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Abstract: The Philosophical Styles of Islamic Law in the Shade of al-Qur'an and al-
Sunnah. This article seeks to examine Islamic law by using two types of philosophical 
approaches namely Tasyri’ah Philosophy—which examine the nature and purpose of 
Islamic law and Syariah philosophy—which reveal the secrets, strengths, goodness, beauty 
and the benefits of Islamic law compared to other laws. Studying the Koran & Sunnah by 
using various approaches has indeed become a necessity given the development of the law 
which keeps changing dynamically. In the study of Islamic law, philosophical involvement 
cannot be avoided, especially when one conducts a legal finding using several methods, 
such as: Qiyâs (analogy), Istihsân, Maslahah Mursalah, Sadd al-Dzarî’ah, Istishâb and so 
on. Apart from that, in giving birth to Islamic law, one must hold onto Illat (ratio legis) as 
well as at several other different elements in the form of Maslahah, Mafsadah, and ‘Adah, 
Thabi’ah. In conclusion, reviewing the law using a philosophical approach cannot away 
from three core aspects, namely ontology, epistemology, and axiology.
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Abstrak: Corak Filsafat Hukum Islam dalam Naungan Alquran dan Sunah. Artikel 
ini berupaya untuk mengkaji hukum Islam dengan menggunakan dua macam pendekatan 
filosofis yakni Falsafah Tasyri’—yang mengkaji hakikat dan tujuan penetapan hukum Islam 
dan Falsafah Syar’iyah—yang mengungkap rahasia, kelebihan, kebaikan dan keindahan 
serta kemaslahatan hukum Islam dibandingkan dengan hukum lain. Mengkaji Alquran 
& Sunnah dengan menggunakan berbagai pendekatan memang telah menjadi suatu 
keharusan mengingat perkembangan hukum yang terus berubah secara dinamis. Dalam 
kajian hukum Islam, keterlibatan filsafat tidak dapat dihindari terutama ketika seseorang 
melakukan Istimbat Hukum dengan menggunakan metode: Qiyâs, Istihsân, Maslahah 
Mursalah, Sadd al-Dzarî’ah, Istishâb dan sebagainya. Selain daripada itu, dalam melahirkan 
hukum Islam, seseorang di samping harus berpegang pada Illat (rasio legis) ia juga harus 
mencermati beberapa unsur lain yang berbeda berupa Maslahah, Mafsadah, dan ‘Adah, 
Thabi’ah. Kesimpulannya, mengkaji hukum dengan menggunakan pendekatan filsafat 
tidak mungkin keluar dari 3 (tiga) aspek inti yakni ontology, epistimology dan aksiology.
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مقدمة
من الرضوري ايلوم هو دراسة القرآن والسنة بمنهج خمتلف نظرا سياقهما ع 
اهلل سبحانه وتعال كلرمح العمودي واملــحـور األفيق لإلنسان والكون املتصف 

بادلينامييك واألبدي.
الشائع  أرسار  معرفة  أجل  من  شيعتهما  و  والسنة  القرآن  معىن  يف  اتلدبر 
يتطلب نهجا فلسفيا، وهو منهجيا وجتريبيا قد بدأ وقت تطوير العلوم واتلكنولوجيا 

يف الضارة اإلسالمية، وه القرن الرابع اهلجري
ظهور أسماء الفالسفة اإلسالمية ضمن كنوز الفالسفة العالم اذلين ساهموا يف 
تطوير خمتلف جماالت العلوم هو بالقيقة واقعيا ال جدال فيه حت اآلن. ع سبيل 
املثال، الكندي )M 860-801 / H 246 -185( وهو فيلسوف و العالم من العلماء يف 
هذا املجال: الرياضيات، واهلندسة، والصيدلة، وعلم انلفس، والرصيات، والسياسة 
وغيها. و الرازي )M 925-865 / H 313-251( وهو فيلسوف وخبي يف الطب مع 

تأيلفه الكتاب املشهور: الطب املنصوري وغيه.
يف دراسة الشيعة اإلسالمية، ال مفر من دور الفلسفة يف الحث عن كيفية 
استصحاب  اذلريعة،  مرسلة، سد  استحسان، مصلحة  القياس،  األحاكم:  استنباط 
وغيها؛ ألن حتديد العلة الت ه نسبة التشيع تؤدي إل رصاع اتلفكي يف انلظر 
:مصلحة،  املختلفة  للمصطالحات  القيقية  املعان  حول  فأكرث  ثالثة  أو  اثني  يف 

مفسدة، اعدة، طبيعة، وغيها، من أجل أن ختّرج األحاكم الشعية.
 و أما املصدر من دراسة األحاكم اإلسالمية من القرآن والسنة و أقوال الصحابة 

الت وضعت باألخذ يف األسباب يف استنباط األحاكم تلوجيه حياة املسلمي.
حتاول هذه الورقة البسيطة إلجابة عن األسئلة اتلايلة:

كيف تساهم الفلسفة يف إخراج الكم الشع؟   .1
ما ه وجوه الفلسيف يف الشيعة اإلسالمية؟  .2

كيف ساهم القرآن والسنة يف تقدم الشيعة اإلسالمية؟   .3
أجل  من  واتلوجيه  املشورة  تقديم  من  وأتقبل  الورقة،  هذه  حبدود  اعتفت 

حتسي حمتوى هذه ادلراسة أمر ال مفر منه.
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تعريف الفلسفة اإلسالمية
 »philein« لكمة )فلسفة( تأيت من ايلونانية، وه فيالسوفيا، من جذر اللكمة
اذلين  انلاس  الكمة.  تعن: حب  الفلسفية  الكمة.  تعن  و)صوفيا(  الب  معىن 
حمبا  يعن  ما  وهو  )الفيلسوف(،  يسىم  بفلسفة  يقوم  اذلي  الشخص  أو  تفلسف 

للحكمة.
كن الفيلسوف Heroklaitos )540-480 قبل امليالد( أول من عرف بأن لكمة 
فلسفة تعن أن اهلل وحده يعلم معن الكمة و صاحب الكمة. أما اإلنسان وظيفته 

ليس إال كطالب الكمة وحمبها.1
أما سقراط )470-399 قبل امليالد( وضح توضيحا ملعىن الفلسفة، و هو املعرفة 
القيقية، وخاصة ضد السفسطائيون اذلين يسمون أنفسهم بالكماء (Sofos) . هو و 
أتباعه أدركت ليسوا حكماء، ولكنهم يرغبون يف الكمة ويسعون للحصول عليها.
 Aristoteles أفالطون )427-347 قبل امليالد( الفيلسوف ايلونان الشهي معلمه
درس مع سقراط. وهو يقول إن الفلسفة ه معرفة لك ما هو موجود والعلم اذلي 

يوصل به إل القيقة األصلية.
وقال يف معىن املعرفة القيقية )القيقة األصلية( اللكمة )فيالسوفيا(  ترسخت 
من زمان أفالطون إل أرسطو، بل يشمل الحث أيضا العلم، وهو الحث عن سبب 

اإلمجال.2
 »fil« تبن لكمة الفلسفة إل اللغة اإلندونيسية تستمد من املفردات الغربية
لكمة  وانتجت  االثنبي  من  مزيج  هناك  وقع  ذللك  العربية،  اللكمة  من   »safat« و 
فلسفة.3 ثم نقل لكمة صوفيا من قبل العرب إل لغتهم بالكمة. ولكمة »الكمة«4 

سواسية مع الفلسفة.5

C.J. Webb ،Clement 1، تاريخ الفلسفة، )نلدن : مطبعة جامعة أكسفود، سنة 1999(، ص.7

2 توفيق طويل، أسس الفلسفة ،)القاهرة، دار انلندسة العربية، سنىة 1979( ص.45

3 هارون ناسوتيون، فلسفة ادلين، )جاكرتا :مطبعة بوالن بنتنج، سنة 1999(، ص.9

4 راجع سورة القرة، اآلية 269،  قول تعال: ې  ې  ې  ېى  ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ    وئ  وئۇئ  ۇئ  

ۆئ  ۆئ      ۈئ  ۈئ     
5 فتح الرمحن مجيل، فلسفة الشيعة اإلسالمية، الطبعة الامسة، )جيبوتات، لوغوس واجانا علم، 2004(، ص.2
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الكمة القيقية أو املعرفة ليست لشخص واحد. بل يسجل اتلاريخ أنه بعد 
الفيلسوف، قام فيلسوف آخر بتصحيح أول اكتشاف واقتاح األفاكر الت  ظهور 
جددت الفكرة األوىل، وهكذا يف مجيع أحناء الياة البشية. هذا ممكن ألن دلى 
اإلنسان رغبة كبية للمعرفة إعماال للقدرات البشية الت يمنحها اهلل وه: العقل، 
الدس، الواس، والقوة الدنية. أما االقتاحات املقصودة تشمل مسائل الياة عن 

معىن، ومضمون، ومعىن لك ما يراه ويقع عليه.
يف  الحث  يف  تفكي  عمل  ه  الفلسفة  أن  نفهم  أن  يمكن  سابقا،  ذكر  مما 

معرفة حقائق األشياء بطريقة منهجية، متطرفة، وإمجايلة.
أما الفلسفة اإلسالمية ه نتيجة تأمل الفيلسوف يف األلوهية، انلبوة، والبشية، 
والطبيعية تدخله تعايلم اإلسالم يف اتلفكي املنطيق، واملنهيج، والضاري. هاهنا 

تعريف آخر للفلسفة اإلسالمية طرحه بعض العلماء املسلمي:
والبش  الطبيعة  عن  الحث  ه  اإلسالمية  الفلسفة  األهوان،  فواد  أمحد    .1

بشيعة اإلسالم.6
2.  إبراهيم مدكور، الفلسفة اإلسالمية ه فكر مولود يف العالم اإلساليم لإلجابة 
ع حتديات العرص، والت تشمل الحث فيها عن اهلل والكون، الويح، والعقل، 

وادلين والفلسفة.7
حممداعطف العرايق، دراسة الفلسفة اإلسالمية تشمل علم الكالم، علم أصول    .3
العلوم الت تم إختاعها من مفكري اإلسالم.  الفقه، واتلصوف وغيها من 
الفالسفة  اقتحها  الت  الرئيسية  األفاكر  أو  املبادئ  ه  الاصة  تعريفها  أما 

املسلمون.8
البد للفهم وتفسي اآليات القرآنية املتعلقة بالقانون باالجتهاد، وه حماولة 
ونظراً  املصدر.  من  القانونية  األحاكم  إصدار  يف  املنطق  ومبدأ  العقل  الستخدام 

6 أمحد فؤاد األهوان )ويليه : األهوان(، الفلسفة اإلسالمية،)القاهرة، دار القلم، سنة 1962(، ص.10

7 إبراهيم مدكور، يف فلسفة اإلسالمية و منهج وتطبيقه، جمدل األول. )القاهرة، دار املعارف، سنة 1968(، ص.20-19.

8 حممد اعطف عرايق، الفلسفة اإلسالمية، )القاهرة : دار املعرفة. سنة 1978(، ص.20-19.
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ثاثلًا،  قانونيًا  مصدًرا  جعلوها  املسلمي  الفقهاء  بعض  فإن  االجتهاد،  هذا  ألهمية 
بعد القرآن والديث. و من االجتهاد القياس، يعن إلاق الكم ما ال نص فيه إل 
الكم اذلي نص فيه لعلة مساواة بينهما. وبالاجة إل اتلفكي يف حتديد املعادلة. 
األخرى  املشوبات  ع  اإلساكر  لعلة  انلبيذ  من  املصنوع  المــر  حتريـــم  مثل 
املصنوعة من اتلمر والقمح والعصي، عصي جوز اهلند، وعصي قصب السكر، املاء 

أو أي شاب آخر يسبب السكران، ثم ع أساس القياس فحكمه أيضا حرام.9
عنرص اتلفكي، يرى كذلك يف سد اذلريعة، واالستحسان، واملصلحة املرسلة 

و مقاصد الشيعة. معناه، املصلحة واملرضة ع األفراد واملجتمع باعتبار العقل.
اإلسالمية  الشيعة  حتلل  الت  الفلسفة  ه  اإلسالمية  الشيعة  فلسفة  أما 
الشيعة  حتليل  علميا  أو  الرئيسية،  املعلومات  ع  للحصول  منهجية  بطريقة 
اإلسالمية بالفلسفة كأداة10 أو الحث عن أسس القانون، ومبادئه، وقواعد القانون، 
أرسار  معرفة  هو  اآلخر  اتلعريف  أما  اإلسالمية11.  الشيعة  بناء  عليها  يتم  والت 
العليم،  اتلفكي  أو  والقييم  املعريف  الوجودي،12  بالـمنهج  سواء  فلسفيا،  الشيعة 

املنهيج والـمتطريف للشيعة اإلسالمية.13
من عدة تعاريف املذكورة سابقا، يمكن أن يفهم أن فلسفة الشيعة اإلسالمية 
ه دراسة القانون املتعلق بمبادئ القانون، أسسه، يتم استكشاف القواعد القانونية 
ع  واملحاسبية  املعرفية  الوجودية،  املنهجية،  بطريقة  سواء  الفلسفية،  األرسار  أو 

أساس القانون اإلساليم.
وفالسفة اإلسالم جتمع بي عنارص من الفلسفة، والعلوم، والشيعة اإلسالمية 
يف  فقط  ليس  ادلين  الفيلسوف  منها  تــخرج  حت  متحدة  واحدة  باعتبارها 
الكندي  مثل:  األخرى،  العلمية  املجاالت  يف  أيضا  ولكن  اإلسالمية  ادلراسات 

9 األهوان، الفلسفة اإلسالمية. ص.33-32.

10 فتح الرمحن مجيل، فلسفة الشيعة اإلسالمية، ص.14.

11 حسب الصديق، فلسفة الشيعة اإلسالمية، )جاكرتا، مطبعة بوالن بينتانج(، ص.37.

12 بان أمحد شيبان، فلسفة الشيعة اإلسالمية، )باندونج، مطبعة فوستاك سيتيا، سنة 2008(، ص.56.

اإلندونسيا  جامعة  مطبعة   : )جوغجاكرتا  اإلسالمية،  الشيعة  فلسفة  مسائل  أصول  بشي،  أزهر  أمحد   13

اإلساليم قسم الكم، سنة 1984(، ص.2.
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املعروف كخبي للعلوم، اشتهر ابن شينا يف الطب قام بـجمع كتاب القانون. كن 
انلاس  هؤالء  املجتهد«.  »بداية  كتابه  مع  وفقيه  كلطبيب،  أيضاً  معروفاً  رشد  ابن 
العالم اإلساليم اذلين قدموا العديد من  اثلالثة معروفون كلفالسفة املوثوقي يف 

الدمات يف تطور الفلسفة اإلسالمية حت اآلن.14
إن دراسة فلسفة الشيعة اإلسالمية جتعل اإلطار املعريف للعلوم يقتب من 
هدفها اتلحلييل والوصيف، مما يؤدي إل الشيعة اإلسالمية قابلة للتكيف باهلدف 
مع مراقبة السلوك امللكف دائما ودينامييك الياة والسيطرة ع عمليات اتلحول من 

الكم الشع أو الوضيع.

وجوه الفلسيف للحكم اإلسالمية
إطار  اإلسالم  لقواني  الفلسيف  معىن  ملعرفة  املثلية15  الطريقة  مبنية ع  ه 
املنهيج اذلي يستخدم نظرية الشيعة اإلسالمية من أجل إقامة انلظام من القواعد 
يف الفكر. أما املنهجية املستخدمة ه فلسفة التشيع، وفلسفة الشيعة وحكمة 
التشيع وفلسفته. املصطلح األول واثلان يمكن وصفه بعض الكم من تشيع 
القيم  مثال عن  عبارة عن  هو  اثلالث  املصطلح  أما  وأرسارها.  أغراضها  األحاكم، 
القانونية والفلسفية الت سيتم مناقشتها يف القسم األخي هذا القسم.16 اليان عن 

املصطلح األول واثلان كما ييل:
اإلسالمية  الشيعة  وتعز، وحتفظ  تبعث،  الت  الفلسفة  ه  الترشيع  فلسفة 
أو الفلسفة الت تبحث عن طبيعة والغرض من بناء الشيعة اإلسالمية.17 تنقسم 

الفلسفة إل:
مبادئ  اإلسالمية(.  الشيعة  )أسس  بأحاكم  الشيعة  األحاكم  داعئم  أوال: 

14 املرجع السابق

15 للمزيد )معرفة األدق( انظريف سيف انلاس، فلسفة الكم يف اإلسالم البن رشد وأثرها يف حكم األرسي: 

دراسة كتاب بداية املجتهد ونهاية املقتصد، جوغجاكرتا : جامعة سونان كيلجاك اإلسالمية الكومية، سنة 2008.
16 تاج العارفي، فلسفة الشيعة اإلسالمية، )باندوج : مطبعة سيتيا، سنة 2008(، ص.55.

17 دحالن تمرين، فلسفة الشيعة اإلسالمية، )ماالنج : مطبعة جامعة ماالنج اإلسالمية الكومية(،ص.11.
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الشيعة اإلسالمية الت تسىم داعئم الشيعة أو الكم كتلال:
الشيعة.  علماء  قبل  من  املحافظة  لك  الوضع  هذا  حيافظ  الصعوبات،  يزيل   .1
ذللك، فإن أي فرض يف الشيعة اإلسالمية يف حدود قدرات امللكف. هذا يعن 

أن اتللكيف ال حيتوي ع أدىن مشقة.
تقليل اتللكيف. املبدأ اثلان من مبادئ الشيعة اإلسالمية ال تضيف املشقة    .2

ع مشقة.
تدريب األحاكم تدرجيا. وهذا هو، ال يشع يف آن واحد، ولكن واحدا تلو    .3
اآلخر أو خطوة خطوة من شأنها أن ال جيد صعوبة للقيام بها. هذا يوضح أن 
الشيعة ال تأيت جنباً إل جنب بعد جذور أحاكم الشيعة املعمول بها، ثم تأيت 

بعد ذلك شيعة أخرى.
مرااعة املصلحة البشية. تهتم الشيعة براعية املصلحة ع الك وفقا لعاداتهم    .4
وثقافتهم واملناخ املحيط به. إذا كنت املصلحة تتعارض مع بعضها العض، 
ع  الكبية  املرضة  تلجنب  الاصة  املصلحة  ع  مقدمة  العامة  فاملصلحة 

القليلة. 
الشائع جمملة  فإن معظم  اإلطار،  إسالمية. مع هذا  ذاتية  الشيعة أصبحت    .5
إجازة للمجتهدين لالجتهاد ومن ناحية أخرى توفر مواد اتلحقيق واألفاكر، 

حبيث تصبح الشيعة اإلسالمية مرنة وفقا لطبيعة تنمية البشية تدرجييا.
ثانياً : مبادئ الشيعة اإلسالمية و ه:

مبادئ اتلوحيد   .1
مبادئ بأن لك عبد يعبد اهلل مباشة.   .2

مبدأ الطاب إل العقل.   .3
شخصية  وتصويب  انلفس  تلطهي  وذلك  اللق،  حبسن  اإليمان  سياج  مبدأ    .4

واحدة.
املبدأ بأن مجيع اتللكيفات لصالح روح العبد وطهارته، و ليس ليشقق اإلنسان    .5

وهالكه.
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6.  مبدأ اجلمع بي ادلين وادلين يف املسائل الشعية. 
األمم  فرق بي  األفراد، ال  الشيعة اإلسالمية ع مجيع  تعمم  املعادلة.  مبدأ    .7

واألفراد فك سواسية. 
8.  مبدأ تسليم قضايا اتلعزير إل الاكم أو القايض.

مبدأ اتلحكيم ليس إال يف املسائل املايلة.   .9
مبدأ األمر باملعروف وانليه عن املنكر.   .01

مبدأ التسامح .   .11
21.  مبدأ االستقالل و

مبدأ الياة مجاعة و تكافال لضمان الياة ومساعدة العض ع العض.   .31
ثاثلا: أصول أحاكم اإلسالمية أو مصادر أحاكم اإلسالمية. 

القرآن  ه  الرئيسية  اإلسالمية  أحاكم  مصادر  أو  األحاكم  أصول  بأن  شك  ال 
والسنة قطعيا. ثم وضعت عدة مناهج الشيعة اإلسالمية يف استنباط األحاكم، ع الرغم 
أن العض ال يزال الالف بي العلماء، من بينها هو اإلمجاع، القياس، الستحسان، 

املصلحة املرسلة، الستصحاب، سد اذلريعة، شع من قبلنا، العرف، وغي ذلك.
رابًعا: قواعد أحاكم اإلسالمية. ه عبارة عن قاعدة االستنباط: األمر وانليه، 
العم والاص، املطلق واملقيد،املجمل واملفرس أو لك قاعدة متعلقة باللغة، اتلقطها 
من قواعد اللغة العربية، من أسلوبه وتركيبه. ثم من القواعد الفقهية، وه القواعد 
ومن  الشيفة  انلبوية  واألحاديث  الكريم  القرآن  نصوص  من  املستخرجة  اللكية 

معانيهما.18
وضعت  أجلها  من  الشيعة  أغراض  وه  اإلسالمية  أحاكم  مقاصد  خامسا: 

الشائع ووجب ع امللكفي الطاعة. 
 أما فلسفة الرشيعة ه الفلسفة املأخوذة من ألفاظ الشيعة، ه مثل: العبادة، 
اجلناية، العقوبة وغيها. تتحدث هذه الفلسفة عن الطبيعة، األرسار، مزايا الي، 

18 حسب الصديق، فلسفة الشيعة اإلسالمية )جاكرتا : مطبعة بوالن بينتانج، سنة 1975(. ص.41-40.
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اجلمال، وصالحية الشيعة اإلسالمية مقارنة بالقواني األخرى.19 يف هذا السياق، 
يمكن تقسيم ادلراسة اإلسالمية إل أربعة أقسام: 

اوال : أرسار أحاكم اإلسالمية. هذه الفلسفة ه جزء اعجل وتستحق االهتمام، 
ألنه مع هذه الفلسفة سوف يكون األصويل قادراً ع االستجابة ألرسار من أوامر 

الشائع ومـحظوراتها. تلعميق ذلك،البد إلجراء ادلراسة مثل: 
أهداف األحاكم الت من املناهج لفهم أرسار األحاكم. يف هذه الالة، حباجة إل   .1
طريقتي: وهما علة الكم وحكمته. فاالعلماء هلم آراء خمتلفة فيما يتعلق 

هل الكم ل علة أم ال؟ هل الكم معقول املعىن أم غي معقول املعىن ؟ 
آراء العلماء النكشاف أرسار األحاكم  .2

ثانيا : خصائص األحاكم األسالمية، الت تنبن ع:
الربانية، بمعىن أن اهلل اذلي يدير سبيل الياة وحياة انلاس يلتعامل بي الفردي   .1
و االجتماع حتت أسس قويم، بعيد عن املتطرفي، االقزتام، واهلوي، والعداوة.
اإلنسانية، ختص االنسانية يف االسالم ال ترد خبصوص الربانية، ألن قضاء و قدر   .2
انلاس ل ماكنة ع حتصيل أهداف العال يف اإلسالم، يعن الفالح و سعادة انلاس.
الشمول، شمويلة اإلسالم الت من ضمنها الشيعة الت من تعم يف لك زمان،   .3

وحياة، ووجود انلاس.
الواقعية، بمعىن، ال تهمل إل الواقع، الت حتدث يف الالالت أو املحرمات  .4

اتلناسب، اذلي يعمل مجيع األفراد باتلناسب و يتعاونوا ع تطبيق األغراض   .5
اجلماع، مع عدم الغض و اتلفكك.

ثاثلا : حماسن األحاكم اإلسالمية، يف هذه املستوى، أن األحاكم اإلسالمية حتيط 
االجتماع  حياة  يف  تطبق  إذ  خصائص  تملك  الت  االجتماع،  حواج  ناحية  من 
مجاعيا فسوف يكون ويصوغ االجتماع املثال، وهو اجتماع العادلي، واملساوة، 

و الرية، الخ.20

19 دحالن تمرين، فلسفة الشيعة اإلسالمية.....ص.12.

20 املرجع السابق. ص.53.
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ال  ثابتة،  طبيعة  هلا  اإلسالمية  األحاكم  أن  اإلسالمية.  األحاكم  طبيعة   : رابعا 
تتغي، وذلا طبيعته و خصيائصه ماييل:

تكامل، بمعىن كمال الشك والاكمل 	.1

وسطية، بمعىن، توازن مالئم، إفراط و تفريط  .2
حراكة، بمعىن اتلطور من حيث زمانها  .3

هذه ه خصائص فلسفة األحاكم اإلسالمية يف راعية اجناب األحاكم اإلسالمية 
الت توجد بسبب الادثة الت لم تكم من قبل، مع تقدم اهتمام العقيل، واملنهاجية 

مع مرااعة اإلنسانية.

مصادر األحاكم اإلسالمية
أن األحاكم اإلسالمية ه مصطلح اذلي ظهر عن طريق استجم من لكمة 
من  أضيف  قد  اإلسالمية،  األحاكم  لكمت  عليها  اطلع  وإذا   .)Islamic Law(
لكمة األحاكم و اإلسالم، مفهوم من إضافتهما أن تلك األحاكم مصدرها شيعة 

اإلسالم.
ومصطلح األحاكم اإلسالمية لم يكن موجود يف القرآن أو السنة أو يف مقررات 
املقررات اإلسالمية  مايناسبه يف  أن نبحث ع املصطلح  ينبيغ  اإلساليم. وذلالك 
اإلسالمية،  الشيعة  من  مصدرها  أن  تفهم  اإلسالمية  األحاكم  كن  إذا  األخرى. 
 فصعب ع ببحث مصطلح مايناسبه فيه. فيمكن أن نأخده من لكمة : الشيعة21 

21 لكمة الشيعة يف اللغة مأخوذ من فعل »شع« بمعىن اإليماء أو اإلشارة أو هو تصوير الطرق الواضح الت 

يصل به إل منابئ املياه أو الطرق الت البد املسي به، يعن طرق مصادر الياة. وأما معىن االصطاليح :
طرق الي للحياة. يعن مبادئ ادلين الت نتعامل يف معن القييق، وهدفها توجيهات حياة انلاس. أ . 

املبادئ وانلظام الت قررها اهلل، يلتعامل بها انلاس عالقته باهلل، وعالقته بإخوانهم املسلمي، وإل انلاس اعمة،  ب . 
وإل العالم وعالقنه بالياة، والشيعة ه فرع العقيدة الت ه اصول هذا ادلين، ولكهما )الشيعة والعقيدة( 
االعتقاد  عند  مظهر  ه  الشيعة  وأما  الشيعة،  بها  حتصن  أساس  ه  العقيدة  منفصال،  غي  قوية  عالقتهما 

بالقلب.
فروع  أو  امللكف  بفعل  مايتعلق  وسلم  عليه  اهلل  انلب صل  بلغها  الت  لعباده  تعال  اهلل  شحها  الت  االحاكم  ت . 
االحاكم وعملها أو قواعد الفقهية أو مايتعلق باالقتقاد الت تصيغ يف االحاكم االعتقاديالت لم تدخل يف علم 
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و الفقه.22
بينهما  ألن  بينهما،  يتفرقا  ال  شاسع  فرق  بينهما  املذكور  املصطلح  وكال 
عالقة قوية، بعد أن فهمنا املصطلح السابق مع خصائصها. نلخص بأن األحاكم 
األحاكم  معىن  أن  نقول  يتفرقان.  وال  اليستويان  الفقه  و  الشيعة  و  اإلسالمية 
فهمناها  اذلي  اإلسالمية  األحاكم  والفقه، ألن  الشيعة  تتضمن معىن  اإلسالمية 
يف إندونسيا قد يكون بمعىن الشيعة أو الفقه، فإن قيل األحاكم اإلسالمية ال 
وهذا  الفقه؟  أم  الشيعة  بمعىن  أهو  إياه،  يريده  اذلي  دقيق  معىن  نبحث  أن  بد 
األمر اليفهمها كثي من إندونسيي اذلي منهم املسلمي، حت قد خيطئ يف فهم 

اإلسالمية. األحاكم 
عالقة بي الشيعة والفقه عالقة قوية اليتفرقان، الشيعة ه مصدر وأساس 
اغمضا  مبهما  املصطلحات  استعمل  وقد  الشيعة،  عن  الفهم  هو  والفقه  الفقه، 
ريَد بها الفقه وقد استعمل لكمة الفقه أريد بها 

ُ
ملتبسا، قد استعمل لكمة الشيعة أ

الشيعة لكن يف هذا األمر نادر وقوعه، مهما الشيعة والفقه اليمكن تفريقهما 

القاموس املحيط، بيوت:دار الفكر، الطبعة األوىل، 2005(، ص.659.  الكالم. حممد بن يعقوب الفيوزآبادي، 
 ،)The Principles of Islamic Jurenprudence( األحاكيم،  اتلقريرات  يف  املبادئ  حسن،  بأمحد  قارن 

)دليه: آدم للتطباعة والنش(، الطبعة األوىل، 1994(، ص.1.
22 الفقه يف اللغة هو الفهم والعلم باليشء. وأما يف االصطالح : العلم باالحاكم الشعية العملية من أدتلها 

اتلفصيلية، وبيانها ماييل : 
الفقه هو العلم باالحاكم الشعية، ولكمة »شع« تشي أن الفقه ه االحاكم املتعلقة بالشع الت كم مصدرها  أ . 

من اهلل تعال.
الفقه هو االحاكم املتعلقة بالعملية، ولكمة »العلمية« توضح أنها ما تتعلق بمظهر أفعال امللكف، ذلالك أن االشياء  ب . 

العملية كإليما يف العقيدة غي مضمون يف الفقه.
الفهم باألحاكم الشعية من أدتلها اتلفصيلية، القرآن والسنة، لكمة »اتلفصيلية« توضح االدلة الت استعملها  ت . 
العلم ماأخذه عوام انلاس عن املجتهد الت استخلص عن االدلة  املجتهد يف الحث عن اجتهاده. ذلالك أن 

الفقهية.
الفقه مبحوث ومستنبط عن طريق اتلفكي املجتهدين، لكمة الحث واالستنباط« تتضمن معن الفقه وهو إنتاج  ث . 
بها انلصوص  تبي  لم  الت  املجتهد يف األشياء  الفقه هو الحث واستنباط  واالستنباط والحث عن االحاكم. 
الفقه، ألن ماحصل عن طريق  الويح اليسىم  املالئكة والررسل عن طريق  به  تملك  الت  العلم  باتلفصيل. 
الحث واتلعليل واالجتهاد، ويف الفقه أن دور العقل والفكر هلما املزنلة القيمة، يف حدود مقدر. عبد الوهاب 
الفقه،  أصول  الزهرة،  أبو  : حممد  أيضا  وانظر  2008(، ص.11.  القلم،  دار   : الفقه،)القاهرة  أصول  خالف، علم 

)القاهرة : دار الفكر العريب، 1998(، ص.6.
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لكنهما فرق!يفهم الشيعة باملبادئ أو السنن الت قررها اهلل بها عن أعمال العباد 
يف لدنيا واآلخرة .

و مبدأ الشيعة خمترص من كالم اهلل وبينها السنة. ولك أعمال انلاس يف ادلنيا 
اذلي كن غرضه نيل الياة الطيبة، ينبيغ أن يترضع حتت إرادة اهلل ورسول، وإرادة 
اهلل ورسول مكتوبة يف كتابه الكريم والسنة انلبوية الت كنتا تسيم الشيعة، وبعض 

آخر ال يذكر يف القرآن أو السنة أو يف رسهما.
دقيقة  معرفة  السنة  معرفة  ع  فيلزم  انلاس  إعمال  ع  اهلل  أراد  ما  نلعلم 
وعميقة ع وجه العل، وطبق الشيعة يف لك زمان وماكن. وانتاج الفهم عن مبادئ 

وقواني تفصييل الت يتكون عن الفهم من الشيعة كنت تسىم الفقه.
انلاس  واقعية  حسب  يتغي  اذلي  الفقه  قواعد  أو  الشع  بالكم  الفهم 
وتطور الزمان، و الفقه تنصب إل من اجتهد فيه، كفقه النيف، أو فقه املاليك، أو 
فقه الشافيع، أو فقه النبيل )من أهل الستة(. وفقه اجلعفري )الشيعة(. والشيعة 

تنصب إل اهلل ورسول فقط.!
مما ذكرنا السابق نفهم أن األحاكم الفقيه ه مكونة من تطور وحوادث الياة 
يف  اإلجتماع  حياة  من  يتكب  هو  الفقه  مذهب  الزمان.  حيث  من  االجتماع 

اإلسالم، ذلا، كنت تتغي بتغي األزمان واجتماعه.
الشيعة ه األحاكم اإلسالمية الت مصدرها القرآن و السنة الت لم تدخل 
أو  بالشيعة  الفهم  مصدرها  الت  اإلسالمية  األحاكم  هو  والفقه  االجتهاد.  عليها 
الفهم بانلّص قرآنا كن أو سنة نبوية، وقد فرق أسف أ.أ فائزي )A.A Fyzee( بي 
الشيعة والفقه، ع أن الشيعة كدلائرة الكبية حتيط بها لك أعمال انلاس، والفقه 
كدلائرة الصغية حتيط بها عموم األمور واألعمال. الشيعة سببا يف اتلذكر بالويح 
والعلوم ال يتحصل إذ لم حيرض القرآن و السنة. وأجب الفقه ع الفهم بالعقيل اذلي 
ينبن ع العلوم اذلي مأخوذة باالتفاق، وسبيل الشيعة قّدر وخطط اهلل ورسول، 

وبنيان الفقه بناء ع اجتهاد انلاس.
يف الفقه، عمل واحد جنعله فرقة ع أنه صحيح أو غيه وجيوز والجيوز، وأما 
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الشيعة فيها تدرج مستويات وطبقات يف جوازه و منعه، والفقه هو املصطلح اذلي 
استعملها الكم ع أنه من العلم، والشيعة ه الكم اذلي يكون سبيل الي 

والصالح، اذلي أنعمها من السماء.23
مما شحنا السابق نلخص فروق بي الشيعة والفقه، ماييل:  

الشيعة مصدرها من اهلل ورسول، وأما الفقه مصدره من انتاج العقيل حنو انلّص :  	.1
القرآن والسنة.

وجد الشيعة يف القرآن وكتب األحاديث، وأما الفقه سيجد يف كتب الفقه. 	.2

العقيدة  فيها  أدخل  العلماء  بعض  األوسع،  باألساسية وحتتوي  الشيعة  خصية  	.3
واألخالق، وأماخصية الفقه باملعنوي الت حتتوي حمدود يف الكم بأعمال انلاس.

الشيعة هلا صحية مطلقة وداعئم، وأم الفقه صحيته غي مطلق بل تغي. 	.4

الشيعة ه شيعة اإلسالم، وأما الفقه ل عدة معان كفقه مذهب النيف، وفقه  	.5
مذهب املاليك، وفقه مذهب الشافيع، وفقه مذهب النبيل.

والشيعة تدل ع وحدانية اإلسالم، وأما الفقه يدل ع تنوعه يف اإلسالم. 	.6

وأما مصادر األحاكم االساليم )يف الشيعة والفقه( ه القرآن والسنة، وحقهما 
اليتغيا بتغي األزمان، اإلجتهاد والرأي )عقيل( هو سبيل لتكيب مسائل جديدة 
الت لم تبي يف القرآن أو السنة من قبل.وذلالك، بدى علينا أن االجتهاد مع عدة 

طرقه وكيفيته لفت إيله أيضا من مصدر األحاكم حتت والية القرآن والسنة.
وإذا فصل به معىن الشيعة والفقه فاك أحدهما فكرة متفرقة، ففرق مصادرهما 
كذالك، الشيعة مصدرها من القرآن والسنة فقط، ثم الفقه مصدره اجتهاد انلاس 

مع مرااعة األدلة املفصلة، سيبي بيانا خمترصا لك مصادر اثلالثة ماييل :

جامعة  مطبعة  دليه-النباي،  الرابعة،  )الطبعة   ،Outlines of Muhammadan Law فائزي،  أ.أ  أسف   23

أكيفود، 1974(، ص.21.
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أ . القــرآن
يف اللغة مأخوذة من لكمة قرأ-قرآن بمعىن القراءة،24 وأما يف االصطالح، هو 
كالم اهلل املعجز املزنل إل حممد صل اهلل عليه وسلم بواسطة جبيل، وهو منقول 
باتلواتر، املكتوب يف املصحف، املتعبد بتالوته، املبدوء من سورة الفاحتة واملختوم 

بسورة انلاس.25
ومزنلة القرآن ه األساس ومصدر األول لألحاكم االسالمية الت كنت ذكرت 
يف عدة آيات القرآنية، كما يف املائدة : 47-2605، ونزول القرآن إل انلب صل اهلل 
عليه وسلم يف ثالثة وعشين اعما تقريبا، وهو ع وقتي، األوىل عندما كن انلب 
صل اهلل عليه ويلم يف مكة أو ماقبل اهلجرة، يعن ثالثة عشة اعما وبعد اهلجرة 
بعشة اعماً. وآيات مانزلت يف الداية أو يف األوىل تسىم مكية، واثلان تسىم مدنية، 
وآيات القرآن مانزلت يف اثلانية هلا فكرة ومعان خمتلفة، حسب حاجات املسلمي 
فيها قصار وتبحث عن مسألة أساس  آيات مكية  الوقتي، عموم  تلك  اذلي كنو 
قبلها، كنت طوال  مما  مدنية معكوس  وآيات  واإلسالم وغيها.  والعقيدة  اإليمان 
السياسة،  أو  اإلجتماع  املسألة  أو  الد  أو  اجلنايات  بأحاكم  وفيها مألت  اآليات، 
وآيات مدنية استدىع ع الفرقة اإلجتماعية اجلديدة و االزدياد، و أغلبية القرآن 

آيات مكية، وأما مدنية يف ثلث القرآن تقريبا.
األسايس  وأهداف  اآلداب،  املجمع  أو  املعارص  معىن  يف  قانون  ليس  القرآن 
بانلاس  انلاس  عالقة  تدير  الت   )Way of life( الياة  سبيل  تأسيس  ه  للقرآن 
وعالقة انلاس باهلل. القرآن ل توجيهات لياة االجتماع انلاس أو وسيلة االتصال 

24 مناع خليل القطان، علوم القرآن، )القاهرة، مكتبة دار املرصي، 2008(، ص.66.

25 املرجع السابق، قارن بعبد الوهاب خلف، علم أصول الفقه، ص.23.

 26ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ     ڇ   
ڳ   ڳ   گ   گ    گ   گ   کک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژژ   ڈ    ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ  
ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھھ  ھ  ھے  ے  ۓ  
ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  
ې   ې  ى  ى  ائ  ائەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ    ېئېئ  ېئ  ىئ       ىئ  ىئ  ی  ی  ی   ی  جئحئ  

مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  ىب
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خبالقه، أحاكم انلاكح و الطالق و املواريث و آداب الرب والصالح و حد الرسقة 
املخصوص  االحاكم  وسوى  بانلاس.  للناس  اتلنظيم  غرضها  كنت  القتل،  و  والزنا 
 N.J Coulson ذالك، يتضمن القرآن أكرث من توجيهات السلوكية.27 ذلالك، أخطأ
يف قول أن غرض أسايس للقرآن ليس للتنظيم عالقة انلاس بانلاس، لكن عالقة 

انلاس خبالقه فقط!28
يكون  لكن  خايلا،  يف  القرآن  اليزنل  تعال  اهلل  ان  دقيقا،  فهما  فهم  وإذا 
اهلدايات للرسول يف حياته اذلي اعش يف جماهدات القييق، أعطى القرآن أساس 
قّدم  ثم  إياه،  بنفسه  السؤال  جواب  ووجد  اهتدى،  املسلم  به  كن  اذلي  مبادئ  و 
القرآن األسس واملبادئ املحتاجة مجلًة وهو ع مناسباته حسب زمانه، إذا، نقول 
أن القرآن هو كتاب اهلداية وليس كتاب األحاكم. ودوره يكون اهلداياة ال جياوز 
به لك أسس من األشياء اذلي اهتدي به املسلمي اعمة، حدد القرآن لك حمتويات 
اتلطبييق  القييق  الياة  إعطاء مزيان  الياة، ودور انلب صل اهلل عليه وسلم هو 

املماثل حتت نور القرآن.
والقيقة سية األحاكم اإلسالمية هلا عمليات طويلة، وتفسي القرآن يف بداية 
األمر ليس بصعوبة كما يف يليه من الزمان، مع طول الوقت نشأ منهج االستنباط 
من القرآن بصعوبة وفلسيف، ببحث ومطالعة القرآن تفصيليا بأيدي أهل الكم 
يف يليه من الزمان. الزبدة لألحاكم اإلسالمية هلا أمثلة من املسائل جتعل بها العلماء 
بالقرآن وبعض آخر  دليهم اآلراء املختلفة يف استنباط األحاكم. واستنبط بعضهم 
بالسنة بل برأيه، ألن يف الرأية نظرا ع أن آيات القرآن التتطبق باملسائل الارضة. 

وهذا يدعو إل خمتلفة اآلراء يف فقه اإلساليم.
نلعلم، أن مزنلة القرآن ه مصدر األول وهاّم يف األحاكم اإلسالمية، أن القرآن 
ال تدل ال تبي لك مسائل باتلفصيل. القرآن ليس كتاب الفانون لكن هدايات 
الرويح واألخالق، واألمثلة املأخوذة من املستشقي، مثل Schacht، أغلبها متعلقة 

27 أمحد حسن، املبادء....ص.39.

N.J Coulson 28، سي األحاكم اإلساليم، )إيدنبورغ : مطبعة جامعة إيدنبورغ، 1964(، ص.12.
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بأشياء تفصيلية الت لم تبي بها القرآن باتلفصيل. كما يف األحاكم األرسة وأحاكم 
املوارث، حت يف كيفيات العبادات، وغيها. 29 وعموم آيات القرآن متعلقة باألحاكم 
تفيد يقيناً، لكن فيها إماكنية اتلفسي و وخمتلف انلظام تأيت من واحد ع أساس 
.Schacht االجتهاد. وهذا علل الختالف اآلراء من أهله كما يف املسألة املذكورة من
من الشوحات املذكورة نلخص أن مزنلة القرآن يف مصدر األول لألحاكم اإلسالمية. 
القرآن يف مصدر من لك املصادر األحاكم اإلسالمية، وهذا بمعن أن االستعمال املصدر 

اآلخريف األحاكم اإلسالمية ال بد حتت راعية وهداية القرآن ويمنع باتا ع اختالفة.

ب . السنــة
السنة يف اللغة مأخوذة من لكمة السنة بمعىن الطريقة أو العادة، والسية بال 
تفريق بي الق والاطل، وهذا مفهوم من قول انلب صل اهلل عليه وسلم، مارواه 
املسلم : »من سّن يف اإلسالم سنة حسنة فله أجر وأجر من عمل بها،و ومن سّن سنة 

سيئة فعليه وزر ووزر من عمل بها«30
الشخص. ويف معىن األحاكم اإلساليم ه  به  اقتدي  الت  العملية  السنة ه 
ترجع إل عمل انلب صل اهلل عليه وسلم، ألن أمر القرآن انلاس لالتباعه واققتدى 
فعله اذلي يسىم قدوة حسنة، ذلا فعل الرسول متبوع ومقتدى ألمته، كما بي القرآن 

يف سورة األحزاب 21، والقلم : 31.44
الفقهاء.  السنة من  للسنة، منها تعريف  وأما اصطالحا ففيه عدة تعرييفات 
و من األصويل، ومن املحدث،، فهنا مفهوم السنة كما فهم املحدث، اذلذي يتعلق 

باالحاديث.32

 ،)0591 أكسفود،  جامعة  مطبعة  )نلدن،  وسلم،  عليه  اهلل  صل  حممد  تقريرات  أصول   ،Josep Schacht  29

ص.722-422
30 حممد عجاج الطاب، علوم الديث علومه ومصطلحه، )بيوت، دار الفكر 1989(، ص.17. وقارن بمحمد 

مرتض الزبيدي، تاج العروس، اجلزء اتلاسع، ً.244.
31 ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ   ٹ    

32 حممد عجاج الطاب، ص.19.
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وطلب القرآن الرسول يف حتليل املسائل املوجهة للمسلمي، مما أخبه الويح، 
كما يف سورة املائدة : 48-49 33، مع أن القرآن يبي ان الرسول حممد صل اهلل عليه 
وسلم هو اذلي مفرس للىيات القرآن، سورة انلحل : 3444، ثم أّكد القرآن أن دور 
الرسسول هو تبليغ الويح للناس، وتربية األخالق هلم، ويعلمهم الكمة، آل عمران 
35،164 وبي القرآن كذالك أن طاعة اهلل البد بططاعة الرسول، وإذا عيص الرسول 

فقد عيص اهلل، آل عمران 31-36،32 النساء 37،80 والألحزاب 38.36
وذلالك، السنة هلا عالقة قوية بالقرآن، من الصعوبة أن نقول أنهما مصدرين 
متفرقي، السنة ه الت تبيي بها القرآن، كما ذكر يف املثال، أمر القرآن بالصالة 
أن  أعمال،  امتثل يف  اهلل عليه وسلم  وانلب صل  باتلفصييل،  ليس  والزاكة لكن 
يف  مصدرا  وجنعلها  امتثال،  أو  تطبييق  انلب  أعمال  فالسنة  واجبة،  انلب  طاعة 

مصطلح اآلخر، يف تسمية السنة حدديثاً، وأحيانا سيم خبا و آثارا.39
أما صيغة السنة متنوعة، حسب تعريفها، ولصغتها ثالثة أنواع ما ييل، السنة 
و  ضعيف  صحيح،  حسن،   : ودلرجتها  اتلقريرية،  والسنة  الفعلية  والسنة  القويلة 

 33ڇ  ڇ     ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کک  گ  

گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   
ھھ  ھ  ھے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  
ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې  ى  ى  ائ  ائەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ    ېئېئ  ېئ  ىئ       ىئ  ىئ  

ی  ی
34 ٿ  ٿٿ  ٿ   ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ

ۆئ       ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ   وئ   ەئ       ەئ   ائ   ائ   ى   ى   ې   ې   ې   ې   ۉ    35

ۈئ  ۈئ  ېئ          ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ
36 ڦ  ڦ  ڦ             ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ    ڃڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ  

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ          
37       ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ

38      ٱ  ٻ         ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ     

ٹ      
39 يف معان مصطلحات املذكورة أن تقرأ يف كتاب مصطلح الديث، كمحمد عجاج الطاب، علوم الديث 

علومه ومصطحه، 1989، وللسبح الصالح، علوم الديث ومصدرها )بيوت، دار القلم للمايلي، الطبعة  الساببعة، 
أحيانا، الطبعة السابعة عش، 1988(.
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أو  للسنة  أخرى  تقسيمات  وفيها  اآلحاد،  املتواتر،   : سلسلتها  يف  وانلظر  موضوع. 
الديث.40

كونها املصدر اثلان بعد القرآن دور السنة ه »اليان« أو شحا للقرآن، ودور 
اليان ممكنه يف إحدى من ثالث اآليت : 

تثبيت أو تأكيد لألحاكم الواردة يف القرآن. مثال قول صل اهلل عليه وسلم يف  	.1
أراكن اإلسالم المسة، هو تأكيد لقول تعال يف األمر بالصالة والزاكة والصوم 

والّج.
ذكر جممال، وختصص عموما،  ما  وتفصل  القرآن  املتشابهات يف  املعان  تبي  	.2
وتبي املقيد ع املطلق، كما يف املثال : يف تفصيالت كيفيات صفات صالة 

انلب صل اهلل عليه وسلم، واألصل يف أمره أمر جممل بالصالة.
حتريم   : املثال  يف  كما  )التشيع(،  القرآن  به  يثبت  لم  اذلي  الكم  تثبيت  	.3

نكاح املرأة وخاتلها )اجلمع بينهما( وهذا لم يكن موجودا يف القرآن.41
حينئٍذ،  املسلمي  عند  لألحاكم  مصدر  السنة  أن  ع  الوقت،  مرور  مع 
شاهدوا  أنهم  وحجتها  لألحاكم،  مصدرا  أصبحت  الصحابة  وأعمال  فاآلراء 

انلبوية. السنة 
ألنهم كنوا اعشوا مع انلب صل اهلل عليه وسلم، ارتىج قد علموا وفهموا 
السنة  روح  قد علموا  اهلل عليه وسلم، لكن  وأفعال صل  أقوال  فقط يف  ليس 
وصفاتها، أن السنة املتمثلة ما تركها انلب صل اهلل عليه وسلم ألجيال املتقدمة. 
السبب  ذالك  انلبوية.  السنة  روح  حتت  مازالوا  لكن  خمتلفة  آرائهم  كن  ولو 
اإلمام  فعله  ما  هذا  الصحابة.  بتقريرات  استدلوا  املتقدمي  مذاهب  علماء  أن 
مالك والشافيع وغيهما.42 وجيل اتلقدم : اتلابعي هلم دور هام يف نشأة األحاكم 
اصبحت مصدرا  وتقريراتهم  الصحابة.  وبي  بينهم  العالقة  هلم  اإلسالمية، ألن 

40 املرجع السابق

41 عبد الوهاب خالف، علم أصول الفقه، ص.40-39.

42  أمحد حسن، النشأة......ص.48-47.
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استدل بها مذاهب األولي، مثال اإلمام مالك : أخذ أعمال وآراء اتلابعي بعد 
أن يأخذ السنة انلبوية، وكذالك فقهاء األولي اآلخرين.

وجوه الفلسيف يف األحاكم اإلسالمية
يف هذه الفقرة ستبي املثال تتعلق بأحاكم األرسة، وه انلاكح ووجوه الفلسيف 

ذاك الكم، كما فب ماييل : 
انلاكح يف االصطالح هو العقد، اذلي حكم ادلين ع تملك امرأة واستمتاع 

مجيع األجسام حتت والية األرسة. 43 وأما مفهوم انلاكح ماييل : 
حقوق املنفرد واملستقل يف ملك املنفعة حنو زوجته فقط لزوجتها، ألن ماعد  أ . 

زوجها فقد حرم االستمتاع بها.
الزوجة تربط بزوجها، ألن حق االنفصال نفسها عن زوجها. ب . 

يف  العكس  ع  لكن  للجماع،  الزوجة  طلب  استجابة  ع  الجيب  الزوج  ت . 
الزوجة، فيه جمبة ع استجابة طلب زوجها، واجبات الزوج ليس مطلوبات 
أنه  الزوج يعلم  إذا كن  الزوجة، وذلالك،  العقد، لكن فقط يف راعية سلوك 
العني أو العاجز يف أول مرة عند اجلماع، فكىف هذا حجة هلا تلطلب الاكم 

ع مطالة القرار.
 1.UU No(  ،)1974 لسنة  رقم.1  )القنون  الالد،  هذا  انلاكح يف  تنظيم  وأما 
كونها  والنساء  الرجال  بي  والاطنة  الظاهرة  عالقة  بأنه  يعرف   ،)1974  Tahun

الزوج والزوجة لغرض بناء األرسة السعيدة الادلة حتت أسس اإلليه هلإ واحد. 
وأما نقاط املعان من اتلعريف املذكور ماييل : 

انلاكح هو عالقة الظاهرة والاطنة بي الرجال والنساء كونها الزوج والزوجة. 	.1

عالقة الظاهرة والاطنة تدل ع بناء األرسة السعيدة والرفاهية 	.2

أساس عالقة الظاهرة والاطنة وغرض السعادة املخدلة حتت أسس اإلليه هلإ واحد. 	.3

43  أبو العيني بدران، أحاكم الزواج والطالق يف اإلسالم، )القاهرة، دار اتلأيلف، 2002(، ص.22-21.
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 Tahun  1.UU No(  ،)1974 لسنة  رقم.1  )القنون  به  بي  ما  السنة  وحقائق 
مقاولة  عالقة  إل  الينظر  ألنهما  اإلسالم.  يف  انلاكح  حبقائق  مطابق  هو   ،،)1974

ظاهرة فقط، بل عالقة باطنة بي الزوج والزوجة الت تدل ع بناء األرسة املخدلة 
و  إندونيس  الوضيع  )الكم  الكمي  وذاك  واحد،  هلإ  بإرادة  مطابقة  والسعيدة، 
الكم اإلساليم(، كن خمتلف تمام بما جاء به الغرب وأمريكا، اذلي ينظر انلاكح 
الرجل،   : تساوي يف عنارص انلاكح مكونة عن ثالث  فيه  أنه عقد مقاول، لكن 

النساء ثم ادلولة.44
وأما معىن الفلسيف من انلاكح، والقيقة أنه اليمكن اتلخلص من الغرض 

املذكور، ول عالقة قوية بغرض خلق انلاس يف األرض. 
خلق اهلل سبحانه وتعال انلاس بغرض اعتمار األرض بأن لك مايف جهز لقضاء 
مقتضيات انلاس، ذلالك أن اعتمار البد من أيدي انلاس، االعتمار النسل انلايس 
هذا أمر ملزم، حت كيان األرض حول الاكئنات العالم ليس عبثا، أن اعتمار انلاس 
بطريقة اعديةيبىن عن هيئات انلاكح، حت االعتمار األرض بانلاكح ملزم ومطلوب 

ملحاولة االعتمار ودوام األرض نفسه.45
حياة الرجال غي منتظم وعدم الوقار، إالبعد حسن اتلنظيم، وذالك يمكن تطبيقه 
بايدي البيع والفيذ، أال وه االيدي اللينة من النساء، وه كنت إحساسها ممكن أن 
حتسن تنظيم األرسة، منظما وسكينة وتالؤم، ذلالك شع انلاكح ليس فقط االعتمار 

االرض، بل ل األغراض العل منه حت يكون انلاكح هام جدا.46
وأما معن انلاكح ماينظر من ناحية الفلسيف نقلية أم عقلية، ماييل :

قضاء أساس حواج انلاس اذلي خلق اهلل به الس حتب غريم اجلنس، فالرجال  	.1
انلاس،  نفوس  الت وضع يف  أساس صفات  بينهما ه  واملحبة  النساء،  حتب 
شَع  الفطرة.انلاكح  جوارح  يستقيض  أن  حت  الفطرةو  دين  هو  فاإلسالم 

A.P Gragtu L.L.B  44، أنت والكم، )نويورك، هول.....(  ص.139.

45 ع أمجد اجلرجاوي، حكمة التشيع وفلسفته، جمدل اثلان، )بيوت، دار الفكر، 2001(، ص.7-6.

46 املرجع السابق.
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فالغسالم  إل غريمه،  ميل  اذلي  انلاس  أساس حواج  قضاء  بغرض  اإلسالم 
العازب املؤبد، ويف جهة أخرى، حدد اإلسالم  اليمنع ذلك، بل منع اإلسالم 
واحنسار  االجتماع  نظام  فساد  ىلغ  يصي  اذلي  اليعتدي  حت  اإلرادة  هذه 

السلويك حت تكون الفطرة الالصة حمفوظة.
حتقيق االطمئنان واثلبات، ففلسفة انلاكح ه االطمئنان انلفيس، مع حضور  	.2
اجلسيم  االكتفاء  انلاس  حصل  انلاكح  بأداء  والرمحة،47  باملحبة  االحساس 

واملعنوي، اال وه الرمحة والسكينة وسعادة الياة.
أحدها  انلعم،  بعدة  انلاس  اهلل  أنعم  لقد  السلوك،  احنسار  عن  العد  	.3
الس)انلفس( الداء اجلماع، وهذا الس قذ يصي إل أمر سلب، إذ لم يكن 
الدود، واعقبة إذ لم يكن الدود الشع ه احسار السلوك، كلزنا، واللوة 
به مصيبات  األرسة، وحيرّض  هيئة  أساس  به  يفسد  أن  يمكن  وغيها، لكها 

اجلسدي واملعنوي.
حتقيق دور النساء يف تطبيق وظيفتها حسب فطرتها.  	.4

من عدة الشوحات املذكورة، نفهم به معان الفلسفس اآلخر اذلي لم يأخذ 
من انلاكح، كملواصالت النسل، واتلوسيع األقارب، وبناء اساس اتلعاون وغيها ما 
يمكن أن نأخذ ها من اآليات الرىنية واألحاديث انلبوية ونشأة وتطور االجتماع.

املالخص
مساندة الفلسفة يف تنمية األحاكم اإلسالمية ه يف الحث عن أحاكم الت 
عنها  الحث  عن  االجتهاد  إل  الاجات  هلا  يعن  والسنة،  القرآن  من  مصدرها 
االحاكم، أال وهو بذل اجلهد باستعمال العقيل ومبادئه إلنتاج االحاكم عن مصدرها. 
وطرق تقديم االجتهاد متنوعة يمكن استجابة حتليل مشالك واملسائل الارضة اآلن 
عند املسلمي، وأما االجتاهات أحدها : »اتلعلييل« ودوره يلقيس االحاكم الت نُّص 

47 ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    

ڱ  
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بها، مع املسائل االحاكم ليس فيها انلص مع تسوية العلة. وأما اجتاهة »االستحالل« 
مستعمل يف استجابة مسائل الت ليس فيها انلص وال القياس، لكن يعلم أن تلك 
املسائل هلا املصلحة ألمة انلاس. وأما طريقة االستنباط االحاكم بطريقة »انلظر«، 

هل هلا املصلحة جتوز عنها أو ليس هلا املصلحة حترم عنها. أو غي ذالك.
التشيع وفلسفة  فلسفة   : نواعن  الفلسيف يف األحاكم اإلسالمية،  وأما وجوه 
الشيعة، وأما فلسفة التشيع ه الت تنور وتؤكد وتراىع االحاكم االسالمية، أو 
فلسفة تبحث عن حقائق وأغراض تثبيت االحاكم االسالمية الت تتضمن مخسة 
أشياء: األول: داعئم األحاكم االسالمية، اثلان: مبادئ االحاكم االسالمية، اثلالث: 
اصول االحاكم االسالمية، الرابع: قواعد االحاكم االسالمية، الامس: مقاعد االحاكم 
االسالمية،  االحاكم  موضواعت  تظهر  الت  ه  الشيعة:  فلسفة  وأما  االسالمية. 
والزيادة  والرّس،  القائق  انلاحية  والعقوبة وغيها من  اجلناية  و  واملعاملة  كلعبادة 
والب و اجلمال ومصلحة االحاكم االسالمية مع مقارنة االحاكم األخر الت تتضمن 
أربعة حالت: األول: أرسار االحاكم االسالمية، اثلان: خصائص االحاكم االسالمية، 

اثلالث: حماسن االحاكم االسالمية، الرابع: طبيعة وجبلة االحاكم االسالمية. 
تعلم وتظهر بوضع اساس  تنمية االحاكم األرسة يف اإلساليم  القرآن يف  دور 
عالقة انلاس بانلاس وعالقة انلاس باهلل، بإعطاء اهلدايات لياة االجتماع أو خطة 
االتصاالت مع »الالق« يف االحاكم الزواج، أو انلاكح، والطالق و الضانة واملوارث 
واهلبة والوقف. ودور االحاكم املذكورة تنظم عالقة بي انلاس، وأما سوى االحاكم 
املذكورة أعطي القرىن هداية السلوكية، وأما دور السنة يف تنمية االحاكم االساليم 
ه املصدر اثلان بعد القرآن، اذلي كن عمله بيانا للقرآن بإحدى هذه الطرق : 
تثبيت وتاكيد االحاكم الواردة يف القرآن، تبي معان املتشابهات يف القرآن وتفصل 
مايف القرآن جممال، أو ختصص العموم أوتقيد املطلق، تثبيت االحاكم الت لم يثبت 

بها القرآن )التشيع(.
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5. Artikel dari internet, contoh: Hasani Ahmad Said, “Hijrah 

Melawan Koruptor” dalam http://hasanibanten.blogspot.

com diunduh pada 21 Pebruari 2011;

6. Makalah dalam seminar, contoh: Hasani Ahmad Said, 

“Sejarah Alquran”, Makalah disampaikan dalam Pengantar 

Studi Tafsir dan Ulumul Quran, diselenggarakan oleh 

Kajian Nun Center dan al-Wasatiyah Mesir, Sekretariat 

IKPM, Cab. Kairo, Kairo-Mesir, 07 Mei 2011;

7. Artikel dari majalah, contoh: Haidar Bagir, “Kebangkitan 

Industri Kreatif Muslim”, dalam Gatra, No. 40-43 Tahun 

XVII, 25 Agustus-7 September 2011.



j. Pustaka acuan: daftar pustaka acuan ditulis sesuai urutan abjad, 

nama akhir penulis pertama. Contoh:

1. Buku:

 Said, Hasani Ahmad, Diskursus Munasabah Alquran, 

Jakarta: Puspita Press, 2011;

2. Buku terjemahan:

 Federspiel, Howard M., Kajian Alquran di Indonesia Dari 

Mahmud Yunus Hingga Quraish Shihab, trans. oleh Tajul 

Arifin, Bandung: Mizan, 1996;

3. Jurnal:

 Khairuddin, “Metode Penemuan Hukum Islam” dalam 

al-‘Adalah Jurnal Kajian Hukum 8, No. 1 (Juni 2009);

4. Artikel sebagai bagian dari buku 

 Al-Naim, Abdullahi Ahmad, “Syariah dan Isu-isu HAM” 

dalam Charles Kurzman (ed.), Wacana Islam Liberal: 

Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-isu Global, Jakarta: 

Paramadina, 2003;

5. Artikel yang dikutip dari internet

 Said, Hasani Ahmad, “Hijrah Melawan Koruptor” dalam 

http://hasanibanten.blogspot.com di unduh pada 21 

Pebruari 2011;

6. Makalah dalam seminar

 Said, Hasani Ahmad, “Sejarah Alquran: dari Proses Turun, 

Kodifikasi Hingga Penyebarannya,” Makalah disampaikan 

dalam Seminar Alquran, Training Kader (TRIK), 

diselenggarakan oleh Himpunan Qari-Qariah Mahasiswa 

(HIQMA) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 09 Oktober 

2011;

7. Majalah

 Bagir, Haidar, “Kebangkitan Industri Kreatif Muslim”, 

dalam Gatra, No. 40-43 Tahun XVII, 25 Agustus-7 

September 2011.



6. Pedoman transliterasi: ketentuan transliterasi (dari tulisan Arab ke 

tulisan latin) adalah sebagai berikut:

Konsonan

Arab Latin Arab Latin

Tidak dilambangkan dh

B th

T zh

Ts ‘

J gh

H f

Kh q

D k

Dz l

R m

Z n

S w

Sy h

Sh y

Vokal Pendek Vokal Panjang Diftong Pembauran

Arab Latin Arab Latin Arab Latin Arab Latin

a â aw al

i î ay al-sy

u û aw wa al-



7. Istilah keislaman (Syariah): ditulis dengan berpedoman kepada Kamus 

Besar Bahasa Indonesia. Berikut beberapa contohnya:

NO Transliterasi Asal Dalam KBBI

1 Al-Qur’ân Alquran

2 Al-Hadîts Hadis

3 Sunnah Sunah

4 Fiqh Fikih

5 Shalât Salat

6 Thalaq Talak

7 Nash Nas

8 Thalaq Talak

Dan lain-lain (lihat KBBI)

8. Penutup: artikel ditutup dengan kesimpulan;

9. Biografi singkat: biografi penulis mengandung unsur nama (lengkap 

dengan gelar akademik), tempat tugas, riwayat pendidikan formal 

(S1, S2, S3) bidang keahlian akademik;

10. Naskah sudah diserahkan ke redaktur pelaksana, selambat-lambatnya 

dua bulan sebelum waktu penerbitan dengan menyertakan soft copy 

dan hard copy;

11. Redaktur berhak melakukan penyuntingan naskah tanpa mengubah 

substansi dan makna naskah;

12. Isi naskah di luar tanggung jawab redaksi.


