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الملخص    
التأليف األص��ويل  ب��ي��ان أمه��ي��ة رب��ط  ي��ه��دف البحث إىل 
ب����األخ����اق، وحم����اول����ة ت��ط��ب��ي��ق ذل����ك م���ن خ����ال احل��ك��م 
الشرعي، كما يهدف إىل التطلع حنو نظرية جديدة يف 
التأليف األصويل وفق الثمرة العامة للتشريع ربطاً بني روح 

اإلسام العامة والتقعيد والتأصيل للعلوم.
ال��ب��اح��ث إىل أن األخ���اق متثلت بأسسها  وق��د خلص 
اخل��م��س��ة اإلل������زام وامل���س���ؤول���ي���ة، واجل������زاء وال����داف����ع واجل��ه��د 
متثل  ال��ي  العملية  باألحكام  الرتباطها  الفقه  أص��ول  يف 
األحكام األخاقية. وأن احلكم الشرعي بأركانه األربعة 
حب��اج��ة إىل دراس���ة البعد األخ��اق��ي خ��اص��ة واملتمثل يف 
جتديد األمثلة وإثرائها وتنويعها مبا حيقق غاياهتا التشريعية، 
وإعادة النظر يف املسائل الدخيلة على احلكم الشرعي، 
وإىل ال��ع��ن��اي��ة ب���األس���س ال����ي هل���ا ص��ف��ة اإلل������زام ك��ال��ع��ق��ل 
ورعاية  األخاقية  امل��ع��اين  بناء  يف  واستثمارمها  وال��ف��ط��رة، 
مقاصد الشريعة. ووجوب االهتمام بكليات األخاق يف 
التأليف وربط األمثلة اجلزئية هبا. ووضع قواعد ضابطة 
تربط أقسام األحكام التكليفية والوضعية وصواًل للسلوك 

األخاقي األمثل.
وقد اعتمد الباحث املنهج الوصفي والتحليلي يف بيان 

احلالة وتوصيف الظاهرة وعرضها مث اإلش��ارة إىل بعض 
الوسائل وطرق املعاجلة يف التأليف األصويل املعاصر.

احل��ك��م  اإلس���ام���ي���ة،  األخ�����اق  المفتاحية:  ال��ك��ل��م��ات 
الشرعي، التأليف، أصول الفقه.

Abstract

This research aims to throw light to the 
importance of Islamic ethics in Islamic legal 
theory. In addition, it aims to look at nuance 
in the construction of the Islamic legal theory 
according to the general objectives of the 
Shariah in order to show the connection between 
general spirit of Islam and the principles and 
philosophy of sciences. This researcher finds 
that morality and ethical consideration actually 
form the basis of the five pillars of the Islamic 
legal theory namely, obligation, responsibility, 
penalty, motivation and effort the fact that the 
rules of action are truly the reflection of the 
principals of ethics. In addition, the theory of 
shariah ruling is also in need of further study 
and rethinking so as to enrich and diversify our 
interpretation of the goals and objectives of the 
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shariah and in our dispensing of shariah rulings. 
The study also suggests the need to address and 
reconsider many extraneous matters and issues 
that have disturbingly crept into the discussion 
of the principles of shariah. By this care and 
preservation may be accorded to the interests of 
the Maqasid al-Shariah. This in turn allows for 
the consideration and emphasis of the Kulliyat 
while at the same time connecting with and 
preserving the Juziyat in ethical discourse. This 
research uses the descriptive and analytical 
method.            

Keywords: Islamic Ethics, Theory of Shariah 
Ruling, authoring, Islamic Legal Theory.

مقدمة
احل��م��د هلل رب ال��ع��امل��ني وال��ص��اة وال��س��ام ع��ل��ى أش��رف 

املرسلني سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.   
:دعبو

فإن من مجلة مقاصد بعثة رسولنا الكرمي وأمهها الي صرح 
هبا عليه الصاة والسام إمتام مكارم األخاق الي كانت 
س��ائ��دة، ق��ال عليه ال��ص��اة وال��س��ام: )إمن���ا بعثت ألمتم 

 (Al-Bayhaqi, 2003( )مكارم األخاق
وارتباطها مبقصد  اإلس��ام  األخ��اق يف  تأصيل  وألمهية 
أسسها، ورسم  بيان  أن يسري يف  بد  احملمدية ال  البعثة 
بالعلوم  املشتغلون  بتكليف  ق��واع��ده��ا  وارت��ب��اط  معاملها، 
أو  دالل��ة  أو  إش���ارة  تقعيدها،  على  والعاكفون  الشرعية 

تنبيهاً   وتطبيقاً وتقعيداً.
وما يلفت االنتباه انشغال الكثري من املصنفني يف العلوم 
ال��ش��رع��ي��ة وخ��اص��ة ع��ل��م أص���ول ال��ف��ق��ه- إىل ح��د التشبع 
أح��ي��ان��ا- ب��دق��ائ��ق امل��س��ائ��ل ال���ي ل��ي��س هل��ا أث���ر يف احلكم 
الشرعي ع��ن قضايا األخ���اق ال��ك��رى ال��ي ه��ي مقصد 
أساسي سيقت ألجله هذه العلوم، إال ما يذكر أحياناً 
ُمِّ��يِّ��نَي  هنا وهناك .ق��ال تعاىل: }ُه��َو الَّ���ذيِي ب�َ��َع��َث يفيِ األأْ
َرُسواًل مِّن�أُْهمأْ ي�َت�أُْلو َعَليأْهيِمأْ آيَاتيِهيِ َوي�ُزَكِّيهيِمأْ َوي�َُعلُِّمُهُم الأْكيَِتاَب 

  (Al-Quran, 62:2( }َمَة َواحلأْيِكأْ
 وق���د ن��ب��ه ب��ع��ض األئ��م��ة امل��ؤل��ف��ني يف أص���ول ال��ف��ق��ه على 
املقاصد،  قسم  الشاطيب يف  األخ���اق ك��اإلم��ام  مقاصد 

وقسم األحكام لكنه حباجة إىل زيادة وتدعيم، وأما يف 
التأليف املعاصر فأخص بالذكر فضيلة الشيخ حممد أبو 
زهرة والشيخ الدكتور عبد الكرمي زيدان حيث أشارا إىل 
ب��األخ��اق، لكنها ج���اءت على  املتصلة  األم��ث��ل��ة  بعض 

شكل إشارات سريعة وعامة.
وهذ البحث يهدف إىل بيان أمهية ربط التأليف األصويل 
بالبعد األخاقي ومقصدية القيم السلوكية يف األحكام 
الشرعية، وحماولة تطبيق ذلك من خال مبحث احلكم 
الشرعي سعياً إىل تكوين ارتباط وثيق بني تأصيل العلم 
ومثرته وغايته، حيث أن اخللق هو مثرة العلم، كما يهدف 
إىل التطلع حنو إب��راز أبعاد جديدة يف التأليف األصويل 
وفق الثمرة العامة للتشريع ربطاً بني روح اإلسام العامة 

والتقعيد والتأصيل للعلوم.

األخالق وأسسها:
األخاق يف اللغة: مجع خلق، وهو اسم لسجية اإلنسان 

 (Ibn alrazi 1995) وطبيعته الي خلق عليها
النفس  يف  هيئة  اص��ط��اح��اً:  وه��ي   (Manzur,1955 (
راس��خ��ة، عنها ت��ص��در األف��ع��ال بسهولة وي��س��ر م��ن غري 
حاجة إىل فكر وروي��ة،  ) Al-Gazzali, n.d)وخيصص 
ال���دك���ت���ور زي�����دان األخ�����اق ب���أهن���ا: جم��م��وع��ة م���ن امل��ع��اين 
والصفات املستقرة يف النفس، ويف ضوئها وميزاهنا حيسن 
ال��ف��ع��ل يف ن��ظ��ر اإلن��س��ان أو ي��ق��ب��ح، وم���ن مث ي��ق��دم عليه 
دقيق  ت��ع��ب��ري  وه���و   (Zaydan, 2001( ع��ن��ه.  حي��ج��م  أو 
القيم األخاقية والسلوكية  الفكر يف تشكيل  يرز أمهية 

لإلنسان سلباً أو إجياباً.
واألخ��اق يف اإلس��ام نظرية واسعة هلا أسسها وأركاهنا 
وخصائصها وتداخاهتا، وقد أوىل العلماء قدمياً وحديثاً 
األخ��اَق عنايًة فائقًة تبعاً لعناية القرآن الكرمي - الذي 
ميثل دستور األخاق يف احلياتني األوىل واألخرى- هبا، 
بيد أن مث��ة ت��ف��اوت يسري أظ��ه��ره العلماء وامل��ف��ك��رون يف 
رسم معامل وأسس نظرية األخاق، ومنشأ هذا التفاوت  
اهتمامات كل فريق وتقدميه لألهم عنده على ما سواه. 
نظرية  يستخلص  دراز  اهلل  عبد  الشيخ حممد  أن  فنجد 

األخاق من القرآن يف مخسة عناصر أو أركان :
 (Daraz, 1973(
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أولها: اإلل��زام، الذي يستند إليه كل مذهب أخاقي، 
مبصادره املتعددة، إذ إن يف اإلنسان قوة باطنة توجه إليه 
باملعىن الصريح أوام��ر بأن يفعل، أو ال يفعل. وثانيها: 
واألخاقية  واالجتماعية،  الدينية  بأنواعها  المسئولية 
احملضة وهي اجملتمعة يف قوله تعاىل:}يَا أَي�َُّها الَّذيِيَن آَمُنواأْ 
اَل َتُونُواأْ الّلَه َوالرَُّسوَل َوَتُونُواأْ أََمانَاتيُِكمأْ َوأَنُتمأْ ت�َعأَْلُموَن{  
وثالثها:  اإلل���زام.  عن  ناجتة  وه��ي   .(Al-Quran,8:27(
الجزاء، وهو ناتج عن املسئولية، مبا مييز اجلزاء اإلهلي يف 
أنه كلي وكامل.  وأما الركن الرابع فهو: النية والدافع، 

حبيث يتوافق املوقف الباطين مع روح الشريعة.
وأما الخامس: فهو الجهد، فالنفس تظل قابلة للرتقي 
���اَه���ا{  )Al-Quran, 91:9)اجلهد  زَكَّ َم���ن  أَف�أْ���لَ���َح  }قَ����دأْ 
يتسبب يف امل���دد اإلهل���ي وي��ك��ون ط��ري��ق��ا مل��ع��ايل األم���ور.  

(Daraz,1973(
العناصر  اعتماد ه��ذه  يبعد عنه د.م��ق��داد ياجلن يف  وال 
م���ع ت���ف���اوت ي��س��ري ي��ع��ت��م��د ع��ل��ى ع��م��وم��ي��ات وخ��ص��ائ��ص 
ال���دي���ن ف��ي��ج��ع��ل أس����س األخ�����اق س��ت��ة، ه����ي: األس����اس 
الغييب واالعتقادي، واألساس الواقعي والعلمي، وأساس 
األخاقية،  باحلرية  واالعتداد  اإلنسانية،  الطبيعة  مراعاة 
وتقرير مبدأ اإللزام وااللتزام األخاقي، وتأكيد املسئولية 

األخاقية.
 )Miqdad Yaljin,2003)ويؤكد امليداين: أن لألخاق 
جمموعة من األسس الفكرية والعلمية والفطرية والوجدانية، 
واإلمي��ان��ي��ة، ك��م��ا أهن���ا تعتر م��ن أس���س ال��ق��اع��دة اإلمي��ان��ي��ة 

(AL-Maydani,1999( .باإلضافة إىل ما سبق

أصول األخالق وارتباطها بأصول الفقه :
إن أصول الفقه هو العلم بالقواعد واألدلة اإلمجالية الي 
ي��ت��وص��ل هب��ا إىل اس��ت��ن��ب��اط ال��ف��ق��ه، وغ��اي��ة ع��ل��م األص���ول: 
هي الوصول إىل معرفة األحكام الشرعية الي هي مناط 

(Amidi,1404(.السعادة الدنيوية واألخروية
العملية  الشرعية  ب��األح��ك��ام  العلم  ه��و  الفقه:  وحقيقة   
املكتسبة من أدلتها التفصيلية، وما جاءت األصول إال 
ق��واع��ده ونظرياته  تطبيق  الفقه. وأن  ه��ذا  ق��واع��د  لضبط 
على األدلة التفصيلية للتوصل إىل األحكام الشرعية الي 
األص��ويل،  عمل  )Khallaf,2003 ).  هو  عليها  ت��دل 

وقد مسيت األخاق بعلم الواجب” أي أهنا علم يعرِّف 
 (Miqdad”يفعلها أن  جي��ب  ال��واج��ب��ات كما  اإلن��س��ان 
أحكام  معظمها  يف  الدينية  واألح��ك��ام   Yaljin,2003(

خلقية إذ إهنا تنظم احلياة من الناحية العملية. 
وإن تفهم أصول الشريعة ومصادرها ومقاصدها يؤسس 
وجه  على  والتزامها  وممارستها  وبنائها  األخ���اق  لرعاية 
صحيح، وإن األوام��ر الربانية توجب األسس األخاقية 

طاعتها، بوصف كوهنا طاعة ملن جتب طاعته.
وقد اعتىن علماؤنا األوائل يف بيان أصول الفقه، والتعريف 
مبصطلحاته ومفاهيمه، وكان هلم فضل كبري، وقدم سبق 
راسخ، فكان تقعيدهم منهج ال ميكن إغفاله يف تفهم هذا 
العلم وبيان مناهج العلماء ومسالكهم وأساليبهم ولغتهم 
فيه، فكان منهجهم يف التأصيل طريق ال بد منه لفهم 
األحكام الشرعية، بيد أن البعد األخاقي مل يرز بشكل 
واضح يف مواضع متفرقة يف التعريف والتقعيد والتمثيل، 
حيث إننا حباجة إىل ربط هذا التأصيل بأبعاده وغاياته 
التقسيمات واحل��دود األصولية واألمثلة  اخللقية، ووص��ل 
أحكام  إمن��ا هي  الشرعية  فاألحكام  الرتبوية،  مبقاصدها 
وهو  العمل  ه��و  إمن��ا  العلم  غاية  أن  ومنطلقنا  أخاقية. 
غاية أخاقية، وقد أصل لذلك الشاطيب بقوله: “كل 
مسألة ال ينبين عليها عمل؛ فاخلوض فيها خوض فيما مل 
يدل على استحسانه دليل شرعي، وأعين بالعمل: عمل 
م��ن حيث ه��و مطلوب شرعا،  اجل���وارح،  القلب وعمل 
الشارع  رأينا  فإنا  الشريعة؛  استقراء  ذل��ك  على  والدليل 

يُعرض عما ال يفيد عمًا مكلفاً به”. 
ويُعدُّ كتاب املوافقات لإلمام الشاطيب من أبرز الكتب 
عناية بذلك كحديثه يف املقاصد الشرعية،  وباب األحكام 
الشرعية، لكن هنالك تداخل لبعض املباحث الكامية 
الي دخل فيها كغريه من أهل األص��ول، ويضاف إليها 
صعوبة فهمه للقارئ نظراً لتعقيد العبارة وكثرة التفريعات 
استدالاًل  يطرحها  ال��ي  القضايا  واالس��ت��ط��رادات، وعمق 
أو ردا، ويضاف إىل ذلك شبه انفصال بعض القضايا 
عن بعض مباحث األصول، وقد عر عن ذلك الشاطيب 
نفسه بقوله:” ومن هنا ال يسمح للناظر يف هذا الكتاب 
ري��ان  أو مستفيد؛ ح��ى يكون  فيه نظرة مفيد  ينظر  أن 
من علم الشريعة، أصوهلا وفروعها، منقوهلا ومعقوهلا«., 
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(Al-Shatibi, 1417).
  (Al-Shatibi, 1997)

ورغم االرتباط الوثيق بني أصول الفقه وأصول األخاق 
كما سبق يف بيان أسس األخاق جند يف التعريف من 
خيرج األخ��اق والسلوك عن الفقه متييزاً حلد علم الفقه 
عما سواه من العلوم، رغم ارتباطها الوثيق البني باحلكم 
الشرعي فعًا أو تركاً، كما جاء يف التعريف االصطاحي 
ل���ألص���ول ب���أن���ه: “ ال��ع��ل��م ب��األح��ك��ام ال��ش��رع��ي��ة العملية 
املكتسب من أدلتها التفصيلية ...وع��دل اآلم��دي وابن 
احلاجب عن لفظ العملية إىل الفرعية ألن النية من مسائل 
أمشل  العملية  لفظ  أن  والظاهر  ع��م��ًا،   وليست  الفقه 
تثبت  ال��ي ال  الديانات  اعتقاد مسائل  لدخول وج��وب 
إال بالسمع فإهنا من الفقه كما سبق خباف الفرعية«. 
لفظ  احمل��ب��ويب أن يف  وي��رى   ، (Al- Zarkashi, 2000)
“ العملية “ من قبيل التكرار إذأْ أن معناها مشمول يف 
التعريف فيقول: “ويقع التكرار بني العملية وبني املتعلق 
بأفعال املكلفني ألنه قال يف حد الفقه العلم باألحكام 
الشرعية العملية واحلكم خطاب اهلل تعاىل املتعلق بأفعال 
تعاىل  اهلل  خب��ط��اب��ات  العلم  الفقه  ح��د  فيكون  املكلفني 
املتعلقة بأفعال املكلفني الشرعية العملية فيقع التكرار” 
إال أنه يعود ويدفع التكرار باستخاص معىن أدق يتضمن 
تصيص لفظ “ العملية” لفعل اجلوارح ، بينما األفعال 
ت��ش��م��ل أف��ع��ل اجل������وارح وأف���ع���ال ال��ق��ل��وب ف��ي��ق��ول:”ن��ع��ين 
باألفعال ما يعم فعل اجلوارح وفعل القلب وبالعملية ما 
خيتص باجلوارح فاندفع هبذه العناية التكرار وخرج جواب 

(AL-Maḥbubi ,1996( ”.”اإلشكال املتقدم
 ومن ذلك أؤكد على أصول الفقه مبا تضمنه من قواعد 
وأسس مرتبطة بأسس األخاق مما يقتضي  مراعاة البعد 
األخ��اق��ي يف التأليف األص���ويل، مبا حيقق التكامل بني 
أصول الفقه وأصول األخاق،وهذا ما سيظهر يف دراسة 

البعد األخاقي يف احلكم الشرعي.

الحكم الشرعي وأبعاده األخالقية »ارتباط 
وتأصيل«:

يقوم احلكم الشرعي على أربعة أركان هي:
( Zaydan,2006( (Isnawi,1999( 

 

ُم إيِالَّ ليِّلهيِ{  كأْ الحاكم: وهو اهلل تعاىل، قال تعاىل:}إيِنيِ احلأُْ
 .(Al-Quran,12:40(  }

الحكم الشرعي:وهو خطاب اهلل تعاىل املتعلق بأفعال 
 1999 (Ali Subki, التخيري)  أو  باالقتضاء  املكلفني 
احلكم:  األص��ول��ي��ني:  بعض  وق���ال   -Bayḍawi,2008)
أو  ب��االق��ت��ض��اء،  املكلفني،  بأفعال  املتعلق  اهلل،  خ��ط��اب 

 (Al-Ṭufi, 1987( .التخيري، أو الوضع
المحكوم فيه: وهو ما تعلق به خطاب الشارع، 

 )Zaydan,2006) وال يكون إال فعًا.
تعلق  ال��ذي  الشخص  املكلف،  وه��و  عليه:  المحكوم 
خطاب الشارع بفعله.)Zaydan,2006) ويف ضوء هذه 
األرك���ان األرب��ع��ة سنتجه إىل بيان م��ا ن��رج��وه يف التأليف 

األصويل ارتباطاً باألخاق.
 ضعبل ضرعنس ةرقفلا هذه يفو

 قيبطتلا ىلإ ًالوصو ،ةمئاقلا ةلثمألا
 :لومأملا

الركن األول: الحاكم:
 ي��ذه��ب األص���ول���ي���ون يف ه���ذا امل��ب��ح��ث إىل أن احل��اك��م 
العقل ال حيسن وال يقبح،  العقل وأن  ال��ش��رع دون  ه��و 
مثال من كام  إىل  نظرنا  فلو   (Al-Baydawi, 2008(
اجلويين حيث يقول:” فا حتسني إال ما حسنه الشرع، 
وال تقبيح إال ما قبحته املناهي،...” مث يبدأ باخلاف 
ال����وارد يف امل��س��أل��ة وس���رد االح��ت��ج��اج��ات،” ...وذه��ب��ت 
القبائح وحسن  قبح  به  العقل، يستدرك  أن  املعتزلة إىل 
“املستحسنات “ وهذا يستقصى يف أصول الديانات. 
بيد أنا نذكر عقود مذاهبهم، لتكون منها على بصرية”.  
)Al -Juwayni, 1996)  وتابعه الغزايل يف منهجه حيث 
ناقش أقسام احلكم مث قال: »فإن مل يوجد هذا اخلطاب 
العقل ال حيسن وال  ال��ش��ارع فا حكم، فلهذا قلنا  من 
قبل  لألفعال  املنعم، وال حكم  يوجب شكر  وال  يقبح 
ال��ش��رع«.  )Al- Ghazzali, 1413) وأك��د ذات  ورود 
الطريقة البيضاوي بقوله: “وهو الشرع دون العقل ملا بينا 
 Al-Bayḍawi, العقليني”.)  والقبح  احلسن  فساد  من 
2008)  وإذا ما انتقلنا إىل مدرسة املقاصد متمثلة بإمامها 
الشاطيب جنده يتعرض هلا يف املقدمة الثالثة بقوله: “األدلة 
العقلية إذا استعملت يف هذا العلم؛ فإمنا تستعمل مركبة 

https://umalaya.on.worldcat.org/search?queryString=au:%CA%BBAbd%20al-Rah%CC%A3i%CC%84m%20ibn%20al-H%CC%A3asan%20Isnawi%CC%84&databaseList=143,199,233,245,203,239,217,638,283,251,197,285
https://umalaya.on.worldcat.org/search?queryString=au:Sulayma%CC%84n%20ibn%20%CA%BBAbd%20al-Qawi%CC%84%20T%CC%A3u%CC%84fi%CC%84&databaseList=143,199,233,245,203,239,217,638,283,251,197,285
https://www.worldcat.org/title/kitab-al-mustasfa-min-ilm-al-usul/oclc/891558374&referer=brief_results
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حمققة  أو  طريقها،  يف  معينة  أو  السمعية،  األدل���ة  على 
ب��ال��دالل��ة؛ ألن  ملناطها، أو م��ا أش��ب��ه ذل���ك، ال مستقلة 
النظر فيها نظر يف أمر شرعي، والعقل ليس بشارع, وهذا 
“)Al- Shatibi,1417) ,ويؤكد  الكام  علم  يف  مبني 
عليها يف ق��س��م امل��ق��اص��د ح��ي��ث ي��ق��ول: “إذ ال حتسني 
للعقل وال تقبيح، فإذا جاء الشارع بتعيني أحد املتماثلني 
للمصلحة وتعيني اآلخر للمفسدة؛ فقد بني الوجه الذي 
الوجه  وب��ني  فيه،  أذن  أو  به  فأمر  املصلحة  منه حتصيل 
بالعباد...”  فنهى عنه رمح��ة  املفسدة؛  به حتصل  ال��ذي 
)Al-Shatibi,1417) ,ويتبعون املسألة بقوهلم:” فرعان 
ع��ل��ى ال��ت��ن��زل: األول: ش��ك��ر امل��ن��ع��م ل��ي��س ب��واج��ب عقًا 
...إخل الفرع الثاين: األفعال االختيارية: قبل البعثة مباحة 
عند البصرية وبعض الفقهاء حمرمة عند البغدادية وبعض 
وعلى   (Al-Baydawi, 2008( ...وغ��ريه��ا”.  اإلمامية 
العكس من ذلك يف كتب املعتزلة، حيث يؤكد القاضي 
عبد اجلبار بقوله: “وم��ن كمال العقل أن يعرف بعض 
املقبحات، وبعض احملسنات وبعض الواجبات، فيعرف 
قبح الظلم وكفر النعمة والكذب ال��ذي ال نفع فيه وال 
دف���ع ض���رر، وي��ع��ل��م ح��س��ن اإلح��س��ان وال��ت��ف��ض��ل، ويعلم 
املطالبة،  عند  الوديعة  رد  ووج���وب  النعم  وج��وب شكر 
واإلنصاف، ويعلم حسن الذم على القبيح إذا مل يكن 
ه��ن��اك م��ن��ع، وح��س��ن ال���ذم على اإلخ���ال ب��ال��واج��ب مع 
أبو  املوانع”.  (Al-Asadabadi, n.d )وتابعه  ارت��ف��اع 
التحسني  للعقل دور يف  أن  إثبات  البصري يف  احلسني 
والتقبيح واحلكم، وعقد باباً فيما يعلم بأدلة العقل وما 
ي��ع��ل��م ب��أدل��ة ال��ش��رع -ص��ل��ى اهلل ع��ل��ي��ه وس��ل��م- ف��ي��ق��ول: 
“اعلم أن األشياء املعلومة بالدليل إما أن يصح أن تعلم 
بالعقل فقط وإما بالشرع فقط وإما بالشرع وبالعقل...”  
ʻ(Ali Basri,1403) وإذا ما نظرنا يف كتب املعاصرين 
أب��ا زهرة  فا يبتعد منهجهم كثرياً عمن سبق فنجد أن 
والشيخ خاف ود. زيدان وغريهم ذكروا أن احلاكم هو 
اهلل تعاىل مث قالوا :” إال أن العلماء اختلفوا يف مسألة، 
وإن شئنا قلنا يف مسألتني، ومها: هل أحكام اهلل ال تعرف 
إال بواسطة رسله أو ميكن للعقل أن يستقل بإدراكها؟ 

(Khudari,1969( .وذكروا املسألة بأدلتها ”...

الجوانب األخالقية المالزمة لركن الحاكم:
املسألة وهي  واختافاً حول هذه  اتفاقاً  ويظل احلديث 
وإن كانت جديرة باالهتمام يف التأليف األصويل إال أننا 
حنتاج إىل التفاتة إىل بعض املقاصد واألبعاد األخاقية يف 

موضوع احلاكم ومن هذه القضايا:
التأمل يف تعظيم احلاكم مبا يعزز هيبة احلاكم)الشرع( 	. 

وتعظيم قدره يف النفس، جيعل يف القلب رهبة وخضوعاً 
ملا ميكن أن يصدر عنه بعد اتفاق اجلميع على أن احلاكم 
هو اهلل، ببيان حقيقة اآلمر الناهي، قال تعاىل:}مَّا َلُكمأْ 
وجيعل   (Al-Quran,71:13( َوقَ�����ارًا{   ليِ��لَّ��هيِ  ت�َ���رأُْج���وَن  اَل 
السلوك على استقامة ناجتة عن هذا التعظيم فاجلوانب 
واألس�����س األخ���اق���ي���ة ت���وج���ب ت��ع��ظ��ي��م اآلم�����ر ال�����ذي هو 
الربانية وطاعتها واالنقياد  مصدر احلكم وتلقي األوام��ر 
هل��ا، واحل��دي��ث ع��ن علم اهلل وإحاطته مب��ا يصلح أح��وال 
اإلنسان جيعل العبد يذعن وينقاد طواعية ألمر اهلل تعاىل 
 (Al-Quran,  }َبيِرُي }َأاَل ي�َعأَْلُم َمنأْ َخَلَق َوُهَو اللَّطيِيُف اخلأْ
)67:14, وهي التفاتات وإش��ارات تقود إىل تعظيم اهلل 
تعاىل وتؤسس النقياد القلب واجلوارح. وهذا مصدر من 

مصادر اإللزام اخللقي.
االلتفات إىل التكرمي اإلهلي لإلنسان بالعقل، فقد حتدث 
القرآن عن العقل واللب والفكر وغريه من األلفاظ ذات 
والتدبر  والنظر  بالتفكر  وأم��ر  مواطن عديدة،  الصلة يف 
وذلك هو السبيل األرشد فالعقل نعمة اإلله وبه يعرف 
الشرع، وأولوا واأللباب هم الذين يعظمون اهلل ويعرفون 
قدره ويتذكرون فضله وإنعامه. ولذا جاءت أوامر القرآن 
مراعية للخري والعدل واالستقامة واحلق، ومطابقة للعقل 
وبناء األخاق الفردية واجلماعية، فقواعد الشرع ال تفريق 
فيها كما عر عنها اإلم��ام حممد عبده بقوله: “وال��ذي 
علينا اعتقاده أن الدين اإلسامي دين توحيد يف العقائد 
ال دي���ن ت��ف��ري��ق يف ال��ق��واع��د، وال��ع��ق��ل م��ن أش���د أع��وان��ه، 
والنقل من أقوى أركانه، وما وراء ذلك فنزغات شياطني 

وشهوات ساطني، والقرآن شاهد على ذلك” 
 (Muhammad ʻAbduh, 1994) فالعقل والوحي ومها 
ط��ريف النزاع االف��رتاض��ي يف احلاكم يشكان مصدرا من 
م��ص��ادر اإلل����زام اخل��ل��ق��ي. مب��ا ت��ق��رر م��ن أن ال��وح��ي أص��ل 
والعقل تابع. وإن مصدر اإلل��زام اخللقي هو قوة اإلميان 
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مع  املستقيمة،  والفطرة  اخل��ال��ص،  العقل  على  املعتمدة 
(Afifi,1998( .االحتكام إىل نور الشرع

الوقوف يف املسائل املستنبطة على غاياهتا األخاقية 	. 
الي حرص اإلس��ام على إثباهتا كالعدل والعفو والرمحة 
والشكر، وال��دع��وة إىل اهلل واحل��رص على هداية اخللق.  
��َرى َوَما  فعدل اهلل ورمحته يقتضي{َواَل تَ��زيُِر َوازيَِرٌة ويِزأَْر ُأخأْ
 . (Al-Quran,17:15( } بيِنَي َحىَّ ن�َب�أَْعَث َرُسواًل ُكنَّا ُمَعذِّ
أنعم  م��ن  نعمة  يقضي بشكر  امل��ك��ل��ف  ع��ق��ل  أن  ك��م��ا 
 (Al-}َس����اُن���� حأْ ����َس����انيِ إيِالَّ اإلأْيِ حأْ َج����َزاء اإلأْيِ عليه : }َه����لأْ 

)Quran,55:60. وشكر املنعم ظاهرة خلقية يدفع إليها 
حب احلق وإيثاره؛ ألن املنعم من حقه أن ُيشكر، وال بد 

أن يدفع اخللق القومي إىل شكر من أنعم عليه.
وم��ن مل تبلغه الدعوة ف��إن رمح��ة اهلل عز وج��ل به قائمة، 
وهو خلق واجب على الدعاة ابتداء وأوهلم حممد صلى 
اهلل عليه وسلم، وهو سبيل يتبعه فيه املؤمنون به: }ُقلأْ 
} ريٍَة أَنَاأْ َوَمنيِ ات�َّب�ََعينيِ َه�ذيِهيِ َسبيِيليِي أَدأُْعو إيِىَل الّلهيِ َعَلى َبصيِ

.(Al-Quran,12:108(
التأكيد على الفطرة وصاحها وقابليتها لتلقي اخلري 	. 

َلأْقيِ  واحلق }فيِطأَْرَة اللَّهيِ الَّييِ َفَطَر النَّاَس َعَلي�أَْها اَل ت�َبأْديِيَل خليِ
هنا  األخ����اق  ف��ن��ظ��ري��ة   ،(Al-Quran,30:30( ال���لَّ���هيِ{ 
ل��إلن��س��ان وتأكيد  ال��ف��ط��ري  تستدعي وج���ود االس��ت��ع��داد 
اخلريية فيه، والعقل ال خيالف الفطرة وإمنا يسري معها ما 
مل ينتكس. يقول ابن تيمية :« والقول كلما كان أفسد 
يف الشرع ك��ان أفسد يف العقل، ف��إن احل��ق ال يتناقض، 
والرسل إمنا أخ��رت باحلق، واهلل فطر عباده على معرفة 
احلق، والرسل بعثت بتكميل الفطرة، ال بتغيري الفطرة. 
هيِمأْ َحىَّ  فَاقيِ َويفيِ أَنُفسيِ قال تعاىل:}َسُنريِيهيِمأْ آيَاتيَِنا يفيِ اآلأْ
 (Ibn ”.(Al-Quran,41:53( } ُّق��َ َ هَلُ��مأْ أَنَّ��ُه احلأْ ي�َ��تَ��ب�َ��نيَّ
م��ت��زوداً  ي��ول��د  ال����ذي  ف��اإلن��س��ان   ،Taymiyah, 1986(
بفطرته وهي قوة الدافعة لتلقي اخلري وتقدميه على الشر 
فا بد من استثمارها يف إطار السلوك اإلجيايب استلهاماً 
من صحة الشرع ونظر العقل. فما يكون بضد النقل فهو 
بضد العقل وه��ذا التوفيق نوع من احلكمة يف السلوك. 
اب��ن تيمية:« كل ضالة فهي خمالفة للعقل،  ق��ال  وكما 

(Ibn Taymīyah, 1986) .»كما هي خمالفة للشرع

الركن الثاني: الحكم ذاته :
واحلكم الشرعي غاية األصويل سواء كان حكماً تكليفياً 
أو وض��ع��ي��اً، وق���د س��ل��ك األص��ول��ي��ون امل��ت��ق��دم��ون وتبعهم 
املتأخرون ذات املسلك يف احلديث عن التقسيم واحلد 
واخل����اف يف ذل���ك م��ع األم��ث��ل��ة وت��وس��ع��وا يف ب��ي��ان ف��روع 
املسائل بطريقة جدلية كامية، بينما متيز اإلمام الشاطيب 
ك��س��اب��ق��ت��ه يف رب���ط األح���ك���ام ب��ب��ع��ض��ه��ا ف��ت��ب��دو منهجية 
ب��ني السياق األص��ويل  الشاطيب أك��ث��ر ت��واف��ق��اً وان��س��ج��ام��اً 
الفقهي والعنصر األخاقي وتشكلهما وفق غاية متكن 
العليا. وإن ك��ان هنالك  باملثل  وعاقته  اإلنسان  لسمو 
نوع من التعقيد اللفظي وكثرة االستطراد لكنه كان أكثر 

اهتماما مبقاصد احلكم.
وميكن من خال مبحث احلكم الشرعي التأسيس للرتبية 
على األخاق احلسنة كسلوك معتاد يصري عادة راسخة 
األخاقية  الرتبية  وتلك هي  تكلف  إىل  معها  ال حيتاج 
حسب رؤية اإلمام الغزايل: ولن ترسخ األخاق الدينية 
يف ال��ن��ف��س م��ا مل ت��ت��ع��ود ال��ن��ف��س مج��ي��ع ال���ع���ادات احلسنة 
وم��ا مل ت��رتك مجيع األفعال السيئة، وم��ا مل تواظب عليه 
مواظبة من يشتاق إىل األفعال اجلميلة ويتنعم هبا، ويكره 
األفعال القبيحة ويتأمل هبا كما قال صلى اهلل عليه وسلم: 
 (Al-Nisaburi,  .”ال���ص���اة ق���رة ع��ي��ين يف  “وج��ع��ل��ت 

1990( (Al-Ghazzali, n.d (
وإذا ك���ان أص��ح��اب ال��ن��ظ��ري��ة األخ��اق��ي��ة جي��ع��ل��ون اإلل���زام 
أساساً أو ركناً؛ فإن األحكام التكليفية أوضح داللة يف 
االلتزام فعا وتركا، وتعاريف األصوليني ظاهرة يف ذلك، 
وسأقتصر على بعض التعاريف حسب ما أوردها الغزايل، 
قال: “والذي يتعلق به –خطاب الشرع- ينقسم إىل ما 
اإلق���دام عليه  التخيري والتسوية بني  به على وج��ه  يتعلق 
فعله  وب��ني اإلحجام عنه ويسمى مباحا وإىل ما ترجح 
على تركه، وإىل ما ترجح تركه على فعله، والذي ترجح 
فعله على تركه ينقسم إىل: ما أشعر بأنه ال عقاب على 
يعاقب على  بأنه  أشعر  م��ا  م��ن��دوب��اً، وإىل  تركه ويسمى 
تركه ويسمى واجباً... وأما املرجح تركه فينقسم إىل: ما 
أشعر بأنه ال عقاب على فعله ويسمى مكروها... وإىل 
ما أشعر بعقاب يف اآلخرة على فعله وهو املسمى حمظورا 
فاألوامر   ،(Al-Ghazzali, 1413( ومعصية”  و حراما 
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والنواهي هي سلسلة من القضايا الي حتكم السلوك، إذ 
ال خيلو كل سلوك إنساين من نزعة خلقية أو داف��ع أو 

مؤثر خلقي ابتداء أو مصاحباً أو نتاجاً.
التكليفية اخلمسة حييلنا  لنا األحكام  فالغزايل وهو يبني 
إىل جهة ال��رتج��ي��ح طلباً وت��رك��اً، وي���رز ج��ان��ب اجل���زاء يف 
ه����ذه األح����ك����ام، وه����ي ح��ق��ي��ق��ة م���اث���ل���ة، ول���ك���ن غ��ي��اب 
عنصر ال��داف��ع وال��ب��اع��ث يستدعي ال��وص��ل ب��ني األص��ول 
واألخاق بأن نضمنه يف هذه التعاريف وهو االمتثال، 
عليها  نبه  التعريف  م��ي��زة يف  وه��ي  بالنية،  يسمى  م��ا  أو 
الشيخ ابن عثيمني حيث قال: “والواجب يثاب فاعله 
امتثااًل، ويستحق العقاب تارُكه...واملندوب يثاب فاعله 
امتثااًل، وال يعاقب تاركه ... واحملرم  يثاب تاركه امتثااًل، 
ويستحق العقاب فاعله... واملكروه: يثاب تاركه امتثااًل، 

(Uthaymin, 1426( .”وال يعاقب فاعله
فعلها كوهنا قضايا  فاحلاجات األساسية لإلنسان وأن   
ط��ب��ي��ع��ي��ة، ل��ك��ن غ��ال��ب��اً م���ا ي��ص��اح��ب��ه��ا م���ؤث���رات أخ��اق��ي��ة، 
ي��ق��ود إىل نبل الغاية واهل���دف، كما  النية  ف��ال��داف��ع وه��و 
فعل  الرغبة مؤثر سلوكي، وك��ذا  االقتصاد يف حتقيق  أن 
اإلنسان ومت��رده على نفسه أو إلزامها أثناء إرواء رغباته 
قوة خلقية، وهي حقيقة احلكم التكليفي أو ما يسمى 

بنظرية اإللزام فعًا أو تركاً.
كما أن يف تأليف أيب زه��رة وزي��دان تنبيهات على مثل 
هذا يف باب املباح حيث يدخل النية دافعا لفعل املباح 
ق����ال: ه����ذا، وأن ح��ك��م امل��ب��اح : أن���ه ال ث����واب ف��ي��ه وال 
عقاب، ولكن قد يثاب عليه بالنية والقصد، كمن ميارس 
أنواع الرياضة البدنية بنية تقوية جسمه ليقوى على حماربة 
 (Zaydan, 2006( ( Abu Zahrah, 1958(.األع������داء
فاملرء وإن التزم الواجب واملندوب فعًا واحل��رام واملكروه 
اخلالصة  النية  إذا صاحبته  إال  عليه  مثاباً  ال يكون  تركاً 
الباعثة عليه ق��ال صلى اهلل عليه وسلم :«إمن��ا األعمال 
بالنيات، وإمنا لكل امرئ ما نوى«. وهذا ركن أخاقي 
وأساس من أسسه، وجند أن العمل مردود على صاحبه، 
إذا الزم��ه س��وء الباعث، كما يف احلكم ع��ن أول ثاثة 
تسعر هب��م ال��ن��ار ي��وم ال��ق��ي��ام��ة، فقد ق��ام ب��واج��ب اجلهاد 
وترك احلرام يف االبتعاد عن التخلف لكن ذلك مل يشفع 
له لسوء نيته والباعث عليه، فمن أدى الواجب بقصد 

احلذر أو الطمع ال يكون فاعله مؤدياً حقيقة وهنا يرز 
اجلانب األخاقي بصورة دقيقة جلية. والعطاء إذا كان 
بدافع الطمع أو احلذر ال بدافع اجلود فهو رياء وحرام، 
وإن ك��ان ب��داف��ع ال��ر واجل���ود فهو قربة وفضيلة.   ولقد 
ولو  األخاقية على ك��ل سلوك  الصفة  اإلس���ام  أضفى 
مل يتسم بصفة النفع أو الضرورة؛ ألن األخاق يف نظر 
إىل  ب��ل حتمل  النفع فحسب،  معىن  اإلس���ام ال حتمل 
التحسيين واجلمايل واإلرادة واخلرية.  جانب ذلك املعىن 
)Yaljin, 2003) ولو تتبعنا فاألمثلة كثرية، ونظرة سريعة 
األم��ر  يبدو وض��وح  الشرعي  احلكم  على بعض مسائل 
يكن مجيعهم-  مل  إن  جلهم   - املتقدمني  عند  خاصة 
وع��ل��ى سبيل امل��ث��ال ك��ت��اب ال��ت��ب��ص��رة ل��ل��ش��ريازي، وك��ت��اب 
اإلحكام يف أص��ول األحكام ل��آم��دي،  وكتاب إرش��اد 
الفحول للشوكاين ، ومسلم الثبوت شرح فواتح الرمحوت 
لعبد العلي األنصاري... وغريها جند مسائل : كمسألة 
حت���رمي واح����د ال ب��ع��ي��ن��ه، واس��ت��ح��ال��ة ك���ون ال���ش���يء واج��ب��اً 
حراماً، وهل املندوب مأمور به؟ هل املندوب تكليف؟ 
األمر بعد احلظر. إذا جتردت صيغة األمر؟ تعلق احلكم 
إىل  التكليف  يتوجه  مى  الغافل،  تكليف  يف  باملعدوم، 
الفعل؟ التكليف باحملال، تكليف الكفار بفروع الشريعة 
واخلاف ىف املباح، وهل هو داخل ىف مسمى الواجب 
أو ال؟ وهل هو داخل حتت التكليف...ومسائل كثرية 
ال تفى بعيدة عن املقصد األساسي من احلكم الشرعي.

الجوانب األخالقية المالزمة للحكم:
بينا،  للحكم كما  األخاقية مازمة  اجلوانب  ملا كانت 
فإن ذلك يتطلب ربط البعد األخاقي باحلكم الشرعي 
، وم��ن أه��م م��ا ينبغي ال��رتك��ي��ز عليه يف احل��ك��م الشرعي 

وتطبيقاته ما يلي:
وضع قواعد ضابطة ورابطة لألحكام التكليفية يقود 	. 

ب��ك��م��ال ال��س��ل��وك األخ��اق��ي  بعضها إىل ب��ع��ض ارت��ب��اط��اً 
كبيان االرتباط بني الواجب واملندوب، واملباح واملندوب 
واملباح والواجب، واملكروه واحلرام، واملكروه باملباح واملباح 
بقوله:  الشاطيب  باحلرام، واألسباب مبسبباهتا، كما مثل 
أع��م م��ن االع��ت��ب��ار املتقدم؛  امل��ن��دوب إذا اعترته اع��ت��ب��اراً 
ل��ه، أو تكميل  للواجب ألن��ه إم��ا مقدمة  وجدته خادماً 
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ل��ه، أو ت��ذك��ار ب��ه، ك��ان م��ن جنس ال��واج��ب أو ال، ... 
 ف���إذا ك���ان ك��ذل��ك؛ ف��ه��و الح���ق بقسم ال���واج���ب بالكل

 .(Al-Shatibi ,1417(
الصفة جيعله مسة أخاقية  امل��ن��دوب على ه��ذه  فمباشرة 
وتشكل  الواجب  األخاقي  السياج  على  حمافظة  رفيعة 
محى له من التضعضع واالندثار فاملندوب مع الواجب 
كاحلرمي ملا هو حرمي له “وكونه ال يصح ترك املندوبات 

(Zaydan, 2006( .”مجلة واحدة
وكذا باب املكروه مع احلرام: يقول الشاطيب :”املكروه إذا 
اعترته كذلك مع املمنوع؛ كان كاملندوب مع الواجب، 
وبعض الواجبات منه ما يكون مقصودا، وهو أعظمها، 
ومنه ما يكون وسيلة وخادما للمقصود؛ كطهارة احلدث، 
وسرت العورة، واستقبال القبلة، واألذان للتعريف باألوقات 
وإظ��ه��ار شعائر اإلس���ام م��ع ال��ص��اة، فمن حيث كان 
الواجب  وسيلة حكمه مع املقصود حكم املندوب مع 

يكون وجوبه باجلزء دون وجوبه بالكل
 .(Al-Shatibi, 1417)

ومثله باب املباح وارتباطه بالواجب واملندوب واحلرام طلباً 
وفعًا أو تركاً وهنياً ، قال الشاطيب: “حقيقة املباح إمنا 
القصد.  تنشأ مبقدمات، كان فعًا أو تركاً، ولو مبجرد 
وأيضا؛ فإن احلقوق تتعلق بالرتك كما تتعلق بالفعل، من 
حقوق اهلل، أو حقوق اآلدميني، أو منهما مجيعا، يدل 
عليه قوله, صلى اهلل عليه وسلم: “إن لنفسك عليك 
حقا، وألهلك عليك حقا؛ فأعط كل ذي حق حقه. 

 (Al-Shatibi, 1417), (Al-(Bukhari, 1987
فتنمية ال����روح األخ��اق��ي��ة، وال��ب��ص��رية وال��وع��ي األخ��اق��ي 
الفضيلة  إلدراك حكمة هذه األحكام وما يرتتب على 
من اخلري، وما يرتتب على الرذيلة من شر هو ما ال بد 
من بيانه يف التأليف األصويل، فيكون جامعاً بني البصرية 

باألخاق وبني ممارستها وسلوكها يف حياته.
أمهية إبراز جانب اجلهد) العمل والرتغيب فيه( سعياً 	. 

املندوبات  بفعل  اخللقي ك��األم��ر  وال��رق��ي  العليا  للمراتب 
وبيان مثرة التزامها، واجتناب املكروهات ومثرة تركها وهذا 
يطهر اجملتمع من أدرانه مع التزام مقاصد هذه التوجيهات 
والتزام دافع العمل فيها والباعث عليها. وهو ما يرتكز يف 
نظرية األخاق بالدرجة الثالثة و”البحث عن األفضل” 

هو ما ينشده اجلهد املبدع يف درجته الثالثة، والبحث عن 
“األفضل” هو أيًضا مما تلح األخاق القرآنية يف طلبه 

   .(Daraz,1973(”مثلما تلح يف طلب “اخلري
فالقرآن ما يزال يف الواقع يدعو معتنقيه إىل هذا النوع من 
اجلهد، ويوصيهم به، ومن ذلك قول اهلل تعاىل: }ف�ََبشِّرأْ 

َسَنُه{  ُعوَن الأَْقوأَْل ف�ََيتَّبيُِعوَن َأحأْ َتميِ عيَِباديِ، الَّذيِيَن َيسأْ
 (Al-Quran,39:18(.

التنويع يف األمثلة مبا خيدم احلقوق العامة وينشر القيم 	. 
إليها  اجل��زئ��ي��ات  ورد  للكليات  أمثلة  متثل  ال��ي  وامل��ب��ادئ 
كالعدل واملساواة والرمحة والتسامح والعفة والتحكم يف 
األه��واء وال يكتفى باألمثلة الفرعية وذلك أن األخاق 
ال��ف��روع فكل العلوم  ال جي��ب فصلها يف الفقه ع��ن علم 
هلا ارتباطات أخاقية أو غايات تنتهي إليها، وإذا كان 
العلماء قد قسموا األحكام يف القرآن إىل ثاثة أقسام، 
املكلف  على  مبا جيب  تتعلق  اعتقادية:  أحكام  األول: 
اع��ت��ق��اده يف اهلل ومائكته وكتبه ورس��ل��ه وال��ي��وم اآلخ��ر. 
مب��ا جي��ب على املكلف  تتعلق  وال��ث��اين: أح��ك��ام خلقية: 
أن يتحّلى به من الفضائل وأن يتخلى عنه من الرذائل. 
املكلف  مبا يصدر عن  تتعلق  أحكام عملية،  والثالث: 
من أقوال وأفعال وعقود وتصرفات. وهذا النوع الثالث 
هو فقه القرآن، وهو املقصود الوصول إليه بعلم أصول 
األن��واع  الفقه.(Khallāf 2003 ) مث قسموا بعض هذه 
ب��ني ه��ذه األن���واع  أن���واع أخ���رى فهي قسمة للتمييز  إىل 
باألخاق. وقد  مرتبطة  وفهم مسمياهتا، ولكنها مجيعا 
جعل النيب صلى اهلل عليه وسلم الر حسن خلق وبني 
ت�َُولُّواأْ ُوُجوَهُكمأْ  َّ َأن  اهلل تعاىل هذا الر بقوله:{لَّيأَْس الأْريِ
َوالأْي�َوأْميِ  بيِالّلهيِ  َّ َمنأْ آَمَن  الأْريِ َولَ�كيِنَّ  َوالأَْمغأْريِبيِ  ريِقيِ  الأَْمشأْ قيَِبَل 
ريِ َوالأَْمآئيَِكةيِ َوالأْكيَِتابيِ َوالنَّبيِيِّنَي َوآَتى الأَْماَل َعَلى ُحبِّهيِ  اآلخيِ
َذويِي الأُْقرأَْب َوالأَْيَتاَمى َوالأَْمَساكيِنَي َوابأَْن السَّبيِيليِ َوالسَّآئيِليِنَي 
ديِهيِمأْ  َويفيِ الرِّقَابيِ َوأَقَاَم الصَّاَة َوآَتى الزََّكاَة َوالأُْموُفوَن بيَِعهأْ
الأَْبأأْسيِ  نَي  َوحيِ الأَْبأأَْساء والضَّرَّاء  َوالصَّابيِريِيَن يفيِ  َعاَهُدواأْ  إيَِذا 
(Al- }أُولَ�����ئيِ��َك الَّ���ذيِي���َن َص���َدقُ���وا َوأُولَ�����ئيِ��َك ُه���ُم الأْ��ُم��ت�َّ��ُق��وَن

Quran, 2:177(
 بل إن األحكام الفرعية ذاهتا املتعلقة بصاة الناس وزكاهتم 
وبيوعهم ومعاماهتم غاياهتا غايات أخاقية وهذا ظاهر 
بنّي، فاملعامات املالية قائمة على أساس احلق والعدل 
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وم��ع��ل��وم أن ح��ب احل��ق أح��د األس���س األخ��اق��ي��ة العامة 
فمن كان يتمتع خبلق حب احلق فإنه ال بد أن جيد نفسه 
املالية  مدفوعا بعامل خلقي لالتزام بأحكام املعامات 
تستوجب  اإلس��ام��ي��ة  ال��ش��ري��ع��ة  تنظيمات  تفرضها  ال���ي 
االلتزام هبا أسس األخاق العامة. ال سيما إذا الحظنا 
أن يف جت���اوز ح��دودمه��ا ظلما حل��ق��وق اآلخ��ري��ن والظلم 
احن��راف خلقي أساسه كراهية احلق عند معارضته هوى 

(Al-Maydani,1999( .من أهواء النفس
واإلحسان خلق رفيع وأصل من األصول الدينية العظيمة 
وهو كلية من كليات األخاق فاإلحسان واجب وتركه 
نيِنَي{   سيِ ن�َُواأْ إيِنَّ الّلَه حييِبُّ الأُْمحأْ سيِ حرام، قال تعاىل: }َوَأحأْ
)Al-Quran,2:177)، فهو أمر واألمر يفيد الوجوب وال 
قرينة ص��ارف��ة. وه��و إحسان إىل الوالدين، وإح��س��ان إىل 
الفقراء، وإحسان يف اإلميان والتقوى، وإحسان يف القول 
وإح��س��ان يف العمل كله ... وه��ك��ذا وأم���ا إذا وج��دت 

القرينة الصارفة فيصري مندوباً أو مباحاً.
وغ��ريه��ا من  الوسطية  احل��ري��ة وكلية  امل��س��اواة وكلية  وكلية 
كليات األخاق اجلامعة حنتاج أن تكون أمثلتها ضمن 
صيغ الواجب واملندوب واملباح واحلرام والرخصة والعزمية.

أمثلة الحكم الشرعي وربطها بأسسها األخالقية: 
إن ال��ع��م��ل ب��ال��واج��ب��ات م��ن إق��ام��ة ال��ص��اة وإي��ت��اء ال��زك��اة 
واحل���ج وغ��ريه��ا هل��ا أس��س أخ��اق��ي��ة ب����ارزة، ك��ال��ص��اة فإن 
أثرها األخاقي النهي عن الفحشاء واملنكر قال تعاىل: 
اللَّهيِ  ��ُر  َولَ��ذيِكأْ َوالأُْمنَكريِ  َشاءيِ  الأَْفحأْ َعنيِ  ت�َن�أَْهٰى  الصََّاَة  }إيِنَّ 
 (Al-Quran, 29:45( } ن�َُعوَن ي�َعأَْلُم َما َتصأْ ب�َُر َواللَُّه  َأكأْ
ووجه كون الصاة تنهى عن الفحشاء واملنكر، أن العبد 
يستنري  املتمم ألركاهنا وشروطها وخشوعها،  هلا،  املقيم 
قلبه، ويتطهر فؤاده، ويزداد إميانه، وتقوى رغبته يف اخلري 
، وتقل أو تعدم رغبته يف الشر)Al-Sadi, 2002) وهذا 
قمة البعد األخاقي الذي هتدف إليه إقامة الصاة والذي 
يتحقق به محاية األم��ة من الرذائل ومن الشرور وسيادة 
الفضيلة بني أفراد االمة الذي تسمو به النفس اإلنسانية 
إىل درجة الكمال. واألمر كذلك يف الصيام، فقد أكد 
النيب صلى اهلل عليه وسلم أن الصيام ليس جمرد امتناع 
عن الطعام والشراب وجتويع للنفس، بل هو خطوة حنو 

تدريب النفس عن اإلقاع عن كل الرذائل واحملرمات)من 
مل ي��دع ق��ول ال���زور والعمل ب��ه، فليس هلل ح��اج��ة يب ان 
(Al-Bukhari, 1987)̄,كما  وش��راب��ه(   طعامه  ي��دع 
تتمثل االسس االخاقية يف الزكاة يف تطهري النفس من 
ال��ش��رور وتزكيها مب��ا حي��ول النفس م��ن أم���ارة ب��ال��س��وء إىل 
ق��ال تعاىل:  نفس تعمل مطمئنة تنشد اخل��ري وال��ص��اج 
 (Al- }ا��َ َوت�ُزَكِّيهيِم هبيِ ُتَطهُِّرُهمأْ  ��َواهليِيِ��مأْ َصَدَقًة  أَمأْ }ُخ��ذأْ ميِنأْ 
العبادات ما شرعت إال  )Quran,9:103 وهكذا سائر 

لدفع النفس حنو الرقي اخللقي والسمو الروحي.
ف��أداء الواجب أساسه إعطاء كل ذي حق حقه، وهي 
غ��اي��ة احل��ك��م ال��ش��رع��ي ف���ا ع�����دوان وال ظ��ل��م، ف��واج��ب 
ال��ص��دق واألم��ان��ة وال��ت��واض��ع، أساسها ال��ق��دوة، وواج��ب 
التطهر أس��اس��ه اجل��م��ال، وواج���ب إق��ام��ة ال��ع��دل أساسه 
ال��ت��زام ح��ق��وق اآلخ���ري���ن، وخ��ل��ق ال��ع��ف��و وارت��ب��اط��ه ب��اجل��ود 
والرمحة. وخلق الشجاعة وارتباطها بالصر، والعفة واحلياء 
وارتباطهما بطهارة النفس. ويتبعه املندوب الذي اشتمل 
على الكثري من األسس األخاقية املتممة الي تصوغ منه 

مع الواجب كلية أخاقية متكاملة.
األص��ويل  التأليف  فيبني  واملنهيات،  احل���رام   ويف جانب 
ح��رم��ة ال���دم���اء واألم�������وال واألع�������راض امل��رت��ب��ط��ة بكليات 
ك��رى ففي قوله صلى اهلل عليه وسلم: “ف��إن دماءكم 
هذا  يومكم  ح��رام كحرمة  عليكم  وأعراضكم  وأموالكم 
ص��ي��ان��ة     (Al-Bukhari, 1987(.”ه�����ذا ب��ل��دك��م  يف 
حل��ق احل��ي��اة، ولفظ التحرمي ظاهر يف احل��رم��ة وه��و أق��وى 
الغري،  يقدم عليها حنو  صيغة، وه��ذه احلرمة شاملة ملن 
ت�ُلأُْقواأْ  َواَل  الّلهيِ  َسبيِيليِ  نفسه: }َوأَنفيُِقواأْ يفيِ  تلقاء  أو حى 
نيِنَي  سيِ ن�َُواأْ إيِنَّ الّلَه حييِبُّ الأُْمحأْ سيِ ُلَكةيِ َوَأحأْ بيِأَيأْديِيُكمأْ إيِىَل الت�َّهأْ
{ )Al-Quran, 2:195)، وحترمي قول الزور صيانة حلق 
��تَ��نيِ��بُ��وا ق�َ���وأَْل ال��زُّوريِ  األخ��وة وحفظ األلفة بني الناس }َواجأْ
وحت��رمي  اجملتمع،  حل��ق  ورع��اي��ة    (Al-Quran,22:30(  }
خمالفة القول للعمل واعتبار ذلك من أكر املقت رعاية 
لصيانة األم��ر باملعروف والنهي عن املنكر ومراعاة حلق 
القدوة، وحترمي سوء اإلدارة والرشوة ووالية السفهاء وحترمي 
اإلسراف والتبذير رعاية حلفظ مال اإلنسان الذي تقوم 
به احلياة، واإلنسان إمنا هو مستخلف فيه. واالبتعاد عن 
النجاسات احلسية واملعنوية رعاية حلب اجلمال وإشاعة 
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الفضيلة، وحترمي الفحش وكل ما يقود إليه. 
ويف بيان املكروه فاحلديث عن ذم كثرة السؤال وارتباطه 
حبفظ اللسان، ومن ألفاظه” أبغض “ إن أبغض الرجال 
وكراهة   (Al-Bukhari, 1987(، اخلصم  األل��د  اهلل  إىل 

الشح وذمه لعدم البذل وحنو ذلك.
الركن الثالث: المحكوم فيه وهو ما تعلق به خطاب 
ال���ش���ارع، وال ي��ك��ون إال ف��ع��ًا. وه���ذا ال��رك��ن ه��و الفعل 
ال��ذي تعلق حكم الشارع به، ويرتبط بأسس  التكليفي 
أخ��اق��ي��ة، وب��ال��ق��ي��ام ب���ه ت��ط��ه��ر ال��ن��ف��س وت��ت��زك��ى، وب��رتك��ه 
(Al- }اَه��ا�� َم��ن زَكَّ أَف�أْ��لَ��َح  تذبل النفس وتتدسى: }قَ���دأْ 

االل���ت���زام يف  وع��ن��ص��ر  للجهد  مم��ث��ل  وه���و   Quran,91:9(
أركان نظرية األخاق، ولقد انشغل األصوليون يف بيان 
عليه،  مقدوراً  مستطاعاً  وكونه  بالفعل  التكليف  ش��روط 
وأن ال يكون مستحيًا بذاته أو بغريه ، وان يكون معلوماً 
للمكلف علماً تاماً، وهو جهد ال بد منه يف التأصيل، 
آخر  بعداً  يستدعي  األخ��اق��ي  املقاصدي  النظر  ولكن 
من البحث يف أغوار النفس الستخراج أمراضها الباطنة 
والتمثيل عليها بأخاق عظيمة تركاً وفعًا تسمو بالعبد 
وترقى به يف مراتب التفوق اإلنساين، تلية وحتلية كما نبه 

(Al- »عليه الغزايل فيما يسمى ب�« ربع املهلكات
) Ghazzali ,n.d والي سردها الغزايل يف عشرة أبواب 
وبينها من الكر واحلسد وحب الدنيا والعجب والغرور 
وحن����وه، ودالل����ة ذل���ك ظ��اه��رة يف ج���زاء م��ن ك���ان يف قلبه 
مثقال ذرة من كر بالرغم من صاته وصيامه، وإن املؤمن 
ليصل حبسن خلقه درجة الصائم القائم ...وحن��وه والي 

جعلها أساسا للوصول إىل ربع املنجيات
.(Al-Ghazzali ,n.d ( 

الجوانب األخالقية المالزمة للمحكوم فيه:
ومما جيدر التنبيه عليه يف ركن احملكوم فيه متثيًا ال حصراً 
يف اجل��ان��ب اخل��ل��ق��ي ت���رك خ���اف ال��ق��ول يف تكليف ما 
ال يطاق، وجوازه، ووقوعه، وامتناعه، وفروع ذلك، وأن 
التكليف باحملال جائز؛ ألن حكمه ال يستدعي عرضا 
وه��ل يتصور وج���وده أو ال؟  وأن امتثال األم��ر يوجب 
بتحصيل  اإلج���زاء؛ ألن��ه إن بقي متعلقا به فيكون أم��راً 
احلاصل أو بغريه، فلم ميتثل بالكلية...إىل آخر القضايا 

(Al-Juwaini,1997( املذكورة يف هذا الباب
والتوجه إىل آليت:

ب��ي��ان منهج اإلس���ام وم��ق��اص��ده وغ��اي��ات��ه يف مراعاته 	. 
فالتكليف  اإلن����س����ان،  ل��ل��م��ك��ل��ف��ني، ورع���اي���ت���ه إلن��س��ان��ي��ة 
م��رف��وع ع��ن اجمل��ن��ون وال��ص��غ��ري وال��ن��ائ��م ح���ال ن��وم��ه وب��ي��ان 
رمح��ة اإلس���ام يف ع��دم إل���زام اجل��اه��ل وت��ي��س��ريه على من 
ال يقدر فا تكليف مبستحيل، وال مبا ال يدخل حتت 
إرادة اإلنسان، وال مبا يشق عليه أن يفعله؛ ألن احلرج 
مرفوع يف الشريعة اإلسامية، وهنا ينبغي تغليب القانون 
َعَها { إيِالَّ ُوسأْ ن�َفأْساً  الّلُه  ُيَكلُِّف  القرآين:}اَل  األخاقي 

من  أس���اس���اً  اإلل�����زام  وإذا ك���ان   .(Al-Quran,2:286(
أس���س األخ����اق ل��ك��ن جي��ب األخ���ذ خب��ص��ائ��ص��ه األرب��ع��ة 
اآلتية )Azzam, 1986)  وهي: كون الفعل مستطاعاً. 
وال��ي��س��ر ف��ي ال��ت��ط��ب��ي��ق ال��ع��م��ل��ي. وم���راع���اة ال��ح��االت 
ال��ط��ارئ��ة. وال��ت��درج ف��ي تحديد ال��واج��ب��ات. وم��ن هذا 
تستويل  الي  والقلبية  الوجدانية  باألمور  التكليف  القبيل 
على النفس وال ميكن لإلنسان دفعها،كاحلب والغضب 
وغ��ريه��ا م��ن األم���ور القلبية وال��وج��دان��ي��ة. وجن��د أن افعال 
املشقة غري العادية ال جييزها الشرع اإلسامي، كتعذيب 
فقد  شرعية،  غ��ري  اع��م��ال  يف  باملشاق  وحتميلها  النفس 
روي أن النيب صلى اهلل عليه وسلم رأى رجًا قائماً يف 
ن��ذر أن  ان��ه  الشمس فسأل عنه ، فقالوا :ي��ارس��ول اهلل 
يقوم يف الشمس واليقعد واليستظل واليتكلم ويصوم، 
وليقعد  فليتكلم  م��ره  اهلل عليه وسلم   النيب صلى  فقال 
يكون  وبالتايل    (Al -Bukhari, 1987( ص��وم��ه  وليتم 
على الباحثني واملؤلفني إدخال هذه اخلصائص مع نوع 

من التدليل والتمثيل. 
ال��ف��ق��ه من 	.  ال��رؤي��ا املتعلقة بتصفية ع��ل��م أص���ول  إب����راز 

ال���دخ���ي���ل، وح�����ذف األم��ث��ل��ة ال��ف��رض��ي��ة واس���ت���ب���دال أم��ث��ل��ة 
هبا  املتعلقة  والسنة  الكتاب  املبثوثة يف  العامة  األخ��اق 
بدراسة تقوم على استقراء أمهات األخاق وربط قواعد 
التيسري ورفع احلرج واملشقة بواقع احلياة أو القضايا النازلة 

واملستجدة.
الوجدانية 	.  أو  ال��اإرادي��ة  األف��ع��ال  فيما خيص  التمثيل 

مبا أشرت إليه وذكره الغزايل يف ربع املهلكات مبا يعطي 
تكامًا بني الفعل املكلف به يف الباطن وفعل املكلف 
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يف الظاهر.
اس��ت��ث��م��ار احل��ق��وق ب��أن��واع��ه��ا ب��ب��ي��ان وس��ط��ي��ة األخ���اق 	. 

اإلسامية ووسطية األحكام اإلسامية وارتباطها بصاح 
اجملتمع دون تفريط أو إفراط. فاحملكوم به إما حقوق هلل 
أو  غ��ال��ب  واألول  فيه  اجتمعا  م��ا  أو  للعباد  ح��ق��وق  أو 
ما اجتمعا فيه، والثاين غالب، مث قسمت هذه احلقوق 
 (Al-Taftazani,. حبسب استقراء بعض الفقهاء احلنفية
احملضة  العبادات  تعاىل،  هلل  اخلالصة  احلقوق  )n.dفمن 
ول���و أخ���ذن���ا م��ث��ًا ع���ب���ادة ال���زك���اة ب��اع��ت��ب��اره��ا م���ن احل��ق��وق 
العامة فإن يف الزكاة قيمة أخاقية وهي حق خاص هلل 
إىل اجلانب األخاقي فنجد أنه “وإذا كان  تعاىل نظراً 
فهناك جماالت  الكمية،  باالعتبارات  اهتم  قد  اإلس��ام 
ال��ي تتصل بالكيفية،  أخ���رى تضع يف االع��ت��ب��ار األم���ور 
أو  بنائية  ش��روط  وباملكان. وكلها  وبالزمان،  وب��اهل��دف، 
حتتملها الظروف، وجيب أن تتحقق لتنشئ ما قد تعتره 
 ,1973(  (Daraz.”األخاق اإلسامية اختيارًا صاحلًا
ومقاصد  الشريعة،  بكليات  ربطاً  احلقوق  سائر  ومثلها 

اإلسام من حفظ الضروريات اخلمس.
واحلق اخلاص جبميع فروعه ال تقل قيمته األخاقية عن 
احل��ق ال��ع��ام، وحي��ت��وي أك��ث��ر م��ن عنصر وقيمة أخاقية، 
األول من جهة من وجب عليه احلق يف وجوب رعايته 
والقيام ب��ه وأدائ���ه، وم��ا يستتبع ذل��ك م��ن حفظ حقوق 
الناس املالية والبدنية، واملعنوية، ويرز فيه عنصر أخاقي 
آخ����ر وه����و امل��ت��ع��ل��ق مب���ن وج����ب ل���ه احل����ق يف ال��ع��ف��و عنه 
والسماح به وإسقاطه والتنازل عنه حفظاً ملقاصد سامية 
من رعاية األخوة العامة، وإكرام من مل يستطع القيام به 
أو التخفيف عنه بالصر من غري من أو أذى وحنو ذلك.

ويتناوهلا  ما سبق  فترز على حنو  املشرتكة  احلقوق  وأم��ا 
الطرفان وما كان أكثر مصلحة وفعًا فهو أوىل بالتقدمي 

األخاقي واحلكم الشرعي.

الركن الرابع: المحكوم عليه.
وأم��ا احمل��ك��وم عليه وه��و املكلف فباب واس��ع حيتاج إىل 
مزيد من العناية واالهتمام فإن اإلسام راعى املكلفني، 
وإنسانية اإلنسان، فرفع التكليف عن كل فاقد لألهلية 
أو ناقص هلا، وجعل إلزامية اخلطاب يف إمكانية فهمه، 

وال يتأتى ذل��ك إال ممن لديه ال��ق��درة على فهم خطاب 
ال��ش��ارع، وق��د ج��اء ذل��ك يف ق��ول ال��ن��يب صلى اهلل عليه 
وسلم: » رفع القلم عن ثاثة: عن النائم حى يستيقظ، 
وع���ن ال��ص��غ��ري ح��ى ي��ك��ر، وع���ن اجمل��ن��ون ح��ى ي��ع��ق��ل أو 
الورقة  ه��ذه  ب��ه  تفي  وال   (Al-Nasaʼi, 1991( .»يفيق
ألن أساسه اإلنسان قصداً واستثماراً، والتشريع إمنا وضع 
ألجله، فاجلوانب األخاقية الي تضمنها هذا الركن من 
السعة والشمول تستدعي إف��راده بدراسة مستقلة تكون 

أكثر مقاربة وتطبيقاً. 
 (Jughaym, 2007(  ولعل مقرتح الدكتور نعمان جغيم
يرز يف إضافة مباحث قصد الشارع من وضع الشريعة 
املكلَّف  قصد  ب��ني  العاقة  تتناول  ال��ي  وه��ي  لامتثال؛ 
وقصد ال��ش��ارع، وأث��ر قصد املكلَّف يف تطبيق األحكام 
ال��ش��رع��ي��ة، وض��واب��ط ك��ل ذل���ك. ب��اإلض��اف��ة إىل مباحث 
األه��ل��ي��ة ال���ي اع��ت��اد األص��ول��ي��ون ع��ل��ى حبثها ض��م��ن ه��ذا 
املوضوع، وهذا عنصر جدير باملناقشة ملا فيه من إظهار 

للبعد األخاقي يف نظرية احلكم الشرعي.  
وأخرياً : إن إعادة صياغة علم أصول الفقه، وفق منهج 
علمي سوي، وذلك بإخراج املباحث الي ال تنتمي إىل 
علم أص��ول الفقه منه، ورب��ط القواعد بالفروع التطبيقية 
ما أمكن. ودراسة النص الشرعي دراسة أصولية تكشف 
ع��ن خصائص ذل��ك النص م��ن حيث منهجه يف تقرير 

األحكام، وربط علم أصول الفقه بواقع احلياة
ذل���ك  االقتصار  ي��ع��ين  وال    (Al -Raysuni, 2007(
على القيم األخاقية وحدها بل تعزيز األمثلة التطبيقية 
على جهة اخلصوص، وبناء املقاصد العامة للتشريع من 
غري فصل عن هذا الفن، مع مراعاة الدعوة لتجديد يف 
جوانب جزئية من علم األصول الي كثرت وبلغت حد 
ق��رن« )Al-Raysuni, 2007) مبا ال  التواتر »منذ ثلث 
التقول بغري حجة أو التطاول  أم��ام  ي��دع اجمل��ال مفتوحا 

بدون ملكة ومكنة.
النتائج والتوصيات

فيه بعد توفيق اهلل تعاىل إىل  الباحث  اخل��ت��ام خلص  يف 
النتائج اآلتية:

مت��ث��ل��ت ن���ظ���ري���ة األخ�������اق ب��أس��س��ه��ا اخل���م���س���ة اإلل�������زام، 
وامل��س��ؤول��ي��ة، واجل����زاء وال���داف���ع، واجل��ه��د يف أص���ول الفقه 

https://umalaya.on.worldcat.org/search?queryString=au:Mas%60ud%20ibn%20%60Umar%20al-Taftazani&databaseList=143,199,233,245,203,239,217,638,283,251,197,285
https://www.worldcat.org/title/dustur-al-akhlaq-fi-al-quran-dirasah-muqaranah-lil-akhlaq-al-nazariyah-fi-al-quran-mulhaq-biha-tasnif-lil-ayat-al-mukhtarah-allati-tukawin-al-dastur-al-kamil-lil-akhlaq-al-amaliyah/oclc/15869628&referer=brief_results
https://umalaya.on.worldcat.org/search?queryString=au:Ahmad.%20al-Raysuni&databaseList=143,199,233,245,203,239,217,638,283,251,197,285
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الرتباطها باألحكام العملية الي متثل األحكام األخاقية.
ظ��ه��ر  ارت��ب��اط احل��ك��م الشرعي ب��األس��س األخاقية 	 

يف التأليف األصويل يف األحكام التكليفة املختلفة والي 
هتدف إىل حتقيق كمال الفرد  ومسوه

تضمن مراعاة البعد األخاقي يف ركن احلاكم التأمل 	 
يف تعظيم احل��اك��م مب��ا يعزز هيبة احل��اك��م، وتعظيم ق��دره 
النفس، والوقوف يف املسائل املستنبطة على غاياهتا  يف 
وقابليتها  وصاحها  الفطرة  على  والتأكيد  األخ��اق��ي��ة، 

لتلقي اخلري واحلق.
تضمن البعد األخاقي يف احملكوم فيه من القواعد 	 

األخ��اق��ي��ة اهل��ام��ة ال��ي تتطلب عناية خ��اص��ة يف التألف 
يف  وغاياته  ومقاصده  اإلس���ام  منهج  بيان  يف  واملتمثلة 
مراعاته للمكلفني، ورعايته إلنسانية اإلنسان، واستثمار 
احل���ق���وق ب��أن��واع��ه��ا ب��ب��ي��ان وس��ط��ي��ة األخ�����اق اإلس��ام��ي��ة 
اجملتمع  بصاح  وارتباطها  اإلسامية  األحكام  ووسطية 

دون تفريط أو إفراط.
ن��ظ��ري��ة احل��ك��م ال��ش��رع��ي ب��أرك��اهن��ا األرب��ع��ة حب��اج��ة إىل 	 

دراستها دراس��ة خاصة تتمثل يف جتديد األمثلة وإثرائها 
املسائل  التشريعية، والنظر يف  وتنويعها مبا حيقق غاياهتا 
الي هلا  باألسس  والعناية  الشرعي  الدخيلة على احلكم 
صفة اإللزام كالعقل والفطرة، واستثمارمها يف بناء األصول 

األخاقية، واستثمارمها يف بناء األصول األخاقية.
األمثلة  ورب���ط  التأليف  األخ���اق يف  بكليات  االه��ت��م��ام 
اجلزئية هبا، ووضع قواعد ضابطة تربط أقسام األحكام 
األمثل،  األخاقي  للسلوك  وص��واًل  والوضعية  التكليفية 
وإبراز جانب اجلهد وبيان غايات اإلسام ومقاصده يف 

التكليف  وصواًل إىل الثمرة العامة من التشريع.

التوصيات:
عليا  علمية  جلنة  تكوين  على  بالعمل  الباحث  ي��وص��ي 
يف  املتخصصني  الباحثني  ج��ه��ود  تضم  أك��ادمي��ي��ة  وهيئة 
أص��ول الفقه؛ إلخ��راج البعد األخاقي فيه وفق اجتهاد 
مجاعي منضبط حيفظ لألصول أصالته، ويطوع متغرياته 
وما ليس منه مبا يتناسب مع مستجدات الواقع ونوازله.

االهتمام بالرتاث األصويل وعدم إغفال الطريقة الي بدأها 
العلماء بالكلية للحاجة املاسة إليها يف االستنباط، مع 

ربط هذا التأليف بغاياته وأبعاده األخاقية مع التقريب 
والتهذيب.
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Al-JuwaynīʻAbd al-Malik ibn ʻAbd Allāh.
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Al-Nīsābūrī Muḥammad ibn ̒ Abd Allāh Ḥākim 
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Bayrūt.
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