَها

ومسايرة ,تهاومدى أمهيّ ,حقيقتها اإلمام يف توضيحِ  فقد أسهب مساحة  ,االصطالح يف أما
ا كما أورد مجلة من ها واختالهلِ والتحذير من خرقِ ,على احملافظة عليها ,واحلثريعة هلامقاصد الشّ 

 .وابن سينا,وابن عطية,كالزخمشري:هلا رين وتفاسري املفس,مفاهيم العلماء
يف كتبه ,تعريفه للفطرة -النجاة يف املنطق واإلهليات-السيما هذا األخري فقد نقل من كتابه 

 .(4)الثالث
ه اللَّه » :عرف اإلمام ابن عاشور الفطرة بقوله    ك لِّ يف  اْلِفطرة ِهي النِّظام الَّذي أ وجد 
ل وق نس اِن هي م ا خل قه  اللَّه و الِفطر ة  الَّيِت .خم   .(5)« الً ع ل يِه جس ًدا وع ق ختصُّ ن وع  اإْلِ

 

                                 
 .222ص,2ج,مقاصد الشريعة اإلسالمية , حممد الطّاهر ,ابن عاشور, ينظر( 1)
بريوت , دار العلم للماليني : الناشر, رمزي منري بعلبكي: حتقيق, جمهرة اللغة, ( هـ261: ت)األزدي  أبو بكر, ن دريداب (2)

 ( .جبل)مادة, 92ص, 11ج, لسان العرب , وابن منظور, ( جبل)مادة222ص,1ج, م1921, سنة1ط
 . 90ص, 61التحرير والتنوير ج, حممد الطّاهر, ابن عاشور ( 3)
وأصول النظام اإلجتماعي ,120ص,2ومقاصد الشريعة اإلسالمية ج,90ص,61و ج61ص2ج,نفسه  املصدر: نظري( 4)

ولقد أبدع يف اإلفصاح عن معىن الفطرة :" وقد أعقبه بقوله , ابن سينا للفطرة  مما يفسر لنا اعجاب الشيخ بتعريف.12:ص
 .126ص,2مقاصد الشريعة اإلسالمية ج: نظري, .." والتنبيه على وجوب احلذر من اختالطها باملدركات الباطلة

 . 90ص,61ج,التحرير والتنوير , حممد الطّاهر, بن عاشورا( 5)

 الوازعب راتِ مَ : الثّاني  المبحث
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سدة يف جنس اإلنسان لتتجلى لنا صورهتا تج  ـ  ة املطريَّ صور لنا املشاهد الفِ مث راح شيخ اإلسالم ي  
او لته  أ ن ي تناول  األ  ِديَّةٌ جل يِه فطر ٌة جسرِ ساِن بنف مشي  اإل»:قالأكثر ف ر ِة ِفطلف  اِه ِخالجل يرِ ياء  بش,و حم 

 اِج أ مٍر ِمنت  او لة  اسِتنو حم  ,ِليَّةٌ ٌة ع قر  م اهِت ا فطدِّ م سبِّب اِت ِمن أ سب اهِب ا و النَّتاِئِج ِمْن م قـِتنتاج  الو اس,يَّةِ س داجل
لِ م سمَّى يف ِعلِم ااِلسِتدـطر ِة اْلع قِليَِّة وه و  اللفف  اب بِه ِخال  س غ ريِ   ,و جزم ن ا بِأ نَّ ماعِ ِبفس اد الو ض (1)ال 

ب وت  ث(2)ةار  السُّوِفْسط ائِيَّ ,و ِإنكِليَّةٌ ح قاِئق  ث ابِت ٌة يف الو جوِد و ن فس  األ مِر ِفطر ٌة عقي اِء ه و  ن بِصر ه  من  األ ش
ف  الِفطر ِة العقم حس وس اِت يف ن فِس األ  ـلا  .(3)«ِليَّةِ مِر ِخال 

 (4)هبا دون سائر األديان ختصّ اصوصية طرة,وهي خ  ه دين الفِ وقد وصف اهلل تعاىل اإلسالم أنَّ 
 اهري أم الباطين هلا ؟فما املقصود بالفطرة هنا هل هو املعىن الظَّ 

طرة ال يقصد به فوصف اإلسالم بالفِ  » :بقوله هذا السؤال  علىُييب اإلمام ابن عاشور
ه ا املقصود أنَّ دركة بالعقل ؛وإنّ وكلها م  ,اإلسالم عقائد وتشريعات ة ؛ ألنَّ اهرية اجلسديَّ طرة الظَّ ه الفِ أنَّ 

 .(5)«يةة العقلِّ الفطرة الباطنيَّ 
وجبودته تتمايز ,والعقل مبدأ ارتقاء البشر,وتدبرٍ  وفكرٍ  وهذا يعين أنَّ اإلسالم دين عقلٍ 

ُروَن  ..﴿: قال اهلل تعاىل. مواقعهم فَََل َتَتَفكذ
َ
ۡعََمَٰ َوٱۡۡلَِصُۡيۚ أ

َ
 [51:األنعام]﴾٥٠قُۡل َهۡل يَۡستَوِي ٱۡۡل

أنَّ األص ول اليت جاء هبا اإلسالم هي ِمن  »:ه دين الفطرة يقصد من كون اإلسالم أنَّ و 
ائعة املقبولة    , فجاء هبا اإلسالم وحرَّض عليها. الفطرة,مثَّ تتبعها أصول وفروع هي من الفضائل الذَّ

                                 
 .«الدليل إلثبات املدلول, سواء كان ذلك من األثر إىل املؤثر أو العكس, أومن أحد األثرين إىل اآلخر  هو تقرير »:هو اإلستدالل( 1)

 . 11ص, التعريفات, حممد بن علي, اجلرجاين
والسوفسطائية حركة , , اليت تعين احِلكمة واحِلذقِ ( س ْفس ط ة:)كلمة يونانية مشتقة من لفظة(sophism) يةائِ سطَ وفْ السُّ ( 2)

سفية , ظهرت يف القرن اخلامس قبل امليالدي, يف اليونان , وهي فلسفة عملية تقوم على اإلقناع ال على الربهان العلمي فل
على املغالطة واجلدل  اوهبذا املعىن أصبحت السوفسطائية عنوانً , وعلى استعمال قوة اخلطابة والبيان والبالغة , أو املنطقي 

, ينظر , "الس ْفس ط ة:"وكذلك ابن سينا يف كتابه , " املغالطني"و" شرح املغالطة: "وقد انتقدها الفرايب يف كتابني , العقيم 
, عنوان 11:00:الساعة, 12/02/6011:تاريخ الزيارة ,www.arab-ency.com: موقع املوسوعة العربية

 (. السوفسطائية: )البحث 
 .90ص,61ج,التحرير والتنوير, بن عاشورا( 3)
صول النظام أ:نظري. فهذه األوصاف الثالث يتميز هبا اإلسالم دون سائر األديان, "الدوام"و" العموم"ي ضاف اليها وصفي( 4)

 .61ص,اإلجتماعي 
 .11ص, نفسه  املصدر  (5)
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فهي . من العادات الصَّاحلة املتأّصلة يف البشر,والناشئة عن مقاصد من اخلري ساملة من الضرر إْذ هي
فلما  , بضّدها وإن كانت لو تركت الفطرة وشأهنا ملا شهدت هبا وال طرة,راجعة إىل أصول الفِ 

 .(1)«ولذلك استقرت عند الفطرة واستحسنتها , حصلت اختارهتا الفطرة
سايره وهذا ما تقتضيه وت  ,يسري والرمحةمبناها على التّ  ريعة بأصوهلا وأحكامها وقواعدهافالشّ 
دركها العقل ة ي  فس البشريَّ هذه الفضائل من العوائد الراسخة يف النَّ  سانية السليمة ؛ ألنَّ الفطرة اإلنّ 

أما إذا استمدت هذه املدركات العقلية من األهواء والنزوات اإلهلي من الوحي  ستهدي بنورٍ ـ  امل
 .فتنحرف عن جمراها,لقي بضالهلا على الفطرةِ فست  ,البشرية

اهر ابن شكل حوصلة لرأي اإلمام الطَّ زغيبة ي   نب ينهذا املقام حيضرين كالم للدكتور عز الدّ  ويف
الفطرة هي املوجه لإلنسان تفكريً  » :فقال عاشور مة الرئيسية وهي السّ ,او أخالقً  اوتصرفً  اأن َّ

ماء واألرض مما جعل استدعائها كأساس فكانت العامل املشرتك بني السّ ,ين ووصفه األعظمللدّ 
 .(2)« اضروريً  املقاصد الشرع وغاياته أمرً 

ريعة وظفت الشّ  َند أنَّ ي,الوازع اجلبلّ ليه إواليت هي املصدر الذَّي يرجع ,وبعد بيان صورة الفطرة
 فس لذاهتا بدافعِ قصد عدم اإلطالة يف تشريع األحكام للمنافع اليت تتطلبها األنْ  ابتداءهذه املرتبة 

 .(3)منها زاجٌر عنهاا مل تطل التحذير من املفاسد اليت يكون للنفوس كما أهنَّ ,اجلبلة
 : يقول مساحة اإلمام لذلكمثيل التَّ  ويف مقامِ 

ريعة وصايات حتفظ فال جتد يف الشّ . سل والزوجاتباس وحفظ النَّ منافع االقتيات واللّ : مثل » 
األبناء  حلفظِ  ريعة التعرض  وقّل يف الشّ , ...ه يف اجلبلة إذ كانت الزوجة كافية يف ذلك ألنَّ ؛  األزواج

َوَل َتۡقتُلُوٓاْ ﴿:قال اهلل تعاىل فيها.(4)ألحوال عرضت للعرب من التفريط فيه كما فعلوا يف الوأد

                                 
 .122ص,2ج,مقاصد الّشريعة اإلسالمية ( 1)
حممد أبو األجفان مطبعة  : إشراف الدّكتور, رسالة دكتوراه مقّدمة إلى جامعة الزيتونة بتونس,الّشريعة اإلسالميةاملقاصد العامة يف ( 2)

 .20ص, ه1211سنة , 1ط ,القاهرة,دار الصفوة 
 .222ص,2ج, د الّشريعة اإلسالمية مقاص, ينظر( 3)
كان الرَّجل من  اجل اهِليَِّة ِإذا و لدت له بنٌت دفنها حني : ق ال اْلمفسِّرون, وهي حيَّة د ف نها يِف اْلقربِ  ,اوأ د  ابنت ه  ي ِئد ها وْأدً :الَوْأدُ ( 4)

َٰق   ﴿:تضعه ا والد هت ا حيَّة خمافة العاِر واحلاجة, فأ نزل اللَّه تعاىل ُكۡم َخۡشَيَة إِۡمَل َِ ۡوَلَٰ
َ
ْ أ ُۡن نَۡرزُُقُهۡم ِإَويذاُكۡمۚ  َوَل َتۡقتُلُوٓا ابن :ينظر﴾..َّنذ

 .221ص,2ج, تفسري القرآن العظيم ,أبو الفداء إمساعيل ,ابن كثريو , (وأد)مادة , 226ص ,2لسان العرب ج, منظور
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ُكۡم َخۡشيََة إِۡمَلَٰق    َِ َٰ ۡوَل
َ
ُۡن نَۡرزُُقُهۡم ِإَويذاُكۡمۚ إِنذ َقۡتلَُهۡم ََكَن  أ  .(1)«[31:اإلسراء]﴾٣١ا ۡيٗ ا َكبِ   ٗ ِخۡط َّنذ

اِء بأمس فذكره  ,الوازع اجلبلي صطلحِ ـ  مل عاشور ابن اهراإلمام الطّ لقد تنوعت استعماالت 
وال خترج عن ,يف معىن واحد وكل هذه اإلطالقات تصبُّ ,أو اخللقي,أو العقلي,الوازع الطبيعيك:خمتلفة

 .واخلِلقةبلة مصدر الوازع وهو اجلِ 
م كاشف ة  ـو ال »:قال يف سياق حديثه عن خطبة النساء حيث  بيعيِّ فأورد اسم الوازع الطَّ 

ا ي قِصد  م كاش ف ة  اللـالطَِّبيِعيِّ احل ي اء  ا عت زِيل ساِتر  احل ي اِء فِإنَّ ِمن  الو اِز  رأ ِة ـم وج ود  يف الرَّج ِل,ِحينم  م 
 .(2)«ر ْغب ِتِه ِفيه ا ِمنِبشيٍء 

الو ازِع  الع قِليُّ ب عد  النَّهِي ِعلًَّة و جعل  » :قل فقال قلي أو وازع الع  اسم الوازع الع   كذلكوذكر  
ش ى مِجاح   عِ از و  م مهَِّد بِالـاِع النَّهِي الد  مس  ت كون  م هل ة التَّفِكرِي ب عف,رِ الِفك اِلْحِتياجِه إىل الطَّبيِعيِّ ف ال  خي 

 .(3)«..ه  ِإيَّاه  السَّامِع ِمن  النَّهِي و ر فض
ج وه  وازِع  الع قِل يصرف ص احبه على أ ْن ي كِذب  لِغ رِي نـ ْفٍع ي ر نَّ أل  ..» :ريف موضع آخوقال 

 .(4)«ِسهِ فلِن  
فاليت تشرتك فيها مجيع األمم كاملطعم واملشرب ,ية ختتلف باختالف األعراف والعاداتبلّ واجلِ 

 .به مقاصديا  واالهتمام,فوجب صيانته ,يسايرها الوازع اجلبلّ فهذه ي   , جاعةدق واحملبة والشّ والصّ 
ر الرأس أو حايف القدمني كمن خيرج من داره حاسِ ,اس ومشارهبمأما اليت ختتلف باختالف النَّ 

 .لتفت اليهي هنا غري مقصود وال ي  فالوازع اجلبلّ  , قبولة عند آخرينغري م   , ذكر عند قومأو مقالة ت  
 :ىل قسمني فقال إالوازع اخللقي  رهلذا قسم ابن عاشو 

ومنه ما خيتلف باختالف  .فسانيةالئل النّ بالدّ  اا كان منبئً ال خيتلف وهو م,فمنه  : خل لقي الوازع ا »
يف قوم ال يفعلون  اكما قيل يف املشي حافيً ,املقاصد وال ينبغي االعتناء به يف علمِ ,العادات

 .(5)«يستبشعون ذلك يف الطريق بني قومٍ  واألكل,ذلك
 

                                 
 .222ص,2ج,مقاصد الشريعة اإلسالمية ( 1)
 .222ص,6التحرير والتنوير ج( 2)
 19ص,60ج, املصدر نفسه( 3)
 .202ص,62ج,املصدر نفسه( 4)
 .221ص2ج,اإلسالميةمقاصد الشريعة ( 5)



31 

 

  .وهذه لفتة طيبة من مساحة اإلمام 
تدفع  فطريةبغة ات صِ ي هو حالة وجدانية وعقلية ذ  بلّ الوازع اجلِ  فمن خالل ما ذ كر يتبني أنَّ 

 . أو درء مفسدةٍ  ىل جلب مصلحةٍ إاإلنسان 

وب املنافع كأكل وشرب ص   بهِ  وهي تتجه  ,  اإلنسانوهذه احلالة الفطرية راسخة يف نفس 
 .جاسات موم والنَّ الس   ذواتِ  أكلِ ه عن املضار كأو تصدُّ  , وحفظ األبناء , يباتِ الطّ 
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ينيةالمرتبة : الثّانيالمطلب  -  .الد 

اس فال قوام حلياة النَّ , ضرورية  مصلحةين الدّ  ألنَّ ؛  هم مرتبةأهذه املرتبة  عدّ الوازع ت   يف تراتبِ 
 .ومناط األمل يف رضا اهلل وثوابه, ومبعث السعادة , فهو مطلب الفطرة , به  الَّ إ

, والعقيدة ين يعدون من أكرب أسباب النهوض والسقوط حالة الدّ  االجتماعفلم يزل علماء »
وتِينَا ٱلۡعِلَۡم مِن َقبۡلَِها..﴿ :قال تعاىل...من قبل ليهإوالقرآن قد شهد بذلك ونبه 

ُ
 ٤٢َوُكنذا ُمۡسلِِمنَي  َوأ

َها ِذ ِِۖ إِنذَها ََكنَۡت مِن قَۡوم   وََص ُِ مِن ُدوِن ٱَّللذ صدها عن أي .[43-42:النمل]﴾٤٣َكَٰفِرِيَن  َما ََكنَت تذۡعُب
, منصرفة عن الكمال العلمي النافع فكانت بذلك االعتقاد, مس عبادهتا الشّ ,حصول العلم النافع

 . (1)«الفكري واستكمال احلضارة الصحيحة والرشد
 :كتابه أصول الّنظام االجتماعي بتعريفات عّدة للّدين منها   يستهل اإلمام ابن عاشور

 .(2)«إىل اخلري باطنا وظاهرا هلي سائق لذوي العقول باختيارهم احملمود إأنّه وضع  » -

منها يف حياته  مبالزمتها رجاء حصول اخلرياعتقادات وأعمال موصى من يرغب يف اتباعها  الّدين»-
 . (6) «وىل الدنيوية ويف حياته الروحية األبدية األ

ِينَ ﴿ :ويف قوله تعاىل  َُٰمۗۡ  إِنذ ٱِل  َل َۡ ِ ٱۡۡلِ َِ ٱَّللذ  :يقول مساحة اإلمام  , [19:آل عمران]﴾...ِعن
ين الَِّذي جاإلِ » م وِع الدِّ م  ع ل ٌم بِالغ لب ِة عل ى جم  ا أ ط ِبِه حم  مَّد اء  سال  عل ى ذ ِلك  ِلق  , كم 

مي ان  أ ي ِلك  ل قِّب   ؛ ًضااإْلِ يِن ِبال و ِلذ  ا الدِّ ب اع  ه ذ    .(3)«ِمِنني  م ؤ ـم سِلِمني  و ِبالـأ تـْ
أله عن يس , يف صورة أعرايب -ىل النيبإملا جاء  - وهذا ما يؤ يده حديث جربيل

 .(4){َهَذا ِجْبرِيُل أَتَاُكْم يـَُعل ُمُكْم ِديَنُكمْ } :قال يف آخر احلديث  مثَّ , اإلسالم 
 
  

                                 
  .9ص ,أصول الّنظام االجتماعي ,حممد الطّاهر,  ابن عاشور (1)
 .9و2,ص,نفسه  املصدر (6)
 .129ص,2ج,التحرير والتنوير (3)
   وبيان النيب, حسان وعلم الساعة عن اإلميان واإلسالم واإل,سؤال جربيل النيب:ب, االميان: ك,صحيح ال ,البخاري  (4)

د ت ), (دط), بريوت, دارإحياء الرتاث العريب,حمّمد فؤاد عبد الباقي:حتقيق, صحيحال, ومسلم .19ص,1ج,20:رقم, له 
ِم م ا ه و  و بـ ي ان  :ب,اإلميان :ك,(ط  .20ص,1ج:10رقم,ِخص الِهِ  اإْلِْسال 
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ة جبعد أن شرح در  » : الً قائ - عند شرحه للحديث -  ب ابن رجب احلنبليوعقَّ 
 .(1)«يًنا , فجعل ذلك  كلَّه د سانِ حاإل, ودرجة  نِ امي  إلِ , ودرجة ا سالمِ إلا

لذلك  ؛ ينوهذه األنواع من أعظم مراتب الدّ , ين يشمل اإلسالم واإلميان واإلحسان فالدّ 
وازع  اإلميان الصحيح املتفرع إىل  »: ه يين أنَّ لتعريف الوازع الدّ  ابن عاشوراإلمام الطّاهر اهتدى 

 .(2)«الرجاء واخلوف 
,  رجاء ميان بدون خوف وإفال , االميان واخلوف والرجاء ال ينفكان  ضيلته أنَّ درك ف  ألقد 

 .ميان اإلحان يطري هبما املؤمن يف مساء اجنفهما ,  ميانإالخوف ورجاء بدون و 
مدار مقامات   عليهااخلوف أحد أركان اإلميان واإلحسان الثالثة الىتَّ ..»: قال ابن القيم 
ِينَ ﴿ :اخلوف, والرجاء , واحملبة وقد ذكره سبحانه ىف قوله: يالسالكني مجيعها وه ْ ٱَّلذ  قُِل ٱۡدُعوا

ِ َعنُكۡم َوَل ََتۡوِي ِن ُدونِهِۦ فَََل َيۡملُِكوَن َكۡشَف ٱلّضُّ  ُعوَن  ٥٦ًَل زََعۡمتُم م  ِۡ ِيَن يَ ْوَلَٰٓئَِك ٱَّلذ
ُ
أ

ۥٓۚ إِنذ  يَبَۡتُغوَن إََِلَٰ َرب ِهِمُ  قَۡرُب َويَرُۡجوَن رَۡۡحََتُهۥ َويََخافُوَن َعَذابَُه
َ
ُهۡم أ يُّ

َ
يلََة أ َِ َعَذاَب َرب َِك ََكَن  ٱلَۡو

 .(3)« [51-56:اإلسراء]﴾٥٧ا ََمُۡذورٗ 
اليت تطرأ عليه انتهجت  فظه من االحنرافاتِ وحِ , فس البشرية يين يف النّ وإلُياد الوازع الدّ  

 :(4)يقوم على ثالثة دعائم اقوميً  االشريعة منهجً 
ۥٓ  ..﴿:قال تعاىل,ترسيخ العقيدة وتأصيلها يف القلوب -1 ٍَٰه َغۡۡيُهُ ِۡن إَِل َ َما لَُكم م  واْ ٱَّللذ ُِ ََٰقوِۡم ٱۡعبُ  ﴾.. َي
لَوَٰةَ َِّلِۡكرِٓي ﴿:وقال سبحانه,[59:األعراف] قِِم ٱلصذ

َ
ِِن َوأ ِۡ نَا۠ فَٱۡعُب

َ
ٓ أ ََٰه إِلذ ُ َلٓ إَِل نَا ٱَّللذ

َ
  .[14:طه]﴾١٤إِنذِِنٓ أ

ا يََرهُۥ َوَمن ﴿ : النظر اىل املآل لتلقي اجلزاء عن كل عمل مبثله -2 ةٍ َخۡۡيٗ َفَمن َيۡعَمۡل مِۡثَقاَل ذَرذ
ا يََرهُۥ  ة  َش ٗ  .[8-1:الزلزلة]﴾٨٧َيۡعَمۡل مِۡثَقاَل َذرذ

 
 

                                 
مؤسسة الرسالة , إبراهيم باجس -شعيب األرناؤوط : حتقيق, جامع العلوم والحكم,(ه192)زين الدين احلنبلي, ابن رجب( 1)

 .91ص,1ج,ه1266:سنة,1ط,بريوت,
 .221ص,2ج,مقاصد الشريعة اإلسالمية ( 2)
 .626ص , ه1292:سنة , 6ط, القاهرة, دار السلفية , طريق الهجرتين وباب السعادتين , (ه121)أيب بكر بن حممد, ابن قيم اجلوزية ( 3)
 .22ص,أصول النظام االجتماعي,حمّمد الطّاهر, ابن عاشور ,  ينظر(  4)
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نَا ٱلَۡغُفوُر ٱلرذِحيُم ﴿ :بث اخلوف والرجاء يف النفوس قال تعاىل -3
َ
ٓ أ ِن ِ

َ
نذ  ٤٩۞َنب ِۡئ ِعبَادِٓي أ

َ
َوأ

ِِلُم َعَذاِِب ُهَو ٱۡلَعَذاُب 
َ
    .[51-49:احِلجر] ﴾٥٠ٱۡۡل

وهذا األسلوب أفضل سياسة  »:يف عبارته التالية املنهج هذا  علىوقد علق ابن عاشور 
 وبدوام االرتياض على ذلك يتغلب عامل احملبة ؛ ألنَّ , للنفوس ؛ألنه ُيمع إثارة عاملي اخلشية واحملبة 

واقتضت الطاعة االختيارية ,  اصارت اخلشية وقارً فإذا غلب عامل احملبة  ,ماء احملبة من شأهنا النّ 
ُِ ُُكُّ َنۡفس  ﴿ :قال تعاىل.. ا َعِملَۡت مِۡن َخۡۡي   يَۡوَم ََتِ َّۡضٗ  مذ وٓء  ا َوَما َعِملَۡت َمُّ َُ نذ بَيَۡنَها  مِن 

َ
تََودُّ لَۡو أ

 ِٗ َۢا بَعِي َِ َم
َ
ۥٓ أ رُُكُم ٱَوَبيۡنَُه ِ ُ اۗۡ َوُيَحذ  ۗۥۡ َوٱَّللذ ُ َنۡفَسُه ق ال  وعن عمر  ,[31:آل عمران]﴾٣٠رَُءوُفَۢ بِٱلۡعِبَادِ َّللذ

 .(2)« (1){نفسهِ َحتَّى َأُكوَن َأَحبَّ ِإلَْيِه ِمْن أحدكم اَل يـُْؤِمُن }: ر س ول  اهللِ 
بني , وهو يف صراع بني احلق و الباطل, ويصف لنا ابن عاشور حال الوازع اإلمياين للمؤمن 

 :ده فيقولــــــيطان ومكائىل الشّ إو نزغه  , عراضه عن الطاعةإاحلق عند  عن وقد ينزوي, الشر اخلري و
ب أن توصل اصار وازعه الّنفساين جامعً ..  » فعظمت  , وعداوة حي ب أْن تثلم  , بني عاملي حمبة حي 

يَمََٰن ..﴿ :كراهية العصيان وظهر مصداق مجع األمرين يف قوله تعاىل َ َحبذَب إَِِلُۡكُم ٱۡۡلِ َوَلَِٰكنذ ٱَّللذ
هَ إَِِلُۡكُم ٱلُۡكۡفَر َوٱۡلُفُسوَق َوٱلۡعِۡصيَاَنۚ  وإنَّ االعراض عن ,  [1:احل ج رات]﴾..َوَزيذنَُهۥ ِِف قُلُوبُِكۡم َوَكرذ

قيمة وأية  فمشايعة عدو احلبيب هلا من الّشناعة, وإن كانت يف اجلفاء درجة ذميمة , رغبة احملبوب 
 .       (6)«قيمة 

فالعقيدة هي , من خالِل االعتقاِد الّصحيح يتأصل الوازع  نَّ قرر اإلمام الطّاهر ابن عاشور أ
وقد قررت فيما مضى  »:احلصن املنيع اليت تتساقط حتت أسوارها كل اخلرافات واألباطيل حيث قال

فاالعتقاد إذن أصل , من اقامة أساس الوازع النفساين هذا اإلصالحمن بيان إصالح االعتقاد ما يف 
  .(3)«هذا الوازع وجذر له وأساس لبنائِه 

 

                                 
قال : مالك قال بن عن أنس.12ص ,1:ج,15:رقم ,من اإلميان حب الرسول:ب,اإلميان : ك, صحيحال, البخاري  (1)

, الصحيح , ومسلم , " أ مْج ِعني  ِلِدِه و النَّاِس و  ل ِدِه و ا  ال  يـ ْؤِمن  ع ْبٌد ح ىتَّ أ ك ون  أ ح بَّ ِإل ْيِه ِمْن و :"النيب 
 .61ص,1ج, 44:رقم,..أكثر من األهل والوالد والولد والناس أمجعنيو ج وِب حم  بَِّة ر س وِل اهلل :ب,اإلميان:ك

 .22و22ص, أصول النظام االجتماعي   (2)
 .26ص,املصدر نفسه  (3)



35 

 

كما قال األحكام  عليه سائر  بىنا هي األساس الذي ت  ألهنّ ؛حت العقيدة صلح العملفإذا صل  
ا ََكنُواْ َيۡعَملُوَن ..﴿ :اهلل عز وجل ُكواْ ََلَبَِط َعۡنُهم مذ ۡشَ

َ
 .[88:األنعام]﴾٨٨َولَۡو أ
ِم ق و » :قال للنيب ل مَّا   ع ْمر ة  الثَّقِفيِّ ففي حديث أيب  ال   الً ي ا ر س ول  اللَِّه ق ْل يل يف اإِلْسال 

  (1){آَمْنُت بِاللَِّه ثُمَّ اْسَتِقمْ :"ُقلْ } :ق ال  ف. «أسأ ل  عنه  أحًدا غري ك  
معاين صالح  "ثم استقم"ويف قوله ,  االعتقادمعاين صالح  "آمنت باهلل"فجمع له يف قوله 

وهي تورث العمل الصاحل ؛ لذلك األعمال اليت يأيت هبا , فاالستقامة مرتبة تأيت بعد اإلميان ,  العمل
املكلف ويتوجه عليها اخلطاب الشرعي حتتاج إىل تعهد الغراسة ودوام احلراسة حىت تسري وفق مقاصد 

 .(2)فسادالشريعة يف جلب الصالح ودرء ال
فإذا أتى  واليت تتمّثل يف مراقبته لتنفيذ األحكام واحرتامها ؛, وهنا تتجلى مقاصد الوازع الّديين 

ومحله على ابتغاء موافقة , املكّلف بأعمال خمالفة ملقصد الّشريعة نبَّهه الوازع الّديين إىل ضرورة الرتاجع 
 .(3)قصد التَّشريع

رس بهِ ,  يين سياج عظيملدّ الوازع ا أنّ  كرهويظهر مما سبق ذِ  تمكن من وقد ي  , أعمال الناس  حت 
 لكن  ,ريعة اإلسالمية ليه الشّ إوهذا ما تسعى , الوزاع الطبيعي  يصري مبثابةِ  النفوس الفاضلة إىل أنْ 

 الزامً فكان , وال بوازع ديين , النفوس يعرتيها املرض والفساد, فال تنتفع ال بوازع طبعي بعض 
,  ض أمرها إىل احلاكمِ وِّ , وفـ   ريعةالعقوبات اليت فرضتها الشّ و  وهو احلدود, وازع أعظم  استدعاء

 .اهلل  شاء   نْ إليه يف املطلب اآليت إوهذا ما سنتطرق 
 

 



 

                                 
 .22ص,1ج,22:رقم,اإلسالمجامع أوصاف :ب,اإلميان:ك,صحيحال,مسلم  (1)
 ,نظريّة املقاصد عند اإلمام الطّاهر ابن عاشور إمساعيل, واحلسين , 26و22,أصول النظام االجتماعي,ينظر ابن عاشور (2)

 . 292ص
 .26ص, رعاية الوازع الّديين وأثره يف الّتشريع اإلسالمي, نبيل موفق,ينظر (3)
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 .المرتبة السُّلطانية : المطلب الثالث -
كان   واذْ , ال ينفصالن فهما توأمان  ط اِن ,ين اإلسالمي امِتزاج  الشَّرِيعِة بِالسُّلالدِّ  مميزاتمن  إنَّ 

جد إذا و   ل هذا املقصد إالّ كم  فال ي  , ا هورعاية مصاحل, نظام األمة  شريع حفظ  ارع من التّ مقصد الشّ 
لطان حارس , وماال أ سَّ ين أ سٌّ والسُّ الدِّ : وهلذا قيل  ؛ وإقامة احلدود , دوانالع   ازع لصدِّ لطان الو  السُّ 

  .فضائع حارس له  وما ال ,هدوم له فم  
 :لطان بتعريفني ف اإلمام الطاهر ابن عاشور مصطلح السُّ عرّ 

  .(1)«م لكِ ـاسم  مصد ٍر ي طلق  عل ى السُّلط ِة وعل ى احلجَِّة وعل ى ال:السلطان »: التعريف اللغوي -1
م عت د ى عل يهم ـم عتِدين  إىل  الـاإِلمام  الَّذي ي أخذ  احل ق وق  من الهو »: االصطالحيالتعريف  -2

  .(1)«م سِلمني  ـِحني  ت نتظم  جامعة  ال

بل , يف ردِّ املظامِل إىل أهلها فقط اإلمامويبدو أنَّ هذا التعريف قاصر ؛ فال تكمن  مهمة 
ومجع , ومحايِة البيضِة وحتصني الثغور , وتنفيِذ األحكام , قامة الّشرائع أخرى كإ تتعداها إىل واجباتٍ 

وقد خلصها ابن خلدون يف عبارته  .واستصالحها ملا فيِه خري للبالِد والعباِد ,وعمارة األرض , الكلمِة 
 .(2)«نيا بهِ ين وسياسة الدُّ حراسة الدّ » :التاليه 

أنَّ هذه  إالَّ ,  فِ املكلّ  ىل ذاتِ إترجعان  -يين اجلبلي و الدّ  –مرتبيت الوازع  بأنَّ  ارفنا سابقً وقد ع  
طلق على لذلك َند بعض العلماء ي   ؛لطانخارجي وهو السُّ  ىل مصدرٍ إفالوازع فيها يرجع , املرتبة ختتلف 

يف  نداويتحِ  يف اللفظِ  نفهما يتقاربا,  وال فرق بني املصطلحنيِ ,(3) «لطاينالرادع السُّ »هذا الوازع اسم 
  .املعىن

هلذا  ؛ ايستقل وحيدً  فال يستطيع أنْ ,  يش يف مجاعةٍ الع   بِّ على ح   الً لقد خلق اهلل اإلنسان جمبو 
البد أْن ينشأ على هذا االجتماع  فكان,اجتماعي عرفون اإلنسان بأنَّه كائنعلماء االجتماع ي   َند أنَّ 

الّصراع  فيحتدم  , يف الطّبقات ِ  والّتفاوت  , يف الّتوجهات  واالختالف  , يف املصاحِل  عارض  شري الت  الب
 . التنازع وحيصل  ,

                                 
 .121و92ص,12ج,التحرير والتنوير (1)
 .229ص2ج,املقدمة, خلدون  ابن (2)
, 126ص,ه1262:سنة,2ط,دار الثريا للنشر ,شرح األصول الثالث, (ه1261ت)صاحل بن حممد,ابن عثيمني ,ينظر (3)

 .102ص,2ج,ه1262سنة, (دط), الرياض, دار الوطن للنشر ,شرح رياض الصالحينو
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ةٗ ﴿:تعاىلقال  مذ
ُ
َعَل ٱنلذاَس أ ِۖ  َولَۡو َشآَء َربَُّك َۡلَ ٗة َِ َِٰح  .[118:هود]﴾١١٨ َل يََزالُوَن ُُمۡتَلِفِنيَ وَ  َو

و اِقع ِفيِه مب ْقت ضى نساين البد ِفيِه من وازع ع ن العدوان الأ ن ااِلْجِتم اع اإل» :(1)يقول ابن األزرق
 .(2)«يكون ل ه  من سطوة السُّْلط ان وقهرهالطبيعة البشرية مب ا 

 لطّاين ضرورة حتمية للمحافظةِ إقامة الوازع السُّ  أنَّ  لذلك يرى مساحة اإلمام ابن عاشور
 ا وتصرّفاهتا بأنَّ ريعة من أقواهلِ استقراء الشّ  أنبأنا  » :وصون أعراضهم فيقول , اس على حقوق النّ 

ريعة العدل فيها, وينفذون أحكام الشّ  والٌة يسوسون مصاحل ها, ويقيمون   يكون لألمةِ  أنْ : مقصدها
احلقوق  األمة, وتعينيِ  ريعة ما جاءت مبا جاءت به من حتديد كيفيات معامالتِ الشّ  ألنَّ  ؛بينها

 بدافع الغضبِ  احلقوق معرَّضٌة لالغتصابِ  ألنَّ  ؛ مل حيصل متام املقصود من تشريعها وإالَّ ...األصحاهبِ 
 . (2)«والتناسي وللجهلِ  هوة, ومعرَّضٌة لسوء الفهمِ و الشّ أ

 فإنَّ , لطة التنفيذية على إعانتهِ وتقوم السُّ , نصب اإلمام ه إذا مل ي  عن ذلك ؛ أنَّ  ابعيدً  بل يذهب  
لۡنَا ﴿ :بقول اهلل تعاىل امستشهدً .(3)مليإىل التعطيل الع   -األوقاتِ  يف بعضِ  -ريعةمصري الشّ  ََ ۡر

َ
ِۡ أ لََق

 ِِ نَزنۡلَا ٱَۡلَ
َ
نَزنۡلَا َمَعُهُم ٱۡلِكَتََٰب َوٱلِۡمزَياَن ِِلَُقوَم ٱنلذاُس بِٱلۡقِۡسِط  َوأ

َ
لَنَا بِٱۡۡلَي َِنَِٰت َوأ َُ ٞس ُر

ۡ
َِ فِيهِ بَأ ي

ِٞ َوَمَنَٰفُِع لِلنذاِس  ي ِِ  .[25:احلديد]﴾...َش

ٞس ﴿ :وقـ ْول ه  » :قال ابن كثري
ۡ
َِ فِيهِ بَأ ي ِِ نَزنۡلَا ٱَۡلَ

َ
ِٞ َوأ ي ِِ وجع لن ا احلِديد  راِدًعا ِلمن : أ يْ ﴾َش
 .(4)«..أَب  احل قَّ وع انده  ب عد  قي اِم احل جَِّة عل يهِ 

 
 

                                 
له كتب, , توىل القضاء هبا,من أهل غرناطة,عامل اجتماعي سلك طريقة ابن خلدون ,علي الغرناطي بن حمّمد:هو  (1)

وله شرح حافل على املختصر مساه شفاء , "ختيري الرياسة وحتذير السياسة"و " اإلبريز املسبوك يف كيفية آداب امللوك "منها
دار ,األعالم,( ه1292ت)حممود بن الّدينخري ,الزركلي,ينظر.ه292تويف سنة,الغليل وله فتاوى بعضها منقول يف املعيار

 .211ص,1ج,شجرة النور الزكية ,وخملوف,629ص,2ج,م 6006سنة, 12ط ,العلم للماليني 
 ,علي سامي النشار.د:حتقيق,بدائع السلك في طبائع الملك,(ه292ت)حمّمدبن علي الغرناطي,ابن األزرق( 2)

 .29ص,1ج,(دت ط),1ط,العراق, وزارة اإلعالم:الّناشر
 .219و212ص2مقاصد الشريعة االسالمية ج,ينظر ( 3)
 .61ص,2ج,تفسري القرآن العظيم,,ابن كثري  ( 4)
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يف الكتاب اهلادي والسّ  فيه من   ين احلق ال بدَّ فالدّ  »:شيخ اإلسالم ابن تيميةقال 
 .(1)«هويؤيد  يف ينصر ذلك , والسّ  وما هنى عنه   فالكتاب يبني ما أمر اهلل ِ ...الناصر

 .(2)من أجل ذلك أمجع علماء املسلمني على وجوب نصب اإلمام
حبضوِر فقِه األمِة ومصاحِلها يف  , وكما عودنا شيخ املقاصِد اإلمام الطّاهر ابن عاشور

حيث ,وتنفيذ الوازع السُّلطاين له,  ريعةالشّ  بتوليةِ كتاباتِه فقد ألصق حتقيق حفظ نظام األمة 
فظ نظام ها إال بسّد ثلمات اهلرج من أكرب »:قال مقاصد الشريعة هو حفظ نظام األمة, وليس حي 

كومة, وإاّل مل يزدد احل   ريعة ونفذته  ه الشّ إذا تولت   موقع ه إالَّ  اذلك ال يكون واقعً  وأنَّ . والفنت واالعتداء
ِ ۡظلُومٗ َوَمن قُتَِل مَ ..﴿ :قوله تعاىل كما أشار إليهِ   اشرً  إالَّ  رِ الناس  بدفع الشّ  ِۡ َجَعلۡنَا لَِوِِل  هِۦ ا َفَق

ۡلَطَٰنٗ    .(3)«[33:اإلسراء]﴾..ِف ِ ٱلَۡقۡتِل   ا فَََل يُۡۡسِفَُ
إالَّ وسيلة ت ستخدم عند احلاجة و املصلحة  ويؤكد  مساحة  اإلمام أنَّ هذه املرتبة من الوازِع ماهيَّ 

وأنَّ رقة دين الّناس وضعفه هو مناط السُّلطة التنفيذية ؛ معلال ذلك بأّن غاية الّشريعة هي متكن .فقط
 .(4)الوازع الّديين يف نفوِس املــ كّلفني

. يِذ السُّلطانعن سنِّ القوانني وتنف -اجملتمع املثايل يف نطاقِ -الّديين الوازعلذلك كان غناء 
فكان  الوازع » :-النيب االسالمي يف عهدِ  يف سياق حديثه عن اجملتمعِ - ابن عاشور يقول

فلم حيفظ تاريخ السرية النبوية احتياج الرسول , غناء القوانني والسلطان  االّنفساين يف تلك األيام م غنيً 
سلمون زمان إقامتهم مبكة ال وازع يزعهم إىل إقامة اإلسالم بني أتباعه بالقوِة والسلطاِن بل دام امل

  ,(5)«الناشئ عن كمال اإلميان, عن جتاوز حدود الّشريعة غري الوازع الّنفساين الذي بينت ه 
 

                                 
حمّمد رشاد : حتقيق,منهاج السنة النبوية في نقض كالم الّشيعة القدرية,(ه162ت)تقي الّدين أبو العباس,ابن تيمية( 1)

 .226ص,1ج,ه1202سنة,1ط,سعود اإلسالمية  بن جامعة اإلمام حممد,الناشر,سامل
 , ه1296سنة ,6ط ,بريوت ,دار إحياء الرتاث العريب,شرح صحيح مسلم,(ه212ت)أبوزكريا حمي الّدين,النووي, ينظر (2)

  162ص ,بريوت ,دار الكتب العلمية, مراتب اإلجماع,(ه222ت)أبو حمّمد علي األندلسي,وابن حزم.602ص, 16ج
 .629ص,1ج, املقدمة , ابن خلدون و

 .229ص,2ج,مقاصد الشريعة اإلسالمية( 3)
 .210و221ص2,املصدر نفسه( 4)
 .90ص,أصول النظام االجتماعي(  5)
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, فلم ت لتجئ الّشريعة إىل إُياِد و ز عة وال شرطة وال قضاة وال شهود ..»: ويقول يف موضٍع آخر
 .(1)«قوىهو وازع التّ الوازع الّنفساين الّذي  ذلكولكنها قررت 

لذلك »الّضياع ؛ و  اإلمهال   - يف بعض اجملتمعاتِ  -يين مآل الوازع الدّ أنبأنا التاريخ أنَّ  لكن
 فإن خيف إمهال ه أو سوء  استعماله وجب ,  اإلمهالُيب على والة األمور حراسة الوازع الديين من 

 .(3)«اهلل بالسلطان ما ال يزع بالقرآنيزع »:عفان بن قال عثمان ,(2)«تنفيذ ه بالوازع السلطاين
يف اإلفراط من استخدام القوة على  -والة األمر-حتذيرمساحة اإلمام كما مل يفوت 

ومبقدار تكاثر احلاجة إىل إنفاذ الزواجر والتعازير تتربم »:حساب رعاية الوازع الديين فيقول 
, ومتتلئ السجون باملردِة , كام وحيدث يف نفوسها كراهية احلكم واحل,العامة من والة أمورها 

 كانت عاقبة  ورمبا,وتصرف آراء القادة عن جلب املصاحل مبا يضيع من أوقاهتم يف درء املفاسد 
 .(4)«!؟ ..داخليةذلك ثورات 

أّن الع مدة يف ردِع الّناس عن الّشِر وتوِجيههم إىل اخلرِي هو  كره يتضحمن خالل ما سبق ذِ 
والسُّلطان ما هو االَّ حارس وم نفذ , والرّتبية األخالقية ,  الّصحيحِ  عن االعتقادِ الو ازع الّديين املتأصل 

 .له

  

 
 
 

 
 

 
 

                                 
 .91ص,املصدر نفسه( 1)
 210ص,2ج,مقاصد الشريعة اإلسالمية ( 2)
 .60ص,سبق خترُيه( 3)
 .162ص,أصول النظام االجتماعي ( 4)
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 : 
وحىت ,  األمنية,  االقتصادية,  السياسية, اجلوانب االجتماعية  للوازع أثر يف كلِ  نَّ أال شك 

 :الفردي واالجتماعي لسببني  أنين اقتصرت على اجلانبِ  إالّ  ,البيئية
 وهو أهم مكون من مكوناته , اجملتمع  ألنّه لبنة من لبناتِ ؛ أّن اإلصالح يبدأ بالفرد  :األول. 
   ىل قسمني إ قسمه   ظام االجتماعي اذْ تبًعا ملنهج ابن عاشور يف تأليف كتابه أصول النِّ  :ثانيال: 

مساحة  دعىوالذي  ,واجلزء الثاين يف اإلصالح االجتماعي, اجلزء األول يف اإلصالح الفردي 
إْذ توزع إىل طورين  لإلصالحسالمي شريع اإلالتَّ وهو , صلٍ أىل إىل هذا التقسيم هو استناده إاإلمام 
 .مهمني
احلقبة كانت وهذه ,قامته يف مكة املكرمة إأي  يبوهو ما قبل هجرة النّ  :الطور األول 

 وكان, ىل املدينة املنورة إ يبما بعد هجرة النّ : و الطور الثاين  ,معظمها يف اإلصالح الفردي 
 :ومهاهلذا القصد انتظم هذا املبحث على مطلبني . (1) االجتماعييف اإلصالح معظمه 
 

 .أثر الوازع في اإلصـــالح الفـــردي : المطلب األول  -

 .أثر الوازع في اإلصالح االجتماعي  :المطلب الثّاني  -
 

 :ان ذلك ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو فيمايلي بي
 
 
 
 

                                 
 .166و102ص  ,أصول النظام االجتماعي, ابن عاشور ,ينظر  (1)

 صالح الفردي واالجتماعي آثار الوازع في اإل: حث الثالثالمب



41 

 

 .أثر الوازع في اإلصالح الفردي: المطلب األول  -
 .فسياألمن النَّ : الفرع األول -

اإلعراض عن اهلل  بسببِ , فسية النّ  لألمراضِ  اوتفشيً  اوختبطً  ااس يف واقعنا املعاصر قلقً يعيش النّ 
ىل إنسان اإلحيتاج  والشرور فاتِ اآلهذه  فعِ ولد  ,  وامللذاتِ  يف الشهواتِ  واالنغماس, عد عن طاعتهِ والب  

يف  يثبت  و  يين ويقوى الوازع الدّ  فيزيد   ,عليه ىل اهلل واإلقبال إ بالرجوعٍ  الَّ إوال تكون , وطمأنينةٍ  سكينةٍ 
ِيَن َءاَمنُواْ َولَۡم يَۡلبُِسوٓاْ ﴿ :األمن النفسي قال تعاىل سية على املسلمِ فثاره النّ آوأوىل مثراته و , فس النّ  ٱَّلذ

وَن  ُِ ۡهتَ ۡمُن وَُهم مُّ
َ
ْوَلَٰٓئَِك لَُهُم ٱۡۡل

ُ
ويهدأ , وبذلك يأمن اإلنسان  ,[82:األنعام]﴾٨٢إِيَمََٰنُهم بُِظلٍۡم أ

ِكيَنَة ِِف قُلُوِب ﴿ :وت سكب السكينة يف جوفه قال تعاىل, روعه وي زال خوفه  نَزَل ٱلسذ
َ
ِٓي أ ُهَو ٱَّلذ

َع إِيَمَٰنِهِۡمۗۡ  َداُدٓواْ إِيَمَٰٗنا مذ  .   [4:الفتح]﴾..ٱلُۡمۡؤِمننَِي لزَِيۡ

منها  ممص احل  هلـني  لنم ؤمـة يف قلوِب الينأ نَّ اللَّه أ نزل  السَّك »:قال فضيلة الشيخ ابن عاشور
, ولتكِ م شر ــنافقني  والملم و اسِتحق اق  ااهتِ فري  سيِّئت كنَّة  و ازِدياد  إمياهنم واسِتحقاق هم اجل   ون  كني  العذ اب 
 .(1)«معل ى لطِف اللَِّه هبِ  الً م واستدالًة هل  السَّكين ة  آيًة لِلم ؤمِنني , أي ِعرب  

اهلل  فهذا رسول, رب على املكارهِ و الصّ  بات على الّشدائدِ فسي هو الثّ ومن أهم مظاهر األمن النّ 
على  اوتدمع عينه حذرً , , يرجف فؤاده قد وقفوا عنده, وأبو بكرالكفار وهو يف الغار, و  

لو نظر ! يا رسول اهلل »:قال {!ما شأنك يا أبا بكر؟}: يب, فيقول له النَّ رسول اهلل 
اهلل ما ظنك باثنين ! يا أبا بكر}:-تلك الكلمة اخلالدة- , فقال«أحدهم حتت قدميه ألبصرنا

  (2){ثالثهما
على  ايرزق اهلل صاحبه ثباتً , واإلميان العميق , السليم  االعتقاد إىليين املتأصل الوازع الدّ ف

ه متيقن مبا وعده اهلل ورسوله  ألنَّ  ؛ اواطمئنانً  اأمانً  صاحبهكسب مما ي   على النوائبِ  اوصربً , دائد الشّ 
وَُلُۥ ..﴿ َُ ُ َوَر نَا ٱَّللذ َِ ٓ إِيَمَٰنٗ َهََٰذا َما وََع ۥۚ َوَما َزاَدُهۡم إِلذ وَُلُ َُ ُ َوَر َق ٱَّللذ َِ ا ا َوتَۡسلِيمٗ َوَص

 . [22:األحزاب]﴾٢٢
 

                                 
 .119ص,62ج,التحرير والتنوير( 1)
  .1222ص,2ج,6221:رقم  من فضائل أيب بكر الصديق :ب فضائل الصحابة :ك, الصحيح ,  مسلم (2)
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 .توجيه السُّلوك نحو مكارم األخالق :الفرع الثّاني -
وحّذر , واحلث على جالئل األعمال , جاء اإلسالم بتهذيب األخالق والدعوة إىل مكارمها

مظهر مكارم »وإنّ ,  (1){إنما بعثت ألتمم مكارم األخالق} :قال, من رديئها وسفاسفها 
وقد , اخلالق وحمامد اخلالل هو تصرف املرء يف أفعاله وسلوكه ومعاملته ويف حسن أقواله وجمادالته 

كلها حتث على حمامِد الّسجايا وحماسن الفعال واألقوال الّنيبجاءت آيات كثرية وأخبار عن 
 .(2)«وجالفتهماوالّنهي عن مساويهما 

أنَّ أصول ن ظم سياسة األمة يرى ابن عاشور, وألمهيِة الّتوجه السُّلوكي لألفراد يف اجملتمع 
وعماده ,الفن األول وهو فن القوانني الضابط لتصرفات الناس يف معامالهتم : ترعوي إىل فننِي أصليني

فن القوانني اليت :والفن الثّاين .فساين وهو موكول إىل الوازع النّ , مكارم األخالق والعدالة و اإلنصاف 
 .(3)هبا رعاية األمة يف مرابع الكمال, وذود  أسباب االختالل عنها

وهو  الركيزة األوىل لألخالقِ بالوازِع الّديين فهو  اوثيقً  الذلك يرتبط الّتخلق مبكارِم األخالِق ارتباطً 
زاد التمسك مبكارِم , فكلما قوي الوازع الّديين , للحياِة الفاضلة اليت يعيشها املسلم  األساس األصيل

واليت توِجه ه  إىل , إْذ الوازع الّديين هو القوة الراسخة يف نفِس اإلنسانِ ,ودميومة الّتحلي هبا ,األخالِق 
 حقريها وحنو االحنراف إىل  امنيعً  اوتقف  أمامه حصنً , فضائِل األعماِل و حتثه على مكارِم األخالِق 

 .(4){انهم خلق  أحسَ  االمؤمنين إيمان   أكملُ }:  النَّيبُّ ال ق, يلهارذِ  رديئها و
 
 

                                 
: رقم..بيان مكارم األخالق ومعاليها اليت من كان متخلقا هبا كان من أهل املروءة: ب, الشهادات: ك , السنن, البيهقي  (1)

   ,1ط,مكتبة املعارف والتوزيع, الرياض , سلسلة األحاديث الصحيحة وصححه األلباين يف .262ص,10ج,60126
 . 116ص,1ج,22رقم ,(د ت ط)

 .120ص,االجتماعي أصول النظام , حممد الطاهر , ابن عاشور (  2)
 .166ص,املصدر نفسه (  3)
: رقم..بيان مكارم األخالق ومعاليها اليت من كان متخلقا هبا كان من أهل املروءة: ب, الشهادات: ك,السنن, البيهقي (  4)

 ,1ط,مكتبة املعارف والتوزيع, الرياض ,  سلسلة األحاديث الصحيحةوصححه األلباين يف , 262ص,10ج,60122
 . 212ص,1ج,622رقم , م 1212سنة 
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 : صف هبا املؤمن وصاحب اخللق احلسنمن األخالق الفاضلة اليت يتو 
 يثٗ  ..﴿ :قال تعاىل :الصدق ِِ ِ َح ُق مَِن ٱَّللذ َِ ۡص

َ
ِي ﴿ :تعاىلوقال , [81:النساء]﴾٨٧ا َوَمۡن أ  َوٱَّلذ

ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلُۡمتذُقونَ 
ُ
َق بِهِۦٓ أ ِذ ِق َوَص ِۡ ِ   [33:الزُّم ر]﴾٣٣َجآَء بِٱلص 

 ِل ۞إِنذ ٱ﴿قال تعاىل  :العدل ِۡ ُمُر بِٱلَۡع
ۡ
َ يَأ َوَل ََيْرَِمنذُكْم َشنَآُن ..﴿ :وقال تعاىل,  [91:النحل]﴾َّللذ

قَْرُب لِلتذْقَوى 
َ
لُواْ ُهَو أ ِِ لُواْ اْع ِِ لذ َتْع

َ
    .[8:المائِة] ﴾..قَْوٍم لََعَ أ

 (1){ فَاصَنع َما ِشئتَ  يِإَذا َلْم َتسَتحِ : ِإنَّ ِممَّا َأْدَرَك النَّاَس ِمن كاَلِم النُّبـُوَّةِ }:النَّيبُّ  ق ال  :احلياء      
جاعة, السخاء األمانة, الشّ  , لعفةكا  اوعدمً  امن األخالق اليت تتأثر بدرجة الوازع وجودً  وغريها

 .والتواضع
للفرد هو تفشي أرذل السلوكي  االجتاهعلى ثار ضعف الوازع وغيابه وسقوط حصنه آومن 

كاحلسد : وآفات القلب , " السبو  ,الكذب  ,النميمة  ,البهتان,الغيبة " :اللسان األخالق كآفات 
وغريها من املنكرات اليت حّذر , وإيذاء اجلار , اخليانة ,اخلداع ,كالغش :وآفات اجلوارح , واحلقد , 

 .منها اإلسالم 
ويعني على , فال جرم أنَّ الوازع الّديين هو املؤثر واملوجه لسلوك الفرد إىل األخالق النبيلة 

فال ينتفي عنه , فريتكب املسلم املعصية , رق وقد يضعف وي,ويردع عن االحنراف عنها , استمراريتها 
رج », وال خيرج من دائرته , اإلميان  فلله مدارك أهل السنة إذا اهتدوا إىل أّن ارتكاب الذنوب ال خي 

 . (2)«صاحبه عن حظرية اإلميان وأدلة ذلك من السنة تبلغ مبلغ التواتر

 
 
 
 

 
 

                                 
 .62ص, سبق خترُيه (  1)
 . 21ص, أصول النظام االجتماعي , ابن عاشور (  2)
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 .أثر الوازع في اإلصالح االجتماعي :المطلب الثّاني  -
 .السَّماحة واألخوة اإلسالمية :الفرع األول -

 إذا انصهرت أجزاؤه يف بوتقةٍ  ال يكون للمجتمع اإلسالمي ترابط ومتاسك وتراحم وتالحم إالّ 
الرابطة القوية يف  كما كانت متجسدة هذه,أفراده حتت مظلة األخوة االسالمية  ىواْنض و  , واحدةٍ 

 اإلمامويف ذلك يقول ؛اتية والعنصرية بعدما أزال اإلسالم كل دعاوى الذّ ,صحابه أمع يبُّ عهد النّ 
وقد ,قطارِ خوة أصبحت رابطة وثيقة بني املسلمني أينما كانوا من األاأل ال جرم أنَّ »:عاشورابن 

, النسب  ":اجلمع والتفريق يف العرب وغريهم وهي  بطلت هبا عصبيات ثالث كانت من أسبابِ 
 .(1)«حدهاأب إالَّ  والتناصرِ  إىل التعاضدِ  الً ال ُيدون سبي إذ كانوا يف اجلاهليةِ ."والوطن,لفواحلِ 

سهولة املعاملة فيما » :وهي عند ابن عاشور, ماحة السَّ ,  ومن مقومات األخوة االسالمية
رشق لفظ يدل على أولفظ السماحة هو . سط بني الّشدة والتساهلفهي و ,ة عتاد الّناس فيه املشادّ ا

 .(2)«هذا املعىن
بل هو املثل األعلى يف , والسُّهولة يف معاملتهم , السَّماحة مع أصحابه ومن صفات الّنيبِّ 

َفَما َعْشَر ِسِنيَن, َخَدْمُت النَِّبيَّ }: حسن معاملة الّنيب له فيقولو يصف لنا أنس ,السَّماحة
, َوالَ : قَاَل ِلي  .(3){ َأالَّ َصنَـْعتَ : ِلَم َصنَـْعَت؟ َوالَ : ُأفٍّ

َ بَِما َتۡعَملُوَن  ..﴿:قال اهلل تعاىل ۚ َوَل تَنَسُواْ ٱلَۡفۡضَل بَيۡنَُكۡمۚ إِنذ ٱَّللذ ۡقَرُب لِلتذۡقَوىَٰ
َ
ن َتۡعُفٓواْ أ

َ
َوأ

 :للتَّقوىومعىن  ك ون الع فو أ قرب   » :هذه اآلية يقول ابن عاشور يف تفسري  .[231:البقرة]﴾٢٣٧بَِصٌۡي 
 التَّقوى لِكنَّه ي ؤذن  يف ي ناِ النَّ التَّمسُّك باحل قِّ ؛ أل  أقرب  إىل صفة التَّقوى من التَّمسُّك باحل ّق  وأنَّ الع ف

ى السَّماحِة والرَّمحِة طبوع  علـتِه, والقلب  املمحو  ي ؤذن  بسماح ة صاحبِه ور  فع  لبتصلُِّب صاحبه وشدَّته, وا
 .(4)«الشَّديدِ  أ قر ب  إىل التَّقوى من الق لِب الصُّلبِ 

 
 

                                 
 .160ص,أصول النظام االجتماعي (  1)
 .62ص, املصدر نفسه (  2)
 .12ص,2ج,6022:رقمب اب  ح ْسِن اخل ل ِق و السَّخ اِء, و م ا ي ْكر ه  ِمن  الب ْخِل :ب,األدب:ك,صحيحال ,البخاري (  3)
 .222ص,6ج,التحرير والتنوير ( 4)
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وي بني  ,وهذا يعين أنَّ املسلم الّتقي واملتخلق خبلق السَّماحة يكون أرحم على إخوانِه من غريه 
, وصرفه عن الّشدة والقساوة , والرّأفة  ماحةالسَّ باملسلم  ختلقِ يف  هأثر ابن عاشور صّلة قوة الوازع و 

فطوِر على الرَّأفِة ـــيف القلِب امليٌّ, و قداِر قـ وَّة الو ازِِع, والوازِع ش رعيٌّ وطبيعمبألنَّ التَّقو ى ت قرب  ِ ..»فيقول 
 .(1)«هظ امِل والقساوة, فتكون  التَّقوى أقرب إل يــــــو السَّماحِة لنٌي يزعه  عِن امل

ألنَّ الوازع الّديين , وتقويتها , أنَّ للوازع الّديين أثر يف إنشاء رابطة األخوة االسالمية فال ريب 
إِنذَما ٱلُۡمۡؤِمنُوَن ﴿:قال, وال أ خوة بدوِن إميان , وال إميان بدوِن أ خوة ,هو وازع اإلميان الّصحيح 

 .[11:احل ج رات] ﴾..إِۡخَوةٞ 
وتشتت النسيج االجتماعي , هذه الرابطة األخوية كل ما يؤدي إىل انفكاك وحرم اهلل 

ِ إِنذ ﴿:قال تعاىل , فقطع كل السبل املؤدية إىل ذلك  ن  َِن ٱلظذ ِيَن َءاَمُنواْ ٱۡجتَنِبُواْ َكثِۡٗيا م  َها ٱَّلذ يُّ
َ
أ َيَٰٓ

 
َ
ُُيِبُّ أ

َ
ُسواْ َوَل َيۡغتَب بذۡعُضُكم َبۡعًضاۚ أ ِ إِثٞۡمِۖ َو َل ََتَسذ ن  ِخيهِ َبۡعَض ٱلظذ

َ
ُكَل ََلَۡم أ

ۡ
ن يَأ

َ
ُكۡم أ ُِ َح

َ تَوذاٞب رذِحيٞم  ۚ إِنذ ٱَّللذ َ  .[12:احل ج رات]﴾١٢َمۡيٗتا فََكرِۡهتُُموهُۚ َوٱتذُقواْ ٱَّللذ
, وتكمن خ طورة انفصام ع رى األخوة اإلسالمية يف تفشي ض عف الو ازع وغيابه عن اجملتمِع 

َناِن ِفي اللَِّه } :قال الّنيبُّ . د االجتماعوالتفرق بع,فيظهر االنشقاق بعد التماسك  َما تـََوادَّ اثـْ
نَـُهَما ِإالَّ ِبَذْنٍب ُيْحِدثُُه َأَحُدُهَما ْساَلِم, فـَيـَُفر ُق بـَيـْ  .(2){َجلَّ َوَعزَّ َأْو ِفي اإْلِ

 .التعاون والمواساة: الفرع الثّاني  -
وأن يكونوا مرتامحني فيما بينهم  , يف التعاون واملواساة بني أفراد األمة اإلسالمية   اإلسالمرغَّب 

ولن يقوم هذا , فكل فرد هو عضو يف جسد األمة , وهذا لتقوية رابطة األخوة االسالمية يف اجملتمع 
وتطهريها , ومن مقاصد هذين اخل لقني ما فيهما من تزكيٍة للنفس ِ , اجلسد إالَّ بسالمة مجيع أعضائه 

واألخوة فيما ,وإشاعة احملبة واملودة بني أفراد اجملتمِع فتقوى حلمة االحتاد , من داِء الّشح والب خل 
 .وهذا ما ينعكس على إقامة أصول النظام االجتماعي املسلم الذي تنشد ه األمة , بينهم 

 

                                 
 .222ص,6ج,التحرير والتنوير (1)
 , ه1209سنة,  2ط,بريوت , دار البشائر اإلسالمية , حممد فؤاد عبد الباقي: حتقيق:ب,:ك, المفرد األدب,  البخاري (2)

 .620ص,6ج,221:رقم , األلباين يف السلسلة األحاديث الصحيحةوصححه .122ص,ج, 201:رقم
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من أبرز مع إخواهنم املهاجرين, وكان الـم واساة والتعاون أكرب  األمثلة يف  الّنيبوقد ضرب أنصار 
 ِدين ة  } :قال,  عوف  بن صورها وأعجبها ماجاء يف حديث عبد الّرمحن

آخى رسول ل مَّا ق ِدْمن ا امل
, فََأقسُم لَك ال  إن ي َأكثـَُر األَنَصاِر ما: رَّبِيعِ ال بن س ْعد  الرّبيع, فقال  بن , بيين وبني سعداهلل 

د  فق ال له  ع ب: , قال  أيَّ َزوجَتيَّ هوِيَت نَزلُت لَك َعنها, فِإَذا حلَّت, تَزوَّجتَهاِنصف ماِلي, وانظُر 
فغَدا ِإليه َعبُد : , قالسوُق قَينقاعٍ : قال   ال َحاجَة لي في ذلَك هل من ُسوٍق فيِه ِتجارٌة؟: نالرَّمحْ 

 .(1){..نٍ مٍط وسَ قِ الرَّحمِن, فأَتى بِأَ 
وكل هذه األعمال والفضائل تقوي , والتعزية , ,والصّلة , و اجلاه ,  وقد ش رعت املواساة باملال

سياق حديثه عن -قال ابن عاشور يف , وتزيد يف متاسك النسيج االجتماعي , الرابطة األخوية 
ت قوى عنه ا  اة  و اسـ  مـبريه ا, والوكماعِة صغريِها ماِل أصل  نظاِم اجلـوالزَّكاة  وإيتاء  ال» : -املواساة باملال

اد  وت سدِّد  مصاأل    .  (2)«ألمةلاِلح  خوَّة  واالحتِّ
ويبذل , فالفرد منهم حيب ألخيِه ما حيب لنفسِه , وهنا يتجلى أثر الوازع يف اجملتمعاِت املسلمة 

مثُل الُمؤمنيَن في  }:قال الّنيبُّ , ومن وقته ما يبذل ألحب الّناس إليه , ومن عمله , له من ماله 
َسائِر الَجسِد  اَعى َلهاد هم وَتراُحمهم وتَعاطُفهم كَمثل الَجسِد إَذا اشتَكى ِمنُه َعضٌو َتدتـَوَ 

 .(3){رِ بِالُحمَّى والسَّه
اإلصالح االجتماعي هو الغرض األمسى لإلسالم كما أنبأ ويف اخلتام يرى مساحة اإلمام أنَّ  

َِ ﴿ -عييف اإلحناء على ضد اإلصالح االجتما-بذلك قوله تعاىل  ۡرِض ِِلُۡفِس
َ
ََعَٰ ِِف ٱۡۡل ََ  َٰ ِإَوذَا تََوَّلذ

ُ َل ُُيِبُّ ٱۡلَفَساَد  واْ ِِف ﴿:تعاىل وقال, [215:البقرة]﴾٢٠٥فِيَها َويُۡهلَِك ٱَۡلَۡرَث َوٱلنذۡسَلۚ َوٱَّللذ ُِ َوَل ُتۡفِس
َِ إِۡصَلَِٰحَها َوٱۡدُعوهُ َخۡوفٗ  ۡرِض َبۡع

َ
ِ قَرِيبٞ إِنذ رَۡۡحََت ا َوَطَمًعاۚ ٱۡۡل َِن ٱلُۡمۡحِسننَِي  ٱَّللذ , [56:األعراف]﴾٥٦م 

وال يكون السبيل لإلصالح االجتماعي إالَّ بتقويِة الوازع الّديين والرتبية اإلميانية لكِل فرٍد من أفرادِه 
    .فهو األساس واملكون الرئيسي للمجتمع

 


                                 
 .26ص, 2ج,6022 :رقم ,"ف ِإذ ا ق ِضي ِت الصَّال ة  ف انـْت ِشر وا": م ا ج اء  يِف قـ ْوِل اللَِّه تـ ع اىل  : ب , البيوع:ك , صحيحال,البخاري (  1)
 .126ص, 6التحرير والتنوير ج(  2)
 .1999ص, 2ج,6222:تراحم املؤمنني وتعاطفهم وتعاضدهم رقم: ب,الرب والصلة واآلداب :ك,  صحيحال ,مسلم (  3)
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 الفصل الثاني
 اهر ابن عاشورالطّ  اإلمامأثر الوازع في تقرير األحكام عند 
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 : 
طائفة من املسائل و  -إن شاء اهلل  – وآثاره سنتناول, ومراتبه , بعد بيـــــــــــــــــان حقيقة الوازع 

وتتجلى لنا كيفية اعتماد الّشريعة عليه , حىت يتضح لنا أثره , األحكام املرتتبة على رعاية أنواع الوازع 
ومن حنى منحاها من أهل االجتهاد و النظر؛ وهبذا , لقصد نفوذها واحرتامها يف نفوس األمة 
؛ ري يف رسِم صورٍة واضحٍة للموضوع الّذي نبحث فيه يتكامل اجلانب التطبيقي مع اجلانب الّنظ

 :انعقد هذا الفصل على ثالثة مباحث وهي كاآليت لذلك 
 

 في تقرير بعض األحكام  أثر الوازع الجبّلي: المبحث األول  -

 يني األحكام المترتبة على رعاية الوازع الدّ بعض :المبحث الثانـي  -

 في تقيد أو منع بعض األحكامأثر الوازع السُّلطاني :المبحث الثالث -
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 .سبِ هر بالنَّ ضاع والصّ لحاق آصرة الرَّ اِ :لالمطلب األوّ  -

فأنزل , وحفظًا لكرامتها , ـ رضعة رفعًا ملرتبتها  سبحانه وتعاىل اسم األم على الـمأطلق اهلل
ۡرَضۡعنَُكۡم ...﴿ :قال اهلل تعاىل, وأنزل الّرضيع منزلة األخ , املـرضعة منزلة األم 

َ
َِِٰتٓ أ َهَٰتُُكُم ٱلذ مذ

ُ
َوأ

َضََٰعةِ  َِن ٱلرذ َٰتُُكم م  َخَو
َ
ِإنَّه َيحرُم مَن الرَّضاعِة َما َيحرُم مَن }: وقال النيب , [23:النساء]﴾...َوأ

 .(1){بِ النَّس

ملراضع اى عنكم مسَّ يت أرض  هاتكم الالَّ وأمَّ  » :يف تفسري هذه اآلية ابن عاشور قال اإلمام 
بلباهنن  ألنَّ ؛ هاتلن منزلة األمَّ زَّ تنـ   هنَّ ولكنَّ  ,هات حقيقة, وما هن بأمَّ العربِ  على لغةِ  رياً ات ج  أمه  
 .(2)« هاهتم الوالداتة أمَّ عاهتم حمبَّ ة ملرضِ األطفال من حمبَّ  ت األطفال, وملا يف فطرةِ تغذ  

فكان حترمي الّرضاع ُيري جمرى ,توثيِق صّلة الوازع الّديين بالوازِع اجلبّلي  ىلإفعمدت الش ريعة 
 . فض والن فور من نكاِح احملارمِ ملا يف الّنفس البشرية مْن جبّلة الرّ , الّنسب 

ور ـــإىل األم ة تعمد  ــريعلك كانت الشّ ولذّ » :ة هذا بقولهـــع الّشريعـصني و يربر  ابن عاشور       
 .(3)«يةبلّ اجليين الغ ناء املرغوب  فتصبغها بصبغة األمور ال ي غيِن  فيها الوازع الدّ  ختشى أنْ  ظيمة اليتالع  

سياق حديثه  -ويْضرب مساحة اإلمام مثااًل آخر حلكٍم معلل برعاية الوازع اجلِبّلي فيقول يف 
الوازع عن الزنا  سب يف جعلِ هر بالنّ لت لحق الصّ هر الصّ  ت يف حترميِ كما فعلّ »:-عن مسالِك الّشريعة

َِِٰت ...﴿ :يف قوله تعاىل وي الزوجني باألبوينِ قت أب  فأحلْ . يفيه كاجلبلّ  ئِبُُكُم ٱلذ َهَُٰت نَِسآئُِكۡم َوَرَبَٰٓ مذ
ُ
َوأ

ْ َدَخلۡتُم َِِٰت َدَخلۡتُم بِهِنذ فَإِن لذۡم تَُكونُوا ِن ن َِسآئُِكُم ٱلذ بِهِنذ فَََل ُجنَاَح َعلَۡيُكۡم  ِِف ُحُجورُِكم م 
ۡصَلَٰبُِكم

َ
ِيَن مِۡن أ ۡبنَآئُِكُم ٱَّلذ

َ
  .   (3) «[23:النساء]﴾..وََحَلَٰٓئُِل أ

امرأة فلو مل  ج  تزوَّ  منْ  » :الرازي مقصود  حكم الّشرع هبذِه احملرمية فيقول ينالدّ  فخرِ عن وينقل 

                                 
 .1011ص,6ج,1221رقم, حترمي ابنة األخ من الرضاع :ب, الرِّضاع : ك, الصحيح ,مسلم  (1)
 .692ص,02ج,الّتحرير والّتنوير( 2)
 .222و222ص,2ج,مقاصد الّشريعة اإلسالمية( 3)

 في تقرير بعض األحكام أثر الوازع الجبّلي: المبحث األول
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يف  لبقيت املرأة كاحملبوسةِ , هاابنت أمُّ املرأة و على الرجلِ ابن ه, ومل تدخل  جل وأبو الرّ  يدخل على املرأةِ 
فرمبا  ومل حنكم باحملرميةِ ,خول ولو أذنا يف هذا الدّ , وج والزوجة أكثر املصاحل, ولتعطل على الزّ البيتِ 

وعند حصول التزوج بأمها أو ابنتها حتصل . صل امليل  والرغبةوح   عض إىل البعضِ امتدت أعني  الب  
تأثرياً, وعند حصول  أقوى وقعاً وأشدُّ إيالماً و صدور اإليذاء عن األقاربِ  وألنَّ ؛ديدة بينهنالشّ  فرة  الن  
فقد انقطعت  ,هوةاحنبست الشّ  أما إذا حصلت احملرمية و. طليق والفراقديدة  حيصل التّ فرة الشّ الن  

املقصود من  أنَّ  فثبت  . املفسدةكاح بني الزوجني سليماً من رر فيبقى النِّ فال حيصل ذلك الضّ  األطماع  
 .(1)« االتصال احلاصل بني الزوجني عي  يف تقريرِ احملرمية السّ  رع هبذهِ الشّ  حكمِ 

يف أّن الّشارع قصد سّد الّذريعة عن الزنا هبذه -ره الرّازي وأضاف مساحة اإلمام على ما قرّ 
ة ملتوقع من شدّ ا ناارع قصد قلب ذريعة الزّ الشّ  خر أنَّ زاد على ما ذكره الف  وقد ي  ..» :قوله –احملرمية 

ريعة يف هذه يين لتعذر سدِّ الذّ الوازع الدَّ  ي بداًل منَّ ام الوازع اجلِِبلّ املخالطة إىل نفرة منه باستخد  
 .(2)«املخالطة مبا قّرره فخر الدين

هؤالء  وحترمي  » :هِحكمة الّشريعة مبحرميِة األباِء واألبناِء بقولاإلمام الطّاهر ابن عاشوروي ورد 
 .(3)«..وعداواتٍ  طة, وقطع الغرية, بني قريب القرابة حىت ال تفضي إىل حزازاتٍ سهيل اخللّ كمته ت  حِ 

 لذلك ال جتد؛ شريع يف التّ  ريعة عن اإلطالةِ الشّ  عِ يف ترفُّ كما ي ظهر أثر الوازع اجلِبّلي كذلك 
رص  عليِه اإلنسان بّداعي الِفطرة واجلِبّلة ؛  اليت تظهر يف صورة  فإن كثريًا من األمورِ وصايا هلا فيما حي 

 ةٍ د مباحاٍت مذموموقد َن  .و حفظ األزواج سرت العورة, :يات ما كانت إالَّ تعاليم دينية, مثلبلّ اجلِ 
بعد موته ومع ذلك  بيحون تزوج االبن زوجة أبيهِ فقد كان أهل اجلاهلية ي  ,اس عنها ملذمَّتهايتنزَّه  النّ 

 .(4)فهم يسمُّونه نكاح املقت
 

                                 
نوير الّتحرير,222ص,2ج,اإلسالمية مقاصد الّشريعة( 1) أبو عبد اهلل الرازي ,فخر الّدين,وينظر,692ص,2ج,والّت

 .60ص,10ج,ه1260سنة,2ط,بريوت, دار إحياء الرّتاث العريب,مفاتيح الغيب, ( ه202)
 .222و222,ص,2ج,مقاصد الّشريعة اإلسالمية (2)
 .692ص,2ج,الّتحرير والّتنوير (3)
ْقيتُّ,أ شدُّ : الَمْقتُ  (4)

 
 ول ود عل يِه يق ال له امل

       أ ن يتزوَّج الرجل  امرأة  أبيه ِإذا طلَّقها أ و مات  عنها, : ونكاُح الَمْقتالب غض, وكان  امل
 ,وابن عاشور, (م ق ت)مادة .90ص,6ج,لسان العرب, ابن منظور , نظري,  كان  ي فعل يف اجلاهلية, وحرَّمه اإِلسالم  و 

 .222ص,2ج,اإلسالميةمقاصد الّشريعة 



51 

 

 .رِ َنجاسُة َعين الَخمْ : المطّلب الثّاني -
مر على األ مِة حفظًا وصيانًة للعقوِل واألمواِل والّنفوِس من الّتلِف والفساد قال اخل   حرم اهلل 

ِيَن َءاَمنُٓواْ ﴿:اهلل  َها ٱَّلذ يُّ
َ
أ َُٰم رِۡجٞس َيَٰٓ ۡزَل

َ
نَصاُب َوٱۡۡل

َ
ِۡن َعمَ  إِنذَما ٱِۡلَۡمُر َوٱلَۡميِۡۡسُ َوٱۡۡل ۡيَطَِٰن م  ِل ٱلشذ

ن يُوقَِع بَيۡنَُكُم ٱۡلَعَدََٰوةَ َوٱۡۡلَۡغَضآَء ِِف ٱِۡلَۡمرِ  ٩٠فَٱۡجتَنِبُوهُ لََعلذُكۡم ُتۡفلُِحوَن 
َ
ۡيَطَُٰن أ ُِ ٱلشذ إِنذَما يُرِي

ِذ  نتَُهونَ َوٱلَۡميِۡۡسِ َوَيُص نتُم مُّ
َ
لَوَٰةِ  َفَهۡل أ ِ وََعِن ٱلصذ  [91-91:املائدة]﴾٩١ُكۡم َعن ذِۡكرِ ٱَّللذ

وقد أمجع  علماء املسلمني , من عمِل الّشيطان  ًا وعمالً وقد مسّاها اهلل س بحانه وتعاىل رِجس
سة  اإلمام مالك فذهب, واختلفوا يف َناستها الع ينيِة ,على الّنجاسِة املعنويِة للخمرِ  إىل أنَّ اخلمر َن 

يث بن سعد و املزين بيعة و اللّ ر : ويرى بعض الع لماء منهم,َناسة ِحسية ذاتية كالبوِل والغائِط والّدم
وأهنا ليست من الّنجاسات , ىل طهارِة عني اخلمرإوبعض املتأخرين من البغداديني ,صاحب الشافعي 

  .(1)ال التلطخ هبا  رهبااحملرم إنا هو ش   وأنَّ 
 :بل يعد وهنا منّ  الطّيبات لّذلك قال أحدهم , السيما أنَّ الع رب كانوا  يتغنون  هبا       

اً  ــداء     إذ ا ما األْشرِبات  ذ ِكْرن  يـ ْوم  ـ ـ ط يِِّب الرَّاِح الِف  (2)فـ ه نَّ ِل
 فقصد  , ليهإي يرمي ي الذّ عد املقاصدِ ىل الب  إوحي رمحه اهلل لي   ىل رأي اإلمام مالكِ إالّناظر  إنَّ 

عافها ذارة حىت ت  جاسة والق  وب النّ بسها ث  فألْ ,  من اخلمرِ  ربِ ىل الق  إ بل املؤديةِ كل السّ   لك قطع  بذّ 
 .منها تنفر س و األنف  

رميِه ا وكمال  الرَّدِع عنه ا احْلكم  بِنجاسِته ا »:وي عضد ابن الع ريب ر أي اإلمام مالك فيقول ام حت  أ نَّ مت 
, فاحل كم  بِنج استه ا ي وجب  ميِ يقذَّر ها اْلعبد , في ك فُّ عنها, ق ربانًا بِالنَّجاسة وشربًا بالتَّحر حىتَّ 
     .(3)«التَّحرمي

هارة عدم ة الطّ علّ و ذار, , جاسة االستقْ ة النَّ علّ  مر, بأنَّ اخل   واستدل اإلمام القرايف على َناسةِ 
ا م طل وبة  ؛ةٍ ل ْيس ْت مب ست قذ ر  رمواخل ,جاسة وهي االستقذارة النَّ حتقق علّ  و ِإنَّ ا ق ضي  بِت نجيسه ا؛ أِل هنَّ

                                 
 .622ص,2ج,اجلامع ألحكام القرآن , ,القرطيب( 1)
, الكامل في اللغة واألدب,(ه622ت)أبو العباس حمّمد بن يزيد, املربد ,ينظر ,حسان بن ثابت ينسب هذا البيت إىل( 2)

 .102ص,1ج,ه211211ط,القاهرة , دار الفكر العريب , حممد أبو الفضل إبراهيم :حتقيق
 .122ص,6ج, أحكام القرآن,العريبابن ( 3)
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ب  .(1)فكان احل كم أنَّ اخلمر  َنسة, أي ت ِنجيسهال وٌب و م ا يـ ْفِضي إىل  اْلم طل وِب م ط, عادِ اإْلِ
عن  يف سياِق حديثهِ  -َناسة عني اخلمر-هذا املثالو قد أورد  اإلمام الطّاهر ابن عاشور 

الّذرائع؛وذلك عند  خ شيتهم عدم  ك الّشريعة عند املبالغة يف سدِّ سلِك جمتهدي األمة نفس  مسل  
فاعتمد وا على الوازِع اجلبّلي لتقويِة الوازع , من ج راء ض عف الوازِع الّديين  فني لألحكامِ امتثاِل املكلّ 

فقد قال . ريعةالذّ  يف سد قصد املبالغةِ  عند   ا هذاسٌج على منواهلِ ريعة ن  الشّ  لعلماءِ و  ..» :فقال,الّديين
لكنه لطخ هبا و  رهبا ال عن التّ ى عن ش  ا هن  اهلل إنَّ  , وهو يعلم أنَّ عني اخلمرِ  جاسةِ مالك رمحه اهلل بن  

وإذا كان ذلك عِسرًا ,رهباعن ش   ريعة االنكفافِ صِد الشّ اده مراعاة  ق  السّنة ما أف   صل له من استقراءِ ح  
 .(2)«اها ولوهنِ رقتِ  اربون مبحاسنِ فوس إليها بكثرِة ما نـ وَّه الشّ الن  لشّدة ميل 

 :                                فيقولمثّ ي واصل مساح ة اإلمام لي وضح م كانة الوازع يف اجتهاِد اإلمام مالك 
ه مل , يف حني أنَّ جاساتِ كالنَّ جعلها  ذارهتا و  فوس معىن ق  الن   رهبا بإشرابِ يين عن ش  قوية الوازع الدّ ت   أراد  »

 يف ذم شيء أنْ  ألحدٍ  وا نسبة قولٍ عامة بلدنا إذا أراد   ار من أمثالِ وقد ص  ,احليّ  جاسة اخلنزيرِ بن   يقلْ 
                     .(1)«"يف اخلمرِ قال فيه ما قال مالك ":يقولوا

 فم ا,عند النّاس ازعِ الو   مع تغرّيِ ا شيً ومت  , مقصود الّشرع  يف ضوءِ  مرِ ني اخل  كم َناسة ع  فكان ح  
انه  ا ج عل» ان بته  اكتف ى بذ لك  عن الوازِِع عنه  باحْلدِّ؛ ألنَّ الواز  ه  نع ة طب ِع اخْللِق النَّفر يفللَّه  سبح   عوجم 

ل يِه حِبس ِب شدَِّة وأمَّا ما يشت دُّ تق اِضي الطِّباِع له  فإنَّه غلَّظ الع ق وب ة  ع.الطَّبيعيَّ كاٍف يف اْلمنِع ِمنه  
 .(3)«ت قاِضي الطَّبِع له , و سدِّ الذَّرِيعِة إل يِه ِمْن ق رٍب و ب عٍد, وجعل ما حول ه  مًحى, ومنع  ِمن ق ربانهِ 

 

 

 



 
                                 

ين,القرايف,ينظر( 1)  .22ص,6ج,(د ت ط),(دط),عامل الكتب ,الفروق,(222ت)أبو العباس شهاب الّد
 .222ص,2ج,مقاصد الّشريعة اإلسالمية( 2)
حمّمد عبد :حتقيق,إعالم الموقعين عن رب  الَعالمين,(ه121ت)حمّمد مشس الّدين حممد بن أيب بكر,ابن قيم اجلوزية ( 3)

 .22ص,6ج,ه1211سنة,1ط,بريوت,دار الكتب العلمية,السالم إبراهيم
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 .كراهية الرجوع في الّصدقة:المطلب الثالث -
فرغب يف الصدقة واهلبة  ,بني املسلمني  االجتماعيِ  للتكافلِ  كثريةً   لقد فتح اإلسالم أبواباً 

ۡجٗرۚا ..﴿ :قال تعاىل, والعطية 
َ
ۡعَظَم أ

َ
ا َوأ ِ ُهَو َخۡۡيٗ َِ ٱَّللذ وهُ ِعن ُِ ِۡن َخۡۡي  ََتِ نُفِسُكم م 

َ
ْ ِۡل ُموا ِ  ِ َوَما ُتَق

 َۢ َ َغُفورٞ رذِحيُم ِۖ إِنذ ٱَّللذ َ ْ ٱَّللذ َتۡغفُِروا َۡ ْر ة, ف ِإن اتَّقوا النَّار }:وقال النَّيب.[21:املزَّمل]﴾٢٠َوٱ و ل و بشق مت 
دوا فبكلمةٍ    .(1){طيب ة مل جت 

واملواساة بني أفراد اجملتمع  وإقامة جسر احملبة , دقة  حتقيق األخوة االسالمية الصّ  مقاصدومن 
عن  واب بعد الرحيلِ م الثّ مل دائِ وجعلتها من  الع  , ريعة فيها لذلك رغبت الشّ ,بني الغين والفقري 
َقَطَع َعْنُه َعَمُلُه ِإالَّ ِمْن َثاَلثَةٍ }الدنيا قال النيب  ْنَساُن انـْ ِإالَّ ِمْن َصَدَقٍة : ِإَذا َماَت اإْلِ

فيها إخراج جزء من  ألنَّ »؛صدرٍ  وسعةِ , ِق أن خيرجها عن طيبة نفسٍ وعلى املتصد, (2){..َجارِيَةٍ 
ولذلك . فتمّحض أن يكون قصد املتربع النفع  العام والثواب  اجلزيل  . بدون عوض خيلفه احملبوبِ  املالِ 

كان من مقصد الشارع فيها أن تصدر عن أصحاهبا صدورًا من شأنه أن ال تعقب ه ندامة حىت ال 
 (3).«ُييء ضر للمحسن من جراء إحسانه فيحذر الناس فعل املعروف

فإن العائد في صدقته  :"الّصدقة واهلبة فقال النيب عن هنى الّشرع الرجوعهذا  ومن أجل
ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في }:وقال أيضاً  (4)"كالعائد في قيئه

 .(5){قيئه 
مثل سوء للرتهيب يف الرجوِع عن الّصدقِة واهلبِة بأخبِس احليوانات وهو لقد ضرب النيب 

                                 
ْر ٍة, أ ْو ك ِلم ٍة ط يِّب ٍة و أ نَـّه ا ِحج اٌب ِمن  النَّارِ :ب,الزكاة:ك,صحيحال,مسلم  (1) ق ِة و ل ْو ِبِشقِّ مت   , 6ج 1012:رقم, احلْ ثِّ ع ل ى الصَّد 

 .102 ص
 .1622ص ,2ج, 1221   :رقم,ما يلحق اإلنسان من الثواب بعدوفاته:ب,الوصية:ك, صحيحال ,مسلم  (2)
 .209ص,2ج,مقاصد الشريعة اإلسالمية, حمّمد الطاهر,ابن عاشور (3)
 .161ص,6ج.1290:قم,هل يشرتي الرجل صدقته؟:ب,الزكاة: ك,صحيحال, البخاري  (4)
لُّ أِل ح ٍد أ ْن يـ ْرِجع  يف  :ب,و التَّْحرِيِض ع ل يـْه ااهلِب ِة و ف ْضِله ا : ك,صحيحال,البخاري  (5) ق ِتِه  ال  حيِ   2ج . 6266:رقم,ِهب ِتِه و ص د 

  122ص,
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, وبال شك هي صورة تنفر منها طبائع النّاس, وهي أْن ي قيء مث يأكل قيئه, الكلب يف أقذر صورٍة 
, يين ضعف الوازع الدّ  ي عندِ بالوازع اجلبلّ لردِع املـ كلفني ريعة فاستعانت الشّ , وتستهجنها الّنفوس 

من التنفري الشديد, من وهو املنع عن الرجوع يف الصدقة, ملا اشتمل عليه »رعي كم الشّ لتقوية احل  
 .(1)«حيث شبه الراجع بالكلب, واملرجوع فيه بالقيء, والرجوع يف الصَّدقة برجوع الكلب يف قيئه

ا أ بل غ  يف الزَّجِر ع ن ذِلك  و أدلُّ عل ى التَّحرمِِي ممَّا ل و قال  مث اًل ال  .. » :قال ابن حجر  ولع لَّ هذ 
  .(2)«ت عودوا يف اهلِبةِ 

    :ىل هذا األسلوب حيث قالإوقد أوضح اإلمام الطّاهر ابن عاشور مقصد الّشريعة اللجوء 
, فهي صاحلة ألّن  مقصدًا شرعيًا للتشريع كانت ال تصلح للكونِ   األمور الومْهية وإنْ  واعلم أنَّ »
 .(3)«رهيباً رعية, فتكون طريقاً للدعوة واملوعظة ترغيباً أو تاملقاصد الشّ  ستعان هبا يف حتقيقِ ي  

 
 
 

 
 
 

 
 



 

  

                                 
 ,املطبعة الكربى األمريية,لشرح صحيح البخاري إرشاد الساري,(ه962ت)أبو العباس أمحد بن حمّمد, القسطالين (1)

 .12ص,2ج,ه1262سنة,1ط,مصر
 .622ص,2ج,فتح الباري شرح صحيح البخاري, ابن حجر( 2)
 .112ص,2ج, مقاصد الّشريعة االسالمية( 3)

 بعض األحكام المترتبة على رعاية الوازع الّديني: الثّانيالمبحث 
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 .تهاعدّ  انقضاءِ  وحمِلها أ دعوى المرأة في نفيِ :المطلب األول -
َوَل َُيِلُّ  ..﴿:د عوى املرأة يف محِلها أو انقضاِء عّدهتا إىل ديِنها وأمانِتها فقال  اهلل  و كَّل  

ن يَۡكُتۡمَن َما َخلَقَ 
َ
ِ َوٱِۡلَۡوِم ٱٓأۡلِخرِِۚ  لَُهنذ أ رَۡحامِهِنذ إِن ُكنذ يُۡؤمِنذ بِٱَّللذ

َ
ُ ِِفٓ أ  .[228:البقرة]﴾..ٱَّللذ

املراد  ِإْن ك نَّ يـ ْؤِمنَّ بِاللَِّه و اْليـ ْوِم اآْلِخِر ليس  ؛قبول يف ذلك قوهلا م   أنّ  » : اآليةِ  اللة من  الدّ  وجه  
ه نبغي ل  وال ي   رتئ عليهِ املؤمن ال ُي   ايف اإِلميان, وأنَّ ه ين  ن, بل التنبيه على أنَّ ل بإمياهنّ في احلِ منه تقييد ن  

    .(1)« فعل  ي   أنْ 
 دقِ عث على الصّ اإلميان يب   ألنَّ ؛ (2)حيحاإلميان الصّ  يين هو وازع  الوازع الدّ  وكما تقرر سابقا أنَّ 

كراهنا ن  مانة األ, وليس من احملافظة على احملافظة على األمانةِ  ومن الربِّ ,  الربِ  ىلإدق يهدي والصّ 
 .اتماهن  وكِ 

ة وقلّ  ,سدت األخالقوف  , حال النّاس  ر  فإذا تغيّـ ,  كمِ احل   مناطِ  يين معترب يف حتقيقِ ازع الدّ فالو  
 .للحكم  ظر االجتهاديتغري النّ , وكثرة اخليانة  ,األمانة 

حواِل مِكن ِة و األ  و األ   زِمنة األ  غريُِّ  الف تو ى, و اخِتالفه ا حِبس ِب تيريِ ت غ »:اجلوزية  يمقال ابن الق
 .(3)«اِئدِ والنيَّاِت والع و 

 ومىت ارتيب   »:فقال,لديهنَّ غري درجة الوازع الديين ىل مراعاة ت  عاشور إ به اإلمام ابنلذلك ن  
, أي ينتفي صّدقهنَّ  (4)«..األطباء والعارفني املصري إىل ما هو احملقق, وإىل قولِ  قهن وجبَّ يف صدّ 

 . يهنَّ وضعف الوازع الّديين لد, اهلنَّ وهذا لتغري ح  , وال يصار إىل قوهلنَّ 

                                 
دار إحياء الرّتاث ,حممد عبد الرمحن املرعشلي:حتقيق,أنوار الّتنزيل وأسرار الّتأويل,(222ت)ناصر الّدين أبو سعيد,البيضاوي( 1)

 .121ص,1ج,ه1212سنة,1ط,بريوت, العريب
 . وما بعدها, 61ص , ينظر اىل املبحث الثّاين من الفصل األول ( 2)
 .11ص2ج,إعالم املوقعني عن رب العاملني,ابن قيم اجلوزيَّة( 3)
, "الوازع العلمي"وهو ما يسميه , شهادة أهل اخلربة واملعرفة : أي" األطباء والعارفني: "وقوله, 292ص1ج,التحرير والتنوير( 4)

وال تشرتط العدالة يف شهادة أهل املعرفة بنظره؛ , ويقوم مقام الوازع الّديين ,رب يف الّشرع عند ابن عاشورفالوازع العلمي معت
وكفى , و العارف حريص ما استطاع أن ال يؤثر عنه الغلط واخلطأ, "حتقق الوازع عن شهادة الزور:" ألنَّ املقصود من العّدالة

 . 220ص1ج,نفسه  املصدر,,نظري.الّشهادة بعلمه مظنة إلصابة الصواب فحصل املقصود من
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ال تصدق املرأة يف دعواها انقضاء  » :ونته حيث قاليف مدّ رأي ابن العريب  ونقل مساحة اإلمام
 القرآن و ك ل  ذلك إىل أمانتهن, إذْ  يانة, مع أنَّ الدِ  لضعفِ  أقلَّ من مخسة وأربعني يوماً  هتا يف مّدةعدّ 
ن يَۡكُتۡمَن َما َخلَقَ  ..﴿:قال

َ
ِ َوٱِۡلَۡوِم ٱٓأۡلِخرِِۚ  َوَل َُيِلُّ لَُهنذ أ رَۡحامِهِنذ إِن ُكنذ يُۡؤِمنذ بِٱَّللذ

َ
ُ ِِفٓ أ  ٱَّللذ

 . (1)«لماء املالكيةع   ضاء عند  توى والق  رت الف  ريب ج  وبقول ابن الع   ,[228:البقرة]﴾..
كم  وهذا  احل  فإذا رقَّ وضعف تغريَّ ,  احلكم الفقهييين أثر يف تعليل الدّ  للوازعِ  أنَّ  و بعد  يتضح
ت ل ه الّشريعة وكل وعلى هذا االعتبار يصح النَّظر االجته ادي يف كِل م نْ ,ارعالشّ  متشيًا مع مقصودِ 

جاز رفع أْمره إىل القضاء أو , مثَّ ارتيب يف أمانتِه أو يف تصرفهِ ,أوم ن و يلَّ واليًة ,لّدينِه وأمانتِه حقًا 
 .لطانالسُّ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                 
 .222ص,2ج,مقاصد الّشريعة اإلسالمية ( 1)
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 . شهادة َمْن ضعف وازعه الّديني :المطلب الثّاني -
قضى ها ي  فبِ  ,هادة الشّ  كم هيَّ احل   اضي يف اصدارِ عتمد عليها الق   ي  ائل اإلثبات اليتَّ وس   إنَّ أهمَّ 

 .هاقوق إىل أهلِ احل   وصل  هبا ت  و  , صوم بني اخل  
  :تعريف الشهادة -
   (1)اينةضور واملع  واحل   ,فلّ و احلِ ,قاطع الاخلرب : امنه   كثريةٍ هادة هلا معان ٍ الشّ : لغة. 

   (2)«القضاءِ إخبار ِصّدق إلثباِت حقٍّ بلفِظ الشَّهادة يف جملِس  »: الّشهادة هي :اصطالحا. 
 . األمةِ  ع علماءِ ريفة, وإمجا  بوية الشّ نة النّ والسّ , الكرميِ  القرآنِ ِصوص مشروعة بنوالّشهادة 

ِنُكمۡ ..﴿ :  ول اهللق   الكرميِ  القرآنِ  نِ فمِ  ل  م  ِۡ ْ ذََوۡي َع وا ُِ ۡشهِ
َ
   ومن السنة, [2:الطالق]﴾..َوأ

األمة  أمجعتِ و  ,(3)«سألهايَ  قبل أنْ  بشَّهادتهِ الذي يأتي ! ال أخبركم بخير الشُّهداءأ} : قوله
 .(4)شروعةجة م  هادة ح  الشّ  على أنَّ 

الة  لقوله  قِيُمواْ  ..﴿ :إّن أعظم ش روِط قـ ب وِل الشَّهادة العد 
َ
ِنُكۡم َوأ ل  م  ِۡ ْ ذََوۡي َع وا ُِ ۡشِه

َ
َوأ

 ِۚ ةَ َّلِلذ َِ َهَٰ ظة الصَّغائر واحملاف   ائر والتَّحفظ من  الكب   اب الذُّنوباجتن   » :دالة هيوالع  .[2:الطالق]﴾..ٱلشذ
 .(5)«املروءةِ  على

كفي إْذ ال ت  ,(6)«حتقق الوازع عن شهادة الزور » :هو الطّاهر ابن عاشور عند   العدالةِ  من   املقصود  و 
 .عندهم يين واخل لقيالدّ  الوازعِ  متكنِ  من خاللِ  الّشهودِ  الّنظر اىل حالِ   ل ُيب  ب  ,سبدالة الظاهرة فح  الع  

 كان    ؛فلذلكتوثيقهااإلخبار  عما يبنّي احلقوق و  :هودِ ريعة من الشُّ ومقصد الشّ »:قال ابن عاشور
. كونوا متصفني مبا يز عهم عن الكذبِ بأن ي  ,ون بهِ دق فيما خيرب  ظنة الصّ يكونوا م   املقصد منهم أنْ 

                                 
 (.شهد)مادة , 629ص2,لسان العرب ج, ابن منظور , ينظر( 1)
د,ابن اهلمام( 2) ين حمّم  .222ص,1ج,(دت), ( دط),دار الفكر,  فتح القدير, ( ه221ت)كمال الّد
 .1222ص, 2ج,1119:بيان خري الّشهود, رقم : ب, األقضية: ك , صحيحال ,مسلم  (3)
, 1دار املسلم للنشر والّتوزيع ط, فؤاد عبد املنعم أمحّد : حتقيق, اإلجماع, (ه219ت)أبو بكر حمّمد النيسابوري ,ابن املنذر( 4)

 .21ص, ه 1262سنة
شركة دار األرقم ,عبد اهلل اخلالدي .د:حتقيق, الّتسهيل لعلوم التّنزيل , ( ه121ت)أبو القاسم حمّمد الغرناطي, ابن جزي ( 5)

 .120ص, 1ج, ه 1212سنة,  1ط, بريوت , بن أيب األرقم 
 .220ص,1ج, التحرير والتنوير ( 6)
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 .(1)«وءةوهو املر   لقيٌّ خ  دالة, و  وهو الع   يينٌّ دِّ : أمران والوازع  
, َلْسُت َأْعرُِفَك »: فـ ق ال  ل ه  , ه بشهادةٍ هد عند  أنَّ رجال ش   }: روي عن عمر بن اخلطّاب

بِِأي  َشْيٍء  » :ق ال  , ه  أن ا أ عرِف: مِ ق و ر ج ٌل ِمن  ال فـ ق ال  , «اْئِت ِبَمْن يـَْعرُِفكَ , َواَل َيُضرَُّك َأْن اَل َأْعرَِفَك 
الِة و اْلف ضِل : ق ال   «تـَْعرِفُُه؟ َلَه َونـََهارََه »: ال  فق, بِاْلعد  َوَمْدَخَلُه , فـَُهَو َجاُرَك اأْلَْدَنى الَِّذي تـَْعِرُف لَيـْ

ْرَهِم اللََّذْيِن ِبِهَما ُيْسَتَدلُّ َعَلى اْلَورَِع؟»:ال  ال, ق: قال   «َوَمْخَرَجُه؟ يَناِر َوالد  : قال   «َفُمَعاِمُلَك بِالد 
َلْسَت » :ال  ال, ق: قال   «فـََرفِيُقَك ِفي السََّفِر الَِّذي ُيْسَتَدلُّ َعَلى َمَكارِِم اأْلَْخاَلِق؟» :ل  اال, ق
 .(2){«اْئِت ِبَمْن يـَْعرُِفكَ » :قال  لِلرَّج ل مثَّ ,  «هُ َتعرِف

الثَّابتة بالسُّؤال عن حال  وهي,قيقيةِ احل   دالةِ الع  عن  حثِ الب   جوبِ على و  دّل هذا احل ديث 
 .اهرة دالة الظّ ى بالع  وال ي كتف   , ندهميين عِ الدّ  وة الوازعِ والّدالة على ق  ,  التَّزكية الشُّهود بالتَّعديل و

 وضعفِ  شي رقةِ تف   خاصة عند   هودِ الشُّ  حري عن حالِ الت  ؤال و  الس   ضاةِ جب على الق  لذلك و  
 .يين يف اجملتمع الدّ  الوازعِ 

قوم أمام ي   يعرض يف هذا أنْ و  »:هودالشُّ  يين يف صفاتِ الدّ  الوازعِ  يف اعتبارِ  -ابن عاشور ليقو 
. يين, ومنها القرابةما يضعفان الوازع الدّ فإهنَّ ؛ وشّدة البغضاء , شّدة احملبة:وجب  ضعف ه مثلازع ما ي  الو  

 .(1)«ِت الّشهودِ حّري يف صفا التَّ ازع يتعنيَّ الو   ار ضعفِ ومبقدّ 
أِلنَّ الف اسق  »الّديين ؛ازع الو   عايةِ رِ على  م ست ند اسقِ هادة الف  كم ش  أّن ح  , كره بق ذِ ظهر مما س  ي  و  

رب  بِه يف  حظوِر ومب ا خي 
 
رِّئ ه  على ااِلسِتخف اِف بِامل ييِنِّ يف نفِسِه, و ض عف  الوازِِع ُي  ضِعيف  الو ازِِع الدِّ

تَّب   عليِهم ا ِإضر اٌر بِالغ رِي أو بالصَّاحِل العامِّ وي قوِّي ج رأته  عل ى ذلك  د وًما إذ ا مل يـ ت ب شه ادٍة أو خرب ٍ يرت 
 .(3)«ثِلهِ ْن موي ند م على ما صد ر ِمنه  وي قِلع ع

 

                                 
 221و222ص,2مقاصد الّشريعة اإلسالمية ج( 1)
 بريوت, العلميةدار الكتب , حمّمد عبد القادر عطا: حتقيق,  السنن الكبرى, (ه222ت)أبو بكر أمحد بن احلسني,البيهقي( 2)

ِه يِف السُّؤالِ :ب, أداب القاضي:ك,  ه1262سنة, 2ط. ل ْي ع  ِإ ت ه  ب اِطن ًة م ت قاِدمةً ,م ن  يـ ْرج  رِفـ  ْع  ,ُي ِب  أ ْن ت ك ون  م 
 .620ص ,2ج,وصححه األلباين يف اإلرواء.  612ص, 10ج , 60200: رقم

 .621ص,  62ج ,التحرير والتنوير ( 3)
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 .رشيِد اليّتامىتَ : المطلب األول -
ف نهت عن , وِصيانتها من الّضياِع , املـ حافظة على األمواِل , مقاصِد الّشريعة اإلسالميِة ِمن 

سن  الّتصرف  هبا  َٰلَُكُم َوَل تُ ﴿:فقال, حىتَّ ال ي ضيع ها , ت سليِمها إىل م ن ال حي  ۡمَو
َ
َفَهآَء أ ۡؤتُواْ ٱلسُّ

ُ لَُكۡم قَِيَٰمٗ  الّشريعة كما ع نيْت , وملْصلحتِه ح كمت الّشريعة باحل ْجر  .[5:النساء]﴾ا ٱلذِِت َجَعَل ٱَّللذ
ارِه احملافظِة عليِه وإىل  و دع ت إىل, بالّيتيم و مالِه  ِه املشر وعِة له  , استثم  قال النيب , وانف اقِه يف األوج 

 .(1){ ةُ الصََّدقى تَأكَلُه تَّ ِجْر فيِه, وال يَترُكُه حَيتَّ يم ا لُه ماٌل فلتِ َأاَل َمْن َوِلَي ي }:
فإذا ,   و ازعهم الّديين ةو قوّ , لصدِق أم انتهم , ض ت ح ق الّتصرف عِن الّيتامى إىل األ وِصياِء و فوّ 

ِۡنُهۡم ..﴿:ليهم أمو اهلم قالإد فعوا , و نض جت ِقواهم الب دنية والع قلية , ب لغ وا احلّلم فَإِۡن َءانَۡستُم م 
 ِٗ َٰلَُهۡمِۖ ا فَٱۡدَفُعٓواْ رُۡش ۡمَو

َ
 .[6:النساء]﴾..إَِِلۡهِۡم أ

وثبت  كما مر م عنا أّن , أي ترشيد اليتامى, ف الوازع الّديين م عترب هنا يف تعليِل احل كم الّشرعي 
وفتوِر احِلس الّديين الو ازع هلم ؛ لذلك ذ هب اإلم ام ابن , وأحوال الّناس , األحكام تتغرّي بتغرّيِ الّزمان 

وتف شْت اخلِيانة ي رفع أمر األْوصياِء إىل , األم انة  وقّلت, إذا ف سدت األْخالق  أنّه ,عاشور
و حْيجر على الّصالحيات اليّت ا عطيت هلم  , الس لطان ليز عهم عن سوِء ت صر فهم مباِل اليّتامى

منع هم  از للقضاءِ قوق ج  احل   منْ  منوا عليهِ ا ائت  تصرُّف املؤمتنني فيم   لوى بسوءِ مت الب  ع   اوإذَّ »:قال
  .(2)«اصّرف فيه  بالتّ  ادِ االستبد   ن  مِ 

و نق ل عِن الّشيخ ابن عطية
ال  مننا أنَّ ز   واب يف أوصياءِ والصّ ..» :فقال, ما ي عِضد رأيه(3)

                                 
, ( دط), بريوت, دار الغرب اإلسالمي,بشار عواد معروف:حتقيق,السنن,(ه619ت)أبو عيسىحممد , الرّتمذي( 1)

ويِف ِإسن ادِه م قاٌل؛أِل نَّ املثـ ىنَّ بن »  :وقال,  62ص,6ج,221رقم,ماجاء يف زكاة مال اليتيم:ب,الزكاة:ك,ه1992سنة
 .622ص,2ج,122 وضعفه األلباين يف اإلرواء رقم,« الصَّبَّاح ي ض عَّف  يِف احلِديِث 

 .222ص,2مقاصد الّشريعة اإلسالمية ج( 2)
ويلَّ ,له شعر, عارف باألحكام واحلديث, أندلسي, مفسر فقيه, أبو حمّمد عبد احلق بن عطية احملاريب الغرناطي: هو( 3)

لوجيز يف له احملرر ا, ه 222ه و221قيل يف تاريخ وفاته سنة , تويف بالورقة , وكان يكثر الغزوات , قضاء املرية
  .626ص, 2ج, األعالم,الزركلي, ينظر. تفسري الكتاب العزيز

 أثر الوازع السُّلطاني في تقيد أو منع بعض األحكام:المبحث الثالث
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يرّشد  على أنْ  صياءِ واطؤ األوْ ن ت  ا ح فظ مِ ه, ملِ شد عند  وثبوت الرّ ,  لطانِ إىل الس    عن رفعهِ ي ستغىن  
ن قول ه حس  است  و  » :مث أردف قائالً  (1)«ذلك الوقت صيله يفة حت  وقلّ , ههِ ور لسف  احملج   ويربأ  , صيالو  
 .(2)«قهاء  املالكية بعدهف  

ل الَِّذي يف مقدم ع م  ِه فاليو عل » :ابن عطية بقوله على رأي (3)أبو احلسن التُّس ويلق وعلّ 
اد اْلعلَّة  ْبن ع ِطيَّة ف كيف ِبِه ان  يف زم ان اذ ِلك ِإذا ك أِل نَّ  ؛انِبفساد الزَّمالق اِضي ُيرِي يف اْلو صّي اِلحتِّ

 .(4)«عده بقرون ك ِثري ة؟و  ب  يف ز مانن ا الَِّذي ه
و ال ي كتفى بتصريِح , و تغرّي الّزمان , و يـ ْفهم ِمن هذا أنَّه ال ب د ِمن الن ظر إىل أحواِل النَّاِس 

ي اهم إىل والِة األموِر ابل ُيب  رفع ق ض, وذلك لض عِف الوازِع الّديين , يف ترشيِد الّيتيم  الو صيِّ 
 .(5)« م ْنزِل ة  اإْلِم اِم ِمْن الرَِّعيَِّة م ْنزِل ة اْلو يلِّ ِمْن اْلي تِيمِ  »:قال الشافعي.للّتصرِف يف حقهم باألْصلحِ 

 ريعة حق  ه الشّ لت ل  وك   نْ م   يف كلِّ  -لطاين ازع الس  نفيذ الو  ت   -كم ى هذا احل  وُيري جمر  
 النّ  عنِ  انت واليةٌ أك   الوالية سواء  

 
ه سق  ما يفيد فِ  صيّ أو الو   يلّ ن الو  هر مِ ظ   اإذ. الفس أو امل

 .عف وازع دينهض  و  
 
 



                                 

عبد احلق      أبوحمّمد ,ابن عطية,وينظر,626ص,2ج,التحرير والتنويرو,221ص,2ج,مقاصد الّشريعة اإلسالمية( 1)
دار الكتب , عبد الس الم عبد الّشايف :حتقيق,المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز,  (ه226ت)األندلسّي 

 .11ص,6ج,ه1266سنة,1ط,بريوت,العلمية
 .222ص,2ج,مقاصد الّشريعة اإلسالمية( 2)
, له شرح املختصر الّشيخ هبرام, وويّل الق ضاء هبا,ن شأ بفاٍس , م الكي , ف قيه, علي بن عبد السالم أبو احلسن التُّسويل: هو( 3)

تويف سنة , جوبة عن مسائل األمري عبد القادر يف اجلهادواأل,(حتفة احلكام البن عاصم)والبهجة يف شرح التحفة 
 .699ص,2ج,األعالم,والزركلي.222ص,1ج,شجرة النور الزكية,خملوف,ينظر,ه1622

دار , حمّمد عبد القادر شاهني:حتقيق, الَبهجة في َشرِح التُّحفةِ ,(ه1622ت)علي بن عبد السالم, أبو احلسن التُّسويل( 4)
 .222ص,6ج,1212سنة,1ط,بريوت,الكتب العلمية 

 .161ص,ه1211سنة,1ط,دار الكتب العلمية ,األشباه والّنظائر,(911ت)جالل الّدين بن أيب بكر,السيوطي( 5)
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 .منع تعدد الّزوجات: المطلب الثّاني  -
و له الق درة , اجل ور و أِمن, ب ينهنَّ فسِه الع دل ملْن وثق  ِمن ن  , لعباِده ت عدد الّزوجات  أ باح  اهلل 

لذ تُ ﴿ :فقال,على القياِم بواِجبه اجتاههنَّ 
َ
ْ َما َطاَب ِإَوۡن ِخۡفتُۡم أ ْ ِِف ٱِۡلََتَََٰمَٰ فَٱنِكُحوا ۡقِسُطوا

وۡ 
َ
ةً أ َِ َِٰح لُواْ فََو ِِ لذ َتۡع

َ
ََٰعِۖ فَإِۡن ِخۡفتُۡم أ ََٰث َوُرَب َِن ٱلن َِسآءِ َمۡثَِنَٰ َوثَُل َٰلَِك  لَُكم م  َٰنُُكۡمۚ َذ يَۡم

َ
َما َملََكۡت أ

لذ َتُعولُواْ 
َ
ۡدَِنَٰٓ أ

َ
 .[3:النساء]﴾٣أ

اللَّه  تعدُّد   ع  وق د شر » :-يف احِلكمِة ِمن م شروعيِة الّتعدد-ي قول اإلمام الطّاهر ابن ع اشور
ِد األ مَِّة بِازدياِد اريِ منه ا أنَّ يف ذِلك وسيلًة إىل  ت كث: النِّساء لِلق ادِر اْلع ادِل ِلمص احل  مجَّةٍ  و اليِد ِفيها, مل عد 

ِئي ه نَّ  األ نوث ة يف أل نَّ  ؛أكثـ ر  من  الرِّجاِل يف كلِّ أ مَّةٍ  و منه ا أنَّ ذِلك  ي عني  على كف الِة النِّساِء الالَّ
اْلموالِيِد أ كثـ ر  ِمن الذُّكورة, وألنَّ الرِّجال  ي عرض  هل م ِمْن أسباِب اهلالِك يف احلْ روِب والشَّدائِد ما ال 

رميِه ل ..ي عرض  لِلنِّساِء,   م ا ُي رُّ إل يِه ِمن  اْلف ساِد يف ـوِمنه ا أنَّ الشَّريع ة  ق د حرَّمِت الزِّنا وض يَّقت يف حت 
ِد النِّساِء ِلمْن كان  ِمن   األخالِق واأل نساِب ونظاِم العاِئالِت, فن اسب  أ ْن ت وسَّع  عل ى النَّاِس يف ت عدُّ

ب واًل عل  .(1)«هِ يالرِّجاِل ميَّااًل للتَّعدُِّد جم 
م وإذ ا مل  يق  » :إىل خ طورِة عدم حتقيِق الع دِل بني الّزوجاِت فقال كما ن به مساحة اإلمام

ن شأ عقوق  ا, و تعدُّد  الزَّوجاِت على قاِعدِة الع دِل بينه نَّ اختلَّ نظام  العائلِة, وحدثِت الفنت  فيه
ذ ى اِئِهم, فال جرم  أ ْن كان  األيف أ بنذ اه م يف ز وجاهِتِم و أناِء آباء ه م بباأل   وق  الزَّوجاِت أزو اجه نَّ, و عق

ب  أ ْن يف  .(1)«الِ طبصِل باإلِ  عائدٍة عل ى األ  ري  تك ون  مضب وطًة غ التَّعدُّد ملصلحٍة ُي 
وقعة املت   واألضرارِ  ة باملفاسدِ ه  نوِّ ـم  وال, ها مساحة اإلمام أطلق  يرية اليّت حذِ التّ  الكلمةِ  على ضوءِ 

مقصود الّشرع من  واختاللِ ,  ظام العائلةِ نِ  على اضطرابِ  كاسهِ وانعِ , د عد  التَّ  اباحةِ  استغاللِ  ن سوءِ مِ 
هْل مي كن للوازِع الس لطاين أْن حيجر  املب اح ؟ أو ي قيده؟يف ظل الّصالحيات اليتِّ يتمتع  هبا ويّل  .احلكم
صرف ت  » :ووفق  الق اعدة الِفقهيِة اليّت قـ ر ر ها أهل الِعلمِ , والّتدابري اليّت أوكل تها ل ه الّشريعة الغراء , األمِر 

 .(2)«حةِ نوط باملصل  م   اإلمام على الرعيةِ 
 

                                 
 .661و662ص ,2ج,التحرير والتنوير( 1)
 .161ص,األشباه والنظائر, السيوطي( 2)
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ابة على هذا الس ؤال  و جدت فتوى م همة له يف مسألِة ,ثار الّشيخ آو أنا أقتفي , ق بل اإلج 
كن  ع رضها , " ونة أعالم من الّزيت"يف كتابه  (1)ود مشّامن قلها عْنه الق اضي حمم, وجات ت عد د الزَّ  ومي 
 :نقاٍط أساسيةٍ  يف ثالثِ 

 .الَفتوىَحيِثيات : أوال   -
و سأل ه الّشيخ مشّام , ود مشّام مع ثّلة من شيوِخ الزّيتونة بالّشيِخ اإلمام يف بيتهِ اْتصل  الّشيخ حمم

ََٰعِۖ  ..﴿ :عن م وض وِع الّتعدد يف قولِه تعاىل ََٰث َوُرَب َِن ٱلن َِسآءِ َمۡثَِنَٰ َوثَُل ْ َما َطاَب لَُكم م  فَٱنِكُحوا
ةً  َِ َِٰح ْ فََو لُوا ِِ لذ َتۡع

َ
وهل ُيوز إيقاف العمل به إذا اقتضت املصلحة ذلك .[3:النساء]﴾..فَإِۡن ِخۡفتُۡم أ

 ودعت الضرورة ؟
 .إَجابة اإلَمام ابن َعاُشور: ثانيا   -

  هِ ـــــكالم  نْ ه مِ ــــصت  ول ما خليق  رر و  يق  و   ,يشرح ويستعرض يخال الشّ فاهن  :قال الشيخ مشّام 
 :ناصر ثالثةجود ع  ي و  ن هذا يقتض  واب ع  اجل  : تها قو 

 .االعرت اف حبّليِة الّتعّدد وبش روطهِ  -1

 .الّدليل على ذلك وإقامة, و جود املض رّة ِمن الّتعّدد -2

ّققة وإنَّه ُيوز  ,م باح  -الّتعّدد-إنَّه  -3 َوِلولّي األمِر أّن يمَنع النّاس ِمن فعِل هذا ,ِبص ورٍة حم 
والّتاريخ اإلسالِمي حافل بأمثلٍة ت دّل على ذلك ت عاط اها , لوجوِد مضرّة فيِه  الُمباح

 .(2)الّصحابة رضواِن اهلل عليهم

                                 
اخلريية اإلسالمية,   باملدرسة العرفانية التابعة للجمعيةم, وتعلم 1900ولد مبدينة تونس سنة . ققوحمعامل, فقيه, باحث,   (1)

ودرس باجلامع األعظم, مث التحق باملعاهد العلمية الثانوية, وخترج على يديه أفواج من طلبة العلم على مدى . وجبامع الزيتونة
املؤنس يف أخبار إفريقيا وتونس :ومن آثاره,"الفتح"و" اهلداية"نشر حبوثًا علمية يف جمالت وجرائد كثرية, مثل .مخسني عاماً 

َتكمَلة ُمعجم ,خري بن رمضان حممد ,ينظر.م1991تويف سنة, ومن تراثنا اإلسالمي,( حتقيق وتعليق)إلبن أيب دينار 
 .292ص,ه1212سنة,1ط,دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع, بريوت , فينـــُؤلالم

قال ابن , وأهل القدوة فيهم, فمنع من ذلك كبار الصحابة , الكتابياتإباحة الزواج من تقيد عمر بن اخلطاب :مثل( 2)
, "أتزُعُم أنها حراٌم فأخلي سبيلها؟ :" , فكتب إليه"خل  سبيلها:" تزوج حذيفة يهودية, فكتب إليه عمر »:جرير الطربي

وإنا  » :بقوله يع عمروعلل الطربي رمحه صن,«"ال أزعم أنها حرام, ولكن أخاف أن تعاطوا المومسات منهن:" فقال
كره عمر لطلحة وحذيفة رمحة اهلل عليهم نكاح  اليهودية والنصرانية, حذارًا من أن يقتدي هبما الناس يف ذلك, فيزهدوا يف 

جامع البيان في تأويل ,(ه210ت)حمّمد ابن جرير,الطربي,ينظر, «املسلمات, أو لغري ذلك من املعاين, فأمرمها بتخليتهما
 222ص,2ج,ه1260سنة,1ط,مؤسسة الرسالة, أمحد حمّمد شاكر: حتقيق,القرآن



63 

 

دة أهل وأطنب رمحه اهلل يف احلديث عن العوائد التونسية وامتدح عا :وأضاف الّشيخ مشّام 
 أيدٍ  إّن أهل البادية يفزعون إىل الّتعدّد بقصدِ »:وقال, واالكتفاء بواحدة, املدن يف ترك التعددّ 

 .« عاملةِ 
 .تعليق الّشيخ محّمود شمام: ثالثا   -

وبالرجوع إىل األساس الذي أشار إليه األستاذ رمحه اهلل َند أّن األصل »:قال الشيخ مشّام
أّما ما هو مباح وجائز فإنّه لويّل األمر أن يعّطل هذه اإلباحة ملصلحة  ,يقتضي الوجوب أو املنع 

 .(1)«وحكم احلاكم يرفع اخلالف, تقتضي ذلك 
 أّن حكم إباحة تعدد الزوجات عند اإلمام الطّاهر ابن عاشور وبعد هذا العرض يبدو

وأ حلق ,ل هذا الشرط فإذا اخت, وجاتوهو حتقق العدل بني الز , لّديين مرتتب على رعاية الوازع ا
فيمكن لويل األمر التصرف مبنِع هذا املباح أو , واضطرب النظام العائلي واأل سري , الضرر بالّناس 

 .تضيق مساحته للمصلحِة العامةِ 
واستكماالً هلذا السفر ال أرى مانعاً أن أقف وقفة م تسائل عن منحى اإلمام الطّاهر ابن عاشور  

هل لويل األمر منع مباح ثابت بالكتاِب والسنِة حبجِة املصلحة و وجات؟ يف حْجر إباحة تعدد الز 
 العامة ؟وإذا سلمنا بتوقع املفسدة فهل ي شرع املنع على جنس املباح أم على أفراٍد منه فقط؟ 

يب فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي عن  ما  ..» :شكالية فيقول اإل هذهعرب أسلوب نقدي ُي 
لزواج بأكثر من واحدة, ملا يرتتب على التعدد ـ يف زعمه ـ من مفاسد أسرية دعا إليه بعضهم من منع ا

واحتج هؤالء بأن من حق ويل ,ومضار اجتماعية وأخذ بذلك بعض البالد اإلسالمية املقلدة للغرب
واحلق أن هذه االستدالالت كلها  ...األمر أن مينع بعض املباحات جلبا ملصلحة أو درءا ملفسدة

 (2)« أمام النقد العلمي السليم باطلة وال تقف
 
 

                                 
مسألة تعدد " 90: الفتوى رقم,فتاوى الشيخ اإلمام محمد الطّاهر ابن عاشور,حممد بن إبراهيم بو زغيبة .د,ينظر( 1)

 222ص,ه1262سنة ,1ط,ديب, مركز مجعة املاجد للثقافة والرتاث," الزوجات
 122و122ص,م1992سنة,1ط,القاهرة,دار القلم للنشر والتوزيع,الّشريعة اإلسالمية االجتهاد في,يوسف,القرضاوي( 2)
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منع كبار أن تقيد ويل األمر للمباح يكون يف بعض األوقات أو لبعض الناس كيرى فضيلته و 
ضباط اجليش أو رجال السلك الدبلوماسي من الزواج بأجنبيات, خشية تسرب أسرار الدولة, عن 

أن حييف ذلك على البنات منع زواج الكتابيات إذا خيف أو , طريق النساء إىل جهات معادية
أما ,املسلمات, وذلك يف جمتمعات األقليات اإلسالمية الصغرية واجلاليات اإلسالمية احملدودة العدد

 (1).أشبه بالتحرمي الذي هو من حق اهلل تعاىلاملنع العام املطلق فال ُيوز؛ألنّه 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

                                 
 .122ص,  االجتهاد يف الّشريعة اإلسالمية ,القرضاوي يوسف, ينظر(  1)
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 ةــــــــــــــالخاتم
 :دراج أهم النتائج املــــتوصل إليها وهي كالتايل إميكن , يف ختام دراسة هذا املوضوع وحبثه 
إاّل أنَّ اإلمام ابن عاشور فصل يف ماهيتِه تنظرياً , مجااًل إتعرض علماء املقاصد إىل الوازع 

وجعل منه  جاء ابن عاشور, مشار إليه بإُياز  -يف كتب السابقني-فبعدما كان الوازع ,وتطبيقاً 
وما من  , وهذا ما يفسر ظهور حبوث علمية أفردت موضوع الوازع يف دراستها , موضوعاً بارزاً للعيان 

 .كاتٍب إالَّ وي تحف حبثه بذكر أقوال اإلمام ابن عاشور 
 :يف النقاط اآلتية  هوميكن تلخيص إضافاته وإسهامات

  االوازع مع أّن لفظ الوازع كان شائعً  فابن عاشور هو أّول من حّد مصطلح, بيان مفهوم الوازع  .1
 .عند املتقدمني اورائجً 

مرتبتان داخليتان ومها : فتبني له أنَّه يرتاتب على ثالثة مراتب وهي, استقراء أنواع الوازع  .2
:  ومرتبة ثالثة خارجة عن إرادتِه وهي,"الّدينية"و " اجلبلية: "ناشئتاِن عن ذاِت املكلف 

الوازع الديين مبرتبيت الوازع كما استنبط عالقة ,  وبني ترابط املراتب الثالثة, " السُّلطانية"
 .والسٌّلطاين منفذ له , فاجلبلي ممهد له 

, حقيقتها توضيحِ  ومن أمهها الفطرة فأطال النفس يف,االهتمام بوسائل رعاية الوازع ونائه  .3
ها والتحذير من خرقِ  على احملافظة عليها, واحلث ة هلا,ريعومسايرة مقاصد الشّ  , تهاومدى أمهيّ 

 .اواختالهلِ 

وما له من األمهية  ,صالح الفردي تكلم العلماء على أثر الوازع يف اإل, حضور النزعة اجلماعية  .4
 و, إالَّ أن ابن عاشور ربط صالح الفرد بغرض اإلسالم األمسى , يف ضبط تصرفات املكلفني 

وهنا تكمن اجلدة وامليزة ؛ ألنَّ , وأكد على تالزمهما وتكاملهما ,  صالح االجتماعيهو اإل
 .املقصد العام من التشريع هو حفظ نظام األمة ومصاحلها 

 

موضوع الوازع عند اإلمام الطّاهر ــهذا ما توصلت إليه من استنتاجات أسفرت عليها دراسيت ل
 .ابن عاشور 

 .واحلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف املرسلني 
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 الفهارس العامــــــــة
 

 ات ـــــــــــــــــــــــــفهرس اآلي .1
 اديث ـــــــــــفهرس األح .2
 ثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــار فهرس اآل .3
 ـــالم ـــــــــــــــــــــــفهرس األع .4

 واملراجعفهرس املصادر  .5
 فهرس املوضوعــــــــات .6
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 اتــــــــــــفهرس اآلي
 الصفحة ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاآلي ورقم اآلية السورة

 [612:البقرة]
﴿ ُ َِ فِيَها َوُيۡهلَِك ٱَۡلَۡرَث َوٱلنذۡسَلۚ َوٱَّللذ ۡرِض ِِلُۡفِس

َ
ََعَٰ ِِف ٱۡۡل ََ  َٰ ِإَوَذا تََوَّلذ

 ﴾٢٠٥َل ُُيِبُّ ٱۡلَفَساَد 
32 

 [661:البقرة]
ن يَۡكُتۡمَن َما َخلَقَ  ..﴿

َ
رَۡحاِمِهنذ إِن ُكنذ  َوَل َُيِلُّ لَُهنذ أ

َ
ُ ِِفٓ أ ٱَّللذ

ِ َوٱِۡلَۡوِم ٱٓأۡلِخِرِۚ   ﴾..يُۡؤِمنذ بِٱَّللذ
22 

 [641:البقرة]
َ بَِما  ..﴿ ۚ َوَل تَنَسُواْ ٱۡلَفۡضَل بَۡيَنُكۡمۚ إِنذ ٱَّللذ ۡقَرُب لِلتذۡقَوىَٰ

َ
ن َتۡعُفٓواْ أ

َ
َوأ

 ﴾٢٣٧َتۡعَملُوَن بَِصٌۡي 
33 

 [716:آل عمران]
نُتم﴿

َ
َ َحقذ ُتَقاتِهِۦ َوَل َتُموُتنذ إِلذ َوأ ُقواْ ٱَّللذ ِيَن َءاَمُنواْ ٱتذ َها ٱَّلذ يُّ

َ
أ  َيَٰٓ

ۡسلُِموَن    ﴾١٠٢مُّ
63 

ِينَ ﴿ [71:آل عمران] َلَُٰمۗۡ  إِنذ ٱِل  َۡ ِ ٱۡۡلِ َِ ٱَّللذ  46 ﴾...ِعن

 [41:آل عمران]

ُِ ُُكُّ َنۡفس  ﴿ ا َعِمَلۡت ِمۡن َخۡۡي   يَۡوَم ََتِ َّۡضٗ  مذ وٓء  ا َوَما َعِمَلۡت َمُّ َُ  ِمن 
 ِٗ َۢا بَعِي َِ َم

َ
ۥٓ أ نذ بَۡيَنَها َوَبۡيَنُه

َ
رُُكُم ٱاۗۡ تََودُّ لَۡو أ ُ َوُيَحذ ِ ۗۥۡ َوٱَّللذ ُ َنۡفَسُه َّللذ

 ﴾٣٠رَُءوُفَۢ بِٱۡلعَِبادِ 
43 

َضََٰعةِ ...﴿ [64:النساء] َِن ٱلرذ َٰتُُكم م  َخَو
َ
ۡرَضۡعَنُكۡم َوأ

َ
َِِٰتٓ أ َهَُٰتُكُم ٱلذ مذ

ُ
 31 ﴾...َوأ

 [4:النساء]

لذ تُ ﴿
َ
َِن ۡقِسُطواْ ِِف ٱِۡلََتَََٰمَٰ فَٱنِكُحواْ َما ِإَوۡن ِخۡفُتۡم أ َطاَب لَُكم م 

ۡو َما َمَلَكۡت 
َ
ًة أ َِ َِٰح لُواْ َفَو ِِ لذ َتۡع

َ
ََٰعِۖ َفإِۡن ِخۡفُتۡم أ ََٰث َوُرَب ٱلن َِسآءِ َمۡثَِنَٰ َوثَُل

لذ َتُعولُواْ 
َ
ۡدَِنَٰٓ أ

َ
َٰلَِك أ يَۡمَُٰنُكۡمۚ َذ

َ
 ﴾٣أ

27 

ََٰلُكُم ٱلذِِت َجَعَل َوَل تُ ﴿ [2:النساء] ۡمَو
َ
َفَهآَء أ ُ لَُكۡم قَِيَٰمٗ ۡؤتُواْ ٱلسُّ  21 ﴾ا ٱَّللذ

ِٗ ..﴿ [2:النساء] ِۡنُهۡم رُۡش َٰلَُهۡمِۖ ا فَٱۡدَفُعٓواْ َفإِۡن َءانَۡسُتم م  ۡمَو
َ
 21 ﴾..إَِِلِۡهۡم أ

يثٗ  ..﴿ [11:النساء] ِِ ِ َح ُق ِمَن ٱَّللذ َِ ۡص
َ
 34 ﴾٨٧ا َوَمۡن أ

َ ..﴿ [21:المائدة] ُ َيۡعِصُمَك مَِن ٱنلذاِسِۗ إِنذ ٱَّللذ َٰفِرِيَن وَٱَّللذ ِِي ٱلَۡقوَۡم ٱلَۡك  64 ﴾ ٦٧َل َيۡه
قْرَُب لِلتذْقَوى ..﴿ [1:المائِة]

َ
لُواْ ُهَو أ ِِ لُواْ اْع ِِ لذ تَْع

َ
 34 ﴾..َولَ ََيْرَِمنذُكْم َشنَآُن قَْوٍم لََعَ أ
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 [17-11:المائدة]

َما ٱِۡلَۡمُر َوٱلَۡمۡيِۡسُ ﴿ ِيَن َءاَمُنٓواْ إِنذ َها ٱَّلذ يُّ
َ
أ ۡزَلَُٰم رِۡجٞس َيَٰٓ

َ
نَصاُب َوٱۡۡل

َ
 َوٱۡۡل

ِۡن َعمَ  ۡيَطَِٰن فَٱۡجَتنُِبوهُ لََعلذُكۡم ُتۡفلُِحوَن م  ۡيَطَُٰن  ٩٠ِل ٱلشذ ُِ ٱلشذ َما يُرِي إِنذ
ُكۡم َعن  ِذ ن يُوقَِع بَۡيَنُكُم ٱۡلَعَدََٰوةَ َوٱۡۡلَۡغَضآَء ِِف ٱِۡلَۡمرِ َوٱلَۡمۡيِۡسِ َوَيُص

َ
أ

ِ وََعِن ٱل نَتُهونَ ذِۡكرِ ٱَّللذ نُتم مُّ
َ
لَوَٰةِ  َفَهۡل أ  ﴾٩١صذ

27 

ُروَن  ..﴿ [21:األنعام] فَََل َتَتَفكذ
َ
ۡعََمَٰ َوٱۡۡلَِصُۡيۚ أ

َ
 61 ﴾٥٠قُۡل َهۡل يۡسَتوِي ٱۡۡل

 [16:األنعام]
 

ۡمُن وَُهم ﴿
َ
ْوَلَٰٓئَِك لَُهُم ٱۡۡل

ُ
ِيَن َءاَمُنواْ َولَۡم يَۡلبُِسٓواْ إِيَمََٰنُهم بُِظۡلٍم أ ٱَّلذ

وَن  ُِ ۡهَت  ﴾٨٢مُّ
37 

ا ََكنُواْ َيۡعَملُوَن ..﴿ [11:األنعام] ُكواْ ََلَبَِط َعۡنُهم مذ ۡشَ
َ
 42 ﴾٨٨َولَۡو أ

 [22:األعراف]
َِ إِۡصَلَِٰحَها َوٱۡدُعوهُ َخۡوفٗ ﴿ ۡرِض َبۡع

َ
واْ ِِف ٱۡۡل ُِ إِنذ رَۡۡحََت ا َوَطَمًعاۚ َوَل ُتۡفِس

ِ قَرِيٞب  َِن ٱلُۡمۡحِسننَِي  ٱَّللذ  ﴾٥٦م 
32 

ةٗ ﴿ [771:هود] مذ
ُ
ِۖ  َولَۡو َشآَء َربَُّك َۡلََعَل ٱنلذاَس أ ٗة َِ َِٰح  41 ﴾١١٨ َل يََزالُوَن ُُمۡتَلِفِنيَ وَ  َو

 [21-31:الِحجر]
نَا ٱۡلَغُفوُر ٱلرذِحيُم ﴿

َ
ٓ أ ِن ِ

َ
نذ َعَذاِِب ُهَو ٱۡلَعَذاُب  ٤٩۞َنب ِۡئ ِعَبادِٓي أ

َ
َوأ

ِِلُم 
َ
 ﴾٥٠ٱۡۡل

43 

ِ َوَمن قُتَِل َمۡظلُومٗ ..﴿ 44:اإلسراء] ِۡ َجَعلۡنَا لَِوِِل  لَۡطَٰنٗ ا َفَق َُ  41 ﴾..ِف ِ ٱلَۡقتِۡل   ا فَََل يۡۡسِفهِۦ 

 [21-22:اإلسراء]

ِينَ ﴿ ِ  قُِل ٱۡدُعواْ ٱَّلذ ِن ُدونِهِۦ فَََل َيۡملُِكوَن َكۡشَف ٱلّضُّ  زََعۡمُتم م 
ِيَن  ٥٦َعنُكۡم َوَل ََتۡوِيًَل  ْوَلَٰٓئَِك ٱَّلذ

ُ
ُعوَن يَبَۡتُغوَن إََِلَٰ َرب ِِهمُ أ ِۡ  يَ

ۥٓۚ إِنذ َعَذاَب  ۡقَرُب َوَيرُۡجوَن رَۡۡحََتُهۥ َوَيَخافُوَن َعَذابَُه
َ
ُهۡم أ يُّ

َ
يلََة أ َِ ٱلَۡو

 ﴾٥٧ا َرب َِك ََكَن ََمُۡذورٗ 

44 

ۥٓ  ..﴿ [73:طه] ِۡن إَِلٍَٰه َغۡۡيُهُ َ َما لَُكم م  واْ ٱَّللذ ُِ ََٰقوِۡم ٱۡعُب  44 ﴾.. َي
ۡۡيِ َفُهۡم يُوزَُعوَن ﴿ [71:النمل] نِس وَٱلطذ  71 ﴾٧وَُحِِشَ لُِسلَيَۡمََٰن ُجنُوُدهُۥ مَِن ٱۡۡلِن ِ وَٱۡۡلِ
ۡوزِۡعِِنٓ  ..﴿ [71:النمل]

َ
ِ أ َٰ َوَٰ َرب  ذ َولََعَ ۡنَعۡمَت لََعَ

َ
ۡشُكَر نِۡعَمتََك ٱلذِِتٓ أ

َ
ۡن أ

َ
يذ أ  71 ﴾ِِلَ

 [34-36:النمل]
وتِيَنا ..﴿

ُ
َها ٤٢ٱلۡعِلَۡم ِمن َقۡبلَِها َوُكنذا ُمۡسلِِمنَي َوأ ِذ ُِ ِمن  وََص َما ََكنَت تذۡعُب

ِِۖ إِنذَها ََكنَۡت ِمن قَۡوم    ﴾٤٣َكَٰفِرِيَن  ُدوِن ٱَّللذ
46 

 [41:الروم]
ِيِن َحنِيفٗ ﴿ قِۡم وَۡجَهَك لِل 

َ
ِ ٱلذِِت َفَطَر ٱنلذاَس َعلَيَۡهاۚ َل اۚ فِۡطرََت ٱفَأ ِِيَل َّللذ تَۡب

ۡكََثَ ٱنلذاِس َل َيۡعلَُموَن 
َ
ِيُن ٱلَۡقي ُِم َوَلَِٰكنذ أ َٰلَِك ٱِل  ِۚ َذ  ﴾٣٠ِِلَلۡق ٱَّللذ

61 
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 [66:األحزاب]
﴿.. ٓ ۥۚ َوَما َزاَدُهۡم إِلذ وَُلُ َُ ُ َوَر َق ٱَّللذ َِ وَُلُۥ َوَص َُ ُ َوَر نَا ٱَّللذ َِ َهََٰذا َما وََع

 ﴾٢٢ا ا َوتَۡسلِيمٗ إِيَمَٰنٗ 
37 

ِي ﴿ [44:الزَُّمر] ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلُۡمتذُقونَ  َوٱَّلذ
ُ
َق بِهِۦٓ أ ِذ ق َوَص ِۡ ِ  34 ﴾٣٣َجآَء بِٱلص 

َٰ َوَِِٰلَيذ ..﴿ [72:األحقاف] ذ ولَََعَ نَۡعۡمَت لََعَ
َ
ۡشُكَر نِۡعَمتََك ٱلذِِتٓ أ

َ
ۡن أ

َ
ۡوزِۡعِِنٓ أ

َ
ِ أ  61 ﴾رَب 

 [3:الفتح]
َع ﴿ ِكيَنَة ِِف قُلُوِب ٱلُۡمۡؤِمننَِي لزَِيَۡداُدٓواْ إِيَمَٰٗنا مذ نَزَل ٱلسذ

َ
ِٓي أ ُهَو ٱَّلذ

 ﴾..إِيَمَٰنِِهۡمۗۡ 
37 

َما ٱلُۡمۡؤِمُنوَن إِۡخَوةٞ ﴿ [71:الُحُجرات]  32 ﴾..إِنذ

 .[76:الُحُجرات]

َِن ﴿ ِيَن َءاَمُنواْ ٱۡجَتنِبُواْ َكثِۡٗيا م  َها ٱَّلذ يُّ
َ
أ ِ إِثٞۡمِۖ َو َيَٰٓ ن  ِ إِنذ َبۡعَض ٱلظذ ن  ٱلظذ

ُكَل 
ۡ
ن يَأ

َ
ُكۡم أ ُِ َح

َ
ُُيِبُّ أ

َ
ُسواْ َوَل َيۡغَتب بذۡعُضُكم َبۡعًضاۚ أ َل ََتَسذ

َ تَوذاٞب رذِحيٞم  ۚ إِنذ ٱَّللذ َ ُقواْ ٱَّللذ ِخيهِ َمۡيٗتا فََكرِۡهُتُموُهۚ َوٱتذ
َ
 ﴾١٢ََلَۡم أ

32 

 [1:الُحُجرات]
َه َوَلَِٰكنذ ..﴿ يَمََٰن َوَزيذَنُهۥ ِِف قُلُوبُِكۡم َوَكرذ َ َحبذَب إَِِلُۡكُم ٱۡۡلِ ٱَّللذ

 ﴾..إَِِلُۡكُم ٱۡلُكۡفَر َوٱۡلُفُسوَق َوٱۡلعِۡصَياَنۚ 
43 

 [62:الحديد]
نَزنۡلَا َمَعُهُم ٱۡلِكَتََٰب َوٱلِۡمزَياَن ِِلَُقوَم ﴿

َ
لََنا بِٱۡۡلَي َِنَِٰت َوأ َُ ۡلَنا ُر ََ ۡر

َ
ِۡ أ لََق

ِٞ َوَمَنَٰفُِع لِلنذاِس  ي ِِ ٞس َش
ۡ
َِ فِيهِ بَأ ي ِِ نَزنۡلَا ٱَۡلَ

َ
 ﴾...ٱنلذاُس بِٱۡلقِۡسِط  َوأ

41 

ِنُكمۡ ..﴿ [6:الطالق] ل  م  ِۡ واْ َذَوۡي َع ُِ ۡشِه
َ
 21 ﴾..َوأ

 .[61:المزَّمل]
ا ..﴿ ِ ُهَو َخۡۡيٗ َِ ٱَّللذ وُه ِعن ُِ ِۡن َخۡۡي  ََتِ نُفِسُكم م 

َ
ُمواْ ِۡل ِ  ِ ۡعَظَم َوَما ُتَق

َ
َوأ

 َۢ َ َغُفورٞ رذِحيُم ِۖ إِنذ ٱَّللذ َ َتۡغفُِرواْ ٱَّللذ َۡ ۡجٗرۚا َوٱ
َ
 ﴾٢٠أ

24 

ا يََرهُۥ ﴿ [1-1:الزلزلة] ة  َش ٗ ا يََرهُۥ َوَمن َيۡعَمۡل مِثَۡقاَل ذَرذ ةٍ َخۡۡيٗ  44 ﴾٨٧َفَمن َيۡعَمۡل مِثَۡقاَل ذَرذ

 [47:اإلسراء
ُكۡم ﴿ َِ ۡوَلَٰ

َ
ُۡن نَۡرزُُقُهۡم ِإَويذاُكۡمۚ إِنذ َقۡتلَُهۡم  َخۡشَيَة إِۡمَلَٰق   َوَل َتۡقُتلُٓواْ أ َّنذ

 ﴾٣١ا ۡيٗ ا َكبِ   ٗ ِخۡط ََكَن 
41 
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 الصفحة الحديث طرف م
دوا فبكلمةٍ   1 ْر ة, ف ِإن مل جت   53 طيب ة اتَّقوا النَّار و ل و بشق مت 
ْنس ان  انـْق ط ع  ع ْنه  ع م ل ه    2 ث ةٍ  ِإذ ا م ات  اإْلِ  53 ِإالَّ ِمْن ث ال 
 42 أكمل  املؤمنني إمياناً أحس نهم خلقاً   3
 59 أ ال  م ْن و يل  يِتيًما له  ماٌل فلي تَِّجْر فيهِ   4
ِم النُّبـ وَّةِ   5  25 ِإنَّ ممَّا أ ْدر ك  النَّاس  ِمْن ك ال 

43 
 42 إنا بعثت ألمتم مكارم األخالق  6
رم  من  الرَّضاعِة   1 رم  من  النَّسبِ ِإنَّه حي   49 م ا حي 
 44 ع ْشر  ِسِنني  خ د ْمت  النَّيبَّ   8
 25 اإلميانِ  من   ياء  احل   , فإنَّ عه  د    9
 53 فإن العائد يف صدقته كالعائد يف قيئه  11
 35 آم ْنت  بِاللَِّه مث َّ اْست ِقمْ :"ق لْ   11
 34 نفسهِ ح ىتَّ أ ك ون  أ ح بَّ إِل ْيِه ِمْن أحدكم ال  يـ ْؤِمن    12
 ِدين ة    13

 46 .., بيين وبنيآخى رسول اهلل ل مَّا ق ِدْمن ا امل
 53 ليس لنا مثل السوء الذي يعود يف هبته  14
مِ   15  45 م ا تـ و ادَّ اثـْن اِن يف اللَِّه ج لَّ و ع زَّ أ ْو يف اإْلِْسال 
 41  !ما شأنك يا أبا بكر؟  16
ؤمنني    11

 
هم مثل  امل  46 يف تـ و ادِّهم وت رامح 

ا ِجرْبِيل  أ ت اك ْم يـ ع لِّم ك ْم ِدين ك مْ   18  32 ه ذ 
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 األعـــــــــــــــــــــــــالمفهرس 

 

 الصفحة مــــــــالعل م
 31 ابن األزرق  الغرناطي  1
 59 ابن عطية الغرناطي  2
 61 أبو احلسن التُّسويل  3
 24 ق بن حبيبــــــــــــــــــطل  4
 62 ماـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد مشو حمم  5

 
 

 الصفحة رـــــاألث طرف م
غرية  رج ٌل و ازِعٌ   1

 
 21 إنَّ امل

 24 لتـَّْقو ى أ ْن تـ ْعم ل  ِبط اع ِة اللَِّه ع ل ى ن وٍر ِمن  اللَِّه ا  2
 21 و ز عةٍ  بدَّ لِلنَّاس منال   3
 58 اْئِت مب ْن يـ ْعرِف ك  , و ال  ي ض رُّك  أ ْن ال  أ ْعرِف ك  ,ل ْست  أ ْعرِف ك    4
 21 م الق رآنهعز ا  يممَّ  رالنَّاس السُّلطان أ كث زعما ي  5
 39 يزع اهلل بالسلطان ما ال يزع بالقرآن  6
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 المصادر والمراجع فهرس 
 

 .برواية حفص,الكرمي القرآن  .7
دار الغرب , مجع وتقدمي,أثار اإلمام محّمد البشير اإلبراهيمي,أمحد طالب .د اإلبراهيمي .6

 .م 1991:سنة,1ط اإلسالمي
الّنهاية في غريب الحديث ,( ه202ت)جمد الدين أبو السعادات اجلزري, ابن األثري .4

 ,( ط,د),املكتبة العلمية,وحممود حمّمد الطّناجي ,طاهر أمحد الزّاوي :حتقيق ,واألثر
 . ه1299سنة

 حتقيق ,بدائع السلك في طبائع الملك,(ه292ت)علي الغرناطي بن حمّمد,األزرق ابن .3
 .(دت ط),1ط,العراق, وزارة اإلعالم:الّناشر ,علي سامي النشار.د:

,  محمد الطّاهر ابن عاشور وكتابه مقاصد الّشريعة اإلسالمية , حممد احلبيب,ابن اخلوجة  .2
 .م1262سنة,(دط),قطر,زارة األوقاف والشؤون اإلسالمية و ,

حمّمد عبد :حتقيق وختريج,أحكام القرآن,( ه222)أبو بكر حمّمد بن عبد اهلل,ابن العريب  .2
  ه1262سنة,2ط,دار الكتب العلمية بريوت ,القادر عطا

, املنعم أمّحد فؤاد عبد : حتقيق, اإلجماع, (ه219ت)أبو بكر حمّمد النيسابوري ,ابن املنذر .1
 ه1262سنة, 1دار املسلم للنشر والّتوزيع ط

 .(دط),دار الفكر,  فتح القدير, ( ه221ت)كمال الّدين حمّمد,ابن اهلمام .1
عبد الرمحن بن حممد : حتقيق, مجموع الفتاوى,(ه162ت)تقي الدين أبو العباس,ابن تيمية .1

 ,(دط) ,ملدينة النبويةا, جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف: الناشر, بن قاسم
 . ه1212سنة

منهاج السنة النبوية في نقض كالم الّشيعة ,(ه162ت)أبو العباس تقي الّدين,ابن تيمية .71
 ,1ط,جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ,الناشر,حمّمد رشاد سامل: حتقيق ,القدرية

 .ه1202سنة
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عبد .د:حتقيق, الّتسهيل لعلوم التّنزيل , ( ه121ت)أبو القاسم حمّمد الغرناطي, ابن جزي  .77
 .ه1212سنة,  1ط, بريوت , شركة دار األرقم بن أيب األرقم ,اهلل اخلالدي 

رقم  , فتح الباري شرح صحيح البخاري,(ه226ت)أمحد بن علي العسقالين,ابن حجر .76
 ,بريوت ,دار املعرفة,حمب الدين اخلطيب:حتقيق,حممد فؤاد عبد الباقي: وأبوابه وأحاديثه كتبه

 . م1219سنة ,(دط)
 ,دار الكتب العلمية, مراتب اإلجماع,(ه222ت)أبو حمّمد علي األندلسي,ابن حزم .74

 (.دت ط) (دط) ,بريوت
, رمزي منري بعلبكي: حتقيق, جمهرة اللغة, ( هـ261: ت)األزدي  أبو بكر, ابن دريد  .73

 .م1921, سنة1بريوت ط,  دار العلم للماليني: الناشر
, دار الفكر , خليل شحادة: حتقيق, المقدمة, (ه202ت)الرمحن بن حممد عبد , خلدون ابن .72

 . ه1202سنة ,6ط  بريوت
 -شعيب األرناؤوط : حتقيق, جامع العلوم والحكم,(ه192)زين الدين احلنبلي,  ابن رجب .72

 .ه1266:سنة,1ط,بريوت,مؤسسة الرسالة ,  إبراهيم باجس
حمّمد حجي وآخرون :حتقيق,البيان والتحصيل,(260ت)أبو الوليد حمّمد بن أمحد,ابن رشد .71

  ه1202سنة,6ط,بريوت,دار الغرب اإلسالمي
 ,حمّمد عبد القادر عطا: حتقيق , الطبقات الكبرى, (ه620ت)أبو عبد اهلل البصري,ابن سعد .71

 . ه1210سنة,1ط,بريوت,العلمية دار الكتب
 ,لشركة التونسية للتوزيعا,أصول النظام االجتماعي في اإلسالم,حمّمد الطّاهر, ابن عاشور .71

 .(دت ط) ,6ط ,تونس
 . م1922سنة,(دط),تونس,الدار التونسية للنشر,التحرير والتنوير,حمّمد الطّاهر,ابن عاشور .61
, حمّمد احلبيب ابن اخلوجة:قيقحت, مقاصد الشريعة اإلسالمية,حمّمد الطّاهر , ابن عاشور .67

 .م 1262:سنة,(دط),قطر,وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 
 ,المسانيد من المعاني و التمهيد لما في الموطأ,( ه222)أبو عمر يوسف,ابن عبد الرب .66

وزارة عموم األوقاف والشؤون ,حمّمد عبد الكبري البكري,مصطفى بن أمحد العلوي:حتقيق
 . ه1221سنة ,(دط) ,املغرب ,اإلسالمية
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, دار الوطن للنشر , شرح رياض الصالحين , (ه1261ت)صاحل بن حممد,ابن عثيمني  .64
 .ه1262سنة, (دط), الرياض

 ,2ط,دار الثريا للنشر ,شرح األصول الثالث,  (ه1261ت)حممد بن صاحل,عثيمني ابن .63
  . ه1262سنة

الوجيز في تفسير المحرر ,(ه226ت)األندلسيّ  حمّمد عبد احلق أبو , ابن عطية .62
 ,1ط ,بريوت ,دار الكتب العلمية, عبد الس الم عبد الّشايف :حتقيق ,الكتاب العزيز

 .ه1266سنة
عبد اهلل .د:حتقيق,غريب الحديث , (هـ612ت )أبو حممد عبد اهلل بن مسلم,  ابن قتيبة .62

  ه1291سنة,1ط,بغداد,مطبعة العاين ,اجلبوري
,  دار السلفية ,طريق الهجرتين وباب السعادتين,(ه121)حمّمد مشس الّدين , ابن قيم اجلوزية  .61

 ه1292:سنة ,6ط ,القاهرة
 , إعالم الموقعين عن رب  الَعالمين , (ه121ت)حمّمد مشس الّدين ,ابن قيم اجلوزية  .61

 .ه 1211سنة,1ط,بريوت,دار الكتب العلمية,حمّمد عبد السالم إبراهيم : حتقيق
حممد مجيل .د: حتقيق,  الرسالة التبوكية,(ه121ت)حمّمد مشس الّدين , ابن قيم اجلوزية .61

 (دت ط),( دط), جدة,مكتبة املدين, غازي
 2ط, بريوت, دار صادر, لسان العرب,( ه111ت)حممد بن مكرم اإلفريقي , ابن منظور  .41

  .ه1212سنة
حممد عوض :حتقيق, معجم تهذيب اللغة, ( ه210ت)أبو منصور حمّمد بن أمحد , األزهري  .47

 .م 6001سنة,1ط, بريوت , دار إحياء الرّتاث العريب  ,مرعب 
مكتبة املعارف للنشر ,السلسلة األحاديث الصحيحة ,(ه1260)حمّمد نصر الّدين,األلباين .46

  ه1212سنة,1ط,الرياض, والتوزيع 
  ابراهيمحممد أبو الفضل :حتقيق,األضداد,(ه262ت)حمّمد بن القاسم  بكر أبو,األنباري .44

 . ه1202سنة( دط), بريوت, املكتبة  العصرية
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دار , حمّمد زهري بن ناصر الناصر: حتقيق,الصحيح,(ه622ت)حمّمد بن إمساعيل,البخاري .43
 .ه 1266سنة,1ط,طوق النجاة

, حممد فؤاد عبد الباقي: حتقيق:ب , األدب المفرد, (ه622)حمّمد بن إمساعيل,البخاري  .42
  ه1209سنة,  2ط,بريوت , دار البشائر اإلسالمية 

رسالة دكتوراه مقّدمة إىل جامعة ,المقاصد العامة في الّشريعة اإلسالمية,عز الدين,بن زغيبة .42
 ,1ط, القاهرة,حممد أبو األجفان مطبعة  دار الصفوة : إشراف الدّكتور, الزيتونة بتونس

 .م1992سنة
مركز مجعة , ,ابن عاشورفتاوى الشيخ اإلمام محمد الطّاهر ,حممد بن إبراهيم,بوزغيبة  .41

 ه1262سنة ,1ط,ديب, املاجد للثقافة والرتاث
حممد عبد :حتقيق,أنوار التّنزيل وأسرار الّتأويل,(222ت)ناصر الّدين أبو سعيد,البيضاوي .41

 .ه1212سنة,1ط,بريوت, دار إحياء الرّتاث العريب,الرمحن املرعشلي
حمّمد عبد القادر : حتقيق,  ىالسنن الكبر , (ه222ت)أبو بكر أمحد بن احلسني,البيهقي .41

 .ه1262سنة,2ط.بريوت,العلميةدار الكتب , عطا
دار الغرب , بشار عواد معروف :حتقيق,  السنن,( ه619ت)حممد أبو عيسى,الرّتمذي .31

 . ه1992سنة, ( دط), بريوت, اإلسالمي
 :حتقيق,  الَبهجة في َشرِح التُّحفةِ ,(ه1622ت)علي بن عبد السالم أبو احلسن,التُّسويل .37

 .ه1212سنة ,1ط ,بريوت ,دار الكتب العلمية ,  حمّمد عبد القادر شاهني
ضبطه وصححه مجاعة من العلماء بإشراف  ,التعريفات,(ه212ت)علي بن حممد,اجلرجاين .36

 .ه1202سنة, 1ط,بريوت,دار الكتب العلمية ,الناشر
املعهد العاملي , عاشورنظرية المقاصد عند اإلمام محمد الطّاهر ابن , مساعيلإ ,احلسين .34

  .م1992سنة,1ط,الواليات املتحدة األمريكية  ,للفكر اإلسالمي
دار ,:مجعًا وضطاً , موسوعة األعمال الكاملة لإلمام الخضر حسين, الرضا علي,احلسيين .33

 .ه1221سنة,1ط ,سوريا ,النوادر
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من احملققني  جمموعة:حتقيق,سير أعالم النبالء,(ه122ت)مشس الدين أبو عبد اهلل, الذهيب .32
  .ه1202سنة,2ط,بإشراف الشيخ شعيب األرناؤوط مؤسسة الرسالة

, دار إحياء الرّتاث العريب,مفاتيح الغيب ,(ه202)أبو عبد اهلل فخر الّدين,الرازي .32
 . ه1260سنة,2ط ,بريوت

 .(دت ط),(دط),مجلة المنار,(ه1222ت)حمّمد رشيد بن علي,رشيد رضا .31
 ,2ط,القاهرة ,دار الكلمة للنشروالتوزيع, مقاصد الّشريعةمحاضرات في ,أمحد ,الريسوين .31

 .م6012سنة
, 12ط ,دار العلم للماليني ,األعالم,( ه1292ت)خري الّدين بن حممود,الزركلي .31

 .م6006سنة
رسالة ماجستري مقدمة إىل ,الوازع وأثره في مقاصد الّشريعة,سلغريوفا برلنت ماجوميدوفنا .21

 . م6002سنة,عبد احلفيظ داود هايل.د:إشراف,اجلامعة األردنية
 ,1ط,دار الكتب العلمية ,األشباه والّنظائر,(911ت)جالل الّدين بن أيب بكر,السيوطي .27

 .ه1211سنة
دار ,أبوعبيدة مشهور: حتقيق,الموافقات , (ه190ت)إبراهيم بن موسى اللخمي,الّشاطيب .26

 .ه 1211سنة, 1ط,ابن عفان
 .(دت ط),1ط,دار ابن حزم,الجرارالسيل ,(1620ت)حمّمد بن علي,الشوكاين .24
أمحد حمّمد : حتقيق,جامع البيان في تأويل القرآن,(ه210ت)حمّمد ابن جرير,الطربي .23

 .ه1260سنة,1ط,مؤسسة الرسالة, شاكر
, قواعد األحكام في مصالح األنام, (220ت)أبو حمّمد السلمي ,العز بن عبد السالم .22

 ,(دط) ,القاهرة,لكليات األزهرية مكتبة ا, طه عبد الرؤوف سعد: راجعه وعلق عليه
 .ه 1212سنة

, دار ابن حزم , شيخ  الجامع األعظم محمد الطّاهر ابن عاشور حياته وأثاره , بلقاسم, الغايل .22
 ه1211سنة, 1ط, بريوت 

 (.د ت ط),(دط),عامل الكتب,الفروق ,(222ت)أبو العباس شهاب الّدين,القرايف .21
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 ,1ط ,القاهرة ,دار القلم للنشر والتوزيع,اإلسالميةاالجتهاد في الّشريعة ,يوسف,القرضاوي .21
 .م1992سنة

أمحد الربدوين :حتقيق,الجامع ألحكام القرآن, (211ت)أبو عبد اهلل حمّمد بن أمحد ,القرطيب .21
 . ه1222سنة,6ط,القاهرة,دار الكتب املصرية,و إبراهيم أطفيش

شرح صحيح إرشاد الساري ل,(ه962ت)أبو العباس أمحد بن حمّمد, القسطالين .21
 .ه1262سنة,1ط,مصر,املطبعة الكربى األمريية,البخاري

حممد أبو :حتقيق, الكامل في اللغة واألدب,(ه622ت)أبو العباس حمّمد بن يزيد, املربد  .27
  .ه1211سنة,2ط,القاهرة , دار الفكر العريب  ,الفضل إبراهيم

, اإلسالمي, بريوت دار الغرب , تراجم المؤلفين التونسيين,( هـ1202ت)حمفوظ حممد  .26
 .م1992سنة ,6ط , لبنان

دار ابن حزم للطباعة والنشر ,, و فيات َتكمَلة ُمعجم الُمؤلفين,خري بن رمضان حممد .24
 .ه1212سنة ,1ط,والتوزيع, بريوت

علق , شجرة النور الزكية في طبقات المالكية, (هـ1220ت)حمّمد بن عمر  , خملوف .23
 ه1262سنة,1ط,العلمية, لبناندار الكتب , عبد اجمليد خيايل: عليه 

دارإحياء ,حمّمد فؤاد عبد الباقي:حتقيق,صحيحال,(ه621ت)بن احلجاج النيسابوري,مسلم  .22
 .(د ت ط), (دط), بريوت, الرتاث العريب

رسالة دكتوراه مقدمة إىل ,  رعاية الوازع الّديني وأثره في الّتشريع اإلسالمي,نبيل,املوفق .22
 .م6012-م6012سنة, عبد القادر بن حرز اهلل .د: رافإش, جامعة احلاج خلضر بباتنة 

 .www.arab-ency.com :موقع املوسوعة العربية .21
عرب ,جامع العلوم في اصطالحات الفنون,(ه16ت ق)القاضي عبد النيب األمحد,نكري .21

  ه1261سنة,1ط,بريوت,دار الكتب العلمية,حسن هاين فحص:عباراته الفارسية
 ,دار إحياء الرتاث العريب,شرح صحيح مسلم,(ه212ت)الّدينأبوزكريا حمي , النووي .21

 .ه1296سنة ,6ط ,بريوت
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