
 قراء في كتاب "الكليات األساسية للشريعة اإلسالمية"

 للدكتور أحمد الريسوني

9002دار الكلمة للنشر والتوزيع، الطبعة األولى،   

 بقلم: محمد زاوي

ملخص الكتاب-1  

(10إلى ص  11في الفصل األول )من ص أوال:   

ُيستعمل التشريع بأوسع معانيه وأضيقها، ورد االستعمال األول عند ابن تيمية بمعنى "كل ما 

قانون لألمة وليس قانون قاله النبي بعد نبوته"، والثاني عند الطاهر بن عاشور بمعنى "ما هو 

عمل به الطاهر بن يستبعده أحمد الريسوني، وهو ما ا هو م االستعمال الثاني الشيء المشروع".

 عاشور فشق عليه االلتزام بتحديده، وشق عليه ضرب األمثلة المناسبة له.

لة ولما كان استعمال التشريع بمعناه العام أفضل، فإنه ينتقل بموجب هذا االستعمال من حا

"االنحسار في األحكام الشرعية" إلى حالة "االنفتاح على المقاصد والكليات". "وإذا كانت 

النصوص متناهية، فإن الحوادث غير متناهية". ولذلك، فإن "اإلسالم، والتشريع اإلسالمي 

بمعناه الشامل، يمأل الحياة كلها، ويستوعب هذه السلطات كلها )الدين، الثقافة، الدين، العرف، 

العقل، الذوق، المزاج، الهوى...(، ليس بأحكامه المحددة والمحدودة، بل بقواعده وكلياته ومبادئه 

( 82-82ومقاصده". )ص   

يقول أحمد الريسوني: "فالتشريع أعني به كل ما له مقتضى عملي في حياة اإلنسان، أيا كانت 

كلية تقتضي أثرا وفعال أو صفة هذا اإلنسان، وأيا كان نوع هذا المقتضى ومجاله، فكل قاعدة 

سلوكا في حياة اإلنسان أفرادا أو جماعات، فهي عندي من "الكليات التشريعية"، وهي نوع من 

التشريع. وال تعنيني بعد ذلك التصنيفات والتقسيمات الفقهية أو القانونية، أو المدرسية، أو 

(82التاريخية". )ص   

اب والمواعظ" )الطاهر بن عاشور، التحرير "المحكمات هي أصول االعتقاد والتشريع واآلد

والتنوير(، وهي "أصول وأمهات لغيرها، مما يندرج فيها أو يتفرع عنها أو يخضع لها، من 

(28التفصيالت والجزئيات والتطبيقات". )ص   

وفي القرآن، فقد تقررت كليات قبل أخرى، وكليات قبل جزئيات، وجزئيات قبل أخرى، وذلك 

وأحوال الناس. فقد تقررت في القرآن "أصول اإليمان" بترتيبها، ثم  حسب أسباب النزول

"المعتقدات التكميلية"، ثم "كليات القيم والمقاصد العامة لحياة اإلنسان"، ثم "الكليات والقواعد 

التشريعية والتنظيمية للعالقات البشرية"، ثم "التوجيهات والتكاليف العملية "، وأخيرا تقررت 

(23-22صيلية والضوابط التطبيقية". )ص "األحكام التف  

 وقد تعددت أساليب عرض الكليات في القرآن الكريم: ذكر منها الريسوني خمسة أساليب:

ما جاء منها على لسان الرسل واألنبياء. -  

ما جاء منها في صيغ وصفية ألحوال ونماذج من الناس. -  



ما جاء منها بصيغ خبرية تقريرية.  -  

صيغ اإلنشاء الطلبي )األمر والنهي(.ما جاء منها ب -  

ما جاء منها بصيغ األدعية المطلوبة والمشروعة. -  

اإلنسان واحد في الماضي والحاضر والمستقبل، ولذلك تشترك الكتب المنزلة في الكليات 

وأصول الفرائض والمحرمات. هذا وال يخفى على أحد تعرض هذا اإلنسان وأحواله للتغير 

والمكان )في التاريخ والجغرافيا(، ولذلك اختلفت الشرائع السماوية بعضها والتحول في الزمن 

(02-08-05-05)ص  عن بعض في التفاصيل والجزئيات.  

 ومن الكليات واألصول والمقاصد المشتركة بين الكتب المنزلة، يذكر الريسوني ما يلي:

تزكية النفس. -  

إيثار اآلخرة على األولى. -  

أخرى"."ال تزر وازرة وزر  -  

الدعوة إلى أمر هللا بأمر هللا. -  

نشر الخير وتعليم العمل الصالح. -  

الدعوة إلى عبادة هللا بالصالة والزكاة وغيرهما. -  

تثبيت اإلصالح ومنع الفساد. -  

نفي الحرج على العباد. -  

حفظ الضروريات الخمس: الدين، النفس، العقل، النسل، المال. -  

"قتل النفس أو أخذ المال أو هتك الستر أو سلب العرض أو خلع المزاجر المترتبة على  -

 البيضة" )كتاب "اإلعالم بمناقب اإلسالم"، أبو الحسن العامري(...

، وإنما " )حفظ النفس(الكليات الكبرى"هذا، وال يقتصر المشترك بين الشرائع السماوية على 

يم القتل والعدوان، فرض العقوبات يتجاوزها إلى "الكليات الصغرى أو الجزئيات الكبرى" )تحر

تحريم المساعدة على القتل وما يفضي إليه(. وهذه "الكليات الصغرى" مما يتحقق فيه الزاجرة، 

شرطان: شرط "التفصيل"، وشرط "االطراد في مختلف الشرائع وتمثيل أمهات المحرمات في 

 غالبها واالنتشار الواسع".

(151إلى ص  17من ص ثانيا: في الفصل الثاني )  

 وكليات القرآن أربع كليات:

..ت العقدية: اإليمان باهلل، والنبوات، واليوم اآلخر.الكليا -  

الكليات المقاصدية: الخلق والتسخير والتكليف لغاية االبتالء )"ليبلوكم أيكم أحسن عمال"(،  -

تعليم العلم النافع واإلرشاد إليه، تهذيب األخالق وتزكية النفوس، جلب المصالح ودرء المفاسد 

لما فيه من صالح ومصالح، وال يعد المنكر منكرا إال لما فيه  فال يعد المعروف معروفا إال)"



(، عموم واستغراق المصالح لكل ما يحفظ المصالح الخمسة، 22من الفساد من المفاسد"، ص 

 عموم واستغراق المفاسد لكل ما يفّوت المصالح الخمسة، القيام بالقسط...

العمق للشرع" )كتب "دستور األخالق في الكليات الخلقية: التقوى بما هي "االحترام البالغ  -

القرآن"، محمد عبد هللا دراز(، االستقامة بما هي ضد االعوجاج وبما هي "أخذ بمجامع الدين" 

والشريعة كلها أخالق.)الفيروزأبادي(...   

رة اإلباحة حتى يرد الحظر، الدين ما شرعه هللا  - الكليات التشريعية: األصل في األشياء المسخَّ

والتحريم ما حرمه هللا وليس بهوى، تحليل الطيبات وتحريم الخبائث: ما نص عليه الشرع وما 

دخل في حكم الطيب أو الخبيث دون أن ينص عليه الشرع بعينه، التكليف بحسب الوسع 

الوفاء بالعهود واألمانات في العالقة: فيما ف في التكليف حسب الظروف والطوارئ، والتخفي

بين العباد وربهم، التصور في األموال منوط بالحق والنفع )كل معروف معتبر فهو -بين العباد

نافع(، التعاون على البر والتقوى وما تفرع عنها من قواعد )األمر بالمعروف والنهي عن 

الوسائل، اعتبار المآالت...(. المنكر، اعتبار  

(126إلى ص  161ثالثا: في الفصل الثالث )من ص   

سخت استحالت عديمة الحجية.والكليات ال ُتْنَسخ وال ُتَخصَّص، فإذا ُخّصصت ونُ  -  

هم واصفح، إن هللا يحب المحسنين" قاعدة عامة، ال يؤيد أحمد الريسوني "فاعف عنقوله تعالى: 

وال باليوم اآلخر" )فهذا ال ينفي القائلين بنسخها بقول هللا تعالى: "قاتلوا الذين ال يؤمنون باهلل 

معاني الصفح والعفو، كما ورد ذلك في تفسير الطبري(، وال القائلين بتخصيصها بالمسلمين 

اآليات الواردة في العفو والصفح وكل القيم دون المشركين )ورد ذلك عند الطبري أيضا(. 

الشرع في السلوك  السامية هي إذن آيات محكمة كلية، والقول بكليتها يتماشى مع منطق

 االجتماعي.

)كما جاء عند الطاهر بن عاشور، ومستند ذلك قد يكون هو ما  ناسخةآية "ال إكراه في الدين" 

، وليست منسوخة. فاإلسالم لم ينتشر بحّد السيف، ورد من قول ابن عباس في تفسير الطبري(

إن قتل المرتد كما حكت عنه  والمرتد ال يقاَتل إال إذا خرج على الجماعة المسلمة حامال سيفه.

األخبار لم يكن ليخرج عن تعلقه بأمرين: عقوبة تعزيرية جراء تآمر أو نية مبيته، ما يقترن 

 بالردة من جرائم والتحاق بالعدو. 

ضرورة االحتكام إلى الكليات في القضايا والنوازل قبل االحتكام إلى الجزئيات. -  

ت أن تنسجم معه، والرجوع إليها يعفي الفقهاء والباحثين لذي ال بد للجزئياالكليات هي األصل ا

(، ويجعل نظرهم 523من "التكلف والتعسف ومن التشبيهات واألقيسة المضنية" )ص 

 واجتهادهم أكثر اتساعا.

 أمثلة:

فقد تيمم عمرو بن العاص بعد احتالمه ذات ليلة باردة شّق عليه االغتسال فيها خوفا من ضرر 

أن تتوفر فيه رخص التيمم كما وردة في القرآن )عدم وجود الماء، المرض متوقع، وذلك دون 

المانع للتيمم(. ولما سأله النبي عن سبب صالته بالمسلمين وهو جنب، أخبره بأنه عمل بالحكم 

الكلي الذي ينص عليه قوله تعالى: "وال تقتلوا أنفسكم، إن هللا كان بكم رحيما". فضحك النبي من 

وبذلك أقره على رخصته. قول ابن العاص،  



يَث "عذاب الميت ببكاء أهله عليه"، وهو من مروي عبد هللا حد ت عائشة بنت الصديقردوقد 

بن عمر. ردته بحجة أن الميت يعذب بذنب ال بذنب غيره، وذلك على أساس نص قطعي كلي 

 هو قوله تعالى: "وال تزر وازرة وزر أخرى".

تعليق وتعقيب-9  

ية دال على عبقريته وتعدد مباحثه / دفاعا عن ابن تيمية في االستشهاد بابن تيمأوال: تعدد 

 وجه "االستشراق الجديد"

سحاق الشاطبي، العز بين : ابن تيمية، أبو إي في كتابه على عدة أعالملقد اعتمد أحمد الريسون

عبد السالم، الطاهر بن عاشور... إال أن عبقريات ابن تيمية بدت واضحة في هذا الكتاب 

. وقد تم االستشهاد ريات التي يمكن اعتبارها أصوال للكتاب بال منازعبجالء، ومنها تلك العبق

  بابن تيمية في سبعة مواضع من الكتاب، هي كالتالي:

يه وسلم، من جاء به الرسول صلى هللا علفي التشريع يسحبه على كل ما  )ابن تيمية( فهو -

(85)ص  عقائد ومقاصد وأحكام فقهية ومكارم أخالق.  

الخاص، فكان المتناهي )النص( محيطا بالالمتناهي / العام بالجزئي /قد قال بإحاطة الكليو -

(82)ص  األحكام الجزئية.بالكليات ال ب ،)الوقائع واألحداث(  

أما الكليات وأصول األحكام، فهي في نظر ابن تيمية مشتركة بين الشرائع السماوية. )ص  -

08)  

فاألمر بالمعروف  مبنية على "جلب المصالح ودرء المفاسد"، )ابن تيمية( والشريعة في نظره -

(22والفجور. )ص أمر بالخير والصالح والبر، والنهي عن المنكر نهي عن الشر والفساد   

وقد نبه )ابن تيمية( على مدى أهمية "المصالح المعنوية واألخروية"، وذلك حتى ال يلتفت  -

. وبهذا يوسع ابن تيمية مفهوم المصلحة، الدنيوية" وحدهاو المادية العباد عنها إلى "المصالح

بدرء المفاسد أو بجلب ويؤكد بحق مقولة العز بن عبد السالم: "الشريعة كلها نصائح، إما 

(22المصالح". )ص   

ومن عبقريات ابن تيمية، أنه من أوائل علماء المسلمين الذين تكلموا في استقامة االستدالل بعد  -

غيره ممن سبقوه. فمن مقاصد القرآن الكريم أْن ينتظم االستدالل )الفكر والمعرفة ومناهج 

(552البحث واالستدالل( ويستقيم )راجع كتاب "مقاصد المقاصد" ألحمد الريسوني(. )ص   

يز )ابن تيمية( بتقسيمه الخبائث إلى نوعين: الخبث لعينه، والخبيث لكسبه. األول خبيث وقد تم -

إليها ومهما كان طيبا  في ذاته وكيفما كانت الطرق المؤدية إليه، والثاني خبيث للطرق التي أدت

قله لمعرفة حيث يفرض الفقيه والمفكر على نفسه مواجهة األشياء بع في ذاته. عبقرية حقيقية،

ه )األحكام قيقتفي واقعها، ثم يحكم عليها الشرع بح األشياءحقائقها دون حوائل. فتتحدد حقائق 

   (521الخمسة(. )ص 

يسقط القول "بالكليات التشريعية"ثانيا: التمييز بين المكي والمدني له داللة، وهو ال   

يقول أحمد الريسوني: "فكل قاعدة كلية تقتضي أثرا وفعال أو سلوكا في حياة اإلنسان، أفرادا أو 

فهي عندي من الكليات التشريعية، وهي نوع من التشريع. وال تعنيني بعد ذلك  جماعات،

(82هية أو القانونية، أو المدرسية، أو التاريخية". )ص التصنيفات والتقسيمات الفق  



ثم يعقب في الهامش: "الدكتور محمد عابد الجابري يقسم القرآن قسمين: قسم مكي ينتمي إلى 

قرآن الدعوة، وقسم مدني ينتمي إلى قرآن التشريع. لكنه استشهد من القسمين معا على مسألة 

، فظهر أن القرآن المكي أو قرآن الدعوة، -كما ال يخفى مسألة فقهية تشريعيةوهي –حكم المرتد 

هي كليات تشريعية كذلك، مثلما أن القرآن -األكثروهي –هو أيضا قرآن تشريعي، وكلياته 

قرآن دعوة". )نفس الصفحة( أيضاالمدني هو   

يؤكد الريسوني من خالل كالمه هذا على مركزية "قانون الترابط" في تفكيره، وهذه مالحظة ال 

 ها. فالعقيدة للفقه، والفقه للعقيدة. ومهما حاولت المدارسيلإينبغي تجاهلها أو عدم االنتباه 

إال أن  ستجد نفسها عاجزة عن فعل ذلك في نهاية المطاف.، فإنها مطلقا صل بينهماالف المختلفة

هذا التقرير األولي ال ينبغي أن يسقطنا في عدم التمييز بين مواطن النزول، وكذا بين البنى 

ين الغالبة. سنجد شيئا من التشريع في موطن الدعوة، كما سنجد شيئا من هذه السائدة والمضام

في موطن التشريع، ولكن المضمون الغالب هو الذي يحدد خصوصية كل مرحلة، فيكون 

التقسيم التاريخي الذي قدمه الجابري تقسيما معتبرا من عدة أوجه، ونفس األمر يمكن أن نسحبه 

علماء  قد دأب كثيرتين المكية والمدنية )وكل مرحلة من المرحلعلى بنى الكالم السائدة في 

.شيء من هذا القبيل(القرآن على التمييز بين المكي والمدني على   

يميز بين مكي ومدني، انطالقا من مبدأ التدرج. فتدرجت اآليات من الداللة  نفسه أحمد الريسوني

)المرحلة المكية( إلى الداللة على بعض األحكام العملية  العامة واألحكام والمبادئ على الكليات

التطبيقية )المرحلة المدنية(. ثم إلى األحكام التفصيلية دون تفصيل )أواخر المرحلة المكية(، 

(28)ص   

إن هذا االنتقال من الكليات العامة إلى األحكام العملية غير المفصلة، ثم إلى األحكام التفصيلية 

التطبيقية، ليس باالنتقال العشوائي. إنه انتقال تحته جغرافية وتاريخ وخصوصيات وأسباب 

استحضاره مهما اعتمدنا "قانون الترابط" بين العقائد وأحكام الفقه ومكارم  نزول، وهذا ما يجب

 األخالق.

لتشريع القانوني والتشريع الشاملثالثا: بين ا  

ال يؤطر إال نسبة ضئيلة من الحياة البشرية والعالقات البشرية، -نظر الريسونيفي –القانون 

لى إنما يتوقف على القانون ويحتكم إ-والجماعيالفردي –ولذلك نجده يقول: "فالنشاط البشري 

القانون ويخضع للقانون في حاالت محدودة وفي حيز محدود، ويبقى ما سوى ذلك من النشاط 

اإلنساني محكوما ومسيرا بمقتضيات وسلطات أخرى: من الدين، ومن الثقافة، ومن العرف، 

(82ومن العقل، ومن الذوق، ومن المزاج، ومن الهوى، ومن العفوية والعشوائية...". )ص   

ر الريسوني فكرة القانون هنا لذاتها، ولكنه يود من خاللها أن يبين عدم استيعاب، لم يستحض

القواعد القانونية، وبالتالي األحكام العملية الجزئية لكل ما هو واقع ومستجد. وإننا إذ نتفق معه 

ل والعق في عدم تقييده لالمتناهي بالمتناهي، فإننا ننبه قراء الكتاب إلى أن الدين والثقافة والعرف

والذوق والمزاج والهوى... كل ذلك يؤثر فيه القانون، والعكس. هناك إذن، عالقة جدلية بين 

ف والعقل والذوق والمزاج القانون وكل ما ذكر. وما تحت القانون، فهو تحت الثقافة والعر

الدينية... وهو )أي  يديولوجيات الدينية، وغير الثقافاتوالهوى... والدين غير التدين، وغير اإل

الدين( أصل القانون واإليديولوجيات الدينية )وهو ما ال ُيستوَعب إال بالتمييز بين التاريخ وما 

وإنما هي عالقة جدلية وأدوار مختلفة تعارض إذن بين الدين والقانون، ... ال قبل التاريخ(

 وتفاوت في التاريخ.



اإلنسان العالمي" واإلنسان الخاصرابعا: "  

أخرى "إنسان ، ومن ناحة "إنسان عالمي"اإلنسان واحد ومتعدد في نفس الوقت، فهو من ناحية 

خاص". عالمي في العالم والمشترك من الطبائع البيولوجية والسيكولوجية بين جميع البشر، 

ص في شرطه التاريخي الخاص به. إنها حقيقة يؤكدها ماركس في كتابه "مخطوطات وخا

الحكمة "معتمدا كتاب هللا تعالى. و "، وهي نفسها الحقيقة التي يؤكدها الريسوني في كتابه5233

بما يكتشف اإلنسان في "عالم الشهادة"، وأن يتأكد  ، والسداد أْن يتأكد اآليضالة المؤمن"

 المكتَشف في هذا العالم بآي القرآن الكريم.

يقول أحمد الريسوني: "وما دام اإلنسان هو اإلنسان، في جوهرة وطبيعته، في خصائصه 

األساسية، في هذه األمور كلها: اإلنسان  واحتياجاته ته ومقوماته، في ميولهه، في صفاونقائص

 هو اإلنسان، من آدم إلى آخر ولد آدم.

، يشترك فيها الناس، ويتساوى فيها الناس، ما دام األمر كذلك، فال بد أن تكون هناك أشياء كثيرة

(05-05على األقل في أصولها وجملتها". )ص   

من  المطاففي نهاية تمكن س بين "إنسان عالمي" وآخر "يحدده شرطه التاريخي" لييميز مارك

بين "قاعدة وقانون عامين" و"خصوصية كل مجتمع وكل مرحلة تاريخية على حدة"،  التمييز

ت كلياكبرى /  كليات عامة"ليتمكن في نهاية المطاف من التمييز بين فيما يميز الريسوني بينهما 

خاصة بكل ديانة على حدة. قول أحمد  حكام جزئية"أ"ها كل الديانات وتشترك في "صغرى

مهم في حقيقة الشريعة، وهو مهم أيضا في فهم هذه الحقيقة على -المنظوربهذا –الريسوني 

 ضوء حقيقة الواقع التاريخي الذي وردت فيه.

ات العقدية كما وردت عند ابن رشد الحفيد: الكليخامسا  

"فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من االعتماد على ابن رشد ) الريسوني أحمد فضللقد 

الكريم، واألرجح أْن ال يكون هذا االعتماد ن تحديده للكليات العقدية في القرآ فياتصال"( 

)اإللهيات،  اعتباطيا وعشوائيا. اإليمان باهلل، واإليمان بالرسل واألنبياء، واإليمان باآلخرة

فلنتأمل إذن في : هذه هي أمهات العقائد بالنسبة البن رشد. النبوات، السعادة والشقاء األخرويين(

ن نعلم أن أركان اإليمان ستة )كما ورد في حديث جبريل: الداعي إلى جعلها أمهات للعقائد، ونح

ألخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره"(."أن تؤمن باهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم ا  

والكتب والرسل واآلخرة والقدر، كلها تحت تصرفات هللا عز وجل. المالئكة  

 ومن سيخبرنا بذلك؟ إنهم األنبياء والرسل.

 وكيف ستستقيم أحوالنا؟ باتقاء عذاب اآلخرة وطلب السعادة فيها.

عل ية بفهللا هو المتحقق بربوبيته وعبوديته الجبرية في كل مخلوق، ويتحقق بعبوديته االختيار

وآمن  ،ذوي الكتب من لدن األنبياء والرسل فإذا تلقى اإلنسان البالغ اإلنسان بعد تلقي البالغ.

أما اإليمان  تعدادا ليوم الرحيل.، رضي بقضاء هللا وقدره واستقامت أحواله في الدنيا اسباآلخرة

فاتهم، فهو من تعظيم هللا تعالى.بالمالئكة وما ورد في القرآن والسنة من ص  

وهي كأصول تقتضي  أصل األصول هو هللا، والمبلغون عنه هم الرسل، والمصير هو اآلخرة.

  ق به، وهذا هو ربما الوجه في كونها "كليات عقدية".غيرها من أركان اإليمان وتتحق



عتقد" في زمن "االستعمار الجديد": "حرية المسادسا  

لقد ذكر الريسوني في كتابه "حد الردة" كاعتراض يورده البعض على القاعدة العامة "ال إكراه 

على الجماعة ومعاداتها. ، والخروجاالعتراض بمتعلقين: النية المبيتةفي الدين"، ولكنه قيد هذا   

ونحن نقول: المعتقد ال يكَره أحد على تغييره أو التراجع عنه، هذا هو المبدأ العام الذي ال يناقشه 

أحد. ولكن أحوالنا اليوم تنطق بالشيء الكثير، فهناك فرق بين أن تعتقد بما تريد وبين أن تدعو 

مهددة. جمعيات ومراكز أبحاث  العقيدة الجامعة حيث الشاذ أو الخاص بك إلى معتقدك

استعمارية أجنبية، تضخ فيها مليارات الدوالرات، تدعو إلى أفكارها وعقائدها الدخيلة والمَفكِّكة 

ضعيفة  رسمية وشعبية وحركات ودعواتللعقائد الجامعة بمختلف الوسائل الناجعة والمثرة. 

ا بعد حداثيين المؤيَّدين بنصر "مراكز أمام جحافل الحداثويين المخطابا وعّدة، تنهزم في الميدان 

لحالة هذه، هل ستشراق األمريكي" وبقايا الرأسمال المالي الغربي )األمريكي خاصة(. وااال

نقاش حرية المعتقد هو النقاش المطلوب والتاريخي أم أننا في حاجة إلى ستر الضعف بمواجهة 

والضغط السياسي األجنبي" بإكراه "حد الردة". نقول هذا،  المال وكونية حقوق اإلنسان"إكراه 

المرتد  ونضم صوتنا إلى صوت أحمد الريسوني بضرورة التوسع في العقوبات الممكنة في حق

. فقد قال الدكتور: "كما يظهر سماليا( على أمته ووطنهارج بدعوته )الممولة والمدعومة رأالخ

   (512-512أن القتل ليس هو وحده العقوبة الوحيدة الممكنة لمثل هذه الحالة" )ص 

 

 

  

 

 


