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ملخص

يتن��اول البحث مفهوم اجلس��د يف الس��ياقني؛ الَعْديِل، واألنطولوجي، يف اإلس��الم. وحياول 

الباحث استكش��اف هذا املفهوم م��ن خالل أصول الفقه عى املس��تويات القيمية، واملعرفية، 

والوجودية. ويبلور البحث مفهومي »احلق«، و»اجلسد«، وما يرتبط هبام من مفاهيم يف اإلطار 

األص��ويل، مثل »الفط��رة«، و»العقل«، و»اجلس��م«. وحياول الباحث بعد هذا االستكش��اف 

أن يس��ترشف تأسيًسا فلس��فًيا ملفهوم »اجلسد الطبيعي« بدياًل عن »اجلس��د الُكيّل«، الذي ساد 

 

يف الفكر األصويل التقليدي، من خالل دراسة مجاليات اجلسد، واجلسد السالب، وحافة اجلسد 

)التعذيب(. وخيتتم البحث بالنتائج، واملناقش��ة. ويس��تعمل الباح��ث املنهج املقارن، واملنهج 

الظاهرايت، بشكل أسايس. 

This study addresses the concept of body in both of the legal and ontological 
contexts in Islam. The author tries to discover this concept in ‘ilm uṣūl al-fiqh 
through each of the axiological, epistemological and ontological levels. The study 
clarifies the concepts of “right” and “body” as well as the related concepts in the 
fundamentalist context, i. e. “fiṣra”, “mind” and “figure”. Then the author tries to 
explore a philosophical foundation for the concept of “the natural body” instead of 
“the collective body”, which dominated the traditional fundamentalist thought, by 
means of studying the aesthetics of body, the negative body and the edge of body, 
i. e. torture. The conclusion includes the final results and discussion. The author 
mainly applies the comparative and the phenomenological methods.

)*( مدرس الفلسفة اإلسالمية بقسم الفلسفة، كلية اآلداب، جامعة القاهرة، مرص.
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مقدمة

1 - إشكالية البحث، وأهميته:

حياول هذا البحث دراسة أصول اجلسد يف اإلسالم، وذلك يف فلسفته الترشيعية، أي أصول 

الفقه، من منظور أنطولوجي، وَعْديل.(1) وقد أنتج الفكر العريب املعارص دراسات نقدية ملفهوم 

إس��رتاتيجيات التعامل الفقهي معه، غر أننا ميكننا تصنيفها   اجلس��د يف اإلس��الم، وأحكامه، و

يف فئتني ال ثالث تقريًبا هلام: دراسات تقليدية فقهية، وهي معروفة، ومعهودة يف أبواب الفقه، 

ترك��ز عى األحكام؛ م��ن أحكام الزّي، والزينة، إىل أحكام تنظيم العالقة اجلنس��ية، أكرث مما 

تركز عى املفاهيم من الزاوية الفلسفية، وهي بعيدة نوًعا لذلك عن الدرس الفلسفي، ودراسات 

 فلس��فية نقدية، حتاول دراس��ة حقوق اجلس��د، وواجباته، يف س��ياق نقد الس��لطة االجتامعية 

يف اإلس��الم، لكنها غر مؤسس��ة عى درس أصويل عميق اجلذور. وبالتايل ظهرت أوجه النقص 

يف النوعني: ففي الدرس الفقهي التقليدي غاب الُبعد النقدي، ويف الدرس النقدي الفلسفي غاب 
األساس الفقهي.(2)

وباإلضافة إىل التصنيف السابق أعاله، هناك وجه أشّد من وجوه الضعف، هو عدم تقديم 

أفق خمتلف، ميكن ملفهوم اجلسد يف املجتمع العريب أن ينفتح إزاءه؛ فإذا افرتضنا جداًل -يف هذا 

التقدي��م عى األقل- أن من أهداف الفقه اإلس��المي املباطنة تقديم نوع من املراقبة اجلس��دية 

)1) »عديّل« بداًل من »حقوقي« باملعىن نفسه يف هذا السياق؛ نظًرا لكراهة النسب إىل مجع التكسر يف العربية. 
وقد أجاز جممع اللغة العربية س��نة 1936 النسب إىل مجع التكسر عى وزن جواليقي، ودواليبي، وصحايب، 

وأخالقي،... إلخ، عى مذهب الكوفيني.
)2) انظر مثااًل: سامح الرياحي: اجلسد يف ثقافة اإلسالم بني الفقه والبيان، مؤسسة مؤمنون بال حدود، مارس 
2016، حيث مل يضمن الباحث مصدًرا واحًدا يف أصول الفقه س��وى موافقات الش��اطبي )ص 5(، ورسالة 
إمنا أشار إليها أكرث من مرة يف ثنايا البحث،  الشافعي )ص 18(، ومل يوضح عالقة الفقه باملراقبة والضبط؛ و

كأهنا بداهة )ص 2، 8-7، 20(.
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)انظر اإلحالة الس��ابقة مبارشًة(، فام البديل املتوقع؟ ليس جمرد بديل عى س��بيل احلل الس��اذج 

للمش��كلة، بل هو منظور ميكن من خالله فهم تصور الباحث نفس��ه إلشكال اجلسد فلسفًيا، 

إال فلَِم، وعى أي أساس، ينقد مفهوم اجلسد يف اإلسالم؟ و

أضف إىل ذلك أن تعبر »اجلس��د يف اإلس��الم«، والذي كتبْت يف حميط��ه أقالٌم عدة، تعبر 

واس��ع إىل درج��ة اإلهبام؛ فأي إس��الم بالضبط نع��ين؟ وليس املقصود اختالف تأويل اإلس��الم 

ككل من اخلليج إىل الش��ام وم��رص، إىل املغرب العريب، إىل أوروبا وأمري��كا.. إلخ، بل املعيّن 

هو أن اإلسالم تعبر حضاري وثقايف عام، من املستحيل تقريًبا عى باحث واحد أن ينتج بحًثا 

وجيًها يف مفهوم ما، للجسد أو لغره، يف سياقه الشاسع، بل حيتاج األمر يف هذه احلالة إىل فريق 

من الباحثني. واألوقع إذن أن حيدد الباحث بعناية جمال العلم اإلس��المي، الذي ُيس��أَل بالدرجة 

َهة إلس��رتاتيجية التعامل مع اجلس��د يف املجتمع الع��ريب. فالتصوف  األوىل ع��ن املفاهي��م املوجِّ

اإلس��المي مثاًل يطرح مفاهيم متعددة حول اجلس��د والنفس والعقل، وكذلك فلسفة الفالسفة 

املس��لمني، والعلوم الطبيعية عند العرب، وعلم أصول الدين، لكن كل هذه الس��ياقات إما هي 

غر إس��رتاتيجية؛ مبع��ىن كوهنا »نظريات« يف اجلس��د، ال تبلِور سياس��ة اجتامعية حمددة جتاه 

إمنا الس��ياق الفقهي  إما هي حمدودة بحدود طائفة معينة )كالتصوف(، و اجلس��د يف املجتمع، و

بالذات هو الفاعل يف هذا الصدد عى املستوى األعّم.

وقد أمثر البحث الفلس��في والفقهي -كام سبق تقدميه أعاله- دراسات نقدية، أو تقليدية، 

يف الفقه هبذا اخلصوص، لكنه تناىَس لس��بب ما، لعل��ه عدم التخصص العلمي مبا يكفي، أصوَل 

الفق��ه. ذلك رغم أن أصول الفقه، هو املجال النظري الَعْديل التأوييل، الذي يوّجه الفقه. ولعل 

من أسباب ذلك أيًضا أن أصول الفقه علم جامد من النظرة األوىل، ال يسمح بحراك كاٍف للنقد، 

ويبدو علاًم دينًيا، ذا قواعد استداللية صارمة، معدوَم املدخل الفلسفي بشكل عام. وهو نقص 

من الباحثني بال مراء، الذين مل حياولوا التوصل إىل فلس��فة أساس��ية، يقوم عليها أصول الفقه، 

فيام ميكن تس��ميته ب� »ميتا-أصول«، أو »أصول األص��ول«. وهو البحث يف املفاهيم واملناهج 

 الرئيس��ة، الت��ي أنتجت هذه األص��ول نفس��ها؛ فاملنطق األرس��طي أحد هذه األص��ول، وذلك 

يف منهجية االستدالل، واملنهج االستقرايئ أصل يف السرب والتقسيم، واملقاصد أصل يف األحكام، 

واحلق��وق أص��ل يف املقاصد، رغم أن بعض ه��ذه العالقات معكوس، كام يقدم��ه أصول الفقه 
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كعل��م متبلِور.(1) وقد قدمت مدرس��ة القاهرة يف الدراس��ات اإلس��المية )حس��ن حنفي-نرص 

 

أبو زيد-عيل مربوك( التس��اؤَل عن أصول األصول باملعىن الس��ابق أعاله، ولكنها إما انطلقت 

من تأويل أيديولوجي )حنفي(، أو افرتضت فروًضا دون منهجية حمددة للتحقق منها يف حدود 
املادة العلمية املتاحة، والتي كانت ناقصة لألسف يف أغلب األحيان )أبو زيد ومربوك(.(2)

وتتكون امليتا-أصول من ثالثة مستويات رئيسة: 

وهو نظرية احلق، وخيتص بفلس��فة القانون واحلق،   مس��توى قيمي )أكس��يولوجي(:  �

التي تؤسس السياق القيمي العام، الذي فيه يتحرك الفقيه الستنباط احلكم. ويف مركز 
هذا املستوى يقع مفهوم »احلق«.(3)

وه��و نظرية احلقيق��ة، وخيتص بدراس��ة املوض��وع األول،    مس��توى إبس��تمولوجي:  �

أو األطروحة اإلس��المية األساس��ية، أي النص اإلسالمي األس��ايس )القرآين(؛ فالفهم 

 يس��بق الترشيع. وهو نظرية التأويل املختصة بدراس��ة تفس��ر الق��رآن كام تتحدد 

.)Elsaiad, 2018( »يف »أصول الفقه مبا هي أصول تفسر

؛  � Sein ال الكينونة ،Existenz مس��توى أنطولوجي: وهو نظرية الوجود مبعىن الوجود 

أي الوجود اإلنس��اين املؤس��س لكل من املس��تويني الس��ابقني: الفهم، والقيمة، وذلك 

)1) انظر مثاًل منهجية اشتقاق املقاصد الرشعية من األحكام عند الشاطبي: 
1. جمرد األمر والنهي االبتدايئ الرصيح.  

2. اعتبار علل األمر والنهي.  
3. معرفة أن للشارع مقاصَد أصليًة ومقاصَد تابعًة.  

- أبو إسحاق الشاطبي: املوافقات يف أصول الرشيعة، مج1، كتاب املقاصد، )دار الكتب العلمية، بروت،   
ط1، 1991م(، ص 301-298.

)2) للباحث عدة دراسات ومقاالت يف نقد منهجية مدرسة القاهرة للدراسات اإلسالمية: انظر: الصياد، كريم: 
منه��ج احلفر األيديولوجي عند نرص أبو زيد، مؤسس��ة مؤمنون بال ح��دود، 2017، و«املنهجية االفرتاضية 
عن��د عيل مربوك« بجريدة القاه��رة 20-3-2017، و»نرص أب��و زيد مرشوع مل يكتمل-ق��راءة يف )مفهوم 
النص(«، جملة أدب ونقد، يوليو 2018. وتعبر »مدرس��ة القاهرة للدراسات اإلسالمية« من صياغة الباحث 

يف الدراسات واملقاالت سابقة الذكر يف هذا اهلامش.
)3) قدم الباحث مس��امهته يف هذا املستوى، وذلك يف أطروحته للامجستر 2007-2011 »نظرية احلق يف علم 
أصول الفقه«. انظر: الصياد، كريم: نظرية احلق-دراسة يف أسس فلسفة القانون واحلق اإلسالمية، مركز 

الكتاب للنرش، القاهرة، 2015.
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بعكس العالقة، التي قدمها هيدج��ر يف »الكينونة والزمان«: )من الوجود إىل الفهم( 

)Heidegger, 2006, p. 87(. يف هذا املستوى تنقلب العالقة اهليدجرية السابقة لتصر 

)من الفهم إىل الوجود( )Elsaiad, 2018, pp. 138-153(. وهو املستوى األسايس الذي 

ال خيتص فحس��ب بدراس��ة املوضوع، بل بالتفرقة أصاًل بني الذات واملوضوع، كيف 

تتم؟ وملاذا؟ وأية صورة تتخذ؟

ويف هذا البحث جيري تتبع مفهوم اجلس��د عى هذه املس��تويات الثالثة. ويركز البحث عى 

مصادر علم أصول الفقه املتطورة، أي: التي أنتجت نسًقا منتظاًم، يتمتع ببنية نظرية؛ بحيث ميكن 

التوصل فيه إىل مفاهيم ذات تأس��يس نظري، وليست تلك املصادر املدرسية، التي تكتفي مبنهجية 

االس��تدالل، وأحكام الوضع، وأحكام التكليف، واألدل��ة. وبالتايل جلأ الباحث يف هذا التتبع إىل 

مصادر علم األصول املقاصدي بدرجة أكرب نسبًيا. وهذا التتبع ليس استقرائًيا بحًتا، وليس وصفًيا 

إمنا ينطلق نحو تكوين نظرية اجلس��د -يف س��ياق البحث- يف عالقته بالنفس، والعقل.  حمدوًدا، و

ى هنا بال�جسد السالب، وذلك إغالًقا لدائرة البحث؛ بحيث  ويصل البحث قرب ختامه إىل ما يسمَّ

يكون قد أحاط بأنطولوجيا اجلسد يف سياق دراسته احلايل، إجياًبا تارة، وسلًبا تارًة أخرى. 

2 - تقسيم البحث، ومنهجيته:

ينقس��م البحث لكل ما تقدم إىل فصلني رئيسني، األول مفهومي، والثاين تنظري-تطبيقي. 

األول ه��و »املفاهيم األساس��ية - احلق واجلس��د«: وهو البح��ث يف املفاهيم األساس��ية للحق 

واجلس��د من خالل أصول الفقه، والعالق��ة بينها؛ للخروج بتصور ملتِئ��م قدر املمكن. ويبدأ 

باملس��توى القيم��ي، ثم املعريف، ث��م الوجودي )األنطولوج��ي(. ويتضمن ه��ذا الفصل مفاهيم 

فرعية: كالفطرة، والعقل، واجلسم، كام يتضمن مفاهيم مقاصد اجلسد، وأحكام اجلسد. وغين 

عن الذكر أن ختصيص قس��م من البحث لدراس��ة مفهوم احلق يف أص��ول الفقه كان رضورًيا؛ 

ألن البح��ث -كام يتضح يف عنوانه الفرعي- يدرس أنطولوجيا اجلس��د يف علم قيمي يف جوهره، 

وهدفه األس��ايس، أي أصول الفقه. وكام س��ييل، فقد انبىَن علم أص��ول الفقه عى نظرية حمددة 

يف القيمة، هي املوقف من التحس��ني والتقبيح العقليني، إىل جانب األس��اس الثاين له، أْي النص 

الترشيع��ي. وقد أقام أبو حامد الغزايل مثاًل أصوله الفقهية يف »املس��تصفى« عى حتديد موقفه 

أواًل من هذه اإلشكالية القيمية.(1) 

)1) أبو حامد الغزايل: املستصفى يف علم األصول، دار الكتب العلمية، بروت، لبنان، ط1، 2000، ص 6.
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أما الفصل الثاين فهو »اجلس��د الكيل واجلس��د الطبيعي«: وهو ينطلق من املفاهيم السابق 

بحثه��ا يف الفصل األول، ويناقش يف ضوئها تصورين متباينني عن اجلس��د يف األصول: اجلس��د 

الكيل، وهو التصور الس��ائد، واجلس��د الطبيعي، وهو ما ميكن تطويره. ويناقش الفصل قضايا 

تطبيقية-ترشيعية: كاس��تعامل اجلس��د: َوضع اجلسد: مجاليات اجلسد اإلس��تاتيكية )الُقوام(، 

والديناميكية )اإليقاع(، والرقابة عى اجلس��د، وخصوصية اجلسد، واجلسد السالب )اإلعدام، 

واالنتحار، والقتل الرحيم(، وحاّفة اجلسد، أي التوسط بني وجود اجلسد، وعدمه، بني موجبه، 

وس��البه: التعذيب، ثم حتلل اجلس��د. وهذا الفصل صحيح أنه يناق��ش بعض القضايا الترشيعية 

البحت��ة، وتطبيقاهت��ا، ولكنه هيدف يف األس��اس إىل إكامل هدف الفصل الس��ابق؛ انطالًقا من 

التطبي��ق إىل التنظ��ر، إذا كان الفص��ل الس��ابق انطلق من حم��اوالت التنظر املبارشة، أو ش��به 

املبارشة. ولذلك يقوم هذا الفصل باستكش��اف األصول النظرية فيام وراء التطبيق والترشيع، 

مع حماولة تطويرها.

ويس��تعمل الباح��ث منهجي��ة مركبة: فهو يس��تقرئ املص��ادَر األصولية األساس��ية مبنهج 

إحص��ايئ، كمي، وكيفي، صع��وًدا إىل بنيوية منهجية، لتكوين املفاهي��م، وتركيب النظريات، 

ويقوم بالقراءة التأويلية لوضع نظريات معينة يف س��ياقات أرحب؛ من أجل حماولة فهمها من 

منظور مع��ني، ويف النهاية يطب��ق اهلرمنيوطيقا الظاهراتية؛ للتوصل إىل تصورات عن اجلس��د 

الكيّل، واجلسد الطبيعي، واجلسد املوَجب، واجلسد السالب. 
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املبحث األول

املفاهيم األساسية »احلق« و»اجلسد«

يتكون هذا الفصل من ثالثة أقسام؛ حيث يبحث املفاهيم األساسية، التي يقوم عليها حق 

اجلس��د. بالتايل يتعرض ملفهوم احلق، ومفهوم اجلس��د، يف مدونات أصول الفقه؛ لفهم األس��اس 

العديل، الذي تعامل به الفقه مع اجلس��د يف اإلس��الم. وخيتص القسم الثالث، بعد قسمي مفهوم 

احل��ق ومفهوم اجلس��د، برتكيب املفهومني الس��ابقني يف مركب واحد، هو حق اجلس��د. ونظًرا 

ألن مفه��وم احلق مثلث يف اإلس��الم، أي أنه ذو ثالث دالالت مرتابطة عضوًيا؛ أكس��يولوجية، 

إبس��تمولوجية، وأنطولوجي��ة، وهي مس��تويات امليتا-أصول الثالثة يف التقدي��م، وأن مفهوم  و

اجلس��د كذلك ميكن بحثه عى ثالثة هذه املحاور، فإن كل قس��م من أقسام هذا الفصل ينقسم 

إىل ثالثة أقسام فرعية. 

1 - مفهوم احلق

مفه��وم احل��ق يف أص��ول الفقه اإلس��المي مفهوم ث��اليث، أي أنه حيمل ث��الث دالالت مًعا، 

 

ال ميك��ن فصمهن، ويتعامل املس��لمون به عى هذا النحو؛ وذلك أن القرآن نفس��ه قد اس��تعمل 

احلق هبذه املعاين الثالثة: احلق مبعناه العديل، كام هو يف تعبر »حقوق اإلنس��ان«؛ حيث ميكن 

مج��ع حق عى »حق��وق«، وهو احلق كقيمة مادية أو معنوية، ك��ام قال القرآن: ژ ڳ ڳ 

 ڳ ڱ ڱ ژ ]الذاري��ات: 19[. وفي��ه كذلك احل��ق مبعناه املع��ريف، أي احلقيقة، وهو ما 

ال جُيَمع يف هذه احل��ال: ژ ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ  چ چچ ژ الكهف: 29[، 

 واحلق مبعناه األنطولوجي، الدال عى الوجود الثابت، وهو كذلك -هبذا املعىن- ال ميكن مجعه: 

ژ ۉ ې ې ې ې ى  ى ژ ]املؤمن��ون:71[. ه��ذا ع��ن االس��تعامل 
القرآين، أما عن االس��تعامل اللغوي، فاحلق هو الثابت وجوًدا. ويف لسان العرب: »يف احلديث: 

أن��ه أعط��ى كل ذي حق حقه وال وصية ل��وارث أي حظه ونصيبه الذي ف��رض له ]...[ واحلق: 

من أس��امء الله، ، وقيل من صفاته؛ قال ابن األثر: ه��و املوجود حقيقة املتحقق وجوده 

إهليت��ه. واحلق: ض��د الباط��ل. ويف التنزي��ل: ژ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ  ژ ]األنعام: 62[.  و
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وقول��ه تعاىل: ژ ۉ ې ې ې ژ قال ثعلب: احلق هنا الله، «.(1) بالتايل س��مح 

االستعامل اللغوي ذاته هبذه االستعامالت القرآنية، ومن ثم االستعامالت االصطالحية؛ فالثابت 

للجسد هو حقه، والثابت عليه هو واجبه، والثابت فيه هو حقيقته.

أ - احلق القيمي:

تقدم النصوُص األصولية معىن احلق كقيمة:

»واحل��ق: أعّم من املِلك؛ ألنه يع��م الديون واألمالك، وامللك خي��ص األعيان، ويعم احلق 

األموال وغرها، فإنه يدخل فيها الدماء والفروج ومنافع األحرار والعقوبات والعبادات فكل 

ذلك لله سبحانه ولآلدميني«(2).

»لفالن حق يف ذمة فالن أْي: يشء موجود من كل وجه«(3).

وبع��ض األصوليني يقدم احل��ق كعالقة، وذلك مبعىن حتقيق احلق عملًي��ا، أي العدل. فرى 

املدّريس )1945- ؟( أن احلق كقيمة هو اإلميان يف املرتبة األوىل، ثم العدل يف املرتبة الثانية.(4) 

وم��ن وجه آَخ��ر ميكن تأوي��ل احلق مبا ه��و مصال��ح اآلدميني. وه��ذا التأويل األخر مس��ألة 

 خالفية؛ فقد رفض بعض األصوليني تعليل الرشيعة مبصلحة اإلنس��ان، وأكدوا كوهنا تعسفية: 

إن��زال الكتب، والوعظ واإلنذار، قلُت: ذلك  »إن قلَت: عى هذا فال فائدة يف بعث الرس��ل، و

لينتف��ع به من حس��نت رسيرته وطاب��ت طينته ]...[ وليك��ون حجة عى من س��اءت رسيرته 

وخبثت طينته ]...[ يك ال يكون للناس عى الله حجة«.(5) »ما حيكم العقل باس��تحقاق العبد 

)1) حمم��د بن مكرم بن منظور األفريقي املرصي مجال الدين أبو الفضل: لس��ان العرب، )دار صادر، بروت، 
لبنان، دون رقم الطبعة، 2003م(، 49/10-50، مادة »حقق«.

)2) أبو الوفاء عيل بن عقيل بن حممد بن عقيل: الواضح يف أصول الفقه، )مؤسسة الرسالة، بروت، لبنان، ط1، 
1999م(، 209-205/1.

)3) عبد العزيز بن أمحد بن حممد البخاري: كش��ف األرسار عن أصول فخر اإلس��الم البزدوي، )دار الكتاب 
العريب، بروت، لبنان، د.ت، دون رقم الطبعة(، 134/4.

)4) حممد تقي املدريس: الترشيع اإلس��المي، مناهجه ومقاصده، )انتشارات املدّريس، طهران، 1413ه�، دون 
رقم الطبعة(، 187/3، 267-265.

)5) حممد كاظم اخلراس��اين: كفاية األصول، مع حوايش املحقق املرزا أيب احلس��ني املش��كيين، حتقيق: سامي 
اخلفاجي )انتشارات لقامن، قم، إيران، ط1، 1417ه�(، 65-64/3
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العقوبة به إمنا هو القبح الناشئ عن صدور عنوان خمالفة املوىل، واخلروج عن رسوم العبودية، 

ال القبح الذي ال يكون لليشء الناشئ عن كونه ذا مفسدة مع قطع النظر عن تعلق النهي«.(1) 

وذل��ك عْكس البعض اآلَخر من أصح��اب التأويل النفعي للرشيعة: »األص��ل أن النص حيتاج 

إىل التعلي��ل بحكم غره ال بحكم نفس��ه«(2)، »الرشيعة مبناها وأساس��ها عى احِلَكم ومصالح 

العباد يف املعاش واملعاد«.(3) ولكّن االجتاهني، حني نقوم بعملية مس��ح للمصادر األصولية هبذا 
الصدد، يتساويان تقريًبا من حيث الكّم.(4)

)1) عيل پناه االشتهاردي: تقريرات يف أصول الفقه، تقريًرا ألبحاث آقا حسني الربوجردي الطباطبايئ، مؤسسة 
النرش اإلسالمي التابعة حلامعة املدرسني، قم، إيران، دون بيانات أخرى(، ص 220.

 )2) أب��و احلس��ن عبيد الله بن دالل بن دهلم الكرخ��ي: أصول الكرخي يف أصول الب��زدوي وأصول الكرخي، 
)مر ُكتب خانه، آرام باغ، كراجي، باكستان، دون بيانات أخرى(، ص 374.

)3) أب��و عب��د الله حممد بن أيب بكر بن أيوب املعروف بابن قيم اجلوزية: إعالم املوّقعني عن رب العامَلني، قرأه 
وق��دم له وعل��ق عليه وخرج أحاديثه وآثاره: أبو عبيدة مش��هور بن احلس��ن آل س��لامن )دار ابن اجلوزي، 

اململكة العربية السعودية، ط1، 1423ه�(، 352-337/4.
)4) اجتاه التأويل التعسفي:

-  أبو عبد الله حممد بن عيل احلكيم الرتمذي: إثبات العلل، حتقيق ودراسة: خالد زهري، تقديم: برند مانويل   
فايرش )منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط، مطبعة النجاح اجلديدة، الدار البيضاء، ط1، 

1998م(، ص 68-67.
-  أبو يعى حممد بن احلس��ني الفراء البغدادي احلنبيل: العدة يف أصول الفقه، وعلق عليه، وخرج نصه: أمحد   

ابن عيل سر املباريك )بدون نارش، ط2، 1410ه�/1990(، 421/2.
-  أب��و املعايل عبد امللك بن عبد الله بن يوس��ف اجلويين: التلخيص يف أص��ول الفقه، حتقيق: عبد الله جومل   
النبايل، وبش��ر أمحد العمري )دار البش��ائر اإلس��المية، ب��روت، 1417ه�/1996م، دون رق��م الطبعة(.، 

.157/3
-  ع��الء الدين ش��مس النظر أبو بك��ر حممد بن أمحد الس��مرقندي: ميزان األصول يف نتائ��ج العقول يف أصول   
الفقه، دراسة وحتقيق: عبد امللك عبد الرمحن أسعد السعدي )رسالة دكتوراه غر منشورة، رقم الرسالة 912، 

مكتبة جامعة أم القرى، مكة املكرمة، اململكة العربية الس��عودية، 1404ه�/1984م(، ص 233-232.
-  فخر الدين حممد بن عمر بن احلس��ني الرازي: املحصول يف علم أصول الفقه، دراس��ة وحتقيق: طه جابر   

فياض العلواين )مؤسسة الرسالة، بروت، دون بيانات أخرى(، 178/5، 186.
-  مجال الدين أبو منصور حسن بن زين الدين شهيدتاين: معامل الدين ومالذ املجتهدين، )املكتبة اإلسالمية   

بطهران، إيران، دون بيانات أخرى(، ص 21-20.
- حممد كاظم اخلراساين: كفاية األصول، سبق ذكره، 65-64/3.  

-  عيل پناه االش��تهاردي: تقريرات يف أصول الفقه، تقريًرا ألبحاث آقا حسني الربوجردي الطباطبايئ، سبق   
= ذكره، ص 220.               
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ويتض��ح من حتليل النصوص الس��ابقة م��دى تداُول لفظ »احلق« باملع��ىن القيمي، املرتبط 

باملصلحة. وقد تكون هذه املصلحة دنيوية، كام قد تكون أخروية. ويف حالة االجتاه النفعي، 

فاحلق -كقيمة- لإلنس��ان، أما يف احلالة الثانية يف االجتاه التعس��في، فاحلق -كقيمة- لله. وهو ما 

ي��ؤدي بالبحث إىل العالق��ة بني حق الله، وحق اآلدمي. فمن املس��تحيل تقريًب��ا، طبًقا لتحليل 

النصوص األصولية، فصل احلقني، أو افرتاض حق إنساين خالص عند أغلب األصوليني: »فيوجد 

ح��ق الله تعاىل دون حق العب��د وال يوجد حق العبد إال وفيه حق لل��ه تعاىل«.(1)، »كل حكم 

-  روح الله املوس��وي آية الله اخلميين: مناهج الوصول إىل علم األصول، )مؤسس��ة تنظيم ونرش آثار اإلمام   =
اخلميين، مطبعة مؤسسة العروج، إيران، ط1، 1414ه�(، ص 274-272.

اجتاه التأويل النفعي:  
- أبو عبد الله حممد بن عيل احلكيم الرتمذي: إثبات العلل، سبق ذكره، ص68-67.  

-  أب��و احلس��ن عبيد الله بن دالل بن دهل��م الكرخي: أصول الكرخي يف أصول الب��زدوي وأصول الكرخي،   
سبق ذكره، ص 374.

-  أمحد بن عيل الرازي اجلصاص: الفصول يف األصول، دراس��ة وحتقيق: عجيل جاس��م النش��مي )منشورات   
وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية، الكويت، ط2، 1414ه�/1994م(، 248-247/3.

-  أبو زيد عبيد الله بن عمر بن عيىس الدبويس احلنفي: تقويم األدلة يف أصول الفقه، قدم له وحققه الشيخ:   
خليل حميي الدين امليس )دار الكتب العلمية، بروت، لبنان، ط1، 2001م(، ص 301.

-  أبو احلس��ن عيل بن حممد بن احلس��ني بن عبد الكريم البزدوي: أصول الب��زدوي )كنز الوصول إىل معرفة   
األصول(، هامش كش��ف األرسار عن أصول فخر اإلسالم البزدوي لعبد العزيز البخاري، )دار الكتاب 

العريب، بروت، لبنان، د.ت، دون رقم الطبعة(، 136/4.
-  عز الدين بن عبد العزيز بن عبد الس��الم: القواعد الكربى املوس��وم بقواع��د األحكام يف إصالح األنام،   

حتقيق نزيه كامل محاد، وعثامن مجعة ضمرية )دار القلم، دمشق، دون بيانات أخرى(، 126/2-5/1.
-  ع��ز الدي��ن بن عب��د العزيز بن عبد الس��الم: الفوائ��د يف اختص��ار املقاصد، حتقي��ق: إياد خال��د الطباع    

)دار الفكر املعارص، دار الفكر، دمشق، 1416ه�، دون رقم الطبعة(، ص 32، 53.
-  أبو عبد الله حممد بن أيب بكر بن أيوب املعروف بابن قيم اجلوزية: إعالم املوّقعني عن رب العامَلني، سبق   

ذكره، 352-337/4.
- أبو إسحاق الشاطبي: املوافقات يف أصول الرشيعة: سبق ذكره، مج1، القسم الثالث: املقاصد، ص 4.  

-  ب��در الدين حممد بن هبادر بن عبد الله الزركيش الش��افعي: البحر املحي��ط يف أصول الفقه، قام بتحريره:   
عبد القادر عبد الله العاين، وراجعه: عمر سليامن األشقر )وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية، الكويت، 

ط2، 1413ه�/1992م(، 124-122/5.
-  حمم��د الطاه��ر ب��ن عاش��ور: مقاص��د الرشيع��ة اإلس��المية، حتقيق ودراس��ة: حمم��د الطاهر امليس��اوي    

)دار النفائس، األردن، ط2، 1421ه�/2001م(، ص 192، 273.
)1) أب��و العب��اس أمحد بن إدري��س الصنهاجي القرايف: أن��وار الربوق يف أنواء الفروق، )منش��ورات حممد عيل 

بيضون لنرش كتب السنة واجلامعة، دار الكتب العلمية، بروت، ط1، 1418ه�/1998م(، 256/1.
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رشع��ي ليس بخ��اٍل عن حق الله تعاىل ]...[ كام أن كل حكم رشعي فيه حق للعباد إما عاجاًل 

إم��ا آجاًل، بناًء عى أن الرشيع��ة إمنا وضعت ملصالح العباد«.(1) وهي عالقة مرتبطة بالتأويل  و

التعس��في فيام س��بق؛ فليس من الرضوري يف س��ياق هذه العالقة أن يستهدف احلق يف اإلسالم 

منفعَة اإلنس��ان اخلالصة. وهو ما ينعكس عى حق اجلس��د -كام س��رى- باعتبار اجلس��د حًقا 

إذا كان التصور العقدي اإلسالمي  إهلًيا، ال إنس��انًيا، وهو ما انعكس بدوره عى فقه اجلس��د. و

الغالب ضد تصور احللول واالحتاد، يف س��ياق التوحيد والتنزيه، فإن التصور العديل يقر بنوع 

من االرتباط يف احلق، ليس مبعىن التجس��د Verkörperung، ولكن مبعىن احتاد القيمة يف اليشء 

نفسه: اجلسد مثاًل. 

ب - احلق املعريف:

املس��توى املعريف من احلق هو احل��ق كحقيقة كام تقدم. واحلقيقة دال��ة إما عى املطابقة 

 Korrespondenztheorie، أو االتس��اق Kohärenztheorie.(2) ومه��ا النظريتان األساس��يتان 

يف املعرفة. وبتطبيق هاتني النظريتني يف السياق الديين-الكتايب، كام يف اإلسالم، فإهنام تعربان 

أواًل عن صدق الناقل، أي مطابقة النص احلايل للنص األصيل عى املس��توى التارخيي، أو صدق 

القائ��ل، أي اتس��اق حقائق النص داخلًي��ا عى املس��توى املنطقي-البنيوي. وهذان املس��تويان 

)1) أبو إس��حاق الش��اطبي: املوافقات يف أصول الرشيعة، مج1، كتاب املقاصد، س��بق ذكره، ص 241. انظر 
كذلك: أبو إسحاق الشاطبي: االعتصام، ضبط نصه وقدم له وعلق عليه وخرج أحاديثه: أبو عبيدة مشهور 
بن حس��ن آل س��لامن )مكتبة التوحيد، دون بيانات أخرى(، 182/2-183. وكذلك انظر: عز الدين بن عبد 

العزيز بن عبد السالم: القواعد الكربى املوسوم بقواعد األحكام يف إصالح األنام، سبق ذكره، 219/1.
)2) )نظ��ًرا لك��رثة االستش��هادات فق��د اضطررنا لوض��ع بعض النص��وص يف اهلامش فيام ي��يل(: »الصدق ضد 
الكذب، وهو مطابقة الكالم للواقع بحس��ب اعتقاد املتكلم« مجيل صليبا: املعجم الفلس��في، )دار الكتاب 
اللبن��اين، ب��روت، لبنان، دون رقم الطبع��ة، 1982م(، 723/1 )مادة الصدق(. »مبعىن أوس��ع ميكنها أن تعين 
حقيقة، س��مة ما ال يكون خادًعا« أندريه الالند: موس��وعة الالند الفلس��فية، تعريب: خليل أمحد خليل، 
تعهده وأرشف عليه حرًصا: أمحد عويدات )منش��ورات عويدات، بروت، لبنان، ط2، 2001م(، 1533/3 
)مادة ِصْدق véracité(. »صحيح: أ. معىن صالح. ب. بالذات رضوب القياس الصحيحة« السابق، 1526/3 
ى صحيحًة، صاحلًة )باختصار،  )مادة صحيح Valide(. »إن صيغًة، معادلًة تنتمي إىل حس��اب منطقي، ُتس��مَّ
إطالًق��ا( إذا كان��ت صحيحًة، صادقًة يف كل التفاس��ر التي ميك��ن أن تعَطى هلذا احلس��اب. بكالم أدق إذا 
دة  كان التعبر الذي يضفيه عليه تفس��ر هذا احلس��اب يرت��دي قيمة احلق مهام تكن جم��االت التباين املحدِّ
للمتغ��رات، ومهام تك��ن القيم املنوطة هبذه األخرة يف هذه املجاالت« الس��ابق، امللح��ق، 1590/3 )َحْول 

.)Valide صحيح
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يدرس��هام علم أص��ول الفقه يف »األدلة«، و»االس��تدالل«، عى الرتتيب. وق��د دلّت املحاوالت 

املب��ارشة لتعريف )احلق( عن��د اللغويني واألصوليني عى ذلك. فاحلقيق��ة النظرية هي اقتضاء 

احل��ق الوجودي، واحلق يطابق الص��واب، والثبوت، الوجودي واملع��ريف، وهو احلكم املطابق 
للواقع، وهو خالف الباطل والفاسد.(1)

)1) -  »حقق: احلق: نقيض الباطل ]...[ وحق األمر حيق وحيق حقا وحقوًقا: صار حًقا وثبت ]...[ واحلق: ضد 
الباطل ]...[« حممد بن مكرم بن منظور األفريقي املرصي مجال الدين أبو الفضل: لسان العرب، ج 10، 

سبق ذكره، ص 49-50، مادة »حقق«.
-  احلق: الذي يصح وصفه بأنه حس��ن حكمه إذا أجري عى أكس��ابنا« أبو بكر حممد بن احلسن األصبهاين   

اب��ن ف��ورَك: احل��دود يف األص��ول )احل��دود واملواضع��ات(، قراه وق��دم له وعل��ق عليه: حممد الس��ليامين 

 

)دار الغرب اإلس��المي، بروت، لبنان، ط1، 1999م(، ص 126. »والصواب يرد واملراد به احلق« السابق، 
ص 127.

-  »واحلق: هو كون اليشء صحيح الوجود ]...ٍ[ وقد رأينا من يفرق بني احلق واحلقيقة وهذا خطأ ال خيفى   
عى ذي فهم ينصف نفس��ه« أبو حممد عى بن أمحد بن سعيد بن حزم: اإلحكام يف أصول األحكام، تقديم 

إحسان عباس )منشورات دار اآلفاق اجلديدة، بروت، لبنان، د.ت، دون رقم طبعة(، 41/1.
إذا أضي��ف إىل يشء من الرشائ��ع يفاد كونه  -  »احل��ق: الثب��وت ]...[ إذا أضي��ف إىل خرب، ُأفي��د بصدقه، و  
إذا أضيف إليه احلكم  إذا أضيف إىل يشء من وجوه الترصف، فعى معىن الصواب والصحة، و مأموًرا به، و

 

إذا أضي��ف إىل احلرش  أو األم��ر أو اخَلْل��ق أو صف��ة م��ن صفات التع��ايل فاملراد ب��ه اإلله س��بحانه ]...[ و

 

أو اجلن��ة والن��ار يفاد به الوج��ود ]...[ وأما الباطل والفاس��د فهام يف اللغة مبعىن: الع��دم ]...[ ومها نقيضا 
الصح��ة والثب��وت« أبو املعايل عبد امللك بن عبد الله بن يوس��ف اجلويين: الكافية يف اجلدل، حتقيق فوقية 

حسني حممود )مطبعة عيىس البايب احللبي ورشكاه، القاهرة، ط1، 1399ه�/1979م(، ص 44-43.
-  »واحلق ُيس��تعمل عى وجهني: أحدمها: مبعىن الصواب، يقال: هذا القول حق، أي صواب. واآلخر: مبعىن   
الوجوب، يقال حق عليك أن تفعل كذا، أي: واجب« أبو املظفر منصور بن حممد بن عبد اجلبار السمعاين 
الش��افعي: قواط��ع األدلة يف أص��ول الفقه، حتقيق: عبد الل��ه بن حافظ بن أمحد احِلَكم��ي )مكتبة التوبة، 

الرياض، ط1، 1419ه�/1998م(، 23/1.
-  »اس��م مش��رتك بني املوجود الثابت، وبني الواجب ال��الزم، وبني نقيض الباطل« أبو الوف��اء عيل بن عقيل    

ابن حممد بن عقيل: الواضح يف أصول الفقه، سبق ذكره، 209-205/1.
-  »وه��ذا الدي��ن حق أي موج��ود صورًة ومعىًن« عبد العزي��ز بن أمحد بن حممد البخاري: كش��ف األرسار   

 

عن أصول فخر اإلسالم البزدوي، سبق ذكره، 134/4.
-  »احل��ق: احُلك��م املطابق للواقع، ُيطَل��ق عى األقوال والعقائ��د واألديان واملذاهب باعتبار اش��تامهلا عى   
ذل��ك« زكريا ب��ن حممد األنص��اري: احلدود األنيق��ة والتعريفات الدقيق��ة، حقق النص وق��دم له: مازن 
مب��ارك )مطبوعات مرك��ز مجعة املاجد للثقافة وال��رتاث بديب، دار الفكر املعارص، ب��روت، لبنان، ط1، 

1411ه�/1991م(، ص 75.
-  »واحلقوق مجع حق، وهو خالف الباطل، وهو مصدر حقَّ اليشء من باب رضب وقتل إذا وجب وثبت،=  
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وهذا املس��توى املعريف، ك��ام أوضحنا يف التقديم، هو املس��توى األعمق من املس��توى 

القيمي، وهو الذي يؤسس له. ذلك أن قدرة العقل املعرفية بدًءا عى التمييز بني اخلر والرش 

هي التي توجه احلق القيمي. بيان ذلك أن العقل ال ميكنه ترشيع احلقوق مس��تقاًل اس��تقالاًل 

تاًما عن الوحي، ما مل تكن لديه يف األصل القدرة عى فهم ماهية احلق، وجهات االستحقاق. 

وقد ارتبط هذا املبدأ، »التحسني والتقبيح«، بحق اجلسد باملعىن القيمي بالتأكيد؛ فإن افتقر 

العقل إىل هذه القدرة س��ابقة الذكر، ال َيْغُد لديه موجه قيمي س��وى اخلرب الرس��ويل، واآلِمر 

إذا كان هذا  املطلَق. وقد عرّبت أغلب مدونات أصول الفقه عن هذه الوضعية األخرة.(1) و

 = وهلذا يقال ملرافق الدار حقوقها« عبد الرمحن بن حممد بن س��ليامن الكليبويل ش��يخي زاده: جممع األهنر 
يف رشح ملتق��ى األبح��ر، حتقي��ق وخرج آيات��ه وأحاديثه: خليل عم��ران املنصور )دار الكت��ب العلمية، 

بروت، لبنان، 1419ه�/1998م، دون رقم الطبعة(، 128/3.
-  »احلق هو الثابت الذي ال ُينكر لوضوح حجة أو تبني أهلية أو حاجة« حممد الطاهر بن عاشور: حاشية   

التوضيح والتصحيح ملشكالت كتاب التنقيح، )مطبعة النهضة، تونس، ط1، 1341ه�(، 112-111/1.
-  »ف��إن احلقيق��ة من َح��قَّ مبعىن ثبَت« حس��ني عيل منتظ��ري: هناية األص��ول، تقريًرا ألبحاث آقا حس��ني   

الربوجردي الطباطبايئ، )مطبعة احلكمة، قم، إيران، 1410، دون رقم الطبعة(، ص 25، 291.
)1) -  أبو بكر حممد بن الطيب الباقالين: التقريب واإلرش��اد، ق��دم له وحققه وعلق عليه: عبد احلميد بن عيل 

أبو زنيد )مؤسسة الرسالة، بروت، لبنان، ط2، 1418ه�/1998م(، 279-278/1.
-  »حد احلس��ن: ما ُأمرنا مبدح فاعله، حد القبيح: ما ُأمرنا بذم فاعله« أبو بكر حممد بن احلس��ن األصبهاين   

 

ابن فورَك: احلدود يف األصول )احلدود واملواضعات(، سبق ذكره، ص 126.
-  أبو الوليد سليامن بن خلف الباجي األندلي: إحكام الفصول يف أحكام األصول، حققه وقدم له ووضع   
فهارس��ه: عبد املجي��د تريك )دار الغرب اإلس��المي، ب��روت، لبن��ان، ط2، 1415ه���/1995م(، 687/2-

.690/2
-  أبو الوليد سليامن بن خلف الباجي األندلي: اإلشارة يف معرفة األصول والوجازة يف معىن الدليل، حتقيق:   

حممد عيل فركوس )دار البشائر اإلسالمية، بروت، لبنان، دون بيانات أخرى(، ص 325.
-  أبو إس��حاق إبراهيم بن عيل الش��رازي: اللمع يف أصول الفقه، حققه، وقدم ل��ه، وعلق عليه: حميي الدين   
 ديب س��تو، ويوس��ف عيل بديوي )دار الكلم الطي��ب، دار ابن كثر، دمش��ق، ط1، 1416ه�/1995م(، 

ص 247-246.
- أبو املعايل عبد امللك بن عبد الله بن يوسف اجلويين: الربهان يف أصول الفقه، سبق ذكره، 99/1.  

-  أب��و حامد الغ��زايل: املس��تصفى يف علم األص��ول، )دار الكتب العلمي��ة، بروت، لبن��ان، ط1، 2000م(،    
ص 7-6.

- أبو الوفاء عيل بن عقيل بن حممد بن عقيل: الواضح يف أصول الفقه، سبق ذكره، 66-65/1-27-26/1.  
-  عالء الدين ش��مس النظر أبو بكر حممد بن أمحد الس��مرقندي: ميزان األص��ول يف نتائج العقول يف أصول   
الفقه، سبق ذكره، ص 251، 270، 284.       =
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كذلك، فقد صار من املنطقي، واملتوقع يف هذا الس��ياق، أن يصر اجلس��د حًقا إهلًيا، قبل أن 

يكون برشًيا. 

ترتب��ط كذلك ه��ذه القضية مبس��ألة جواز تعلي��ل األحكام؛ ف��إذا أمك��ن تعليلها، أمكن 

للعق��ل ب��األَْوىَل أن يفه��م أساس��ها النظ��ري. وباالس��تقراء، فق��د س��اد يف أصول الفق��ه إنكار 

التعليل مبس��تويات خمتلفة: إم��ا اإلنكار ال��كيّل، (1) أو إنكار التعليل مبصال��ح العباد الدنيوية 

 

-  أبو إس��حاق الشاطبى: املوافقات يف أصول الرشيعة، مج1، كتاب املقاصد، سبق ذكره، ص 253، كذلك:   =
ص 283، 286.

-  حممد رضا املظفر: أصول الفقه، )مؤسس��ة األعلمي للمطبوعات، بروت، لبنان، ط2، 1410ه�/1990م(،   
.178-177/2

-  عيل پناه االش��تهاردي: تقريرات يف أصول الفقه، تقريًرا ألبحاث آقا حسني الربوجردي الطباطبايئ، سبق   
ذكره، ص 220.

-  مصطفى اخلميين: حتريرات يف األصول، مؤسسة تنظيم ونرش آثار اإلمام اخلميين، مطبعة مؤسسة العروج،   
إيران، ط1، 1418ه�(، 165/6.

-  حممد بن شامس البطايش: غاية املأمول يف علم الفروع واألصول، )وزارة الرتاث القومي والثقافة، سلطنة   
عامن، 1404ه�/1984م، دون رقم الطبعة(، 346/1.

-  حمم��د إبراهيم الكرب��ايس: منهاج األص��ول، من إف��ادات املحقق العالمة الش��يخ ضياء الدي��ن العراقي،    
)دار البالغة، بروت، لبنان، ط1، 1411ه�/1991م(، 41/5-262-261/3.

-  حممد باقر الصدر: دروس يف علم األصول، )دار الكتاب اللبناين، بروت، لبنان، ط2، 1986م(، 256/1-2-  
.257
)1) مثاًل:

-  القايض النعامن بن حممد: اختالف أصول املذاهب، حتقيق: مصطفى غالب )دار األندلس، بروت، لبنان،   
ط3، 1983م( ص 155-140.

- أبو حممد عيل بن أمحد بن سعيد بن حزم: اإلحكام يف أصول األحكام، سبق ذكره، 77/8.  
-  أبو حممد عيل بن أمحد بن س��عيد بن حزم: ملخص إبطال القياس والرأي واالستحس��ان والتقليد والتعليل،   

حتقيق: سعيد األفغاين )دار الفكر، بروت، ط2 »منقحة«، 1389ه�/1969م( ص 6-5، 10، 49-47.
-  أبو إسحاق إبراهيم بن عيل الشرازي: اللمع يف أصول الفقه، سبق ذكره ص 6-5، 10، 49-47، 216.  

-  أبو حممد عيل بن أمحد بن س��عيد بن حزم: املحى، حتقيق: حممد منر الدمش��قي )مطبعة النهضة، القاهرة،   
دون بيانات أخرى( 1 /4.

-  أب��و املع��ايل عبد امللك بن عبد الله بن يوس��ف اجلوي��ين: التلخيص يف أصول الفقه، حتقي��ق: عبد الله جومل   
النبايل، وبشر أمحد العمري )دار البشائر اإلسالمية، بروت، 1417ه�/1996م، دون رقم الطبعة( 474/3.

-  أب��و املع��ايل عبد امللك بن عبد الله بن يوس��ف اجلويين: الورقات يف أصول الفق��ه، منت الورقات يف: رشح   
 الورقات يف أصول الفقه جلالل الدين حممد بن أمحد املحى الش��افعي، إعداد مركز الدراس��ات والتحقيق=
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واألخروية،(1) أو إنكار التعليل مبصالح العباد الدنيوية فقط(2).

س��ة معرفًي��ا كام تقدم؛ فاإلن��كار الكيل ال أدري��ة مطلقة جتاه علل  وهي مس��تويات مؤسَّ

الرشيعة، يف حني تتدرج هذه الال أدرية لتقل يف الدرجة، حتى تتوقف عند املصالح الدنيوية، 

والعق��ل يف هذا املس��توى األخ��ر ُيدرك العل��ل بوصفها منفع��ة أخروية. وبس��بب غلبة اجتاه 

 

ال��ال أدري��ة القيمي��ة، فقد تكون ه��ذا »املرّكب الع��ديل« يف احلق يف أصول الفق��ه، املوصوف 

 

يف فقرة املستوى القيمي، أي اشرتاك حق اإلنسان وحق الله يف األمر نفسه. وبناء عى املستوى 

املعريف املتعلق بحدود العقل، وممكناته، ميكن فهم أس��اس حق اجلسد مبعناه القيمي يف اإلسالم 

من خالل أصول الفقه. 

= مبكتبة نزار مصطفى الباز، إرشاف أبو عائش عبد املنعم إبراهيم )مكتبة تزار مصطفى الباز، الرياض، 
ظ1، 1417ه�/1996م( ص 8.

-  فخ��ر الدي��ن حممد بن عمر بن احلس��ني الرازي: املعامل يف أص��ول الفقه، حتقيق وتعلي��ق: عادل أمحد عبد   
املوجود، وعيل حممد معوض )دار عامل املعرفة، مؤسسة خمتار لنرش وتوزيع الكتب، القاهرة، مرص، ط1، 

1414ه�/1994م( ص 165-163.
-  موف��ق الدين عبد الله بن أمحد بن قدامة املقديس احلنبيل: روضة الناظر وجنة املناظر يف أصول الفقه عى   

مذهب اإلمام أمحد بن حنبل، )مكتبة اإلسكندرية، دون بيانات أخرى( ص 206.
)1) مثاًل:

-  عالء الدين ش��مس النظر أبو بكر حممد بن أمحد الس��مرقندي: ميزان األص��ول يف نتائج العقول يف أصول   
الفقه، سبق ذكره، ص 233-232.

- فخر الدين حممد بن عمر بن احلسني الرازي: املحصول يف علم أصول الفقه، سبق ذكره، 178/5، 186.  
- روح الله املوسوي آية الله اخلميين: مناهج الوصول إىل علم األصول، سبق ذكره، ص 274-272.  

)2) مثاًل:
- أبو عبد الله حممد بن عيل احلكيم الرتمذي: إثبات العلل، سبق ذكره، ص 68-67.  

- أبو املعايل عبد امللك بن عبد الله بن يوسف اجلويين: التلخيص يف أصول الفقه، سبق ذكره، 157/3.  
- أبو يعى حممد بن احلسني الفراء البغدادي احلنبيل: العدة يف أصول الفقه، سبق ذكره، 421/2.  

-  مجال الدين أبو منصور حسن بن زين الدين شهيدتاين: معامل الدين ومالذ املجتهدين سبق ذكره، ص 21-20.  
إنزال الكتب، والوعظ واإلنذار، قلُت: ذلك لينتفع به من  -  »إن قلَت: عى هذا فال فائدة يف بعث الرسل، و  
حس��نت رسيرته وطابت طينته... وليكون حجة عى من س��اءت رسيرته وخبثت طينته... يك ال يكون 

للناس عى الله حجة« حممد كاظم اخلراساين: كفاية األصول، سبق ذكره، 65-64/3.
-  »م��ا حيكم العقل باس��تحقاق العب��د العقوبة به إمنا ه��و القبح الناش��ئ عن صدور عن��وان خمالفة املوىل،   
واخلروج عن رس��وم العبودية، ال القبح الذي ال يكون لليشء الناش��ئ عن كونه ذا مفسدة مع قطع النظر 

عن تعلق النهي« عيل پناه االشتهاردي: تقريرات يف أصول الفقه، سبق ذكره، ص 220.
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جـ - احلق الوجودي )األنطولوجي(:

املس��توى األنطولوجي هو املؤسس للمستوى املعريف، وفيه ندرس احلق مبا هو مفهوم دال 

ع��ى الوجود ذاته. وكام قدمنا هلذا الفصل، فإن لفظ »احلق« داّل عى الثبوت الوجودي املطلَق 

لُغًة، قبل أن يدل عى احلقيقة، أو املِلكية، ُعرًفا، واصطالًحا.(1) وقد أدت التعريفات األصولية 

كذلك إىل هذا املعىَن.(2) وهبذا يكون املستوى اللغوي ممهًدا هلذه العالقة التأسيسية، التي تبدأ 

ط املعرفة.  من الوجود، وتنتهي إىل القيمة، بتوسُّ

)1) »حقق: احلق: نقيض الباطل، ومجعه حقوق وحقاق. وحق األمر حيق وحيق حقا وحقوًقا: صار حًقا وثبت؛ 
ق��ال األزهري: معناه وجب جي��ب وجوًبا، وحق عليه القول وأحققته أن��ا. ويف التنزيل: ژ ڇ ڇ ڇ ڇ 

 

ڍ ژ ]القص��ص: 63[ أي ثب��ت. ويف احلدي��ث: أن��ه أعطى كل ذي ح��ق حقه وال وصية ل��وارث أي حظه 
ونصيبه الذي فرض له. واحلق: من أسامء الله، ، وقيل من صفاته؛ قال ابن األثر: هو املوجود حقيقة 
إهليته. واحلق: ض��د الباطل. ويف التنزي��ل: ژ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ ژ ]األنعام: 62[.  املتحق��ق وجوده و
 وقول��ه تع��اىل: ژ ۉ ې ې ې ژ ]املؤمنون: 71[ قال ثعلب: احلق هن��ا الله، « حممد بن مكرم 
ابن منظور األفريقي املرصي مجال الدين أبو الفضل: لسان العرب، سبق ذكره، 49/10-50، مادة »حقق«.

)2) »حق��ق: احلق: نقيض الباط��ل، ومجعه حقوق وحقاق ]...[ وحق األمر حيق وحيق حقا وحقوًقا: صار حًقا 
وثب��ت؛ قال األزهري: معناه وجب جي��ب وجوًبا، وحق عليه القول وأحققته أن��ا. ويف التنزيل: ژ ڇ ڇ 
ڇ ڇ ڍ ژ ]القص��ص: 63[ ]أي ثبت ]...[ ويف احلديث: أن��ه أعطى كل ذي حق حقه وال وصية لوارث 
أي حظ��ه ونصيبه الذي فرض له ]...[ واحلق: من أس��امء الله، ، وقيل من صفاته؛ قال ابن األثر: هو 
إهليته. واحلق: ضد الباط��ل. ويف التنزيل: ژ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ ژ   املوج��ود حقيقة املتحقق وجوده و
 » ،األنع��ام: 62[. وقوله تع��اىل: ژ ۉ ې ې ې ژ ]املؤمنون: 71[ قال ثعل��ب: احلق هنا الله[
حممد بن مكرم بن منظور األفريقي املرصي مجال الدين أبو الفضل: لسان العرب، سبق ذكره، 50-49/10، 

مادة »حقق«.
-  »احل��ق: هو الذي حتق��ق كونه، وصح وجوده، هذا يف القس��مة العامة، فأما يف القس��مة اخلاصة فهو الذي   
يصح وصفه بأنه حس��ن حكمه إذا أجري عى أكس��ابنا« أبو بكر حممد بن احلس��ن األصبهاين ابن فورَك: 

احلدود يف األصول )احلدود واملواضعات(، سبق ذكره، ص 126.
-  »واحل��ق: ه��و كون اليشء صحي��ح الوجود، وال يغلط من ال س��عة لفهم��ه فيظن أن هذا احلد فاس��د بأن   
يقول الكفر واجلور صحيح وجودمها فينبغي أن يكونا حًقا فليعلم أن هذا ش��غب فاسد ألن وجود الكفر 
واجل��ور صحيح��ني يف رضاء الله تعاىل ليس هو صحيًحا بل هو مع��دوم، فرضاء الله تعاىل هبام باطل، وأما 
كوهنام موجودين من الكافر واجلائر فحق صحيح ثابت ال شك فيه، فمثل هذا من الفروق ينبغي مراعاته 
إال وقع اإلش��كال وحتر الناظر، وقد رأينا من يفرق ب��ني احلق واحلقيقة وهذا خطأ   وحتقي��ق الكالم فيه و
ال خيف��ى ع��ى ذي فهم ينصف نفس��ه، ألن الف��رق بني هاتني اللفظت��ني مل تأت به لغ��ة وال أوجبته رشيعة 
أصاًل إال يف تس��مية الباري تعاىل التي ال تؤخذ إال بالنص وال حيل فيها الترصيف فظهر فس��اد هذا الفرق=
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= بيقني وبالله تع��اىل التوفيق، وأيضا فإن الله تعاىل قال ژ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ ژ ]األعراف: 
 105[ وال فرق عند أحد بني قول القائل حقيق عيّل كذا وبني قوله حقَّ عيّل كذا فظهر فس��اد هذا الفرق« 

أبو حممد عى بن أمحد بن سعيد بن حزم: اإلحكام يف أصول األحكام، سبق ذكره، 41/1.
إذا أضي��ف إىل يشء من الرشائ��ع يفاد كونه  -  »احل��ق: الثب��وت ]...[ إذا أضي��ف إىل خرب، ُأفي��د بصدقه، و  
إذا أضيف إليه احلكم  إذا أضيف إىل يشء من وجوه الترصف، فعى معىن الصواب والصحة، و مأموًرا به، و

 

إذا أضيف إىل احلرش أو اجلنة  أو األم��ر أو اخَلْل��ق أو صفة من صفات التعايل فاملراد به اإلله س��بحانه... و
والنار يفاد به الوجود... وأما الباطل والفاس��د فهام يف اللغة مبعىن: العدم... ومها نقيضا الصحة والثبوت« 

أبو املعايل عبد امللك بن عبد الله بن يوسف اجلويين: الكافية يف اجلدل، سبق ذكره، ص 44-43.
-  »اس��م مش��رتك بني املوجود الثاب��ت، وبني الواجب الالزم، وب��ني نقيض الباطل، وه��و الصواب يف القول   
واالعتقاد، فأما املوجود: فهو من تسمية الباري بأنه حق، من قوله: ژ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ژ ]النور: 25[، ومنه 
قول النبي عليه الصالة والسالم: )أشهد أنك حق، وأن الساعة حق، وأن اجلنة حق، والنار حق، والَعْرض 
حق، والسحر حق( واملراد بذلك: ثابت وكائن ولذلك خلط به السحر... وأما احلق الواجب: وحقَّ مبعىن 

وجَب، من قوله س��بحانه: ژ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ژ ]الزمر: 71[، ژ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ 
ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ژ ]الزم��ر: 19[... واحل��ق مصدر أقيم مقام الصفة... واحلق: أع��ّم من املِلك؛ ألنه يعم 
الدي��ون واألم��الك، وامللك خيص األعيان، ويعم احلق األموال وغرها، فإن��ه يدخل فيها الدماء والفروج 
ومنافع األحرار والعقوبات والعبادات فكل ذلك لله سبحانه ولآلدميني« أبو الوفاء عيل بن عقيل بن حممد 

ابن عقيل: الواضح يف أصول الفقه، سبق ذكره، 209-205/1.
-  عز الدين بن عبد العزيز بن عبد الس��الم: القواعد الكربى املوس��وم بقواع��د األحكام يف إصالح األنام،   

سبق ذكره، 373/2.
-  »ق��ال الس��يد اإلمام أبو القاس��م رمح��ه الله يف أص��ول الفقه: احل��ّق: املوجود من كل وج��ه الذي ال ريب   

 

يف وج��وده، ومنه الس��حر ح��ق والعني حق أي موجود بأث��ره، وهذا الدين حق أي موج��ود صورًة ومعىًن، 
ولفالن حق يف ذمة فالن أْي: يشء موجود من كل وجه« عبد العزيز بن أمحد بن حممد البخاري: كش��ف 

األرسار عن أصول فخر اإلسالم البزدوي، سبق ذكره، 134/4.
-  »احل��ق: هو الله تعاىل، واحُلكم املطابق للواقع، ُيطَلق عى األق��وال والعقائد واألديان واملذاهب باعتبار   

اشتامهلا عى ذلك« زكريا بن حممد األنصاري: احلدود األنيقة والتعريفات الدقيقة، سبق ذكره، ص 75.
-  »واحلق��وق مجع حق، وهو خ��الف الباطل، وهو مصدر حقَّ اليشء من باب رضب وقتل إذا وجب وثبت،   
 وهل��ذا يقال ملرافق الدار حقوقها« عبد الرمحن بن حممد بن س��ليامن الكليبويل ش��يخي زاده: جممع األهنر 

يف رشح ملتقى األبحر، سبق ذكره، 128/3.
-  »احلق هو الثابت الذي ال ُينكر لوضوح حجة أو تبني أهلية أو حاجة، فحّق الله علينا اعرتافنا له مبا هو   
ثاب��ت له من صفات الكامل وهو معىن العبادة... وح��ق العباد عى العباد رعي مصاحلهم لتبني احتياجهم، 
إن مل يكن له فيه��ا أمر حاجة أو منفعة ]...[  ث��م يطَلق حق الله ع��ى امتثال أوامره ألنه أهل ألن ميتَثل و
إن كان  فإن كان الذي أمر به أو هنى عنه حلفظ مصلحة خاصة بآحاد البرش ُسمي ذلك حق العبد ]...[ و
حلفظ مصلحة عامة أو مصلحة َمن ال يدفع عن نفسه كامليت والصغر ]...[ ُسمي حق الله ألنه املوِص=
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وِمن العالقات األساسية بني املستوى األنطولوجي، واملستوى املعريف، تلك التفرقة األّولية 

بني الذات واملوضوع. فإذا كان احلق املطلَق وجودًيا هو اإلله ذاته، فإن وصف اإلنسان باحلق 

يَع��د ِم��ن قَبل النّدية غر املقبولة يف الس��ياقني العقدي والعديل اإلس��الميني. وال ميكن للمس��لم 

أن يق��ول »أن��ا احل��ق« إال يف إطار الش��طح الصويف؛ فالله ه��و احلق الوحيد، وذلك يف الس��ياق 

األنطولوجي. ولكن إذا كان الله هو احلق الوحيد، فكيف مييز اإلنسان احلقيقة؟ بل كيف مييز 

هذا احلق الواحد األحد، واملفرتَض أن احلق ال يعرفه إال حق؟ 

مي��ارس اجلس��د دوًرا معرفًيا رئيًس��ا، وأّولًيا؛ فه��و حمل هوية اإلنس��ان األوىَل. وعن طريق 

اجلس��د ينفصل اإلنس��ان بقدر ما يتصل. حدود اجلس��د املادية هي التي تؤس��س حلدود الذات 

الفاصل��ة إياها ع��ن املوضوعات، أما احلواس فه��ي جهة االتصال بالعامل، والت��ي تدفع امتداد 

اجلس��د إىل م��ا وراء حدوده املادي��ة. وهكذا يصل البحث يف »مفهوم احلق« إىل اجلس��د؛ كونه 

أساًسا أنطولوجًيا للمعرفة عموًما.

2 - مفهوم اجلسد

اجلسد مفهوم مركب، ميكن جتزئته يف سياق بحثه يف أصول الفقه إىل أقسام ثالثة: الفطرة، 

والعقل، واجلس��م. فالفطرة قسم من أقس��ام مركب اجلسد؛ باعتبار اإلنسان خملوًقا لله، وبالتايل 

حتدد الفطرُة كينونته. أما العقل فهو مبحث تقليدي يف فلس��فة اجلسد؛ حيث حتدد العالقة معه 

مفهوم اجلسد، باالتصال به، واالنفصال عنه، وذلك بحسب كل نظرية، من ديكارت الذي فصم 

بني اجلوهري��ن، املادي، والروحي، وجعل حلقة الصلة الوحي��دة بينهام هي الغدة الصنوبرية 

 Bundle theory احلزمي��ة  النظري��ة  إىل   ،)D’Arcy, 1996, pp. 17-18(  la glande pinéale 

عند هيوم، التي أّولْت العقل يف إطار اجلسد، باعتبار العقل جمموعة، أو حزمة، من اإلحساسات 

يف األس��اس )Hume, 1978, p. 2(، وذلك متهيًدا، ووصواًل إىل نظرية احلالة املركزية يف العقل 

Central state theory of mind، أو نظري��ة اهلوي��ة Identity theory of mind، التي طورها 

= بحفظه ]...[ بحيث ال يس��قط أبًدا« حممد الطاهر بن عاش��ور: حاش��ية التوضيح والتصحيح ملشكالت 
كتاب التنقيح، سبق ذكره، 112-111/1.

-  »ف��إن احلقيق��ة من َح��قَّ مبعىن ثبَت« حس��ني عيل منتظ��ري: هناية األص��ول، تقريًرا ألبحاث آقا حس��ني   
الربوجردي الطباطبايئ، سبق ذكره، ص 25، 291.

- حممد تقي املدريس: الترشيع اإلسالمي، مناهجه ومقاصده، سبق ذكره، 278/2.  
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كل من U.T. Place, Herbert Feigl, and J.J.C. Smart، والتي جعلت اجلهاز العصبي مبا هو 

جزء من اجلس��م متطابًقا يف هوية واحدة مع العقل )Armstrong, 1963, p. 11(. وبذلك حترك 

وحي(.  تاريخ فلسفة اجلسد من الفصل إىل الوصل بني اجلوهرين، املادي، والعقيل )أو الرُّ

أ - الفطرة:

جيري يف هذا القس��م، واألقس��ام التالية، تتب��ع مفهوم الفطرة يف أص��ول الفقه املقاصدي، 

ولدى الشاطبي )ت 790 ه�( بالذات )ولكن ليس حرًص(؛ أواًل ألن أصول الفقه املقاصدي هي 

أعى مرحلة من مراحل النسقية يف أصول الفقه، بحيث ميكن تتبع مفاهيم أو نظريات مبارشة، 

أو ش��به مبارشة، وليس حماولة تكوينها بتأويل معني، وثانًيا ألن الشاطبي هو أعى مراحل هذه 

النس��قية يف أص��ول الفقه عموًما. هذا ال يس��تبعد مص��ادر أخرى يف أصول الفق��ه املقاصدي، 

كالدب��ويس، واجلويين، والغزايل، والطويف، والعز بن عبد الس��الم، وابن عاش��ور، وحممد تقي 

املدريس، ولكنها أقل وضوًحا يف التنظر من الشاطبي. 

ومل خيص��ص الش��اطبي جزًءا حم��دًدا لبحث الفط��رة يف موافقات��ه، لكنها ممكن��ة البحث 

 

يف سياق املقاصد التابعة )التي للمكلف حظ عاجل فيها(: »]إن[ حكمة احلكيم اخلبر حكمت 

أن قيام الدنيا والدين إمنا يصلح ويستمر بدواٍع من ِقبل اإلنسان، حتمله عى اكتساب ما حيتاج 

إليه، هو، وغره. فخلق له ش��هوة الطعام والرشاب، إذا مس��ه اجل��وع أو العطش، ليحركه ذلك 

الباعث ]...[ وكذلك خلق له الش��هوة إىل النساء، لتحركه إىل اكتساب األسباب املوصلة إليها، 

وكذل��ك خلق له االس��ترضار باحلر والربد والطوارق العارضة، فكان ذلك داعية إىل اكتس��اب 

 اللب��اس واملس��كن ]...[ فأخ��ذ ]املكل��ف[ يف اس��تعامل األم��ور املوصلة إىل تل��ك األغراض. 

ومل جيعل له قدرة عى القيام بذلك وحده، لضعفه عن مقاومة هذه األمور، فطلب التعاون بغره، 

فصار يس��عى يف نفع نفس��ه واس��تقامة حاله بنفع غره، فحصل االنتفاع للمجموع باملجموع، 

إن كان كل أحد إمنا يسعى يف نفع نفسه«(1).  و

كام ميكن كذلك إضافة النص التايل البن برهان )ت 518 ه�(: »ولو قدرنا َفْقَد هذه املراسم 

املرعي��ة، واألحكام الرشعية املوضوعة ألفعال اإلنس��انية، لصار الن��اس فوىض مهاًل مضاعني، 

 

ال يأمترون ألمر آمر، وال ينزجرون لزجر زاجر، ويف ذلك من الفساد يف العباد والبالد ال خفاء 

)1) أبو إسحق الشاطبى، سبق ذكره، مج1، كتاب املقاصد، ص 136، 137.
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به. وقال شاعرهم وهو األفوه األودي: ال يصلح الناس فوىض ال رساة هلم، وال رساة إذا جهاهلم 

سادوا«.(1) 

وهذا يعين أن حتقيق مصلحة اجلامعة -التي يستهدفها أصول الفقه املقاصدي- يتم يف إطار 

س��عي الفرد األناين تلقائًيا، وبالتايل فإّن االجتامع مبيّن عى حاجات اجلس��د. ويكش��ف حتليله 

عن احلقائق التالية:

ة من أصل »الدين«  1.  إن الفط��رة املقصودة عند الش��اطبي هنا فطرة معتِمدة عى، ومس��تمدَّ

يف قول��ه: »قيام الدنيا والدين إمنا يصلح ]إىل آخره[«، وليس��ت فطرة طبيعية عامة، ميكن 

حتليلها، وفهمها، خارج اإلطار التكليفي، وقبله، ولذلك يستعمل لفظ )اإلنسان( يف النص 

أعاله، ثم )املكلف( يف »مقاصد املكلَّف«، باعتبار أن كل إنسان مكلف، وليس باعتبار 

أن كل مكلف إنسان. وهو يصل بنا إىل نتيجة مفادها أن اجلسد ذاته مكلَّف بالفطرة.

2.  إن الفطرة املقصودة عند الشاطبي وابن برهان، برغم أهنا خملوقة مكلََّفة، فطرة بيولوجية، 

تعتم��د ع��ى مكونني: األول هو الش��هوات، واحلاجات اجلس��مية، م��ن مأكل ومرشب 

وجن��س وملبس ومس��كن... إلخ، والثاين ه��و )املنفعة( واألناني��ة يف طلبها حني يقول 

إال »لصار  مرت��ني: »يف نفع نفس��ه«. ولكن هذه الفط��رة ال تنفك عن كوهن��ا مكلَّفة، و

الناس فوىض مهاًل مضاعني«. ما يعين أن الفطرة مكلفة، كام س��بق يف النتيجة السالفة؛ 

ألهنا يف حد ذاهتا فوضوية شهوية.

3.  إن املقاص��د الرشعي��ة يف النهاية )كام يصل حتليل الش��اطبي، وكام ميكن اس��تنتاجه من 

ن��ص ابن برهان( تعس��فية؛ فالفطرة ُخلقت هب��ذه الصفة ليقوم الدين، وتس��تمر الدنيا، 

وق��د ُوِضَع »الدين« -كأصل من األصول اخلمس��ة يف مقاصد الش��ارع- لضامن مصالح 

املكلف األساس��ية الكلي��ة من الرضوريات اخلمس، وه��و َدْور. وهي حماولة للتأصيل 

 

يف الطرف��ني عى الت��وازي، مل تنجح إال يف ختليق املركب العديل س��الف الذكر، والذي 

سييل يف الفصل القادم تتبع أثره عى الترشيع.

)1) أبو الفتح أمحد بن عيل بن برهان البغدادي: الوصول إىل األصول، حتقيق: عبد احلميد عيل أبو زنيد )مكتبة 
املعارف، الرياض، اململكة العربية الس��عودية، 1404ه�/1984م(، ، 47/1-48. وانظر كذلك: ابن فورك: 

كتاب احلدود يف األصول، سبق ذكره، ص 36-35.
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إن أمهية مبحث الفطرة اإلنسانية بالغة يف جمال احلقوق الطبيعية للجسد؛ ألن الفطرة حتدد 

احلقوق، واملس��توى البيولوجي عند الش��اطبي ال حيقق نتيجة أفضل من التي توصل إليها هوبز 

 Hobbes, 1929, pp.( مثاًل، الذي نظر إىل اإلنس��ان أيًضا كمخلوق أناين يف حالة حرب أصلية

93-92(، وه��ي التنازل ع��ن احلقوق لس��لطة أع��ى )Hobbes, 1929, pp. 100-103(، املركب 

العديل عند الشاطبي، واللوياثان، أو احلاكم املطلَق عند هوبز. 

إّن توقُّف الشاطبي عند املستوى البيولوجي من الفطرة مينع من إدراك الكثر من احلقوق  و

الفطرية للجس��د، فف��ي رأى ج��ون فيِن��س John Finnis )1940- ؟( مثاًل، أحد أهم فالس��فة 

القان��ون الطبيعي املعارصين، أنه باإلضافة إىل حقي احلياة والدين )املتوفرين لدى الش��اطبي( 

هناك حقوق أساس��ية أخرى، كحق املعرفة، واللعب، واخلربة اجلاملية، واالجتامع والصداقة، 

وقابلي��ة التعق��ل العم��يل Practical Reasonableness، وفيِنيس، حتى يف وضع��ه للدين يف هذا 

الس��ياق، ال يعتربه واجًبا بل حًقا، وهو يرى هذه األساسيات عاملية وأخالقية، أي حتمل قيمتها 

يف ذاهت��ا، وال ميك��ن ألحد أن يتخذها وس��يلة لغاي��ة أبع��د )Wacks, 2006, p. 14(. الفارق بني 

الش��اطبي وفينيس أن األول -مع س��واه من األصوليني كابن برهان وابن فوَرك كام سبق ذكره- 

نظ��ر إىل الفط��رة باعتبارها احليوي البحت، والذي ال بد من أن يكون فوضوًيا؛ ما دام ال يتمتع 

بإم��كان التنظيم الذايت، أم��ا فينيس فقد اعتقد أن الفطرة اإلنس��انية أكرث م��ن جمموع صفاهتا 

احليوية؛ فهي متمتعة أصاًل برغبات وآمال غر بدنية؛ كالفضول املعريف، واإلحساس باجلامل، 

والتعقل، وبالتايل فهي قادرة بالقوة عى األقل عى االس��تقالل الترشيعي اجلزيئ، أو »التحس��ني 

والتقبيح العقليني« باصطالح األصوليني.

وقد وصل الش��اطبي إىل ه��ذه النتيجة؛ نظًرا ألش��عريته يف جمال القيم، أْي نفيه للتحس��ني 

والتقبي��ح العقلي��ني.(1) ولذلك فإن الدبويس املاتريدي احلنف��ي )ت 430 ه�( يقف عى اجلانب 

املضاد.(2) يرى الدبويس أن العقل اإلنساين قادر بنفسه عى التوصل إىل األحكام، ومنها املباح، 

فيقسم مباحات العقول يف احلياة الدنيا إىل أربعة:

)1) أبو إس��حاق الش��اطبي: املوافقات يف أصول الرشيعة، مج1، كتاب املقاصد، سبق ذكره، ص 253، كذلك: 
ص 286-283.

)2) »موِجبات العقول ال يرد الرشع بخالفها، ألن الرشع والعقل حجتان من الله عى عباده« الدبويس: تقويم 
األدلة يف أصول الفقه، سبق ذكره، ص 458.
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ما تقوم به النفس: احلياة. � 

دفع الّتلف، واستمرار النسل: استمرار احلياة يف وجود العائل. � 

الرتبية والتعليم: التمهيد الستمرار احلياة يف عدم وجود العائل. � 

ضامن استمرار النسل بعد وفاة العائل. � 

وبرغم أن العقل لديه هو الذي يتوصل إىل هذه املباحات الرضورية، فإن مفهومه كذلك 

عن الفطرة بيولوجي، حيث تتمحور املباحات السابقة حول قيام النفس حيوًيا، واستمرارها، 

ثم اس��تمرار نس��لها، مبا فيها التعليم؛ فهو هيدف يف هذه الصياغة إىل »التمهيد الستمرار احلياة 

يف عدم وجود العائل«. 

وعن��د اجلوي��ين ال حكم لألش��ياء قبل ورود ال��رشع.(1) وهو يقس��م األح��كام الرشعية 
إىل:(2)

1.  م��ا ُيعق��ل معن��اه وه��و أص��ل وي��ؤول املع��ىن املعق��ول من��ه إىل أم��ر رضوري: رتب��ة 

الرضوريات.

2. ما يتعلق باحلاجة العامة وال ينتهي إىل حد الرضورة: رتبة احلاجيات.

 3.  م��ا ال يتعل��ق برضورة حاقة وال حاج��ة عامة ولكنه يلوح فيه غ��رض يف جلب مكرمة 

أو نفي نقيض هلا: رتبة التحسينيات.

4.  ما ال يستند إىل حاجة ورضورة وحتصيل املقصود فيه مندوب إليه ترصحًيا ابتداًء: رتبة 

بني احلاجيات والتحسينات.

5.  ما ال يلوح فيه للمستنبط معىن أصاًل وال مقتىَض من رضورة أو حاجة أو استحثاث عى 

مكرمة: ما ال ُيعرف مقصده وال يقبل التعليل.

ورغ��م أن العق��ل ال حيس��ن وال يقب��ح لدى اجلوي��ين، فإنه -العق��ل- قادر ع��ى تعّقل بعض 

األح��كام. لك��ن ه��ذه املقاصد تقوم ع��ى أصلني لديه، ك��ام قامت عند الش��اطبي، عى احلياة 

)1) أبو املعايل عبد امللك بن عبد الله بن يوسف اجلويين: الربهان يف أصول الفقه، سبق ذكره، 99/1.
)2) السابق: 927-923/2.
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 )البيولوجي��ا(، والدين، كام نس��تنتج من تقس��يمه الس��ابق للمقاص��د، وأهدافه��ا، إذا وضعت 

يف سياق نظرية املقاصد عموًما الناشئة قبله، واملتطورة من َبعده. 

أما أبو حامد الغزايل فهو يوظِّف املقاصد خلدمة االس��تدالل،(1) وينفي التحسني والتقبيح 

العقليني.(2) وهذا يدل عى التوجه نحو الال أدرية القيمية املوصوفة يف القس��م السابق من هذا 

الفص��ل. وهذه الال أدرية ه��ي التي تقطع اخليط الراب��ط بني الفطرة والتعق��ل اخلُلُقي، ليصر 

اخليط املقابل )بني الفطرة واآلمر املطلق( هو املحرك الوحيد هلا. 

وعن��د العز بن عبد الس��الم )ت 660 ه�( يقوم العقل بالتحس��ني والتقبي��ح؛ فهو قادر عى 

 التوصل إىل القيم األساس��ية.(3) وبرغم هذا تنتفي احلقوق اخلالصة لإلنس��ان من قامئة احلقوق؛ 
إذ إن القامئة ختلو أصاًل من مفهوم »اإلنسان«، بل »املكلف«:(4)

ما يتعلق بحقوق الله: �

خالصة: كاإلميان بالله. � 

مركبة مع حقوق العباد: كالزكاة. � 

مركبة مع حقوق الرسل وحقوق العباد: كاألذان. � 

ما يتعلق بحقوق املخلوقني: � 

ب. حق املكلف عى نفسه: رضورات املعيشة وترك الرتهُّ � 

حق املكلف عى املكلف: كمعاونة املحتاج. � 

حق البهائم واحليوان عى املكلف: الرمحة واالنتفاع هبا. � 

وهلذا فالفطرة لدى العز مكلفة بطبيعتها، حتى يف رضورات املعيشة، والتعاون، والرتاحم؛ 

ألن »املخلوقني« مكلفون بالرضورة، دون وضعية قبلية -»طبيعية« باصطالح فلسفة القانون- 

هلؤالء املخلوقني.

)1) أبو حامد الغزايل: املستصفى يف علم األصول، سبق ذكره، ص 175-173
)2) السابق، ص 7-6.

)3) ع��ز الدين بن عبد العزيز بن عبد الس��الم: القواعد الكربى املوس��وم بقواع��د األحكام يف إصالح األنام، 
سبق ذكره، 5/1

)4) السابق: 219/1.
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وعن��د نج��م الدين الط��ويف احلنبيل )ت 716 ه�( تتقدم مصالح اإلنس��ان ع��ى كل مصادر 
الترشيع، مبا هي رضورية، وكلية.(1) ويقدم األدلة عى ذلك:(2)

1.  منك��رو اإلمجاع قالوا برعاي��ة املصالح، فهي إًذا حمل وفاق بني اجلميع، والتمس��ك أْوىَل 

مبحل الوفاق.

2. النصوص خمتلفة متعارضة، واملصلحة أمر متفق يف نفسه ال خُيتلف فيه.

3. ثبت يف السنة معارضة النصوص باملصالح: أي إيقاف النص ملصلحة مؤقتة.

وهو يقس��م املصلح��ة إىل حقوق: حقوق الله )العبادات(، وحق��وق اآلدمي )العادات(.(3) 

فاملصلح��ة عند الطويف ح��ق، لكنه مل حيدد مصادر ه��ذا احلق، إن كانت -باصطالح فلس��فة 

القان��ون- وضعي��ة، أم طبيعية. وم��ع ذلك، فتقديم املصال��ح باعتبارها حقوًقا إنس��انية عى كل 

النصوص جيب أن ُيفَهم يف السياق االجتامعي، ال الفردي، أي باعتبارها مصالح عامة رضورية. 

وه��و ي��ؤدي عى امل��دى البعيد إىل نوع من الش��مولية اخلُلُقية، أو »اجلس��د ال��ُكيل«، بدياًل عن 

الف��ردي، وهو ما س��رد بحث��ه يف الفصل التايل.(4) ولكْن بدًءا فاجلس��د ال��كيل يقَصد به يف هذه 

الدراسة: الترشيعات املنظمة الستعامل اجلسد بشكل عام، حني يقَصد هبا املصلحة العامة عى 

حس��اب احلق الفردي، دون توازن بينهام، ما يؤدي إىل تش��ابه األجساد، كأمنا هي جسد واحد 

مرتابط. وهي القاعدة التي تقوم عليها الش��مولية بصفة عامة يف املجال االجتامعي، أْي ترجيح 

الصالح العام عى احلق الفردي دون توازن يضمن كاًل منهام. 

وعند ابن عاشور )حممد الطاهر( )ت 1393ه�/1973م( تتحدد احلقوق كام ييل:(5)

 1.  احل��ق األصيل املس��تحق بالتكوين وأصل اجلبلّة: حقوق اإلنس��ان الفطرية يف الترصف 

يف البدن واحلواس واملشاعر، وحقه فيام تولَّد عنه مثل حق األّم يف طفلها إىل أن مييِّز.

)1) س��ليامن ب��ن عب��د القوي بن عبد الكريم بن س��عد بن الصفي املع��روف بابن العباس احلنب��يل ونجم الدين 
الط��ويف: رس��الة يف رعاية املصلح��ة، حتقيق وتقدي��م: أمحد عبد الرحيم الس��ايح )الدار املرصي��ة اللبنانية، 

القاهرة، ط1، 1413ه�/1993م( ص 23.
)2) السابق، ص 36-34.

)3) السابق، ص 25.
)4) »اجلسد الكيل« من صياغة الباحث.

)5) حممد الطاهر بن عاشور: مقاصد الرشيعة اإلسالمية، سبق ذكره، ص 423.
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2.  م��ا كان قريًبا من الس��ابق ولكن خيالفه بأن فيه ش��ائبًة من تواض��ع اصطلح عليه نظام 

اجلامعة أو الرشيعة.

3. االستحقاق ببذل اجلهد واالجتهاد يف حال املنافسة املرشوعة.

4. ما أُخذ بالغلبة والطغيان.

5. ما اسُتحق بحق السبق الذي مل يصاحبه جهد.

6.  ما اسُتحق عن طريق ترجيح مستِحق عى عدد من مستحقي اليشء نفسه لتعّذر متكني 

اجلميع منه.

7. نوال احلق ببذل ِعوض ُيدفع إىل صاحب احلق إرضاًء له.

8. املراث: انتقال احلق إىل أقرب املستحقني بالقرابة بعد انقراض صاحبه األصيل.

9. املصادفة.

ويف النوع األول »احلق األصيل املستحق بالتكوين وأصل اجلبلّة« مفهوم عن احلق الطبيعي 

املستمّد من حاجات اجلسد )البدن/احلواس/املشاعر(. وهو مفهوم حيوي كذلك عن الفطرة. 

فإذا أضفنا تقري��ره أن )األحكام منوطة بعلل راجعة للصالح العاّم للمجتمع واألفراد( توصلنا 
إىل مفهوم »اجلسد الكيل«، الذي انتهى إليه حتليل املصلحة عند الطويف؛ كوهنا عامة.(1)

وعن��د حممد تقّي املدّريّس )1945-؟( فالقيم من جه��ة هي مقاصد الرشيعة.(2) والقيم من 

جه��ة أخ��رى هي حقوق الله، وحق��وق الناس.(3) والقيم��ة العليا هي اإلمي��ان.(4) واإلميان هو 

»تقبُّل احلقِّ كله، والتس��ليم له طوًعا«.(5) ويرهتن بقيمة اإلميان ما يليها من قيم عالية كاحلب 

والع��دل واحلياة.(6) وتتح��دد القيم لديه عن طريق النّص، يليه العق��ل، تليه عالقة اهلرمّية بني 

القي��م ذاهتا.(7) وللقيم لديه مصدران: نزوع اإلنس��ان األصيل إىل جتاوز اجلانب املادي منه إىل 

)1) السابق، ص 180.
)2)حممد تقي املدريس: الترشيع اإلسالمي، مناهجه ومقاصده، سبق ذكره، 31/3.

)3) السابق، 248/2.

)4) السابق، 187/3.
)5) السابق، نفسه.
)6) السابق، نفسه.

)7) السابق، 267-265/3.
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الروحاين، واالجتامع البرشي.(1) وهذا يؤدي إىل عكس العالقة السابقة، التي قامت فيام سبق 

عند الطويف، وابن عاشور، بني القيمة، والنص اإلهلي، ليصر النص هو املحدد للقيمة، مبا يصل 

بن��ا يف النهاي��ة إىل تصور ال أدري يف القي��م. وبالتايل فإن الفطرة لديه كذل��ك مكلفة بفطرهتا، 

وهدفها التسليم الطوعي للحق مبعناه الثاليث السابق بحثه يف القسم السابق.

لق��د قدم األصوليون تصوًرا عن الفطرة اإلنس��انية باعتبارها تس��عى بطبيعتها األصيلة 

إىل حتقي��ق املصلحة الش��خصية، وه��و ما ينفي قدرة ه��ذه الفطرة، أو اس��تعدادها، للتفرقة 

ب��ني املصالح املرشوعة وغر املرشوعة تفرق��ة ذاتية(2). ومل يتوقف األصوليون أمام مفهوم 

إمنا ظل -فيام وراء أصوهل��م- مفهوٌم غائم، غر حمدد، عن الفطرة، يتبادل  الفط��رة مبارشة، و

��س عليها من ناحي��ة أخرى. ورمبا  ��س هلا من ناحية، ومؤسَّ التأث��ر م��ع أصوهلم؛ فهو مؤسِّ

كان هذا هو الس��بب يف عدم توقفهم بوضوح عند هذا املفهوم اهلام. األكرث أمهية أن هذا 

املفه��وم، الذي قدموه، عن الفطرة اإلنس��انية يلخصها يف حلظة واحدة أساس��ية، وال يراعي 

كوهن��ا تطورية ديناميكية وأعقد مم��ا توصلوا إليه بكثر؛ فهي ختتلف من عرص إىل عرص، 

ومن حضارة إىل أخرى.

وقد وظفوا فيام بعد هذا املفهوم احليوي البسيط عن الفطرة يف املجال االجتامعي؛ فطبًقا له 

ال يستغين الفرد عن مجاعته، وال ميكن هلذه اجلامعة أن تتجنب الفوىض اخلُلُقية، أو تتجاوزها، 

ه س��لويك خارجي. (3) وهذا هو أس��اس مفهوم اجلس��د  بذاهت��ا؛ بل هي يف حاجة دامئة إىل موجِّ

ال��كيل عند األصولي��ني. فمنطق الرشع إذن -من هذه الوجهة من النظر- أنه نزل إلصالح الرش 

الفط��ري البيولوج��ي. وهذا منطق ال جم��ال يف مقدماته للحديث عن اجلس��د الطبيعي الفردي؛ 

حيث إن األساس يف نزول الرشع تبًعا له هو رضورة إهناء الرصاع، وحقن الدماء.

وختاًم��ا لكل ما س��بق نص��ل إىل نتيجة مفاده��ا أن الفطرة عند األصولي��ني مفهوم حيوي، 

ولكنه��ا موجه��ة قب��ل وجودها ع��ن طريق التكلي��ف؛ ألهنا فوضوي��ة باخللقة. وه��و ما يعين 

)1) السابق، 61/3، 79.
)2) أبو إس��حاق الشاطبي، املوافقات يف أصول الرشيعة، سبق ذكره، مج1، القسم الثالث: املقاصد، ص 136-
137. -كذل��ك: أب��و الفتح أمحد بن عيل بن بره��ان البغدادي: الوصول إىل األصول، س��بق ذكره، 48-47/1. 

وانظر كذلك: ابن فورك: كتاب احلدود يف األصول، سبق ذكره، ص 36-35.
)3) أبو الفتح أمحد بن عيل بن برهان البغدادي: الوصول إىل األصول، سبق ذكره، 48-47/1.
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 أن اجلس��د بطبيعت��ه ممتد ب��ني البيولوجي��ا، والتكلي��ف. ومها الطرف��ان، اللذان ق��د يتعارضان، 

وقد يتوافقان، ولكن التكليف هو الطرف السائد يف نظرية القيمة لدى أغلبهم. 

ب - العقل:

العق��ل عند األصوليني عموًما مفهوم فيزيولوجي، ال إبس��تمولوجي، فهو أساًس��ا رشط من 

رشوط التكلي��ف. وه��و صفة متيز العاقل ع��ن املجنون، الذي ال تكلي��ف عليه، وبالتايل حني 

ينزل الرشع حلفظ العقل، فإنه ال يعىن العقل كام نفهمه كقوة عارفة ناقدة، ولكنه يعين باحلفظ 

حفظ حالة التنبه والوعى الفيزيولوجية، وهلذا جاء أصل العقل أساًسا حلّد اخلمر.(1) 

وأحيانًا يس��تخدم )التعقل( يف أص��ول الفقه باعتبار احلد األدىن من الفهم، عى أس��اس أن 

الرشيعة أمية، وال بد أن تأيت تكاليفها مما يسع األمّي تعقله، أْي: »وْضع الرشيعة لألفهام« عند 

الشاطبي. واملقصود هنا هو الفهم اللغوي ال الِعّى )املنطقي(.(2) والعقل عند الشاطبي ال حيّسن 

وال يقبح؛(3) فالواجبات والرتوك أمامه س��واء، ويأيت الرشع للتفصيل فيها، وهو مساوق لنفي 

احلقوق الطبيعية للجسد، واالعتبار فقط بواجبات أصلية.

ويف نظرية املقاصد الش��اطبية حيتل )أصل العقل( موضع أحد األصول اخلمسة، التي متّثل 

غايات الرشيعة األساسية. لكن مفهوم العقل عند األصوليني هو الذي حيدد حقيقة هذا األصل. 

فالعقل عند األصوليني حالة التنّبه واليقظة، أو بعض العلوم الرضورية.(4) وهبذا يكون العقل 

حالة فيزيولوجية، أو )حمتوى( علمًيا معيًنا، وليس ثقافة، أو منهًجا صورًيا.(5) 

والعقل وسيلة فهم القانون الطبيعي، الذي هو مشرتك إنساين عام، والذي هو مبدأ »اجلسد 

الطبيعي« نقيض »اجلسد الكيل«. لذلك جيب أن يكون قاباًل لالكتشاف بالعقل، مثلام األلوهية 

)1) الشاطبي، سبق ذكره، ص 8، »واحلّد - للعقل«.
)2) السابق، ص 67.

)3) السابق، ص 253، ص 286.
م« أبو بكر  )4) »ح��د العق��ل: هو البداءة من العلوم التي ال يرشك يف علمها العاقل��ون البهائم، واملتيقظون النوَّ
حممد بن احلس��ن األصبهاين ابن فورَك: احلدود يف األصول )احلدود واملواضعات(، س��بق ذكره، ص 80-79. 

كذلك: أبو حامد الغزايل: املستصفى يف علم األصول، سبق ذكره، ص 20.
)5) ملزيد من التفاصيل ميكن الرجوع إىل: الصياد، كريم: نسق املنطق ومنطق النسق، جملة اجلمعية الفلسفية 

املرصية، عدد سنة 2008.
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إغفال القوة العارفة من معىن العقل، واس��تبقاء املس��توى الوظيفي وحده،  مفهوم قابل لذلك. و

ينزع هذه اإلمكانية من جمموع اإلمكانيات البرشية يف التوصل إىل احلقوق الطبيعية والقانون 

الطبيع��ي، وبالتايل اجلس��د الطبيعي، الذي يش��تق منه��ا. وما يعيب العقل يف اعتب��ار األصولينَي 

املذكوريَن أنه نسبي كاًم وكيًفا.(1) ولذلك يصر مصدُر القيم الوحيد لدهيم هو النص. 

جـ - البدن:

وه��و يرتبط مبفاهيم خمتلفة؛ كاجلس��م، واجلس��د، ولكن »البدن« ه��و األدق للداللة عى 

اجلس��د اإلنس��اين حتديًدا، كام س��ييل. وبدايًة فال� »جس��م« اسم عاّم، يش��مل البدن، واجلسد. 

ويف مس��تصفى الغزايل: »فإنه لو س��ئل عن حد احليوان، فقيل جسم حساس«، (2) و« فمن حيد 

النبات يلزمه أن يقول جس��م نام«.(3) فاجلس��م إذن لفظ عام، يش��مل احلساس وغر احلساس، 

ه هب��ذا الوصف. ويقول: »كل جس��م مؤلف، وكل مؤلف  إذا خصص للحس��اس، وجَب حدُّ و

حادث، فلزم أن كل جس��م حادث«.(4) فاجلسم هو املؤلَّف من أبعاض. وهو حادث بالرضورة 

يف طبيعيات األشاعرة. والله ال ميكن أن يكون له جسم: »الباري تعاىل ليس بجسم ألن الباري 

غر مؤلف وكل جسم مؤلف فالباري تعاىل إذن ليس بجسم«.(5) 

أما »اجلس��د« فهو اجلس��م احلّي غالًبا، حقيقًة أو جماًزا. وقد ورد لفظ »جس��د« يف القرآن 

 

يف أربعة مواضع:

. سورة األنبياء: اآلية 8: ژ ھ ھ ے  ے   ۓ ۓ ڭ ڭ  ڭ ژ �

. سورة ص: اآلية 34: ژ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ژ �

ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ  ڭ   ڭ ڭ   س��ورة األعراف: اآلية 148: ژ  �

ڭۇ ژ.

. سورة طه: اآلية 20: ژ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ژ �

)1) انظر مثاًل وهبة الزحيى يف: الزحيى، وهبة ومجال عطية: جتديد الفقه اإلسالمي )دار الفكر، دمشق، ط1، 
2000م( ص 164-163.

)2) أبو حامد الغزايل: املستصفى يف علم األصول، سبق ذكره، ص 12.
)3) السابق، نفسه.

)4) السابق، ص 31.

)5) السابق، ص 32.
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إما صورة جس��م  فاجلس��د يف هذه املواضع إما جس��م حّي، ينطبق عى اإلنس��ان، وغره، و

حي. ويف القرآن، سورة يونس: اآلية 92: ژ ڍ ڌ ڌ ژ. فالبدن خمصوص لإلنسان. 

ويف اللغة: »َبَدَن« كفعل يعين َضُخَم جس��مه، ومنها البدانة أي الس��منة والضخامة. والضخامة 

معيقة للحركة، ومس��تنزفة للجهد. يقول الغزايل: »وجتش��م القلب بالفكر ال يتقاعد عن جتشم 

دٍّ أمام اإلنسان، وحاجز عن إدراك كينونته كمكلَّف.  البدن بالعبادات«.(1) فاجلسد هنا حَتَ

وعند الشاطبي: »املقصود بالرشع«: »تقدم أن املقصود الرشعي يف الترشيع إخراج املكلف 

إن  عن داعية هواه حتى يكون عبًدا لله وهذا كاٍف هنا«.(2) ويقول: »وأما سائر األقسام - و

كان ظاهره��ا الدخ��ول حتت خرة املكل��ف - فإمنا دخلت بإدخال الش��ارع هلا حتت اختياره، 

 فه��ي راجع��ة إىل إخراجه��ا عن اختي��اره. أال ترى أن املباح ق��د يكون له في��ه اختيار وغرض 

وقد ال يكون؟«(3) فاألصل يف التكليف عنده أن يس��لك املكلَّف ضد هواه الش��خيص، وهواه 

شهوات اجلسد، أو راحته. لذلك فإن الشاطبي خيتم الوضع الرباعي للرشيعة بوضعها لالمتثال، 

وذل��ك بعد وضعها ابتداًء، ووضعها لألفهام، ووضعها للتكليف.(4) واالمتثال فعل اجلس��د ضد 

اجلس��د. وهبذا يكون التكليف، يف جانب كبر منه كالص��الة والصوم واحلج واجلهاد، حماولة 

هلزمية طغيان اجلس��د. ويبدو اجلس��د يف األصول مفهوًما س��لبًيا، فهو حاجز، ال جَماز، أي ليس 

جم��ااًل للتجاُوز، والتعايل، بل هو َس��ّد منتصب ضد َس��َفر النفس عرب أج��واز الكينونة، وعدّو 

للسمّو. 

وختاًم��ا ميكن بل��ورة ش��بكة املفاهيم الفرعي��ة، التي تكّون مفهوم اجلس��د، بن��اًء عى ما 

س��بق؛ فالفط��رة بطبيعته��ا ال أخالقية، والعق��ل فيزيولوجي كوظيفة ال كجوه��ر وال كمنهج، 

والبدن عائق ضد الس��مّو الروحي. وهو ما يرتتب عليه أن اجلس��د اإلنساين يف أصول الفقه هو 

 

يف األغلب: مادة غر عاقلة، مستجيبة بفطرهتا للشهوات، جيب حوكمتها بترشيع خارج عنها؛ 

نظ��ًرا ألن تعّقله��ا أقرب لوظيفة االنتب��اه، وفهم الترشيعات اإلهلية، وال ميكنه حوكمة جس��ده 

بنفسه. ورمبا كان مفهوم العقل هو املحدد األسايس هلذا التعريف للجسد يف األصول؛ فهو غر 

)1) السابق، ص 283.
)2) أبو إسحق الشاطبي: املوافقات يف أصول الرشيعة، سبق ذكره، ص 149.

)3) السابق، ص 130.
)4) السابق، نفسه.
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قادر عى متييز اخلر من الرش، بينام هو قادر فقط بالقوة عى فهم التوجيهات اخلارجية. وهو ما 

يتضح مبقارنة إحصائية بني عدد ُمثِبتي التحس��ني والتقبيح العقليني، وبني عدد مبطليه.(1) ومن 

)1) إبطال التحسني والتقبيح العقليني:
1.  »األفعال والرتوك من حيث هي أفعال أوتروك متامثلة عقاًل بالنسبة إىل ما يقصد هبا، إذ ال حتسني للعقل   
وال تقبي��ح، فإذا جاء الش��ارع بتعيني أحد املتامثل��ني للمصلحة، وتعيني اآلخر للمفس��دة، فقد بني الوجه 
ال��ذي منه حتصل املصلح��ة، فأمر به، أو أذن فيه، وبني الوجه الذي به حتصل املفس��دة، فنهي عنه، رمحًة 
بالعباد« أبو إسحاق الشاطبي: املوافقات يف أصول الرشيعة، مج1، كتاب املقاصد، سبق ذكره، ص 253، 

كذلك: ص 283، 286.
2.  »حد احلس��ن: ما ُأمرنا مبدح فاعله، حد القبيح: ما ُأمرنا بذم فاعله« أبو بكر حممد بن احلس��ن األصبهاين   

ابن فورَك: احلدود يف األصول )احلدود واملواضعات(، سبق ذكره، ص 126.
3. أبو إسحاق إبراهيم بن عيل الشرازي: اللمع يف أصول الفقه، سبق ذكره، ص 247-246.  

4. أبو املعايل عبد امللك بن عبد الله بن يوسف اجلويين: الربهان يف أصول الفقه، سبق ذكره، 99/1.  
5. أبو الوفاء عيل بن عقيل بن حممد بن عقيل: الواضح يف أصول الفقه، سبق ذكره، 66-65/1-27-26/1.  

6.  أبو الوليد س��ليامن بن خلف الباجي األندلي: إحكام الفصول يف أحكام األصول، سبق ذكره، 687/2-  
.690/2

7.  أبو الوليد س��ليامن بن خلف الباجي األندلي: اإلشارة يف معرفة األصول والوجازة يف معىن الدليل، سبق   
ذكره، ص 325.

8.  أبو بكر حممد بن الطيب الباقالين: التقريب واإلرشاد، سبق ذكره، 279-278/1.  
9. أبو حامد الغزايل: املستصفى يف علم األصول، سبق ذكره، ص 7-6.  

10.  عالء الدين شمس النظر أبو بكر حممد بن أمحد السمرقندي: ميزان األصول يف نتائج العقول يف أصول   
الفقه، سبق ذكره، ص 251، 270، 284.

11.  عيل پناه االش��تهاردي: تقريرات يف أص��ول الفقه، تقريًرا ألبحاث آقا حس��ني الربوجردي الطباطبايئ،   
سبق ذكره، ص 220.

12.  حممد إبراهيم الكربايس: منهاج األصول، من إفادات املحقق العالمة الشيخ ضياء الدين العراقي، سبق   
ذكره، 41/5-262-261/3.

13. حممد باقر الصدر: دروس يف علم األصول، سبق ذكره، 257-256/1-2.  
14. حممد بن شامس البطايش: غاية املأمول يف علم الفروع واألصول سبق ذكره، 346/1.  

15. حممد رضا املظفر: أصول الفقه، سبق ذكره، 178-177/2.  
16. مصطفى اخلميين: حتريرات يف األصول سبق ذكره، 166-165/6.  

إثبات التحسني والتقبيح العقليني:  
1.  أبو احلس��ن عبد اجلبار األس��د آبادي املعتزيل: املغين يف أبواب التوحيد والعدل-الرشعيات، س��بق ذكره،    

ص 130.
2.  »الرشع ما جاء إال لرشع ما هو حسن ورفع ما هو قبيح« أبو زيد عبيد الله بن عمر بن عيىس الدبويس   
= احلنفي: تقويم األدلة يف أصول الفقه، سبق ذكره، ص 53.          
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الصحي��ح أن الف��ارق الكمي بني املثِبتني، واملبطلني، هلذا املبدأ ال يربو إال بقليل عى اخلمس��ني 

باملئ��ة، ولكن الف��ارق الكيفي أكرب بق��در معترَب؛ وذلك لس��يادة االجتاه��ات األصولية املبطلة 

مقارنًة باملثِبتة تارخيًيا. وهو ما يعين، وما ميكن تلخيصه يف، أّن العقل اإلنس��اين -يف غالبية آراء 

األصوليني السائدة- يفهم الترشيع، لكنه ال يضيف بنفسه إىل ما يفهمه شيًئا. 

3 - مستويات العالقة بني مفهومي »احلق« و»اجلسد«

يف هذا القس��م األخر م��ن الفصل األول ُتدَرس مس��تويات العالقة ب��ني مفهومي »احلق« 

و»اجلسد«؛ متهيًدا للفصل التايل. وهي مستويات متعددة بتعدد مستويات مفهوم احلق الثالثة؛ 

فاحلق، حني ُيضاف إىل اجلس��د، وحني يضاف إليه اجلس��ُد، يصوغ ثالثة أش��كال من العالقة: 

1-حقوق اجلسد )باجلمع(، وهي التي تستعِمل »احلق« مبعناه القيمي، 2- وحقيقة اجلسد باملعىن 

املعريف، 3- وحق اجلسد )باملفرد غر القابل للجمع( مبعناه الوجودي.

أ - املستوى القيمي:

تؤس��س النصوص األصولية الس��الف حتليلها يف األقس��ام السابقة إس��رتاتيجيًة حمددة جتاه 

اجلس��د، ه��ي »األح��كام«. وِمن األحكام َيس��تنبط الش��اطبي املقاص��د.(1) وأحكام اجلس��د 

-األساس��ية- يف اإلس��الم: العبادات، واجلناي��ات؛ فالعادات، واملعامالت س��لوك تلقايئ، حتاول 

3. أبو احلسني حممد بن عيل بن الطيب البرصي: املعتمد يف أصول الفقه، سبق ذكره، 315/2.  =
4. حممد بن عبد احلميد األسمندي: بذل النظر يف األصول، سبق ذكره، ص 664.  

5.  عز الدين بن عبد العزيز بن عبد الس��الم: القواعد الكربى املوس��وم بقواعد األحكام يف إصالح األنام،   
سبق ذكره، 5/1.

6.  ص��ارم الدين إبراهيم بن عبد اهلادي الوزير: الفصول اللؤلؤية يف أصول فقه العرتة الزكية، س��بق ذكره،   
ص 296.

7. حممد سعيد الطباطبايئ احلكيم: املحكم يف أصول الفقه، سبق ذكره، 165-163/2.  
8. حممد عيل الكاظمي اخلراساين: فوائد األصول، سبق ذكره، 62-57/3.  

9. حممد رسور الواعظ احلسيين البهسودي: مصباح األصول، سبق ذكره، 34/3.  
10.  »والقيمة هي إميان )قناعة( اإلنس��ان بأهداف مقدسة )أو مرشوعة( تعطيه معاير للحكم عى األشياء   
واألفعال باحلسن والقبح أو باألمر والنهي« حممد تقي املدريس: الترشيع اإلسالمي، مناهجه ومقاصده، 

سبق ذكره، 41/3.
)1) أبو إسحق الشاطبي: املوافقات يف أصول الرشيعة، سبق ذكره، ص 301-298.
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الرشيع��ة ضبط��ه، ال فرض��ه من جه��ة الوضع باصط��الح فلس��فة القانون، بعك��س العبادات 

واجلناي��ات. »فأص��ول العبادات راجعة إىل حفظ الدين من جان��ب الوجود، كاإلميان والنطق 

بالشهادتني والصالة والزكاة والصيام واحلج وما أشبه ذلك. والعادات راجعة إىل حفظ النفس 

والعقل من جانب الوجود أيًضا، كتناول املأكوالت واملرشوبات وامللبوسات واملسكونات وما 

إىل حفظ النفس  أش��به ذلك. واملعامالت راجعة إىل حفظ النس��ل واملال من جان��ب الوجود و

والعقل أيضا، لكن بواسطة العادات. واجلنايات، وجيمعها األمر باملعروف والنهي عن املنكر، 
ترجع إىل حفظ اجلميع من جانب العدم«.(1)

فالعبادات َوضع معني للجس��د، متكينه من وضع إىل وض��ع، ووضعه من مكان إىل مكان. 

واجلنايات َكّفه عن التمّكن أو التموضع؛ لعلٍة راجعة إىل التجاوز فيهام. والعبادات واجلنايات 

إحساسه جزًءا  عى املس��توى القيمي للحق هي إعادة تش��كيل للجسد، وذلك باعتبار حركته و

إحساًسا.  منه. لذلك يتوس��ع مفهوم اجلسد يف العبادات واجلنايات ليشمل اجلسد املمتد ِفعاًل، و

حركات الصالة تش��كيل للجس��د بالفعل، وغض البرص قطع المتداده يف احلاّسة. وحق اجلسد 

القيمي هو قيمة اجلسد. فاجلسد حتقيق للقيمة، ووسيلُة القيمِة بذاهتا قيمٌة بغرها؛ كام أّن املاَل 

قيمٌة مبا يبتاعه. وألن اجلسد وسيلة إقامة العبادة، فهو قيمة لله، كام أنه قيمة لإلنسان. 

ب - املستوى املعريف:

س لقيمة اجلسد أعاله. اجلس��د كحقيقة هو اجلسد العارِف، واجلسد  وهو املس��توى املؤسِّ

املع��روف، واجلس��د املَُعرِّف. وألن احلواس امتداد للجس��د، فال ميكن فصل العقل عن اجلس��د 

 

يف األصول فصاًل تاًما. العقل يف األصول فيزيولوجيا، والفطرة بيولوجيا، وال ميكن فصلهام؛ ألن 

األُوىَل ِفعل للثانية بالبداهة. ونظرية العقل-اجلس��د )دون إشارة هنا للروح( يف األصول أقرب 

إىل »نظرية اهلوية يف العقل«، املش��ار إليها يف قس��م س��ابق، من حيث وحدة العقل واجلس��د، 

والف��ارق هو أن »نظرية اهلوية يف العقل« تعترب العقل وظيفة للجهاز العصبي، أما يف األصول 

فال ميكن حسم هذا األمر من واقع املصادر املتوفرة فيام تم بحثه. 

واجلس��د كحقيق��ة يرتبط بقضي��ة تعليل األحكام. واجلس��د يع��َرف يف احلرك��ة والفعل. 

واألحكام، املعللة، والتعس��فية، هي تعريف للجس��د. وتعريف اجلس��د ف��رض حلقيقة معينة 

)1) السابق، ص 8-7.
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عليه، أو إقرارها. ومن خالل شبكة أحكام التكليف: الفرض، واملباح، واملندوب، واملكروه، 

واحلرام، يتش��كل اجلس��د كتص��ور يف الوع��ي، وكذلك يف منظوم��ة أحكام الوضع: الس��بب، 

وال��رشط، واملانع، والعزمي��ة والرخصة، والصح��ة والبطالن. وكل حكم من ه��ذه األحكام، 

التكليفية، والوضعية، يرسم اجلسد باالشرتاك مع سواه. الفرض َدْفٌع للجسد بحركة رضورية، 

كأنه قوة قاهرة، تؤثر عى مادة قارصة. واحلرام تقييد للجس��د بقيود غر مرئية، أو َقطع/َغّض 

جلزء منه، هو احلاّس��ة، ورمبا الفكرة؛ فالفكرة يف ضوء النظرة املادية الفيزيولوجية-البيولوجية 

رة بسياج،  األصولية قد ميكن تأويلها كعضٍو من اجلسد. واملندوب واملكروه مساحة حرة ُمسوَّ

ال خيرج عنه اجلس��د. واملباح بالرشع إطالق للجس��د يف حلظة معينة. واملباح الطبيعي َس��لْب 
للقيد، إلغاء له، أو عدمه. ومن االستقراء املَْسِحي غلبْت اإلباحة بالرشع.(1)

)1) املباح بالرشع يف األصول:
1.  »حد اإلباحة: جمرد اإلذن، حد املباح: هو ختير املخاطب بني فعل اليشء وتركه، اجلاري جمرى اإلباحة،   
من غر ختصيص ذم وال مدح بأحدمها« أبو بكر حممد بن احلسن األصبهاين ابن فورَك: احلدود يف األصول 

)احلدود واملواضعات(، سبق ذكره، 138-137.
2.  »]املب��اح[ م��ا ثب��ت من جهة الرشع أن��ه ال ثواب يف فعل��ه وال عقاب يف تركه من حيث ه��و ترك له عى    

وجه ما« أبو الوليد سليامن بن خلف الباجي األندلي: احلدود يف األصول، سبق ذكره، ص 55.
3.  أبو احلس��ن عيل بن عمر البغدادي املعروف بابن القصار املاليك: مقدمة يف أصول الفقه، حتقيق وتعليق:   

مصطفى خمدوم )دار املعلمة للنرش والتوزيع، الرياض، ط1، 1420ه�/1999م(، ص 314.
4. أبو بكر حممد بن الطيب الباقالين: التقريب واإلرشاد، سبق ذكره، 288/1، 17/2.  

5. أبو حامد الغزايل: املستصفى يف علم األصول، سبق ذكره، ص 45.  
6.  أبو عبد الله حممد بن عيل بن عمر بن حممد التميمي املازري: إيضاح املحصول من برهان األصول، دراسة   

وحتقيق: عامر الطالبي )دار الغرب اإلس��المي، بروت، لبنان، دون بيانات أخرى(، ص 246-245.
7.  أبو حممد عيل بن أمحد بن سعيد بن حزم: النبذة الكافية أو النبذ يف أصول الفقه، حتقيق: حممد أمحد عبد   

العزيز )دار الكتب العلمية، بروت، لبنان، 1405ه�، دون رقم الطبعة(، ص 44.
8. أبو يعى حممد بن احلسني الفراء البغدادي احلنبيل: العدة يف أصول الفقه، سبق ذكره، 167/1.  

9.  مج��ال الدين أبو عمرو عثامن بن عمر بن أيب بكر املقري النحوي األصويل الفقيه املاليك املعروف بابن   
احلاجب: منتهى الوصول واألمل يف علمي األصول واجلدل، )مطبعة دار الس��عادة بجوار حمافظة مرص، 

مرص، ط1، 1326ه�(، ص 28.
10.  احلس��ن بن شهاب العكربي: رس��الة يف أصول الفقه، منت رشح رسالة يف أصول الفقه للحسن بن شهاب   
العكربي، تقديم ورشح: س��عد بن نارص بن عبد العزيز الش��رثي، اعتىن به: عبد النارص بن عبد القادر 
 البش��بييش )كنوز إش��بيليا للن��رش والتوزيع، اململك��ة العربية الس��عودية، ط1، 1428ه���/2007م(، 
= ص 32-31.               
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ٌس لعامَله النفي، واالجتامعي، والطبيعي.  وأحكام الوضع َتعرٌُّف للجس��د عى بيئته، وَتلَمُّ

ا، وس��لًبا، عى الرتتي��ب. والعزمية  الس��بب، وال��رشط، واملانع ربٌط ل��ه بالس��ببية: إجياًبا، وَحدًّ

والرخص��ة تعري��ف ل��ه بح��دوده وممكناته. والصح��ة والبط��الن تقييم نظري هن��ايئ لوضعه، 

وحركت��ه، من حيث مدى س��المة األداء. واجلس��د حقيقة من جهة كونه حمسوًس��ا، ومن وجه 

أن��ه مؤثِّر يف العامل. وأح��كام التكليف دليل عى تأثره، وأحكام الوضع برهان عى إحساس��ه 

وتعقله.

جـ - املستوى الوجودي )األنطولوجي(

وهو املس��توى األنطولوجي املؤس��س حلقيقة اجلس��د أعاله. هو املميِّز بني ذاتية اجلس��د، 

وموضوعات العامَل. واملس��توى األنطولوج��ي للحق هو الله تعاىل، أما املس��توى األنطولوجي 

للجس��د فهو اإلنسان. فاجلس��د، باعتباره هوية اإلنس��ان األُوىَل دال عى البرشية؛ فمن اجلسد 

11.  س��يف الدي��ن أبو احلس��ن ع��يل بن حمم��د اآلمدي: اإلح��كام يف أص��ول األح��كام، علق عليه: الش��يخ   = 
عبد الرزاق عفيفي )دار الصميعي، الرياض، ط1، 1424ه�/2003م(، 166-165/1.

12.  سيف الدين أبو احلسن عيل بن حممد اآلمدي: منتهى السول يف علم األصول، حتقيق وتعليق: أمحد فريد   
املزيدي )منشورات حممد عيل بيضون لنرش كتب السنة واجلامعة، دار الكتب العلمية، بروت، ط1، 

1424ه�/2003م(، ص 36. 
13.  عالء الدين شمس النظر أبو بكر حممد بن أمحد السمرقندي: ميزان األصول يف نتائج العقول يف أصول   

الفقه، سبق ذكره، ص 68-66.
14.  موف��ق الدي��ن عبد الله بن أمحد بن قدامة املقديس احلنبيل: روض��ة الناظر وجنة املناظر يف أصول الفقه   

عى مذهب اإلمام أمحد بن حنبل، سبق ذكره، ص 23-21.
املباح بالطبيعة يف األصول:  

1. أبو احلسن عبيد الله بن دالل بن دهلم الكرخي: أصول الكرخي، سبق ذكره، ص 368.  
2. أمحد بن عيل الرازي اجلصاص: الفصول يف األصول، سبق ذكره، 248-247/3.  

3.  أبو احلس��ن عبد اجلبار األس��د آبادي املعت��زيل: املغين يف أبواب التوحي��د والعدل-الرشعيات، أرشف عى   
إحيائه: طه حسني، حتقيق: طه حسني وآخرين )دار إحياء الرتاث العريب، بروت، لبنان، ط1، 2002م(، 

ص 145.
4.  أبو احلس��ني حممد بن عيل بن الطيب البرصي: املعتمد يف أصول الفقه، حتقيق: خليل امليس )دار الكتب   

العلمية، بروت، لبنان، 1403ه�، دون رقم الطبعة(، 315/2.
5.  ص��ارم الدين إبراهي��م بن عبد اهلادي الوزي��ر: الفصول اللؤلؤي��ة يف أصول فقه الع��رتة الزكية، حتقيق:   
 حممد حييى س��امل ع��زان )مركز الرتاث والبح��وث اليمين، مجهورية اليم��ن الدميقراطية، ط1، 2002م(، 

ص 104-103.
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نع��رِف اإلنس��ان بأنه إنس��ان، كام نع��رِف الكائنات احلية األخرى بأجس��امها. وفعل اجلس��د، 

إىل ال��ذات، وبالتايل  وحاّس��ته، مه��ا امتداده يف الع��امَل. ومها بالتايل جمال التع��ّرف إىل العامَل، و

يؤسس املستوى األنطولوجي للمستوى املعريف، الذي يؤسس بدوره للمستوى القيمي. من هذا 

املنطلق يكون اجلسد بيت الوجود das Haus des Seins عى ميزان عبارة هيدجر »اللغة بيت 

 .)Heidegger, 1985, p. 158( »الوجود

ونظ��ًرا لع��دم الفصل بني اجلس��د والعق��ل يف األصول، فإن اإلنس��ان ال يوجد يف اجلس��د، 

 

 ب��ل باجلس��د. وبالت��ايل ف��إن حدود اجلس��د، وحواس��ه، ه��ي الفيصل ب��ني ال��ذات واملوضوع. 

هذا الوضع أو الظهور يفصل بني ذات، وموضوع، كلام ُولد إنسان، ووَعى شيًئا أو شخًصا، وهو 

 ،Meum Vel Tuum Internum التمييز األنطولوجي-اخلُلُقي بني ال� )يِل(، وال )لََك( عند كانط

أي أن التمييز بني الذات واملوضوع أس��اس التمييز بني احل��ق والواجب؛ فبدون التمييز األول 

ال ميكن بالبداهة افرتاض واجبات عى الذات جتاه »موضوع« ما، أو واجبات عى املوضوع جتاه 

الذات )Kant, 1887, p. 55(. ويف سياق التصور الكنطي، وحني يدرك اجلسُد ذاته، تصر احلرية 

 .)Kant, 1887, p. 52-55( اهلدف األكرث عمومية، كحق طبيعي، ينبغي إدراكه، وتنظيمه

وختاًما هلذا القس��م فإن عالقة مفهوم احلق مبفهوم اجلس��د تنقس��م إىل املستويات الثالث 

لة يف االس��تعامالت الثالثة للحق، والتي ت��م تفصيلها يف »مفهوم احلق«.  للح��ق، التي هي مؤصَّ

عى املس��توى القيمي فاجلس��د يف حد ذاته قيم��ة، وهو موضوع للتقييم يف الوقت نفس��ه، وهو 

قيمة مشرتكة لله واإلنسان باملعىن السالف بحثه يف ارتباط حق الله بحق اإلنسان، واملعيّن هنا 

هو احلق القيمي. وعى املستوى املعريف فاجلسد حقيقة، ومصدر ملعرفة احلقيقة يف آٍن. أما عى 

املستوى األنطولوجي فاجلسد أصل ال غىن عنه يف فهمنا لوجود اإلنسان، ويف متييز اإلنسان بني 

ال��ذات، الت��ي تتوقف عند حدود اجلس��د، واملوضوع، الذي يبدأ في��ام وراء تلك احلدود. وبني 

الذات واملوضوع تقع احلواّس كعالقة بينهام، وعى أساس هذا التمييز األنطولوجي بني الذات 

واملوضوع يقوم التمييز اخللقي بني احلق والواجب.
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املبحث الثاني

اجلسد الُكّلي واجلسد الطبيعي

1 - اجلسد الُكلِّي

إن إع��ادة النظر إىل مصادر الترشيع، باعتبار اجلس��د نقطة بداي��ة الوجود، ثم املعرفة، ثم 

احلقوق، هي من مبادئ بناء النس��ق العديل املمكن عى أساس احلق الطبيعي، كام سبق إىل ذلك 

-جزئًيا- الدبويس، والقايض عبد اجلبار، وابن عاش��ور، فيام تم بحثه يف الفصل الس��ابق. وال بد 

هن��ا من التمييز بني تصورين للجس��د يف أصول الفقه: جس��د كيل ال يتمتع بق��درة تعّقل القَيم 

إىل التجربة  بنفسه، وجسد طبيعي ميكنه ذلك التعقل استناًدا إىل فهم طبيعة الوجود اإلنساين، و

االجتامعي��ة. وهكذا ميكن تصنيف املصادر األصولية الس��ابق بحثها يف الفصل الس��ابق حتت 

هاتني الفئتني، وهو التقس��يم نفس��ه، الذي لألصوليني؛ بني املثبتني للتحسني والتقبيح العقليني، 

واملبطلني له )راجع الفصل السابق، مفهوم اجلسد: البدن(.

ِهْم َوَتَرامُحِِهْم َوَتَعاطُِفِهْم َمَثُل اجْلََس��ِد؛ ِإَذا  وقد قال احلديث الرشيف »َمَثُل امْلُْؤِمِننَي يِف َتَواِدّ

ى«.(1) وهي زاوية من زوايا النظر إىل  َهِر َواحْلَُمّ اْش��َتَك ِمْنُه ُعْضٌو َتَداَعى لَُه َسائُِر اجْلََس��ِد بِالَسّ

املجتمع، ال اجلس��د؛ فاجلس��د هنا جماز. ومع ذلك ميكن االستفادة من هذا املجاز لصوغ صورة 

ش��به مرئية عن اجلس��د الكيل. تؤدي احلَوْكمة الكاملة للجس��د، ونفي قدرات��ه العقلية يف جمال 

التميي��ز بني اخلر والرش، إىل إنتاج أجس��اد متش��اهبة، ميك��ن رصها، وتنضيده��ا، يف بناء واحد 

نحو غاية واحدة، لتش��كل يف النهاية جس��ًدا واحًدا، ال جمموع أجس��اد مرتابطة بعالقة معينة 

يف املجتمع. وهي فكرة املصلحة العامة عند الطويف، والش��اطبي، التي إن س��ادت، دون تصور 

عن احلق الفردي الطبيعي، أدت إىل وضعية اجتامعية شمولية، تضحي بالفرد يف سبيل اجلامعة، 

وبالتفرد حلس��اب التضامن، وبالتنوع لصالح النقاء. وهي اإلش��كالية، التي انتهى إليها الفصُل 

إعادة وضعها، واقرتاح حلها. ومن الصحيح  الس��ابُق، والتي حياول هذا الفصل احلايل نقدها، و

أن بناء اجلس��د الكيل الشمويل سيكون أكرث متاسًكا من بناء اجلسد الطبيعي، الذي هو اجتامع 

)1) أخرجه مس��لم، كت��اب الرب والصلة واآلداب، ب��اب تراحم املؤمنني وتعاطفه��م وتعاضدهم، )4/ 1999(، 
برقم: )2586(، والبخاري، كتاب األدب، باب رمحة الناس والبهائم، )8/ 10( برقم: )6011(. 
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لعنارص متنوعة، لكنه -كام أوضحنا املقصود يف الس��ياق احلايل بالش��مولية- لن يكون شمولًيا، 

وسيحفظ التوازن بني التنوع، والتامسك، أو بني احلق الفردي، واملصلحة العامة. 

والس��بب األسايس يف س��يادة تصور اجلسد الكيل س��ابق الذكر هو عدم متييز حق إنساين 

 طبيع��ي خال��ص يف أص��ول الفقه الس��ائد؛ ألن احل��ق الطبيعي ح��ق خالص لإلنس��ان، يتوازن 

-يف س��ياق األص��ول- م��ع حقوق الل��ه. صحيح أن��ه وجدت حماوالت لرس��م ح��ق طبيعي، مثل 

الدبويس، وابن عاش��ور، لكنها ظلت حماوالت فردية إن جاز التعبر. وظل الس��ائد هو تصور، 

يرتبط فيه احلق اإلنساين باحلق اإلهلي، بحيث ال ميكن جمرد افرتاض حق طبيعي. وهي املسألة 

التي درسها الباحث يف بحث سابق، من مدخل خمتلف، هو نظرية احلق.(1) 

2 - حنو اجلسد الطبيعي

أ - مجاليات اجلسد: اجلسد التشكيلي واجلسد املوسيقي:

أي��ن قيم��ة اجلامل يف أصول الفقه؟ هو س��ؤال بدهي مبجرد دراس��ة ه��ذا العلم. وهي 

يف الواق��ع ح��ارضة يف األصول، لكنه��ا اعُتربت من التحس��ينيات، حت��ى وضعها الدبويس 

)الزين��ة( جائ��زًة يف باب »مباح��ات العقول اجلائ��زة للدنيا«.(2) واجلس��د التش��كييل هو 

 اجلامل غر الزماين، مجال البنية. والش��كل الزم من لوازم اجلس��د؛ فال جس��د بال ش��كل. 

ويف الق��رآن احتفاء الف��ت مبظاه��ر الطبيع��ة: ژ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ  ڈژ 

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ   گڳ  گ   گ  کگ  ک  ک  ک  ڑ  ڑ   ژ 
ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ   ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں   ں 
 .]4-3 ]الرع��د:  ژ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۓ  ۓ     ے  ے   ھ 
واالهت��امم بالطبيع��ة ظاه��رة حقيقية يف الق��رآن مبقارنته م��ع الكتاب املق��دس مثاًل، ومل 

)1) ملزيد من التفاصيل حول هذا املدخل انظر: كريم الصياد: نظرية احلق-دراس��ة يف أس��س فلسفة القانون 
واحلق اإلسالمية، سبق ذكره، ص 292-290.

)2) - مبارشة أسباب البقاء فوق الرضورة.
- مجع املال بدون حاجة.  

- الزينة.  
- اجلامع للمتعة ال لطلب الولد.  

- أبو زيد الدبويس: تقويم األدلة يف أصول الفقه، سبق ذكره، ص 458.  
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ي��رد كدالل��ة عى وجود اخلالق فق��ط؛ فجامل الطبيعة ليس دااًل يف ح��د ذاته عى الوجود، 

 

بل هو إشارة إىل كامل صنعه. 

والش��كل، مبا هو الزم من لوازم اجلسد، من رضورات اإلنسان؛ فال ميكن أن حييا اإلنسان 

يف القبح. ومجال املعامر، والتخطيط العمراين، رضوري حلفظ احلضارة، ومتدن اإلنسان. والقبح 

يؤدي إىل الفوىض؛ إذ ينزع من الفرد قيمة املحافظة عى البيئة. واالهتامم بجامل اجلسد، قواًما، 

وملبًس��ا، وزينة، حيفظ التنوع؛ فهو جمال للتحكم احلر بالشكل. وحفظ التنوع حفظ للنوع؛ 

فالتنوع أس��اس التفرد يف املجتمع، والتامهي من أهم مقومات الش��مولية. مجال اجلس��د يعارض 

بصم��ت، وثبات، مفهوم اجلس��د الكيل. ومن هنا أمكن تأويل اجل��امل يف رأي بعض املفكرين 

باعتباره حرية.(1) 

واجلس��د املوس��يقّي هو املتحرّك يف املكان والزمان، وهو اجلسد املَُوقَّع. وقد تضمن القرآن 

نس��ًقا متامس��ًكا بديًعا من اإليقاعات. وال ميكن أن ُيقرأ القرآن، إال وتصاحبه حركة موس��يقية 

يف النفس. وال ميكن فصل املوس��يقى عن اجلسد؛ ألن املوسيقى يف أعّم تعريفاهتا حركة منظمة 

 ،)Scruton, 1983, pp. 77-100؛ Hamilton, 2007, pp. 40-65؛ Nattiez, 1990, pp. 41-68(

واحلركة كمقولة تس��تلزم امل��كان والزمان، وال ميك��ن إيقاعها إال يف اجلس��د.(2) ومجال حركة 

اجلس��د ال يتلخص يف الرقص، بل يف اإلش��ارة، وااللتفاتة، وهيئة احلدي��ث، واجللوس، والقيام. 

وب��دون ذلك يقع اإلنس��ان يف القبح، ويتخلف املجتمع. فإذا حرص��ت الرشيعة عى املصالح، 

كام أكد الش��اطبي، ومن قبله الدبويس، وأبو احلس��ني البرصي، والط��ويف، وغرهم، فإن هذه 

املصالح ال ميكن أن تتحقق إال من خالل شبكة مرتابطة، قوامها قيمتا اخلر واجلامل. 

ب - الرقابة واخلصوصية:

يع��رَّف »الضبُط االجتامع��ي« بأنه »كافة اجله��ود واإلجراءات، الت��ي يتخذها املجتمع، 

أو جزء منه؛ حلمل األفراد عى الس��ر عى املس��توى العادي املألوف املصطلح عليه يف اجلامعة 

)1) قارن مثاًل: العقاد، عباس حممود: هذه الشجرة، دار الياسمني للنرش والتوزيع، 2017، ص 32-36. وكذلك: 
العقاد، عباس حممود: مطالعات يف الكتب واحلياة، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، 2013، ص 66-61.

)2) الالند، أندريه: موس��وعة الالند الفلسفية، تعريب: خليل أمحد خليل، تعهده وأرشف عليه حرًصا: أمحد 
عويدات، منشورات عويدات، بروت، لبنان، ط2، 2001: 843/2.
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دون انحراف أو اعتداء«.(1) ويقوم الفقه اإلسالمي السائد بضبط الزّي، والشكل، واحلركة، 

وه��و ما يؤدي إىل تطوير نوع من آلية الرقابة، والضبط، ميكن أن تس��تغلها الش��مولية اخلُلُقية 

واالجتامعي��ة؛ هب��دف متيي��ز اخلارج ع��ن املجم��وع، بعد تكوين املجموع نفس��ه، مما ُيس��هم 

بنصيب فّعال يف ختليق »اجلسد الكيل«. وهو ما ُيسهم يف اخرتاق اخلصوصية، التي نص القرآن 

ع��ى احرتامه��ا ژ ڀ  ڀ ٺ ٺ ٺٺ ژ ]الن��ور: 28[. واخ��رتاق اخلصوصي��ة ليس فقط 

بالتجس��س، ب��ل بتمييز املختلف، والقض��اء عى التن��وع؛ فالتنوع األصيل ال ميك��ن أن يكون 

كذل��ك إال بحرية أف��راده، وعدم التدخ��ل يف مظاهرهم، أو أزيائه��م، أو حركاهتم، ما دامت 

ال ت��رض مبصالح الغر. ويف التعريف الس��ابق نفس��ه للضب��ط االجتامعي يظه��ر مبدأ احلرص 

 عى التجانس يف املجتمع: »املس��توى العادي املأل��وف املصطلح عليه يف اجلامعة دون انحراف 

أو اعت��داء« كآلي��ة أساس��ية لتحقيق الضبط. و»االنح��راف« غر »االعت��داء«؛ »فاالعتداء« 

مفهوم عديل، هو اجلور عى حق الغر املادي أو املعنوي، أما »االنحراف« فهو مفهوم واس��ع، 

إدانة  يتضم��ن االعتداء، كام يتضم��ن التنوع »غر املألوف«، و»غر املصطل��ح عليه«، مًعا. و

»االنحراف عن اجلامعة« بصورته العامة سابقة الذكر هو ما يؤدي إىل ختليق »اجلسد الكيل« 

د. ومن هنا ميكن فهم كيف يقوم توحيد الزّي بتوحيد اجلس��د باملعىن املناَقش  املتجانس املوحَّ

يف هذه الدراسة. 

 ويف الفك��ر االجتامع��ي اإلس��المي يرى اب��ن خل��دون )ت 808 ه�(، املعارص للش��اطبي 

)ت 790 ه�(، واملوافق له كذلك يف اهلدف العام من مقاصد الرشيعة اإلس��المية: أْي »حفظ 

العمران«،(2) أن يف اإلنسان طباًعا »حيوانية« عدوانية، حتتاج إىل الضبط واملراقبة؛ يك يتحقق 

هلم االجتامع املس��تهَدف.(3) وهو ما يتفق مع ما س��بق ذكره بشأن الفطرة البيولوجية لإلنسان 

 

 يف أص��ول الفق��ه ل��دى الش��اطبي، وابن بره��ان، وس��وامها )راجع الفص��ل الس��ابق(. ويؤكد 

ابن خلدون أن الوسيلة الوحيدة، التي ال بد منها؛ لكّف البرش بعضهم عن بعض، هي السلطة، 

 

أو بتعبره: »فيكون ذلك الوازُع واحًدا منهم، يكون له عليهم الغلبة، والسلطان، واليد القاهرة؛ 

)1) رشيط، عبد الله: الفكر األخالقي عند ابن خلدون، الرشكة الوطنية للنرش والتوزيع، 1975، ص 100.
ى دي��وان املبتدأ واخلرب يف تاريخ العرب والرببر ومن  )2) ابن خلدون، عبد الرمحن: تاريخ ابن خلدون املس��مَّ
عارصهم من ذوي الش��أن األكرب، ضبط وفهرسة خليل ش��حادة، مراجعة سهيل ذّكار، دار الفكر للطباعة 

والنرش والتوزيع، بروت، لبنان، ط1، 2001، 1/ 51، 54. 
)3) السابق: 1/ 56-55. 
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حتى ال يصل أحٌد إىل غره بعدوان. وهذا هو معىَن املَلِك«.(1) وهذا النص متكن مقارنُته بتصور 

توماس هوبز عن دور السلطة يف حتقيق النظام؛ لدفع الفساد األصيل يف الطبيعة البرشية، كام 

Hobbes, 1929, pp. 92-( متت مقارنته يف الفصل الس��ابق بآراء األصوليني يف الفطرة اإلنسانية

103(. ونظًرا هلذا املفهوم التشاؤمي عن الطبيعة البرشية يف حالتها األصلية يف الفكر األصويل، 

واالجتامعي، والرتبوي اإلس��المي، عند النامذج املذكورة، كانت الس��لطة واملراقبة آليًة ال بد 

منها لتس��ير العم��ران، وضبطه. صحيح أّن الش��اطبي، واب��ن برهان، وابن خلدون، وس��واهم 

 

من مناذج الدراس��ة، مل ينف��وا الوجه اخل��ّر يف الطبيعة البرشية، لكنهم رّك��زوا كل جهودهم 

 عى الوجه احليواين، الش��هوي، هلا؛ من أجل تفس��ر الغاية من الترشيع، أي املقاصد الرشعية، 

من جهة، وتفسر احلاجة إىل السلطة االجتامعية القاهرة من جهة أخرى. هذا برغم أّن الوجه 

اخل��رِّ من الطبيعة اإلنس��انية ال بّد من أن يس��هم كذل��ك يف فهم دور كل م��ن الرشيعِة اإلهلية 

 

من جهة، والسلطِة االجتامعية من جهة أخرى. 

إن الرتكيز عى الوجه السلبي من الفطرة البرشية هو الذي يعيل من شأن الضبط، واملراقبة، 

د  عى حس��اب احلرية، والتنّوع. ومبدأ احلريِة، والتنوِع، يف الطبيعة اإلنس��انية هو نفس��ه حمدِّ

دات صالح العمران، واس��تقامة احلياة املنش��ودة يف الرشع، والوضع؛ أواًل ألنه  أس��ايس من حمدِّ

جانب ال جيوز جتاهله النس��بي من الفطرة اإلنس��انية، التي هي أثرى مما نظّره هلا األصوليون، 

واالجتامعيون، املس��لمون، وثانًيا ألن املجتمع ال يتزن، ويستقر، إال بالوفاء بحق هذا اجلانب 

اإلنس��اين األصيل يف املجتمع. اخلالصة أن كبت التنوع، الذي ييرّس عملية املراقبة، والضبط، 

والتمييز، فيام يتعلق باجلس��د، وغره من مكونات الكائن اإلنساين، هو نفسه مفِسد للمجتمع؛ 

مبا يتس��بب فيه من كبت الف��رد لصالح املجموع، وتفريغ الواحد م��ن مضمونه املتميِّز لصالح 

الك��رثة غ��ر املتاميزة. وه��و ما يتب��دى اجتامعًيا، وتارخيًي��ا، يف وقائع اضطه��اد األقليات، عى 

إعاق��ة األفراد عن اإلبداع؛ نظ��ًرا لكبت مبدأ  اختالفه��ا، يف ش��تى املجتمع��ات غرًبا ورشًقا، و

يًّا باملفكرين واألصوليني من مناذج الدراس��ة البحُث عن نقطة  التميز والتنوع ذاته. وكان َحِر

ت��وازن بني اختالف األن��واع، ورضورة االجتامع. وخالًفا ملا يرى بع��ُض الباحثني: فلم يكن 

 

ابن خلدون يف النص املقتَبس السابق يتحدث عن »وازع الضمر«، بل »رادع السلطة«، والفرُق 

)1) السابق: 1/ 56.
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ب��نيِّ ب��نْي تلقائية الوازع، وقصدي��ة الرادع.(1) ال بد أن نُش��ر هنا إىل جه��ود أيب زيٍد الدُبويّس 

 

) ت 430 ه�( النوعية، سابقة الذكر، يف التأكيد عى قدرة العقل البرشي النسبية عى متييز اخلر 

من الرش )راجع اإلحصائيات يف هوامش الفصل السابق يف هذه النقطة(. 

2 - اجلسد الساِلب 

إعدامه من الوجود. ويتخذ أربعة صور أساس��ية، خمتلفة يف النوع،  هو س��لب اجلس��د، و

والدرجة: اإلعدام، واالنتحار، والقتل الرحيم، وحتلل اجلسد:

أ - اإلعدام:

 عقوب��ة اإلع��دام واقع��ة يف الرشيع��ة اإلس��المية يف ح��االت القت��ل العم��دي، أو ال��ردة، 

أو ال��زاين الثي��ب. وق��د ح��ّذر الق��رآن بوضوح م��ن تعري��ض النفس لإلع��دام أو قت��ل الغر: 

 

ژ ڃ چ چچ  ژ ]النس��اء: 29[. وليس املقام مقام الفق��ه البحت، أو حتى أصوله البحتة، 
بل مقام مناقش��ة أنطولوجيا اجلس��د يف حال اإلع��دام. واإلعدام حتويل للجس��د من صورة إىل 

صورة أخرى: من البدن احلي إىل اجلس��م اجلامد. إعدام اجلسد إعدام للعقل، وللفكرة، يف ضوء 

»النظرية املادية«. ويف سياق مفهوم الضبط االجتامعي السابق فإن إعدام اجلسد إعداٌم للعقل 

ملج��رد أنه خالف ما هو »مألوف«، و»مصطلح علي��ه«، يف جمتمع ما، يف بعض احلاالت. إعدام 

اجلس��د إهناء تام عمدي لوجود اإلنسان كام نعرفه. والتصور الكيل عن اجلسد يسمح باإلعدام 

بيرس أكرب نس��بًيا؛ باعتبار أن اإلنس��ان الفرد جمرد عضو من أعضاء اجلس��د الكيل، وحني يصر 

ورًما خبيًثا قاباًل لالنتش��ار، ميكن اس��تئصاله لصالح بقية أعضاء اجلسد. وموت فرد يف املجتمع 

هو موت جزيئ للمجتمع ككل، مثلام هو استئصاُل عضو من اجلسد. 

واإلع��دام ليس فقط عقوب��ًة باملوت، بل كذلك بالتعذيب؛ فوض��ع املتهم يف غرفة مغلقة، 

م��ع س��اعة تدق نحو موع��د هنايته تعذيب أك��رب من عذاب القت��ل؛ فاملقتول َغْيل��ًة ماَت دون 

 

أن يعلم موعد وفاته، أما املعدوم فهو يعد الدقائق األخرة قبيل هنايته.(2) اجلسد بطبيعته ساعة 

)1) قارن: خماترة، جيانا حممد عيل، التأصيل اإلس��المي للضبط االجتامعي، املجلة العربية للدراسات األمنية، 
املجلد 32، العدد 69، الرياض، 2017، ص ص 142-107.

)2) وهي اخلربة، التي عاناها دوستويفس��يك بنفس��ه، وحللها يف كتابه »األبله«: فيدور دوستويفسيك: األبله، 
ترمجة سامي الدرويب، دار ابن رشد للنرش والتوزيع، بروت، لبنان، ط2، 1985: 47-44/1.
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حيوي��ة، تدق نحو النهاية، مبظاهر الضعف، واملرض، والش��يخوخة احلتمية. واإلعدام إرساع 

مفاجئ هلذه الس��اعة، وتقدي��م مباغت ملوعدها. وم��ن هنا ميكن تطوير مب��دأ الوجود-نحو-

املوت اهليدجريSein zum Tode عى مس��توى اجلس��د؛ فإن وجود اإلنس��ان املميَّز عن وجود 

اجلامدات، أو الوجود اإلهلي، لدى هيدجر، هو َتَوقُّته نحو املوت، أْي أّن وعي اإلنسان بتوقته، 

وكونه متناهًيا، كساعة رملية تنفد، ومتارس فعل النفاد يف كل حلظة، إىل أن تفرغ متاًما، ومتوت، 

 ،)Heidegger, 2006, pp. 17-18, 233-236, 304, 325-336.( ِد كينونة اإلنسان هو أساس تفرُّ

وبالتايل فإن اإلعدام تقديم ملوعد ساعة الكينونة نفسها يف ظل هذا التأويل.

ب - النتحار:

وق��د وردت الرشائ��ع اإلبراهيمية بتحرميه؛ حفظً��ا للنفس، وللمجتمع. وي��ِرد يف القرآن: 

 

ژ ڃ چ چچ  چ ڇ ڇ     ڇ ڇ ژ ]النس��اء: 29[، ولكن مل يتم تفس��رها غالًبا مبعىن 
ڑ  ژژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ   ڌ  ڌ    ڍ  ژ  بق��ول  أردف  إذ  االنتح��ار؛ 

ڑ ک ک  ک ژ ]النس��اء: 30[. فل��و كان يع��ين االنتح��ار، ملا حذر من فع��ل ذلك عدوانًا 
وظل��اًم؛ ألن املنتِح��ر ال يفع��ل ذلك عدوانًا وال ظل��اًم، إذا كان الع��دوان والظلم هو اجلور عى 

حق��وق اآلَخريَن. واملعىن، كام ورد يف الغالبية العظمى من التفاس��ر: ال تقتلوا بعضكم بعًضا، 

 

أو ال ترتكبوا اجلرائم املفضية إىل عقوبة اإلعدام.(1) وهي اآلية الوحيدة يف القرآن، التي تتضمن 

مع��ىن حتريم االنتح��ار مبا حيمل وجاه��ًة؛ حي��ث إن ژ ۀ  ۀ ہ ہ     ہہ  ژ ]البقرة: 195[ 

عامة يف إش��ارهتا. ورمبا الس��بب أن املنتِحر عادًة ما يكون حتت ضغط أزمة ساحقة، أو مرض 

نفي، وبالتايل تس��قط عنه رشوط التكليف، ومنها العقل، وحرية اإلرادة. ولكن، وبحس��ب 

مقاصد الرشيعة اإلس��المية يف األصول اخلمسة، فاالنتحار تعدٍّ عى أصل النفس، وجتريم هذا 

التعدي عام وواضح يف القرآن، دون فرق بني قتل النفس، وقتل اآلَخر.

)1) -  مث��اًل: الط��ربي، حممد بن جرير: جامع البيان عن تأويل آي الق��رآن: جامع البيان عن تأويل آي القرآن، 
دار هجر، القاهرة، 2001: 638-643/6.

  -  الزخمرشي، أبو القاسم حممود بن عمر بن حممد بن عمر اخلوارزمي: الكشاف عن غوامض حقائق التنزيل 
وعيون األقاويل يف وجوه التأويل، مكتبة العبيكان، اململكة العربية السعودية، ط1، 1998: 62/2. 

- ابن عاشور، حممد الطاهر: تفسر التحرير والتنوير: الدار التونسية للنرش، تونس، 1984: 25/5.  



87 ُأصول الجسد: ُأنطولوجيا الجسد وحقوقه في أصول الفقه اإلسالمي

واالنتحار -ما مل يكن اندفاًعا- غياب إرادي عن العامَل، فاملوت ختلٍّ عن اجلسد، وخالص 

من��ه نحو وجود روحي نق��ّي، إن كان صاحبه يؤمن بجوهر روحي مس��تقل. االنتحار مغادرة 

اجلسد إىل عامَل آخر. وهنا تكون مغادرة اجلسد مغادرة للعامَل كام نعرفه، ويغدو التخلص من 

اجلس��د ختلًصا من »العامَل«. وعند الوجوديني اكتس��َب االنتحاُر أمهية خاصة يف سياق مناقشة 

قضي��ة احلرية اإلنس��انية عى حمورها االجتامعي؛ ألنه دليل عى ه��ذه احلرية بكون الفرد غر 

مرَغ��م ع��ى احلياة؛ والربه��ان أنه ميكنه االنتحار للف��رار منها. االنتحار ب��اب أخر للهرب من 

ع��ذاب الكينونة يف العامَل عند الوجوديني؛ فرى س��ارتر -يف حتليله لبطل »الغريب« يف رواية 

كام��و- أن االنتحار قد يكون فراًرا من ال معقولية العامَل، وعبثية احلياة، وأن العكس صحيح؛ 

 a passion of the absurd »فاالس��تمرار يف حي��اة عبثية هو نوع م��ن »العاطفة نح��و العب��ث

).Sartre, 1962, p. 29(. وخربة االنتحار املخطط له كخربة اإلعدام، عذاب نفي مرتتب عى 

الوعي بتقدم س��اعة احلياة قرب هنايتها فجأة. هو ُحكم إعدام ذايت، تصدره الذات عى نفس��ها 

هرًب��ا م��ن األمل، أو العبث، أو من أمل العب��ث. ورمبا توقََّع املنتح��ُر أن ُيبَعَث يف صورة أخرى 

أفض��ل، وأكرث كاماًل؛ أي أن يصر الَبْعُث عكَس العبث؛ وج��وًدا غائًيا مفهوًما، ويغدو املوت 

فاصاًل، وواصاًل بني حياة العبث، وحياة البعث. 

جـ - القتل الرحيم:

وقد حّرمه الش��افعية واحلنفي��ة؛ بناًء عى أن اإلذن بالقتل ال يبيح القت��ل.(1) وعند املالكية 

 

ال يرِبئ اإلذُن يف القتل القاتَل؛ ألن إْذن املقتول للقاتل بالقتل هو إذن يف حق مل يستحقه أهيام.(2) 

وهو استنباط مبيّن عى أن حق احلياة حق مشرتَك بني اإلنسان والله، ال جيوز لإلنسان الترصف 

فيه مبفرده. وهو بدوره مبيّن عى احتاد حق الله وحق اإلنسان يف نظرية املقاصد )راجع الفصل 

األول من الدراسة(.

)1) -  الكاساين، عالء الدين أبو بكر بن مسعود بن أمحد احلنفي: بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع، دار الكتب 
العلمية، بروت، الطبعة الثانية، 1406 ه�/ 1986 م: 7/ 236.

-  الرم��يل، حمم��د بن أمحد: هناية املحت��اج إىل رشح املنهاج، دار الفكر للطباعة والن��رش والتوزيع، بروت،   
الطبعة األخرة، 1404 ه�/ 1984 م: 7/ 248.

عي��ين، حمم��د ب��ن حممد بن عب��د الرمحن املع��روف باحلطاب: مواه��ب اجللي��ل يف رشح خمترص خليل،   )2) الرُّ
دار الفكر، الطبعة الثالثة، 1412 ه�/ 1992 م: 6/ 236-235.
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القت��ل الرحيم حيمل معنيي القتل واالنتحار، وكالمها إعدام كام تقدَم، لكنه يتم ألس��باب 

خمتلف��ة: ه��ي موت اجلس��د جزئًي��ا، أو مرض ال ش��فاء منه، حيم��ل عذاًبا أكرث ه��واًل للمريض 

 

م��ن امل��وت. وهو خالص للجس��د م��ن وقوفه ع��ى حافة بني احلي��اة واملوت؛ فاجلس��د إما حي 

أو مي��ت، أما يف ت��ردده بني احلالني فهو كيان غر مس��تقّر، حيمل الع��ذاب لصاحبه أو لذويه. 

والغي��اب ع��ن الع��امَل قد ي��راه البع��ُض رمح��ًة يف بعض احل��االت، عن طري��ق القت��ل الرحيم، 

 

كام يف اس��تعامل املخدرات واملهلوس��ات؛ فاخلََدر نوع من االنتحار اجل��زيئ، أو القتل الرحيم 

إدمان الرمحة وارد. وتعلُّق اجلسد بني الرمحة والعذاب  املرحيل. اخلَدر حماولة للهرب من القَدر. و

هو احلي��اة اليومية. والتخدير يف العملي��ات اجلراحية جتربة للموت. والقت��ل الرحيم كفكرة، 

بغ��ض النظ��ر عن مدى مرشوعيته��ا، وعن نتائج النق��اش الدائر عنها ب��ني القانونيني والفقهاء، 

توضح أن عذاب اجلسد بالنسبة لإلنسان أكرث أملًا من املوت ذاته. وعندئٍذ ميكن تطوير مفهوم 

الوجود-نحو-املوت اهليدجري إىل »الوجود-نحو-العذاب«. والفارق كبر بني املفهومني؛ ففي 

تصورنا لوجودنا باعتباره وجوًدا-نحو-املوت يتسارع الزمُن يف شعورنا به، ونحس بقرص حياتنا، 

ع��ى العكس م��ن وجودنا-نحو-العذاب؛ ففي حال��ة األمل يتباطأ الزمُن، ونتم��ىن قرب النهاية. 

 

إننا يف حال األمل نتمىن وجودنا-نحو-املوت، ورسعَة النفاد. ويف حال املحكوم عليه باإلعدام، 

وهو يعاين عذاب نفاد س��اعة احلياة املوصوف أعاله، قد يكون املوُت رمحًة. ومن هذا املنطلَق 

يصبح املوُت »قتاًل رحياًم« مبعىن خاّص. 

د - حتلل اجلسد:

 حيم��ل التحل��ل بعد املوت دالالت قاس��ية؛ فه��و إظهار مل��دى مادية وجودنا، وهشاش��ته؛ 

 إذ إن ذل��ك اجلس��د القوي، أو اجلميل، رسعان ما يبى. وهو املع��ىن ذاته الناتج عن غرق اآلثار، 

أو تدمره��ا، أو احرتاقه��ا، واضمحالل احلض��ارات، واهنيار الدول العظمى؛ ف��كل ذلك ُيفِهم 

اإلنس��اَن أن وج��وده، مه��ام قوَي، وعال، وس��اَد، فآمل��ه إىل التحل��ل يف صورة بش��عة، أو رماد، 

 

أو فتات ال فائدة منه. وللتحلل أمهية يف بعض األديان، فجثث القديسني ال تتحلل يف املسيحية، 

وكذل��ك األنبياء يف اإلس��الم، وهو ربط لإلميان بحالة اجلس��د بعد امل��وت. واألحاديث كثرة، 

ومتعددة الصياغة، يف الداللة عى إثبات حياة األنبياء بعد وفاهتم عليهم الس��الم: »إن اللَه حّرَم 

عى األرض أن تأكَل أجساَد األنبياء عليهم السالم«.(1) 

 )1) رواه أمح��د وأب��و داود والنس��ايئ واب��ن ماج��ه وغره��م، وصححه األلب��اين. انظر ملزيد م��ن األحاديث= 
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»ال��ال حتلُّلّي��ة«، أو »الال فس��ادية«، دليل عى القداس��ة، وعى اإلمي��ان، والعكس كذلك 

صحي��ح؛ ففي كتاب »اإلخ��وة كارامازوف« لدوستويفس��يك يرشع الش��ُكّ يف الترسب حثيًثا 

إىل قل��ب البطل أليوش��ا، حني تصدر عن جث��ة معلمه، ومثله األعى، الراهب زوس��يام، رائحُة 

��خ، وهو يصيل عليه مع زمالئه، يف موقف يلخص هذه الفكرة.(1) فالتحلل دليل عى عدم  التفسُّ

القداس��ة، ويف مثل هذا املوقف املوصوف يف الكتاب املذكور هو مدخل إىل الش��ك، واإلحلاد. 

ومن هنا عالقة ميكن رسمها بني اإلحلاد، وبني التحلل. وال يقترص »اإلحلاد« هنا عى نفي وجود 

إله، بل يش��مل كذلك نفي قداس��ة اإلنس��ان باملعىن العام لإلنس��ان. ال يكاد اإلنساُن يصّدق أن 

هذه العظمة احلضارية سوف تفىن يوًما، مثلام ال يفهم أبًدا عى وجه الدقة طبيعة فنائه اخلاص. 

ويف س��قوط املعامر وانحالل التاري��خ إيذان بفناء الفرد، أو إحياء به. ويف حتلل اجلس��د عبثية، 

يتناس��اها اإلنس��ان يومًيا، تؤكد له أن س��عيه املرير، الناجح، والعظيم، بال جدوى يف النهاية. 

وهو ما قد خيرجه من التصور الغايئ للحياة. 

واجلس��د هو اليشء املادي الوحيد الذي ال ُي��َورَّث، مهام بلغت تقنيات التحنيط. ويف هذا 

خصوصية دالة؛ فاجلس��د خاص بكل فرد عى حدة، كالبصمة، وال ميكن نقل ملكيته، وبالتايل 

فهو حق ال ميكن تداوله. ولكّن يف هذا نفس��ه: التحلل، وضياع اجلس��د التام عى املدى البعيد، 

قيم��ًة خاصة للجس��د، بني كل م��ا ميلك اإلنس��ان، إذا كان باإلنس��ان ما هو مس��تقل جوهرًيا 

 

ب بِجلده، فال استقالل جوهرًيا عنه  عن اجلس��د. ويف القرآن فاإلنس��ان يبَعث بجس��ده، ويعذَّ

 

ژ ک  گ  گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ ژ ]النساء: 56[.

3 - حافة اجلسد: التعذيب

املقصود بحافة اجلس��د هي تلك احلال��ة بني احلياة واملوت. واألمل الب��دين هو الذي يوقفنا 

ع��ى ه��ذه احلافة؛ ألنه يولد الرغبة يف اخلالص من اجلس��د، ونحن بعُد أحي��اء. وقد قّدم القرآن 

الع��ذاب كعقاب يف الدنيا واآلخرة. وعقوبات مثل اجلَلد وقطع اليد ال ميكن فهمها خارج هذا 

=مع إس��نادها: البيهق��ي، احلافظ أبو بكر أمحد بن احلس��ني، حياة األنبياء صلوات الل��ه عليهم بعد وفاهتم، 
حتقيق وتعليق أمحد بن عطية الغامدي، مكتبة العلوم واحِلَكم، املدينة املنورة، اململكة العربية الس��عودية، 

ط1، 1993. 
)1) في��دور دوستويفس��يك: األخ��وة كارام��ازوف، ترمج��ة س��امى ال��دروىب )دار رادوغا، موس��كو، االحتاد 

السوفييتي، 1998، دون رقم الطبعة(: 20-12/2.
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السياق بالكامل؛ فهي تنطوي عى عذاب من الدرجة األوىل. وبحسب القرآن فقد استعمل الله 

العذاَب كعقاب لألمم الفاسدة البائدة.

وقد أباح الفقه اإلس��المي تس��كني األمل بالعقاقر املخدرة برشوط معينة، هي: الرضورة، 

وانتفاء البديل، وانتفاء ترتُّب مفس��دة أكرب باس��تخدامه، واالقتصار عى احلد األدىن املطلوب 

بالرضورة منه، وأْن يوص به طبيب ثقة، واختلفوا يف معىن الثقة من حيث اإلسالم، والعدالة.(1) 

فليس األمل يف الفقه اإلسالمي حمموًدا لذاته، وليس مطلوًبا لكامل اإلميان، بل يستَحّب، وجيب 

يف بعض احلاالت، تسكينه.

وال مفّر من األمل اجلس��امين يف احلياة؛ فهو كاملوت قدر حمتوم. وهو حارض يف املرض عى 

 أية حال، إذا نجا اإلنس��ان من مس��بباته األخرى العديدة. ورمب��ا كان الوحيد، الذي ال مير به، 

ه��و الطف��ل، الذي تويف قبل أن يش��هد هذا العذاب. وحافة اجلس��د، مع ذل��ك، مصدر للتأمل؛ 

فقد يتس��اءل اإلنس��ان أْن ملاذا يتأمل دون أن يقرتف ذنًبا يعادل آالمه؟ وهو بالتايل مبدأ للشعور 

بالعب��ث، والعدمي��ة. ولك��ن مفه��وم االبت��الء العام يف الق��رآن ينف��ي أن يكون الع��ذاب عبًثا؛ 

 

فه��و اختبار -بحس��ب الق��رآن- للصرب، وقوة اإلميان. واألمل يش��حذ ق��درات النفس، وحواّس 

اجلسد؛ فهو منّبه لإلحساس أكرث من اللذة، وخمترَب لقوة حتملها، وخربة مهمة يف احلياة، ال فكاك 

منها، ختُرج منها النفُس أقوى مما كانت.

وعذاب األطفال قبل البلوغ هو أشد صنوف األمل إثارة للسؤال السابق؛ فهم، مهام اقرتفوا، 

مل يبلغوا مبلغ األهلية بعد. وهو غالًبا جمال لطرح س��ؤال الرش من النحو األنطولوجي: فلامذا 

ال��رش؟ وم��ا الرش؟ هل هو رش فعاًل، أم هو الوجه اآلَخ��ر للعملة؟ هل الرسطان رش فعاًل، وهو 

ال��ذي أفَهم العلامء مب��ادئ برجمة املوت واحلي��اة اخللويني، التي ميكن االعت��امد عليها يف إبطاء 

إيق��اع الش��يخوخة؟ فالرسطان خلية ترف��ض موهتا، ومن هنا خطورته كع��دو ال ميوت. ولكن 

باإلمكان من حيث النظرية إعادة برجمة خاليانا ببعض صفات اخللية الرسطانية؛ لكيال تشيخ. 

س��يظل املوت هناك، لكنه لن يكون بسبب الشيخوخة، وهو تطبيق ملا يعَرف طبًيا حالًيا باسم 

 Cellular Suicide »أو »االنتح��ار اخللوي programmed cell death »موت اخللي��ة املربَمج«

 

 )Cameron & Rogers, 2013, pp. 35-55 ؛Raff, 1998, pp. 119-122(. فم��ن ه��ذه اجله��ة 

)1) الفيك، حسن: أحكام األدوية يف الرشيعة اإلسالمية، مكتبة املنهاج للطباعة والنرش والتوزيع، الرياض، 
اململكة العربية السعودية، ط1، 1425 ه�، ص 276.
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م��ن النظ��ر يعترَب األمل جم��رد أمر طبيعي، ورمبا يعت��رَب خًرا، ال رًشا. وهك��ذا يصل بنا البحث 

 

من اجلسد ككل، إىل وحدته الصغرى: اخللية.

واملسكنات ضد األمل تبعدنا عن هذه احلافة، لكننا نعرف يف قرارة أنفسنا أهنا فرتة مؤقتة. 

ويف العربية نس��تعمل كلمة التس��كني ض��د األمل، كأن األمل حركة. وللقض��اء هنائًيا عى األمل 

ميك��ن للطبي��ب إجراء يَكّ ملوض��ع اإلحس��اس، ولكننا هبذا نخرس احلاس��ة، فنفقد مس��افة من 

امتدادات اجلسد. وهبذا يكون األمل قريًنا لإلحساس، كام أن املشهد البشع، أو الصوت القبيح، 

 

 ال ب��د وأن يع��ربا ع��ى البرص والس��مع. واألمل اجلس��دي وحدة؛ فه��و يظهر لنا أنن��ا وحيدون 

يف الشعور به، حتى ونحن مع األحبة. ويف الوحدة قد يتخلق الفن، والفكر؛ ألن الوحدة جتربة 

فريدة، ال مير هبا أغلب الناس بالعمق نفسه، تظهر لنا من املعاين ما مل يصل إليه هؤالء، وبالتايل 

نتوصل إىل اجلديد. 

خامتة

ح��اول البح��ُث أن يتحرك في��ام وراء أص��ول الفقه، املعربَّ عن��ه يف التقدمة ب��� »امليتا-

أصول« إن جاز التعبر، وذلك فيام يتعلق مبفهوم اجلس��د يف س��ياق علم قيمي يف جوهره هو 

علم أصول الفقه. وقد تم تتبع مفهوم اجلسد، وحماولة بلورته، من املصادر النظرية املبارشة، 

وش��به املبارشة، عى منوذج مزدوج، هو مفهوم احلق، ومفهوم اجلسد. فبشأن مفهوم احلق تم 

حتليله عى أساس معانيه الثالثة اللغوية، واالصطالحية: احلق كقيمة، احلق كمعرفة، احلق 

كوج��ود. أما بصدد مفهوم اجلس��د فقد تم حتليله بدوره إىل ثالث��ة عنارص مرتاِكَبة: الفطرة، 

والعقل، واجلسم. 

وقد أدى البحث فيام سبق إىل التوصل إىل مفهوم األصوليني عن احلق من جهة، وهو املشرتَك 

بني الش��ارع، واملكلَّف، واجلس��د من جه��ة أخرى، وهو اجلس��د البيولوجي، املتح��د بالعقل؛ 

بحي��ث يصر األخ��ر يف إطار هذا املفهوم »وظيفة« للجس��د، أكرث منه جوهًرا مس��تقاًل. وقد 

أّدى اش��رتاك احلق )أو »املركب العديل« كام أُْس��ِمَي يف البحث، إن جاز هذا التعبر( من جهة 

أُوىل، وبيولوجية اجلس��د من ناحية ثانية إىل تصور عام عن اجلسد عند األصوليني، واملفكرين 

االجتامعيني، والقانونيني، املسلمنَي، هو ما أطلِق عليه يف البحث »اجلسد الكيل«، متييًزا له عن 

»اجلسد الطبيعي«.
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وميكننا يف هذه اخلامتة إكامل بلورة هذين املفهومني األخرين: فاجلس��د الكيل هو جس��د 

املجتمع ككل )جماًزا(، والذي فيه ال يصر للجسد الفردي )عى احلقيقة( استقالل؛ بل يغدو لبنة 

يف بناء شامل، أو عضًوا يف جسد كيل. أما اجلسد الطبيعي فهو الذي حيقق توازنًا بني حق التنوع، 

ورضورة االجت��امع؛ بحيث ال ميكن التضحية فيه باحلق الفردي حلس��اب الصالح االجتامعي، 

إال لل��رضورة القصَوى. وهو »طبيعي«؛ مبا يقوم عليه من حقوق طبيعية، تم االعرتاف هبا فعاًل 

يف مقدم��ات بعض األصولي��ني، كام وجدنا لدى الدبويس املاتري��دي احلنفي )مباحات العقول 

يف احلي��اة الدني��ا، وُموِجباهتا(، وابن عاش��ور املاليك )احلق األصيل املس��تحق بالتكوين وأصل 

ر له ألسباب نظرية، واجتامعية، معقدة،  اجلبلّة(. ولكن هذا التصور عن احلق الطبيعي مل يقدَّ

أن يس��ود يف أصول الفقه، بعكس التصور املقابِل عن احلق املش��رتَك )الشاطبي مثاًل(، وبالتايل 

ساد مفهوم اجلسد الكيل. 

وم��ن هن��ا نس��تنتج أن االختالف ب��ني األصوليني يف مفه��وم احلق: طبيعيٌّ ه��و أم وضعي، 

 

هو الذي أّدى إىل تصورين عن اجلس��د يف األصول: س��ائد، وهو اجلس��د ال��كيل، الذي يضحي 

، وهو اجلسد الطبيعي، الذي يربز فيه جانب التنوع، متوازنًا  بالتنوع يف س��بيل التضامن، ومتنحٍّ

ع��ى األقل م��ع رضورة التضامن. وبطبيعة احلال فقد قّدم األصولي��ون عدة صيغ ملفهوم احلق، 

إحصاءات��ه، بدرجة أكرب نس��بًيا من  ونظريت��ه، ك��ام ميك��ن مراجعته يف إح��االت البح��ث، و

الوضوح، إذا ما قورنت بدرجة وضوح صياغاهتم ملفهوم اجلسد )كام رأينا يف مستصفى الغزايل 

مث��اًل(، أو ع��ى األقل عن��ارصه، التي ميكن تتبعها يف أص��ول الفقه: الفطرة، والعقل، واجلس��م. 

 والس��بب يف ذلك التفاوت يف درج��ة التنظر بني مفهومي »احلق«، و»اجلس��د« يف أصول الفقه 

هو أن علم أصول الفقه علم ترشيعي باألس��اس، بحيث تصر فيه مفاهيم اجلس��د، واجلس��م، 

 والعق��ل، والفط��رة، الت��ي يتع��رض هل��ا بالفعل، ك��ام رأين��ا يف الفص��ل األول، م��ن الفرعيات. 

وهي الناحية، التي جيب تطويرها فعاًل يف أصول الفقه، بحيث ُيبىَن عى تصورات واضحة عن 

اإلنسان، الذي يقوم هذا العلم بتنظر الترشيع له.

وه��ذه النتيجة األخرة كانت نقطة بداية الفصل الثاين: اجلس��د الكيل واجلس��د الطبيعي؛ 

والذي تضمن بدايًة نقد اجلسد الكيل من ناحية الرقابة والضبط أواًل، ثم من جهة عدم االهتامم 

العلمي الكايف بجامليات اجلسد، وقيمة اجلامل عموًما، يف أصول الفقه السائد. ويف القسم الثاين 

م��ن الفص��ل حماولة يف إعادة فهم مس��تويات وجود اجلس��د املختلفة يف أص��ول الفقه، ونقدها، 
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واقرتاحات بتطويرها. وأهم تلك املس��تويات مستويات سلْب اجلس��د: اإلعدام، واالنتحار، 

والقت��ل الرحي��م، وحتلل اجلس��د، ومجالياته الثبوتي��ة واحلركية. ويف كل هذه املس��تويات كان 

البحث ينطلق من قاعدة، مفادها أّن تصوراتنا األنطولوجية عن احلق، وعن اجلس��د، هي التي 

حتّكم��ْت يف فهمن��ا للترشيع، إهلًيا كان أو وضعًيا، بش��أن حقوق اجلس��د. ومن هنا أمهية بحث 

األنطولوجيا، التي قام عليها علم أصول الفقه، عموًما، وليس فقط فيام يتعلق باجلسد.

وكان اهل��دف األس��ايس من البحث ه��و اختبار فرضية اجلس��د الطبيعي بداًل من اجلس��د 

إمكان الت��وازن بني احلق الفردي، والصالح  ال��كيل، وماذا ميكن أن يرتتب عليها يف األصول، و

الع��ام. وبعد هذا االختبار نجد أن��ه باإلمكان تطوير أصول الفقه املقاصدي؛ بحيث يش��تمل 

عى أصول احلرية الفردية، والتي جيب أن تتوازن مع رضورة التضامن االجتامعي، ولكن دون 

إذا كان اجلسد -كام تقدم  التضحية هبا، أو هتميشها، أو إدراجها مدَرج الكاميل، أو التحسيين. و

يف الفصل األول- أساًس��ا من أس��س أنطولوجيا الوجود اإلنساين، فإن من املنطقي، والرضوري، 

أْن خُيتص بنصيب معترَب يف سياق دراسة »أصول احلرية الفردية«، باملعىن السابق. 
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قائمة املصادر واملراجع

: املصادر األصولية أولاً

1- أبو إس��حاق إبراهيم بن عيل الشرازي: اللمع يف أصول الفقه، حققه، وقدم له، وعلق عليه: 

حميي الدين ديب س��تو، ويوسف عيل بديوي )دار الكلم الطيب، دار ابن كثر، 

دمشق، ط1، 1416ه�/1995م(.

2- أبو إسحاق الشاطبي: االعتصام، ضبط نصه وقدم له وعلق عليه وخرج أحاديثه: أبو عبيدة 

مشهور بن حسن آل سلامن )مكتبة التوحيد، دون بيانات أخرى(. 

3- أبو إس��حاق الش��اطبي: املوافقات يف أصول الرشيعة، مج1، كت��اب املقاصد، )دار الكتب 

العلمية، بروت، ط1، 1991م(.

4- أبو احلس��ن عبد اجلبار األس��د آبادي املعتزيل: املغين يف أبواب التوحيد والعدل-الرشعيات، 

أرشف عى إحيائه: طه حس��ني، حتقيق: طه حسني وآخرين )دار إحياء الرتاث 

العريب، بروت، لبنان، ط1، 2002م(.

5- أبو احلس��ن عبيد الله بن دالل بن دهلم الكرخ��ي: أصول الكرخي يف أصول البزدوي وأصول 

الكرخي، )مر ُكتب خانه، آرام باغ، كراجي، باكستان، دون بيانات أخرى(.

6- أب��و احلس��ن عيل بن عمر البغ��دادي املعروف بابن القصار املاليك: مقدم��ة يف أصول الفقه، 

حتقيق وتعلي��ق: مصطفى خمدوم )دار املعلمة للن��رش والتوزيع، الرياض، ط1، 

1420ه�/1999م(.

7- أبو احلس��ن عيل بن حممد بن احلس��ني بن عبد الكريم البزدوي: أصول البزدوي )كنز الوصول 

إىل معرفة األصول(، هامش كشف األرسار عن أصول فخر اإلسالم البزدوي لعبد 

العزيز البخاري، )دار الكتاب العريب، بروت، لبنان، د.ت، دون رقم الطبعة(.

8- أبو احلس��ني حممد بن عيل بن الطيب الب��رصي: املعتمد يف أصول الفقه، حتقيق: خليل امليس 

)دار الكتب العلمية، بروت، لبنان، 1403ه�، دون رقم الطبعة(.

9- أبو العباس أمحد بن إدريس الصنهاجي القرايف: أنوار الربوق يف أنواء الفروق، )منشورات 



95 ُأصول الجسد: ُأنطولوجيا الجسد وحقوقه في أصول الفقه اإلسالمي

حمم��د عيل بيض��ون لنرش كتب الس��نة واجلامعة، دار الكت��ب العلمية، بروت، 

ط1، 1418ه�/1998م(.

 10- أب��و الفتح أمحد بن عيل بن برهان البغدادي: الوصول إىل األصول، حتقيق: عبد احلميد عيل 

أبو زنيد )مكتبة املعارف، الرياض، اململكة العربية السعودية، 1404ه�/1984م(.

11- أب��و املظفر منصور بن حممد بن عبد اجلبار الس��معاين الش��افعي: قواط��ع األدلة يف أصول 

الفق��ه، حتقيق: عب��د الله بن حافظ بن أمحد احِلَكمي )مكتب��ة التوبة، الرياض، 

ط1، 1419ه�/1998م(.

12- أب��و املعايل عبد امللك بن عبد الله بن يوس��ف اجلوي��ين: التلخيص يف أصول الفقه، حتقيق: 

عبد الله جومل النبايل، وبش��ر أمحد العمري )دار البش��ائر اإلس��المية، بروت، 

1417ه�/1996م، دون رقم الطبعة(.

13- أب��و املعايل عبد امللك بن عبد الله بن يوس��ف اجلوي��ين: التلخيص يف أصول الفقه، حتقيق: 

عبد الله جومل النبايل، وبش��ر أمحد العمري )دار البش��ائر اإلس��المية، بروت، 

1417ه�/1996م، دون رقم الطبعة(.

14- أبو املعايل عبد امللك بن عبد الله بن يوسف اجلويين: الكافية يف اجلدل، حتقيق فوقية حسني 

حممود )مطبعة عيىس البايب احللبي ورشكاه، القاهرة، ط1، 1399ه�/1979م(.

15- أب��و املع��ايل عبد امللك ب��ن عبد الله بن يوس��ف اجلوي��ين: الورقات يف أص��ول الفقه، منت 

الورق��ات يف: رشح الورق��ات يف أصول الفقه جلالل الدي��ن حممد بن أمحد املحى 

الشافعي، إعداد مركز الدراسات والتحقيق مبكتبة نزار مصطفى الباز، إرشاف 

أب��و عائش عب��د املنعم إبراهي��م )مكتبة ت��زار مصطفى الب��از، الرياض، ظ1، 

1417ه�/1996م(.

16- أب��و الوف��اء عيل بن عقيل بن حممد بن عقيل: الواضح يف أصول الفقه، )مؤسس��ة الرس��الة، 

بروت، لبنان، ط1، 1999م(.

17- أبو الوليد سليامن بن خلف الباجي األندلي: إحكام الفصول يف أحكام األصول، حققه 

وقدم له ووضع فهارسه: عبد املجيد تريك )دار الغرب اإلسالمي، بروت، لبنان، 

ط2، 1415ه�/1995م(.
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18- أبو الوليد سليامن بن خلف الباجي األندلي: اإلشارة يف معرفة األصول والوجازة يف معىن 

الدليل، حتقيق: حممد عيل فركوس )دار البش��ائر اإلسالمية، بروت، لبنان، دون 

بيانات أخرى(.

19- أبو بكر حممد بن احلسن األصبهاين ابن فوَرك: احلدود يف األصول )احلدود واملواضعات(، 

قراه وقدم له وعلق عليه: حممد الس��ليامين )دار الغرب اإلسالمي، بروت، لبنان، 

ط1، 1999م(.

20- أبو بكر حممد بن الطيب الباقالين: التقريب واإلرشاد، قدم له وحققه وعلق عليه: عبد احلميد 

بن عيل أبو زنيد )مؤسسة الرسالة، بروت، لبنان، ط2، 1418ه�/1998م(.

21- أبو حامد الغزايل: املس��تصفى يف علم األصول، )دار الكتب العلمية، بروت، لبنان، ط1، 

2000م(.

22- أب��و زيد عبيد الله ب��ن عمر بن عيىس الدبويس احلنفي: تقويم األدلة يف أصول الفقه، قدم 

له وحققه الش��يخ: خليل حميي الدين امليس )دار الكتب العلمية، بروت، لبنان، 

ط1، 2001م(.

23- أب��و عب��د الل��ه حممد ب��ن أيب بكر بن أي��وب املعروف بابن قي��م اجلوزية: إع��الم املوّقعني 

ع��ن رب العامَل��ني، قرأه وقدم له وعل��ق عليه وخرج أحاديثه وآث��اره: أبو عبيدة 

مشهور بن احلسن آل سلامن )دار ابن اجلوزي، اململكة العربية السعودية، ط1، 

1423ه�(.

24- أب��و عبد الله حممد بن عيل احلكي��م الرتمذي: إثبات العلل، حتقيق ودراس��ة: خالد زهري، 

تقديم: برند مانويل فايرش )منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط، 

مطبعة النجاح اجلديدة، الدار البيضاء، ط1، 1998م(.

25- أب��و عبد الله حممد بن عيل بن عمر بن حممد التميمي املازري: إيضاح املحصول من برهان 

األصول، دراس��ة وحتقيق: عامر الطالبي )دار الغرب اإلس��المي، بروت، لبنان، 

دون بيانات أخرى(.

26- أب��و حمم��د عى بن أمحد بن س��عيد بن حزم: اإلح��كام يف أصول األحكام، تقديم إحس��ان 

عباس )منشورات دار اآلفاق اجلديدة، بروت، لبنان، د.ت، دون رقم طبعة(.
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27- أب��و حممد عيل بن أمحد بن س��عيد بن ح��زم: املحى، حتقيق: حممد منر الدمش��قي )مطبعة 

النهضة، القاهرة، دون بيانات أخرى(.

28- أبو حممد عيل بن أمحد بن س��عيد بن حزم: النب��ذة الكافية أو النبذ يف أصول الفقه، حتقيق: 

حمم��د أمحد عبد العزيز )دار الكتب العلمية، بروت، لبنان، 1405ه�، دون رقم 

الطبعة(.

29- أب��و حمم��د عيل بن أمحد بن س��عيد بن حزم: ملخ��ص إبطال القياس والرأي واالستحس��ان 

والتقليد والتعليل، حتقيق: س��عيد األفغ��اين )دار الفكر، بروت، ط2 ”منقحة“، 

1389ه�/1969م(.

30- أب��و يعى حممد بن احلس��ني الف��راء البغدادي احلنب��يل: العدة يف أصول الفق��ه، وعلق عليه، 

وخرج نصه: أمحد بن عيل سر املباريك )بدون نارش، ط2، 1410ه�/1990(.

31- أمح��د ب��ن ع��يل الرازي اجلص��اص: الفص��ول يف األصول، دراس��ة وحتقيق: عجيل جاس��م 

النش��مي )منش��ورات وزارة األوق��اف والش��ئون اإلس��المية، الكوي��ت، ط2، 

1414ه�/1994م(.

32- بدر الدين حممد بن هبادر بن عبد الله الزركيش الش��افعي: البحر املحيط يف أصول الفقه، 

قام بتحريره: عبد القادر عبد الله العاين، وراجعه: عمر سليامن األشقر )وزارة 

األوقاف والشئون اإلسالمية، الكويت، ط2، 1413ه�/1992م(.

33- مج��ال الدي��ن أبو عمرو عثامن بن عمر بن أيب بكر املقري النحوي األصويل الفقيه املاليك 

املع��روف باب��ن احلاج��ب: منتهى الوص��ول واألمل يف علمي األص��ول واجلدل، 

)مطبعة دار السعادة بجوار حمافظة مرص، مرص، ط1، 1326ه�(.

34- مجال الدين أبو منصور حس��ن بن زين الدين ش��هيدتاين: مع��امل الدين ومالذ املجتهدين، 

)املكتبة اإلسالمية بطهران، إيران، دون بيانات أخرى(.

35- احلسن بن شهاب العكربي: رسالة يف أصول الفقه، منت رشح رسالة يف أصول الفقه للحسن 

ابن ش��هاب العكربي، تقديم ورشح: س��عد بن نارص بن عبد العزيز الش��رثي، 

اعتىن به: عبد النارص بن عبد القادر البش��بييش )كنوز إشبيليا للنرش والتوزيع، 

اململكة العربية السعودية، ط1، 1428ه�/2007م(.
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36- حس��ني عيل منتظري: هناية األصول، تقريًرا ألبحاث آقا حس��ني الربوجردي الطباطبايئ، 

)مطبعة احلكمة، قم، إيران، 1410، دون رقم الطبعة(.

37- روح الل��ه املوس��وي آية الله اخلمي��ين: مناهج الوصول إىل علم األصول، )مؤسس��ة تنظيم 

ونرش آثار اإلمام اخلميين، مطبعة مؤسسة العروج، إيران، ط1، 1414ه�(.

38- زكري��ا بن حممد األنصاري: احل��دود األنيقة والتعريفات الدقيقة، حق��ق النص وقدم له: 

م��ازن مبارك )مطبوع��ات مركز مجعة املاجد للثقافة وال��رتاث بديب، دار الفكر 

املعارص، بروت، لبنان، ط1، 1411ه�/1991م(.

39- س��ليامن بن عبد القوي بن عبد الكريم بن س��عد بن الصفي املعروف بابن العباس احلنبيل 

ونجم الدين الطويف: رسالة يف رعاية املصلحة، حتقيق وتقديم: أمحد عبد الرحيم 

السايح )الدار املرصية اللبنانية، القاهرة، ط1، 1413ه�/1993م(

40- س��يف الدين أبو احلس��ن عيل ب��ن حممد اآلمدي: اإلحكام يف أص��ول األحكام، علق عليه: 

الشيخ عبد الرزاق عفيفي )دار الصميعي، الرياض، ط1، 1424ه�/2003م(.

41- سيف الدين أبو احلسن عيل بن حممد اآلمدي: منتهى السول يف علم األصول، حتقيق وتعليق: 

أمحد فريد املزيدي )منش��ورات حممد عيل بيضون لنرش كتب السنة واجلامعة، 

دار الكتب العلمية، بروت، ط1، 1424ه�/2003م(.

42- صارم الدين إبراهيم بن عبد اهلادي الوزير: الفصول اللؤلؤية يف أصول فقه العرتة الزكية، 

حتقيق: حممد حييى س��امل عزان )مركز الرتاث والبحوث اليمين، مجهورية اليمن 

الدميقراطية، ط1، 2002م(.

43- عب��د الرمح��ن بن حمم��د بن س��ليامن الكليبويل ش��يخي زاده: جممع األهن��ر يف رشح ملتقى 

األبح��ر، حتقيق وخ��رج آياته وأحاديثه: خلي��ل عمران املنص��ور )دار الكتب 

العلمية، بروت، لبنان، 1419ه�/1998م، دون رقم الطبعة(.

44- عبد العزيز بن أمحد بن حممد البخاري: كشف األرسار عن أصول فخر اإلسالم البزدوي، 

)دار الكتاب العريب، بروت، لبنان، د.ت، دون رقم الطبعة(.

45- عز الدين بن عبد العزيز بن عبد الس��الم: الفوائد يف اختصار املقاصد، حتقيق: إياد خالد 

الطباع )دار الفكر املعارص، دار الفكر، دمشق، 1416ه�، دون رقم الطبعة(.
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46- ع��ز الدي��ن بن عبد العزيز بن عبد الس��الم: القواع��د الكربى املوس��وم بقواعد األحكام 

يف إص��الح األن��ام، حتقيق نزيه كامل محاد، وعثامن مجع��ة ضمرية )دار القلم، 

دمشق، دون بيانات أخرى(.

47- عالء الدين أبو بكر بن مسعود بن أمحد احلنفي الكاساين: بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع، 

دار الكتب العلمية، بروت، الطبعة الثانية، 1406 ه�/ 1986م.

48- ع��الء الدين ش��مس النظ��ر أبو بكر حممد بن أمحد الس��مرقندي: مي��زان األصول يف نتائج 

العقول يف أصول الفقه، دراس��ة وحتقيق: عبد امللك عبد الرمحن أس��عد السعدي 

)رسالة دكتوراه غر منش��ورة، رقم الرسالة 912، مكتبة جامعة أم القرى، مكة 

املكرمة، اململكة العربية السعودية، 1404ه�/1984م(.

49- ع��يل پناه االش��تهاردي: تقريرات يف أصول الفقه، تقريًرا ألبحاث آقا حس��ني الربوجردي 

الطباطبايئ، مؤسسة النرش اإلس��المي التابعة جلامعة املدرسني، قم، إيران، دون 

بيانات أخرى(.

50- فخر الدين حممد بن عمر بن احلسني الرازي: املحصول يف علم أصول الفقه، دراسة وحتقيق: 

طه جابر فياض العلواين )مؤسسة الرسالة، بروت، دون بيانات أخرى(.

51- فخر الدين حممد بن عمر بن احلسني الرازي: املعامل يف أصول الفقه، حتقيق وتعليق: عادل 

أمح��د عبد املوج��ود، وعيل حممد معوض )دار عامل املعرفة، مؤسس��ة خمتار لنرش 

وتوزيع الكتب، القاهرة، مرص، ط1، 1414ه�/1994م(.

52- القايض النعامن بن حممد: اختالف أصول املذاهب، حتقيق: مصطفى غالب )دار األندلس، 

بروت، لبنان، ط3، 1983م(.

53- حممد إبراهيم الكربايس: منهاج األصول، من إفادات املحقق العالمة الش��يخ ضياء الدين 

العراقي، )دار البالغة، بروت، لبنان، ط1، 1411ه�/1991م(.

54- حممد الطاهر بن عاشور: حاش��ية التوضيح والتصحيح ملشكالت كتاب التنقيح، )مطبعة 

النهضة، تونس، ط1، 1341ه�(.

55- حمم��د الطاهر بن عاش��ور: مقاص��د الرشيعة اإلس��المية، حتقيق ودراس��ة: حممد الطاهر 

امليساوي )دار النفائس، األردن، ط2، 1421ه�/2001م(.
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56- حممد باقر الصدر: دروس يف علم األصول، )دار الكتاب اللبناين، بروت، لبنان، ط2، 1986م(.

57- حممد بن أمحد الرميل: هناية املحتاج إىل رشح املنهاج، دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع، 

بروت، الطبعة األخرة، 1404 ه�/ 1984 م.

58- حممد بن ش��امس البطايش: غاية املأمول يف علم الفروع واألصول، )وزارة الرتاث القومي 

والثقافة، سلطنة عامن، 1404ه�/1984م، دون رقم الطبعة(.

عيين املعروف باحلطاب: مواهب اجلليل يف رشح خمترص  59- حممد بن حممد بن عبد الرمحن الرُّ

خليل، دار الفكر، الطبعة الثالثة، 1412 ه�/ 1992 م.

60- حممد تقي املدريس: الترشيع اإلسالمي، مناهجه ومقاصده، )انتشارات املدّريس، طهران، 

1413ه�، دون رقم الطبعة(.

61- حمم��د رض��ا املظفر: أصول الفقه، )مؤسس��ة األعلم��ي للمطبوعات، ب��روت، لبنان، ط2، 

1410ه�/1990م(.

62- حممد كاظم اخلراس��اين: كفاية األصول، مع حوايش املحقق املرزا أيب احلس��ني املشكيين، 

حتقيق: سامي اخلفاجي )انتشارات لقامن، قم، إيران، ط1، 1417ه�(.

63- مصطفى اخلميين: حتريرات يف األصول، )مؤسسة تنظيم ونرش آثار اإلمام اخلميين(، مطبعة 

مؤسسة العروج، إيران، ط1، 1418ه�(.

64- موف��ق الدي��ن عبد الله ب��ن أمحد بن قدامة املق��ديس احلنبيل: روضة الناظ��ر وجنة املناظر 

يف أص��ول الفقه عى مذهب اإلمام أمحد بن حنبل، )مكتبة اإلس��كندرية، دون 

بيانات أخرى(.

ا: مصادر عربية أو مرتمجة أخرى ثانياً

ى ديوان املبتدأ واخل��رب يف تاريخ العرب  1- اب��ن خل��دون، عبد الرمحن: تاري��خ ابن خلدون املس��مَّ

والرببر ومن عارصهم من ذوي الشأن األكرب، ضبط وفهرسة خليل شحادة، مراجعة 

سهيل ذّكار، دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع، بروت، لبنان، ط1، 2001.

2- ابن عاشور، حممد الطاهر: تفسر التحرير والتنوير، الدار التونسية للنرش، تونس، 1984.
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3- البيهق��ي، احلافظ أبو بكر أمحد بن احلس��ني، حياة األنبياء صل��وات الله عليهم بعد وفاهتم، 

حتقي��ق وتعليق أمحد بن عطية الغامدي، مكتب��ة العلوم واحِلَكم، املدينة املنورة، 

اململكة العربية السعودية، ط1، 1993.

4- دوستويفسيك، فيدور: األبله، ترمجة سامي الدرويب، دار ابن رشد للنرش والتوزيع، بروت، 

لبنان، ط2، 1985.

5- دوستويفس��يك، فيدور: األخوة كارامازوف، ترمجة سامى الدروىب )دار رادوغا، موسكو، 

االحتاد السوفييتي، 1998، دون رقم الطبعة(.

6- الزخمرشي، أبو القاس��م حممود بن عمر بن حممد بن عمر اخلوارزمي: الكشاف عن غوامض 

حقائق التنزي��ل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل، مكتب��ة العبيكان، اململكة 

العربية السعودية، ط1، 1998. 

7- الط��ربي، حممد بن جرير: جام��ع البيان عن تأويل آي القرآن: جام��ع البيان عن تأويل آي 

القرآن، دار هجر، القاهرة، 2001.

8- العقاد، عباس حممود: مطالعات يف الكتب واحلياة، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، 2013. 

9- العقاد، عباس حممود: هذه الشجرة، دار الياسمني للنرش والتوزيع، 2017.

ا: املراجع العربية ثالثاً

1- الرياحي، س��امح: اجلس��د يف ثقافة اإلس��الم بني الفقه والبيان، مؤسسة مؤمنون بال حدود، 

مارس 2016.

2- الزحيى، وهبة، ومجال عطية: جتديد الفقه اإلسالمي، دار الفكر، دمشق، ط1، 2000م.

3- رشيط، عبد الله: الفكر األخالقي عند ابن خلدون، الرشكة الوطنية للنرش والتوزيع، 1975.

4- الصي��اد، كري��م: نظرية احلق-دراس��ة يف أس��س فلس��فة القانون واحلق اإلس��المية، مركز 

الكتاب للنرش، القاهرة، 2015.

5- الفيك، حس��ن: أح��كام األدوي��ة يف الرشيعة اإلس��المية، مكتبة املنه��اج للطباعة والنرش 

والتوزيع، الرياض، اململكة العربية السعودية، ط1، 1425 ه�.
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