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امللخص
ان علم اصول الفقه – إن صح التعبري -هو علم يعصم القاضي واحلاكم وعامل الدين من اخلطأ يف
االستنباط  ،ألنه به يتوصل األنسان اىل استخراج االحكام من املصادر األصلية .
إن مصادر احلكم الشرعي أو أدلة االحكام الشرعية  ،هي املنابع اليت تستقى منها االحكام الشرعية
واليت هي مصادر للحكم يف جمال القانون يف أكثرية الدول االسالمية واليت تكون موضوع دراستنا وحبثنا
 ،ألننا وجدان لألستاذ الدكتور مصطفى الزملي آراء وانفرادات يف هذا الباب من حيث التعريف واحلجية
والتقسيمات للمصادر املعتمدة .
واجهنا يف حبثنا هذا بعض الصعوابت منها أن أراء الزملي منثورة يف ثنااي كتبه ومؤلفاته  ،وهو عندما
يتحدث عن املقارنة بني العلوم املناظرة يضع لنا شروطاً يف غاية االمهية منها  -:أن تكون للمقارن ملكية

فقهية وعقلية انضجة قادرة على التحليل والتعليل واالستنتاج واستخالص ما هو االصلح  ،كما اشرتط
أن يكون املقارن ذا املام ابلعلوم اآللية  ،وأن يكون ديدنه يف كل حبث اخضاع ارادته لعقله دون العكس
 ،وان يعمل مبقتضى احلكمة القائلة "انظر اىل ما قيل وال تنظر اىل من قال " وأن يتسلح املقارن بسالح
الشك ليتوصل اىل اليقني  ،ولقد صدق الزملي ما قال فهو قد نفذ هذه الشروط يف مؤلفاته السيّما
االصولية  ،وبذلك جند له انفرادات واراء ذاتية خاصة به .
واألمر هذا يستوجب دراسة عميقة ملؤلفاته – السيّما االصولية – مث أن الوقت احملدد للمؤمتر وتغيري
أخر
أخر البدء هبذا البحث مما ّ
موعد انعقاده  ،وعدم االجابة على الرسائل املوجهة اىل أمانة املؤمترّ ،
اجنازه يف وقته  ،هذا ومل جند دراسة سابقة تتناول املوضوع بصورة منفردة ّ ،أما املنهج املتبع يف الدراسة
فهو املنهج االستقرائي التحليلي .
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:وخطة حبثنا توجز بتوزيع املادة العلمية له على مبحثني اثنني مها
.  مصادر احلكم الشرعي وتقسيماته-: املبحث االول
.  انفرادات االستاذ الدكتور مصطفى الزملي يف جمال مصادر احلكم الشرعي-: املبحث الثاين
. أهم النتائج والتوصيات
ّ وخيتم البحث بذكر
Abstract
The knowledge of the fundamentals of jurisprudence is a science
that protects the judge, the ruler and the world of religion from
error in devising, because it leads to the extraction of people from
the original sources.
The source of the Shariah ruling or the evidence of the Shariah
rulings are the sources that derive from the Shariah rulings which
are the sources of governance in the field of law in the majority of
the Islamic countries, which are the subject of our study and
research, because we found Dr. Mustafa Al-Zalmi opinions and
singularities in this section in terms of definition, Supported.
We have encountered in this research some difficulties,
including that Zulmi's views are scattered in the folds of his books
and his writings. When he talks about the comparison between
the corresponding sciences, he sets out the most important
conditions: - Comparative ownership of jurisprudence and
mature mentality capable of analysis, reasoning, He also stipulated
that the comparative be the one who is familiar with the
mechanical sciences, and that he should be guided in every
research to subject his will to his mind without vice versa, and to
work under the wisdom of "look at what was said and do not look
at the one who said," and compare the weapon with suspicion to
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reach certainty. What he said he had implemented these
conditions in the author Especially fundamentalism, and thus find
his own private views and opinions..

املبحث االول
مصادر احلكم الشرعي وتقسيماته
أدلة األحكام الشرعية أو مصادر احلكم الشرعي هي املصادر اليت تستقى منها األحكام الشرعية ،
وهناك تقسيمات كثرية هلا  ،فيما أييت خمطط تفصيلي لتقسيمات مصادر االحكام الشرعية .
مصادر (أدلة)
االحكام الشرعية
عقلية (تبعية)
(كاشفة للحكم)

نقلية
أصلية (منشئة
للحكم)
متفق عليها

تبعية (كاشفة)

مختلف عليها

متفق عليها

القياس
المصلحة
المرسلة

منشئ للحكم
القرآن الكريم

االجماع

قول الصحابة

االستصحاب

مبين للحكم
السنة النبوية

العرف

شرع َم ْن قبلها

االستحسان

سد الذرائع

تبني من املخطط اعاله أن مصادر احلكم الشرعي يف الشريعة االسالمية منها ماهي أصلية (منشئة)
أو مبينة للحكم وهي -:

 -1القرآن الكرمي -:
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الذي هو الكالم املعجز املنزل على النيب حممد  -صلّى هللا عليه وسلم -املكتوب يف املصاحف املنقول
ابلتواتر ،املتعبد بتالوته ( الصاحل  ،1977،ص ، )21فالقرآن كما يصفه االمام الشاطيب :كلية الشريعة
وعمدة امللة وينبوع الرسالة ونور االبصار والبصائر  ،وأ ّن ال طريق اىل هللا سواه وال جناة بغريه وال متسك
بشيء خيالفه (الشاطيب  1417 ،ه1997 -م .)195/ 8 ،
فالقرآن قاعدة االسالم وقطب الشريعة وآلية رجوع االصول  ،وال أمر يف الدين  ،اعظم منه وكل ما
جيل خطره ويعظم وقوعه السيّما من األمور الدينية راجع إليه ( اجلويين 1418 ،ه 1997-م /1 ،
ّ
 ،412و السمعاين  1418 ،ه 1999-م  ، ) 429/ 1،وداللة القرآن على االحكام قد تكون
قطعية  ،وقد تكون ظنية ،وجدير ابلذكر أ ّن السبب الرئيس من اسباب اختالف الفقهاء كامن يف ظنية
داللة النص على احلكم يف القرآن الكرمي ( الزملي 2014 ،م ،ص 65وما بعدها  ،والزملي  ، ،أصول
الفقه االسالمي يف نسيجه اجلديد 2014 ،م ،ص  62وما بعدها ) .

 -2السنة النبوية -:
حتتل السنة النبوية املركز الثاين بعد القرآن الكرمي يف كوهنا مصدراً تشريعياً أصلياً منشئاً مبينا متفقاً عليه
 ،وهي عند أهل أصول الفقه  :ما صدرت عن الرسول ( صلّى هللا عليه وسلم ) غري القرآن من قوله أو
فعله أو تقريره أو كتابته أو اشارته أو مهّه أو تركه ( اجليزاين  1427 ،ه  ، ) 110 /1 ،والسنة امشل
من احلديث ألن احلديث خيتص ابلقول غالباً ( الزملي  ،أصول الفقه  ،ص  69اهلامش )  ،هناك
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تقسيمات

للسنة

نبينها

النبوية

املخطط

يف

-:

اآليت

تقسيمات
السنة النبوية
من حيث كيفية
صدورها عن
النب ّي (صلّى هللا
عليه وسلم)

تقريرية

فعلية

بأعتبار
تسلسل سندها
مرسل ( غير
متصل) اكثر
من  100نوع

قولية

متصل (
مسند)
من حيث
قوة روايتها

آحاد

مشهورة

متواترة

ّأما داللة السنة على االحكام فقد تكون قطعية وقد تكون ظنية ( الزملي  ،أصول الفقه  ،ص 69
وما بعدها ).
ومن املصادر ما هي نقلية تبعية كاشفة وهي بدورها تنقسم اىل ما هي حمل اتفاق وهي-:
 -1االمجاع  -:وهو اتفاق مجيع اجملتهدين من أمة حممد (صلّى هللا عليه وسلم) بعد وفاته يف عصر
من العصور على حكم شرعي اجتهادي لسند واساسه مبدأ الشورى ( السيوطي  1405 ،ه-
1985م  ،ص. ) 180
هناك شروط الب ّد من األخذ هبا ليتحقق االمجاع االصويل والشروط ابختصار هي (أهلية االجتهاد ،

كون اجملتهد من أمة حممد (صلّى هللا عليه وسلم)  ،االتفاق التام صراحة أو ضمناً  ،كون االتفاق بعد
وفاة الرسول (صلّى هللا عليه وسلم)  ،وأ ّن يكون االتفاق على حكم شرعي معزز بسند شرعي )،
واالمجاع قد يكون صرحياً وقد يكون سكوتياً ( البجريمي  ، 96/4 ،والزملي  ،اصول الفقه  ،ص 90وما
بعدها  ،و الزملي  ،املدخل لدراسة الشريعة االسالمية 1435 ،ه2014-م  ،ص.) 57-56

 -2العرف -:
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هو ما تكرر استعماله من قول أو فعل حىت اكتسب صفة االستقرار يف النفوس والتقبل يف العقول
والرعاية يف التصرفات  ،ويتكون العرف من عنصرين مها -:العنصر املادي والعنصر املعنوي ( النفسي) (
االمسري 1420 ،ه2000-م ،صّ ، )93أما انواع العرف فيتنوع ابعتبارات خمتلفة كما مبني يف
املخطط اآليت -:
انواع العرف

باعتبار
عناصره(مكوناته)
المادية

باعتبار المشروعية

باعتبار الشمول

عرف قول

عرف عام (دولي)

عرف صحيح

عرف فعل

عرف خاص
(اقليمي أو محلي)

عرف فاسد

باعتبار وقوعه في
الوجود

ثابت

متغير

( الزملي  ،اصول الفقه  ،ص ، 111-110و الزملي  ،املدخل  ، 2014ص ، 59-58و حيدر ،
ج ، 1ص ، ) 40وليعمل ابلعرف هناك شروط الب ّد من مراعاهتا وهي  -:أ ّن يكون العرف صحيحاً ،
مطرداً  ،سابقاً وجوده على الواقعة  ،عاماً (من االحكام العامة)  ،و َّ
أن ال يتفق طرفا العالقة على العمل
خبالف مقتضى العرف ( السعيدي  ،ص. ) 53

ّأما االدلة التبعية النقلية املختلف فيها فهي -:
 -1قول الصحايب -:
النيب (صلّى هللا عليه وسلم) وآمن به والزمه فرتة زمنية حبيث يطلق عليه عرفاً اسم
هو قول كل من لقي ّ
الصاحب ومات مؤمناً (الزملي  ،املدخل  ، 2014،ص ، )60واختلف علماء املسلمني من االصوليني
والفقهاء يف مسألة حجية قول الصحايب وملخص ما ذهبوا إليه هو ما أييت -:
أ -قول الصحايب حجة مطلقاً ويقدم على القياس عند التعارض ( اآلمدي 1404 ،ه ) 316/ 1 ،

.
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ب -قول الصحايب ليس حبجة ألهنم على الرغم من منزلتهم العالية ومقامهم الرفيع مل يكونوا معصومني ،
إذ ال عصمة اآل للرسول الكرمي (صلّى هللا عليه وسلم) وال يوجد نص اثبت يف وجوب اتباعهم  ،وقول

الصحايب اجتهاد منه فال يع ّد مصدراً من مصادر التشريع ( الندوة  ،املوسوعة امليسرة يف االداين
واملذاهب واالحزاب املعاصرة ،ج  ، 81ص ،4و الكرمي .) 77/ 1 ،1400 ،
ج -انه حجة ان خالف القياس واآل فال  ،ألن الظاهر يف مثل هذه احلالة أ ّن يكون ذلك من مساع
الرسول (صلّى هللا عليه وسلم) .
د -حجة على غري الصحايب ( السفاريين 1402 ،ه1982-م ،ج ، 2ص. ) 463

 -2شرع َم ْن قبلنا -:
هي احكام هللا املشرعة لألمم السابقة بواسطة الرسل واالنبياء .
هناك اختالف يف العمل بشرع َم ْن قبلنا ( الزملي  ،اصول الفقه  ،ص  ،128والزملي  ،املدخل
 ، 2014،ص ، )60وخالصة رأي العلماء حول ع ّد شرع َم ْن قبلنا مصدراً وعدم عده مصدراً
يتلخص فيما أييت-:
 -1شرع َم ْن قبلنا شرع لنا ما مل يثبت نسخه .
 -2شرع كل نيب سابق ينسخ بشرع من أييت بعده ما مل يقم دليل على بقائه .
 -3ما ورد يف القرآن والسنة ونقله أهل الكتاب أو رواه املسلمون من الكتب املقدسة السابقة يلزمنا
العمل به .
 -4ما ورد يف القرآن أو السنة من شرع من قبلنا نلتزم به على اساس أنه شرعنا ما مل يثبت نسخه ( ابن
اجلوزي 1415 ،ه  ،ج ، 1ص ، 17و املوسوعة الفقهية الكويتية  ،ج  ، 26ص . )17
ّأما املصادر التبعية العقلية الكاشفة أو ابألحرى االدلة العقلية
فهي اليت يكون للمجتهد دور يف تكوينها ؛ كالوسائل الشرعية اليت يستدل هبا اجملتهد ويستند عليها من
الوجهة العقلية  ،وهي مصادر كاشفة لألحكام الشرعية  ،وعددها حسب أرجح اآلراء مخسة مصادر
اعرتف هبا أكثر أهل الشرع كأدلة عقلية شرعية يستعني هبا اجملتهد الكتشاف احكام قضااي غري
منصوص عليها وهي كما أييت -:
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 -1القياس -:
هو -:احلاق أمر مل يدل على حكمه نص خاص ظاهراً أبمر آخر ورد النص حبكمه الشرتاكهما يف

العلة املوجبة لتشريع هذا احلكم ( املاوردي  ،ج  ، 16ص  ،264وابن بدران  ، 1401 ،ص. 318
ويتكون القياس من اربعة اركان ( عناصر) هي -:
أ -املقيس عليه (االصل) ب -املقيس (الفرع) ،

ج -حكم االصل ،

د -العلة (املقيس) (هي الواقعة اجلديدة اليت هي املصلحة اليت شرع احلكم ألجل رعايتها  ،ولكل من
هذه االركان شروط خاصة هبا تفاصيلها موجودة يف كتب اصول الفقه  ،والقياس ابعتبار العلة قد يكون
جلياً وقد يكون مساوايً  ،وقد يكون قياساً أدىن ( أمري ابدشاه  ،ج  ، 3ص ، ) 416والقياس مصدر
من مصادر احلكم الشرعي عند فقهاء املسلمني عدا الشيعة االمامية والظاهرية فأهنم ال يع ّدون القياس
مصدراً لألحكام الشرعية  (.الزملي  ، 2014 ،ص 147اهلامش ).

 -2املصلحة املرسلة -:
املصلحة هي جلب املنفعة ودفع املفسدة  ،واملصاحل قد تكون معتربة من الشارع  ،وقد تكون ملغاة ،
وقد تكون مرسلة (مطلقة)  ،وهذه األخرية هي موضوع البحث  ،وهي املصاحل اليت مل ينص الشارع على
اعتبارها وال على عدم اعتبارها كاملصاحل اليت تتجدد بتجدد الزمان وتتغري بتغيري املكان وتتطور بتطور
احلياة (املوسوعة الفقهية الكويتية  ،ج  ،1ص.)131
تردد الفقهاء بني قبول املصاحل املرسلة ورفضها  ،فمنهم من ع ّدها من االدلة الشرعية التبعية وبىن
عليها االحكام الفقهية  ،ومنهم من ع ّدها من االصول املوهومة اليت جيب رفضها وعدم بناء االحكام
عليها  ،والواقع َّ
أن املصلحة املرسلة مصدر شرعي كاشف ألحكام هللا (اآلمدي  ،ج ،1404 ،4
ص. )33
يتبني من اقوال علماء األصول أن تقسيم املصلحة اىل املعتربة واملهملة واملرسلة ال مربر له ألن املصاحل
الشرعية كلها معتربة فال وجود للمصلحة امللغاة (بن أمري احلاج  1419 ،ه1999-م  ،ج، 5
ص ، 397والغزايل  ، 1413 ،ص  173و ، ) 376ألن االلغاء يستلزم سبق االعرتاف ابمللغاة
واعتبارها مث الغائها وهو ابطل  ،وكذلك ال وجود للمصلحة املرسلة غري اخلاضعة لعلم هللا وارادته ،
واملصاحل املعتربة ابعتبار االهلية هي على الرتتيب  ( -:مصاحل ضرورية  ،حاجية  ،حتسينية ) ( الزملي ،
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 ، ) 179 ، 2014وقد وضع العلماء شروطاً للعمل ابملصلحة واالستدالل هبا على وجود احلكم
أهم هذه الشروط هي -:
وكشفه  ،و ّ
أ -ان تكون مندرجة حتت مقاصد الشارع .
أهم منها .
قطعية  .ج -عدم تفويتها ملصلحة ّ

ب -عدم معارضتها لنص تكون داللته على احلكم

وللمصلحة الشرعية احلقيقية أمهّية كبرية يف التفاسري االجتهادية والتطبيقات القضائية والتشريعات
الوضعية والتعديالت القانونية ( الشنقيطي  ،1410 ،ص  ، 14وفاعور 1427 ،ه  2006-م  ،ج
 ،2ص . )101

 -3االستحسان -:
شن بعض العلماء على
هو استثناء بعض اجلزئيات من حكم كلياهتا ملصلحة أو ضرورة أو عرف  ،وقد ّ
االستحسان محلة شعواء  ،اهتمه البعض أبنه تلذذ واجتهاد ابهلوى  ،وقال آخرون أنه شهوة واتباع للهوى
وتقول على الشريعة ( الشوكاين 1419 ،ه 1999 -م  ،ج، 2
والضالل  ،كما هو عدمي الفائدة ّ
تقول على الشريعة  ،بل
ص ، )182والواقع غري ذلك فاالستحسان ليس لذة وال هوى وال ضالل وال ّ
هو عدول عن تطبيق احلكم االصلي يف واقعة معينة اىل حكم استثنائي ملا يقتضيه من جلب نفع أو دفع
حرج أو رفع ضيق ،

يرجع اىل العمل ابملصلحة من جلب منفعة أو دفع مضرة ( التسويل ،
ان العمل ابالستحسان َ
 1418ه1998 -م  ،ج ، 1ص ، 114-112و ج ،2ص ، )219فاالستحسان  :هو العدول
يف مسألة عن مثل ما حكم به يف نظائرها  ،اىل حكم آخر أوفق للناس ملقتضى شرعي يقتضي ذلك
العدول  ( .عبدهللا 2012 ،م1433-ه  ،ص ،) 54اآل أن العمل هبا يف صورة االستحسان يكون
من ابب االستثناء من القواعد الكلية والنصوص العامة  ،فكل واقعة يطبق فيها االستحسان تطبق فيها
املصلحة دون العكس .
واخلالصة  -:أن االستحسان أصل من أصول الفقه االسالمي ارشدان اىل تطبيقه القرآن الكرمي
والسنة النبوية وقضاء اخللفاء الراشدين  ،وله أمهية كبرية يف احلياة العملية ويف الوقائع احملاطة ابلظروف
الطارئة  ،والعمل ابالستحسان هو العمل ابلنصوص اليت تدعو اىل اليسر ورفع احلرج .

 -4االستصحاب -:
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هو استدامة حكم سابق يف زمن الحق على اساس عدم ثبوت مزيله ( ابن جنم  ، 1980 ،ج، 1
ص ، 73والزملي  ، 2014 ،ص ، ) 225وقد اختلف العلماء يف حجيته فقيل حجة مطلقاً  ،ونفاه

كثري على االطالق واختار الفحول الثالثة ( أبو زيد ومشس االئمة وفخر االسالم ) أبنه حجة للدفع ال
لالستحقاق وهو املشهور عند الفقهاء ( ابن جنيم 1400،ه ،1980 -ج ، 1ص، )73و
لالستصحاب انواع اربعة هي -:

 -1استصحاب االابحة االصلية لألشياء النافعة لإلنسان  -2 .استصحاب حكم الرباءة االصلية .
 -3استصحاب احلكم الثابت بدليل شرعي  - 4 .استصحاب صفة معتربة يف احلكم ( الصفة
االصلية) ( الزملي  ،اصول الفقه يف نسيجه اجلديد  ،ص  226وما بعدها ،والزملي  ،املدخل ، 2014،
ص ،71-70و املالكي 1420 ،ه1999-م  ،ج ، 1ص  ،130والغزايل  ،1412 ،ج ، 1ص
.) 160

 -5سد الذرائع -:
إن س ّد الذرائع دليل من ادلة االحكام الشرعية  ،فالوسائل معتربة مبقاصدها ألنه من غري املعقول أن حيرم
الشارع شيئاً مث يسمح ألسبابه ووسائله فيجعلها مباحة أو يرتكها على اابحتها االصلية  ،والنتيجة ان
كون الشي مباحاً مشروط أبن ال يؤدي اىل مفسدة راجحة  (.الشوكاين 1419 ،ه1999-م ،ج، 2
ص ،192والسبكي 1411 ،ه1991-م  ،ج ، 1ص . )137-135
هذا والب ّد لنا من االشارة هنا اىل أن ما مت سرده يف هذا املبحث كان نبذة خمتصرة للتعريف أبدلة
االحكام الشرعية وبعض احكامها .

املبحث الثاين
انفرادات االستاذ الدكتور مصطفى الزملي يف جمال مصادر احلكم الشرعي
بدءً الب ّد من االشارة اىل ما اسداه االستاذ الدكتور مصطفى الزملي للمكتبة االسالمية ابللغة العربية
أهم ما جاد به قلمه يف هذه اجملاالت -:
من مؤلفات قيمة يف جمال القانون والشريعة  ،فيما أييت ّ
أهم املصادر املعتمدة يف هذا البحث .
 -1اصول الفقه االسالمي يف نسيجه اجلديد وهو من ّ
 -2ايضاح الفوائد يف شرح القواعد على منط جديد .
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 -3جمموعة االحباث القرآنية وفيها -:
ب -ال رجم يف القرآن.

أ -مستنقع العبيد واجلواري وجتفيفه يف القرآن .

ج -ال قتل للمرتد غري املفسد يف القرآن  .د -القرآن وقاعدة "الولد يتبع خري االبوين ديناً "
ه -القرآن وقاعدة " تتغيري االحكام بتغيري االزمان ".
 -4املدخل لدراسة الشريعة االسالمية يف منطه اجلديد .
 -5حكم احكام القرآن .
دراسة مقارنة).

 -6فلسفة الشريعة .

 -7نظرية االلتزام برد غري املستحق (

 -8التبيان لرفع غموض النسخ يف القرآن .

 -9دالالت النصوص وطرق استنباط االحكام يف ضوء اصول الفقه االسالمي.
 -10جمموعة االحباث القانونية وفيها -:
أ -املبادئ العامة لعدالة القضاء يف االسالم  .ب -منهاج االسالم يف مكافحة االجرام .
ج -تفنيد مزاعم أتثر الفقه االسالمي وقواعده ابلفقه الغريب  .د -القانون االصلح للمتهم يف
ضوء املىت الفلسفي  .ه -اثر احكام الشريعة يف التشريعات العربية احلديثة  .و -التعليق على
التعديل رقم  21لقانون االحوال الشخصية لسنة  . 1959ح -اخطاء اصولية البن السبكي يف
كتابه مجع اجلوامع  .ط  -الدولة واملفاضلة بني النظامني امللكي واجلمهوري  .ي -الدفاع الشرعي
اخلاص يف الشريعة والقانون  .ك -اخلنثى املشكل واالحتياط يف توزيع الرتكة  .ل -االلتزامات يف
ضوء املنطق والفلسفة .
 -11موانع املسؤولية اجلنائية يف الشريعة االسالمية والتشريعات اجلزائية الوضعية .
 -12معني القضاة لتحقيق العدل واملساواة .

 -13اسباب اابحة االعمال االجرامية .

 -14فلسفة القانون – املنطق القانوين يف التطورات.
 15جمموعة االحباث احلقوقية -:
أ -حق احلرية يف القرآن.

ب -حقوق االنسان وضماانهتا يف االسالم .

 -16جمموعة االحباث االجتماعية -:
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أ -الطالق يف القرآن الكرمي  .ب -الطالق مراتن يف تفاسري القرآن  .ج -الطالق يف االسالم قبل
املذهب  .د -طالق احلائض واملريض مرض املوت يف الفقه املقارن .ه -طالق الغضبان والسكران أو
املكره يف الفقه االسالمي  .و -الطاقة الروحية واحلضارة .
 -17املسؤولية اجلنائية يف الشريعة االسالمية دراسة مقارنة ابلقانون .
 -18احكام الزواج والطالق يف الفقه املقارن – دراسة مقارنة ابلقانون .
 -19فلسفة املسؤولية القانونية يف ضوء املقوالت االرسطية .
 -20جمموعة االحباث الطبية -:
أ -ختان االانث واضراره وحترميه يف القرآن  .ب -التدخني اضراره وحترميه يف القرآن  .ج -حكم
التعامل مع اجلني البشري يف الشريعة االسالمية .د -االجهاض والتلقيح الصناعي وحتديد النسل .
ه -مدى مشروعية االعمال الطبية .
 -21اسباب اختالف الفقهاء .

 -22مدى سلطان االرادة يف الطالق .

أن عناوين هذه املؤلفات مسجلة يف هناايت مؤلفات الزملي أغلبها  ،ينظر على سبيل املثال ال احلصر
( الزملي  ،كارواين ژايمن (رحلة حيايت) 1437 ،ه2016 -م  ،ص 847وما بعدها )
هذا وجدير ابإلشارة اىل أن هذه املؤلفات كلها مطبوعة ضمن جمموعة واحدة حتمل عنوان الكامل
للزملي يف الشريعة والقانون  ،وقد طبع على نفقة السيد نيچرڤان ابرزاىن رئيس حكومة اقليم كوردستان
عام  ، 2014ويتميز الطبع ابألانقة والراتبة واجلمال  ،بعد السرد املوجز ملؤلفات الدكتور مصطفى الزملي
الب ّد من اإلشارة اىل منهج الدكتور الزملي يف كتبه وهو كما يذكره يتلخص فيما أييت -:
 -1االقتصار على املوضوعات اجلوهرية العملية  -2 .االبتعاد عن استعراض اآلراء اخلالفية االصولية
العقيمة  -3 .امهال االمثلة البالية املكررة  -4 .استبعاد املوضوعات االصولية اليت دخلت يف ذمة
التأريخ  -5 .اضافة قواعد ومسائل جديدة ،هي كما يقول الزملي من بنات افكاره  ،واتباع اسلوب
وسط يف العرض  -6 .حماولة العرض بتعابريه اخلاصة الواضحة  ( .الزملي  ،أصول الفقه يف نسيجه
اجلديد  2014 ،م،ص. ) 21
إن االستاذ الزملي يف مقدمة كتابه اصول الفقه يف نسيجه اجلديد يشري اىل أن التصنيف ال خيلو عن
أحد املعاين الثمانية ( اخرتاع معدوم  ،مجع مفرق  ،تكميل انقص  ،تفصيل جممل  ،هتذيب مطول ،
ترتيب خملط  ،تعيني مبهم  ،أو تبني خطأ ) ( الزملي  ،ص  ، ) 20والباحث فيما ألفه الدكتور الزملي
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يرى أن مجيع هذه املعاين موجودة يف مؤلفاته األصولية  ،والذي يلفت نظران هو اخرتاعه للمعدمات ،
كما تتبني فيما أييت من االمثلة واالمنوذجات اليت نذكرها يف الفقرات اآلتية -:

أوالً  -:ما خيص املصدر األول ( القرآن الكرمي ) -:
نلخص يف مؤلفات الزملي عن هذا املصدر ما أييت-:
 -1وصفه للقرآن الكرمي أبنه دستور  -:يصف الدكتور مصطفى الزملي القرآن الكرمي أبنه آخر
دستور اهلي جاء معدالً للدساتري االهلية السابقة اليت نزلت على االنبياء والرسل  ،تضمن امهات
احكامها مضيفاً اليها احكاماً جديدة اقتضاها نضج العقل البشري ليستقر عليها االنسان وأيخذ هبداها
يف تطوير حياته وضمان سعادته الدنيوية واألخروية  ،فهو يشري اىل أن وظيفة الدستور التخطيط
والتصميم لتنظيم احلياة ووضع القواعد الكلية اليت يتقيد هبا املشرع الوضعي  ،فالقرآن اقتصر على القواعد
الكلية وخول العقل البشري ارجاع اجلزئيات اىل تلك الكليات ( الزملي  ،ص ،441والزملي ،جمموعة
االحباث القانونية 2014 ،م ،ص ، 105و الزملي  ،حكم احكام القرآن 2014 ،م  ،ص )16-15
 ،وهنا البد من تعريف الدستور وبيان وظيفته  ،فالدستور من ضرورات الدولة كما أن النظام السياسي
مرتبط ابلدولة ( عبدهللا  ،خاموش  ،2011 ،ص) 5
أن كلمة دستور غري واردة يف قواميس اللغة العربية القدمية  ،وأرجعها بعض الكتاب اىل أصل فارسي
دخلت اللغة العربية عن طريق اللغة الرتكية  ،وهي تعين األساس أو القاعدة كما أتيت مبعىن الرتخيص أو
األذن  ،ويقابل كلمة دستور يف اللغة العربية مصطلح القانون األساس وقد أستعمله الدستور العراقي
األول يف عام 1925م  ،فالدستور لغوايً هو جمموعة القواعد اليت حتدد األسس العامة لطريقة تكوين
اجلماعة وتنظيمها (الشاوي ،1981 ،ج ،1ص ، )9وقد عرف الدستور اصطالحاً أبنه جمموعة من

القواعد األساسية احملددة ملصدر السلطة وتنظيم كيفية ممارستها وانتقاهلا والعالقات بني القابضني عليها ،

كذلك القواعد احملددة للحقوق واحلرايت العامة يف الدولة (املفرجي وآخرون  ، 1990 ،ص. ) 161
كل هذا يعين أن الدستور موضوع ألجل توضيح وحت ديد شكل وهيكل احلكومة الرئيس ،وحتديد
العالقات بني السلطات الثالثة ( التنفيذية والتشريعية والقضائية )  ،كما أنه ينظّ ّم العالقة بني احلاكم
والدولة  ،فضالً عن االعرتاف ابحلقوق املدنية األساسية للمواطنني  ،بذا ميكن التمييز بني الدستور
والقانون فالدستور جوهري واساسي وهو امسّى من القانون  ،وهذا ما يسمى مببدأ مسو الدستور أي علو
القواعد الدستورية على غريها من القواعد القانونية املطبقة يف الدولة أو املقاطعة االقليم (عبد الفتاح ،
 ،2015ص ، )13والدستور ال يتطرق اىل اجلزئيات وال يتضمن االحكام التفصيلية وال يتناول كل
ش يء ابالسم  ،وإمنا يقتصر على ذكر امهات االحكام  ،وأتسيس االسس العامة وتقعيد القواعد الكلية
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 ،ووضع اطار يتحرك عقل املشرع يف حدوده  ،حبيث ال جيوز تشريع قانون يتعارض مع قاعدة من
قواعده وال اصدار تعليمات خارجة عن اطاره  ،فالقرآن الكرمي مبا أنه دستور كما يقول الزملي اقتصر
على االسس العامة والقواعد الكلية ووضع اطاراً اخالقياً  ،وقال لعقل االنسان حترك يف ضوء
مصطلحات احلياة يف الدنيا الواسعة شريطة أن يكون هذا التحرك ضمن حدود هذا االطار االخالقي (
الزملي  ،ص.) 45
بناءً على ما تق ّدم فأن النظام القانوين للدولة أبكمله حمكوم ابلقواعد الدستورية  ،وهذا يعين َّ
أن أي

سلطة من سلطات الدولة جيب أن متارس عملها ضمن السلطة اليت خوهلا هلا الدستور وابحلدود الّيت
رمسها هلا (الطهراوي  ، 2006 ،ص .) 352

 -2أحكام القرآن -:
للزمل ي يف بيان انواع االحكام يف القرآن الكرمي رأيه اخلاص  ،فهو قد خرج عن التقسيم الثالثي
لألحكام الواردة يف القرآن  ،والّيت هي (االحكام االعتقادية والعملية واخللقية) خالفاً ملا عليه علماء علم
اصول الفقه  ،وجاء بتقسيم مخاسي فأضاف اىل االقسام الثالثة قسمني أخرين مها  :االحكام الكونية
واالحكام العربية ويقول هبذا الصدد – أن التقسيم الثالثي خطا شائع بل اعتداء على القرآن ألن كل
آية من آايته بينت حكماً يتعلق بتنظيم احدى احلياتني (الدنيوية واألخروية) فهو (اي القرآن) كمخزن
يشتمل على مجيع احلاجيات  ( .الزملي ، 2014 ،ص 20و 45وما بعدها )  ،ويشرح لنا االحكام
الكونية بقوله  :تضمن القرآن الكرمي آايت كونية كثرية ذات ٍ
معان علمية وهي واصلة اىل درجة االعجاز
ومل يدركها املفسرون من األولني  ،بل منها ما اكتشفها التطور العلمي احلديث وبني معانيها ومقاصدها
ومنها ما مل تكتشف بعد  ،وهي تنتظر االكتشافات العلمية اجلديدة يف املستقبل ،وحكمة اآلايت
الكونية هي تقوية االميان ابلقرآن الكرمي وتثبيت العقيدة أبنه ليس من صنع البشر  ،وامنا هو منزل من هللا
 ،فضالً عن ذلك فأن فيها توجيه االنسان اىل التفكر يف هذا الكون املسخر لالنتفاع به مادايً ومعنوايً ،
ولكن كثري من الناس ال يدركون االسرار الكونية هلذه اآلايت وفلسفتها ( الزملي  ، 2014 ،ص -52
. )53
ّأما االحكام العربية وهي االحكام اليت تؤخذ من اآلايت اليت تبحث عما فعلته االمم السابقة قبل
االسالم  ،وما انلته تلك االمم من جزاء  ،وفلسفة هذه اآلايت واحكامها كامنة يف أهنا توجه االجيال
املتعاقبة بعد ظهور االسالم حنو العربة مبا فعلته االمم السابقة ومبا انلته من جزاء  ،وبقياس حاهلم
ومصريهم على حال تلك االمم ومصريها  ،يقول الدكتور الزملي عن هذه اآلايت  :وهذه اآلايت وامثاهلا
احكامها عربية ومجلها خربية ومعانيها طل بية  ،فأهنا أتمر كل جيل أن أيخذ العربة من جيله السابق من
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حيث اجلرائم والعقوابت  ،وأن يستعني مبا ورثه من جيله السابق من خري أو علم أو انتاج علمي أو حنو
ذلك  ،فيستثمر هذا املوروث ليضيف اليه رحباً جديداً فيرتكه ملن أييت بعده  ،ألن احلضارة البشرية

تكونت هبذه ا لطريقة فهي ليست من صنع جيل واحد  ،وامنا ساهم فيها كل جيل بقدر ما يقدمه من
النفع ملصلحة جيله واالجيال اليت تليه  (.الزملي ، 2014 ،ص  ، 55-54والزملي ،فلسفة الشريعة ،
2014م  ،ص. ) 27-23

 -3النسخ -:
هذا ومن االمور املتعلقة ابملصدر االول ومما للزملي رأي خاص فيه ؛ موضوع النسخ الذي هو حسب
رأي املتأخرين " رفع احلكم الشرعي بدليل شرعي " ( الصاحل  ،ص ، )261والسلف  ،قد عرفوه أبنه
كل ما يطرأ على ظاهر النص من ختصيص عمومه أو تقييد مطلقه أو بيان جممله أو تدرج حكمه أو
ختفيفه أو الغاء احلكم أو حنو ذلك ( الزملي  ،التبيان لرفع غموض النسخ يف القرآن 2014 ،م ،
ص ، ) 17وبعد مناقشة مستفيضة آلراء املؤيدين واملعارضني لوجود النسخ يف القرآن توصل االستاذ
الزملي اىل رأي مفاده  -:ان النسخ مبعناه العام عند السلف الصاحل جائز وروده يف القرآن الكرمي  ،وأ ّن
اريد ابلنسخ معناه عند املتأخرين من االصولني – الّذي هو الغاء وحي سابق يف القرآن بوحي الحق ،
النيب ابألمجاع  ،وال يكون بغري القرآن من سنة أو امجاع أو غري ذلك وكل زعم
فإنه ال يكون بعد وفاة ّ
هبذا الشأن ابطل  ،فهو يرى أنّه ال يوجد يف القرآن النسخ مبعناه اخلاص ( الزملي  ،التبيان  ،ص، 17
 ، )362 ، 78والرأي هذا قد تبناه املال حممد جليزادة (مالى کهوره ) وصرح به يف كتبه السيّما تفسريه
للقرآن الكرمي ابللغة الكردية وكتابه املصقول – يف علم االصول ( علي 2006 ،م  ،ص 178و274
).
مناقشة وتعليق-:
هذا وبعد سرد رأي االستاذ الدكتور الزملي وتعريف الدستور ودوره  ،نقول أذا كان لنا احلق يف
التعليق على وصف استاذان الدكتور الزملي للقرآن أبنه دستور فنقول  ،أن كلمة دستور قاصرة عن التعبري
عما يف القرآن تعبرياً دقيقاً  ،ألن القرآن فضالً عن تنظيمه للعالقات بني السلطات الثالثة ( التشريعية
والتنفيذية والقضائية )  ،وحت ديده لألسس العامة لطريقة تكوين اجلماعة وتنظيمها  ،وكذلك وضعه
للقواعد العامة للحقوق والواجبات واحلرايت العامة تطرق اىل أمور أخرى السيّما يف موضوع العقيدة ،
بل كان تركيزه االساس على غرز عقيدة سليمة واخالق مرضية  ،ومن مث يكون للتنظيم التشريعي أو
التنفيذي والقضائي دور يف حياة االفراد واجملتمعات  ،فضالً عن ذلك فأن نصوص الدستور قابلة للتغيري
والتعديل ّ ،أما نصوص القرآن الكرمي فال تقبل التعديل والتبديل  ،والقرآن ملزم عقيدة وكالً .
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هذا وال يستبعد ورود اخلطأ يف الدستور ألنه عمل جمموعة من الناس ّأما النص القرآين فال يتصور فيه
اخلطأ ألن مصدره الوحي االهلي  ( .الزملي جمموعة االحباث القانونية 2014،م  ،ص.) 105
خيص موضوع تقسيم االحكام الواردة يف القرآن اىل مخسة اقسام وليست ثالثة إبضافة
ّأما فيما ّ
قسمي االحكام الكونية والعربية  ،فنقول إذا سران مع تعريف االستاذ الدكتور الزملي للحكم الشرعي على
أنّه  :خطاب هللا املتعلق بتصرفات االنسان والوقائع على وجه االقتضاء أو التخيري أو الوضع ( الزملي ،

 ، 2014ص ، ) 245فأن االحكام الكونية والعربية ال تندرج ضمنها ألهنا ليست فيها اقتضاء وال
ختيري وال وضع  ،وإمنا تندرج ضمن ابب الوعظ واالرشاد والتوجيه  ،لذلك نقول أن احلكم الّذي يقصده
استاذان هو مطلق احلكم وليس احلكم الشرعي ألن احلكم الشرعي خطاب الشارع املفيد فائدة شرعية
متعلقة خبطاب الطلب أو االقتضاء  ( ،االمدي ،ج ،1ص )89ويتضح ذلك أكثر إذا اخذان ابلرأي
القائل أبن العقائد تكتسب ( االمدي ،ج، 1ص .)89
خيص النسخ فهو جائز وصحيح عند املسلمني امجع  ،ومل ينكره اآل بعض املسلمني (
ّأما فيما ّ
البزدوي  ،علي بن حممد البزدوي احلنفي  ،اصول البزدوي  ،كنز الوصول اىل معرفة االصول  ،مطبعة
جاويد بريس كراتش  ،ابكستان  ،ج ، 1ص .) 218
يرى املال حممد جليزاده (مهالى گهوره) أبن احلكم بنسخ تناقض أحد الدليلني لآلخر ضروري ،ويقول
 :أن النزاع يف النسخ يف الواقع أو اجلواز قليل اجلدوى  ،ويبدو من كالمه أنه ليس مع النسخ ابملفهوم
العام الّذي هو " خطاب دال على ارتفاع احلكم الثابت ابخلطاب املتقدم على وجه لواله لكان الزماً مع
تراخيه عنه" ( السمعاين 1997 ،م ،ج، 1ص ( )417واملال حممد جليزادة 1430 ،ه2009-م
،ص. 211
هذا ونستشف من رأي االستاذ الزملي أنه كان معجباً مبالى گةورة يف موضوع النسخ ( السمعاين -
1999م ،ج ،1ص ،) 417على الرغم من أ ّن رأيهما يف املوضوع خمالف لرأي مجهور األصوليني
القائلني ابلنسخ .

اثنياً – يف موضوع االمجاع -:
يرى الزملي أبنه مبا أن أهلية االجتهاد مفقودة اليوم يف العامل االسالمي  ،فأن أهلية الرتجيح متوفرة
لدى كثري ممن هلم اخلربة أبصول الشريعة وفروعها  ،االّ إهنم ينقصهم أمران مها -:
 -1االنفتاح واملرونة البعيدة عن امليوعة .

 -2التخلّي عن التعصب املذهيب .
16

ويقرتح هبذا الصدد  :تشكيل جلنة ممن يتوفر فيهم هذان الشرطان لالتفاق واالمجاع على اختيار الرأي
الراجح من املذاهب الفقهية  ،يف كل مسألة خالفية العتبار هذا الرأي اجملمع عليه تشريعاً ملزماً للكل ،

وبذلك ينجو العامل االسالمي من تضارب الفتاوي واختالف االحكام القضائية وتباين القوانني الوضعية
يف القضااي املتماثلة وتقضي على التعصب املذهيب اىل األبد  ،ويتأمل الزملي أن يتحقق ذلك يف املستقبل
( الزملي  ، 2014 ،ص.)92
هذا ويف موضوع امكان انعقاد االمجاع يف العصر الراهن ،ولإلجابة عن سؤال هل ابإلمكان انعقاد
االمجاع يف العصر احلاضر الكتشاف االحكام الشرعية للوقائع املستجدة ؟ يقول  :اجلواب على هذا
السؤال ذو شقني مها -:
 -1اجلانب السليب  -:القول بعدم تيسري انعقاد االمجاع من الناحية العملية يف الوضع احلايل  ،الذي
عليه املسلمون فالكثري من أهل العلم ال يرى أمكان انعقاد االمجاع  ،ألن منهم من صرح قائالً هذه
دعوى بشر املرسي وجمموعة مؤلفني  ،ج1429 ،42ه2008-م ،ص  ، )127حدد االستاذ الزملي
أسباب عدم امكان انعقاد االمجاع مبا أييت -:
أ -ال يوجد يف العامل االسالمي حسب ما اعتقد َم ْن تتوافر فيه أهلية االمجاع والرأي واالستنباط .
ب -إذا أخذان برأي بعض العلماء من االصوليني والفقهاء يف جواز امجاع من مل يبلغ درجة االجتهاد ،
فأن من الصعب أتفاقهم على رأي موحد وحكم واحد للقضية املعنية مبعرفة حكمها وذلك ألن :
طبائعهم خمتلفة ومتأثرة ابلتعصب املذهيب أو الطائفي أو الفلسفي  ،فضالً عن تفاوت ملكاهتم الذهنية
يف التعمق والتفكري وفهم واقع احلياة وادراك روح الشريعة االسالمية  ،يضاف اىل ما تقدم عدم متيز
بعضهم بني الشريعة االسالمية والفقه االسالمي ومتسكهم ابلنصوص القرآنية  ،مث عدم حماولة البعض –
ممن يعرفون أبنصار النزعة السلفية االستفادة من أراء الفقهاء العظام وأئمة املذاهب الفقهية  ،لالستفادة
من تلك الثروة العظيمة اليت تركوها لنا على اضافات جديدة اليها وعلى مواجهة املستجدات بتقدمي
احللول هلا يف ضوء آايت القرآن الكرمي والسنة النبوية متمسكني ابملسالك الشرعية اليت سلكوها هؤالء
الفقهاء من استنباط االحكام من ادلتها  ،هذا وفضالً عن السببني املذكورين فأن العلماء يف السابق
كانوا يعللون عدم امكان انعقاد االمجاع بعد عصر الصحابة بسبب تفرق العلماء يف البلدان وهذا غري
واقعي (ابن حزم  ،لبنان ).

 -2اجلانب االجيايب  :هو بصيص األمل فيمن اشار اليهم الرسول ( صلّى هللا عليه وسلم) بقوله " ال
تزال طائفة من أميت ظاهرين على احلق حىت أييت أمر هللا " (البخاري 1407 ،ه1987-م ،ج،6

ص ، ) 2666ففي أكثر االقطار االسالمية يوجد بعض العلماء االفاضل ممن تتوافر فيهم أهلية الرتجيح
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 ،إلملامهم أبصول الشريعة ،وفروعها  ،إبمكاهنم استغالل موسم احلج للتجمع يف مكة املكرمة أو املدينة
املنورة لدراسة الوقائع أو املستجدات اليت مل يسبق هلا املثيل يف العصور السابقة ومل يعاجلها فقهاء الشريعة
ببيان احكامها  ،لال تفاق على احكامها الشرعية يف ضوء القواعد العامة واالسس الراسخة يف القرآن
الكرمي مستعينني أبصول االستنباط للسلف الصاحل من االئمة اجملتهدين  ،مث ارسال ما يتم االتفاق عليه
اىل من مل يتيسر له احلضور من االقطار االسالمية  ،وهذا أمر ممكن وسهل يف الوقت احلاضر للتطور
ٍ
العلمي الّذي تشهده وسائل االتصاالت  ،فإذا متت موافقة الكل
فعندئذ يع ّد هذا االتفاق امجاعاً صرحياً

ودليالً قطعياً ملزماً جيب العمل مبقتضاه يف العامل االسالمي  ،وجيب ادراجه ضمن التشريعات والقوانني
الوضعية ليكتسب صفة االلزام الرمسي فضالً عن االلزام الشرعي (الزملي ، 2014 ،ص ) 106-104
ملحوظاتنا على أراء الزملي حول االمجاع -:
إن رأي االستاذ الزملي أبن أهلية االجتهاد مفقودة وأنه ال يوجد يف العامل االسالمي َم ْن تتوافر فيه
اهلية االمجاع والرأي واالستنباط  ،فيه نوع من التشاؤم واليأس حباضر العامل االسالمي والتقدم الّذي
يشهده يف خمتلف املضامري السيّما يف جمال العلوم االسالمية  ،وأهلية االجتهاد مسألة نسبية واضافية

ومجهور املسلمني هو احلكم ،وهم اصحاب الشأن يف متييز األعلم واألقوم  ،وليس يف الدين كنسية أو
سلطة حتتكر الفتوى أو تعد صاحب الرأي الفصل ( بو يداين ،ج ،2ص ، )102مث أن شروط اجملتهد
ليست صعبة املنال ألهنا عبارة عن العلم ابلكتاب والسنة ولغة العرب وأصول الفقه وواقع الناس

ومشاكلهم مع عقل راجح وحكمة وعلم مبقاصد التشريع  ،فضالً عن تقوى هللا ( عبد اخلالق  ،ص
42على الرابط  ، http// www.al-aslam.com -:والنووي  ،ج ، 8ص ، 83وج،11
ص(، )95واحلصيين  ،1994،ص ، ) 550والذي هذا يذكران مبا ورد مبا ورد يف تفسري (مهالى
گهوره) حول بيت من الشعر  ،فيقول (مهالى گهوره) كنت عند الشيخ علي افندي (علي الطالباين) يف
كركوك قلت له أن هناك بيتاً من الشعر ينسب اىل الشيخ الكيالين وهو –
افلت مشوس األولني ومشسنا

ايداً على افق العلى ال تغرب

يقول االمام فاروق السهندي يف معناه أن كل قطب أتى قبل الكيالين كان مستقالً ّ ،أما من أتى بعده

فهو وكيل عنه وال استقاللية هلم  ،فقال الشيخ علي تعقيباً على كالم (مهالى گهوره) – اان ال اعرف
هذا فليس هناك ابب مسدود غري ابب النبوة اان واايك لسنا جريئني ،ولو كانت مهمنا عالية ولو سعينا
كما ينبغي أنت كنت شافعي زمانك واان كنت قطباً كالكيالين (مهالى گهوره  ، 2014 ،ج1
،ص. ) 22-21
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نستنتج مما تقدم أنه ال نلحظ موقفاً صرحياً من الزملي حول االمجاع واالجتهاد  ،فهو اكتفى بذكر رأي
الفريقني وادلتهم ممن قالوا بعدم امكان انعقاد االمجاع إبمكان انعقاده ) ،وما كنا نتوقع هذا املوقف
املرتدد غري احلاسم من الزملي املعروف جبراءته وانفتاحه على خمتلف اآلراء واملعروف برأيه الوسطي يف
املقارنة بني اآلراء املوجودة لدى الفقهاء .

اثلثاً – يف موضوع َش ْر ِع َم ْن قبلنا
يرى الدكتور الزملي أن َشْرِع َم ْن قبلنا يف االحكام االعتقادية شرع لنا فهو يقول  :اصول دين بين
البشر يف كل زمان ومكان واحدة ال تفاوت فيها ،واالحكام االعتقادية لألسر البشرية ال ختتلف من امة
اىل أخرى ،وال تتميز هبا شريعة من شريعة  ،وال ينفرد ببياهنا رسول دون رسول ألن الدين واحد  ،والدين
أخص من الشريعة العملية فكل دين شريعة وليس كل شريعة ديناً  ،ألهنا تشمل فروع الدين أيضاً  ،من
االحكام الشرعية العملية اليت يطلق عليها اسم الفقه  ،فأصول الدين ( كاألميان ابهلل ومالئكته ورسله
واليوم اآلخر  )......اثبتة منذ أول وحي نزل على سيدان آدم اىل آخر وحي نزل على سيدان حممد
(صلّى هللا عليه وسلم)  ،ومل يطرأ على الدين أي تغيري يف شرائع االنبياء والرسل مجيعهم  ،فهو ٍ
ابق خالد
مادامت احلياة ابقية والعقل سليماً واالدراك واعياً يف هذا الكون العظيم سواء عاش االنسان يف كوكب
األرض أم يف كوكب آخر ( الزملي .) 141-140 ،
ّأما َشْرِع َم ْن قبلنا املتعلق بفروع الدين فهناك نوعان من االحكام الشرعية العملية مها -:
 -1احكام ال ختتلف ابختالف الزمان واملكان ألهنا من ضرورات احلياة ومقتضياهتا الطبيعية ومسيت
ابلقانون الطبيعي  ،وهذه االحكام ال ختتلف ابختالف الشرائع االّ ابلكم والكيف ألن رعايتها سلباً
واجياابً من ضرورات احلياة ّ ،أما االحكام اليت ختتلف ابختالف االزمنة واالمكنة واالمم فمثل هذه
االحكام قابلة للنسخ أو االلغاء والتعديل يف مجيع الشرائع شأهنا شأن القوانني الوضعية ( الزملي ،ص
 ، )142ويف هناية عرضه ملوضوع َشْرِع َم ْن قبلنا توصل الدكتور الزملي اىل نتيجة مفادها  ،أن أمهّية معرفة
الصلة بني الشريعة االسالمية وبني الشرائع االهلية السابقة تربز يف أن غري املسلم من أهل الكتاب عندما
يعتنق االسالم ديناً له  ،جيب أن ال يع ّد مرتداً عن دينه ألن الدين واحد  ،فهو يبقى ملتزماً أبصوله
وخاضعاً ألمهات احكام شريعته  ،مضيفاً اليها إبسالمه التزامه أبحكام جديدة كلها من مصلحته ،تدفع
عنه الضرر وجتلب له النفع يف اجملالني املادي والروحي......
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وينبين على ما قاله الدكتور الزملي أن عقد زواج الكتايب الذي اسلم وكان متزوجاً يبقى ساري املفعول
غري الدين ومل يرتد ( الزملي  ،ص-140
وال حيق ألهل دينه عقوبته لكونه خرج عن دينهم  ،فهو قد ّ

. )144

رابعاً  -:يف موضوع القياس -:
بعد سرده للتعريفات الواردة يف كتب االصوليني بصدد القياس استنسخ الزملي للقياس تعريفاً جديداً
ملخصاً  ،فعنده القياس " ارجاع اجلزئيات –املستحداثت -اىل الكليات املعقولة املعاين ( كليات القرآن
والسنة املعقولة املعىن) – اي الكليات ( كليات القرآن والسنة املعقولة املعىن ) اليت يدرك عللها " ويصرح
أبنه استنبط التعريف من القاعدة الشرعية العامة ( إن احلكم يدور مع علته وجوداً وعدماً ) ( الزملي ،

ص ( )147آل الشيخ 1424 ،ه2003-م  ،ج، 1ص ، )51وبعد ذكره ألركان القياس االربعة
برى أن هناك تداخالً بني القياس واملصلحة  ،ألن العلة عنده هي املصلحة املعتمدة يف تشريع احلكم
والغاية املتوخاة من العمل به ( الزملي  ،ص149و ، 151و الزملي  ،املدخل لدراسة الشريعة ،ص)62
والكليات التعبدية ال قياس فيها .
ّأما يف موضوع حجية القياس  -:يرى الزملي أن اخلالف بني العلماء يف حجيته وعدم حجيته خالف
شكلي  ،ألن من انكر حجية القياس كعلماء الشيعة االمامية والظاهرية ( الزملي ،ص 147اهلامش )
ظن أنه دليل منشئ لألحكام الثابتة به  ،ومن قال حبجيته ( وهم مجهور علماء املسلمني) رأى أنه ليس
ّ
دليالً منشئاً وإمنا هو دليل كاشف فحسب  ،وعلى هذا االساس ميكن القول أبن الكل متفقون يف املعىن
واحلقيقة على أنه ليس مبصدر منشئ لألحكام اليت تنتقل مبوجبه من املقيس عليه اىل املقيس ،وإمنا
الكل متفقون على أن القياس
مصدرها احلقيقي ما ّ
دل عليها من النصوص من املقيس عليه  ،كما أن ّ
يصلح أن يكون وسيلة لتوسيع النصوص وكشف احكام االشباه ( الزملي  ،ص ، 171والزملي  ،املدخل
لدراسة الشريعة  ،ص.) 63-62

خامساً -يف موضوع املصلحة -:
يرى الدكتور الزملي أن هناك خلطاً بني احلكم واملصلحة  ،اليت يرتتب عليه عند تعريف املصلحة من
قبل بعض من العلماء  ،منهم االمام الغزايل الذي يعرف املصلحة أبهنا " عبارة عن جلب منفعة أو دفع
مضرة " ( الغزايل 1413،ه ،ج،1ص ،)174ولسنا نعين به جلب املنفعة ودفع مضرة مقاصد اخللق
وصالح اخللق يف حتصيل مقاصدهم  ،لكننا نعين ابملصلحة احملافظة على مقصد الشرع يف اخللق  ،وهو
أن حيفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم وماهلم  ،فكل ما يتضمن حفظ االصول اخلمسة هو
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مصلحة  ،وكل ما يفوت هذه االصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة ( الغزايل  ،1413، ،ج،1
ص.)174
يقول الزملي عن قول الغزايل -وكالم الغزايل هذا يدل على أن القصاص الّذي حيافظ به على االنسان
نفسه هو املصلحة  ،وأن القطع الذي حيافظ به على االنسان ماله املصلحة وهكذا  ،وهذا خلط واضح
بني احلكم وبني املصلحة املرتتبة على تنفيذه  ،اليت هي مقصود الشارع للخلق  (،الزملي  ،ص 176
اهلامش )  ،وأختار الزملي لنفسه تعريفاً جديداً للمصلحة شرعاً  ،فهي عنده " عبارة عن منفعة مادية أو
معنوية دنيوية أو أخروية جينيها املكلف من عمله مبا هو واجب أو مندوب أو مباح ،ودرء مفسدة
مستدفعة ابالمتناع عن العمل مبا هو حمرم أو مكروه  ،وهي ترادف الباعث الدافع اىل تشريع احلكم من
الشارع واىل تنفيذه من املكلف  ،ويرى أن هذا التعريف خمتار على اساس امجاع العلماء من االصوليني
والفقهاء  ،على أن كل مأمور به شرعاً انفع وكل منهي عنه شرعاً مضر  ،وهذا يستلزم أن تكون نتائج
اطاعة هللا بتنفيذ أوامره واجتناب نواهيه مقاصد هللا ومصاحل االنسان ( الزملي  ،ص. )177
هذا وبعد سرده لتقسيمات االصوليني للمصلحة من حيث االعتبار اىل –مصلحة معتربة  ،مصلحة
ملغاة ومصلحة مرسلة (مطلقة)  ،يرى أن التقسيم الصحيح السليم املقبول يف ميزان الشرع هو التقسيم
اىل املعتربة وغري املعتربة  ،مث تقسيم املعتربة اىل الضرورية واحلاجية والتحسينية ( الزملي  ،ص ،)177ويف
حديثه عن حجية املصلحة ابعتبارها دليالً شرعياً كاشفاً لألحكام  ،يرى أن اختالف العلماء من
االصوليني والفقهاء يف العمل ابملصلحة املرسلة يرجع اىل سببني مها -:

 -1عدم حتديد املعىن املراد ابملصلحة .
 -2اخللط بني كون املصلحة دليالً كاشفاً حلكم هللا وبني كوهنا دليالً موجداً له  ،ويرى أنه إذا حددان
املقصود ابملصلحة املعتربة اليت ترجع اىل الضرورايت واحلاجيات والتحسينات وفسران مصدريتها لألحكام
بكوهنا دليالً كاشفنا ألرتفع اخلالف أو ألصبح اخلالف خالفاً شكلياً ( الزملي  ،ص، )193
أهم طرق اكتشاف احكام هللا وتتغري االحكام املبنية
يستنتج مما يقوله الزملي عن املصلحة أهنا من ّ
عليها حسب تغريّها يف كل زمان ومكان  ،وأمهّية املصلحة املشروعة تتجلّى يف أن القرآن الكرمي حصر
أهداف الرسالة احملمدية يف حتقيق مصاحل الناس املشروعة – عامة كانت أم خاصة ( الزملي  ،املدخل
لدراسة الشريعة ، 2014 ،ص. )65

خيص االستحسان -:
سادساً – ما ّ
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للدكتور مصطفى الزملي وجهة نظر خاصة حول االستحسان  ،فهو وبعد أن أشار اىل تعريفات
علماء االصول السابقني حول تعريف االستحسان يرى أن تعريفاهتم ال تنطبق عليها ضوابط التعريف
اليت هي أن يكون واضحاً جامعاً مانعاً  ،ولذلك نراه أييت بتعريف جديد هلذا املصدر من مصادر احلكم
الشرعي  ،فاالستحسان عنده هو  :عملية اجتهادية عقلية تستهدف ترجيح العمل بدليل احلكم
االستثنائي على العمل بدليل احلكم االصلي يف واقعة معينة إذا وجده اجملتهد أحسن مبعيار شرعي ،
ويوضح قوله ابن االستحسان استثناء بعض اجلزئيات من حكم كلياهتا ملصلحة أو ضرورة أو عرف (
الزملي  ،ص ، ) 201-200كما يعرفه أبنه استثناء بعض املسائل اجلزئية من القاعدة الكلية لضرورة أو
مصلحة أو عرف أو حنو ذلك (الزملي  ،ايضاح الفوائد يف شرح القواعد على منط جديد 2014 ،م،
ص ، ) 24فأساس فكرة االستحسان كما يرى الزملي هو دفع احلرج فبل وقوعه ورفعه بعد الوقوع ( الزملي
،ص ، ) 205فاالستحسان أصل من أصول الفقه االسالمي ارشدان اىل تطبيقه القرآن الكرمي والسنة
النبوية وقض اء اخللفاء الراشدين  ،وله أمهية كبرية يف احلياة العملية ويف الوقائع احملاطة ابلظروف الطارئة
واحلاصل أن االستحسان عبارة عن العدول عن العمل ابلعزمية اىل العمل ابلرخصة ملا يدعو اىل ذلك ،
وأن العمل ابالستحسان هو العمل ابلنصوص اليت تدعو اىل اليسر ورفع احلرج ( الزملي  ، 209 ،و
الزملي  ،املدخل  ، ) 64،ورأي أستاذان الزملي يف املوضوع ال ينجو من النقد والتعليق  ،ألن االستحسان
يف حقيقته عدول يف مسألة عن مثل ما حكم به يف نظائرها اىل حكم آخر أوفق للناس ملقتضى شرعي
يقتضي ذلك العدول  ،فهذا التعريف ادق من تعريف الزملي ( عبد هللا فارق ،2012،ص. )54

خيص االستصحاب -:
سابعاً  -:ما ّ
خيتار الدكتور الزملي تعريفاً جديداً لالستصحاب  ،ألنه حسب رأيه تعريفات السابقني لالستصحاب
فيها ضياع الوقت وعدم اخلروج اىل نتيجة مثمرة ( على سبيل املثال ينظر تعريف الشوكاين يف كتابه
ارشاد الفحول 1419 ،ه1999-م ،ج، 2ص  ، ) 174فهو يرى أن القدامى من األصوليني حبثوه
أبسلوب فلسفي عميق يتسم بطابع اخلالف يف حجيته وابلتايل عدم أمهّيته  ،والباحثون يف العصر
احلديث مل أيتوا جبديد من الناحية املوضوعية والشكلية  ،بل اقتصرت جهودهم على ترديد ما قيل وعدم
استعراض اخلالفات االصولية يف هذا األصل ودون تقدمي نتيجة واضحة تفيد القاضي أو املفيت أو
الباحث القانوين حني االستناد إليه يف األحكام  ،وتعريف الزملي املختار لالستصحاب هو  :أن
االستصحاب استدامة حكم سابق من زمن الحق على اساس عدم ثبوت مزيله ( الزملي ،ص ، )225
وبعبارة أخرى هو  :احلكم على الشيء مبا كان اثبتاً له أو منفياً عنه مامل يقم دليل على خالف ذلك ،
ومن القواعد املستمدة منه قاعدة ( األصل براءة الذمة ) ( الزملي  ،ايضاح  ، 2014ص . )25
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اخلامتة
من النتائج اليت توصلنا إليها -:
 -1أتى الزملي بتعريفات جديدة ملصادر من مصادر احلكم الشرعي كاملصلحة واالستحسان  ،والتعريف
الذي أختاره الزملي هلذه املصادر ينتج عنه بناء احكام جديدة هلذه املصادر من حيث التقسيمات
واحلجية .
ختص القرآن الكرمي كوصفه
 -2ال يسلم ما أتى به االستاذ الزملي من ا ّ
لرد واملناقشة السيّما يف مواضع ّ
أبنه دستور وأبن أقسام األحكام الواردة فيه مخسة وليست ثالثة ،كذلك رأيه يف موضوع النسخ .
 -3على الرغم من اجلراءة العلمية املعروف هبا االستاذ الزملي  ،ولكننا نراه يف بعض االحيان ال يبوح
برأيه الصريح يف بعض املواضع احلساسة كموضوع امكان انعقاد االمجاع يف عصران احلاضر،
التوصيات -:
يوصي الباحثان مبا أييت -:
 -1ضرورة دراسة مؤلفات علماء الكرد يف خمتلف اجملاالت السيّما مؤلفات االستاذ الدكتور مصطفى
الزملي.
العليا ( املاجستري والدكتوراه ) على دراسة نتاجات االستاذ الدكتور الزملي
-2تشجيع طلبة الدراسات ُ
واالستفادة منها يف حبوثهم العلمية .
 -3ادخال مؤلفات االستاذ الدكتور الزملي يف املناهج الدراسية لكليات الشريعة والقانون يف كوردستان .

املصادر
 -1االمسري  ،صاحل بن حممد بن حسن  ،جمموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية ،
دراسة متعب بن مسعود اجلعيد  ،دار الصميدعي للنشر  ،ط(1420 ،)1ه2000-م .
 -2آل الشيخ  ،عبد اللطيف بن عبد الرمحن بن حسن آل الشيخ ،مصباح الظالم  ،حتقيق عبد
العزيز بن عبد هللا بن ابراهيم الزير ،نشر وزارة األوقاف  ،السعودية1424 ،ه2003-م .
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 -3اآلمدي  ،علي بن حممد اآلمدي  ،االحكام يف اصول االحكام  ،حتقيق د .سيد اجلميل  ،ط
(1404 ، )1ه .
 -4أمري ابدشاه  ،حممد أمني  ،تيسري التحرير ،دار الفكر  ،بريوت .
 -5بن أمري احلاج  ،حممد بن أمري احلاج  ،التقرير والتحبري  ،حتقيق عبدهللا حممود حممد ،دار
الكتب العلمية  ،بريوت  ،ط ( 1419 ، )1ه1999-م .
 ( -6البجريمي  ،سليمان بن عمر بن حممد البجريمي  ،حاشية البجريمي على شرح منهج
الطالب ( التجريد لنفع العبيد) حتقيق الناشر  ،املكتبة االسالمية  ،داير بكر تركيا .
 -7البخاري  ،حممد بن امساعيل أبو عبدهللا البخارى ،اجلامع الصحيح املسند  ،حتقيق د .مصطفى
ديب البغا  ،دار ابن كثري  ،اليمامة  ،بريوت  ،ط (1407 ، )3ه1987-م.
 -8ابن بدران  ،عبد القادر بن بدران الدمشقي  ،املدخل اىل مذهب االمام امحد بن حنبل ،
حتقيق د .عبدهللا الرتكي  ،مؤسسة الرسالة  ،بريوت  ،ط (. 1401 ، )2
 -9البزدوي  ،علي بن حممد البزدوي احلنفي  ،اصول البزدوي  ،كنز الوصول اىل معرفة االصول ،
مطبعة جاويد بريس كراتش  ،ابكستان .
التسويل  ،ابو احلسن علي بن عبد السالم  ،البهجة يف شرح التحفة  ،حتقيق حممد
-10
عبد القادر شاهني  ،دار الكتب العلمية  ،بريوت  ،لبنان  ،ط ( 1418 ، )1ه1998 -م
.
ابن اجلوزي ،ابو الفرج عبدالرمحن بن اجلوزي  ،املصفى أبكف أهل الرسوخ من علم
-11
الناسخ واملنسوخ  ،حتقيق د .صاحل الضامن  ،مؤسسة الرسالة  ،بريوت 1415 ،ه .
اجلويين  ،عبد امللك بن عبدهللا بن يوسف اجلويين ،الربهان يف اصول الفقه  ،دراسة
-12
وحتقيق صالح بن حممد بن عويضة  ،دار الكتب العلمية  ،بريوت  ،لبنان  ،ط، 1
1418ه1997-م.
اجليزاين  ،حممد بن حسني بن حسن اجليزاين  ،معامل اصول الفقه عند اهل السنة
-13
واجلماعة  1427 ،ه .
ابن حزم  ،أبو حممد علي بن جممد بن امحد بن سعيد بن حزم الظاهري احمللّى ،
-14
حتقيق جلنة احياء الرتاث العريب  ،نشر دار آفاق  ،بريوت  ،لبنان .
احلصيين  ،تقي الدين ابو بكر بن حممد احلسيين احلصيين  ،كفاية االختصار يف حل
-15
غاية االختصار  ،حتقيق علي عبد احلميد بلطجي وحممد وهيب سليمان  ،دار اخلري  ،دمشق
.1994،
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حيدر  ،علي حيدر  ،درر احلكام شرح جملة االحكام  ،حتقيق فهمي احلسيين  ،دار
-16
الكتب العلمية  ،بريوت  ،لبنان .
أ -الزملي  ،د .مصطفى ابراهيم  ،اسباب اختالف الفقهاء يف االحكام الشرعية  ،ط
-17
( ، )1دار احسان للنشر والتوزيع2014 ،م1435-ه.
ب -الزملي  ،مصطفى ابراهيم  ،أصول الفقه االسالمي يف نسيجه اجلديد  ،ط ( ، )1دار احسان
للنشر والتوزيع  ،طهران 1435 ،ه2014-م.
ج -الزملي  ،ايضاح الفوائد يف شرح القواعد على منط جديد  ،ط ( ، )1دار احسان للنشر ،
 1435ه2014 -م.
د -الزملي  ،التبيان لرفع غموض النسخ يف القرآن  ،ط ( ، )1دار نشر احسان 2014 ،م -
1435ه.
ه -الزملي  ،حكم احكام القرآن  ،ط (، )1دار احسان للنشر 2014 ،م .
و -الزملي  ،مصطفى ابراهيم  ،فلسفة الشريعة  ،دار احسان للنشر  1435،ه2014-م .
ز -الزملي مصطفى ابراهيم  ،كارواين ژايمن (رحلة حيايت)  ،دار التفسري  ،ط (1437 ، )1ه-
2016م .
ح -الزملي  ،د .مصطفى ابراهيم  ،املدخل لدراسة الشريعة االسالمية  ،ط ( ، )1دار احسان
للنشر 1435 ،ه2014-م .
ط -الزملي ،جمموعة االحباث القانونية  ،ط ( ، )1دار احسان للنشر ،ايران2014 ،م1435 -ه
.
-18

السبكي  ،اتج الدين عبد الوهاب بن علي ابن عبد الكايف السبكي  ،االشباه

والنظائر  ،دار الكتب العلمية  ،بريوت  ،ط (1411 ، )1ه1991-م .
السعيدي  ،شرح منظومة القواعد الفقهية  ،شرح خالد بن ابراهيم الصقعيب  ،املكتبة
-19
الشاملة .
السفاريين  ،مشس الدين أبو العون حممد بن امحد السفاريين احلنبلي ،مؤسسة اخلافقني
-20
 ،دمشق  ،ط(1402 ، )2ه1982-م .
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السمعاين ،أبو مظفر منصور بن عبد اجلبار الصفاين  ،قواطع االدلة يف اصول الفقه ،
-21
حتقيق حممد حسن حممد امساعيل الشافعي  ،دار الكتب العلمية  ،بريوت 1418 ،ه -
1997م .
السيوطي  ،جالل الدين عبد الرمحن السيوطي  ،امتام الدراية لقراء النقاية  ،ط(، )1
-22
دار الكتب العلمية  1405 ،ه1985-م .
الشاطيب  ،ابراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الشاطيب  ،املوافقات  ،دراسة وحتقيق
-23
أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلماين  ،ط ( ، )1دار ابن عفان 1417 ،ه1997-م .
الشاوي  ،د .منذر الشاوي  ،القانون الدستوري  ،اجلزء األول  ،بغداد .1981 ،
-24
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