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  من مواليد املغرب، حا�سل على �سهادة الدكتوراه يف الدرا�سات الإ�سالمية 

ع�سو  وهو  العايل،  بالتعليم  اأ�ستاذا  يعمل  الثانوي،  التعليم  تفتي�ش  ودبلوم 

املكتب الوطني للجمعية املغربية لأ�ساتذة الرتبية الإ�سالمية.

من اأعماله العلمية: »كتاب بداية املجتهد وكفاية املقت�سد لبن ر�سد ودوره 

املجالت  يف  امل�ساركات  من  العديد  اإىل  اإ�سافة  الجتهاد«،  ملكة  تربية  يف 

واملواقع الإلكرتونية، والربامج التلفزيونية.

نهــــر متــعــــــدد... متــجــــــــدد

م�سروع فكري وثقايف واأدبي يهدف اإىل الإ�سهام النوعي يف اإثراء املحيط الفكري والأدبي 

والثقايف باإ�سدارات دورية وبرامج تدريبية وفق روؤية و�سطية تدرك الواقع وت�ست�سرف امل�ستقبل.

وزارة الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية

قطاع ال�سوؤون الثقافية

اإدارة الثقافة الإ�سالمية

�ش.ب: 13 ال�سفاة - رمز بريدي: 13001 دولة الكويت

الهاتف: 22487310 )965+(  - فاك�ش: 22445465 )965+(

نقال:  99255322 )965+( 

rawafed@islam.gov.kw :الربيد الإلكرتوين

 www.islam.gov.kw/rawafed   :»موقع »روافد
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مت طبع هذا الكتاب يف هذه ال�سل�سلة للمرة الأوىل،

ول يجوز اإعادة طبعه اأو طبع اأجزاء منه باأية و�سيلة اإلكرتونية اأو غري

ذلك اإل بعد احل�سول على موافقة خطية من النا�سر

الطبعة الأوىل - دولة الكويت
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الآراء املن�سورة يف هذه ال�سل�سلة ل تعرب بال�سرورة عن راأي الوزارة

كافة احلقوق حمفوظـة للنا�سر

وزارة الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية

 www.islam.gov.kw  :املوقع الإلكرتوين

رقم الإيداع مبركز املعلومات:  161 / 2013

مت احلفظ والت�سجيل مبكتبة الكويت الوطنية

رقم الإيداع:  2013 / 449

ردمك:   978-99966-54-11-4
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ت�صدير

احلمد هلل رب العاملني وال�سالة وال�سالم على �سيد املر�سلني وعلى اآله و�سحبه 

اأجمعني.

مع توايل التاأكيد على �سرورة ا�ستئناف النه�سة العلمية والفقهية التي عرف بها 

علماوؤنا الأجالء يف خمتلف مراحل احل�سارة الإ�سالمية، كانت الأنظار تتجه اإىل 

علم اأ�سول الفقه باعتباره العلم الذي يقدم مناهج ال�ستنباط والجتهاد ، وير�سد 

النا�ش  �سبيل جعل  الأول يف  الإف��ادة من  والواقع وح�سن  الن�ش  فهم  و�سائل  اإىل 

م�سرت�سدين ، اختيارا، بهدايات القراآن وتوجيهات ال�سنة النبوية ال�سريفة.

والدعاة  واملفكرين  العلماء  اأنظار  لفت  ما  اأهم  من  املقا�سد  مبحث  كان  وقد 

الأحكام  ب��روح  وع��ي  حقيقته،  يف  ه��و،  املقا�سد  وع��ي  اأن  ذل��ك  �سواء،  حد  على 

اعتماد  اأن  والنواهي. غري  لالأوامر  الكليات احلاكمة  واإدراك جلوهر  ال�سرعية، 

والتوج�ش  الإنكار  منحى  اثنني،  منحيني  عرف  للن�سو�ش  املقا�سدي  الفهم 

والتهوين، وهو منحى ا�ستند اإىل اأن الأ�سل هو القت�سار على ظواهر الن�سو�ش 

الن�ش  حدود  جتاوز  ومنحى  العرب،  معهود  وفق  م�سامني  من  عليه  تدل  ما  يف 

ليغرق يف التقول والتاأويل ، ويفرغ الن�سو�ش من دللتها املعتربة.

اأن يقدم مناذج  لهذين الجتاهني حتت  اإىل  بولوز  الباحث حممد  وقد �سعى 

م�سمى »الب�سط والقب�ش«، ليك�سف اأن اللتفات اإىل مقا�سد الأحكام والن�سو�ش 

منهج اأ�سيل تاأ�س�ست اأركانه مع ال�سحابة الكرام ر�سي اهلل عنهم ، وامتد بناوؤه 

مع  جهود العلماء يف خمتلف الع�سور بعيدا عن الغلو والتاأويل، دون اأن نتجاهل 

وجود مواقف تربز الغفلة عن اإدراك املقا�سد وال�ستناد، يف املقابل، اإىل ما متنحه 

ظواهر الن�سو�ش.

  وي�سر اإدارة الثقافة الإ�سالمية بوزارة الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية بدولة الكويت 

اأن تقدم هذا الكتاب اإىل جمهور القراء الكرام واملهتمني ، اإ�سهاما منها يف تقدمي 

�سورة متكاملة عن واقع تعامل العلماء والفقهاء مع املنهجية املقا�سدية، بعيدا عن 

التزيد اأو الفتئات، �سائلة املوىل اأن ينفع به، واأن يجزي موؤلفه خري اجلزاء...

اإنه �سميع جميب.
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مقدمة





اأ�سعى يف هذا الكتاب اإىل لفت الأنظار اأىل اأن ال�سروط قد اكتملت اأو كادت 

املو�سوع،  حيث  من  بذاته  قائما  علما  لتكون  ال�سريعة  مقا�سد  مباحث  يف 

واملبادئ والقواعد، وامل�سائل والق�سايا، والغاية والفوائد، بل وحتى املوؤلفات 

والرجال.

اجلامعات  خمتلف  يف  وم���وج���ود  ق��ائ��م  تخ�س�ش  ال��ي��وم  ف��امل��ق��ا���س��د   

ح�سن  �سديق  اع��ت��ربه  وق��د  الإ���س��الم��ي��ة.  وال��درا���س��ات  ال�سريعة  واأق�����س��ام 

القنوجي)ت1307ه�( منذ اأكرث من قرن من الزمان علما، رغم اأنه مل يجد 

لل�سيخ  البالغة«  اهلل  »حجة  كتاب  �سوى  ال�سريعة  فروع  خمتلف  مقا�سد  يف 

الدهلوي، فكيف بالرتاكم الكبري بعده؟

فمو�سوعه: امل�سالح املعتربة يف ال�سرع جلبا لها ودفعا لنقي�سها التي هي 

املفا�سد مبختلف م�ستوياتها ومراتبها.

تعرفها  وكيفية  املكلف،  ومقا�سد  ال�سارع،  مقا�سد  بني  تتوزع  وقواعده: 

تف�سري  من  متتد  وق�ساياه:  مواطنها  يف  مب�سوطة  وه��ي  عليها،  وال��وق��وف 

اأ�سول  يف  امل�سلحة  مبحث  ويعترب  القيا�ش،  يف  مهم  ق�سم  اإىل  الن�سو�ش 

الفقه حمط رحال املقا�سد، كما متتد اآثار املقا�سد اإىل ال�ستح�سان، و�سد 

الذرائع وفتحها باعتبارها و�سائل اإىل املقا�سد، وحتى ما تبقى من مباحث 

ال�سحابي  وع��م��ل  وق���ول  قبلنا  م��ن  و���س��رع  ع��رف  م��ن  ال��ف��ق��ه  اأ���س��ول 

يخلو فيه اأي اختيار اأو ترجيح من اللتفات اإىل املقا�سد  ل  وا�ست�سحاب، 

اأ�سول  مفا�سل  جميع  يف  ت�سري  روح  فاملقا�سد  ال�سرعية.  وامل�سالح 

الفقه اأو كذلك ينبغي اأن تكون.

ونذهب اإىل اأن مقا�سد ال�سريعة هي مبثابة د�ستور للعلوم الإ�سالمية قاطبة، 

وتتكامل ب�سكل بديع مع علم الأ�سول. فاإذا كان هذا الأخري ي�سع ال�سوابط 

وير�سم احلدود فاإن املقا�سد تطلق الأ�سواء بعيدة املدى نحو الآفاق واملرامي 

والغايات ال�سرعية.
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خطى  وتر�سيد  املجتهدين،  نظر  فت�سديد  وهدفه،  العلم  هذا  غاية  اأم��ا 

املوؤمنني،  اإمي��ان  وازدي��اد  احلاكمني،  ومواقف  اأحكام  وت�سويب  العاملني، 

ورمبا اإقناع ال�ساكني واملرتددين..

فيه، فما هو مبثوث  املب�سوطة  واملوؤلفات  املقا�سد  وبخ�سو�ش رجال علم 

العاملني.  اإل ما كان من رب  ا�ستقالل ل يح�سيه عد،  الكتب من غري  يف 

التعريف  ينق�سه  كان  واإن  العدد  قليال يف  فلي�ش  بالتاأليف  اأف��رده  من  واأم��ا 

واجلمع والت�سنيف والتمييز حتى يفرز ال�سمني فيه من غريه، وما فيه اإبداع 

�ساأن  والج��رتار  التكرار  واآفة  ال�سحف  ت�سويد  فيه غري  لي�ش  وما  وجتديد، 

اأحوال كثري من علومنا الإ�سالمية.

واأعترب اأن »موافقات« ال�ساطبي هي مبثابة »ر�سالة« هذا العلم، و»مقا�سد« 

فيه  التخ�س�ش  اآف��اق  وفتحتا  بزماننا  و�سلتاه  الفا�سي  وعالل  عا�سور  ابن 

والعناية به، و»نظرية املقا�سد« ومعها »الفكر املقا�سدي« لأحمد الري�سوين، 

اأمتتا البناء اأو هو يف طريق الكتمال. فهو على كل حال علم قد ن�سج، ومعامله 

واآفاقه بادية للعيان. وحتى لو مل يعرتف له البع�ش بال�ستقالل التام، فقد 

واخلطوة  الأ�سول.  مملكة  داخل  الذاتي  ا�ستقالله  على  تاأكيد  بكل  ح�سل 

املوالية م�ساألة وقت لي�ش اإل.

تبلور علم  قبل  ما  ال�سوء على مرحلة  ت�سليط  البحث هو  وعملنا يف هذا 

وتتبع  بعد،  ون�سجها فيما  التي مت جتميعها  تتبع خيوطه  املقا�سد، وحماولة 

و�سنة  وج��ل  ع��ز  اهلل  كتاب  بف�سل  نفخها  مت  التي  املقا�سد  روح  اآث���ار 

ر�سول اهلل ] الذين ختمت بهما ر�سالة رب العاملني للنا�ش اأجمعني. فبداأت 

باملقا�سد عند اأبي بكر ر�سي اهلل عنه، ثم من بعده اإىل نهاية القرن ال�ساد�ش 

الهجري مع ابن ر�سد احلفيد، وركزت يف التطبيق على طروحات هذا الأخري 

وخ�سو�سا منها ما ورد يف موؤلفه »بداية املجتهد وكفاية املقت�سد« باعتباره 

يعطي خال�سة معتربة للفقه ال�سني املقارن.
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وبحوث  وموؤلفات  عري�سة  وخطوط  لعناوين  �سرد  غري  ذلك  بعد  ولي�ش 

ودرا�سات تتناول علم املقا�سد اإىل اليوم، ح�سب امل�ستطاع وما تي�سر، لتكوين 

وتكون  لفار�سه،  ومذكرة  العلم،  هذا  لطالب  ومفيدة  نافعة  تاريخية  �سورة 

بحول اهلل عونا للباحث يف دروب هذا العلم ومنحنياته.

ول يخلو البحث من فائدة تربوية ودعوية للعاملني والدعاة وعموم امل�سلمني، 

الر�سالة  لهذه  الكربى  ال�سرعية  املقا�سد  على  للوقوف  جهد  من  فيه  ملا 

العظيمة، وكذا مقا�سد بع�ش الفروع العملية يف العبادات واملعامالت، واملوقع 

املتميز ملنظومة الأخالق يف مقا�سد البعثة املحمدية.

وما كان من توفيق يف هذه الر�سالة فمن رب العاملني، الهادي اإىل ال�سراط 

امل�ستقيم، وما كان فيها من غري ذلك، فمن ال�سعف والتق�سري املالزم للعبد 

الفقري اإىل عفو اهلل القدير.
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الف�صل الأول

نظرة يف الأ�صول اللغوية وال�صطالحية

لعلم املقا�صد ال�رشعية





املبحث الأول: املقا�شد يف اللغة وعموم ال�شتعمال وال�شطالح

- املقا�صد يف اللغة وعموم اال�صتعمال:

مفرد املقا�سد: مق�سد، من ق�سد يق�سد ق�سدا، وهو ما يتوجه نحوه ويراد 

�سل »ق�سد« ومواقعها 
َ
الو�سول اإليه.جاء يف ل�سان العرب: )قال ابن جن�ي: اأ

 والنهو�ُش ن�حو ال�سيء، عل�ى 
)1(

ف�ي كالم العرب: العتزام والتوجه والنهوُد

�سله ف�ي ال�حق�يقة واإِن كان قد ُيَخ�شُّ ف�ي 
َ
و َجْور، هذا اأ

َ
اأ اعتدال كان ذلك 

ال�َجْوَر  د  َتْق�سِ نك 
َ
اأ ترى  ل 

َ
اأ ال�ميل،  دون  ال�ستقامة  بق�سد  ال�موا�سع  بع�ش 

.
)((

خرى؟ فالعتزام والتوجه �سامل لهما جميعًا(
ُ
تارة كما تق�سد العدل اأ

، والغاية،واملرمى، 
)((

، والغر�ش، واملراد
)3(

ويدخل يف معنى الق�سد: النية

1-.  جاء يف ل�سان العرب: )و َنَهَد اإِل�يه: قاَم؛. و ال�ُمناَهَدُة ف�ي ال�حرب: ال�ُمناَه�سُة، وف�ي ال�م�حكم: 

ّن النُُّهو�َش ق�ياٌم َغرْيُ ُقُعود، 
َ
ل اأ ن َيْنَهَد بع�ش اإِل�ى بع�ش، وهو ف�ي معنى َنَه�َش اإِ

َ
ال�ُمناَهدُة ف�ي ال�حرب اأ

بو عب�يد: َنَهد القوُم لعدّوهم اإِذا 
َ
والنُُّهوُد  ُنهو�ٌش عل�ى كل حال. و َنَهَد اإِل�ى العدّو َيْنَهد، بالفت�ح: َنَه�ش. اأ

َمدوا له و�سرعوا ف�ي قتاله( ج:3 �ش:9))-30). �سَ

)- نف�سه:ج:3 �ش:355 .

3-  يقول اأحمد بن اإدري�ش القرايف املالكي)ت )68( يف كتابه : »الأمنية يف اإدراك النية«:  )اأعلم ان 

اإن هذه الإرادة متنوعة اىل العزم والهم والنية وال�سهوة والق�سد    النية هو الإرداة )...( ثم  جن�ش 

تتعلق  اإرادة  فهي  النية  واأما  األفاظ)...(  ع�سرة  فهي  وامل�سيئة  والعناية  والقدر  والق�ساء  والختيار 

باإمالة الفعل اىل بع�ش ما يقبله ل بنف�ش الفعل من حيث هو فعل، ففرق بني ق�سدنا لفعل ال�سالة 

وبني ق�سدنا لكون ذلك قربة اأو فر�سا اأو نفال اأو اأداء اأو ق�ساء ذلك مما هو جائز على الفعل بالإرادة 

املتعلقة باأ�سل الك�سب والإيجاد وهي امل�سماة بالإرادة من جهة اأن هذه الإرادة مميلة للفعل اإىل بع�ش 

جهاته اجلائزة عليه، فت�سمى من هذا الوجه نية ف�سارت الإرادة اإذا ا�سيف اإليها هذا العتبار �سارت 

نية ( �ش:7- 9- دار الكتب العلمية - بريوت- )198-الطبعة: الأوىل

عليه  جائز  هو  مبا  املمكن  طريف  لأحد  املخ�س�سة  ال�سفة  هي  رادة  )الإ القرايف:  يقول    -(

من وجود اأو عدم...( نف�ش املرجع ال�سابق:�ش:8.
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، والتوجه، 
)3(

، والأم)من اأم يوؤم( واملبتغى، والعزم
)((

، وال�سدد
)1(

والهدف

 والتوخي )من توخيت ال�سيء اأتوخاه توخيا اإذا ق�سدت 
)5(

 والعمد
)((

واملراعاة

والختيار  وال�سهوة  )الهم  من:  كل  اإدراج  املعاين  من  اإليه(، وميكن مبعنى 

.
)6(

والق�ساء والقدر والعناية وامل�سيئة..(

ال�ستعمال  �سياق  اأو  املجاز  �سبيل  -على  الق�سد  معنى  يف  يدخل  كما 

اأو بح�سب ما يظن مبن �سدر عنه الق�سد اأو ما يكون من الو�سائل يف حكم 

1-  جاء يف غريب ابن �سالم:)قال الأ�سمعى: الهدف كل �سيء عظيم مرتفع( ج:1 �ش:77.

َدُدك  ُد. قال: اْبُن �ِسيَدْه: قاَل �ِسي�بوْيه ُهَو �سَ َدُد:الَق�سْ َدُد:الُقْرب.وال�سَّ )-  ففي ل�سان العرب: )وال�سَّ

ُد(ج:3 �ش:7)). َومعناه اْلَق�سْ

3- يقول القرايف:  )العزم فهو الإرادة الكائنة على وفق الداعية والداعية ميل يح�سل يف النف�ش 

اأو راجحة  اأو درء مف�سدة خال�سة  اأو راجحة  �سعرت به من ا�ستمال املراد على م�سلحة خال�سة  ملا 

وامليل جائز على اخللق ممتنع على اهلل تعاىل فال جرم ل يقال يف حق اهلل تعاىل عزم مبعنى اأراد 

الإرادة اخلا�سة امل�سممة بل عزائم اهلل تعاىل طلبة الراجح )...( فاإذا قلنا اإن اهلل تعاىل يحب اأن 

توؤتى رخ�سه كما يحب اأن توؤتى عزائمه فاملراد مطلوباته )...(وقال: بع�ش الف�سالء العزم اإرادة فيها 

ت�سميم( نف�ش املرجع ال�سابق �ش:8.

َراَعاُه لحظه وراعاه من   اأين ي�سري و  )-  جاء يف خمتار ال�سحاح: )و َراَعى الأمر نظر الأمر اإىل 

ُمَراَعاِة( ج:1 �ش:)10.

5-  عمد لل�سيء:ق�سد له )املختار ال�سحاح:ج:1 �ش:190(.

ونحوها  الآلم  ورفع  كاملالذ  الب�سر  براحات  متعلقة  اإرادة  فهي  ال�سهوة  )واأم��ا  القرايف:  يقول    -6

قوله  ومنه  ف�ساعدا  �سيئني  بني  الكائنة  الإرادة  فهو  الختيار  واأما   )...( تعاىل  اهلل  على  فت�ستحيل 

تعاىل: {ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ } اأي اأرادهم دون غريهم م�سافا اىل اعتقاد رجحان املختار 

فهو  الق�ساء  واأما   { تعاىل: {ھ  ے    ے  ۓ     ۓ   ڭ  قال اهلل  تعاىل  وهو جائز على اهلل 

الإرادة املقرونة باحلكم اجلربي فق�ساء اهلل تعاىل لزيد بال�سعادة اأراد به �سعادته )...( واأما القدر 

تعاىل،   وهو جائز على اهلل  الأعرا�ش  اأو عدد من  الأج�سام  فيه مقدار من  املتعلقة مبا  الإرادة  فهو 

العرب  قالت  ولذلك  والتخ�سي�ش،  نوع من احل�سر  بال�سيء على  املتعلقة  الإرادة  فهي  العناية  واأما 

اإياك اأعني وا�سمعي يا جارة اأي اأخ�سك دون غريك ومل يقل اإياك اأريد ويقولون ما يعني بكالمه اأي 

ما يخ�ش به من املعاين التي يحتملها دون غريها )...( واأما امل�سيئة فالظاهر اأنها مرادفة لالإرادة 

)...( ول ي�سر كون ال�ستعمال قد يتو�سع فيه في�ستعمل اأراد ومراده نوى واأراد ومراده عزم اأو ق�سد اأو 

عنى فاإنها متقاربة املعاين حتى يكاد يجزم بينها بالرتادف(  نف�ش املرجع ال�سابق �ش:10-)1.
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املقا�سد-ما يلي من املفردات والعبارات:

ومنه:قوله  د.  قا�سِ فهو  ق�سدًا،  ُد  َيْق�سِ د  فَق�سَ الطريق:   ا�صتقامة   -

ي عل�ى اهلل تب�ي�ني الطريق ال�م�ستق�يم 
َ
 اأ

)1(

تعال�ى: { ڤ  ڤ  ڦ  ڦ }

ومنها طريق  ي 
َ
اأ ومنها جائر  الوا�سحة،  والرباهني  بال�حجج  اإِل�يه  والدعاُء 

غري قا�سد. ويف الغريب للخطابي: )وكل �سيء م�ستو غري م�سرف ول ناق�ش 

.
)((

فهو ق�سد ومق�سد(

قا�سٌد:  و�َسَفٌر  م�ستق�يم.  �سهل  قا�سد:  يقال:طريٌق  القريب:  ال�سهل 

  
)3( ٹ  ٹ   ٿ   ٿ   ٿ  ٿ    } العزيز:  التنزيل  وف�ي  قريب.  �سهل 

ي غرَي �ساّق. و القا�سد: القريب؛ 
َ
ٹ}؛ قال ابن عرفة: �سفرًا قا�سدًا اأ

ي هينة ال�سري ل َتَعب ول ُبطء.   
َ
يقال: ب�يننا وب�ني ال�ماء ل�يلة قا�سدة اأ

ُد: الَعْدل: وف�ي  العدل والو�صط وخالف االإفراط والتفريط: فالَق�سْ  -

ف�ي  مور 
ُ
الأ من  بالق�سد  عل�يكم  ي 

َ
اأ  

)((

تبلغوا( الق�سَد  )الق�سَد  ال�حديث: 

ال�سبيل  تي�سري  نعمة  الآية: )فلما ذكرت  والتنوير هذه  التحرير  ابن عا�سور يف  )النحل:9(يقول   -1

املو�سلة اإىل املقا�سد اجلثمانية ارتقى اإىل التذكري ب�سبيل الو�سول اإىل املقا�سد الروحانية وهو �سبيل 

الهدى  �سبيل  لأن  اجلثمانية  امل�سالك  تي�سري  من  اأعظم  نعمة  ال�سبيل  بهذه  اهلل  تعهد  فكان  الهدى، 

والباطل،  احلق  بني  الفارق  الإن�ساين  العقل  موهبة  هي  ال�سبيل  وهذا  الأبدية.  ال�سعادة  به  حت�سل 

واإر�سال الر�سل لدعوة النا�ش اإىل احلق، وتذكريهم مبا يغفلون عنه، واإر�سادهم اإىل ما ل ت�سل اإليه 

ا�ستقامة  والق�سد:   )...( الطريق.   بينات  التورط يف  اإليه مب�سقة على خطر من  ت�سل  اأو  عقولهم 

الطريق. وقع هنا و�سفا لل�سبيل من قبيل الو�سف بامل�سدر، لأنه يقال: طريق قا�سد، اأي م�ستقيم(.

)-    ج:1 �ش:17) .

3-   يقول القرايف : )واأما الق�سد فهو الإرادة الكائنة بني جهتني كمن ق�سد احلج من م�سر وغريها 

املرجع  نف�ش  تعاىل(  ي�ستحيل على اهلل  املعنى  وبهذا  م�ستقيمة،  اأي يف طريقة  القا�سد  ال�سفر  ومنه 

ال�سابق �ش:10.

)- يقول �ساحب الفتح تعليقا على العبارة:)والق�سد الأخذ بالأمر الأو�سط ومنا�سبة اإيراد امل�سنف 

لهذا احلديث عقب الأحاديث التي قبله ظاهرة من حيث اأنها ت�سمنت الرتغيب يف القيام وال�سيام 

واجلهاد فاأراد اأن يبني اأن الأوىل للعامل بذلك اأن ل يجهد نف�سه بحيث يعجز وينقطع بل يعمل بتلطف 

وتدرج ليدوم عمله ول ينقطع( فتح الباري:ج:1 �ش:95.
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�سالُته  )كانت  ال�حديث:  وف�ي  الطرف�ني،  ب�ني  الو�سط  وهو  والفعل،  القول 

ي طريقًا 
َ
دًا.( وف�ي ال�حديث: )عل�يكم َهْديًا قا�سدًا( اأ دًا وُخطبته َق�سْ َق�سْ

الإِ�سراف  ب�ني  ما  وهو  الإف��راط  خ��الُف  ال�سيء:  ف�ي  د  الَق�سْ و   . معتدًل. 

. يقال: فالن مقت�سد  ن ل ُي�ْسِرَف ول ُيَقرترِّ
َ
والتقت�ري. و الق�سد ف�ي ال�معي�سة: اأ

ي ا�ستقام. وقوله تعاىل: 
َ
مره اأ

َ
ف�ي النفقة وقد اقت�سد، و اقت�سد فالن ف�ي اأ

{ ڦ   ڦ } اأي ب�ني الظال�م وال�سابق باخلريات. وف�ي ال�حديث: )ما 

 . ُ ُيَقرترِّ ول  الإنفاق  ف�ي  ُي�ْسِرُف  ل  من  افتقر  ما  ي 
َ
اأ َيِعيُل(  ول  مقت�سد  عاَل 

ي اْرَبْع عل�ى نف�ِسك. و ق�سد فالن ف�ي 
َ
 اأ

)1(

وقوله تعال�ى: {ىب  يب  جت }

ٌد: ل�ي�ش  د، وال�معروف ُمَق�سَّ د   و ُمْقَت�سِ م�سيه اإِذا م�سى م�ستويًا، ورجل َق�سْ

بال�ج�سيم ول ال�سِئيل. 

ب�ياته، 
َ
ْعر: ما متَّ �سطر اأ يُد من ال�سرِّ - الكامل وال�صالح واملعد بعناية:فالَق�سِ

وف�ي التهذيب: �سطرا بن�يته، �سمي بذلك لكماله و�سحة وزنه. وقالوا: �سعر 

ن قائله جعله 
َ
ْعُر التامُّ ق�سيدًا لأ َب، وق�يل: �سمي ال�سرِّ َد وُهذرِّ َح وُجورِّ َد اإِذا ُنقرِّ َق�سرِّ

دًا ول�م َيْحَت�ِسه َح�ْسيًا عل�ى ما خطر بباله وجرى عل�ى  َد له َق�سْ من باله َفَق�سَ

ْبه اقت�سابًا. ى ف�يه خاطره واجتهد ف�ي ت�جويده ول�م يقَت�سِ ل�سانه، بل َروَّ

وقال  ح��ال؛  كل  عل�ى  الَقْتل  وبراعة:فالإِْق�ساُد  بدقة  الهدف  اإ�صابة   -

الإِْق�ساُد:  و  َدْته.  ْق�سَ
َ
فاأ ٌة  حيَّ ْته  َع�سَّ يقال:  ال�مكان،  عل�ى  القتل  هو  الل�يث: 

�ساب َفَقَتَل 
َ
ي اأ

َ
د ال�سهُم اأ ق�سَ

َ
و َتْرِمَيه ف�يموَت مكانه. و اأ

َ
ِرَب ال�سيَء اأ ن َت�سْ

َ
اأ

و َرَميَته ب�سهم 
َ
ْدَت الرجَل اإِذا َطَعْنَته اأ ْق�سَ

َ
َدْته حية: قتلته؛ واأ ْق�سَ

َ
مكاَنه. و اأ

د. فل�م ُت�ْخطىْء مَقاتَله فهو ُمْق�سَ

اأي�سا: )والق�سد: الو�سط العدل بني طرفني، فالق�سد يف  1- :)لقمان:19( يقول ابن عا�سور فيها 

امل�سي هو اأن يكون بني طرف التبخرت وطرف الدبيب ويقال: ق�سد يف م�سيه. فمعنى اأق�سد يف م�سيك 

ارتكب الق�سد(.
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 وهذا مبعنى ما يطمح 
)1(

اإِت�يان ال�سيء. ُد:  -الفعل وحتقق املراد:فالَق�سْ

اإليه ويريده ويرجوه.

-املقا�صد مبعنى املرا�صد: جاء يف الل�سان: )وقوله تعال�ى: يا قوم اتبعون 

ْخِرْجكم 
ُ
واأ اهلل  �سب�يَل  الق�سِد  �سب�يَل  هدكم 

َ
اأ ي 

َ
اأ الر�ساد،  �سب�يل  هدكم 

َ
اأ

ن�حو  ْر�َسد 
َ
الأ والطريُق   .)...( ال�مقا�سد؛  ال�َمَرا�ِسُد:  و  فرعون.  �سب�يل  عن 

واملرا�سد   )...( الغي  خالف  )والر�ساد  القرطبي:  ويقول   
)((

ق�����س��د.(
َ
الأ

.
)3(

مقا�سد  الطرق(

- ال�صبيل والطريق وال�صراط:وهي من باب اإطالق ا�سم الغاية واملق�سد 

على الو�سيلة املو�سلة اإليه، باعتبار اأهميتها اأو الوثوق من حتقق املراد بها.

يقول ابن عبد ال�سالم:)وملا كان الطريق احلقيقي موؤديا اإىل املقا�سد �سح 

.
)((

اأن ي�سمى كل ما اأدى اإىل مق�سود �سبيال و�سراطا وطريقا(

مع  معناها  يتطابق  واالأ�صوليني:حيث  الفقهاء  اإط���الق  يف  احلكمة   -

اإل ما فيه حكمة، فهو  العليم ل ي�سرع  ال�سارع احلكيم  اأن  الق�سد، باعتبار 

�سوى  يكون  ل  وق�سده  نافعا،  اإل  يكون  ل  وكالمه  ويتقنها  الأ�سياء  يحكم 

�ساحب  يقول  كما  فاحلكمة  حكمة.  الق�سد  على  يطلق  اأن  فنا�سب  حكمة، 

»التقرير والتحبري«: )هي الأمر الباعث من املقا�سد وامل�سالح اأي ما يكون 

  .
)5(

لذة اأو و�سيلة اإىل لذة(

1-  هذه املعاين جميعا يف ل�سان العرب مادة: ق �ش د. 

)-  ج:3 �ش:176.

لأحكام  )ت671(«اجل��ام��ع  اهلل  عبد  اأب��و  القرطبي  فرح  بن  بكر  اأب��ي  بن  اأحمد  بن  حممد    -3

 :: )137-الطبعة  القاهرة-  ال�سعب-  دار  ال���ربدوين-  العليم  عبد  اأحمد  حتقيق  ال��ق��راآن«- 

.(0  :: الأجزاء  الثانية-عدد 

)-  الإمام:ج:1 �ش:9)1.

5-  حممد بن حممد بن حممد بن ح�سن بن علي بن �سليمان بن عمر )و  5)8 ت879(«كتاب التقرير 

الفكر  دار  ���ش:9)3-  ج:3  وال�سافعية«  احلنفية   ا�سطالحي  بني  اجلامع  الأ�سول  علم  والتحبرييف 

-بريوت-1996- الطبعة : الأوىل
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على  يرتتب  ما  معنى  يف  واالأ�صول:وخ�سو�سا  الفقه  اأه��ل  عند  العلة   -

ت�سريع احلكم من م�سلحة اأو دفع مف�سدة..

- املعنى: كما عرف ا�ستعماله عند املتقدمني من علماء ال�سرع مبعنى العلة 

.
)1(

قبل �سيوع هذه الأخرية وغريها من الألفاظ عند املتاأخرين

وب�سط  ا�ستعمالته  ج��ذور  وتفتيت  اللغوي  التفكيك  هذا  اأهمية  وتتجلى 

خمتلف معانيه يف كونه يزود الباحث مبزيد من اأدوات التنقيب والك�سف عن 

مقا�سد الن�سو�ش ومراد الكالم وغايات الناطقني به والكاتبني له.كما يبني 

�سعوبة هذا الأمر و�سرورة الرتيث والتاأين قبل البث يف اأمر املقا�سد.

مقا�شد ال�شريعة يف ال�شطالح:

الغنية  اللغوية  املعاين  لهذه  ام��ت��دادا  اإل  ال�سطالحي  املعنى  يكون  لن 

ومرامي  غايات  على:  الأدنى  حده  يف  وم�ستمال  ال�سرعية  باملعاين  ممتزجا 

ه اهلل من الأحكام، مما اأنزله على نبيه ] واأمره ببيانه. فيقال: هو  ما �سنَّ

علم يعنى بالغايات التي روعيت يف �سريعة الإ�سالم. واأي�سا ملا مل تكن تلك 

جاز  والأخروية،  الدنيوية  العباد  م�سالح  غري  والأهداف  واملرامي  الغايات 

ال�سريعة  يف  روعيت  التي  بامل�سالح  العلم  باأنها:  ال�سريعة  مقا�سد  تعريف 

للعباد يف عاجل دنياهم واآخرتهم. واإذا اأرادنا تكثيف هذه املعاين واخت�سار 

 املعتربة يف ال�سرع.
(((

القول فيها جاز تعريفها باأنها:العلم بامل�سالح

اختلفت  قد  ال�سريعة  مقا�سد  لتعريف  املتنوعة  ال�سيغ  بهذه  اأظنني  وما 

اأحمد  ال�سيخ  املغاربة  املقا�سد  فر�سان  وارث  اإليه  انتهى  الذي  التعريف  مع 

عا�سور  ابن  ال�سيخني  من  كل  تعريف  على  بناء  خل�ش،  الري�سوين،عندما 

1-  انظر للتو�سع يف اإطالق احلكمة والعلة واملعنى على املقا�سد:اأحمد الري�سوين: »نظرية املقا�سد 

عند الإمام ال�ساطبي«ال�سفحات:15-8.

ف الإمام الغزايل امل�سلحة باأنها عبارة عن جلب كل ما فيه منفعة ودرء كل ما فيه مف�سدة،  )- عرَّ

انظر ن�شَّ ما قاله يف امل�ست�سفى ج1�ش86) .
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ال�ساطبي  الإمام  عند  امل�ستعملة  املعاين  ا�ستثمار  من  وكذا  الفا�سي  وعالل 

وغريه، اإىل القول باأن مقا�سد ال�سريعة هي: )الغايات التي و�سعت ال�سريعة 

.
)1(

لأجل حتقيقها مل�سلحة العباد(

وحتى الختالف الوارد بني علماء هذا ال�ساأن اإن جاز القول بوجوده يبقى 

يف عمومه على م�ستوى العبارة ب�سبب الإجمال اأو التف�سيل، اأو الوقوف عند 

 .
)((

منطوق الألفاظ اأو ا�ستيعاب مقا�سدها

 1991 الطبعة:الأوىل-  الرباط-  الأم��ان-  – دار  ال�ساطبي«�ش:7  الإم��ام  عند  املقا�سد  »نظرية   -1

من اأوائل من ا�ستعمل عبارة املقا�سد بالإ�سافة اإىل من ذكرهم الري�سوين،جاء يف« اجلامع ال�سغري 

189( �ش:188  )13- ت   و�سرحه النافع الكبري«- لأبي عبد اهلل حممد بن احل�سن ال�سيباين )و 

ما يلي :)وقال اأبو يو�سف وحممد: »... اإن املق�سود من النكاح يف امل�ستقبل العفاف...«  دار الن�سر : 

عامل الكتب مدينة الن�سر: بريوت- �سنة الن�سر : 06)1  الطبعة : الأوىل، وحممد بن حبان بن اأحمد 

اأنه راأى اأهل اجلنة بها واأهل  )35(: »... فاأما الأو�ساف التي و�سف  اأبو حامت التميمي الب�ستي )ت 

النار بها فهي اأو�ساف �سورت له  ] ليعلم بها مقا�سد اأمته يف الدارين جميعا لريغب اأمته باأخبار 

تلك الأو�ساف لأهل اجلنة لريغبوا ويرهبهم باأو�ساف اأهل النار لريتدعوا عن �سلوك اخل�سال التي 

الر�سالة- الأرنوؤوط - موؤ�س�سة  �سعيب  بلبان حتقيق:  ابن  ابن حبان برتتيب  اإليها.( �سحيح  توؤديهم 

بريوت- )1)1 – 1993 -الطبعة: الثانية.

)-  يقول ال�سيخ الطاهر بن عا�سورعن املقا�سد اإنها:»املعاين واحلكم امللحوظة لل�سارع يف جميع اأحوال 

الت�سريع اأو معظمها، بحيث ل تخت�ش مالحظتها بالكون يف نوٍع خا�شٍّ من اأحكام ال�سريعة..« مقا�سد 

وكوالملبور،  النفائ�ش،  دار  )الأردن،  املي�ساوي  الطاهر  الأ�ستاذ حممد  بتحقيق  الإ�سالميَّة،  ال�سريعة 

دار الفجر، طبعة اأوىل عام 1999م( �ش183 خمت�سرا.  ويقول الأ�ستاذ عالل الفا�سي،باأن »مقا�سد 

ال�سريعة  مقا�سد  اأحكامها  من  كلرِّ حكم  عند  ال�سارع  و�سعها  التي  والأ�سرار  منها  الغاية  ال�سريعة.. 

1993م( �ش7  خمت�سرا. ويقول  ، طبعة خام�سة، عام  ة ومكارمها )دار الغرب الإ�سالميرِّ الإ�سالميَّ

د. قطب م�سطفى �سانو باأن املقا�سد هي:)املعاين والأ�سرار والأهداف املرادة هلل تعاىل من الوحي 

ة،اأو هي: جمموع املعاين والغايات والأهداف التي و�سعها ال�سارع من اأجل حتقيق م�سلحة  كتاًبا و�سنَّ

العباد التي تتمثَّل يف جلب كل ما فيه منفعة، ودرء كل ما فيه مف�سدة( يف التكامل املن�سود بني الفكر 

املقا�سدي ومناهج البحث يف العلوم الإن�سانية املعا�سرة«10/07/)00)  موقع »الوحدة الإ�سالمية«. 

ال�سرع يف  )منطلقات  باأنها:  املقا�سد  يقول عن  اهلل،  ف�سل  تعريف حممد ح�سني  عليه  وقفت  ومما 

اأحكامه، اأو ما ي�سمى بعلل الت�سريع اأو مالكاته. وهو ما يريد اهلل �سبحانه وتعاىل لالإن�سان اأن يحققه 

من اأهداف يف حياته، من خالل التزامه بهذا احلكم ال�سرعي اأو ذاك )...( فمقا�سد ال�سريعة هي 

الأهداف التي ت�ستهدفها ال�سريعة، من خالل الت�سريع( »فقه احلياة« موقع »بينات« ح�سني ف�سل اهلل، 

وهو من قال بعد ا�ستعرا�ش موجز لظهور علم املقا�سد معرتفا باأ�سبقية اأهل ال�سنة فيه: )ولو جئنا 

اإىل الأو�ساط العلمية ال�سيعية لوجدنا اأن اأ�سول الفقه وغالبا الفقه ال�سيعي كان ول يزال مقفال اأمام 

التفكري املقا�سدي(.
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وقلنا )العلم( رغم عدم وروده يف تعريف ال�سيوخ الثالثة، لأين راأيت �سروط 

العلم قد اكتملت اأو كادت يف مقا�سد ال�سريعة من حيث املو�سوع، واملبادئ 

والقواعد، وامل�سائل والق�سايا، والغاية والفوائد، بل وحتى املوؤلفات والرجال، 

واملقا�سد اليوم تخ�س�ش قائم بذاته يف خمتلف اجلامعات واأق�سام ال�سريعة 

والدرا�سات الإ�سالمية.وقد اعتربه �سديق ح�سن القنوجي)ت1307ه( منذ 

 رغم اأنه مل يجد يف مقا�سد خمتلف فروع 
)1(

اأكرث من قرن من الزمان علما

بالرتاكم  فكيف  الدهلوي،  لل�سيخ  البالغة«  اهلل  »حجة  كتاب  �سوى  ال�سريعة 

.
)((

الكبري بعده

وقلت يف التعريف املختار: »امل�سالح« عو�ش الغايات اأو الأهداف واملرامي، 

فاأزحت   .
)3(

�سوى كذلك لي�ست  اأنها  ال�ساأن جممعون  هذا  اأهل  وجدت  لأين 

ال�سرعية وهو علم يعرف به حكمة  الأب��واب  1- يقول: )علم تبيني امل�سالح املرعية يف كل باب من 

الت�سريعي  النظام  فهو  مو�سوعه  واأم��ا  باأ�سرها،  ال�سرعية  الن�سب  وحفظ  الدينية  القوانني  و�سع 

املحمدي احلنفي على �ساحبه ال�سلوة وال�سالم من حيث امل�سلحة واملف�سدة، واأما غايته فهو عدم 

وجدان احلرج فيما ق�سى اهلل ور�سوله والنقياد التام لالأحكام اللهية وكمال الوثوق والطمئنان بها 

واملحافظة عليها بحيث تنجذب اإليها النف�ش بالكلية ول متيل اإىل خالف م�سلكها. ويف هذا العلم كتاب 

حجة اهلل البالغة لل�سيخ الأجل اأحمد ويل اهلل بن عبد الرحيم العمري الدهلوي املتوفى �سنة الهجرية 

وقل من �سنف فيه اأو خا�ش يف تاأ�سي�ش مبانيه اأو رتب منه الأ�سول والفروع اأو اأتى مبا ي�سمن اأو يغني 

من جوع. كيف ول تتبني اأ�سراره اإل ملن متكن يف العلوم ال�سرعية باأ�سرها وا�ستبد بالفنون الإلهية عن 

اآخرها ول ي�سفو م�سربه اإل ملن �سرح اهلل �سدره لعلم لدين ومالأ قلبه ب�سر وهبي وكان مع ذلك وقاد 

الطبيعة �سيال القريحة حاذقا يف التقرير والتحرير بارعا يف التوجيه والتحبري وقد عرف كيف يوؤ�سل 

الأ�سول ويبني عليها الفروع وكيف ميهد القواعد وياأتي لها ب�سواهد املعقول وامل�سموع وملا عرف اأحد 

اتاه اهلل منه حظا وجعل له منه ن�سيبا اإل �ساحب احلجة فاإنه قدتفرد بالتاأليف يف هذا العلم وهدى 

النا�ش اإىل املحجة واهلل اأعلم( ج:) �ش:))3-1)1.

)- انظر امللحق اخلا�ش مبا وقفت عليه من عناوين يف علم املقا�سد.

3-  يقول اأبوحامد الغزايل: )واإذا ف�سرنا امل�سلحة باملحافظة على مق�سود ال�سرع،فال وجه للخالف 

يف اتباعها بل يجب القطع بكونها حجة( امل�ست�سفى ج:1 �ش:3)1 ويهمني هنا قوله )ف�سرنا امل�سلحة 

على  بامل�سلحة:املحافظة  )واملراد  املحيط:  البحر  �ساحب  ويقول  ال�سرع(  مق�سود  على  باملحافظة 

. 

مق�سود ال�سرع بدفع املفا�سد على اخللق( ج:8 �ش:83
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والآخرة،  الدنيا  ت�سمل  ال�سرع  اإطالقها يف  وهي يف  املق�سود.  نحو  الو�سيلة 

واخلا�ش والعام، ودفع املفا�سد وجلب املنافع..

ومل اأذكر باللفظ دفع املفا�سد، لأن ذلك مت�سمن يف »امل�سالح« حيث اإن 

درء املف�سدة: م�سلحة، وخطوة اأوىل ورمبا كانت �سرورية يف طريق حتقيق 

العربي:  ابن  املنفعة.يقول  وزوال  املق�سود  تعذر  الف�ساد  امل�سالح.فاأ�سل 

فيه  كان  فاإن  املنفعة  وزوال  املق�سود  تعذر  العرب  ل�سان  »ف�سد« يف  )واأ�سل 

�سرر كان اأبلغ، واملعنى ثابت بدونه قال اهلل �سبحانه : {ۋ  ۅ     ۅ       ۉ  

ۉ    ې  ې} اأي لعدمتا، وذهب املق�سود . وقال اهلل �سبحانه : { ڑ   ڑ  
ک  ک } وهو ال�سرك اأو الإذاية للخلق، والإذاية اأعظم من �سد ال�سبيل، 
ومنع الطريق . وي�سبه اأن يكون الف�ساد املطلق ما يزيف مق�سود املف�سد، 

.
)1(

اأو ي�سره، اأو ما يتعلق بغريه.  والف�ساد يف الأر�ش هو الإذاية للغري(

امللغاة  اأو  املوهومة  للم�سالح  دفعا  ال�سرع(  يف  بالقول)املعتربة  واكتفيت 

يف ميزان ال�سرع اإن �سح ت�سميتها »م�سالح«، وف�سلت تعبري »ال�سرع« عو�ش 

»ال�سارع« دفعا لتوهم ق�سر امل�سالح على املن�سو�ش عليه يف كالم اهلل عز وجل 

وكالم ر�سوله ] دون ما تفهمه الأمة من تلك الن�سو�ش عن طريق الإجماع 

اأو ما يفهمه العلماء عن طريق الجتهاد، فال�سارع على احلقيقة هو اهلل 

عز وجل ويطلق على غريه من ر�سول اأو اأمة اأو جمتهدين على �سبيل املجاز 

ملا اأذن لهم اهلل بذلك را�سما لهم حدود الت�سرف والجتهاد.ف�»ال�سرع« هنا 

الإجماع  اأو  ال�سنة  اأو  بالكتاب  املعتربة  امل�سالح  ي�سمل جميع  به:اأن  اأعني 

اأو الجتهاد من اأهله وب�سروطه.ومل اأذكر »العباد« حتى تبقى امل�سالح �ساملة 

ال�سرع  مقررة يف  كما هي  والعمران  والأر���ش  املخلوقات  من  ولغريهم  لهم 

بغ�ش النظر عن النا�ش واإن كانوا هم املق�سودين بالأ�سل.

1- اأحكام القراآن :ج:) �ش:89.
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)1(

املبحث الثاين: املقا�شد بني الب�شط والقب�ض:

املقا�صد ال�صرعية زمن ال�صحابة:

يعترب ع�سر ال�سحابة ر�سي اهلل عنهم بحق ع�سر انطالق علم املقا�سد، 

 
)((

اإذا اعتربنا زمن البعثة هو زمن ن�سو�ش الوحي املنزل والوحي الإقراري

مبنطوقها ومفهومها والتي تعترب الأ�سا�ش الركني ملا �سرحت به من مقا�سد 

اأو ت�سمنته، ول ميكن جليل اآخر اأن يدعي اأنه اأعلم من ال�سحابة مبقا�سد 

بع�ش  فيه  نزلت  من  وفيهم  اأ�سبابه  وعرفوا  التنزيل  �ساهدوا  فهم  ال�سرع، 

اآياته، وكانوا اأف�سل من غريهم يف �سبط لغته ومعناه وعا�سوا ال�سنة �سماعا 

 [ النبي  اأقرهم  التي  واأفعالهم  اأقوالهم  وروؤية وممار�سة بل ودخلت بع�ش 

عليها يف �سلب ال�سنة املتبعة.

يكونوا بحاجة يف اجتهادهم  ال�سحابة ر�سي اهلل عنهم مل  باأن  ونقول 

اإىل ما نحن اليوم يف احلاجة اإليه من علم املقا�سد، كما مل يكونوا بحاجة 

قوانني  اإىل  الأع��راب  يحتج  الفقه  )كما مل  واأ�سول  العربية  اللغة  علم  اإىل 

.
)3(

حتوطهم يف كالمهم ول يف اأوزانهم(

   فهم يف املقا�سد كما قال ابن ر�سد متاما عن اأحوالهم يف اأ�سول الفقه: 

اهلل  ر�سي  ف��ت��اواه��م  م��ن  ذل��ك  تتبني  واأن��ت  قوتها،  ي�ستعملون  )ك��ان��وا 

1- اقتبا�سا من ظاهر لفظ عنوان كتاب«القب�ش والب�سط يف ال�سريعة«ل�ساحبه عبد الكرمي �سرو�ش- 

دار اجليل- لبنان- 003) من غري التزام مب�سامني الكاتب.

)- ما اأقر اهلل عز وجل نبيه عليه ال�سالة وال�سالم من ال�سنة، فمع انتهاء نزول الوحي يعترب ما �سح 

من ال�سنة الت�سريعية وحيا لأن اهلل عز وجل ل ميكن اأن يقر ر�سوله على ما يخالف التنزيل.والقيا�ش 

اإقرار  مبجرد  �سنة  اعتربت  ال�سحابة  عن  �سدورها  رغم  اإذ  التقريرية  ال�سنة  على  وا�سح  هنا 

] لها. النبي 

3- ال�سروري يف اأ�سول الفقه:�ش:36.
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عنهم، بل كثري من املعاين الكلية املو�سوعة يف هذه ال�سناعة اإمنا �سححت 

  .
)1(

بال�ستقراء من فتاواهم م�ساألة م�ساألة(

حالهم  وتاأرجح  بينهم  اخل��الف  ظهر  فقد  الق�سايا  من  العديد  وك�ساأن 

يعدم خلف  ال�سرع. فال  التعلق مبقا�سد  اأو  الن�سو�ش  بظاهر  التم�سك  بني 

يف  ال�سحابة  اأح��وال  اأن  غري  فيهم،  �سلفا  الظاهرية  خلف  ول  املقا�سديني 

العتدال.  العموم  يف  يطبعها  كان  باملقا�سد  التعلق  اأو  بالظاهر  الأخذ 

ومق�سدا. ظاهرا  ال�سرع  جعل  عندما  ال�سارع  مق�سود  من  الظاهر  وه��و 

فيكون  والعمل.  النظر  يف  القطبان  هذان  يتجاذبها  بعدهم  الأمة  وبقيت 

وتارة  للمقا�سد،  امل�سيع  اجلمود  حد  اإىل  بالظاهر  الت�ساقًا  تارة  احلال 

اأخرى مت�سحًا باملقا�سد اإىل حد اخلروج والتقول والفرتاء وت�سييع الأ�سول 

ال�سريعة. ور�سوم 

اأبرز من ظهرت يف ممار�ساتهم واجتهاداتهم  ويعترب اخللفاء الرا�سدون 

مقا�سد ال�سريعة ا�ستنباطا وعمال، واأعظمهم يف ذلك اأبو بكر ر�سي اهلل عنه 

رغم ق�سر مدة خالفته وقلة ما بث فيه من اأحكام وقلة ما نقل اإلينا منها، 

ويكفيه عظمة ا�ستح�ساره لأمهات املقا�سد يف حلظة حرجة من تاريخ الأمة 

بعد وفاة ر�سول اهلل ].ومن ذلك:

- توجيه النا�ش اإىل املعبود الواحد الدائم، وا�ستمرار الدين والتدين بعد 

ر�سول اهلل ]. والتي جتلت يف خطبته يف جموع من �سدم بوفاة النبي ]. 

وتنبيه العابدين هلل باأن معبودهم حي ل ميوت.

،وقبل اأن يوارى عليه ال�سالم  م�ساهمته يف ح�سم اأمر خالفة ر�سول اهلل ]- 

الرتاب، حتى يجتمع اأمر الأمة ول ينفرط عقدها،ومن غري �سك ففي وجود 

�سلطان جامع لهم حفظ جلملة من مقا�سد الدين.

1- ال�سروري يف اأ�سول الفقه:�ش:37.
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�سواء منهم   واخلارجني عن �سلطان اجلماعة - 
)1(

ح�سمه يف قتال املرتدين

من كفر بالدين جملة اأو اأنكر بع�سه اأو عطل العمل به لتاأويل عنده اأو رغبة 

يف جمرد النف�سال ال�سيا�سي، وال�ستقالل بالولء للقبيلة على ح�ساب وحدة 

�سلطان الأمة.منبها بذلك على اأن وحدة امل�سلمني من اأعظم مقا�سد الدين 

واأن التهاون يف ذلك يكاد ياأتي على اأ�سل الدين، ويفتح بابا عري�سا ل�سفك 

م�ساحلهم  من  ذلك  وغري  اأموالهم  و�سياع  اأعرا�سهم  وانتهاك  دمائهم 

يف الدين والدنيا، وهو ما اأثبت التاريخ وقوعه بعد اأن �سمح امل�سلمون بتعدد 

غري  ب��اأخ��رى  م��ق��ارن��ة  حم���دودة  تبقى  دم��اء  ح��ق��ن  بحجة  دوي��الت��ه��م 

قبول  خطورة  على   ] نبه  بينهم.كما  الفرقة  �سر  فتح  مل��ا  حم��دودة 

.
)((

جتزيء الدين

القراآن  اأخرى عديدة وعظيمة وجليلة يف جمع  اإىل ذلك مقا�سد  ي�ساف 

ر�سي  حيث  اهلل«  »خليفة  لقب  قبول  ورف�سه  اأ�سامة  جي�ش  واإنفاذ  الكرمي 

»بخليفة ر�سول اهلل« وكذا خطبته العظيمة التي اأكد فيها اأنه ويل اأمر النا�ش 

القوي  اأن  و  يقوم  اأ�ساء  واإن  يعان  اأح�سن  اإن  واأنه  ولي�ش بخريهم)توا�سعا( 

وكذا  له،  احلق  يوؤخذ  حتى  قوي  وال�سعيف  منه،  احلق  يوؤخذ  حتى  �سعيف 

1- حتى ولو كن ن�ساء، يقول ال�سرخ�سي يف املب�سوط عن بع�ش من قتل منهن: )واملرتدة التي قتلت 

كانت مقاتلة، فاإن اأم مروان كانت تقاتل وحتر�ش على القتال، وكانت مطاعة فيهم، واأم فرقة كان 

لها ثالثون ابنا، وكانت حتر�سهم على قتال امل�سلمني، ففي قتلها ك�سر �سوكتهم، ويحتمل اأنه كان ذلك 

من ال�سديق ر�سي اهلل عنه بطريق امل�سلحة وال�سيا�سة كما اأمر بقطع يد الن�ساء الالتي �سربن الدف 

ملوت ر�سول اهلل ] لإظهار ال�سماتة،( ج:10 �ش:110.

)-  روى البخاري وم�سلم من حديث اأبي هريرة ر�سي اهلل عنه قال : ملا تويف النبي ] وا�سُتخلف 

اأبو بكر وكفر من كفر من العرب قال عمر : يا اأبا بكر كيف تقاتل النا�ش وقد قال ر�سول اهلل  ] : 

اأِمرت اأن اأقاتل النا�ش حتى يقولوا ل اإله اإل اهلل، فمن قال ل اإله اإل اهلل ع�سم مني ماله ونف�سه 

اإل بحقه وح�سابه على اهلل ؟ قال اأبو بكر : واهلل لأقاتلن من فرق بني ال�سالة والزكاة، فاإن الزكاة حق 

املال، واهلل لو منعوين عناقا كانوا يوؤدونها اإىل ر�سول اهلل ] لقاتلتهم على منعها . قال عمر : فو اهلل 

ما هو اإل اأن راأيت اأن قد �سرح اهلل �سدر اأبي بكر للقتال فعرفت اأنه احلق .
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جمعه فقهاء ال�سحابة حوله وم�ساورتهم كلما نزلت به نازلة ل يعلم حكما 

لها يف الكتاب اأو ال�سنة.

واإذا كان عمر [ ب�سهادة اجلميع رجل املقا�سد بامتياز، فاأبو بكر ر�سي 

اهلل عنه اأ�ستاذه يف ذلك بعد ر�سول اهلل ]، وما عمر اإل ح�سنة من ح�سناته 

اإىل الأمة خليفة بعده، وقد كان الفاروق ر�سي اهلل عنه نف�سه  اأهداه  حيث 

يتمنى اأن يكون �سعرة يف �سدر اأبي بكر.

اإعمال املقا�سد يف بقية اخللفاء كل ح�سب اجتهاده، ويف فتاوى  ثم تتابع 

واأق�سية معظم ال�سحابة املوؤهلني لذلك، وجممل القول فيهم، ما قاله عنهم 

اإىل  النظر  م�سلكهم  من  لنا  )والذي حتقق  »الربهان«:  اجلويني يف  الإمام 

.
)1(

امل�سالح واملرا�سد وال�ستحثاث على اعتبار حما�سن ال�سريعة(

مقا�صد ال�صريعة عند فقهاء االأم�صار:

لقد امتد علم املقا�سد وا�ستح�ساره واإعماله  يف تالميذ ال�سحابة ر�سي 

التابعني  اأتباع  فقهاء  و�سار  الأم�سار،  تفرقوا يف خمتلف  الذين  عنهم  اهلل 

ويف  الن�سو�ش  مع  تفاعلهم  يف  بقوة  حا�سرة  املقا�سد  وكانت  نهجهم  على 

ي�سموا ذلك مب�سطلحات من بعدهم،  واإن مل  التي كانوا يجرونها  الأقي�سة 

ا�ستعمال  باملقا�سد:  عالقة  له  مما  ر�سدها  مت  التي  الأوىل  العبارات  ومن 

يف  امل�سلحة  نظرية  قب�سا)من  يعترب  وال��ذي   
)((

لال�ستح�سان حنيفة  اأب��ي 

1- الربهان يف اأ�سول الفقه:ج:) �ش:518.

)- مثال ال�ستح�سان ب�سبب اختالف التعليل ووجود علة خفية ت�ستدعي ال�ستثناء من قاعدة القيا�ش، 

قول اأبو حنيفة رحمه اهلل تعاىل: )..فاإن �سرب يف الإناء ما ل يوؤكل حلمه من بغل اأو حمار اأو كلب اأو هر 

اأو �سبع اأو خنزير فهو جن�ش : ول يجزئ الو�سوء به، ومن تو�ساأ به اأعاد اأبدا . وكذلك اإن وقع �سيء من 

لعابها يف ماء اأو غريه، قال : وهذا وما ل يوؤكل حلمه من الطري �سواء يف القيا�ش، ولكني اأدع القيا�ش 

واأ�ستح�سن .(املحلى لبن حزم ج:1 �ش:139.

ا�ستاأجر  املب�سوط:)ولو  يف  ال�سرخ�سي  قول  امل�سلحة  مراعاة  فيه  يظهر  ال��ذي  ال�ستح�سان  ومثال 

�سرطه  ف��اإذا   . العبد  رب  وهو على  لأن طعامه جمهول  يجز  بطعامه مل  �سهر  كل  معلوم  باأجر  عبدا 

ا�ستئجار  الكل جمهول به، وكذلك  املعلوم ي�سري  اإىل  امل�ستاأجر كان فا�سدا واملجهول متى �سم  على 
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 مفهوم ال�ستح�سان لي�سبح يف 
)((

 وتطور عند مالك
)1(

ال�سريعة الإ�سالمية(

 ح�سب تعبري ابن ر�سد.
)3(

اأغلب اأحيانه هو)اللتفات اإىل امل�سلحة والعدل(

 .
)5(

 ورف�ش ما جاء منه بغري دليل
)((

وا�ستعمله ال�سافعي فيما فيه دليل مبا�سر

الدابة باأجر م�سمى وعلفها، وكذلك كل اإجارة  فيها رزق اأو  علف فهي فا�سدة اإل يف ا�ستئجار الظئر 

بطعامها وك�سوتها، واإن اأبا حنيفة رحمه اهلل قال اأ�ستح�سن جواز ذلك( ج:16 �ش:)3. فهنا اللتفات 

يف ال�ستثناء اإىل احلاجة وال�سرورة وامل�سلحة يف الر�ساع وا�سح.

1- »نظرية املقا�سد«اأحمد الري�سوين:�ش:70.

)-   مثال ما ي�سبه ا�ستح�سان احلنفية عند مالك واإن كان ل يخلو بدوره من مراعاة امل�سلحة،ما جاء 

يف »املدونة«: )قلت : اأراأيت اإن هلك رجل وترك ابن اأخ له �سغريا وهو وارثه ومعه وارث غريه اأي�سا 

قول  يف  ل  اأم  له  مقا�سمته  وجتوز  و�سيه،  اأيكون  رجل،  اإىل  ال�سبي  بهذا  العم  فاأو�سى  كبري، 

اأخا لهذا ال�سبي فهلك فاأو�سى اإىل رجل بحال ما و�سفت  اأو كان  اأبا الأب  كان اجلد  و  اأ مالك؟ 

لك ؟ قال : ل يجوز من و�سية هوؤلء قليل ول كثري، ولي�ش لواحد من هوؤلء من الو�سية قليل ول كثري  

لأن امليت نف�سه مل يكن يجوز اأمره ول �سنيعه يف مال ال�سبي قبل موته، فكذلك و�سيه اأي�سا ل يكون 

اأح�سن حال منه نف�سه . قلت : اأفال جتوز و�سيته يف ال�سيء القليل مثل ما اأجاز مالك و�سية الأم يف 

ال�سيء القليل ؟ قال : ل اأرى اأن جتوز و�سيته لهذا يف قليل ول كثري. 

قلت : وما فرق ما بني هوؤلء وبني الأم ؟ قال : اإمنا ا�ستح�سن مالك يف الأم ولي�ست الأم كغريها 

به  يو�سي  الذي  مباله  لي�ش  وهذا  مالها،  وهو  كغريها  ولي�ست  والدة  الأم  ولأن  هوؤلء،  من 

وتكون  ابنتها  اأو  لبنها  وهبت  ما  تعت�سر  الأم  اأن  ترى  األ  ا�ستح�سان  ولكنه  بالقيا�ش  هو  وما  لغريه 

مبنزلة الأب، واجلد والأخ ل يعت�سران، فهذا يدلك اأي�سا على الفرق بينهما( ج:) �ش:90) .

ومثال ما كان مل�سلحة ما جاء يف »املدونة«: )قلت : اأراأيت اإن �سرب بطنها فاألقت جنينا ميتا، اأيكون 

على ال�سارب الكفارة اأم ل ؟ قال : قال مالك : الذي جاء يف كتاب اهلل يف الكفارة اإمنا ذلك يف الرجل 

ج:)  الكفارة(.  يكون يف اجلنني  اأن  اأ�ستح�سن  واأنا   : مالك  قال   . الكفارة  ففيه  قتله خطاأ  اإذا  احلر 

�ش:31) .

3- بداية املجتهد ج: ) �ش: 0)1.

)- مثل قوله يف »الأم«: )و�ساألت ال�سافعي عن العمرة يف اأ�سهر احلج فقال : ح�سنة اأ�ستح�سنها وهي 

اأحب منها بعد احلج لقول اهلل عز وجل {  ىئ  ىئ  ىئ  ی        ی} ولقول ر�سول اهلل »دخلت العمرة يف 

احلج« ولأن النبي ] اأمر اأ�سحابه من مل يكن معه هدي اأن يجعل اإحرامه عمرة ( ج:7 �ش:68). ومثله 

اأي�سا يف »الأم«: )قال ال�سافعي : رحمه اهلل اأخربنا مالك عن نافع عن ابن عمر اأنه كان يبعث بزكاة 

الفطر اإىل الذي جتمع عنده قبل الفطر بيومني اأو ثالثة  )قال ال�سافعي( : هذا ح�سن واأ�ستح�سنه ملن 

فعله واحلجة باأن » النبي ] ت�سلف �سدقة العبا�ش قبل اأن حتل«( ج:7 �ش:73).

ال�ستح�سان  خالف  بال�ستح�سان،اإذا  يقول  اأن  اأحد  على  )حراما  »الر�سالة«:  يف  ال�سافعي  يقول   -5

بالأخبار،عاقل  عامل  اإل  فيه  يقول  تلذذ.ول  ال�ستح�سان  )واإمن��ا  اآخر:  مو�سع  ويف  ���ش:)50  اخلرب( 

بالت�سبيه( �ش:507.
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اأول  »الر�سالة« وغريها  املبدع كما جتلى يف  الأ�سويل  ولعل عر�سه املنهجي 

عمل علمي و�سل اإلينا يتوخى ال�سبط ونوعا من القب�ش لكبح جماح من ميكن 

اأن يركب تيار ب�سط املقا�سد الذي بقي متوهجا منذ اأبي بكر فعمر وعثمان 

وعلي و كبار ال�سحابة ثم �سغارهم ثم كبار التابعني ومن بعدهم، فما بقي 

من الزمن امل�سهود له باخلريية اأقل بكثري مما م�سى منه، وقد اأطلت الفنت 

بقرونها مرارا، غري اأن ما مع النا�ش من الإميان والتقوى كان عا�سما من 

�سياع الدين، واأن من بعدهم اأحوج اإىل معينات منهجية وهم يتعاملون مع 

الأمة  �سلطان  بقي  ومالك  عمر  وازع  فيهم  �سعف  فاإن  ال�سرعية،  املقا�سد 

امل�سلحة ب�»الر�سالة« وما يف حكمها.

»امل�سلحة«  لفظ  من  �سيوعا  اأكرث  كان   
)1 (

»املنفعة« لفظ  ن  اأ ويظهر 

 واللذان جندهما نادرين يف ا�ستعمال اأئمة املذاهب: اأبو حنيفة 
)((

و »امل�سالح« اأ

ومالك وال�سافعي، واإن كان املعنى حا�سرا بقوة وخ�سو�سا عند مالك،ويبدو 

.
)3(

اأن التعبري عن املقا�سد ب�»امل�سلحة« و»امل�سالح«  �ساع بعدهم

لي�ست  اأنها  التنبيه  مع  م�ساألة  كل  تكرارها يف  احت�ساب  م�ساألة من غري  »املدونة«يف76  وردت يف   -1

متطابقة متاما مع امل�سلحة فلي�ش كل منفعة مادية م�سلحة،وكلما غلب ال�سرر النفع انتفت امل�سلحة 

قال تعاىل: {ۉ  ې  ې   ېې  ى  ى  ائ         ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ   ۇئ  ۇئ} 

البقرة:19) ووردت يف »الأم«يف 138 م�ساألة. 

)- يقول اأبو بكر اجل�سا�ش )ت370ه�( يف اأحكام القراآن وهو ينبه على امل�سالح ال�سرورية: )الدماء 

والفروج والأموال والأن�ساب من الأمور التي قد عقد بها م�سالح الدين والدنيا( ج:1 �ش:)69، 

تلك  الإ�سالم معا لأن  واإظهار  الدلئل من�سوبة لالعتقاد  اإليه يف قوله: )فكانت  الدين في�سري  واأما 

الإ�سالم،  لإظهار  والقتال  اإظهاره  منه  اقت�ست  فقد  الإ�سالم  اعتقاد  األزمتهم  حيث  من  الدلئل 

وكان يف ذلك اأعظم امل�سالح( ج:1 �ش:618  ومما يبني تقدميه الدين على باقي ال�سروريات الأخرى 

قوله يف كتابه »الف�سول يف الأ�سول« يف معر�ش الإ�سارة اإىل اإباحة الجتهاد يف ال�سرع : )وكان ذلك 

اإلينا  و�سل  اأوائ��ل من  ويعترب اجل�سا�ش من  ���ش:71   امل�سالح(ج:)  اأكرب  كان  اإذ  الدين،  اأم��ور  من 

ممن تنبه اإىل ربط العقوبات ال�سرعية بامل�سالح يقول: )ثبت اأن عقوبات الدنيا لي�ست مو�سوعة على 

مقادير الأجرام، واإمنا هي على ما يعلم اهلل من امل�سالح فيها( ج:1 �ش:38 

3-  مما وجدته من ذلك لأبي حنيفة رحمه اهلل ما جاء يف الأحكام ال�سلطانية للماوردي: )وقال 

اأخذها  اإذا راأى امل�سلحة يف  الغنائم  : ل يلزمه ا�ستطابة نفو�سهم عنه ول عن غريه من  حنيفة  اأبو 
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اأجد كلمة »م�سالح« ل يف املوطاأ ول يف املدونة.ووجدت »م�سلحة« يف املوطاأ  منهم(. �ش:)))، ومل 

من  به  ي�ستغل  مما  لغريه  يعر�ش  ل  باعتكافه  م�ستغل  )واملعتكف  العتكاف:  كتاب  يف  واحدة  مرة 

التجارات اأو غريها ول باأ�ش باأن ياأمر املعتكف ببع�ش حاجته ب�سيعته وم�سلحة اأهله واأن ياأمر ببيع 

ماله اأو ب�سيء ل ي�سغله يف نف�سه فال باأ�ش بذلك اإذا كان خفيفا اأن ياأمر بذلك من يكفيه اإياه(  

ويف »املدونة« وجدتها اأربع مرات:عند تف�سري معنى ال�سفيه: )قلت واملعتوه املجنون املطبق عليه يف قول 

مالك قال نعم قلت وال�سفيه قال ال�سفيه ال�سعيف العقل يف   م�سلحة  نف�سه البطال يف دينه فهذا( 

اإليهم مما ي�ستعملون على  اإمنا ي�سمن ال�سناع ما دفع   : ج:6 �ش:5)، وعند قوله: )وقال يل مالك 

اأمانتهم  اأعمالهم، ولي�ش ذلك على وجه الختبار لهم والأمانة، ولو كان ذلك اإىل  وجه احلاجة اإىل 

لهلكت اأموال النا�ش و�ساعت قبلهم واجرتءوا على اأخذها ولو تركوها مل يجدوا م�ستعتبا ومل يجدوا 

غريهم ول اأحدا يعمل تلك الأعمال غريهم ف�سمنوا ذلك مل�سلحة النا�ش ومما ي�سبه ذلك من منفعة 

العامة ما قال ر�سول اهلل ] : »ل يبع حا�سر لباد ول تلقوا ال�سلع حتى يهبط بها اإىل الأ�سواق« فلما 

اأمر فيه بذلك(ج:3 �ش:00)، وعند قوله: )قال مالك يف الو�سي يجوز  اأن ذلك ي�سلح العامة  راأى 

اأو يجعله يف   م�سلحة  له...( ج:6 �ش:315، ون�ش اآخر يقدم  له اأن ي�سلف اليتيم مال ينفقه عليه 

والن�ساء،  والإماء  العبيد  مالكا عن  امل�سالح اخلا�سة: )و�ساألت  بع�ش  العبادة على  اإمتام  فيه مالك 

الرجال  على  يجب  كما  العيدين  اإىل  اخل��روج  عليهم  يجب  وهل  العيدين  اإىل  باخلروج  يوؤمرون  هل 

الن�ساء والعبيد ممن ل يجب عليهم  العيدين من  : فقلنا ملالك فمن �سهد  الأح��رار ؟ قال . ل، قال 

اخلروج، فلما �سلوا مع الإمام اأرادوا الن�سراف قبل اخلطبة يتعجلون حلاجات �ساداتهم ومل�سلحة 

الأوزاعي  لالإمام  الإم��ام(ج:1 �ش:))) ووجدت  بان�سراف  اإل  ين�سرفوا  اأن  اأرى  ل   : قال  ؟  بيوتهم 

 ن�سا يف ال�ستذكار حيث جاء فيه: )واحتجوا بحديث اأبي قتادة وباأنه حق ي�ستحق مثله ب�ساهد وميني 

حديث  ظاهر  الأوزاعي  وقال  احلديث.  اأ�سحاب  من  وجماعة  والليث  ال�سافعي  ذلك  قال  وممن 

اأمرا لزما يف  اأن يكون  اأن ذلك حكم يف ما م�سى ومل يرد به ر�سول اهلل  قتادة هذا يدل على  اأب��ي 

امل�ستقبل لأنه اأعطاه ال�سلب ب�سهادة رجل واحد بال ميني وخمرج ذلك على اجتهاد من اخلم�ش اإذا 

راأى ذلك الإمام م�سلحة والق�ساء فيه موؤتنف( ال�ستذكار ج:5 �ش:63 ومل اأجد لل�سافعي �سوى اأربعة 

ن�سو�ش ورد فيهما لفظ »امل�سلحة« فقد جاء يف »الأم« : ) قال ال�سافعي(: )والعامل عليها ياأخذ من 

واملوؤلفة  الإجارة،  ياأخذ على معنى  اإمنا  العامل مو�سرا  واإن كان  يزاد عليه،  ال�سدقة بقدر غنائه ل 

قلوبهم يف متقدم من الأخبار ف�سربان �سرب م�سلمون مطاعون اأ�سراف يجاهدون مع امل�سلمني فيقوى 

امل�سلمون بهم ول يرون من نياتهم ما يرون من نيات غريهم .

 فاإذا كانوا هكذا فجاهدوا امل�سركني فاأرى اأن يعطوا من �سهم النبي ] هو خم�ش اخلم�ش ما يتاألفون 

به �سوى �سهمانهم مع امل�سلمني اإن كانت نازلة يف امل�سلمني، وذلك اأن اهلل عز وجل جعل هذا ال�سهم 

خال�سا لنبيه فرده النبي ] يف م�سلحة امل�سلمني وقال : ] »مايل مما اأفاء اهلل عليكم اإل اخلم�ش 

واخلم�ش مردود فيكم« يعني باخلم�ش حقه من اخلم�ش وقوله مردود فيكم يعني يف م�سلحتكم( ج:) 

�ش:)9 وقال يف م�ساألة احلمى: )فال يحال بينه وبني امل�سلمني اأن ينزلوا ويرعوا فيه حيث �ساءوا اإل ما 

حمى الوايل مل�سلحة عوام امل�سلمني(ج:) �ش:)5 
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باملقا�سد وملمار�سته  للعلم  الوارثون  املذاهب هم  واأئمة  الأم�سار  ففقهاء 

يف الجتهاد، وقد تفاوتوا يف ذلك بح�سب ما فتح اهلل عليهم وما ا�ستطاعوا 

جمعه وا�ستيعابه مما تهياأ لهم يف بيئاتهم وما اجتمع لديهم من فقه �سيوخ 

رحمه  مالك  الإم��ام  يكون  اأن  الري�سوين  الأ�ستاذ  ويرجح  قبلهم،  املقا�سد 

يف  واجتمع  لغريه،  يتوفر  مل  ما  له  توفر  حيث  ذل��ك،  يف  حظا  اأوفرهم  اهلل 

بيئة املدينة ما تفرق يف غريها وخ�سو�سا ما توارثته من فقه مقا�سدي عن 

الديباج:  يف  فرحون  ابن  يقول   ] عمر  راأ�سهم  وعلى  الرا�سدين  اخللفاء 

)وقال حميد بن الأ�سود كان اإمام النا�ش عندنا بعد عمر [ زيد بن ثابت. 

واأخذ على  املدين  بن  قال على  بن عمر ر�سي اهلل عنهما،  وبعده عبد اهلل 

زيد ممن كان يتبع راأيه واحد وع�سرون رجال ثم �سار علم هوؤلء كلهم اإىل 

.
)1(

مالك(

ر�صد تاريخي لالإ�صارات املقا�صدية يف موؤلفات علماء االأمة:

الت�سريح برعاية  اأو  الإ�سارة  الأمة من  تكاد تخلو موؤلفات كبار علماء  ل 

ال�سرع للم�سالح اأو احلديث عن مقا�سد املكلفني.

اهلل،  عبد  لأبي  »الزهد«  كتاب  وت�سفحنا  مبكر  وقت  اإىل  رجعنا  واإذا 

امل���روزي)ت181ه( وجدنا ف�سال كامال -  املبارك بن و�ساح  اهلل بن  عبد 

تنبيها  املكلفني  ومقا�سد  النيات  يف  واملحدثني-  الفقهاء  كتب  معظم  �ساأن 

وقال يف العطاء: )واإن ف�سل من املال ف�سل بعدما و�سفت من اإعطاء العطاء و�سعه الإمام يف اإ�سالح 

احل�سون والزدياد يف ال�سالح والكراع وكل ما قوي به امل�سلمني فاإن ا�ستغنى به امل�سلمون وكملت كل 

املال( ج:) ���ش:)16 ويف  ي�ستحقون يف ذلك  بينهم كله على قدر ما  م�سلحة لهم فرق ما بقي منه 

نف�ش امل�ساألة بخ�سو�ش الت�سوية: )ومنهم من قال اإذا اجتمع املال ونظر يف م�سلحة امل�سلمني فراأى 

مرتني  فوردت  لفظة«م�سالح«  واأما  �ش:165  بع�ش(ج:)  دون  الأ�سناف  بع�ش  اإىل  املال  ي�سرف  اأن 

 « وقوله:  امل�سلمني(ج:) �ش:69)  الأنفال وم�سالح  فاإنه كان ي�سعه يف   [ النبي  قوله: )�سهم  :عند 

)قال ال�سافعي( : واأحب للرجل الزيادة باجلود يف �سهر رم�سان اقتداء به وحلاجة النا�ش فيه اإىل 

م�ساحلهم ولت�ساغل كثري منهم بال�سوم وال�سالة عن مكا�سبهم« ج:8 �ش:168.

1- الديباج املذهب:ج1 �ش:15

33



وجل  عز  اهلل  مع  العالقة  يف  وخ�سو�سا  ال�سرع  ميزان  يف  اأمرها  خلطورة 

لنا  حفظ  بالنيات(  الأعمال  امل�سهور)اإمنا  احلديث  فبعد  الآخ��رة،  وال��دار 

فيه  جاء  ما  بع�ش  ال�سالح.ومن  ال�سلف  وحكم  النفي�سة  الأق��وال  من  جملة 

مما له �سلة مبقا�سد املكلفني، قوله: )�سمعت جعفر بن حيان يقول: مالك 

هذه الأعمال النيات فاإن الرجل يبلغ بنيته ما ل يبلغ بعمله( وفيه اإ�سارة اإىل 

اأهمية املقا�سد احل�سنة عند اهلل عز وجل.

مع  املقا�سد  ا�ستقامة  اأن  اإىل  اأخرى  قولة  ي�سري يف  مع هذا،  ارتباط  ويف 

اأخربين  حيان  بن  يقول: )حدثنا جعفر  النا�ش،  بني  م�ستقيمة  يجعلها  اهلل 

توبة العنربي قال اأر�سلني �سالح بن عبد الرحمن اإىل �سليمان بن عبد امللك 

فقدمت عليه فقلت لعمر بن عبد العزيز، هل لك حاجة اإىل �سالح ؟ فقال: 

قل له: عليك بالذي يبقى لك عند اهلل فاإن ما بقي عند اهلل بقي عند النا�ش، 

وما مل يبق عند اهلل مل يبق عند النا�ش( ويف احلث على الق�سد احل�سن يف 

كل �سيء قال: )اأخربنا �سفيان عن زبيد قال ي�سرين اأن يكون يل يف كل �سيء 

نية حتى يف الأكل والنوم(. 

يقول:  املقا�سد  على ح�ساب  واملظاهر  الظواهر  التحذير من طغيان  ويف 

قراء  مثل  قال:  �سلمة  بن  �سقيق  عن  الأعم�ش  �سليمان  عن  معمر  )اأخربنا 

هذا الزمان، كغنم �سوائن ذات �سوف عجاف اختلفا من احلم�ش و�سربت 

اإليها فعبط  انتفخت خوا�سرها فمرت برجل فاأعجبته فقام  من املاء حتى 

�ساة منها فاإذا هي ل تنقى ثم عبط اأخرى فهي كذلك فقال اأف لك �سائر 

.
)1(

اليوم(

ويف وقت مبكر نبه عبد الرحمن بن مهدي)ت 198ه( من بعده من العلماء 

واأو�سى  املكلفني،  ومقا�سد  النية  مب�ساألة  ال�سديدة  العناية  اإىل  والفقهاء 

118- ت181(«الزهد« حتقيق: حبيب  )و  اأبو عبد اهلل  املرزوي  وا�سح  بن  املبارك  بن  1- عبد اهلل 

الرحمن الأعظمي �ش:63-65- دار الكتب العلمية- بريوت
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بافتتاح كتبهم وم�سنفاتهم بحديث »اإمنا الأعمال بالنيات« فوفى معظم من 

بعده بذلك.يقول الإمام البيهقي يف �سننه ال�سغرى: )قال عبد الرحمن بن 

مهدي من اأراد اأن ي�سنف كتابا فليبداأ بحديث الأعمال بالنيات وقد ا�ستعمله 

بحديث  ال�سحيح  اجلامع  فبداأ  اهلل  رحمه  البخاري   اإ�سماعيل  بن  حممد 

.
)1(

الأعمال بالنيات وا�ستعملناه يف هذا الكتاب فبداأنا به(

الإمام  عقد  املقا�سد  اأ�سا�ش  باعتبارها  امل�سالح  عن  احلديث  اإطار  ويف 

اإىل  اإ�سارة  يف  ال��دواب  م�سلحة  يهم  �سحيحه  يف  بابا  )ت61)ه����(  م�سلم 

الدواب يف  الطر يق)باب مراعاة م�سلحة  اأثناء  �سرورة رعاية م�ساحلها 

حدثنا  حرب  بن  زهري  حدثني  الطريق.  يف   
)((

التعري�ش عن  والنهي  ال�سري 

)اإذا   :[ اهلل  ر�سول  قال  قال  هريرة  اأب��ي  عن  اأبيه  عن  �سهيل  عن  جرير 

�سافرمت يف اخل�سب فاأعطوا الإبل حظها من الأر�ش واإذا �سافرمت يف ال�سنة 

ماأوى  فاإنها  الطريق  فاجتنبوا  بالليل  عر�ستم  واإذا  ال�سري  عليها  فاأ�سرعوا 

.
)3(

الهوام بالليل(

ومن فقه اأبي داود )ت 75)ه( يف �سننه ذكر حديث كعب بن مالك ر�سي 

اهلل عنه الذي اأمر باعتزال زوجته ملا تخلف عن الغزوة يف باب الطالق 

مقا�سد  بينها  ومييز  واح��دة  الأع��م��ال  بع�ش  �سور  اأن  اإىل  اإ���س��ارة  يف 

املكلفني، فهو يروي عن عبد الرحمن بن عبد اهلل بن كعب بن مالك اأن عبد 

اهلل بن كعب وكان قائد كعب من بنيه حني عمي قال �سمعت كعب بن مالك 

ف�ساق ق�سته يف تبوك قال حتى اإذا م�ست اأربعون من اخلم�سني اإذا ر�سول 

1-اأحمد بن احل�سني بن علي البيهقي اأبو بكر »ال�سنن ال�سغرى« �ش:0)- حتقيق : د. حممد �سياء 

الرحمن الأعظمي - مكتبة الدار- املدينة املنورة- �سنة الن�سر: 10)1 - 1989- الطبعة: الأوىل 

اأوله. انظر  الليل بعد ال�سري  اآخر  اأو ال�سرتاحة  الليل،  اآخر  الَتّْعري�ُش: نزول القوم يف ال�سفر من   -(

ل�سان العرب مادة »عر�ش«.

3-م�سلم: اأبو احل�سني م�سلم بن احلجاج بن م�سلم الق�سريي الني�سابوري »اجلامع ال�سحيح امل�سمى 

�سحيح م�سلم« -النا�سر : دار اإحياء اتراث العربي -�سنة الن�سر:)197-كتاب الإمارة-حديث )355.
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ر�سول اهلل  ]  ياأتي فقال اإن ر�سول اهلل ] ياأمرك اأن تعتزل امراأتك قال 

فقلت اأطلقها اأم ماذا اأفعل؟ قال: ل بل اعتزلها فال تقربنها فقلت لمراأتي 

.
)1(

احلقي باأهلك فكوين عندهم حتى يق�سي اهلل �سبحانه يف هذا الأمر

املالكي  القا�سي  حماد  بن  اإ�سحاق  بن  اإ�سماعيل  احلافط  ال�سيخ  ودعا 

)ت )8)( اإىل �سرف حق بيت مال امل�سلمني يف م�ساحلهم، قال ابن عبد 

الرب يف ال�ستذكار:)قال اإ�سماعيل بن اإ�سحاق كل ما وجده امل�سلمون يف خرب 

اجلاهلية من اأر�ش العرب التي افتتحها امل�سلمون من اأموال اجلاهلية ظاهرة 

اأو مدفونة يف الأر�ش فهو الركاز ويجري جمرى الغنائم ثم يكون ملن وجده 

اأربعة اأخما�سه ويكون �سبيل خم�سه �سبيل خم�ش الغنيمة يجتهد فيه الإمام 

.
)((

على ما يراه من �سرفه يف الوجوه التي ذكر اهلل من م�سالح امل�سلمني(

الأ�سبهاين   �سليمان  بن  خلف  بن  علي  بن  داود  �سليمان  اأبو  ظهر  ثم 

)ت 90) ه�( اإمام اأهل الظاهر، م�سكال قمة القب�ش، والنقالب عن التيار 

التوجه  تاأ�سيل  على  وعمل  املنهجي،  الهيكل  و�سع  حيث  برمته،  املقا�سدي 

الظاهري بحيث انتقل من ممار�سات فردية �ساذة عن تيار ال�سلف، لي�سبح 

مذهبا له منهجه ورجاله وموؤلفاته. وتراه تطور ب�سكل ما عن اجتاه ال�سبط 

والقب�ش والكبح والرغبة يف �سد منافذ الأهواء التي تركب املعاين اإىل حيث 

تطم�ش مقا�سد ال�سرع لتحل حملها مقا�سد واأغرا�ش اأهل الأهواء.

فكان التيار الظاهري رد فعل على التوجهات الباطنية والتيارات التقويلية 

فاأراد عالج ظاهرة منحرفة ولكن باأدوات غري �سليمة، حتى اعترب البع�ش 

مذهب اأهل الظاهر بدعة يف الأمة اأ�سيفت اإىل البدع التي ابتليت بها. 

ويظهر اأن املذهب الظاهري خرج من معطف ال�سافعية باعتباره النهايات 

املقا�سد،  ب�سط  من  اخلوف  وهاج�ش  ال�سبط  منهج  يف  للتطرف  املنطقية 

1- �سنن اأبي داود:ج:) �ش:)6).

)- ال�ستذكار ج:3 �ش:7)1.
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.يقول 
)1(

متاما كما ميكن اأن يخرج التيار التقويلي من معطف اأهل املقا�سد

املتع�سبني  من  الظاهري:)وكان  داود  عن  طبقاته  يف  اإ�سحاق  اأب��و  ال�سيخ 

 واأدخله �ساحب »طبقات 
)((

لل�سافعي و�سنف كتابني يف ف�سائله والثناء عليه(

 واإن اأ�سار اإىل اإمامته لأهل الظاهر.
)3(

ال�سافعية« يف كتابه

ومن �سذوذه املنايف للمقا�سد ما نقله ابن عبد الرب قال: )وقد �سذ داود 

فلم ير الزكاة يف العرو�ش واإن نوى بها �ساحبها التجارة، وحجته احلديث 

املذكور يف هذا الباب قوله ]: لي�ش على امل�سلم يف عبده ول فر�سه �سدقة 

قال ومل يقل اإل اأن ينوي بها التجارة واحتج برباءة الذمة واأنه ل يجب فيها 

.
)((

�سيء اإل باتفاق اأو دليل ل معار�ش له(

وكذا ما ذكره �ساحب »املغني« عندما قال: )جمهور اأهل العلم، على اأنه 

ل فرق يف الت�سرية بني ال�ساة والناقة والبقرة، و�سذ داود، فقال : ل يثبت 

اخليار بت�سرية البقرة لأن احلديث »ل ت�سروا الإبل والغنم« . فدل على اأن 

ما عداهما بخالفهما، ولأن احلكم ثبت فيهما بالن�ش، والقيا�ش ل تثبت به 

الأحكام. ولنا عموم قوله »من ا�سرتى م�سراة فهو باخليار ثالثة اأيام«.  

بلنب  ت�سرية  ولأنه  وقولهم:  حمفلة«.  ابتاع  »من  عمر  ابن  حديث  ويف 

من بهيمة الأنعام، اأ�سبه الإبل والغنم، واخلرب فيه تنبيه على ت�سرية البقر 

1- يذكر اأن �سبب توجيه اأنظار العلماء اإىل املقا�سد يف زماننا جاء على يد ال�سيخ حممد عبده عندما 

اطلع على ن�سخة من املوافقات يف زيارته لتون�ش وا�ستفاد من هذا التوجيه تلميذه ر�سيد ر�سا ومن بعده 

تيار الفكرة الإ�سالمية فكتب يف املو�سوع ابن عا�سور وعالل الفا�سي ون�سر ح�سن البنا حلقات حول 

مقا�سد القراآن يف ثالثينات القرن امليالدي املا�سي،وخرج من معطف حممد عبده اأي�سا لطفي ال�سيد 

وقا�سم امني وبعدهم طه ح�سني واأمثاله من التيار العلماين التقويلي.

)- اإبراهيم بن علي بن يو�سف ال�سريازي اأبو اإ�سحاق )ت76)ه(«طبقات الفقهاء«�ش:)10- حتقيق 

خليل املي�ش- دار الن�سر :: دار القلم-بريوت.

3- اأبو بكر بن اأحمد بن حممد بن عمر بن قا�سي �سهبة طبقات ال�سافعية)ت  851ه( ج:) �ش:77- 

د. احلافظ عبد العليم خان - عامل الكتب- بريوت- 07)1- الطبعة :: الأوىل عدد الأجزاء : ).

)- التمهيد:ج:17 �ش:6)1.
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لأن لبنها اأغزر واأكرث نفعا. وقولهم: اإن الأحكام ل تثبت بالقيا�ش ممنوع. 

. 
)1(

ثم هو هاهنا ثبت بالتنبيه، وهو حجة عند اجلميع(

وقد ا�ستمر هذا التيار على �سعف، ل�سدة مهاجمة الفقهاء له، وتندرهم 

ببع�ش غرائبه وعجائبه، واإعرا�ش كثري منهم عما هو �ساقط بنف�سه، حتى 

داهمهم زلزال ابن حزم واأح�سوا اأن املعركة جد لي�ش معها من هزل.ومما 

نقله اجلويني من تلك املناو�سات مع تالميذ داود قوله: )ومما يحكى يف هذا 

الباب ما جرى لبن �سريج مع اأبي بكر بن داود قال له ابن �سريج اأنت تلتزم 

تقول  فما  يره،  خريا  ذرة  مثقال  يعمل  فمن  تعاىل:  اهلل  قال  وقد  الظاهر، 

فيمن يعمل مثقال ذرتني فقال جميبا: الذرتان ذرة وذرة، فقال ابن �سريج 

.
)((

فلو عمل مثقال ذرة ون�سف فتبلد..(

وهذا الإمام الطربي )310ه�( كبري املف�سرين يوؤكد يف تف�سريه على �سبيل 

الإجمال وحتى ولو خفيت احلكمة اأن اأحكام اهلل عز وجل هي عني امل�سالح 

ل�سدورها عن العامل مب�سالح خلقه: )واأوىل ذلك بال�سواب اأن يقال يف 

اإن اهلل تعاىل ذكره، فر�ش لالأم مع الإخوة ال�سد�ش ملا هو اأعلم به  ذلك 

 وقال اأي�سا يف حكمة اهلل عز وجل وعالقتها مب�سالح 
)3(

من م�سلحة خلقه(

العباد: )واأما قوله »اإن اهلل كان عليما حكيما« فاإنه يعني جل ثناوؤه اإن اهلل 

ياأمركم  ما  اإىل  فانتهوا  النا�ش  اأيها  خلقه  ي�سلح  مبا  علم  ذا  ي��زل  مل 

وهو كذلك  تدبريه  ذا حكمة يف  يزل  يقول مل  اأموركم، حكيما:  لكم  ي�سلح 

الأحكام  من  بينكم  يق�سي  وفيما  بع�ش  مرياث  من  لبع�سكم  يق�سم  فيما 

ال يدخل حكمه خلل ول زلل لأن ق�ساء من ل يخفى عليه موا�سع امل�سلحة  يف 

1- املغني لبن قدامة:ج:) �ش:106-107.

)- الربهان يف اأ�سول الفقه:ج:) �ش:575.

 : : موؤ�س�سة الر�سالة - الطبعة  اأحمد حممد �ساكر،النا�سر   : 3- تف�سري الطربي:ج7 �ش:5) املحقق 

الأوىل، 0))1 ه� - 000) م-عدد الأجزاء : )).
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  ومثله اأي�سا قوله: )واهلل وا�سع، يقول واهلل جواد بف�سله 
)1(

البدء والعاقبة(

على من جاد به عليه ل يخاف نفاد خزائنه فيكف من عطائه،عليم مبو�سع 

جوده وعطائه فال يبذله اإل ملن ا�ستحقه ول يبذل ملن ا�ستحقه اإل على قدر 

.
)((

امل�سلحة  لعلمه مبو�سع �سالحه له من مو�سع �سره(

الت�ساور  مق�سود  اإىل  الر�ساع  يف  واأ�سار  ال�سرع،  ف��روع  يف  ذلك  ويوؤكد   

ترا�ش  عن  يعني  فاإنه  وت�ساور،  منهما  ترا�ش  »عن  قوله  واأم��ا  والرتا�سي: 

اإقامة  م�سلحة  ويف   
)3(

لفطمه« املولود  م�سلحة  فيه  فيما  وت�ساور  منهما 

األزمكم  ال�سهادة هلل: )فاإن اهلل الذي �سوى بني حكم الغني والفقري فيما 

واأحق  بهما  اأوىل  بالعدل  منهما  واحد  لكل  ال�سهادة  اإقامة  من  النا�ش  اأيها 

منكم لأنه مالكهما واأوىل بهما دونكم فهو اأعلم مبا فيه م�سلحة كل واحد 

منهما يف ذلك ويف غريه من الأمور كلها منكم فلذلك اأمركم بالت�سوية بينهما 

.
)((

يف ال�سهادة لهما وعليها فال تتبعوا الهوى اأن تعدلوا(

ويف �ساأن ال�سدقات: )وقوله »فري�سة من اهلل« يقول جل ثناوؤه ق�سم ق�سمه 

خلقه  مب�سالح  عليم  واهلل  لهم،  الأم��وال  اأهل  اأم��وال  يف  فاأوجبه  لهم  اهلل 

فيما فر�ش لهم ذلك ل يخفى عليه �سيء، فعلى علم منه فر�ش ما فر�ش 

يدخل  ل  خلقه  تدبريه  يف  حكيم  امل�سلحة،  من  فيها  ومبا  ال�سدقة  من 

.
)5(

يف تدبريه خلل(

املوؤلفة قلوبهم: »وال�سواب من القول  وقال كالما رائعا يف مق�سد �سهم 

يف ذلك عندي اأن اهلل جعل ال�سدقة يف معنيني اأحدهما �سد خلة امل�سلمني 

1- تف�سري الطربي:ج) �ش:)8).

)- تف�سري الطربي:ج:6 �ش: 87).

3- تف�سري الطربي:ج ) �ش:507.

)-تف�سري الطربي:ج 5 �ش:1)3 .

5- تف�سري الطربي:ج:10 �ش: 166.
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اأ�سبابه  الإ�سالم وتقوية  الإ�سالم وتقويته. فما كان يف معونة  والآخر معونة 

اإليه،  منه  باحلاجة  يعطاه  من  يعطاه  ل  لأن��ه  والفقري  الغني  يعطاه  فاإنه 

واإمنا يعطاه معونة للدين وذلك كما يعطي الذي يعطاه باجلهاد يف �سبيل اهلل 

فاإنه يعطي ذلك غنيا كان اأو فقريا للغزو ل ل�سد خلته وكذلك املوؤلفة قلوبهم 

وطلب  الإ�سالم  اأمر  باإعطائهم  ا�ست�سالحا  اأغنياء  كانوا  واإن  ذلك  يعطون 

الطربي  راأي  القراآن«على  »اأحكام  يف  العربي  ابن  فعلق   
)1(

وتاأييده« تقويته 

بقوله: )وما فهم املق�سود اأحد فهم الطربي، فاإنه قال : ال�سدقة ل�سد خلة 

.
)((

امل�سلمني، ول�سد خلة الإ�سالم«

امل�سلمني:  بها م�سلحة  املعروف مق�سود  الأمر يف  اأويل  كون طاعة  ويف   

يرجح الطربي»قول من قال هم الأمراء والولة ل�سحة الأخبار عن ر�سول 

.
)3(

اهلل بالأمر بطاعة الأئمة والولة فيما كان طاعة وللم�سلمني م�سلحة«

)ت0)3ه�(  احلكيم  الرتمذي  علي  بن  حممد  اهلل  عبد  اأب��ي  مع  ونعي�ش 

و»نوادر  العبودية«  و»علل  واأ�سراره«  و»احلج  ومقا�سدها«  »ال�سالة  �ساحب 

ينتقل  واملقا�سد  امل�سالح  عن  احلديث  حيث  الر�سول«  اأحاديث  يف  الأ�سول 

من كالم منثور هنا وهناك اإىل موؤلفات م�ستقلة ووحدة متكاملة يف مو�سوع 

الأ�سول..(  الأخري)نوادر  كتابه  اأمثلة من  والفرعية.وناأخذ  الكلية  املقا�سد 

عقد  فقد  احلكيم.  الرجل  لهذا  املقا�سدية  الروح  معامل  بع�ش  على  لنقف 

والعلم  احلق  الفقه  بني  فيه  ربط  وف�سيلته(  الفقه  )حقيقة  �سماه  ف�سال 

لتبقى  بعده  الفقهاء  تعريفات  يف  خمدت  وق��ادة  جذوة  يف  ال�سرع  مبقا�سد 

كامنة قرابة خم�سة قرون حتى ينفخ فيها ال�ساطبي ويربط بقوة بني الفقه 

واملقا�سد.

1- تف�سري الطبريي:ج:10 �ش:163.

)- اأحكام القراآن :ج:) �ش:))5.

3- تف�سري الطربي:ج 5 �ش:150.
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فاإذا عبد اهلل  الأمور  الغطاء عن  انك�ساف  »والفقه هو  يقول رحمه اهلل: 

مبا اأمر ونهى بعد اأن فهمه وعقله وانك�سف له الغطاء عن تدبريه فيما اأمر 

ونهى فهي العبادة اخلال�سة املح�سة« ثم ف�سر ذلك بقوله:»وذلك اأن الذي 

�سينه  يرى  ال�سيء فال  وينهى عن  الأمر،  يرى زين ذلك  بال�سيء فال  يوؤمر 

هو يف عمى من اأمره فاإذا راأى زين ما اأمر به و�سني ما نهى عنه عمل على 

و�سكر.  ذلك  على  وحمد  اأ�سخى.  به  ونف�سه  اأقوى  عليه  قلبه  وكان  ب�سرية، 

والذي يعمى عن ذلك فهو جامد القلب ك�سالن اجلوارح ثقيل النف�ش بطيء 

.
)1(

الت�سرف«

فمعرفة مقا�سد ال�سرع واحلكمة الكامنة يف الت�سريع وامل�سالح التي فيها 

واملفا�سد التي تدفعها يك�سف الغطاء بحق عن اأعني ال�سائرين يف طريق الفقه 

والجتهاد وعن قلوبهم، فاإذا هم على ب�سرية فيما يحكمون وما ي�ستنبطون 

وما يعملون، ثم بني فوائد معرفة املقا�سد من:

- و�سوح يف الروؤية و�سري على ب�سرية.

- وثبات على املبداأ وقوة التم�سك به، وحما�سة ون�ساط فيه والدعوة اإليه.

- والبذل والت�سحية من اأجله.

- وازدياد �سكر املنعم بقدر فهم مق�سوده.

واأما عند غياب العلم بهذه املقا�سد فهو كما و�سف املوؤلف جمود وك�سل 

وتثاقل وبطء يف التجاوب والعمل..وقد زاد ذلك و�سوحا وبهاء وروعة عندما 

الذين  اليقني  اأهل  به  تعاىل  اهلل  يوؤيد  عظيم  جند  الدين  يف  »فالفقه  قال: 

عز  اهلل  تدبري  وح�سن  الأ�سياء  ومقدار  وم�ساينها  الأم��ور  حما�سن  عاينوا 

وجل لهم يف ذلك بنور يقينهم ليعبدوه على ي�سر. ومن حرم ذلك عبده على 

مكابدة وع�سر، لأن القلب واإن اأطاع وانقاد لأمر اهلل عز وجل، فالنف�ش اإمنا 

الر�سول«-  اأحاديث  اأبو عبداهلل احلكيم الرتمذي »نوادر الأ�سول يف  1- حممد بن علي بن احل�سن 

الأوىل-)199- عدد  الطبعة:  بريوت-  دار اجليل-   ���ش:136-  ج:1  الرحمن عمرية  د.عبد  حتقيق 

الأجزاء : ).
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تخف وتنقاد، اإذا راأت نفع �سيء اأو �سرر �سيء. والنف�ش جندها ال�سهوات، 

 
)1(

الفقه« وهي  يقهرها  حتى  اجلنود  من  اأ�سدادها  اإىل  حمتاج  و�ساحبها 

فمعرفة املقا�سد جتلب ي�سر التدين، وغري ذلك فيه مكابدة وع�سر.

وجل  عز  اهلل  »اأحل  قال:  عندما  الفرعية  املقا�سد  من  اأعطى مناذج  ثم 

اأن هذا بنكاح  اإتيان واحد لمراأة واح��دة،اإل  النكاح وحرم الزنا. واإمنا هو 

فاإذا  للفرج.  والتح�سني  العفة  �ساأنه  فمن  نكاح  من  كان  فاإذا  بزنى  وذاك 

جاءت بولد ثبت الن�سب وجاء العطف من الوالد بالنفقة والرتبية واملرياث. 

واإذا كان من زنا �ساع الولد لأنه ل يدري اأحد من الواطئني ملن هذا الولد، 

الدماء  يحيله على هذا وحرم اهلل عز وجل  وذاك  يحيله على ذلك،  فهذا 

ڭ   {ڭ   تنزيله:  يف  تعاىل  وقال  وليحيوا..  ليتحاجزوا  بالق�سا�ش  واأمر 

.
)((

ڭ  ۇ }«
احللي  يف  يقول  الأعمال،  طبيعة  يف  املكلفني  مقا�سد  تاأثري  وبخ�سو�ش 

والزينة: )والزينة واحللية حق، واإمنا يف�سدها الإرادة والق�سد. فاإذا كان 

الإرادة هلل تعاىل فقد اأقام حقا من حقوق اهلل تعاىل، و عبد اهلل باإقامته. 

.
)3(

واإذا كان لغري اهلل �سار وبال ك�سائر الأ�سياء(

ثم اإنه عقد ف�سال يبدو م�ستغربا يف مثل كتابات الزهد والت�سوف.ويتعلق 

ويعرب  ال�سريفة،  املقا�سد  نحو  والو�سائل  بالأ�سباب  لالأخذ  القوية  بالدعوة 

باأخذ  القول  املاألوف  اإذ  املوطن.  هذا  يف  احل�سا�سية  »التعلق«ال�سديد  بلفظ 

الأ�سباب دون التعلق بها.يقول: )الأ�سل الثامن يف بيان اأن التعلق بالأ�سباب 

مع التوحيد ل ي�سر: عن ابن عمر ر�سي اهلل عنهما اأن ر�سول اهلل ] كان اإذا 

اأ�سفق من احلاجة اأن ين�ساها جعل يف يده خيطا ليذكرها اأو يذكره .والذكر 

1- املرجع ال�سابق ج:1 �ش: 137.

)- املرجع ال�سابق ج:1 �ش: 137.

3- املرجع ال�سابق ج:) �ش:6 .
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والن�سيان من اهلل تعاىل اإذا �ساء ذكر واإذا �ساء اأن�سى، وربط اخليط �سبب 

من الأ�سباب لأنه ن�سب العني فاإذا راآه ذكر ما ن�سي.

 فهذا �سبب مو�سوع دبره رب العاملني لعباده ك�سائر الأ�سباب. حترز الأ�سياء 

بالأبواب والأقفال واحلرا�ش وي�ست�سفى من الأ�سقام بالأدوية وتقب�ش الأرزاق 

والأقوات بالطلب، وكل اأمر بحيلة و�سبب. والأر�ش تخرج نباتها باملاء وهذا 

بيده  الأرزاق كل ذلك  واإي�سال  وال�سفاء  والذكر  تدبريه يف عباده، واخليط 

.
)1(

يجريها على الأ�سباب..(

ثم يبني اأحوال النا�ش يف الأخذ بالأ�سباب، فاأهل اليقني مثال ل ت�سرهم 

يكونون يف كل ذلك مع ويل  و  يتداوون ويحرتفون  الأ�سباب، مي�سون عليها 

تعاىل  اهلل  من  كلها  لأنها  بها،  الفتتان  من  في�سلمون  وخالقها  الأ�سباب 

ويختلف اأهل اليقني يف درجة اإب�سارهم يد اهلل خلفها بح�سب قوته ودوامه.

واملنافع،  للم�سار  العقول  اإدراك  اإىل  اأ�سار  الفطرة  عن  حديثه  ثنايا  ويف 

)والنف�ش  واملفا�سد.يقول:  امل�سالح  ذاتها  هي  ال�سرع  بت�سديق  تكون  والتي 

خلق  من  ظاهرة  والآي���ات  واملنافع.  وامل�سار  الدنيا  اأم��ر  يعقالن  وال���روح 

ال�سماوات والأر�ش وال�سم�ش والقمر واختالف الليل والنهار وهذه حجج اهلل 

.
)((

�سبحانه و تعاىل على عبيده(

املكلفني  النظر يف مقا�سد  يعمق  0)3ه�(  الطحاوي )ت  اأبو جعفر  وهذا 

عن  للدفاع  نف�سه  جاهدا  الأف��ع��ال،  من  اإليه  يق�سدوا  مل  فيما  وخ�سو�سا 

بع�ش  ل�سبط  اأول  فت�سدى  امل��ك��ره،  بطالق  الإق���رار  يف  الأح��ن��اف  راأي 

الرجل غريه ففعله ل عن  اأراد  باأنه: )ما  تعريفه اخلطاأ  مثل  امل�سطلحات 

اإليه ففعله  باأنه:)ما ق�سد  ال�سهو  اإياه( وكذا  اإرادة منه  اإليه ول  ق�سد منه 

على الق�سد منه اإليه على اأنه �ساه عن املعنى الذي مينعه من ذلك الفعل( 

1- املرجع ال�سابق ج:1 �ش:98-97 .

)- املرجع ال�سابق ج:1 �ش:310.
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املكره، فقال  بها من ل يرون وقوع طالق  التي احتج  للن�سو�ش  ثم ت�سدى 

ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ}  بقوله عز وجل:{   يف احتجاجهم 

وقوله ]: )جتاوز اهلل يل عن اأمتي اخلطاأ والن�سيان وما ا�ستكرهوا عليه(، 

باأن كل هذا اإمنا جاء يف ال�سرك خا�سة، لأن القوم كانوا حديثي عهد بكفر 

اإذا قدروا عليهم ا�ستكرهوهم على  يف دار كانت دار كفر. فكان امل�سركون 

الإقرار بالكفر فيقرون بذلك باأل�سنتهم قد فعلوا ذلك بعمار بن يا�سر ر�سي 

من  اإل  فيهم  فنزلت  ور�سي عنهم   [ النبي  اأ�سحاب  من  وبغريه  عنه  اهلل 

عادتهم  عليه  جرت  مبا  فتكلموا  �سهوا  ورمبا  بالإميان،  مطمئن  وقلبه  اأكره 

قبل الإ�سالم ورمبا اأخطاأوا فتكلموا بذلك اأي�سا فتجاوز اهلل عز وجل لهم عن 

ذلك خمتارين لذلك ول قا�سدين اإليه.وكذا حديث »اإمنا الأعمال بالنيات« 

اإمنا هو يف الثواب والأجر ل يف الطالق اأو الزواج اأو غريه.

وبدافع اجلمع بني الن�سو�ش راأى اإعمال ما وجد منها يف العتقاد والإكراه 

على ال�سرك واإعمال ن�ش اآخر جاء به يف املعامالت والعقود، وهو قول حذيفة 

واأبي فاأخذنا  اأنا  اأين خرجت  اإل  اأ�سهد بدرا  اأن  ر�سي اهلل عنه )ما منعني 

فاأخذوا  املدينة  اإل  نريد  ما  فقلنا  تريدون حممدا  اإنكم  فقالوا  كفار قري�ش 

منا عهد اهلل وميثاقه لنن�سرفن اإىل املدينة ول نقاتل معه فاأتينا ر�سول اهلل 

اهلل  ون�ستعني  بعهودهم  لهم  نفي  الوفاء  من  ان�سرفا،  فقال  فاأخربناه   [
 [ النبي  اعترب  به  التزما  فيما  الظاهر  لالإكراه  تعر�سهما  فرغم  عليهم( 

)ثالث  بحديث:  املذهب  هذا  ع�سد  به.ثم  بالوفاء  واأمرهما  اللتزام  هذا 

جدهن جد، وهزلهن جد، النكاح، والطالق، والرجعة(.

الإكراه  حتت  املالية  العقود  يقر  ل  الذي  الأحناف  مبوقف  حو�سر  وملا 

رد باأن )البيوع والإجارات، قد ترد بالعيوب وبخيار الروؤية، وبخيار ال�سرط، 

 .
)1(

ولي�ش النكاح كذلك، ول الطالق ول املراجعة ول العتق(

1- �سرح معاين الآثار:ج:3 �ش:99-95
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ويهمنا يف هذا املقام النقا�ش احلا�سل يف مقا�سد املكلفني، واإن كان املنحى 

املقا�سدي وا�سح جدا يف �سف املالكية ومن يقول طالق املكره ل يجوز.

املكلفني  ومقا�سد  النيات  اأن  يف  بابا  يعقد  حبان)ت353ه�(  ابن  وه��ذا 

اأعمال يكون على مدارها البعث واجلزاء الأخروي، يقول يف �سحيحه )ذكر 

الأخبار باأن اهلل جل وعال اإذا اأراد عذابا بقوم نال عذابه من كان فيهم عند 

البعث على ح�سب النيات اأخربنا بن قتيبة قال حدثنا حرملة قال حدثنا بن 

وهب قال اأخربنا يون�ش عن بن �سهاب قال اأخربين حميد بن عبد الرحمن 

قال اإن عبد اهلل بن عمر قال �سمعت ر�سول اهلل ] يقول : اإذا انزل اهلل بقوم 

.
)1(

عذابا اأ�ساب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على اأعمالهم(

اإىل  تنبيها  والنيات  املقا�سد  يف  ترجمته  خالل  من  هنا  الأعمال  فاعترب 

اأهميتها وخطورة �ساأنها.كما اأ�سار اإىل املقا�سد الأخروية التي تهم الأمة يف 

حديث ما اأطلع اهلل نبيه عليه من اأحوال اجلنة والنار يقول: »فاأما الأو�ساف 

التي و�سف اأنه راأى اأهل اجلنة بها واأهل النار بها فهي اأو�ساف �سورت له ] 

ليعلم بها مقا�سد اأمته يف الدارين جميعا لريغب اأمته باأخبار تلك الأو�ساف 

لأهل اجلنة لريغبوا فيها ويرهبهم باأو�ساف اأهل النار لريتدعوا عن �سلوك 

.
)((

اخل�سال التي توؤديهم اإليها«

365ه�(  ال�سا�سي )ت  القفال  بكر  اأبو  باملقا�سد  لهم عالقة  يذكر  وممن 

.
)3(

اإمام ال�سافعية يف زمانه و�ساحب كتاب »حما�سن ال�سريعة«

اإلينا  اأوائل من و�سل  اأبو بكر اجل�سا�ش احلنفي )ت370ه�( من  ويعترب 

اأن عقوبات  »ثبت  يقول:  بامل�سالح  ال�سرعية  العقوبات  ربط  اإىل  تنبه  ممن 

الدنيا لي�ست مو�سوعة على مقادير الإجرام، واإمنا هي على ما يعلم اهلل من 

1-7315 �سحيح ابن حبان :ج:16 �ش:306 احلديث

)- نف�ش املرجع ال�سايق:ج:16 �ش:95)

3- نظرية املقا�سد:�ش:9)
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 ويقول رحمه اهلل  يف اأحكام القراآن وهو ينبه على امل�سالح 
)1(

امل�سالح فيها«

ال�سرورية: »الدماء والفروج والأموال والأن�ساب من الأمور التي قد عقد بها 

 واأما الدين في�سري اإليه يف قوله: »فكانت الدلئل 
)((

م�سالح الدين والدنيا«

من�سوبة لالعتقاد واإظهار الإ�سالم معا، لأن تلك الدلئل من حيث األزمتهم 

اعتقاد الإ�سالم فقد اقت�ست منه اإظهاره والقتال لإظهار الإ�سالم، وكان يف 

ال�سروريات  باقي  الدين على  . ومما يبني تقدميه 
)3(

اأعظم امل�سالح« ذلك 

الأخرى قوله يف كتابه »الف�سول يف الأ�سول« يف معر�ش الإ�سارة اإىل اإباحة 

 .
)((

الجتهاد يف ال�سرع : »وكان ذلك من اأمور الدين، اإذ كان اأكرب امل�سالح«

يحتاط منه يف مقا�سد  فيما  اإدراجها  لطيفة - ميكن  اإ�سارة  اأنه يف  كما 

اهلل  دلئل  تكون  باأن  وال�سالل  والزيغ  الكفر  اأهل  رغبة  اإىل  نبه  املكلفني- 

پ   پ    } وجل:  عز  قوله  عند  وذلك  ال�سفهاء،  ملقا�سد  تابعة  تعاىل 

يجز  قال: )ومل  پ  ڀ     ڀ  ڀ  ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ.. } حيث 
اأن يكون الأمر موقوفا على اختيارهم وحتكمهم لأنهم غري عاملني بامل�سالح، 

ولو جاز اأن ياأتي بغريه، اأو يبدله بقولهم لقالوا يف الثاين مثله يف الأول ويف 

الثالث مثله يف الثاين فكان ي�سري دلئل اهلل تعاىل تابعة ملقا�سد ال�سفهاء، 

وقد قامت احلجة عليهم بهذا القراآن، فاإن مل يكن يقنعهم ذلك مع عجزهم 

.
)5(

فالثاين والثالث مثله(

واأ�سار يف كتابه يف الأ�سول اإىل اأهمية اللغة يف معرفة مقا�سد املتكلمني 

�سمائرهم،  يف  ما  بع�سا  بع�سهم  اأفهامهم  اإىل  يتو�سلون  )بها  يقول: 

1- اأحكام القراآن ج:1 �ش:38.

)- اأحكام القراآن: ج:1 �ش:)69.

3- اأحكام القراآن:ج:1 �ش:618.

)- اأحكام القراآن:ج:) �ش:71.

5- اأحكام القراآن:ج:3 �ش:36).
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.
)1(

واأغرا�سهم( مقا�سدهم  عن  والإنابة 

)ت375ه�(  الأبهري  بكر  اأبو  الإم��ام  املقا�سد  لعلم  املمهدين  من  ويذكر 

املالكي الكبري مرجع اأهل املذاهب عند الختالف، و�ساحب كتاب »م�سالة 

اجلواب والدلئل والعلل« واأ�ستاذ الباقالين واأبي احل�سن الق�سار والقا�سي 

)((

عبد الوهاب وغريهم.

د معظم الباحثني اأنَّ الإمام الباقالين )ت 03)ه�( من اأوائل اأولئك  ويوؤكرِّ

د، ومهدوا الطريق لالإمام اجلويني والإمام  الأ�سوليرِّني الذين اهتموا بامَلَقا�سِ

الغزايل. فقد اأحال عليه الإمام اجلويني يف »الربهان« اأكرث من 0)1 مرة، 

ومن ذلك مما نحن ب�سدده، قوله: )ون�ش الر�سول عليه ال�سالم يف حديث 

الربا يف الرب وال�سعري والتمر وامللح، وقال  اإجراء  عبادة بن ال�سامت على 

 ومنه موقفه من 
)3(

القا�سي: الأرز يف معنى الرب والزبيب يف معنى التمر(

الطرد املتحدث عنه يف القيا�ش وهو الذي ل ينا�سب احلكم ول ي�سعر به. قال 

اجلويني: )وقد ذهب املعتربون من النظار اإىل اأن التم�سك به باطل وتناهى 

اأورد  ثم   
)((

ب��ه( تعاىل  اهلل  ربط حكم  يعتقد  التغليظ على من  القا�سي يف 

معنى كالمه)من طرد عن غرة فهو جاهل غبي ومن مار�ش قواعد ال�سرع 

وا�ستجاز الطرد فهو هازىء بال�سريعة م�ستهني ب�سبطها، م�سري اإىل اأن الأمر 

 
)5(

اإىل القائل كيف اأراد(

اأجراه    )ومم��ا  يقول:  حيث  رائ��دا،  التعليل  م�ساألة  يف  اجلويني  واعتربه 

ال�سرب  الأ���س��ول:  علل  اإث��ب��ات  حم��اول��ة  يف  الأ�سوليني  م��ن  وغ��ريه  القا�سي 

1- الف�سول يف الأ�سول:ج:1 �ش:116 – ط:) – وزارة الأوقاف - الكويت.

)- نظرية املقا�سد:�ش:9).

3- الربهان يف اأ�سول الفقه:ج:) �ش:)515-51 .

)- نف�سه:ج:) �ش:518.

5- نف�سه:ج:) �ش:519.
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والتق�سيم. ومعناه على اجلملة اأن الناظر يبحث عن معان جمتمعة يف الأ�سل 

ويتتبعها واحدا واحدا ويبني خروج اآحادها عن �سالح التعليل به اإل واحدا 

. واعتربه مرجعا يف �سبط م�سطلحات قيا�ش املعنى وقيا�ش 
)1(

يراه وير�ساه(

ال�سبه )ومما اأجراه القا�سي يف �سبط ت�سوير ال�سبه اأن قال: قيا�ش املعنى 

وقيا�ش   )...( بنف�سه  املطلوب  احلكم  ينا�سب  معنى  اإىل  ي�ستند  ال��ذي  هو 

املطلوب  ينا�سب احلكم  ل  املعنى  و ذلك  معنى  اإىل  ي�ستند  الذي  هو  ال�سبه 

بنف�سه ولكن ذلك املعنى يغلب على الظن اأن الأ�سل والفرع ملا ا�سرتكا فيه 

. وقد اختلف معه اجلويني يف بع�ش 
)((

فهما م�سرتكان يف املعنى املنا�سب ..(

هذه املعاين حيث عك�ش ما بني مذهبه ال�سافعي ومذهب الباقالين املالكي 

من تباين يف تو�سيع معاين ومقا�سد الن�سو�ش اأو ت�سييقها.

والذي يظهر اأن الباقالين مييل اإىل تو�سيع اإعمال املعاين وب�سطها، حتى 

لكاأمنا تظهر بغري حدود ت�سبطها، بينما مييل اجلويني اإىل مزيد من ال�سبط 

وو�سع احلدود وكبح اجلماح خوفا من دخول ما لي�ش من ال�سرع داخل حمى 

ال�سريعة، وكاأنه يريد القيام بدور مع الباقالين �سبيه مبا يراه لل�سافعي مع 

اأبي حنيفة ومالك عندما وقف موقفه من ال�ستح�سان واإعمال امل�سالح.

فبقدر اإعجاب اجلويني بعلم الباقالين وذكائه واأ�سبقيته، بقدر ما ياأ�سف 

ومنهجه،  الكبري  الفار�ش  ذلك  حياة  يف  الكبوة  تلك  تكن  مل  لو  اأن  ويتمنى 

فاقراأ معي هذا الن�ش لنقف على ملحة معربة للتجاذب احلقيقي يف التيار 

املقا�سدي بني ف�سيل القب�ش وف�سيل الب�سط يف هذه ال�سريعة الغراء. يقول 

تاأخري  ول  تقدمي  املظنونة  الأقي�سة  يف  لي�ش  القا�سي:  )قال  اجلويني: 

لي�ش يف  اأنه  اأ�سله يف  بناه على  .وهذا  التفاقات  الظنون على ح�سب  واإمنا 

جمال الظن مطلوب هو ت�سوف الطالبني ومطمع نظر املجتهدين، قال بانيا 

1- الربهان يف اأ�سول الفقه:ج:) �ش:)53

)- نف�سه:ج:) �ش:565
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على  املظنون  واإمن��ا  التعيني  اإىل  طريق  فال  مطلوب  يكن  مل  اإذا  هذا:  على 

ح�سب الوفاق. وهذه هفوة عظيمة هائلة لو �سدرت من غريه لفوقت �سهام 

التقريع نحو قائله، وحا�سله يوؤول اإىل اأنه ل اأ�سل لالجتهاد وكيف ي�ستجيز 

اأن يثبت الطلب والأمر به ول مطلوب، وهل ي�ستقل طلب دون مطلوب  مثله 

مقدر وحمقق(.

اإىل اأن يقول يف تاأ�سف وانفعال ظاهر: )ولو متكنت مببلغ جهدي من اإخفاء 

هذا املذهب وال�سعي يف امنحاقه لبذلت فيه كنه جهدي فاإنه و�سمة يف طريق 

 .
)1(

هذا احلرب، وهو على اجلملة هفوة عظيمة وميل عن احلق وا�سح(

با�سطالح  املر�سلة  بامل�سلحة  القول  غري  والو�سمة  الهفوة  هذه  ولي�ست 

املتاأخرين مق�سدا �سرعيا لال�ستنباط والجتهاد. والظاهر اأن امل�سكلة لي�ست 

يف امل�سلحة ولكن يف اإر�سالها واإطالقها وب�سطها.

فالباقالين بالتاأكيد ل يذهب اإىل اأن يكون )الأمر اإىل القائل كيف اأراد( 

كما هو يف ن�ش كالمه الذي اأورده قبل اجلويني، ولكن يريد الثقة يف املجتهد 

غياب  عن  واأم��ا  واملقا�سد،  باملعاين  يهتدي  اأن  مبا�سرا  ن�سا  يجد  مل  اإذا 

»املطلوب« للمجتهد كما يريده اجلويني فلي�ش �سوى احلديث عن حالة غياب 

الدليل املبا�سر حيث »ل طريق للتعيني«.

ويح�سرين مقطع من مناظرة بني الباقالين واأحد اأقطاب ال�سيعة، حفظها 

اليوم  ن�سميه  اأن  الباقالين مبا ميكن  فيها مق�سود  يتجلى  اأحد مراجعهم، 

»اجتهاد امل�سلحة املعتربة« اأو »القيا�ش الوا�سع« اأو »الجتهاد املقا�سدي«.

�سمات  وف��ق  فيه  ن�ش  ل  فيما  الجتهاد  يف  ي�سري  باأنه  اهلل  رحمه  يقول 

وعالمات هادية يف الطريق على ما يرجحه غالب الظن: »فما غلب يف ظني 

عملت عليه وجعلته �سمة وعالمة، واإن غلب يف ظن غريي �سواه وعمل عليه 

اأ�ساب ومل يخطئ وكل جمتهد م�سيب«.

1- الربهان يف اأ�سول الفقه:ج:) �ش:581
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و�ساأله ال�سيعي قائال: »وهب اأنا �سلمنا لك التعبد بغلبة الظن يف ال�سريعة، 

ما الدليل على اأنه قد يغلب فيما زعمت ؟ وما ال�سبب املوجب له، اأرناه ؟ فاإنا 

نطالبك به بجهة ال�ستخراج لل�سمة والعلة ال�سمعية، فاإن اأوجدتنا ذلك، �ساغ 

لك واإن مل توجدناه بطل ما اعتمدت عليه«. 

يغلب  الذي  كالرجل  وهي  معروفة  الظن  غلبة  »اأ�سباب  اهلل:  رحمه  فقال 

اجتر  واإن  هلك،  غ��ريه  �سلك  واإن  جنا  الطريق  ه��ذا  �سلك  اإن  ظنه  يف 

املتاجر ربح، واإن اجتر يف غريه خ�سر، واإن ركب اإىل �سيعة  يف �سرب من 

وال�سماء متغيمة مطر، واإن ركب وهي م�سحية �سلم، واإن �سرب هذا الدواء 

انتفع، واإن عدل اإىل غريه ا�ست�سر وما اأ�سبه ذلك. ومن خالفني يف اأ�سباب 

غلبة الظن قبح كالمه«.

ال�سريعة  وب��ني  بينه  ن�سبة  ل  اأوردت���ه  ال��ذي  ه��ذا  »اإن  ال�سيعي:  ق��ال  ثم   

معرفة،  وبه  عادة  فيه  وللخلق  اإل  منه  �سيء  لي�ش  اأنه  وذلك  واأحكامها، 

يغلب ظنونهم ح�سب عاداتهم، واإمارات ذلك ظاهرة لهم، والعقالء  فاإمنا 

خا�سة،  عاداتهم  فالختالف  فيه  اختلفوا  وما  اأكرثها  يف  ي�سرتكون 

اأمارة من دربة وم�ساهدة لأن الن�سو�ش  ال�سريعة فال عادة فيها ول  واأما 

قد جاءت فيها باختالف املتفق يف �سورته، وظاهر معناه واتفاق املختلف 

يف احلكم، ولي�ش للعقول يف رفع حكم منها واإيجابه جمال، واإذا مل يكن 

فيها عادة بطل غلبة الظن فيها. 

األ ترى اأنه من ل عادة له بالتجارة ول �سمع بعادة النا�ش فيها ل ي�سح 

اأن يغلب ظنه يف نوع منها بربح ول خ�سران، ومن ل معرفة له بالطرقات 

ول باأغيارها ول له عادة يف ذلك ول �سمع بعادة فلي�ش يغلب ظنه بال�سالمة 

يف طريق دون طريق. ولو قدرنا وجود من ل عادة له باملطر ول �سمع بالعادة 

فيه، مل ي�سح اأن يغلب يف ظنه جميء املطر عند الغيم دون ال�سحو، واإذا 

كان الأمر كما بيناه وكان التفاق حا�سال على اأنه ل عادة يف ال�سريعة للخلق 
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بطل ما ادعيت من غلبة الظن وقمت مقام املقت�سر على الدعوى«.

 فقال الباقالين: »هذا الآن رد على الفقهاء كلهم وتكذيب لهم فيما يدعونه 

من غلبة الظن ومن �سار اإىل تكذيب الفقهاء كلهم قبحت مناظرته«.

ورد ال�سيعي: »لي�ش كل الفقهاء يذهب مذهب العتماد يف املعاين والعلل 

اأنه ي�سل اإىل ذلك بال�ستدلل والنظر  على غلبة الظن، بل اأكرثهم يزعم 

واإمنا هو رد عليك وعلى فرقتك خا�سة.  فلي�ش كالمنا ردا على اجلماعة، 

فاإن كنت تق�سعر من ذلك فما ناظرناك اإل له، ول خالفناك اإل من اأجله، 

مع اأن الدليل اإذا اأكذب اجلماعة فال حرج علينا يف ذلك ول لوم، بل اللوم 

. اإىل اآخر 
)1(

لهم اإذا �ساروا اإىل ما تدل الدلئل على بطالنه وت�سهد بف�ساده«

ما قال. 

فيظهر من هذه املناظرة اأن الباقالين:

وباإمكانية تعدد  الق�سايا الجتهادية،  - ينطلق من م�سلمة غلبة الظن يف 

الآراء فيها.

وجود  على  واإمنا  التقول  اأو  الت�سهي  على  مبنيا  لي�ش  الغالب  الظن  - هذا 

�سمات وعالمات ومعاين وعلل هادية ورا�سدة.

- القائم بالجتهاد له خربة بطريق ال�سريعة ينبغي اإح�سان الظن به فيما 

يذهب اإليه من اجتهادات، كما نح�سن الظن بالتاجر املاهر فيما يقرره 

من اأمر جتارته، والدليل اخلريت فيما ير�سدنا اإليه من م�سالك ويختاره 

لنا من فجاج، وكذلك كل خبري مبجاله. ومل تكن الأخطاء املحتملة من 

اخلرباء يوما ذريعة لال�ستغناء عنهم.

ومل يكن يف نظري ما �سهد به ال�سيعي من اعتماد الباقالين املعاين والعلل 

دار  �سريفي-  علي  مري  حتقيق:ال�سيد  املختارة«�ش:)86-8  13)ه�(«الف�سول  )ت  املفيد  ال�سيخ   -1

املفيد- بريوت- ط:)-)1)1 ه�.
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وجتاوز قوالب ال�ستدلل والنظر املغرم بها اأهل ال�سبط والقب�ش اإل اإ�سارة 

وا�سحة اإىل »مقا�سد ال�سريعة« ولي�ش غريبا اأن تاأتي الأ�سماء بعد املواليد.

ب�سدة  يهاجم  جعله  للمعاين  الباقالين  حما�ش  اأن  اإىل  الإ���س��ارة  وجت��در 

مذهب اجلامدين على الظاهر، فحذفهم من لئحة من يعتد به يف الإجماع، 

من  الأدن��ى  احلد  �ساأن  يف  اجلويني  يقول  العلماء.  قائمة  من  واأزال��ه��م  بل 

القيا�ش كاإحلاق �سب البول يف املاء الراكد بالبول فيه )وما اأنكر هذا اجلن�ش 

اإل ح�سوية ل يباىل بقولهم وهم يف ال�سرع كمنكري البداهة يف املعقولت، 

وهوؤلء داود وطائفة من اأ�سحابه، وقد قال القا�سي ل يعتد بخالف هوؤلء 

 
)1(

ول ينخرق الإجماع بخروجهم عنه ولي�سوا معدودين من علماء ال�سريعة(

كانت  واإن  احلزمية  الظاهرة  من  �سيئا  تف�سر  بعدها  ما  لها  هجمة  وهي 

ال ت�سوغ �سرا�سة رد فعلها.

اإ�سارات مهمة يف املقا�سد باعتباره  50)ه�(  املاوردي )ت  ولأبي احل�سن 

اأحد كبار فقهاء الدولة وموؤ�س�ساتها القالئل الذين جتاوزوا فقه الأفراد اإىل 

خماطبة اأويل الأمر املكلفني بتحقيق املقا�سد الكربى وامل�سالح العامة.ففي 

مق�سد الولية العامة اأكد يف مقدمة ف�سل«عقد الإمامة« من كتابه »الأحكام 

ال�سلطانية« اأن  »الإمامة مو�سوعة خلالفة النبوة يف حرا�سة الدين و�سيا�سة 

الدنيا« وودت لو اأ�ساف »به« اأي »و�سيا�سة الدنيا به« واإن كانت مت�سمنة يف 

»خالفة النبوة« وبديهية يف زمانه،غري اأنها مل تعد كذلك يف زماننا.، حيث 

�ساد اجلهل وعظم الهوى و�سعف اهتداء موؤ�س�سات عديدة باأنوار ال�سريعة.

ثم ف�سل يف هذا املق�سد مبا يلزمه من حفظ للدين وحتقيق العدل بتنفيذ 

يف  وينت�سروا  املعاي�ش  يف  النا�ش  »ليت�سرف  الأم��ن  على  وال�سهر  الأحكام 

يق�سد  »اأن  البغي  اأهل  قاتل  واإذا  مال«  اأو  بنف�ش  تغرير  من  اآمنني  الأ�سفار 

على  يجهز  ول  مدبرهم  يقاتل  فال  قتلهم«  به  يعتمد  ول  ردعهم  بالقتال 

1- الربهان يف اأ�سول الفقه:ج:) �ش:515
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جريحهم ول يقتل اأ�سراهم ول يغنم اأموالهم ول ي�سبي ذراريهم... ويتحدث 

النا�ش  الإ�سرار مب�سالح  الأمن يف  اأثر غياب  والدين« عن  الدنيا  »اأدب  يف 

»اخلوف يقب�ش النا�ش عن م�ساحلهم، ويحجزهم عن ت�سرفهم، ويكفهم 

، كما عليه اإقامة 
)1(

عن اأ�سباب املواد التي بها قوام اأودهم وانتظام جملتهم«

العدل، و�سون املحارم عن النتهاك، وحفظ احلقوق من الإتالف. 

ثم اأو�سح يف الباب التا�سع ع�سر يف اأحكام اجلرائم مقا�سد ال�سريعة يف 

احل��دود حيث يقول: »فجعل اهلل تعاىل من زواج��ر احل��دود ما يردع به ذا 

حظر  ما  ليكون  الف�سيحة  نكال  من  وخيفة  العقوبة  اأمل  من  حذرا  اجلهالة 

اأعم  امل�سلحة  وتكون  به من فرو�سه متبوعا  اأمر  وما  من حمارمه ممنوعا 

والتكليف اأمت«.

وكذا حت�سني الثغور، واإم�ساء اجلهاد )ليقام بحق اهلل تعاىل يف اإظهاره 

على الدين كله()ول يق�سد بجهاده ا�ستفادة املغنم في�سري من املتك�سبني 

ال من املجاهدين(.

العتبار  يف  ياأخذ  اخل��راج  مثال  يتوىل  فمن  بحق،  الأم��وال  جباية  وعليه 

)اختالف الأر�سني واختالف الزروع واختالف ال�سقي ليعلم قدر ما حتمله 

الأر�ش من خراجها فيق�سد العدل فيها(. 

ودعا اإىل مبا�سرة احلاكم اأموره بنف�سه )لينه�ش ب�سيا�سة الأمة وحرا�سة 

امللة، ول يعول على التفوي�ش ت�ساغال بلذة اأو عبادة.فقد يخون الأمني ويغ�ش 

النا�سح(.

يوزعه  فما  امل�سروعة،  والأموال يف وجوهها  الرثوة  توزيع  اإعادة  ومطلوب 

احلاكم مثال من مال على النا�ش يختلف يف راأي املاوردي بح�سب املق�سود 

منه، فاإذا)كانت �سلة الإمام ل تعود مب�سلحة على امل�سلمني وكان املق�سود 

1- اأدب الدنيا والدين:�ش:))1
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بها نفع املعطى خا�سة كانت �سالتهم من ماله(، اأي ماله اخلا�ش ولي�ش 

من بيت مال امل�سلمني وخزينة الدولة.

عددا  تراعي  مقا�سدية  بطريقة  وزعه  قلوبهم  املوؤلفة  �سهم  وبخ�سو�ش 

لكف  اآخ��رون  ويعطى  امل�سلمني،  ملعونة  له  يعطى  من  فمنهم  امل�سالح،  من 

اأذاهم، وغريهم لرتغيبهم يف الإ�سالم اأو ترغيب قومهم وع�سائرهم.

اإليهم  يفو�ش  فيما  الن�سحاء  وتقليد  الأكفاء  الأمناء  اختيار  على  ويحث 

من الأعمال ويكله اإليهم من اأموال، واملق�سد هو اأن »تكون الأعمال بالكفاءة 

م�سبوطة والأموال بالأمناء حمفوظة«.

الأمة  داخ��ل  واملوؤ�س�سات  الوظائف  من  جملة  مقا�سد  حتديد  يفته  ومل 

ال�سورى  فمجال�ش  والأكمل،  الأف�سل  الوجه  على  امل�سلمني  م�سالح  لتحقيق 

يختارون  و  لالأمة  الكربى  القرارات  ي�ساهمون يف  والعقد ممن  واأهل احلل 

احلاكم، لبد فيهم من )الراأي واحلكمة املوؤديني اإىل اختيار من هو لالإمامة 

اأ�سلح وبتدبري امل�سالح اأقوم واأعرف(. 

لها  يت�سدى  مل��ن  ب��د  ل  امل��ظ��امل  وعمل  والق�ساء  احل�سبة  جم��ال  ويف 

من معرفة مقا�سد كل وظيفة حتى ي�سلك اإليها اأف�سل ال�سبل واأوفقها.ففي 

مقا�سد  من  يذكر  ما  �سمن  من  يذكر  احل�سبة  اأحكام  يف  الع�سرين  الباب 

احل�سبة)الرهبة للناظر يف احل�سبة من �سالطة ال�سلطنة وا�ستطالة احلماة 

للرهبة،  مو�سوعة  احل�سبة  لأن  للق�ساة،  لي�ش  ما  باملنكرات  تعلق  فيما 

فال يكون خروج املحت�سب اإليها بال�سالطة والغلظة جتورا فيها ول خرقا(.

اأحق(،  والوقار  بالأناة  فهو  للمنا�سفة  )مو�سوع  عنده  الق�ساء  بينما   

ينهى،  وفيما  ياأمر  فيما  املقا�سد  اإىل مراعاة  املحت�سب  توجيه  يفته  مل  كما 

امل�سالح  تعار�ش  بنوع من  يتعلق  اأمرا طريفا  املنكرات ذكر  النهي عن  ويف 

يف ُلعب البنات، يقول:)واأما اللعب فلي�ش يق�سد بها املعا�سي واإمنا يق�سد 

بها اإلف البنات لرتبية الأولد.وفيها وجه من وجوه التدبري تقارنه مع�سية 
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بت�سوير ذوات الأرواح وم�سابهة الأ�سنام، فللتمكني منها وجه وللمنع منها 

وجه، وبح�سب ما تقت�سيه �سواهد الأحوال يكون اإنكاره و اإقراره(.

ومما هو طريف اأي�سا يف نظر املحت�سبني للماآلت، ما اأورد من مالحظة 

فاإنهم كانوا  الب�سرة والكوفة،  النا�ش يف جامعي  اأحد املحت�سبني يف �سالة 

فاأمر  الرتاب  ال�سجود م�سحوا جباهم من  اإذا �سلوا يف �سحنه فرفعوا من 

فيظن  الزمان  يطول  اأن  اآمن  ل�ست  )وقال  امل�سجد اجلامع  باإ�سالح �سحن 

ال�سغري اإذا ن�ساأ اأن م�سح اجلبهة من اأثر ال�سجود �سنة يف ال�سالة(.

النظر  اأنه ملا كان املق�سود  اإىل  اأ�سار  ال�سابع يف ولية املظامل  الباب  ويف 

فيه  وي��راج��ع��ه  املتظلمون  فيه  بحيث)يق�سده  عامله  وي��ك��ون  امل��ظ��امل  يف 

الأيام،وليكن �سهل احلجاب نزه  للنظر يف جميع  املتنازعون،فيكون مندوبا 

الأ�سحاب(.

ويف اإمكانية اإدراك امل�سالح، ميكن اإدراج اإ�سادته بنعمة العقل يف خطوة 

اأجنبية عن  تاأثري فل�سفات  مهمة لدفع ت�سوي�ش املتكلمني الذين وقعوا حتت 

روح الإ�سالم، وكذا �سغط ردود الأفعال على الفكر العتزايل حتى اأ�سحت 

اأثبتوا  �سيء  كل  يف  العقل  بنفي  نقول  وكدنا  مرغوبا،  مق�سدا  معار�ستهم 

دوره فيه. فهو يقول يف الباب الأول من كتابه »اأدب الدنيا والدين« وبعنوان 

الهوى«:   وذم  العقل  »ف�سل  العقل  با�سم  الأه��واء  ركوب  ي�ستبعد  جدا  معرب 

اأدب ينبوعا، واأ�ش الف�سائل وينبوع الآداب  اأ�سا ولكل  اأن لكل ف�سيلة  »اعلم 

هو العقل الذي جعله اهلل تعاىل للدين اأ�سال وللدنيا عمادا، فاأوجب الدين 

بكماله وجعل الدنيا مدبرة باأحكامه، واألف به بني خلقه مع اختالف هممهم 

ق�سمني:  به  تعبدهم  ما  وجعل  ومقا�سدهم،  اأغرا�سهم  وتباين  وماآربهم، 

ق�سما وجب بالعقل فوكده ال�سرع، وق�سما جاز يف العقل فاأوجبه ال�سرع فكان 

. 
)1(

العقل لهما عمادا«

1- اأدب الدنيا والدين:�ش:15، دار مكتبة احلياة.

55



التيار  لهذا  املعار�ش  ال��ط��رف  يف  ليقف  )ت56)ه�����(  ح��زم  اب��ن  ج��اء  و 

القائل بامل�سالح وب�سط رداء املعاين ولينفي عن الأحكام كل علة  اجلارف 

يقول  اإرادت��ه وكفى،  ربانية بح�سب  اأوامر  بل هي عنده  القول مب�سلحة،  اأو 

يف الإحكام عن حكم ال�سرائع )وكل ذلك ل علة له ول �سيء يوجبه اأ�سال 

من  خلق  ما  خلق  اأراد  كما  ذلك  اأراد  تعاىل  اأنه  اإل  غريها  ول  م�سلحة  ل 

 ثم يهاجم مبداأ التعليل: )اإن اأول �سالل هذه 
)1(

اخلالئق املختلفات فقط(

امل�ساألة قيا�سهم اهلل تعاىل على اأنف�سهم يف قولهم اإن احلكيم بيننا ل يفعل 

�سيئا اإل لعلة فوجب اأن يكون احلكيم عز وجل كذلك .قال اأبو حممد وهم 

متفقون على اأن القيا�ش هو ت�سبيه ال�سيء بال�سيء فوجب اأنهم م�سبهون اهلل 

ٿ   ٺ    ..}: بقوله  ذلك  يف  تعاىل  اهلل  اأكذبهم  وقد  باأنف�سهم  تعاىل 

ٿٿ   ٿ     ٹ  ٹ } اإىل اآخر ما رد به.

وهاجم القول بامل�سالح يف كالم طويل منه:)واأما قولهم: اإنه تعاىل يفعل 

ٱ  ٻ  ٻ   الأ�سياء مل�سالح عباده، فاإن اهلل تعاىل اأكذبهم بقوله: { 

ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ   ڀ }، فليت �سعري اأي م�سلحة 
بهم  تعاىل  اأراد اهلل  وما  اإل خ�سارا)...(  يزيدهم  ل  ما  اإنزال  للظاملني يف 

م�سلحة قط)...(اهلل تعاىل مل يبعث قط مو�سى عليه ال�سالم ملنفعة فرعون 

ول مل�سلحته ول بعث حممدا ] ملنفعة اأبي جهل ول مل�سلحته بل مل�سرتهما 

ولف�ساد اآخرتهما ودنياهما، وهكذا القول يف كل كافر)...( واأي�سا فال �سيء 

يف العامل فيه م�سلحة لإن�سان اإل وفيه م�سرة لآخر)...( و�سح بال�سرورة 

اأنه يفعل ما ي�ساء ل�سالح ما �ساء ولف�ساد ما �ساء ولنفع من �ساء ول�سر من 

�ساء لي�ش ههنا �سيء يوجب اإ�سالح من �سلح ول اإف�ساد من اأف�سد ول هدي 

من هدى ول اإ�سالل من اأ�سل ول اإح�سان اإىل من اأح�سن اإليه ول الإ�ساءة اإىل 

.
)((

من اأ�ساء اإليه، لكن فعل ما �ساء ل ي�ساأل عما يفعل وهم ي�ساألون(

1- الإحكام:ج:) �ش:73).
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ومع هذا املوقف ال�سديد لبن حزم من امل�سالح، فال يذهنب الناظر اإىل 

العتقاد باأنه �سدها، واإمنا هاج�سه، يف جوهره، نظري يغلب فيه الحتياط 

من دخول الأهواء على خط ال�سريعة، واحلكم يف حياة النا�ش بغري ما اأنزل 

واملقا�سد،  امل�سالح  حتقيق  يعدم  ل  الن�سو�ش  بظاهر  فاللتزام  واإل  اهلل، 

واإن حمل معه اأحيانا بع�ش العنت وال�سدة، يقول ال�ساطبي يف املرتبة الثالثة 

من مراتب التزام ال�سرع يف عالقة ذلك باملقا�سد)اأن يق�سد جمرد امتثال 

.
)1(

الأمر، فهم ق�سد امل�سلحة اأو مل يفهم. فهذا اأكمل واأ�سلم(

اإذ جند يف  للمقا�سد وامل�سالح،  ولهذا فكتب ابن حزم ل تخلو من ذكر 

»املحلى« مثال قوله: )فكل مال ل يعرف �ساحبه فهو هلل تعاىل ثم يف م�سالح 

معرفة  عن  بيقني  يئ�ش  )ف��اإن  اللقطة:  م�سدر  يعرف  مل  وفيمن   
)((

عباده(

لأهل  �سديدة  مهاجمة  وجند   
)3(

امل�سلمني( م�سالح  جميع  يف  فهو  �ساحبه 

احليل الفقهية الذين يربرون ت�سييع املقا�سد بالعقود ال�سورية، فهو ي�ستب�سع 

قول بع�ش الأحناف )الذين يقولون : من ع�سق امراأة جاره فر�سا �ساهدين 

ف�سهدا له باأن زوجها طلقها، واأنها اعتدت، واأنها تزوجت هذا - وهي منكرة 

وزوجها منكر - واهلل تعاىل يعلم اأنهما كاذبان، فق�سى القا�سي بذلك فاإنه 

.
)((

يطوؤها حالل طيبا - فهذه هي ال�سناعة امل�ساهية خلالف الإ�سالم(

وجوب   يف  »الإح��ك��ام«  يف  بابا  عقد  جنده  املكلفني،  مقا�سد  وبخ�سو�ش 

يق�سد  ومل  فعله  تعمد  الذي  بني اخلطاأ  والفرق  الأعمال،  النيات يف جميع 

اأمر وبني اخلطاأ الذي مل يتعمد فعله، وبني العمل امل�سحوب  به خالف ما 

يلحق   ل  وحيث  اإث��م،  اأو  باأجر  غريه  املرء  عمل  يلحق  وحيث  اإليه،  بالق�سد 

1- املوافقات ج:) �ش:7)3.

)- املحلى:ج:7 �ش:79).

3- املحلى:ج:8 �ش:58).

)- املحلى:ج:6 �ش:356.
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)قال اأبو حممد: قال اهلل عز وجل: { ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  

ٻ      } ت��ع��اىل:  وق��ال   { ہ  ہ    ہ   ۀۀ   ڻ   ڻ    ڻ   ڻ  
ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ     ڀ    پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ  
وقال:   { ڤ  ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ    ٿ   ٿ   ٺٿ  

ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ     چ   ڃ  ڃ  چ   ڃ  ڃ    }

گ   گ           گ    کگ   ک   ک   ک   ڑ   ژڑ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ    ڌ  
ڳ}. 

ڳ   ڳ   گ   گ   گ   گ    ک   ک   وقال تعاىل: { ک  

تعاىل:  وق��ال   { ڻ  ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ    ڱ   ڳ   ڳ  
ۇئ   ۇئ وئ   وئ   ەئ  ەئ   ائ   ائ   ى   ى   ې     ې   ې   {ې  

تعاىل:  وقال   { ىئ  ىئ   ىئ  ېئ        ېئ   ېئ   ۈئ  ۈئ   ۆئ    ۆئ    
ڱ   ڱ   ڱ      ڱ        ڳ   ڳ   ڳ ڳ   گ    گ   گ   گ   ک   ک     }

      .{ ڻ  ڻ   ں      ں  
يف  واإن  »األ   [ النبي  قول  البخاري  اإىل  ب�سنده  الأحاديث  من  ذكر  ثم   

اجل�سد م�سغة، اإذا �سلحت �سلح اجل�سد كله. واإذا ف�سدت ف�سد اجل�سد كله، 

األ وهي القلب«. وب�سنده اإىل م�سلم فذكر احلديث وفيه »التقوى ههنا وي�سري 

اإىل �سدره ثالث مرات« ثم حديث »اإمنا الأعمال بالنيات، واإمنا لكل امرىء 

ما نوى�ش ثم حديث »اإن اهلل ل ينظر اإىل �سوركم واأموالكم ولكن ينظر اإىل 

قلوبكم واأعمالكم«      

ثم قال: )ف�سح بكل ما ذكرنا اأن النف�ش هي املاأمورة بالأعمال واأن اجل�سد 

اآلة لها )...( و�سح اأن اهلل تعاىل ل يقبل اإل ما اأمر به بالإخال�ش له فكل عمل 

مل يق�سد به الوجه الذي اأمر اهلل تعاىل به فلي�ش ينوب عما اأمر اهلل تعاىل 

به فبطل قول من قال اإن من تو�ساأ تربدا اأو تعليما اأو تيمم بغري نية )...( 

لل�سالة  به  املاأمور  التيمم  لل�سالة وعن  به  املاأمور  الو�سوء  اإنه يجزيه عن 
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)...( و�سح اأنه تعاىل اإمنا ينظر اإىل القلب وما ق�سد به فقط)...( وهذا 

بيان جلي يف بطالن كل قول وعمل مل ينو بالقلب، ونحن نحكي اأقوال الكفار 

ونتلوها يف القراآن، ولكنا مل ننوها بقلوبنا فلم ي�سرنا ذلك �سيئا )...( فاإن 

واإن  فغا�سلها  الو�سوء،  اأع�ساء  بغ�سل  تعاىل  اهلل  اأمر  اإمنا  منهم:  قائل  قال 

مل تكن له نية قد غ�سلها قيل له وباهلل تعاىل التوفيق ما اأمر اهلل تعاىل قط 

بغ�سلها جمردا عن النية بذلك لل�سالة...( .

ثم ختم مبوقفه من ا�ستح�سار النية يف اإزالة النجا�سة: »كل جنا�سة اأمر 

ر�سول اهلل ] باإزالتها بعمل مو�سوف وبعدد حمدود فال بد يف اإزالتها من 

. 
)1(

النية«

ال�سناعات  تنوع  يعترب  الإميان  �سعب  البيهقي )58)ه�( يف  الإمام  وهذا 

اأنعم اهلل  ما  يقول رحمه اهلل: )ذكر  العبادة،  اأمر  تي�سر  واحلرف م�سالح 

م�سالح  لهم  وجعلها  واحلرف،  ال�سناعات  تعليمهم  من  عباده  على  تعاىل 

اإىل  ومكا�سب، وت�سريفها بينهم حتى ل جتتمع على واحد فال يتفرغ منها 

ين�سج وواحدا  واآخر  واآخر يغزل  واآخر يح�سد  عبادة. فجعل واحدا يحرث 

يتجر واآخر ي�سوغ، حتى اإذا ا�ستغل كل واحد منهم ب�سغل جنحت الأ�سغال 

مبا ح�سل من التظاهر عليها. قال اهلل عز وجل: { ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  

. 
)((

ۉ  ۉ   ېې }(
)يدخل يف حديث  ال�سافعي:  قول  على  تعليقا  املكلفني  مقا�سد  ويقول يف 

الأعمال بالنيات ثلث العلم( وهذا لأن ك�سب العبد اإمنا يكون بقلبه ول�سانه 

وبنانه، والنية واحدة من ثالثة اأق�سام اكت�سابه. ثم لق�سم النية ترجيح على 

عن  العاري  والقول  بانفرادها.  عبادة  تكون  النية  فاإن  الآخرين،  الق�سمني 

1- الإحكام:ج:5 �ش:133-131.

)- اأبو بكر اأحمد بن احل�سني البيهقي »�سعب الإميان«النا�سر : دار الكتب العلمية، بريوت الطبعة 

الأوىل، 10)1، حتقيق : حممد ال�سعيد ب�سيوين زغلول، �ش: 613).
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النية، والعمل اخلايل عن العقيدة، ل يكونان عبادة باأنف�سهما. ولذلك قيل: 

.
)1(

نية املوؤمن خري من عمله(

وهذا ابن عبد الرب)63)ه�( يوؤكد اأن اأموال بيت املال ينبغي اأن ت�سرف 

يف م�سالح امل�سلمني: )واملرتد كافر ل حمالة وقد يجوز اأن يكون علي بن اأبي 

امل�سلحة  من  ذلك  يف  راأى  ملا  ورثته  اإىل  املرتد  ذلك  مال  �سرف  طالب 

 ،
)((

لأن ما �سرف اإىل بيت املال من الأموال ف�سبيله اأن ي�سرف يف امل�سالح(

واأ�سار يف مو�سع اآخر اإىل بع�ش امل�سالح املوجودة يف مقا�سد النهي: )والأ�سل 

يف النهي اأن ما كان يل ملكا فنهيت عنه، فاإمنا النهي عنه تاأدب وندب اإىل 

الف�سل والرب واإر�ساد اإىل ما فيه   امل�سلحة  يف الدنيا والف�سل يف الدين، 

.
)3(

وما كان لغريي فنهيت عنه فالنهي عنه نهي حترمي وحتذير(

وينبه يف مو�سع اآخر على ما ينبغي اأن ياأخذه احلكام من تدابري حلفظ 

امل�سلحة العامة يف الظروف ال�ستثنائية: )وقد ا�ستدل بع�ش الفقهاء بحديث 

اأبي هريرة هذا )�سكونا اإىل ر�سول اهلل اجلوع فقال اجمعوا اأزوادكم( وفعل 

فيها  الت�ساوي  على  واملوا�ساة  وجمعها  الأزواد  باإخراج  الأمر  يف  عبيدة  اأبي 

فاإنه جائز لالإمام عند قلة الطعام وارتفاع ال�سعر وعدم القوت، اأن ياأمر من 

عنده طعام يف�سل عن قوته، باإخراجه للبيع وراأى اأن اإجباره على ذلك من 

الواجب، ملا فيه من توفيق النا�ش و�سالح حالهم واإحيائهم والإبقاء عليهم. 

وقد كان عمر بن اخلطاب - رحمه اهلل - يجعل مع كل اأهل بيت مثل عددهم 

معنى  يف  كله  وهذا  قوته  ن�سف  عن  ام��روؤ  يهلك  لن  ويقول:  الرمادة،  عام 

واإدخ��ال  العامة  م�سلحة  م��ن  فيه  مل��ا  ب��ه  ال�سنة  ت��ت  اأ ال��ذي  زواد  الأ

. 
)((

عليهم( الرفق 

1- اأحمد بن احل�سني بن علي البيهقي اأبو بكر »ال�سنن ال�سغرى« �ش:0)، حتقيق : د. حممد �سياء 

الرحمن الأعظمي، مكتبة الدار، املدينة املنورة، �سنة الن�سر: 10)1 - 1989، الطبعة: الأوىل.

)- التمهيد:ج9 �ش:167ج168.

3- نف�سه:ج 11 �ش:113.

)- ال�ستذكار ج:8 �ش:)37.
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ويف مقا�سد املكلفني، يبني اأن بع�ش الأ�سكال واملظاهر ل تاأخذ حقيقتها 

يف ال�سرع اإل بالنية واملق�سد امل�ساحب لها من ذلك قوله: »وال�سعر واحللق 

ل يغنيان يوم القيامة �سيئا واإمنا املجازاة على النيات والأعمال فرب حملوق 

خري من ذي �سعر ورب ذي �سعر رجال �ساحلا وقد كان التختم يف اليمني 

مباحا ح�سنا لأنه قد تختم به جماعة من ال�سلف يف اليمني كما تختم منهم 

.
)1(

جماعة يف ال�سمال«

مقا�سدية،  اإ�سارات  من  )7)ه�(  )ت  الباجي  الوليد  اأبي  كتب  تخلو  ل 

اأنواع الجتهاد ما كان مبنيا على العلم بامل�سالح، يقول  اأوفق  اأن  يرى  فهو 

رحمه اهلل: »وايل كل بلد اأعلم بوجوه م�ساحله اخلا�سة فلذلك كان الجتهاد 

.
)((

فيه اإليه«

واملق�سود  تعاىل  اإليه هو اهلل  »املرغوب  قوله:  املكلفني جند  ويف مقا�سد 

 
)((

باأقواله ول ت�سح مقا�سده« يعترب  يعقل ل   وكذا قوله: »من ل 
)3(

بالعمل«

وفيما يظهر من ق�سد للمكلف غري مرغوب فيه يف ال�سرع واإن كان الظاهر 

حيث  الذرائع  يف  جليلة  قاعدة  اإىل  الباجي  ي�سري  ال�سريعة،  ر�سوم  التزام 

عنه  فيعرب  فيه،  والغر�ش  اإليه  الق�سد  بتكرر  منعها  يقوى  »الذرائع  يقول: 

اأ�سحابنا بقوة التهمة فيه وي�سعف وجه املنع بقلة ق�سده، وذلك فيما يحتمل 

وجوها من ال�سحة ووجها اأو وجوها من الف�ساد املقت�سي للمنع فيحمل على 

ممنوع  ذلك  فاإن  لزما  له  الف�ساد  كان  ما  واأما  الوجوه،  تلك  من  املق�سود 

.
)5(

لنف�سه«

1- التمهيد:ج 7 �ش:67.

)- املنتقى للباجي:ج:) �ش:155.

3- نف�سه:ج:) �ش:07).

)- نف�سه:ج:3 �ش:173.

5- نف�سه:ج:) �ش:)16.
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الدعاء  مق�سودها  اجلنازة  »�سالة  قوله:  جند  الفرعية  املقا�سد  ويف 

 واملق�سود من �سكنى العدة حفظ الن�سب، ففي عالقة بقول مالك 
)1(

للميت«

ويحب�ش  العدة  يف  زوجها  على  ال�سكنى  املبتوتة:  �ساأن  يف  تعاىل  اهلل  رحمه 

ويباع عليه فيه ماله، قال: »ال�سكنى، واإن كانت حقا من حقوق الزوجية، فاإن 

املق�سود منه حفظ الن�سب وحلق اهلل به تعلق، فيغلظ لذلك فلي�ش للزوجة 

  . 
)((

اإ�سقاطه«

ويف طرق معرفة مقا�سد املتكلمني يقول: »العلم مبقا�سد املخاطب يعلم 

بامل�ساهدة �سرورة، كما يعلم �سرورة العلم مبا يقع منه من خجل اأو غ�سب 

اآخر �سرورة مراعاة   كما يوؤكد يف مو�سع 
)3(

اأو ا�ستعمال« اأو مر�ش  اأو جزع 

مقا�سد العرب يف كالمها للوقوف على املعاين احلقيقية ومقا�سد ال�سرع، 

يقول: »وقوله ]: اأما اأبو جهم فال ي�سع ع�ساه عن عاتقه« يحتمل اأن يريد 

اأن فيه �سدة على الن�ساء وكرثة تاأديب، وهذا اللفظ، واإن كان ل بد اأن ي�سع 

ع�ساه عن عاتقه وقت نومه واأكله ف�سحيح على مقا�سد العرب يف كالمها 

. 
)((

لأنه مل يرد بذلك اإل املبالغة يف و�سفه مبا هو عليه من ذلك

ويف تاأ�سيل اعتبار املعاين واملقا�سد من غري جمود على الألفاظ واملباين 

يقول: »وقول عمر لبن م�سلمة: واهلل ليمرن به، ولو على بطنك. دليل على 

اعتبار املقا�سد دون الألفاظ يف الأميان لأنه ل خالف اأن عمر ل ي�ستجيز 

.
)5(

اأن مير به على بطن حممد«

ويف بع�ش قواعد املقا�سد، بعد اأن بني اأن احلنطة جتمع اأنواعها كلها، كما 

1- املنتقى للباجي:ج:) �ش:13.

)- نف�سه:ج:) �ش:101.

3- نف�سه:ج:7 �ش:9)1.

)- نف�سه:ج:) �ش:106.

5- نف�سه:ج:6 �ش:7).
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جتمع اأنواع التمر، فتجمع املحمولة وهي البي�ساء اإىل ال�سمراء، فاإذا بلغت 

الن�ساب ففيها الزكاة. قال عن هذه الأ�سناف وغريها: )منافع هذه الأ�سناف 

 ويف 
)1(

باأنها جن�ش واحد( لها  الثالثة متقاربة ومقا�سدها مت�ساوية فحكم 

.
)((

مو�سع اآخر قال: »اإمنا نراعي يف اجلن�ش املنافع واملقا�سد«

ويف اعتبار املقا�سد يف ا�ستنباط الأحكام، وهو الغر�ش الأ�سا�ش لهذا العلم 

ال�سريف، جنده مثال يف حكم حلق املحرم باحلج يقول: )ل يح�سل الرتفه 

اإل بحلق ال�سعر الكثري اأو جميع الراأ�ش اأو اأكرثه فاإنه اإذا ح�سل ذلك مل يخل 

من النتفاع والرتفه فتجب به الفدية واأما اإذا حلق �سعرة اأو �سعرات ي�سرية 

لغري منفعة مق�سودة فاإنه ل يح�سل له بذلك انتفاع ول ترفه فال جتب عليه 

. ويف حكم خيار الرد بالعيب 
)3(

فدية وعليه اأن يطعم قب�سة من طعام لذلك(

يف الزواج ي�سوي بني املراأة والرجل يف ذلك باعتبار ال�ستمتاع من مقا�سد 

النكاح، فيقول ب�: )ثبوت اخليار لكل واحد من الزوجني باملعاين املوؤثرة يف 

 .
)((

منع ال�ستمتاع(

جاز   )...( واملوا�سلة  املكارمة  مق�سوده  النكاح  )عقد  ك��ان  ملا  واأي�سا 

 ويتجلى الأخذ 
)5(

عقد النكاح من غري ت�سمية املهر ول يجوز ذلك يف البيع(

باملقا�سد اأي�سا يف منع ال�سروط املقيدة حلرية امل�سارب يف التجارة، يقول: 

)املق�سود من امل�ساربة هو النماء والربح، واإذا قال ل ت�سرت اإل هذا الثوب 

.
)6(

فاإنه ل يبعد اأن يعدم يف ذلك الثوب ربح فيبطل مق�سود القرا�ش(

1-املنتقى للباجي:ج:) �ش:167 .

)- نف�سه:ج:5 �ش:5.

3- نف�سه:ج:) �ش:0)).

)- نف�سه:ج:3 �ش:)7).

5- نف�سه:ج:3 �ش:91).

6- نف�سه:ج:5 �ش:159.
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ويف الأخذ بالت�سعري، اأورد قول مالك يف العتبية يف �ساحب ال�سوق ي�سعر 

على اجلزارين: حلم ال�ساأن ثلث رطل، وحلم الإبل ن�سف رطل، واإل خرجوا 

من ال�سوق. قال: اإذا �سعر عليهم قدر ما يرى من �سرائهم فال باأ�ش به، ولكن 

اأخاف اأن يقوموا من ال�سوق. قال الباجي:  )ومن جهة املعنى اأن اإجبار النا�ش 

على بيع اأموالهم بغري ما تطيب به اأنف�سهم ظلم لهم مناف مللكها لهم، ووجه 

قول اأ�سهب ما يجب من النظر يف م�سالح العامة، واملنع من اإغالء ال�سعر 

من  مينعون  واإمنا  البيع،  على  النا�ش  يجرب  ولي�ش  عليهم،  والإف�ساد  عليهم 

امل�سلحة فيه  الإمام على ح�سب ما يرى من  الذي يحده  ال�سعر  البيع بغري 

 .
)1(

للبائع واملبتاع، ول مينع البائع ربحا، ول ي�سوغ له منه ما ي�سر بالنا�ش(

ويف ت�سمني ال�سناع يقول باإنه: )تتعلق به م�سلحة ونظر لل�سناع واأرباب 

 ويف ت�سويغ متييز املالكية بني 
)((

ال�سلع ويف تركه ذريعة اإىل اإتالف الأموال(

دية  الواحد  الأ�سبع  ذات  الكف  يجعلون يف  الدية حيث  والأ�سابع يف  الكف 

الأ�سبع وذات الأ�سبعني دية الأ�سبعني ومنهم من قال يف الكف حكومة، قال 

فكان  اجلمال  ومتام  العمل،  وبها  الأ�سابع،  الكف  من  )املق�سود  الباجي: 

.
)3(

العتبار بها(

الأ�سا�سيَّات  تطوير  من  متكن  فقد  78)ه���(،  )ت  اجلويني  الإم��ام  واأم��ا 

اأ�سول  يف  الربهان  كتابه  يف  وذل��ك   ، ديُّ امَلَقا�سِ الفكر  عليها  يقوم  التي 

جممله  يف  ي��دور  وال��ذي  ال�سرعي  للنظر  ط��ارا  اإ ير�سم  ذا  اإ  
)((

الفقه

عن  احلديث  يف  ي�سرع  ن  اإ وما  معناها،  يف  هو  م��ا  و الن�سو�ش  على 

ذلك  �سمينا  �سواء  اخل��ط  على  املقا�سد  وتدخل  ل  اإ الن�سو�ش  م��ع��اين 

1- املنتقى للباجي:ج:5 �ش:18.

)- نف�سه:ج:6 �ش:80.

3- نف�سه:ج:7 �ش:67.

)- انظر: الربهان يف اأ�سول الفقه، بتحقيق عبد العظيم الديب، القاهرة، دار الأن�سار، طبعة ثانية 

00)1ه� ج) �ش913.
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قيا�سا مر�سال اأو م�سلحيا اأو ا�ستح�سانا اأو جمرد امل�سلحة املعتربة اأو �سدا 

للذريعة اأو غريها من امل�سميات.

عليه  باملن�سو�ش  عنه  امل�سكوت  ال�سيء  )اإحل��اق  اجلويني:  الإم��ام  يقول 

به  خميل  مبعنى  حكم  تعليق  اأو  معناه  يف  لكونه  عليه  باملتفق  فيه  واملختلف 

منا�سب له يف و�سع ال�سرع مع رده اإىل اأ�سل ثبت احلكم فيه على وفق نظر 

ي�ست�سهد عليه  اأ�سال متفق احلكم  الناظر  اأن يجد  وربط حكم كما ذكرناه 

ي�ستمل  خا�سة  لأ�سباه  بال�سيء  ال�سيء  وت�سبيه  ال�ستدلل  امل�سمى  هو  وهذا 

عليه التزام كونها خميلة منا�سبة وهو امل�سمى قيا�ش ال�سبه فهذه وجوه النظر 

.
)1(

يف ال�سرع (

ملعرفة  ميزان  وامتالك  ال�سرع  مبقا�سد  العلم  �سرورة  اإىل  اإ�سارة  ويف 

مقا�سد املكلفني يقول يف �ساأن من جهل بع�ش الق�سايا التي يرى �سرورتها 

وق�سايا  ال�سريعة  مبقا�سد  باجلهل  نف�سه  على  ن��ادى  )فقد  الأ���س��ول:  يف 

من  املحروم  اأن  بل   
)((

عنه( وينهون  به  يوؤمرون  فيما  املخاطبني  مقا�سد 

رحمه  يقول  ال�سريعة،  يف  والب�سرية  الفقه  من  حمروم  املقا�سد  علم 

على  فلي�ش  والنواهي  الأوامر  يف  املقا�سد   لوقوع  يتفطن  مل  )ومن  اهلل: 

.
)3(

ب�سرية يف و�سع ال�سريعة(

ويف فوائد معرفة املجتهد مقا�سد ال�سريعة نقف مع اجلويني على جملة 

منها، قوله اتباع ق�سد ال�سارع متى ظهر وعدم تقدمي الراأي والقيا�ش عليه: 

 ،
)((

بقيا�ش« يجز خمالفة ظاهر ق�سده  ال�سارع مل  ق�سد  ما ظهر يف   »كل 

يظهر  ما  وج��دوا  اإذا  كانوا   [ اهلل  ر�سول  اأ�سحاب  اأن  »نعلم  اأي�سا:  وقوله 

1- الربهان يف ا�سول الفقه:ج:) �ش:)51.

)- نف�سه:ج :)�ش:))6.

3- نف�سه:ج:1 �ش: 06).

)- نف�سه:ج:1 �ش:9)3.
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عندهم   ق�سد ر�سول اهلل ] فيه اكتفوا به ومل مييلوا اإىل غريه وراأوا من 

يركن اإىل القيا�ش لإزالة ظاهر ما �سح عندهم يف حكم الراد خلرب ر�سول 

 ويف ظهور ق�سد ال�سارع اإىل تعميم حكم يقول: »اإذا ق�سد ال�سارع 
)1(

اهلل ]«

تعميم حكم ولح ذلك وظهر يف �سيغة كالمه مل ي�سغ مدافعة مقت�سى العموم 

 ويف نف�ش الوقت اإذا ظهر عدم تعلق ق�سد ال�سارع بالتعميم 
)((

بقيا�ش مظنون«

وجب ترك التعلق بالعموم، يقول: »لو ظهر لنا خروج معنى عن ق�سد املتكلم 

وكان �سياق الكالم يف�سي اإىل تنزيل غر�ش ال�سارع على ق�سد اآخر فل�ست 

.
)3(

اأرى التعلق بالعموم الذي ظهر فيه خروجه عن ق�سد ال�سارع«

بلفظ  ثبت  »واإذا  ق��ول:  ب�سيء  حكم  تعليل  اإىل  ال�سارع  ق�سد  ظهور  ويف 

ظاهر   ق�سد ال�سارع يف تعليل حكم ب�سيء فهذا اأقوى متم�سك به يف م�سالك 

وتدرج  املنا�سبة  واإثبات  الإخالة  اإي�ساح  اعتمد  اإذا  امل�ستنبط  فاإن  الظنون، 

كانوا ر�سي اهلل  ال�سالم  الر�سول عليه  فاإن �سحب  الظن  اإىل حت�سيل  منه 

 ويوؤكد اأن تعليل ال�سرع لالأحكام 
)((

عنهم يعلقون الأحكام باأمثال هذه املعاين«

مقدم على التعليل امل�ستنبط »وظهور كالم الر�سول يف التعليل مقدم على ما 

.
)5(

يظهر يف ظن امل�ستنبط«

اإي�ساح  ال�سهود  �سهادة  من  )الغر�ش  يقول:  الفرعية  املقا�سد  بع�ش  ويف 

على  البينات  رتب  يف  وتاأكيدات  تعبدات  لل�سرع  ثم  به،  امل�سهود  املق�سود 

�سريح  على  �سهد  فاإذا  الزنا،  بينة  البينات:  واأعلى  املقا�سد،  اأقدار  ح�سب 

الزنا اأربعة من ال�سهود العدول وتناهى القا�سي يف البحث وانتفت م�سالك 

1- نف�سه:ج:1 �ش:9)3.

)- نف�سه:ج:) �ش:)53.

3- نف�سه:ج:) �ش:778.

)- نف�سه:ج:) �ش:531.

5- نف�سه:ج:1 �ش:)36.
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.
)1(

التهم، فهذا اأق�سى الإمكان يف الإي�ساح والبيان(

ال�سرخ�سي احلنفي  )ت 83)ه�( يف  اأبي �سهل  اأبو بكر حممد بن  واأ�سار 

كتابه املب�سوط اإىل جملة من املقا�سد الفرعية مثل قوله وهو ي�سري اإىل دور 

جمة،  ومقا�سد  واأغرا�ش  م�سالح  على  ي�ستمل  )النكاح  ال��زواج:  يف  الويل 

 ويقول يف املعامالت 
)((

والأب وافر ال�سفقة ينظر لولده فوق ما ينظر لنف�سه(

بقدر  وذلك  الربح  بالعقد  )واملق�سود  ثاقبة:  اقت�سادية  نظرة  املالية يف 

الدراهم ل بعينها، ولي�ش الدراهم والدنانري مق�سودة اإمنا املق�سود املالية، 

.
)3(

وما وراء ذلك هي والأحجار �سواء واملالية باعتبار الرواج يف الأ�سواق(

وبلور الإمام الغزايل )ت 505ه�( ما ابتداأه اأ�ستاذه اجلويني، فاأودع كتاب 

 ،
)((

ث عنه العلماء يف القرون التي قبله »امل�ست�سفى« ما ي�سبه خال�سة ما حتدَّ

فهو قد حدد مقا�سد اخللق يف جلب املنفعة لهم ودفع امل�سرة عنهم، حيث 

يقول: )فاإن جلب املنفعة ودفع امل�سرة مقا�سد اخللق( ولن يكون هناك �سالح 

لهم اإل بتحقيق هذا املق�سد)و�سالح اخللق يف حت�سيل مقا�سدهم(.

و�سريعة الإ�سالم جاءت لتحقيق هذه امل�سالح، يقول الغزايل: )وقد ظهر 

.
)5(

اأثر امل�سالح يف الأحكام اإذ عهد من ال�سرع اللتفات اإىل امل�سالح(

وحتى ل يقع اللب�ش يف معنى ال�سالح وامل�سلحة فقد بني مق�سوده منها 

م�سرة(  دفع  اأو  منفعة  جلب  عن  الأ�سل  يف  العام)عبارة  امل�ستوى  يف  فهي 

ويعني بها يف مقام ال�سرع)املحافظة على مق�سود ال�سرع( ثم يبني مق�سود 

ال�سرع من اخللق، وحدده يف خم�سة وهي: اأن يحفظ عليهم دينهم ونف�سهم 

1- الربهان يف اأ�سول الفقه:ج:7�ش:787.

.1(06 املعرفة- بريوت-  »املب�سوط«- دار  اأبو بكر  ال�سرخ�سي  اأبي �سهل  )- حممد بن 

3- املب�سوط:ج:)1 �ش:16.

)- انظر: امل�ست�سفى، للغزايل، م�سر، املطبعة الأمرييَّة، طبعة ))13ه� ج1 �ش310 وما بعدها.

5- امل�ست�سفى:�ش:0)3.
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وعقلهم ون�سلهم ومالهم، فكل ما يت�سمن حفظ هذه الأ�سول اخلم�سة فهو 

م�سلحة، وكل ما يفوت هذه الأ�سول فهو مف�سدة ودفعها م�سلحة( ثم بني ما 

به حفظ ال�سرع هذه الأ�سول مبا رتبه من حدود وعقوبات وت�سريعات.

ثم قال: »هذه الأ�سول اخلم�سة والزجر عنها ي�ستحيل اأن ل ت�ستمل عليه 

ملة من امللل و�سريعة من ال�سرائع التي اأريد بها اإ�سالح اخللق«.

وبني اأن هذه امل�سالح يف رعايتها واملحافظة عليها لي�ست يف مرتبة واحدة 

باعتبار  واإمنا: )امل�سلحة  واإن كانت مطلوبة يف جمملها  ال�سرع،  يف ميزان 

قوتها يف ذاتها تنق�سم اإىل ما هي يف رتبة ال�سرورات، واإىل ما هي يف رتبة 

احلاجات، واإىل ما يتعلق بالتح�سينات والتزيينات، وتتقاعد اأي�سا عن رتبة 

احلاجات ويتعلق باأذيال كل ق�سم من الأق�سام ما يجري منها جمرى التكملة 

.
)1(

والتتمة لها(

فتقدم  امل�سالح،  ه��ذه  بني  التعار�ش  ح��دوث  عند  الرتتيب  ه��ذا  ويفيد 

ال�سرورات على احلاجات وهذه على التح�سينات، كما يراعى الرتتيب داخل 

حمتقر  اأن)اجلزئي  هو  الغزايل  يقول  كما  والقاعدة  نف�سها،  الكليات  هذه 

وعند  بالكلي(  يعار�ش  فال  بالإ�سافة  جزئي  وه��ذا  الكلي  اإىل  بالإ�سافة 

تعار�ش م�سلحتني ومق�سودين )يجب ترجيح الأقوى(. واملثال الوا�سح من 

ذلك قوله: )حفظ خطة الإ�سالم ورقاب امل�سلمني اأهم يف مقا�سد ال�سرع من 

، اأما ما دق من الأمور ف�)الأعلى مقدم على الأ�سفل 
)((

حفظ �سخ�ش معني(

الأبعد يف اجلن�سية ولكل م�ساألة ذوق مفرد ينظر فيه  والأق��رب مقدم على 

.
)3(

املجتهد(

واأما طرق معرفة هذه املقا�سد وامل�سالح فهي عنده:

1-  نف�سه،�ش:)17 

)-  نف�سه:�ش،180

3-  نف�سه:�ش،1))
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ت�سري  مبا�سرة  اأدل��ة  فيه  كان  ما  ويق�سد  والإج��م��اع،  وال�سنة  1-الكتاب   

وتفيد كون اأمر معني م�سلحة يقول: )ومقا�سد ال�سرع تعرف بالكتاب وال�سنة 

والإجماع فكل م�سلحة ل ترجع اإىل حفظ مق�سود فهم من الكتاب وال�سنة 

ال�سرع فهي  التي ل تالئم ت�سرفات  الغريبة  امل�سالح  والإجماع وكانت من 

باطلة مطرحة( ويحذر من اختار طريقا اآخر كالعقل املجرد مثال، مذكرا 

اإياه مبوقف ال�سافعي من اأهل ال�ستح�سان )ومن �سار اإليها فقد �سرع كما اأن 

من ا�ستح�سن فقد �سرع(. 

)- الأدلة الكثرية التي ل ح�سر لها من الكتاب وال�سنة وقرائن الأحوال 

وتفاريق الأمارات، والتي �سماها ال�ساطبي فيما بعد بالتواتر املعنوي، يقول 

باأدلة  بل  واحد  بدليل  ل  عرفت  مق�سودة  املعاين  هذه  الغزايل:)وكون 

كثرية ل ح�سر لها من الكتاب وال�سنة وقرائن الأحوال وتفاريق الأمارات( 

ي�سمى م�سلحة مر�سلة.  اأن  الذي ي�سلح  الطريق هو  بهذا  اإليه  يتو�سل  وما 

فالإر�سال هنا يفيد عدم وجود الدليل املبا�سر ولكن قد يكون ما ل يح�سى 

من الأدلة غري املبا�سرة.

3- املاألوف من ال�سرع اللتفات اإليه عينا اأو جن�سا:

يقول الغزايل:)واملاألوف من عادة ال�سرع هو الذي يعرف مقا�سد ال�سرع( 

ثم يبني ما هو من عادة ال�سرع اللتفات اإليه:)والعادة تارة تثبت يف جن�ش 

وتارة تثبت يف عني( ثم ذكر)للجن�سية اأي�سا مراتب بع�سها اأعم من بع�ش 

وبع�سها اأخ�ش، واإىل العني اأقرب( وبني اأثر ذلك يف الأحكام و)كذلك يف 

جانب املعنى: اأعم اأو�سافه اأن يكون و�سفا تناط الأحكام بجن�سه حتى يدخل 

فيه الأ�سباه.

 واأخ�ش منه كونه م�سلحة حتى يدخل فيه املنا�سب دون ال�سبه، واأخ�ش 

منه اأن يكون م�سلحة خا�سة كالردع والزجر اأو معنى �سد احلاجات اأو معنى 

حفظ العقل بالإحرتاز عن امل�سكوت.
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اإىل اأن يقول بعد التمثيل لهذه املراتب:)فقد عرفت بهذا جاز لظن لي�ش 

بتحريك والنف�ش لي�ست متيل اإل باللتفات اإىل عادة ال�سرع يف التفات ال�سرع 

اإىل عني ذلك املعنى اأو جن�سه يف عني ذلك احلكم اأو جن�سه واأن للجن�سية 

     .
)1(

درجات متفاوتة البعد ل تنح�سر فالأجل ذلك تتفاوت درجات الظن(

)-قاعدة:كل ما ي�سلح -مما ل يتنافى مع ال�سرع-من الو�سائل واملقا�سد 

يف  يقال  فكما  مق�سود.  فهو  �سرعي  مق�سود  لتحقيق  التابعة  اأو  ال�سغرى 

الأ�سول: ما ل يتم الواجب اإل به فهو واجب، جاز لنا يف امل�سالح اأن نقول: 

ما ل تتم امل�سلحة ال�سرعية اإل به فهو م�سلحة.

مق�سود  حفظ  اإىل  رجعت  م�سلحة  قوله:)وكل  من  القاعدة  هذه  فهمت 

من  خارجا  فلي�ش  والإجماع  وال�سنة  بالكتاب  مق�سودا  كونه  علم  �سرعي 

.
)((

هذه الأ�سول(

مقا�سدية،  اإ�سارات  من  الغزايل  عند  الفقهية  التطبيقات  تخلو  ول 

عروق  »متنع  خلقية  حجارة  فيها  كانت  اإذا  الأر���ش  يف  قوله  ذل��ك  من 

وجهان،  فيه  للخيار؟  مثبتا  عيبا  هذا  يكون  فهل  الإنبتات  من  الأ�سجار 

الغرا�ش فهذا فوات كمال  بالبناء ممكن فان تعذر  النتفاع  اأن  املنع  ووجه 

باختالف  يختلف  اأن هذا  وعندي  يعد عيبا مذموما منق�سا،  املقا�سد فال 

.
)3(

املوا�سع واملق�سود يف العتياد«

وهذا اأبو بكر بن العربي )ت 3)5 ه�( يرى، من خالل غو�سه يف معاين 

. فال ميكن 
)((

كالم اهلل عز وجل،اأنه �سبحانه القائم على كل �سيء بامل�سلحة

1- نف�سه:�ش:1)3.

)- هذه وما قبلها :امل�ست�سفى:�ش:179.

3- اأبوحامد حممد بن حممد بن حممد الغزايل »الو�سيط يف املذهب« اأحمد حممود اإبراهيم، حممد 

حممد تامر - دار ال�سالم- القاهرة- 17)1-الطبعة :: الأوىل.

)- اأحكام القراآن :ج:3 �ش:)13.
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اأن يكون دينه و�سريعته اإل م�سلحة حقيقية للنا�ش.  

الأنبياء  اختالف  يف  القوية  الأ�سباب  من  امل�سلحة  اعتبار  اأن  يرى  كما 

اأ�سول م�سرتكة، يقول رحمه اهلل: )الأ�سول  اأن وحدها اهلل يف  منزلة، بعد 

التي ل تختلف فيها ال�سريعة، وهي: التوحيد، وال�سالة، والزكاة، وال�سيام، 

واحلج، والتقرب اإىل اهلل تعاىل ب�سالح الأعمال، والتزلف اإليه مبا يرد القلب 

الرحم،  و�سلة  الأمانة،  واأداء  بالعهد،  والوفاء  وال�سدق،  اإليه،  واجلارحة 

وحترمي الكفر، والقتل، والزنا، والإذاية للخلق، كيفما ت�سرفت، والعتداء 

على احليوان كيفما كان، واقتحام الدناءات، وما يعود بخرم املروءات. فهذا 

كله �سرع دينا واحدا وملة متحدة مل يختلف على األ�سنة الأنبياء، واإن اختلفت 

اأعدادهم، وذلك قوله تعاىل : {ڑ  ڑ  ک   ک  ک  ک}.

اأي اجعلوه قائما، يريد دائما م�ستمرا، حمفوظا م�ستقرا، من غري خالف 

به،  نكث  بذلك، ومنهم من  ا�سطراب عليه. فمن اخللق من وفى  ول  فيه، 

معان  يف  هذا  وراء  ال�سرائع  واختلفت  نف�سه.  على  ينكث  فاإمنا  نكث  ومن 

يف  و�سعه  احلكمة  واأوج��ب��ت  امل�سلحة،  اقت�سته  مما  اهلل،  اأراده  ح�سبما 

 وهذه الأ�سول املحددة لر�سالة الأنبياء 
)1(

الأزمنة على الأمم . واهلل اأعلم.(

عليهم ال�سالة وال�سالم ت�سلح ل�ستنباط د�ستور مقا�سدي عاملي م�سرتك 

واحلوار  الك�سف  ينتظر  تراثهم  يف  وج��وده  باعتبار  وغريهم  امل�سلمني  بني 

لهم  كتبت  َم��ن  الإ���س��الم  لعتناق  وميهد  والإع��م��ال  والتفاهم  والت�سحيح 

ال�سعادة بذلك.

ويعترب ابن العربي مراعاة امل�سلحة اأي�سا �سر التدرج يف الت�سريع داخل 

ياأت  مل  ال�سرع  اأن  بينا  قد  اأنا  تعاىل  اهلل  وفقكم  الإ�سالم:)اعلموا  �سريعة 

و�سذر  واإمنا جاء جنوما  واحدة  تف�سيله يف حالة  البيان يف  وقع  ول  دفعة، 

.
)((

�سذورا مل�سلحة عامة وحكمة بالغة(
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باعتبار  اخللق  مل�سالح  ال�سريعة  رعاية  اإىل  الأحيان  من  كثري  يف  واأ�سار 

ذلك من مقا�سد الدين، ففي م�سلحة الدعوة ورعاية حقوق العباد يقول: 

)حقوق الآدميني ل يغفرها الباري �سبحانه اإل مبغفرة �ساحبها، ول ي�سقطها 

اإل باإ�سقاطه. فاإن قيل : فقد قال تعاىل : {ڻ  ۀ   ۀ  ہ    ہ  

هذه  قلنا:  حق.  كل  يف  عامة  املغفرة  هذه  قلنا:  ھ}.  ھ   ھ   ہ   ہ   
الدخول  الكفر على  لأهل  التحري�ش  للم�سلحة يف  مغفرة عامة بال خالف 

امل�سلمني  ي�سقط عنه حقوق  الإ�سالم فال  التزم حكم  فاأما من  الإ�سالم  يف 

، ويقول يف الدعوة اأي�سا مبنا�سبة تعر�سه حلديث قاتل ت�سعة 
)1(

�إال اأربابها(

.
)((

وت�سعني نف�سا )والتنفري مف�سدة للخليقة، والتي�سري م�سلحة لهم(

يقول: )احلكم بني  الزوجني  التحكيم بني  الأ�سرة يف م�ساألة  ويف جمال 

التحكيم  على  ال�سرت�سال  اأن  بيد  احلاكم،  حق  ل  امل�سالح،  اإمنا  النا�ش 

من  بد  فال  احلمر،  تهارج  النا�ش  تهارج  اإىل  وم��وؤد  الولية  لقاعدة  خرم 

واأذن يف  الهرج،  قاعدة  ليح�سم  الوايل  بن�سب  ال�سرع  فاأمر  فا�سل  ن�سب 

التحكيم تخفيفا عنه وعنهم يف م�سقة الرتافع، لتتم امل�سلحتان، وحت�سل 

الفائدتان. وال�سافعي ومن �سواه ل يلحظون ال�سريعة بعني مالك رحمه اهلل 

الظواهر  يلحظون  واإمنا  املقا�سد،  يعتربون  ول  امل�سالح،  اإىل  يلتفتون  ول 

.
)3(

ي�ستنبطون منها( وما 

قال  كما  الفرقة  الع�سرة:)تكون  تعذرت  اإذا  الطالق  مقا�سد  يف  ويقول 

علماوؤنا لوقوع اخللل يف مق�سود النكاح من الألفة وح�سن الع�سرة. فاإن قيل: 

اإذا ظهر الظلم من الزوج اأو الزوجة فظهور الظلم ل ينايف النكاح، بل يوؤخذ 

من الظامل حق املظلوم ويبقى العقد. قلنا: هذا نظر قا�سر، يت�سور يف عقود 

التعا�سر،   وح�سن  والتاآلف  بالتفاق  اإل  تتم  فال  الأبدان  عقود  فاأما  الأموال 
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.
)1( 

فاإذا فقد ذلك مل يكن لبقاء العقد وجه، وكانت امل�سلحة يف الفرقة(

ويف جمال املعامالت اعترب املقا�سد وامل�سالح من اأركانها واأ�سولها يقول: 

هذه  اأربعة:  وهي  عليها،  ينبني  املعاو�سات  واأ�سا�ش  املعامالت  قواعد  )من 

ڻ     ڻ   ں   ں    ڱ   ڱ   ڱ    } تعاىل  قوله  )ويق�سد  الآي��ة 

}(، وقوله  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ  ھ 
املقا�سد  واعتبار  الغرر،  واأح��ادي��ث  ڤ}  ڤ   ٹ   ٹ   {ٹ   تعاىل: 

.
)((

وامل�سالح(

حتت  لالنتظام  اخللق  هداية  يف  ال�سيا�سية  املقا�سد  بع�ش  اإىل  واأ���س��ار 

 ويقول يف عالقتهم بالأمم 
)3(

خمتلف اأنظمة احلكم مل�سلحة الأمن وغريها

من حولهم )واإن كان للم�سلمني م�سلحة يف ال�سلح لنتفاع يجلب به، اأو �سر 

يندفع ب�سببه فال باأ�ش اأن يبتدئ امل�سلمون به اإذا احتاجوا اإليه، واأن يجيبوا 

 وبخ�سو�ش مقا�سد اجلزية املفرو�سة على غري امل�سلمني 
)((

اإذا دعوا اإليه(

يقول: )يف اأخذها معونة للم�سلمني وتقوية لهم، ورزق حالل �ساقه اهلل اإليهم. 

الثاين: اأنه لو قتل الكافر ... ووجب عليه الهلكة فاإذا اأعطى اجلزية واأمهل 

الدين،  اأهل  مبراقبة  �سيما  ل  ال�سواب،  اإىل  ويرجع  احلق،  يتدبر  اأن  لعله 

والتدرب ب�سماع ما عند امل�سلمني األ ترى اأن عظيم كفرهم مل مينع من اإدرار 

رزقه �سبحانه عليهم. 

وقد قال النبي ] : »ل اأحد اأ�سرب على اأذى من اهلل، يعافيهم ويرزقهم، 

امل�ساألة،  هذه  علماء خرا�سان  بني  وقد   . والولد«  ال�ساحبة  له  يدعون  وهم 

فقالوا: اإن العقوبات تنق�سم اإىل ق�سمني...والثاين : ما يعود مب�سلحة عليه، 
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.
)1(

من زجره عما ارتكب، ورده عما اعتقد وفعل(

وقال بخ�سو�ش مقا�سد ال�سريعة يف احلدود الزاجرة )اإن اهلل ما و�سع 

احلدود اإل م�سلحة عامة كافة قائمة بقوام احلق، ل زيادة عليها ول نق�سان 

معها، ول ي�سلح �سواها، ولكن الظلمة ... ق�سروا عنها، واأتوا ما اأتوا بغري 

اخللق  يرتدع  مل  فلذلك  بها،  الق�ساء  اهلل يف  وجه  يق�سدوا  ومل  منها،  نية 

بها. ولو حكموا بالعدل واأخل�سوا النية، ل�ستقامت الأمور، و�سلح اجلمهور  

للنا�ش  العدل والق�ساء واحلمد هلل باحلق، والكف  اإقامة  وقد �ساهدمت منا 

الهدنة،  البي�سة  يف  وات�سلت  املنعة،  وعظمت  الأمنة،  وانت�سرت  بالق�سط، 

.
)((

حتى غلب ق�ساء اهلل بف�ساد احل�سدة، وا�ستيالء الظلمة(

وبنظرة املوؤمن الواثق من حكمة اهلل يقتحم املقا�سد اخلفية، فيبحث ما 

هنالك من م�سالح ولو يف اآلم غري املكلفني حيث تخر�ش األ�سنة الرا�سخني 

ۆ   ۆ   ۇ   {ۇ   ت��ع��اىل:  قوله  بعد  يقول  العاملني،  ل��رب  الأم���ر  وت��رد 

من  ا���س��رتى  )ك��م��ا  ۅ..}  ۋ     ۋ   ٴۇ    ۈ   ۈ  
املوؤمنني البالغني املكلفني كذلك ا�سرتى من الأطفال، فاآملهم واأ�سقمهم ملا يف 

ذلك من امل�سلحة، وما فيه من العتبار للبالغني، والثواب للوالدين والكافلني 

.
)3(

فيما ينالهم منالهم، ويتعلق بهم من الرتبية والكفالة(

فتحقيق املقا�سد عند ابن العربي عموما تكت�سي اأهمية خا�سة، بل )وقد 

عدم  ف��اإذا  ملق�سوده،  ي��راد  اإمن��ا  ال�سيء  اإذ  فائدته  بانتفاء  ال�سيء  ينتفي 

.
)((

املق�سود فكاأنه مل يوجد(

وك�سبه،  القلب  عمل  من  الق�سد  اعترب  فقد  املكلفني،  مقا�سد  عن  واأم��ا 
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 واأن 
)1(

كما اأن النية عنده )اأ�سل ال�سريعة، وعماد الأعمال، وعيار التكليف(

الأ�سل يف غري املق�سود للمكلف يعترب لغوا.يقول رحمه اهلل مبنا�سبة كالمه 

يف معاين قوله تعاىل: { ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ }: )وقد بني املوؤاخذة 

 والأ�سل 
)((

بالق�سد، وهو ك�سب القلب، فدل على اأن اللغو ما ل فائدة فيه(

يف الق�سد اأن ي�سبق العمل اأو يقرتن به، يقول: )الق�سد بالفعل حقيقته اأن 

اأول جزء منه، وكذلك  الو�سوء مع  له، فنية  واإل مل يكن ق�سدا  به،  يقرتن 

.
)3(

ال�سالة، وكذلك ال�سيام(

مالك:  قال  )وقد  يقول:  واملقا�سد  بالأغرا�ش  النا�ش  كالم  ارتباط  ويف 

قول  فاختلف  قال �سدقة  ولو  اأبنائهم،  اإىل  لنتقل  ولده  لو حب�ش رجل على 

علمائنا ; هل تنقل اإىل اأولد الأولد على قولني، وكذلك يف الو�سية. واتفقوا 

على اأنه لو حلف ل ولد له وله حفدة مل يحنث. واإمنا اختلف ذلك يف اأقوال 

عموم  يف  اختلفوا  النا�ش  اأن  اأحدهما:  لوجهني:  امل�سائل  هذه  يف  املخلوقني 

الثاين:  ؟  الباري  كالم  يحمل  كما  العموم  على  يحمل  هل  املخلوقني  كالم 

بذلك فيه على قولني: اأحدهما اأنه ل يحمل كالم النا�ش على العموم بحال، 

واإن حمل كالم اهلل �سبحانه عليه. الثاين : اأن كالم النا�ش يرتبط بالأغرا�ش 

واملقا�سد، واملق�سود من احلب�ش التعقيب، فدخل فيه ولد الولد، واملق�سود 

اإل  من ال�سدقة التمليك، فدخل فيه الأدنى خا�سة ومل يدخل فيه من بعد 

. وتناول امل�سالة اأي�سا عندما ف�سل يف اأنواع ال�سفر وعدد مقا�سده 
)((

بدليل (

و�سعب نيات القائم به قال: )فالنية تقلب الواجب من هذا حراما واحلرام 

.
)5(

حالل بح�سب ح�سن الق�سد واإخال�ش ال�سر عن ال�سوائب(
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مقا�سد  اعتبار  يف  التو�سط  ���س��رورة  العربي  اب��ن  ك��الم  من  يفهم  كما 

املكلفني، حيث قال: )ولكن جعل �سبه العمد يف مثل ق�سة املدجلي يف نظر 

من اأثبته اأن ال�سرب مق�سود والقتل غري مق�سود، واإمنا وقع بغري الق�سد 

في�سقط القود، وتغلظ الدية. وبالغ اأبو حنيفة مبالغة اأف�سدت القاعدة، فقال: 

وهذا  فيه،  قود  ول  مغلظة  دية  فيه  العمد  �سبه  واحلجر  بالع�سا  القاتل  اإن 

.
)1(

باطل قطعا(

وي�سري ابن العربي اإىل العمل عند ظهور ما يفيد الق�سد اإىل الف�ساد يف 

مقا�سد املكلفني يقول:)اإذا ظن ق�سد الف�ساد وجب ال�سعي يف ال�سالح، واإذا 

حتقق الف�ساد مل يكن �سلح، اإمنا يكون حكم بالدفع واإبطال للف�ساد وح�سم 

ال�سريعة نق�ش  ال�سياق يقول: )وكل من ق�سد باطال يف  . ويف نف�ش 
)((

ل��ه(

ق�سينا  كما  عالمته،  ظهرت  اإذا  به  اتهم  اأو  منه  ذلك  حتقق  ق�سده،  عليه 

.
)3(

بحرمان املرياث للقاتل(

وبخ�سو�ش معرفة املقا�سد ي�سري اإىل اأن اهلل �سبحانه الذي �سرع امل�سالح 

»اأعلم باحلكمة واأوفى بامل�سلحة، ولي�ش يلزم اأن يعلم اخللق وجوه احلكمة 

.
)((

واأنواع امل�سالح يف الأحكام«

ثم ح�سب راأي ابن العربي الأ�سعري)الأحكام ل ترتتب بح�سب امل�سالح، 

فاإن اهلل تعاىل قال : { ڀ  ٺ  ٺ  ٺ })اأي تقدمي ال�سدقة بني يدي 

النجوى( )ثم ن�سخه مع كونه خريا واأطهر( . وهذا دليل على املعتزلة عظيم 

 فتم تعميم هذه احلالت اخلا�سة لتكون النتيجة عدم 
)5(

يف التزام امل�سالح(
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ا�ستقالل العقول باإدراك امل�سالح. والراجح التو�سط والعتدال والتف�سيل 

اأن  ويظهر  واأحكم.  اأعلم  واهلل  به  اهلل  ا�ستاأثر  وما  يدرك،  ما  بني  والتمييز 

الأمر يبقى يف م�ستوى النظر و اإل ففي الأمثلة التطبيقية يظهر هذا التمييز 

عند ابن العربي وغريه.

لغة  م��ن  يظهر  ال�سرع  م��ن  فاملق�سود  ال�سابقة،  الحتياطات  ك��ل  وم��ع 

الن�س�و�ش، م�ث��ل ورود لم املق��س���ود.ي�ق�ول ابن ال��عربي عند ق���وله تع��اىل: 

ڻ   ں   ں    ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   {ڳ   

ڻ  ڻ  ڻ  ۀۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھ } : )هذه لم 
 : قوله  واأجلها  عليه،  وتن�سق  لها  احلديث  ين�ساق  التي  والفائدة  املق�سود 

.
)1(

{ مت  ىت   يت  جث  مث         ىث  يث  حج  مج  جح  مح  جخ     حخ  مخ }(

واأحيانا يعرف مق�سد ال�سرع من ت�سافر الأدلة، يقول يف م�ساألة الختالف 

الثلثني،  لراأي  النت�سار  وبعد  بالثالثة  اأم  بالواحدة  تلحقان  هل  البنتني  يف 

قال: )وهذا كله ليتبني به العلماء اأن القيا�ش م�سروع، والن�ش قليل. وهذه 

الأوجه ال�ستة بينة املعنى، واإن كان بع�سها اأجلى من بع�ش، لكن جمموعها 

.
)((

يبني املق�سود(

مثل  الأ�سولية،  القواعد  بع�ش  اإىل  ي�سري  بالأ�سول،  املقا�سد  عالقة  ويف 

اأنواع  اأق��وى  من  امل�سلحة  واعتبار  بامل�سلحة،  العموم  تخ�سي�ش  م�ساألة 

القيا�ش. يقول رحمه اهلل يف م�ساألة ال�سيد اإذا �ساد احلالل يف احلل وجاء 

به اإىل احلرم)وهذا من باب تخ�سي�ش العموم بامل�سالح، وقد مهدناه يف 

 ويف مو�سع اآخر يقول: 
)3(

اأ�سول الفقه، وامل�سلحة من اأقوى اأنواع القيا�ش.(

)فاإن مالكا واأبا حنيفة يريان تخ�سي�ش العموم باأي دليل كان من  ظاهر 
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اأن  اأبو حنيفة  اأن يخ�ش بامل�سلحة، وي�ستح�سن  اأو معنى، وي�ستح�سن مالك 

مالك  ويرى   . القيا�ش  بخالف  الوارد  ال�سحابة  من  الواحد  بقول  يخ�ش 

 ... العلة  ال�سافعي  يرى  ول  العلة،  ببع�ش  القيا�ش  تخ�سي�ش  حنيفة  واأبو 

ومل يفهم ال�سريعة من مل يحكم بامل�سلحة ول راأى تخ�سي�ش العلة، وقد رام 

اجلويني رد ذلك يف كتبه املتاأخرة التي هي نخبة عقيدته ونخيلة فكرته فلم 

ي�ستطعه، وفاو�ست الطو�سي الأكرب يف ذلك وراجعته حتى وقف، وقد بينت 

.
)1(

ذلك يف املح�سول وال�ستيفاء مبا يف حت�سيله �سفاء اإن �ساء اهلل تعاىل(

املقا�سد،  علم  يف  القواعد  من  بجملة  خرج  العربي  ابن  تتبع  ومن 

ذاك: من 

اأن  يجوز  اأن��ه  اأم��ا  ال�سرائع.  فيها  تختلف  ل  وال��ع��ادات  امل�سالح  -)اأن 

بد من  فال  ف��اإذا وجدت  وقت،  دون  وقت  فيكون يف  امل�سالح  وجود  يختلف 

. وقال يف مو�سع اآخر: )ول خالف اأن اهلل تعاىل مل يغاير بني 
)((

اعتبارها(

ال�سرائع يف التوحيد واملكارم وامل�سالح، واإمنا خالف بينها يف الفروع بح�سب 

.
)3(

ما علمه �سبحانه(

- وعند تعار�ش امل�سالح يقول: )فاإتالف بع�ش املال ل�سالح باقيه م�سلحة 

.
)((

جائزة �سرعا مق�سودة عقال(

-واعترب معرفة امل�سالح من عالمة الر�سد، يقول عن اليتيم: )فاإن ر�سد 

والنظر  مب�ساحلها،  واملعرفة  لها،  النظر  يف  بنف�سه  وا�ستقل  البلوغ  عند 

بوجود الأخذ والإعطاء منها زال عنه ا�سم اليتم ومعناه من احلجر، واإن بلغ 

احللم وهو م�ستمر يف غرارته و�سفهه متماد على جهالته زال عنه ا�سم اليتم 

1- نف�سه :ج:) �ش:79)

)- نف�سه:ج:3 �ش:51

3- نف�سه:ج:) �ش:)10

)- نف�سه :ج:) �ش:176
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حقيقة، وبقي عليه حكم احلجر، ومتادى عليه ال�سم جمازا لبقاء احلكم 

.
)1(

عليه(

-الجتهاد ل يكون اإل مبعرفة الأدلة والوقوف على امل�سالح، فبيان الأحكام 

.
)((

)بح�سب الأدلة وامل�سالح(

 ويف مو�سع اآخر: )واإمنا حتمل 
)3(

- )ومقا�سد الألفاظ اأ�سل يرجع اإليه(

.
)((

الألفاظ على املقا�سد(

اأن ترد على مو�سوعاتها الأ�سلية يف  اإل  - )ول تتعلق الأحكام بالألفاظ، 

مقا�سدها املطلوبة، فاإن ظهرت يف غري مق�سدها مل تعلق عليها مقا�سدها. 

األ ترى اأن البيع وال�سراء معلوم اللفظ واملعنى، وقد قال اهلل تعاىل : { ۇ  ۇ  

.
)5(

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ    ۅ} (
من  وج��ل  ع��ز  اهلل  بكالم  املق�سود  وفهم  الق�سد،  ع��ن  �سابق  العلم   -

 يقول يف املعنى الأول:)العدة عبادة برتك الزينة، وذلك ل ي�سح 
)6(

التكليف

.
)7(

اإل بق�سد، والق�سد ل يكون اإل بعد العلم(

- )جواز التو�سل اإىل الأغرا�ش باحليل، اإذا مل تخالف �سريعة ول هدمت 

.
)8(

اأ�سال(

1- نف�سه :ج:1 �ش:03)

)- نف�سه:ج:1 �ش:9))

3- نف�سه :ج:1 �ش:38)

)- نف�سه :ج:) �ش:8)1

5- اأحكام القراآن :ج:3 �ش:533

6- اأحكام القراآن :ج:) �ش:59)

7- اأحكام القراآن:ج1 �ش:83)

8- اأحكام القراآن :ج:3 �ش:69
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- اعتبار حال املقا�سد العليا يف املقا�سد الدنيا، ويفهم من قوله: )فاإن 

قيل: الطهارة لي�ست مق�سودة لنف�سها، واإمنا تراد لل�سالة، فاعترب حال فعل 

ال�سالة فيها، قلنا: وكذلك الكفارة لي�ست مق�سودة لنف�سها، واإمنا تراد حلل 

.
)1(

امل�سي�ش، فاإذا احتيج اإىل امل�سي�ش اعتربت احلالة املذكورة فيها(

- الختالف يف اأنواع املقا�سد املعتربة يف ال�سرع وارد بني العلماء، يفهم 

ذلك من قوله: )املعترب يف الكفارة �سفة العبادة اأو �سفة العقوبة. وال�سافعي 

.
)((

اعترب �سفة العقوبة، ونحن اعتربنا �سفة القربة(

تلك كانت وقفات تبني ح�سور الوعي باملقا�سدعند العلماء، كما جتلي 

وتف�سيال  جملة  اعتبارها  نحو  امليل  بني  والتنزيلية  املنهجية  حركتهم 

والقب�ش. الب�سط  بني  اأي  الن�سو�ش،  ظواهر  اإىل  الركون  اأو 

الفقه وحدود ح�سور  اأعالم  الثاين دور علم من  الف�سل  و�سيظهر خالل 

الوعي املقا�سدي يف اإنتاجه العلمي.

1- اأحكام القراآن :ج:) �ش:)16

)- اأحكام القراآن :ج:) �ش:163
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الف�صل الثاين

املقــــا�صــــد 

يف »بداية املجتهد وكفاية املقت�صد« 





�شيغ املقا�شد يف »البداية«:

غنية  مقا�سدية  م��ادة  على  احلفيد  ر�سد  لب��ن  »البداية«  كتاب  يحتوي 

تكون  اأو  املقا�سد  عن  املعربة  والكلمات  واملفردات  ال�سيغ  كرثة  يف  تتجلى 

مادة خامًا لها، فنجد مثال، كلمات:معنى/معاين تتكرر حوايل: 7)) مرة، 

تكررت  واملق�سود  واملق�سد  وكذا:الق�سد  ق�سدا،  يق�سد  وكلمات:ق�سد 

يف  ل  �سيغة:مقا�سد/املقا�سد،  اأجد  ومل  مرة،   (63 ح��وايل:  جمموعها  يف 

»البداية« ول يف »ال�سروري«.

تكررت  ثم:يريد/يراد،  مرة  ب��ح��وايل:7)1  علل/علة  الرتتيب:  يف  يليها 

مرة،  حوايل:51  تكررت  م�سلحة/م�سالح/م�سلحي،  ثم  مرة،  حوايل:65 

مرات،  �سبع  وردت  حكمة،  ثم  مرة،   (3 بحوايل  يليها:غر�ش/اأغرا�ش 

ثم ابتغاء: مرة واحدة.

وا�ستنباط  للدرا�سة  ت�سلح  »البداية«  يف  مادة  األف  من  اأكرث  اأمام  فنحن 

يتعلق  ما  ذل��ك  اإىل  اأ�سفنا  واإذا  املقا�سد.  بعلم  باآخر  اأو  ب�سكل  يتعلق  ما 

بال�ستح�سان والذرائع والتهم والعرف ف�سنكون اأمام مادة غزيرة جدا.

ميكن  والتي  ر�سد  لبن  العبارات  بع�ش  اأ�سفنا  اإذا  اأكرث  الأم��ر  و�سيت�سع 

 وما يف 
)1(

اإدراجها يف املادة املقا�سدية،مثل حديثه عن)املنا�سبة ال�سرعية(

حكم هذا التعبري، ومثل قوله: )وهذا الباب كله اإمنا حرم يف ال�سرع ملكان 

 )فمن حلظ 
)3(

 وكذا قوله: )وال�سرع اإمنا حلظ من هذه املنافع(
)((

الغنب(

.
)((

جانب امل�سلحة مل ير عليها عدة(

1- بداية املجتهد ج: 1 �ش: 30.

)-نف�سه ج: ) �ش: 111.

3- نف�سه ج: ) �ش: 166.

)- نف�سه ج: ) �ش: 77.
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ويف املباحث القادمة وقفات مع وعي ابن ر�سد باأهمية املقا�سد واإعماله 

لها يف اختياراته الفقهية ومنهجه العلمي يف تناول اأ�سرار ال�سريعة وغايتها.
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املبحث االأول

اأهمية معرفة املقا�صد واإعمالها:

يوؤكد ابن ر�سد يف »ال�سروري يف ال�سيا�سة« وهو يتحدث عن اإقناع النا�ش 

بالف�سائل وباملقا�سد املرجوة بهم باأن ذلك)نافع لهم لكت�ساب ما هم معدون 

 
)((

 واأنه )من ل يعرف الغاية
)1(

له من الف�سائل اخللقية وال�سنائع العملية(،

 .
)3(

اإليه �سعيه( اأن يعرف ما �سينتهي  التي ين�سدها فهو بال�سرورة ل يقدر 

وهذا الكالم �سواء كان منه اأو هو معنى كالم من ينقل عنه من الفال�سفة، 

اإدراك ابن ر�سد لأهمية حتديد املق�سد والغاية يف حياة الإن�سان من  يبني 

جهة نفعها له يف �سريه ونفعها ملن يهيئه ويربيه.

ال�سحيح  والعمل، ويجعله يف الجتاه  العلم  الهدف يحدد م�سار  فتحديد 

املتاعب،  ويقلل  املرام،  الغاية، ويحقق  بلوغ  اإىل  الأمر  اآخر  الذي يف�سي يف 

ومعه يكون تقدير العمل. 

وتنظيم  باجلودة،  والعتناء  له،  التخطيط  اعتماد  اليوم:  لغتنا  ورمبا يف 

الأعمال، ومكافحة املعوقات والق�سد يف ال�سري وتقليل امل�سافة، وتبني اأ�سلوب 

التقومي الدائم انطالقا من اإمكانية تق�سيم الهدف الكبري اإىل اأهداف اأ�سغر 

غالبه  يف  العمل  ويطبع  بع�ش،  اإىل  بع�سها  ويبلغ  ببع�ش  بع�سها  ي�سد  منه 

باجلد ولذة الإجناز، بل ويهون عليه ما يجد يف الطريق اإذا كانت مقا�سده 

كبرية واأهدافه عظيمة اأي»من عرف ما ق�سد هان عليه ما وجد«، وي�سهل 

معه حتديد الأولويات وحتقيق التوازن .

والوقت  اجلهد  ي�سيع  ومعه  �سبق  م��ا  ك��ل  ي�سيع  يكاد  ذل��ك،  وب��دون 

1- ال�سروري يف ال�سيا�سة:�ش:80.

يف  ال�سيء)ال�سروري  منتهى  ريب،  بال  هو،  ب�»الغاية«  النا�ش  يعنيه  )وما  معناها:  يف  يقول   -(

�ش:3)1. ال�سيا�سة(: 

3- ال�سروري يف ال�سيا�سة:�ش:))1.
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وكثري من امل�سالح يف الدنيا والآخرة. فكما يقول اأحد املعا�سرين:»فتحديد 

املزيد  على  يحفزك  الآخر  بعد  واحدًا  تنجزها  باأنك  و�سعورك  اأهدافك 

الإجناز والعمل والتخطيط، كما يعزز ثقتك بنف�سك ويغمرك مب�ساعر  من 

الإن�سان  �سعور  اأن  اإىل  النف�سية  الدرا�سات  اأ�سارت  والنجاح.وقد  الإجن��از 

باأنه ي�سري يف اجتاه هدفه اأو اأنه قريب منه ي�سحنه بروح قوية من احلما�ش 

.
)1(

والن�ساط ويجعله يتذوق طعم النجاح وينتقل من جناح اإىل اآخر«

راأينا مع  اأن  يوؤدي - كما �سبق  اأعظم بحيث  ال�سرع  اأن الأمر يف  ول �سك 

الرتمذي احلكيم- اإىل و�سوح يف الروؤية و�سري على ب�سرية وثبات على املبداأ 

وقوة التم�سك به وحما�سة ون�ساط فيه والدعوة اإليه، ومعه البذل والت�سحية 

من اأجله، وازدياد �سكر املنعم بقدر فهم مق�سوده. 

اأهل  على  منها  يرجع  ما  اإىل  املقا�سد  معرفة  فوائد  نق�سم  اأن  وميكن 

الجتهاد وما يرجع على اأهل التنزيل يف الأحكام وغريها وعلى املكلفني.

و�سرطا  وغاية  لهم  �سبيال  املقا�سد  تعترب  الجتهاد،  اأه��ل  فبخ�سو�ش 

الأ�سباب  نظر يف  ابن اجلوزي رحمه اهلل:»والفقيه من  يقول  الجتهاد،  يف 

.
)((

والنتائج وتاأمل املقا�سد«

بو�سفني  ات�سف  ملن  الجتهاد  درج��ة  حت�سل  )اإمن��ا  ال�ساطبي:  ويقول 

اأحدهما فهم مقا�سد ال�سريعة على كمالها، والثاين التمكن من ال�ستنباط 

.
)3(

بناء على فهمه فيها(

ويرى ابن عا�سور اأن املم�سك بعلم املقا�سد ي�ستطيع اإدراج احلوادث التي 

مل ي�سبق حلولها يف زمن ال�سارع، ول لها نظائر ذات اأحكام مبا�سرة و�سريحة 

1- العادات الع�سر لل�سخ�سية الناجحة، د. اإبراهيم بن حمد القعيد، دار املعرفة للتنمية الب�سرية، 

الطبعة الأوىل )))1ه�، الريا�ش ، ال�سعودية، �ش10).

)- ابن اجلوزي: تلبي�ش اإبلي�ش، �ش )7).

3- املوافقات ج:) �ش:106-105
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اأمثال ما ثبت لكلياتها و»ونطمئن  منه، حتت تلك ال�سور الكلية ويثبت لها 

.
)1(

باأننا يف ذلك مثبتون اأحكامًا �سرعية اإ�سالمية«

فهم  يف  املجتهدين  ُتفيد  عنها  والك�سف  وا�ستبانتها  املقا�سد  حتديد  اإن 

ومنزلقات  الظاهر  اأه��ل  عجائب  من  ويحررهم  وتف�سريها،  الن�سو�ش 

يف  لهم  هاديا  تكون  كما  املزعوم،  والباطن  التقول  اأهل  وغرائب  ال�سطح، 

اإمكانية القيا�ش على ن�ش مبا�سر، وتعينهم على  النوازل حيث ل ن�ش، ول 

تكييف الأحكام مع مقا�سدها، اإذ اإن معرفة علل الأحكام ومقا�سدها يكون 

من ثمرتها )اعتبار تلك العلل واملقا�سد عند اإجراء الأحكام وتنزيلها وعند 

حتديد الوجوه والفروع التي ت�سملها اأو ل ت�سملها )...( وهي اإحدى ثمرات 

.
)((

املنحى املقا�سدي والنظر املقا�سدي يف الفقه(

وتفيد املقا�سد اأهل التنزيل من احلكام والق�ساة ومن يف حكمهم، بحيث 

�سلم  اإىل  وتر�سد  و�سالمته،  التطبيق  ح�سن  على  وت�ساعدهم  عملهم  ت�سدد 

على  وتعينهم  املطلوب،  التوازن  يف  وتفيد  واملفا�سد،  امل�سالح  يف  الأولويات 

فتثمر  واملتغريات،  الو�سائل  وبني  بينها  والتمييز  والكليات  الثوابت  معرفة 

ثباتا يف الأوىل ومرونة يف الثانية.فالعدل مق�سد ثابت وو�سائله فيها مرونة، 

اإن كان لدينا فقر يف  وال�سورى مق�سد ثابت ول حرج يف ا�سترياد و�سائلها 

ال�سرع،  مق�سود  لتحقيق  الو�سائل  اأن�سب  اختيار  يف  تفيد  فاملقا�سد  ذلك. 

مقا�سد  معرفة  اإن  ثم  واملباح،  واملندوب  منها  الواجب  على  فيها  والوقوف 

املكلفني فيما يظهر منها خمالفا لل�سرع يفيد يف �سد الذرائع على املقا�سد 

.
)3(

الفا�سدة.)فمتى ظهر الق�سد وثبت فعليه املعول(

وتفيد املقا�سد املكلفني يف حترير مقا�سدهم وجماهدة اأنف�سهم للخروج 

1-مقا�سد ال�سريعة، �ش:5)) .

)- اأحمد الري�سوين: »املنحى املقا�سدي يف فقه ابن ر�سد« �ش:9.

3- اأحمد الري�سوين »الفكر املقا�سدي قواعده وفوائده« �ش:113-)11.
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وتعلمهم  النبيلة،  ال�سرعية  املقا�سد  نحو  الفا�سدة  الأه��واء  دواعي  من 

اأن ما يظهر من �سالح حتى يف اأرقى �سوره: كالقارئ املرتل املجود واملنفق 

ال�سخي الكرمي واملجاهد املقاتل، ل يغني �سيء من ذلك عند اهلل اإذا خال 

من الق�سد اإىل ر�سوانه وابتغاء جنته، وقد يكون اأولئك من اأول من ت�سعر 

بهم النار.فال�سرع )يطالب النا�ش اأن يكون ق�سدهم متم�سيا مع ق�سده، قبل 

.
)1(

اأن تكون اأعمالهم موافقة لأمره ونهيه(

اإن معرفة املقا�سد توؤدي باملكلفني يف الأغلب الأعم اإىل )�سهولة النقياد 

ير�سي  ما  على  والوقوف  اخلرية  املقا�سد  معرفة  لأن   ،
)((

القبول( و�سرعة 

اهلل عز وجل، ويدخل جنته ويعلي �ساأن الإ�سالم ويرفع اأهله ويك�سب ال�سعادة 

الهمم  اإع��الء  �ساأنه  من  كله  ذلك   . الت�سريع  حكمة  ويربز  الطيبة  واحلياة 

كما  والفداء،  الت�سحية  مكنون  واإخراج  الأعمال  وتن�سيط  احلما�ش  وتذكية 

اأنه من �ساأنه اأن يحفز على ال�سرب ومواجهة املعوقات.

يف  املجالت  خمتلف  واإعمالها  ال�سرعية  املقا�سد  تعلم  فوائد  خري  ويعم 

،اإنها حتدد اأهداف ومقا�سد التن�سئة الجتماعية والرتبوية 
)3(

حياة امل�سلمني

1- نف�ش املرجع ال�سابق، �ش:)11.

)- الإحكام لالآمدي، ج:) �ش:)7).

3-   فهذا ابن خلدون، مثال، ي�سطحب معه النظرة املقا�سدية يف كتابة التاريخ وينتقد من يوؤرخ 

بعيدا عن اعتبار املقا�سد، فهو ي�سري يف مقدمته يف عدد من املوا�سع اإىل هذه املعاين من مثل قوله: 

)وما لهم قبحهم اهلل والعدول عن مقا�سد ال�سريعة فال تعار�ش فيها بني املقطوع واملظنون)...( 

ون�سبه  ا�سمه  فيذكرون  ملوكها  ون�سق  الدول  ذكر  عند  املوؤرخون  ي�سلكه  ما  اأي�سًا  الباب  هذا  ومن 

واأباه واأمه ون�ساءه ولقبه وخامته وقا�سيه وحاجبه ووزيره كل ذلك تقليد ملوؤرخي الدولتني من غري 

تفطن ملقا�سدهم )...( 

فما الفائدة للم�سنف يف هذا العهد يف ذكر الأبناء والن�ساء ونق�ش اخلامت واللقب والقا�سي والوزير 

واحلاجب من دولة قدمية ل يعرف فيها اأ�سولهم ول اأن�سابهم ول مقاماتهم، اإمنا حملهم على ذلك 

اإل  اللهم  التاريخ،  مقا�سد املوؤلفني الأقدمني والذهول عن حتري الأغرا�ش من  التقليد والغفلة عن 

ذكر الوزراء الذين عظمت اآثارهم وعمت على امللوك اأخبارهم كاحلجاج وبني املهلب والربامكة وبني 

�سهل بن نوبخت وكافور الأخ�سيدي وابن اأبي عامر واأمثالهم، فغري نكري الإملاع باآبائهم والإ�سارة اإىل 

الثقة  اأي�سًا  الأخبار  للكذب يف  املقت�سية  الأ�سباب  ومن  امللوك. )...(  اأحوالهم لنتظامهم يف عداد 
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لالأجيال القادمة فتكون منارة لالأ�سرة واملدر�سة والثقافة والإعالم وخمتلف 

وبحكمة  ب�سرية  على  فتكون  الدعوة  واملجتمع.وتخدم  الدولة  موؤ�س�سات 

م��ور  الأ تعليل  خ��الل  م��ن  املخاطبني  على  وت��دخ��ل  للنفو�ش  حتببها 

 
)1(

الفكر وت�سدده وتنري طريق فيها من منافع وم�سار، وجتدد  ما  وبيان 

ومرتبا  فيكون عقال منظما  يذر،  وما  ياأتي  ما  يعي  هو مب�سر  ف��اإذا  العقل 

العافية  له  وتكون  وامل�سار،  املنافع  يف  بالق�سط  يعمل  م�سبوط  مبيزان 

وي�سجعون جنون  وين�سرون  البقر«  »جنون  ويحذرون  قوم)يحاربون  اآفة  من 

.
)((

الب�سر)...( يدافعون عن الأرزاق ويخربون الأخالق(

كيف تعرف املقا�شد وامل�شالح املعتربة؟

قال ابن ر�سد يف ف�سل املقال اأن على الناظر)اأن يعمد اإىل الكتاب العزيز 

 ،
)3(

اعتقاده( كلفنا  مما  �سيء  �سيء  يف  املوجودة  ال�ستدللت  منه  فيلتقط 

بالناقلني ومتحي�ش ذلك يرجع اإىل التعديل والتجريح. ومنها الذهول عن املقا�سد، فكثري من الناقلني 

ل يعرف الق�سد مبا عاين اأو �سمع وينقل اخلرب على ما يف ظنه وتخمينه فيقع يف الكذب.)...(. 

ثم يبني يف مو�سع اآخر اأن املحافظة على العمران من مقا�سد ال�سرع: يقول:)ومثل ما يذكر يف اأ�سول 

الفقه يف باب اإثبات اللغات اأن النا�ش حمتاجون اإىل العبارة عن املقا�سد بطبيعة التعاون والجتماع 

وتبيان العبارات اأخف، ومثل ما يذكره الفقهاء يف تعليل الأحكام ال�سرعية باملقا�سد يف اأن الزنا خملط 

لالأن�ساب مف�سد للنوع واأن القتل اأي�سًا مف�سد للنوع واأن الظلم موؤذن بخراب العمران املف�سي لف�ساد 

النوع وغري ذلك من �سائر املقا�سد ال�سرعية يف الأحكام فاإنها كلها مبنية على املحافظة على العمران 

فكان لها النظر فيما يعر�ش له(.

1-  يقول د فريد الأن�ساري فيما ي�سبه هذا ال�سياق، والتفكري املقا�سدي �سرورة من �سرورات البعثة، 

واأ�سل من اأ�سول التجديد، فبغريه تتيه الأمة بني الظواهر؛ مبا قد يرفع �سوكة الفكر اخلارجي من 

جديد، اأو يدخلها � بال�سد � يف متاهات التحليل الباطني، ويبقى الو�سط بعيدًا عن ل�سان امليزان! و�سيء 

من هذا وذاك � مع الأ�سف � هو حا�سل، وهلل عاقبة الأمور.( د. فريد الأن�ساري »بعثة التجديد املقبلة 

يف ظل الجتياح العوملي: من احلركة الإ�سالمية اإىل حركة الإ�سالم«، )جتديد اأ�سول الفقه ومقا�سد 

ال�سريعة(جملة البيان- ال�سنة  الثامنة ع�سرة ، العدد )19، �سعبان )))1ه� اأكتوبر 003)م.

)-الفكر املقا�سدي قواعده وفوائده:�ش:101.

3- ف�سل املقال:�ش:37، وقد اعتمد املنهج نف�سه يف »الك�سف عن مناهج الأدلة« يف ا�ستنباط دليلي: 

العناية والخرتاع،حيث قال فيهما: )الطريق التي نبه الكتاب العزيز عليها، ودعا الكل من بابها اإذا 

ا�ستقرئ الكتاب العزيز وجدت تنح�سر يف جن�سني:)...(دليل العناية، و)...( دليل الخرتاع(.
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ومن ذلك من غري �سك ما نعتقده باأنه مق�سود ال�سارع، اإذ ل يعرف اإل بتتبع 

كالمه وما يف حكمه من كالم ر�سول اهلل ].

وال�سنة  القراآن  ن�سو�ش  ا�ستقراء  منهج  اإىل  ي�سري  »البداية«  يف  وجنده 

وجممل الأدلة للوقوف على املقا�سد، حيث علم العلماء مثال باأن املق�سود 

مل يكن تعليق التحرمي باأعيان املوقوذة واملرتدية والنطيحة وهي حية، واإمنا 

بدليل  لأن حلم احليوان حمرم يف حال احلياة  وذلك  املوت،  بعد  بها  علق 

ا�سرتاط الذكاة فيها وبدليل احلديث الوارد يف الباب.

باأعيان هذه  اأن املق�سود مل يكن تعليق التحرمي   يقول: )قالوا فلما علم 

وهي حية، واإمنا علق بها بعد املوت لأن حلم احليوان حمرم يف حال احلياة 

قطع  ما  وال�سالم  ال�سالة  عليه  قوله  وبدليل  فيها  الذكاة  ا�سرتاط  بدليل 

ا�ستثناء  ما ذكيتم  اإل  قوله  يكون  اأن  ميتة وجب  فهو  البهيمة وهي حية  من 

.
)1(

منقطعا(

ومثاله حتديد مق�سد ال�سهمة انطالقا مما ورد يف الآيتني واحلديث يقول: 

املتقا�سمني وهي  لنفو�ش  تطييبا  الق�سمة  الفقهاء يف  اإمنا جعلها  )وال�سهمة 

موجودة يف ال�سرع يف موا�سع منها قوله تعاىل: { ڳ  ڳ   ڳ  ڳ} 

وقوله: {  ۋ  ۅ       ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې}، ومن ذلك 

الأثر الثابت الذي جاء فيه اأن رجال اأعتق �ستة اأعبد عند موته فاأ�سهم ر�سول 

.
)((

اهلل ] بينهم فاأعتق ثلث ذلك الرقيق(

فتتبع كالم العرب يجعلنا نقف على مقا�سدهم اللغوية، وكذا تتبع كالم 

قدميا  العلماء  �سار  هذا  وعلى  ال�سرع.  مقا�سد  على  نقف  يجعلنا  ال�سارع 

وحديثا.

1- بداية املجتهد ج: 1 �ش: ))3.

)- بداية املجتهد ج: ) �ش: 01).
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وقد �سلك ال�سيخ ابن عا�سور مثال يف زماننا هذا ال�سبيل ل�ستخال�ش جملة 

من املقا�سد بتتبع ما ورد يف كتاب اهلل من ذلك، فاملق�سد القراآين الأ�سمى 

املقا�سد  واأم��ا  العمرانية(  و  اجلماعية  و  الفردية  الأح��وال  )�سالح  عنده: 

ح�سب  فهى   - اجلامع  الأعلى  املق�سد  حتت  �سرورة  تندرج  الأ�سلية-التى 

ا�ستقرائه، ثمانية ميكن اأن نلخ�سها يف:

1- اإ�سالح العتقاد، و هذا اأعظم �سبب لإ�سالح اخللق.

)- تهذيب الأخالق.

3- الت�سريع و هو الأحكام خا�سة و عامة.

)- �سيا�سة الأمة، و فيه �سالح الأمة و حفظ نظامها.

5- الق�س�ش واأخبار الأمم ال�سالفة للتاأ�سي ب�سالح اأحوالهم، و للتحذير 

من م�ساويهم.

تلقي  اإىل  يوؤهلهم  ما  و  املخاطبني،  ع�سر  حالة  ينا�سب  مبا  التعليم   -6

ال�سريعة و ن�سرها، و ذلك علم ال�سرائع و علم الأخبار.

7- املواعظ، و الإنذار، و التحذير، و التب�سري.

)1(

8- الإعجاز بالقراآن ليكون اآية دالة على �سدق الر�سول.

1- ابن عا�سور، حممد الطاهر؛ التحرير والتنوير  )تون�ش : دار �سحنون للن�سر والتوزيع ، 1997(.
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املبحث الثاين 

منظور ابن ر�شد احلفيد مللقا�شد العامة لل�شريعة:

والعملية،  العلمية  اأبعادها  يف  الإ�سالمية  لل�سريعة  الكبري  املق�سد  يتجلى 

 يف دنيا النا�ش بحياة طيبة 
)1(

ح�سب ابن ر�سد، »يف اإفادة ال�سعادة الإن�سانية«.

ويف اآخرتهم بر�سوان من اهلل وجنة.

وهذه ال�سعادة الإن�سانية ل ميكن اأن تتحقق اإل من خالل التحلي ب�)الف�سيلة 

بالتزام �سرع اهلل من  ال�سلف  والقدوة يف ذلك ما حققه  والتقوى(  الكاملة 

املقال«:)ال�سدر  »ف�سل  يف  يقول  والعمل،  العلم  يف  ملقا�سده  حتريف  غري 

الأول اإمنا �سار اإىل الف�سيلة الكاملة والتقوى با�ستعمال هذه الأقاويل دون 

.
)((

تاأويالت فيها(

ال�سرع  مق�سود  اأن  تعلم  اأن  وتو�سيحا:)وينبغي  بيانا  اأكرث  ب�سكل  ويقول 

اإمنا هو تعليم العلم احلق والعمل احلق. والعلم احلق هو معرفة اهلل تبارك 

وتعاىل و�سائر املوجودات على ما هي عليه وبخا�سة ال�سريفة منها ومعرفة 

ال�سعادة الأخروية وال�سقاء الأخروي. والعمل احلق هو امتثال الأفعال التي 

الأفعال  بهذه  واملعرفة  ال�سقاء.  تفيد  التي  الأفعال  وجتنب  ال�سعادة  تفيد 

العملي  والعلم  العقيدة  هو  احلق  فالعلم  العملي(.  العلم  ت�سمى  التي  هي 

ال�سريعة وهي عنده حتتوي على الأحكام وعلى الأخالق، يقول: )وهذه  هو 

ي�سمى  الذي  بهذه هو  والعلم  بدنية  اأفعال ظاهرة  اأحدهما  تنق�سم ق�سمني: 

من  ذلك  وغري  وال�سرب  ال�سكر  مثل  نف�سانية  اأفعال  الثاين  والق�سم  الفقه، 

1- ف�سل املقال)�سمن »فل�سفة ابن ر�سد« �ش:37 ون�سه: )فمن حرفها بتاأويل ل يكون ظاهرًا بنف�سه 

اإفادة  يف  املق�سود  فعلها  واأبطل  حكمتها  اأبطل  فقد  موجود  غري  �سيء  وذلك  للجميع  منها  اأظهر  اأو 

ال�سعادة الإن�سانية(. 

)- نف�سه.
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ي�سمى  الذي  بهذه هو  والعلم  نهى عنها.  اأو  ال�سرع  اإليها  التي دعا  الأخالق 

.
)1(

الزهد وعلوم الآخرة(

اأنهى بها كتابه »بداية املجتهد ونهاية املقت�سد«  ونعتقد اأن اخلامتة التي 

،و�سيء من غرابتها 
)((

رغم ما يبدو من اقت�سابها اأو حتى من عدم اكتمالها

، تف�سل بو�سوح مق�سوده من »الف�سيلة الكاملة« 
)3(

عن املنت الفقهي للكتاب

فب�سيء من الرتتيب لكالمه، وفك اإ�ساراته ميكن الوقوف على البعد ال�سمويل 

، فهو يتحدث عنها يف اإطار ما يهم الفرد 
)((

يف نظرة ابن ر�سد املقا�سدية

التطبيق  يف  احلا�سل  النق�ش  يتدارك  وكاأنه  موؤ�س�ساته.  وخمتلف  واملجتمع 

عادة  على  جريا  املقت�سد«  وكفاية  املجتهد  »بداية  يف  مار�سه  كما  الفقهي 

با�ستثناء  املجتمع  موؤ�س�سات  عن  احلديث  فيه  يغيب  يكاد  وال��ذي  الفقهاء، 

1- املرجع ال�سابق:�ش:31.

)-  يظهر ذلك من قوله:)وهذا اجلن�ش من الأحكام هو مثل رد ال�سالم وت�سميت العاط�ش وغري ذلك 

مما يذكره الفقهاء يف اأواخر كتبهم التى يعرفونها باجلوامع ونحن فقد راأينا اأن نذكر اأي�سا من هذا 

اجلن�ش امل�سهور منه اإن �ساء اهلل تعاىل، واأما ما ينبغي قبل هذا اأن تعلم اأن ال�سنن امل�سروعة العملية 

املق�سود منها هو الف�سائل النف�سانية( بداية املجتهد ج: ) �ش: 355 ثم ف�سل قليال  يف الف�سائل 

ومل يذكر �سيئا من »اجلوامع« كما هو ال�ساأن يف املوطاأ و�سرحه »ال�ستذكار« والذي اعتمده كثريا، وكاأنه 

اأراد التنبيه على الف�سائل ذات البعد الجتماعي والقت�سادي وال�سيا�سي اأكرث من مندوبات الأفراد 

املعروفة من �سالم وت�سميت العاط�ش وغريها.

3- فهي اأقرب من خطابه الفل�سفي،وحديثه يف »احلكمة«،فهذه اخلامتة من جهة تبني وحدة احلقيقة 

عند ابن ر�سد والتي قد تتنوع اإليها امل�سالك �سواء من جهة احلكمة اأو ال�سريعة،فهما �ساحبتان واأختان 

والتقدمي  الرتباك  �سيء من  فيها  ما، يالحظ  ولأمر  اأخرى،  تعبريه. ومن جهة  الر�ساعة ح�سب  يف 

والتاأخري.

ال�سعي  يف  عادته  على  جريا  والفل�سفة  الدين  مقا�سد  بني  ب��ال  ذي  بفرق  ر�سد  اب��ن  ي�سعر  ل   -(

اإىل  تنق�سم  ال�سرائع،جتدها  تاأملت  ما  )ف��اإذا  ال�سيا�سة:  يف  ال�سروري  يف  يقول  بينهما.  للتوفيق 

تعاىل،واإىل معرفة عملية،مثل ما حت�ش  �سريعتنا ملعرفة اهلل  به  تاأمر  ما  معرفة جمردة فقط، مثل 

يف  ال�سروري  ومق�سدا(  جن�سا  الفل�سفة  تق�سده  ما  عني  هو  هذا  من  الأخالق،وق�سدها  من  عليه 

ال�سيا�سة.�ش:))1 نقله عن العربية اإىل العربية د اأحمد �سحالن- مركز درا�سات الوحدة العربية-

بريوت-ط-1 -1998.
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حالت معدودة كاملاوردي واأ�سرابه. فنجد كالما عن ال�سنن الكرامية والتي 

ل تعني يف الأغلب الأعم غري كرامة الإن�سان م�سداقا لقوله تعاىل:{ ک  

اخلالفة  م�سوؤولية  من  حمله  وم��ا  حرية  من  منحه  مبا   { گ  ک   ک        
والب�سر  ال�سمع  له  وجعل  للتعلم  قابلية  من  له  هياأ  وما  والعبادة  والعمارة 

والفوؤاد و�سخر له الكون وجعله فيه �سيدا.

وتكافل  وت��ع��اون  وحمبة  ترابط  من  الجتماعية  ال�سنن  عن  حت��دث  كما 

اجتماعي وما يدخل يف اجلوانب ال�سيا�سية )املعرب عنها بالريا�سة( اأو)�سنن 

احلدود  واإقامة  والعدل  اجلهاد  اأم��ر  تنظيم  من  بالدين(  والقوام  الأئمة 

قبل  )من  كان  �سواء  اأ�سكاله  مبختلف  النحراف  ومقاومة  الأم��ن  واإ�ساعة 

الإخالل بهذه ال�سنن واإما من قبل �سوء املعتقد يف ال�سريعة( وكذا يف الأبعاد 

من  املثايل  املبداأ  من  انطالقا  الجتماعية،  العدالة  كتحقيق  القت�سادية 

گ   {ک   تعاىل:  قوله  اإىل  ي�سري  وكاأنه  الأم��وال(  يف  ال�سرتاك  )باب 

تعاىل:  وقوله  ڳ} )احلديد:7(  ڳ   ڳ       گ     گ   گ  
{ ڭ  ڭ  ڭ   ۇ   ۇ     ۆ  ۆ  ۈ     ۈ  } )الن�ساء: )( فاملال مال 

فيه  الت�سرف  يف  اجلماعة  عن  نائب  والفرد  فيه  م�ستخلفة  واجلماعة  اهلل 

مبقت�سيات امل�سلحة واإل ا�ستحق املفرط يف ذلك احلجر.

»الف�سائل  �سماها  التي  الأخالقية  كلها: اجلوانب  الق�سية  واعترب ن�سف 

يف  واملتمثلة  الفقه،  وعموم  لالأحكام  مقا�سد  اعتربها  بحيث  النف�سانية« 

بحق،  لي�ش  ما  واأخذ  والظلم  التكالب  من  املانع  والزهد  العفة«  »ف�سيلة 

ب�سطه يف حياة  العدل« وحب  »ف�سيلة  اإىل  الأذى  الرقي من جمرد كف  ثم 

اإىل  منه  الرتقي  ثم  جم��ال،  كل  يف  بالواجب  والقيام  واجلماعة  الأف���راد 

يف  ال�سجاعة«  و»ف�سيلة  والت�سحية  البذل  يف  ال�سخاء«  و»ف�سيلة  الإح�سان 

واملجتمع  والأ�سرة  النف�ش  من  بداية  والباطل  النحراف  ومواجهة  املواقف 

والعامل اأمرا باملعروف ونهيا عن املنكر وجهادا يف �سبيل اهلل .
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ول يفلح املرء يف �سيء من ذلك كله بغري »ف�سيلة العبادة« والتي تبداأ باأداء 

حق اهلل على عباده، وملا مل يكن اهلل يف حاجة اإىل �سيء من ذلك، تعود بركة 

والعدل  العفة  لف�سائل  وزادا  ووقودا  �سعيدة طيبة  بحياة  العابد،  على  ذلك 

وال�سخاء وال�سجاعة، ويف الآخرة ر�سوان اأكرب وجنة نعيم. 

يقع يف تطبيق  اأن  تنبيهه على ما ميكن  ابن ر�سد  يفهم من كالم  والذي 

ومكارم  ملقا�سدها  وت�سييع  اأحكامها  وظواهر  ر�سومها  التزام  ال�سريعة من 

الأخالق فيها، فجعل امل�ساألة الأخالقية يف املرتبة الأوىل وباقي املقا�سد مبا 

 ،
)1(

فيها العبادة خادمة لها، وهنا جوهر اخلالف مع من قبله من العلماء

الأخالقية  الدائرة  اأن  الغزايل  عند  وخ�سو�سا  ترتيبهم  من  يظهر  بحيث 

يف  م�سرت�سدا   ،
)((

واحل��اج��ات ال�سرورات  بعد  التح�سينات  جم��ال  يف  تقع 

ذلك مبق�سد بعثة النبي ] والتي اأجملها يف قوله »اإمنا بعثت لأمتم مكارم 

»الف�سائل  م�سمون  بني  جوهري  فرق  وجود  اإىل  الإ�سارة  مع   .
)3(

الأخ��الق«

ال�سروريات  كاحلال يف  الأقي�سة  اأ�سال يف  تكون  اأن  ي�سلح  ل  من�سبطة  اجلويني غري  عند  فهي   -1

واحلاجيات يقول:

املكارم  املبنية على  القوانني  اأن  وقد مهدت  فاأقول  يغنى عن جميع ذلك  اأ�سوليا  م�سلكا  اأذكر  )واأنا 

املعاين  اإذا لحت  الأ�سول   الأقي�سة يف  واإمنا  اأ�سل  على  قيا�سا  اأ�سل  فيها متهيد  يجرى  ل  الكلية 

اأ�سلني م�ستندهما  اأن  الكالم  به  ال�سرورات واحلاجات )...( والذى نختتم  املعانى يف  تظهر  واإمنا 

املحا�سن واملكارم ل ت�سبه فروع اأحدهما فروع الثاين من جهة تعلق كل واحد باأمر غيبي ل ي�سبطه 

الفكر اإذ ل يجري كل مق�سود يف الغيب على ق�سية واحدة فاإذا لح ذلك وجتدد العهد به فالبيع من 

ال�سروريات فكيف ينقدح ت�سبيه فا�سده بفا�سد ق�سم ل �سرورة فيه ول حاجة وهذا قاطع لل�سبه بالكلية 

فاإذا انقطع ال�سبه ومل يلح معنى مل يرتبط الأ�سل بالفرع(الربهان:) �ش:))6

كان  ال�سيا�سة«:)وما  يف  »ال�سروري  يف  قوله  يف  ر�سد  اب��ن  عند  القلب  لهذا  الفل�سفي  الأ�سل   -(

وجوده على الأف�سل فهو اأف�سل مما وجوده من اأجل ال�سرورة( وميثل لذلك باجلانب النطري عند 

الإن�سان)فقد قيل يف �ساأنه يف العلم الطبيعي اإن وجوده بالن�سبة لالإن�سان مل يكن على ال�سرورة بل من 

اأجل الأف�سل( �ش:9)1  

املعايف بن عمران يقول �سمعت  اأحمد بن حنبل �سمعت  الرب: )قال  »التمهيد« لبن عبد  3- جاء يف 

�سفيان الثوري يقول �سمعت من�سورا يقول �سمعت اإبراهيم يقول وذكر عنده البخل فقال قال ر�سول 

اهلل  ]: »اإمنا بعثت لأمتم مكارم الأخالق« ج: 16 �ش: )5)، وخرج ال�سيوطي عن اأبي هريرة،و�سححه 
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النف�سانية« و»التح�سينات« عند الغزايل، بحيث تت�سع عند ابن ر�سد لت�سمل 

خمتلف الأحكام ال�سرعية.

وعموم  تتبع هذه اخلامتة  يظهر من  ما  ومن خالل  ال�سرعية،  فاملقا�سد 

»البداية« وبع�ش الإ�سارات يف »ف�سل املقال« ومناهج الأدلة، ميكن جمعها 

يف املحاور التالية:

ال�سعادة. مق�سد - 

- مق�سد العبادة. 

- مقا�سد اأمهات الف�سائل ومكارم الأخالق.

امل�سلمني.  مق�سد وحدة - 

- مق�سد وجود �سلطة زمنية حتفظ الف�سائل العلمية والعملية.

رعاية امل�سالح. مق�سد - 

يف  وخ�سو�سا  الفل�سفة  يف  مبعارفه  ا�ستعانته  رغم  ر�سد،  ابن  اأن  ويبدو 

ال�ستقراء  منهج  باعتماده  ال�سرع  ملقا�سد  وفيا  بقي  الأخ��الق��ي،  جانبها 

لن�سو�سه،فمالأ تلك القوالب امل�ستفادة مب�سامني �سرعية.

:
(((

- مق�صد ال�صعادة

فمق�سد ال�سعادة يف جوانبها العلمية والعملية والنف�سية تتحقق للموؤمنني 

يجتمع  وما  القيامة  يوم  وروؤيته  به  والأن�ش  وطاعته  وبعبادته  ربهم  مبعرفة 

لهم من ر�سوانه عنهم ور�سوانهم بربهم هاديا ومر�سدا، مطمئنني لق�سائه 

�سورة  تعاىل يف  قوله  الدنيوي، يف  جانبها  اأ�سولها، يف  �سعادة جتد  وقدره، 

الألباين »انظر حديث رقم:9)3) يف �سحيح اجلامع«، وورد اأي�سا بلفظ )بعثت لأمتم �سالح الأخالق( 

 (833 تخريج ال�سيوطي عن اأبي هريرة بلفظ »�سالح الأخالق« و�سححه الألباين:انظر حديث رقم 

)ويف  مكارم  لأمت��م  بعثت  )اإمن��ا  لالألباين«:  ال�سحيحة  »الأح��ادي��ث  يف  اجل��ام��ع.وورد  ال�سحيح  يف 

رواية:�سالح(الأخالق( رفم احلديث :5).

1- جاء يف »ال�سروري يف ال�سيا�سة«ال�سعادة:فعل النف�ش الناطقة فعل الف�سيلة،فال�سعادة تتاأتى:)عندما 

تكون اأفعاله اخلا�سة به �سادرة عنه،وهي يف غاية اخلري والف�سيلة( �ش:7)1.
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النحل)97(: { ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  

گگ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ } ويف اجلانب الأخروي 
�سورة هود)108(:  تعاىل يف  قوله  ال�سابقة  الآية  ت�سمنته  ما  اإىل  اإ�سافة 

ی  ی  ی  ی  جئ      حئ  مئ  ىئ  يئ   جب  حب  خب    مب    }

ىب  يبجت  حت  خت  مت } وغريها من الآيات التي يف حكمها. 
- مق�صد العبادة:

راأ�ش مقا�سد اخللق كما قال تعاىل يف �سورة  ياأتي على  العبادة  ومق�سد 

الذاريات: { ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   

ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ } وما يف حكمها 
من الآيات.وكالمه عن هذا املق�سد يفيد اأنه الأ�سبق والأهم، فقد ذكره يف 

بداية الف�سائل وقال: )فمنها ما يرجع اإىل تعظيم من يجب تعظيمه و�سكر 

، ثم ختم به معتربا اإياه 
)1(

من يجب �سكره ويف هذا اجلن�ش تدخل العبادات(

.
)((

)كال�سروط يف تثبيت هذه الف�سائل(

مق�صد اأمهات الف�صائل ومكارم االأخالق:

ال�سلف  م��ن  الأول  ال�سدر  جمتمع  ب��ه  و���س��ف  م��ا  جمتمعة  ت�سبه  وه��ي 

اأحد  اأن جعل  املق�سد  لأهمية هذا  ،ويكفي 
)3(

والتقوى( الكاملة  ب�)الف�سيلة 

للنا�ش  حتقق  التي  وه��ي  اخللق.  مق�سود  هي  التي  العبادة  مقا�سد  اأه��م 

ال�سحة النف�سية بجانب �سحة الأبدان املطلوبة. يقول ابن ر�سد: )وال�سارع 

هو الذي يبتغي هذا يف �سحة الأنف�ش، وهذه ال�سحة هي امل�سماة تقوى. وقد 

�سرح الكتاب العزيز بطلبها بالأفعال ال�سرعية يف غري ما اآية. فقال تعاىل: 

{ ٹ       ٹ  ٹ  ٹ    ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ }. 

1-  بداية املجتهد ج: ) �ش: 355.

)-  نف�سه ج: ) �ش: 356.

3- ف�سل املقال)�سمن »فل�سفة ابن ر�سد«(�ش:37.
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وقال تعاىل: { ې  ې                 ې  ى  ى  ائ    ائ  ەئ  ەئ  وئوئ  }. 

وقال: { ۉ  ې  ې  ې  ې     ى } اإىل غري ذلك من 

. وقد حتدث ابن ر�سد 
)1(

الآيات التي ت�سمنها الكتاب العزيز من هذا املعنى(

يف هذا املق�سد عن اأربع اأمهات يف املقا�سد:

:
)((

اأ- مق�صد العفة

الق�سد  عدم  يف  العامة  الن�سو�ش  من  يح�سى  ل  ما  املق�سد  هذا  ففي 

على  اإيثارها  اأو  بها  الغرتار  اأو  اإليها  والطمئنان  وحدها  الدنيا  اإىل 

الأمور  ببع�ش  اخلا�سة  والن�سو�ش  عنها،  للغفلة  �سببا  تكون  اأو  الآخ��رة، 

يف هذه الدنيا، ففي املال، مثال، قوله تعاىل يف �سورة البقرة يف �ساأن فقراء 

ہ     ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ    املهاجرين: { 

اأم��وال  م��ع  الأغ��ن��ي��اء  ���س��اأن  يف  وق��ول��ه   ،)(73(  { ے  ے   ھ  
اليتامى{ ىئ  ىئ   ی  یی })الن�ساء 6( وغريها من الآيات.

ٿ   ويف عفة غريزة اجلن�ش، قوله تعاىل يف �سورة النور)33(: { 

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ   }، ويف و�سع الثياب من غري تربج 

1- ف�سل املقال:�ش:35

)- وهي عنده كما جاء يف »ال�سروري يف ال�سيا�سة«:)التو�سط والعتدال يف املطعم وامل�سرب واملنكوح( 

�ش:119 واأ�ستغرب جدا من �سكوت ابن ر�سد وعدم تعليقه على قول اأفالطون يف املناكح حيث دعا 

اإىل �سيوعية اجلن�ش والولدان بني الرجال والن�ساء واإىل نبذ الأ�سرة والق�سد فقط اإىل حت�سني الن�سل 

و�سبط العالقة يف موا�سم حمددة ي�سرف عليها احلكام على غرار ما هو ممكن يف عامل احليوان، من 

غري اأن يعرف الأبناء الآباء ول الآباء الأبناء على وجه التعيني، واإمنا الكتفاء بال�سعور امل�سرتك حتى 

يكون اأدعى بزعمه اإىل التاآلف ونبذ كل اأ�سكال التباغ�ش وال�سراع.

وهي اأفكار ن�سعر ونحن يف مثل زماننا بغرابتها و�سذوذها عن الفطرة والذوق ال�سليم. فكيف يكون وقع 

ذلك يف املجتمعات الإ�سالمية اآنذاك؟ل �سك اأن يف مثل هذه الفلتات، وغريها مما ي�سرب العقيدة يف 

ال�سميم ويروج للخرافة كاعتقاد حتول احلفظة الف�سالء اإىل مالئكة، ما يف�سر نبذ الفل�سفة واأهلها 

اإن كان هذا هو ما يخرج من روؤو�سهم مما ي�سمونه حكمة وهو عني ال�سالل.هذا اإن مل يكن اليهودي 

املرتجم قد ت�سرف يف الن�ش بالتحريف اأو احلذف مثلما فعل مع الأيات والأحاديث واأ�سعار العرب 

�سهد بذلك معرب الن�ش)انظر هام�ش �ش:)9(.
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وزينة يف حكم من اأعفيت من ال�سرت الكامل، قوله تعاىل: { ڃ  ڃ  

چ  چچ }. وف�سيلة العفة تعم عنده ما يتعلق ب�)ال�سنن الواردة يف املطعم 
كلها من  الدنيا  تعم  ال�سرع  املناكح(، وهي يف  الواردة يف  وال�سنن  وامل�سرب 

جهة عدم تعلق القلب بها اإىل حد الت�سحية باملبادئ والدين. وكذا اجتناب 

املحرمات والإ�سراف والتبذير ولغو الأقوال والأفعال مبا ل خري فيه يف دين 

اأو دنيا.

:
(((

ب- مق�صد العدل

ويكفي فيه قوله تعاىل يف �سورة النحل: { چ  چ  چ  ڇ   ڇ  

ڈ   ڎڈ   ڎ   ڌ    ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ  
الكتابة  يف  �سواء  الآية  هذه  حكم  يف  وما   )90(  { ژ  ژ  
�سرة  الأ و  اأ النا�ش  بني  الإ�سالح  و  اأ والق�ساء  احلكم  و  اأ �سهاد  الإ و  اأ

و يف الكيل وامليزان والتعامل بالأموال وغريها من املجالت، التي  بناء، اأ والأ

يطلب فيها العدل والكف عن اجلور اأي )اأجنا�ش ال�سنن التي تقت�سي العدل 

يف الأموال والتي تقت�سي العدل يف الأبدان ويف هذا اجلن�ش يدخل الق�سا�ش 

واحلروب والعقوبات، لأن هذه كلها اإمنا يطلب بها العدل ومنها ال�سنن الواردة 

. والعدل كما هو مطلوب يف اجلماعة مطلوب قبل ذلك يف 
)((

يف الأعرا�ش(

الأفراد، فتكون نتيجة التزام ال�سريعة حتقيق اخلريية والعدل،يقول رحمه 

عدول  اأخيارا  يكونوا  واأن  ال�سرائع  النا�ش  التزام  ذلك  من  )املق�سود  اهلل: 

كما قال تعاىل كتب عليكم ال�سيام كما كتب على الذين من قبلكم { ٹ       

خمتلف  بني  والتوازن  النف�ش  الإن�ساف،و�سبط  هو  العدل  باأن  ال�سيا�سة  يف  ال�سروري  يف  جاء   -1

القوى اإن على م�ستوى النف�ش اأو على م�ستوى اجلماعة،ففي النف�ش اأن تعمل قوة الفهم)العقل( وقوة 

ينبغي  الذي  الوقت  ويف  ينبغي  الذي  ينبغي،باملقدار  ما  ال�سهوة)العفة(  وقوة  الغ�سب)ال�سجاعة( 

وكذلك ال�ساأن يف اجلماعة واملدينة تكون حكيمة و�سجاعة وعفيفة.تاأمتر باأمر )العاقل( وهو احلاكم 

يف �سائر القوى وتكون �سائر القوى خا�سعة له.1-119)1 .

)-  بداية املجتهد ج: ) �ش: 356.
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)1(

ٹ  ٹ  ٹ    ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ }( 

:
(((

ج- مق�صد ال�صخاء

ويبني هذا املق�سد بقوله: )وهي التي يق�سد بها طلب الف�سيلة التي ت�سمى 

ال�سخاء وجتنب الرذيلة التي ت�سمى البخل. والزكاة تدخل يف هذا الباب من 

  قال 
)3(

وجه وتدخل يف باب ال�سرتاك يف الأموال وكذلك الأمر يف ال�سدقات(

تعاىل يف �سورة احلديد: { ک  گ  گ  گ  گ    ڳ      ڳ  

التغابن:  �سورة  يف  وجل  عز  وقال   { ں   ڻ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ      ڱ  ں  
{ ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ   ڭ  

ۅ   ۋ   ٴۇ  ۋ   ۈ   ۆ  ۆ  ۈ    ۇ     ۇ   ڭ  ڭ  ڭ  
ۅ   ۉۉ  ې  ې    ې }، ون�سو�ش الإنفاق ل يكاد يح�سيها عد.

:
(((

مق�صد ال�صجاعة

ال�سنن  الجتماع:  املهمة يف حني  ال�سنة  بقوله: )ومن  املق�سود  اأنه  ويبدو 

الواردة يف املحبة والبغ�سة والتعاون على اإقامة هذه ال�سنن، وهو الذي ي�سمى 

النهي عن املنكر والأمر باملعروف، وهي املحبة والبغ�سة اأي الدينية التي تكون 

1- بداية املجتهد ج: 1 �ش: 1))

العملية،والعفة  الأمور  قبل  هو من  اإمنا  بالكرم،قال:)العدل  ال�سيا�سة«  »ال�سروري يف  و�سماه يف   -(

من قبل ال�سهوات املعيقة لفعل كل ما هو جميل،وال�سجاعة من قبل الأ�سياء ال�سارة،والكرم من قبل 

املال( �ش:)15

3-  بداية املجتهد ج: ) �ش: 356

)- جاء يف ال�سجاعة يف »ال�سروري يف ال�سيا�سة« )خمت�سر كتاب ال�سيا�سة لأفالطون لبن ر�سد:)اإنها 

التهور واجلنب، وهي ملكة بها ي�سري الإن�سان �سجاعا حيث يجب،  �سفة حت�سل يف النف�ش تقع بني 

وباملقدار الذي يجب، والوقت الذي يجب( �ش:78 وقال عنها اأي�سا اإنها  )الثبات على الراأي والتم�سك 

به حتى ي�سري طبعا للجميع عند مواجهتهم اأحوال القوة واأحوال ال�سعف، اأعني القوة اأمام ما يخيف 

اأو يخ�سى منه، وال�سعف اأمام ال�سهوات( �ش:117، نقله عن العربية اإىل العربية د اأحمد �سحالن- 
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 .
)1(

اإما من قبل الإخالل بهذه ال�سنن واإما من قبل �سوء املعتقد يف ال�سريعة(

احلق  قول  وعموم  املنكر  عن  والنهي  باملعروف  الأم��ر  مبهمة  قيام  ل  حيث 

واإقامته واجلهاد بغري �سجاعة و�سرب.قال تعاىل: { ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  

ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  
ۓ  ۓ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋۅ   ۅ  ۉ  

ۉ })املائدة: )5( وغري ذلك من اآيات الذكر احلكيم.
اإليه  يقول ابن ر�سد يف »ال�سروري يف ال�سيا�سة« يف تعليقه على ما ذهب 

اأفالطون باأن ل �سبيل اإىل تاأديب الأمم ال�سالة اإل باإكراهها بوا�سطة احلرب 

اإىل  الأخيار:)فالدعوة  مع  الإقناع  �سبيل  �سلوك  بعد  بالف�سائل  الأخذ  على 

 ويبدو اأن 
)((

اهلل تعاىل تكون باإحدى �سبيلني:�سبيل املوعظة و�سبيل اجلهاد(

واإعمال جهاد  والإقناع،  املوعظة  ب�سبيل  الدعوة  الكتفاء يف  بزماننا  الأليق 

الدفع و�سد العدوان دون جهاد الفتح، اإل اأن يكون فتح اإعالم وتعليم وما يف 

حكمهما. 

- مق�صد وحدة امل�صلمني: 

ويظهر من اإ�سادته يف ف�سل املقال بحال ال�سدر الأول من ال�سلف يف جتنب 

البتداع يف العقيدة حيث كان اأمرهم جمتمع )واأما من اأتى بعدهم فانهم 

ملا ا�ستعملوا التاأويل، قل تقواهم وكرث اختالفهم وارتفعت حمبتهم وتفرقوا 

وبخا�سًة  بع�سًا  بع�سهم  كفر  حتى  الإ�سالم  فرق  )ن�ساأت  حيث   ،
)3(

فرقًا(

 ف�»اأوقعوا النا�ش من قبل ذلك يف �سناآن وتباغ�ش وحروب 
)((

الفا�سدة منها(

1-  بداية املجتهد ج: ) �ش: 356

)- ال�سروري يف ال�سيا�سة �ش:81

3- ف�سل املقال:�ش:37

)- ف�سل املقال:�ش:36
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. ول �سيء اأ�سر للم�سلمني من 
)1(

ومزقوا ال�سرع وفرقوا النا�ش كل التفريق«

الفرقة، يقول يف ال�سروري يف ال�سيا�سة:)ول �سر اأعظم من ال�سيا�سة التي 

اأعظم يف �سيا�سة  انه ل خري  الواحدة مدنا متعددة، كما  جتعل من املدينة 

.
)((

املدن من اجلمع بينها وتوحيدها(

العقائدي  الخ��ت��الف  ه��و  لي�ش  ال��ف��روع  فقه  يف  الخ��ت��الف  اأن  �سك  ول 

الأحوال  اختالف  ل�ستيعاب  مطلوب  وكاأنه  اأحيانا  يظهر  حيث  وال�سيا�سي، 

للرحمة و�سعورا من  للحرج وب�سطا  اإزالة  الأ�سخا�ش،  والبيئات بل وظروف 

اجلميع مبا ي�سعهم من رداء ال�سريعة. ومع كل ذلك فلي�ش اأروع من الإجماع 

اإذا وقع ومن الختالف اإذا ارتفع، يقول ابن ر�سد يف الختالف الكثري الذي 

وقع يف �سم الذهب اإىل الف�سة يف الزكاة ويف �سفة ال�سم من املجيزين له 

)وي�ستحيل يف عادة التكليف والأمر بالبيان اأن يكون يف اأمثال هذه الأ�سياء 

املحتملة حكم خم�سو�ش في�سكت عنه ال�سارع حتى يكون �سكوته �سببا لأن 

يعر�ش فيه من الختالف ما مقداره هذا املقدار وال�سارع اإمنا بعث ] لرفع 

.
)3(

الختالف(

- مق�صد وجود �صلطة زمنية حتفظ الف�صائل العلمية والعملية:

واإذا تعذر مق�سد الوحدة فال اأقل من وجود �سلطة قائمة تقيم من الدين 

يف  واردة  �سنن  )ومنها  قوله:  يف  املق�سد  هذا  يظهر  و  بغريها،  يقوم  ل  ما 

الجتماع الذي هو �سرط يف حياة الإن�سان وحفظ ف�سائله العملية والعلمية 

والقوام  الأئمة  تكون �سنن  اأن  اأي�سا  لزم  ولذلك  بالريا�سة  املعرب عنها  وهي 

معطلة  املقا�سد  ه��ذه  ج��ل  تبقى  الزمنية  ال�سلطة  ه��ذه  فبغري  ب��ال��دي��ن( 

وخ�سو�سا يف م�ستواها الجتماعي، بل والفردي اأي�سا يف حال وجود نظام 

1- ف�سل املقال:�ش:36.

)- ال�سروري يف ال�سيا�سة:�ش:130.

3-   بداية املجتهد ج: 1 �ش: 188.
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تنعدم فيه احلرية وي�سود فيه قهر النا�ش على مناهج وطرق ومذاهب حتارب 

الفطرة وتهدم الف�سائل.

مبا�سرتها  ميكن  ل  العملية  الأحكام  بع�ش  اأن  اإىل  ر�سد  ابن  اأ�سار  وقد 

والعدل  والأم��ن  اجلهاد  وفري�سة  احلدود  اإقامة  مثل  �سلطة  بغري  واإعمالها 

وعدد من الأحكام، يقول: )قال القا�سي [: وينبغي اأن تعلم اأن الأحكام 

ذكرناه يف هذا  ما  وجل  احلكام  به  يق�سي  ق�سم  ق�سمني:  تنق�سم  ال�سرعية 

اأكرثه  به احلكام، وهذا  يق�سي  وق�سم ل  الق�سم،  الكتاب هو داخل يف هذا 

ال�سالم  رد  مثل  هو  الأحكام  من  اجلن�ش  وهذا  اإليه.  املندوب  يف  داخل  هو 

التي  كتبهم  اأواخ��ر  يف  الفقهاء  يذكره  مما  ذلك  وغري  العاط�ش  وت�سميت 

.
)1(

يعرفونها باجلوامع(

ڄ   ڦ    ڦ    ڦ   ڦ     ڤ   ڤ    } وج����ل:  ع��ز  اهلل  ق���ال 

چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ     ڃ   ڄ    ڄ   ڄ  
چ  ڇ     ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ   ڈ     ڈ  ژ      
ڳ   ڳ   گ   گ    گ   گ   ک   ک   ک    ک   ڑ   ژڑ  
ٱ    } تعاىل:  وقال   )56 )النور:   { ڱ  ڱ    ڱ   ڳ   ڳ  
ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ    پ   پ   پ   ٻپ   ٻ   ٻ   ٻ  
ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹٹ   ٹ   ٿ   ٿ    ٿ        ٿ   ٺ        ٺ   ٺ  
ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ   ڃڃ  
چ  چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ        ڎ  ڎ  
ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  کگ   

گ  گ  گ } )احلج: 1-39)( 

وقال تعاىل: { ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  

ڻ  ۀ  ۀ  ہ       ہ    ہ  ہ  ھ })ال�سورى( وقال عز وجل: { ۈئ  

1- بداية املجتهد ج: ) �ش: 355.
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ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  یی  جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب       حب  
خب  مب  ىب               يب  جت  حت  ختمت  ىت  يت  جث  مث })الن�ساء(.

يطيعونها  �سلطة  على  جمتمع  اأمرهم  يكون  اأن  املومنني  يف  فالأ�سل 

يف املعروف تقيم فيهم حكم اهلل وحدوده وتقودهم يف مدافعتهم للباطل 

من حولهم. والآيات التي تخاطب اأويل الأمر كثرية تفيد اأن غيابهم �ستتعطل 

معه جملة من الفرائ�ش والواجبات. 

- ال�صريعة مبنية على رعاية امل�صالح:

من  هي  اأكرثها  ال�سرع  يف  املعاين  املعقولة  )الأحكام  اأن  ر�سد  ابن  يوؤكد 

مندوب  الأك��رث هي  وه��ذه يف  امل�سالح  باب  اأو من  الأخ��الق،  باب حما�سن 

.
)1(

اإليها(

امل�سالح  رعاية  فيها  يجتمع  اأن  عنده  بعيدا  لي�ش  العبادات،  وحتى  بل 

املفرو�سة  العبادات  اأ�سباب  تكون  اأن  ميتنع  ل  املعقولة  والتعبد،)وامل�سالح 

.
)((

حتى يكون ال�سرع لحظ فيهما معنيني معنى م�سلحيا ومعنى عباديا(

بامل�سالح،  الأخ��ذ  يف  وامل�سيقني  املو�سعني  بني  خ��الف  من  يكن  ومهما 

»ال�سروري«:  يف  ر�سد  ابن  يقول  لها.  ال�سريعة  رعاية  تاأكيد  اإل  ميكن  فال 

اإليها ال�سرع لكن مبقدار ما وبحد  )وباجلملة، النظر يف امل�سالح قد ندب 

.
)3(

ما، وهو ما �سهد لنا بكونها اأو كون جن�سها م�سلحة(

ويقول اأي�سا يف الأخذ بالقيا�ش املر�سل الذي هو اإعمال للم�سالح: )وقد 

قلنا يف غري ما مو�سع اإنه لي�ش يقول به اأحد من فقهاء الأم�سار اإل مالك 

1- بداية املجتهد ج: 1 �ش: )5.

)- بداية املجتهد ج: 1 �ش: 11.

3-  ال�سروري: �ش:98.
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.
)1(

ولكنه كال�سروري يف بع�ش الأ�سياء(

ول �سالح للنا�ش على احلقيقة بغري ال�سريعة، فال�سرع ي�سلح النفو�ش كما 

الطب ي�سلح الأبدان، و)ن�سبة الطبيب اإىل �سحة الأبدان ن�سبة ال�سارع اإىل 

.
)((

�سحة الأنف�ش(

:
)3(

- حفظ الكليات وال�صروريات

القراآن  اآي��ات  بت�صافر  املحتملة  املعطيات  من  العديد  ر�صد  ابن  عر�ض 

واأحاديث الر�صول ] توؤكد احلر�ض على حفظ الكليات وال�صروريات.

- من املقا�صد حفظ الدين:

قد  الأكرب  والعقاب  ر�سد:(  ابن  يقول  ال�سرائع،  النا�ش  التزام  ومن ذلك 

اأغلب من اجلنايات واإن كانت اجلناية  اأميل وهو لها  اإليه النف�ش  يو�سع ملا 

متقاربة اإذ كان املق�سود من ذلك التزام النا�ش ال�سرائع واأن يكونوا اأخيارا 

عدول كما قال تعاىل: كتب عليكم ال�سيام كما كتب على الذين من قبلكم 

.
)((

لعلكم تتقون( 

1-  بداية املجتهد ج: ) �ش: )0).

)- ف�سل املقال:�ش:35.

3- اأعتقد اأن ت�سنيف امل�سلمني للم�سالح اإىل �سروري وحاجي وحت�سيني قد يكون مما ا�ستفادوه 

�سروري:  نواع:  اأ ثالثة  اإىل  اأفالطون  عند  احلاجات  تق�سيم  جاء  فقد  اليونانية،  الفل�سفة  من 

اأي ما كان  العي�ش،وحت�سيني:  اأجل رخاء  يتوقف عليه قوام وجوده،وحاجي:وهو ما كان من  ما  وهو 

على جهة الأح�سن،انظر:�ش:75 وهو القائل: )اأول احلاجات واأعظمها هي املاأكل، لأنه �سرط احلياة 

والوجود، وثانيها امل�سكن، وثالثها امللب�ش وما �سابهه.( �ش 9)) فال يبعد اأن تت�سرب هذه املفاهيم من 

الفل�سفة اإىل علم الكالم ومنه اإىل الأ�سول والفقه، واجلويني والغزايل كالهما من كبار املتكلمني، وقد 

كتب الغزايل يف مقا�سد الفال�سفة وتهافتهم وغريها من كتبهم. 

)- بداية املجتهد ج: 1 �ش: 1)).
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ب- من مقا�صد ال�صرع حفظ النفو�ض:

امل�سلحة  اإىل  النظر  اجلماعة  بالواحد  قتل  من  ر�سد:)فعمدة  ابن  يقول 

قوله  يف  الكتاب  عليه  نبه  كما  القتل  لنفي  �سرع  اإمنا  القتل  اأن  مفهوم  فاإنه 

تعاىل: { ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  } واإذا كان ذلك كذلك، فلو 

مل تقتل اجلماعة بالواحد لتذرع النا�ش اإىل القتل باأن يتعمدوا قتل الواحد 

.
)1(

باجلماعة(

وقوله اأي�سا:)واأما متى ي�ستقاد من اجلرح فعند مالك اأنه ل ي�ستقاد من 

جرح اإل بعد اندماله .وعند ال�سافعي على الفور. فال�سافعي مت�سك بالظاهر 

ومالك راأى اأن يعترب ما يوؤول اإليه اأمر اجلرح خمافة اأن يق�سي اإىل اإتالف 

الربد  ول  ال�سديد  احلر  يف  مالك  عند  يقاد  )ول  اأي�سا:  وقوله   
)((

النف�ش(

.
)3(

ال�سديد ويوؤخر ذلك خمافة اأن ميوت املقاد منه(

وقوله اأي�سا يف �ساأن القائلني بالق�سامة باأنها: )منفردة بنف�سها خم�س�سة 

الدماء  حوطة  ذلك  يف  العلة  اأن  وزعم  املخ�س�سة  ال�سنن  ك�سائر  لالأ�سول 

وذلك اأن القتل ملا كان يكرث، وكان يقل قيام ال�سهادة عليه لكون القاتل اإمنا 

.
)((

يتحرى بالقتل موا�سع اخللوات جعلت هذه ال�سنة حفظا للدماء(

ج- من مقا�صد ال�صرع حفظ العقول:

قال ابن ر�سد يف حجة احلجازيني يف حترمي الأنبذة امل�ستدة بعد ا�ستيفاء 

طريق ال�سماع: )فاأما التي من جهة ال�ستقاق فاإنهم قالوا اإنه معلوم عند اأهل 

اللغة اأن اخلمر اإمنا �سميت خمرا ملخامرتها العقل فوجب لذلك اأن ينطلق 

ا�سم اخلمر لغة على كل ما خامر العقل( ثم ذكر احتجاج العراقيني من جهة 

1- بداية املجتهد ج: ) �ش: 99)-300.

)-  نف�سه ج: ) �ش: 306.

3-نف�سه ج: ) �ش: 306.

)- نف�سه ج: ) �ش: 1)3.
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النظر بقولهم: )قد ن�ش القراآن اأن علة التحرمي يف اخلمر اإمنا هي ال�سد 

القدر  توجد يف  )العلة  وباأن هذه  والبغ�ساء(،  العداوة  ووقوع  عن ذكر اهلل 

امل�سكر فيما دون ذلك فوجب اأن يكون ذلك القدر هو احلرام اإل ما انعقد 

عليه الإجماع من حترمي قليل اخلمر وكثريها( اإىل اأن يقول : قال القا�سي 

والذي يظهر يل واهلل اأعلم اأن قوله عليه ال�سالة وال�سالم كل م�سكر حرام 

اأن يراد به القدر امل�سكر ل اجلن�ش امل�سكر فاإن ظهوره يف  واإن كان يحتمل 

تعليق التحرمي باجلن�ش اأغلب على الظن من تعليقه بالقدر ملكان معار�سة 

ذلك القيا�ش له على ما تاأوله الكوفيون فاإنه ل يبعد اأن يحرم ال�سارع قليل 

اأي يف حق انتهاك حرمة العقول   ،
)1(

امل�سكر وكثريه �سدا للذريعة وتغليظا(

حتى تبقى يف حفظ وعافية. 

د- من مقا�صد ال�صرع حفظ االأن�صاب:

 يقول ابن ر�سد يف �ساأن من اأحلق املطلقات باملتوفى عنهن اأزواجهن يف 

الإحداد من جهة املعنى )وذلك اأنه يظهر من معنى الإحداد اأن املق�سود به 

اأن ل تت�سوف اإليها الرجال يف العدة ول تت�سوف هي اإليهم وذلك �سدا للذريعة 

.
)((

ملكان حفظ الأن�ساب واهلل اأعلم(

ه�- من مقا�صد ال�صرع حفظ االأعرا�ض:

حيث  من  اختلفوا  �سهود  �سهادة  تلفيق  يف  ر�سد  ابن  قول  مثل  يف  وذل��ك 

كال�سهادة  تلفق؟  ل  اأم  باملكان  املخالفة  ال�سهادة  تلفق  )هل  اأي:  املكان، 

بالزمان  اأ�سبه  واملكان  تلفق  ل  اأنها  على  اأجمعوا  فاإنهم  املختلفة بالزمان 

والظاهر من ال�سرع ق�سده اإىل التوثق يف ثبوت هذا احلد اأكرث منه يف �سائر 

، حفاظا على الأعرا�ش. 
)3(

احلدود(

1- نف�سه ج: 1 �ش: 7)3.

)- نف�سه ج: ) �ش: 93.

3-نف�سه ج: ) �ش: 9)3.
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و- من مقا�صد ال�صرع حفظ االأموال:

اأف�سل  هو  هل  العلماء  فاختلف  اللتقاط  )فاأما  ر�سد:  ابن  قول  مثل 

اأم الرتك فقال اأبو حنيفة الأف�سل اللتقاط لأنه من الواجب على امل�سلم 

.
)1(

امل�سلم( اأخيه  مال  يحفظ  اأن 

الربا  يف  املعنى  معقول  كان  ملا  قالوا  نهم  )فاإ الربا  �ساأن  يف  وقال 

اإمنا هو اأن ل يغنب بع�ش النا�ش بع�سا واأن حتفظ اأموالهم فواجب اأن يكون 

  .
)((

ذلك يف اأ�سول املعاي�ش وهي الأقوات(

الفقهاء على  يقول: )وال�سمان عند  املال،  ال�سمان حفظ  له  �سرع  ومما 

ال�سفر  �ساأن  ويف   ،
)3(

الأم���وال( وحفظ  امل�سلحة  ملكان  اأو  بالتعدي  وجهني 

يجب  اأنه  اجلميع  فعند  )وباجلملة  يقول:  الغري  عند  اإيداعها  اأو  بالوديعة 

كان  فما  اأموالهم،  حتفظ  اأن  النا�ش  عادة  به  جرت  مما  يحفظها  اأن  عليه 

اأنه حفظ اختلف فيه  اتفق عليه وما كان غري بني  اأنه حفظ  بينا من ذلك 

اأنه  مثل اختالفهم يف املذهب فيمن جعل وديعة يف جيبه فذهبت والأ�سهر 

 وقال يف حد احلرز: )والأ�سبه اأن يقال يف حد احلرز اإنه ما �ساأنه 
)((

ي�سمن(

اأ�سبه  وما  الأغ��الق واحلظائر  اأخذها مثل  يع�سر  الأم��وال كي  به  اأن حتفظ 

.
)5(

ذلك(

دراهم  ثالثة  يف  )القطع  باأن:  تعلل  ال�سرقة  يف  القطع  يف  �سدد  ومن 

اأحوط  دراهم  ع�سرة  اأي  املقابل  ال��راأي  كان  واإن   
)6(

لالأموال( اأحفظ 

1- نف�سه ج: ) �ش: 8)).

)-  نف�سه ج: ) �ش: 98.

3- نف�سه ج: ) �ش: )17.

)- نف�سه ج: ) �ش: )3).

5- نف�سه ج: ) �ش: 336.

6- نف�سه ج: ) �ش: 335.
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املال. من  باحلفظ  واأوىل  اأ�سرف  وهو  للع�سو 

- من مقا�صد ال�صرع مراعاة احلاجات ورفع احلرج:

ففي »البداية« مناذج كثرية من الجتهادات التي روعيت فيها احلاجات، 

ابن  يقول  الأم��ة،  الزكاة ح�سب حاجات  الإم��ام يف �سرف  من ذلك: حرية 

ر�سد: )فذهب مالك واأبو حنيفة اإىل اأنه يجوز لالإمام اأن ي�سرفها يف �سنف 

، ويف نف�ش 
)1(

واحد اأو اأكرث من �سنف واحد اإذا راأى ذلك بح�سب احلاجة(

اإذ كان املق�سود  اأهل احلاجة  بها  يوؤثر  اأن  يقت�سي  ال�سياق يقول: )واملعنى 

باحلاجة)قال  مالك  ربطها  قلوبهم  املوؤلفة  وبخ�سو�ش   
)((

اخللة( �سد  به 

التفات منه  الإ�سالم، وهذا كما قلنا  الآن لقوة  املوؤلفة  اإىل  مالك: ل حاجة 

.
)3(

اإىل امل�سالح(

ويف العتكاف، رخ�سوا يف خروج املعتكف للحاجة ال�سرورية )واأما موانع 

املعتكف  اأعمال  هي  التي  الأفعال  عدا  ما  اأنها  على  فاتفقوا  العتكاف، 

واأنه ل يجوز للمعتكف اخلروج من امل�سجد اإل حلاجة الإن�سان اأو ما هو يف 

.
)((

معناها مما تدعو اإليه ال�سرورة(

)والأنكحة  اإليها:  ال�سديدة  للحاجة  النكاح  يف  الروؤية  يف  ال�سرع  ورخ�ش 

ل غرر فيها لأن املق�سود بها املكارمة ل املكاي�سة ولأن احلاجة اإىل اخليار 

النكاح  اإىل  البنت  وحاجة   
)5(

البيوع( يف  منه  اأ�سد  النكاح  يف  والروؤية 

اأ�سد، اإما لعدم النفقة واإما ملا يخاف عليها من عدم ال�سون واإما لالأمرين 

1- نف�سه ج: 1 �ش: 01).

)- نف�سه ج: 1 �ش: 01).

3- نف�سه ج: 1 �ش: 01).

)- نف�سه ج: 1 �ش: 31).

5- نف�سه ج: ) �ش: 6.
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فقط  ولي�ش  بح�سب احلاجة  البيوع  مالك مدة اخليار يف  وربط   
)1(

جميعا(

بح�سب الن�ش الوارد)واأما مدة اخليار عند الذين قالوا بجوازه فراأى مالك 

اإىل  بتقدر احلاجة  يتقدر  اإمنا  واأنه  نف�سه  له قدر حمدود يف  لي�ش  اأن ذلك 

.
)((

اختالف املبيعات وذلك يتفاوت بتفاوت املبيعات(

عني  ق�سد  �ساأن  يف  يقول  احل��رج،  رف��ع  يف  ال�سرع  مقا�سد  وبخ�سو�ش 

القبلة:)لو كان واجبا ق�سد العني لكان حرجا، وقد قال تعاىل: { ھ  ھ   

ھ   ھ  ے   ے  ۓۓ } فاإن اإ�سابة العني �سيء ل يدرك اإل بتقريب وت�سامح 
طرق  من  ذلك  بغري  فكيف  ذلك،  يف  الأر�ساد  وا�ستعمال  الهند�سة  بطريق 

الجتهاد ونحن مل نكلف الجتهاد فيه بطريق الهند�سة املبني على الأر�ساد 

 .
)3(

امل�ستنبط منها طول البالد وعر�سها(

وقال فيمن فرق يف م�سح اخلف بني اخلرق الكبري والي�سري، )واأما التفريق 

، وقال يف ا�سرتاط 
)((

بني اخلرق الكثري والي�سري فا�ستح�سان ورفع للحرج(

لعله  كله  امل�سجد يف وجوب اجلمعة: )وهذا  ل�سقف  املالكية  متاأخري  بع�ش 

، ويف رخ�سة الإفطار والق�سر قال: 
)5(

تعمق يف هذا الباب ودين اهلل ي�سر(

.
)6(

)وهذا كله يدل على  التخفيف والرخ�سة ورفع احلرج(

وقال فيمن اأطال عدة املراأة اليائ�سة من احلي�ش اإىل �سنة )وهذا الراأي 

.
)7(

فيه ع�سر وحرج ولو قيل اإنها تعتد بثالثة اأ�سهر لكان جيدا(

1- نف�سه ج: ) �ش: 11.

)- نف�سه ج: ) �ش: 158.

3- نف�سه ج: 1 �ش: 80.

)- نف�سه ج: 1 �ش: )1.

5- نف�سه ج: 1 �ش: 116.

6- نف�سه ج: 1 �ش: 1)1.

7- نف�سه ج: ) �ش: 69.

110



ويف التخفيف عن املكلفني والرفق بالنا�ش يقول: )والأ�سبه بغر�ش ال�سرع 

اإ�سقاط الزكاة عن املديان لقوله عليه ال�سالة وال�سالم فيها �سدقة توؤخذ 

.
)1(

من اأغنيائهم وترد على فقرائهم واملدين لي�ش بغني(

ومثاله اأي�سا قوله: )اإل اأنه ملا كان مفهوم ا�سرتاط الن�ساب اإمنا هو الرفق 

 ،
)((

فواجب اأن يكون الن�ساب من �سرطه اأن يكون ملالك واحد وهو الأظهر(

الباب دليل  الثابتة يف هذا  ال��واردة  اأبو عمر وال�سنن  ويف �سنن احلج: )قال 

 ومثاله اأي�سا قوله يف تربير من منع كراء الأر�ش من 
)3(

على طرح امل�سقة(

الفقهاء: )قال القا�سي وي�سبه اأن يقال يف هذا املعنى يف ذلك ق�سد الرفق 

بينهما  ال�سبه  ووج��ه  امل��اء  بيع  النهي عن  كما  الأر���ش  وج��ود  لكرثة  بالنا�ش 

. ول �سك اأن الرفق يف زماننا يتجلى يف ترجيح القول 
)((

اأنهما اأ�سال اخللقة(

بكرائها لقلة الأر�ش يف الأغلب الأعم وللحاجة.

الأخذ بالعزائم يف ال�شرع من التح�شينيات:

جتدر الإ�سارة اإىل ميل ابن ر�سد يف الرتتيب اأحيانا اإىل الأخذ بالأف�سل 

 واحلاجي، ويرى ذلك من 
)5(

ح�سب راأيه وعدم الكتفاء بالواجب وال�سروري

قبيل الأخذ بالف�سائل، ولهذا رتب الأخالق يف املقا�سد الكربى املرجوة من 

العبادات واملعامالت وجممل الدين. واإذا كان هذا ممكنا من جهة النظر، 

فاإنه من الناحية العملية ل بد اأن تاأخذ امل�سائل التح�سينية موقعها الطبيعي 

1- نف�سه ج: 1 �ش: 179.

)- نف�سه ج: 1 �ش: 188.

3- نف�سه ج: 1 �ش: 311.

)- نف�سه ج: ) �ش: 167.

5- جاء يف »ال�سروري يف ال�سيا�سة:)ل ينبغي لالإن�سان اأن يقت�سر يف وجوده على ما هو �سروري،اإذ 

اأن له غاية يكون بها اأف�سل من الوقوف عند الأمر ال�سروري(.
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 واحلاجيات، فنجد يف »البداية » عبارات من مثل:حما�سن 
)1(

بعد ال�سروريات

1- �ساأن عدد من العلماء واملفكرين، يذهب اجلابري اإىل �سرورة تو�سيع معاين ال�سروريات واحلاجيات 

»ال�سروريات«  القدامى  فقهاوؤنا  فيها  ح�سر  التي  اخلم�سة  الأم��ور  اإن  )فعال،  يقول:  والتح�سينيات 

فعال  ي�ستهدف  ت�سريع  لكل  اأ�سا�سية  مقا�سد  اأي  بالفعل،  �سرورية  اأمورا  و�ستبقى  تزال،  وما  كانت، 

خدمة م�سالح الب�سر. غري اأن م�سالح النا�ش اليوم مل تعد مق�سورة على حفظ الدين والنف�ش والعقل 

والن�سل واملال، بل اإنها ت�سمل بالإ�سافة اإىل الأمور اخلم�سة املذكورة اأمورا اأخرى نعتقد اأنه ل بد من اأن 

ندرج فيها : احلق يف حرية التعبري وحرية النتماء ال�سيا�سي، واحلق يف انتخاب احلاكمني وتغيريهم، 

واحلق يف ال�سغل واخلبز وامل�سكن وامللب�ش، واحلق يف التعليم والعالج... اإىل غري ذلك من احلقوق 

الأ�سا�سية للمواطن يف املجتمع املعا�سر.

 اأما احلاجيات، فبالإ�سافة اإىل ما ذكره فقهاوؤنا القدامى، هناك حاجيات جديدة، مثل احلاجة اإىل 

توفري ال�سحة والوقاية من الأمرا�ش باإعداد ما يكفي من م�ست�سفيات وغريها، واحلاجة اإىل ما ل بد 

اإىل ما ل بد  العلمية والفنية والنظرية، واحلاجة  منه لتن�سيط الإبداع الفكري يف خمتلف املجالت 

التي يتطلبها ع�سرنا، فحدث  التح�سينيات  اأما  بالواقع والأحداث...  منه لكت�ساب معرفة �سحيحة 

وتكميلي  وحت�سيني  وحاجي  �سروري  هو  مبا  فيتعلق  الآخر  الوجه  اأما  يقولون.)...(  كما  حرج،  ول 

املنيع  القومي  الوجود  اأن من �سروريات  اأن هناك من يجادل يف  الأمة ككل. ول نعتقد  اإىل  بالن�سبة 

للعرب وامل�سلمني يف الع�سر احلا�سر قيام حد اأدنى من الوحدة بني دولهم، قوامه التخطيط امل�سرتك 

والتعاون الفعلي والت�سامن احلقيقي و�سول اإىل اأ�سكال واأنواع من التكتالت الإقليمية التي اأ�سبحت 

�سرورية يف هذا الع�سر.

 ول ن�سك يف اأن جميع العرب وامل�سلمني ومعهم جميع اأحرار العامل يقرون اليوم باأن من �سروريات 

م�سريه  تقرير  من  �سعبها  ومتكني  فل�سطني  حترير  العاملي:  الوجود  بل  العربي،  الوجود  ا�ستقرار 

بنف�سه... ول نخال اأن هناك من يجادل يف اأن �سروريات التنمية والتقدم يف الوطن العربي يف الع�سر 

احلا�سر تتطلب بناء ال�سلطة فيه على اأ�س�ش دميقراطية حقيقية، وبناء العالقات الجتماعية يف كل 

بلد من بلدانه وقطر من اأقطاره على العدالة الجتماعية.

)...(اإذا كانت هناك �سرورات عامة خالدة كتلك التي اأح�ساها فقهاوؤنا بالأم�ش، فاإن لكل ع�سر 

من  جزءا  ع�سرنا  �سروريات  جعل  يف  ننجح  فعندما  وهكذا  وحت�سينياته...  وحاجياته  �سرورياته 

مقا�سد �سريعتنا، فاإننا �سنكون قد عملنا لي�ش فقط على فتح باب الجتهاد يف وقائع ع�سرنا املتجددة 

لها  ت�سمن  ب�سورة  نف�سها  �سريعتنا  اأ�سول  تاأ�سيل  يف  العمل  بداأنا  قد  اأي�سا  �سنكون  بل  املتطورة، 

ال�ستجابة احلية لكل ما يح�سل من تغيري اأو يطراأ من جديد(.

مقال:)عندما ننجح يف جعل �سروريات ع�سرنا جزءا من مقا�سد �سريعتنا( حممد عابد اجلابري(

موقع حممد عابد اجلابري( )0-03-)00) . واأقول مع اأ�ستاذنا اأحمد الري�سوين كما جاء يف موقعه 

وهي  لغري.  ا�سطالحية  م�ساألة  هي  �ست،  اأو  خم�ش  يف  ال�سرورية  امل�سالح  »ح�سر  :اإن  الإلكرتوين 

ال�سبعني  اإىل  : هي  اأ�سبٌع هي ؟ فقال   : ابن عبا�ش  الكبائر، حني �سئل عنها  �سبيهة يف ذلك مب�ساألة 

اأقرب!«.
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الأخالق،واملندوب اإليه،والأف�سل.. وما يف حكم هذه ال�سيغ:

الفقه  واإن كان حكمها يف  الطهارة  قوله يف  الأخ��الق، مثل  ففي حما�سن 

الوجوب اإل اأن موقعها من جممل الدين ميكن ترتيبه يف التح�سينيات ويف: 

 ،
)1(

)باب حما�سن الأخالق اأو من باب امل�سالح وهذه يف الأكرث هي مندوب(

وقال يف عموم النظافة: )معلوم اأن املق�سود بها النظافة وذلك من حما�سن 

، ومثله يف املعامالت مثل اأحكام الرجوع يف الهبة)قال القا�سي 
)((

الأخالق(

 .
)3(

والرجوع يف الهبة لي�ش من حما�سن الأخالق(

والتعبري باملندوب اإليه كثري، مثل قوله يف �سالة اجلماعة يف التح�سينيات 

املرتبطة بالدين )ال�سالة يف جماعات من جن�ش املندوب اإليه وكاأنها كمال 

 ،
)5(

، و)ركعتي دخول امل�سجد مندوب اإليها(
)((

زائد على ال�سالة الواجبة(

، والعارية يف املعامالت)اأما الإعارة 
)6(

اإليه بال�سرع( و)والعتكاف مندوب 

، وعموم ما يرد يف كتب »اجلامع« يف اأواخر 
)7(

فهي فعل خري ومندوب اإليه(

فال�سروريات ن�ستطيع ح�سرها يف خم�ش اأو اأقل، ون�ستطيع اأن نو�سلها اإىل خم�سني اأو اأكرث، بح�سب 

ال�ستعمال ال�سطالحي، وبح�سب الإجمال والدمج فيما بينها، اأو التفكيك والتف�سيل يف مفرداتها..

ا�ستدراك  . وكل  والذين جعلوها خم�سًا حمقون متاما بح�سب ا�سطالحهم ومفهومهم ومق�سودهم 

عليهم، فجوابه موجود عندهم داخل م�سمى املقا�سد اخلم�سة املذكورة عندهم . ومن اأراد اأن يزيد 

ويو�سع ويكرث، فذلك ممكن ومي�سور، ب�سرط اإعطاء مفهوم اأدنى واأ�سيق ملعنى ال�سروريات، �سيكون 

اأقرب اإىل معناها اللغوي والفقهي والعريف«.

1- بداية املجتهد ج: 1 �ش: )5.

)- نف�سه ج: 1 �ش: 55.

3- نف�سه ج: ) �ش: 50).

)- نف�سه ج: 1 �ش: )10.

5- نف�سه ج: 1 �ش: 151.

6- نف�سه ج: 1 �ش: 8)).

7- نف�سه ج: ) �ش: 35).
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يدخل  مما  وغريها  املري�ش  وعيادة  والعطا�ش  ال�سالم  ك��اآداب  الفقه  كتب 

املندوب  يف  داخ��ل  هو  اأك��رثه  وه��ذا  احلكام  به  يق�سي  ال��ذي)ل  الق�سم  يف 

.
)1(

اإليه(

واأما التعبري ب�»بالأف�سل«، فمثل قوله يف م�ساألة هل يجزي امل�سافر �سومه 

الفطر  اإج��ازة  من  املعقول  املعنى  )اإن  الفطر؟:   برخ�سة  ياأخذ  مل  حيث 

لل�سائم اإمنا هو الرخ�سة له ملكان رفع امل�سقة عنه وما كان رخ�سة فالأف�سل 

، ومثل قوله يف احلج )واختلفوا هل الأف�سل اإحرام احلاج 
)((

ترك الرخ�سة(

اإذا كان منزله خارجا منهن فقال قوم الأف�سل له من  اأو من منزله  منهن 

املعنى  طريق  من  )واحتج  اأي�سا:  وقوله   
)3(

رخ�سة( منها  والإح��رام  منزله 

اأن التمتع والقران رخ�سة ولذلك وجب فيهما  اأن الإفراد الأف�سل  من راأى 

 .
)((

الدم(

طريقني  من  حم��رم  وه��و  احلمام  دخ��ول  عبا�ش  اب��ن  عن  )وروي  وقوله: 

وقوله   
)5(

التفث( اإلقاء  عن  منهي  املحرم  لأن  دخوله  يكره  اأن  والأح�سن 

حديث  نباأ  قد  املغيب  اإىل  بعرفة  وقوفه  اإن  يقولوا  اأن  اأي�سا: )للجمهور 

.
)6(

عروة بن م�سر�ش اأنه على جهة الأف�سل اإذ كان خمريا بني ذلك (

- مفهوم امل�صلحة عند ابن ر�صد وموقفه منها:

ذكر ابن ر�سد يف »ال�سروري« امل�سلحة و ال�ست�سالح ، وراأى اأنه اإن اأريد 

بذلك نوع من اأنواع القيا�ش، جلي اأو خفي مما يجوز يف ال�سرع على اجلهة 

1- نف�سه ج: ) �ش: 355.

)- نف�سه ج: 1 �ش: 16).

3- نف�سه ج: 1 �ش: 37).

)- نف�سه ج: 1 �ش: 6)).

5- نف�سه ج: 1 �ش: 1)).

6- نف�سه ج: 1 �ش: 55).
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التي يجوزه القائلون به، فهو على راأيهم اأ�سل، واأما اإن مل يرد به ذلك فلي�ش 

لكن  ال�سرع  اإليها  ندب  قد  امل�سالح  يف  النظر  »وباجلملة،  قال:  ثم  باأ�سل، 

 .
)1(

مبقدار ما وبحد ما، وهو ما �سهد لنا بكونها اأو كون جن�سها م�سلحة«

ثم ملا كان ب�سدد احلديث عن القيا�ش، ذكر يف مراتبه:ما كان منه 

يف حكم الن�ش، وما كان فيه امل�سكوت عنه يف معنى املنطوق به يف احلكم، ثم 

ذكر مرتبة ثالثة وقال فيها اإنها )من جن�ش الثانية، اأعنى اأنها ظاهرة، لكنها 

يف اأكرث املوا�سع ت�سعف عن مرتبتها يف البيان، فلذلك جعلناها ثالثة. وهي 

ال�سرع  يلتحق باملنطوق به مل�سلحة جامعة قد �سهد  اأن يكون امل�سكوت عنه 

.
)((

جلن�سها باأنه م�سلحة. وهذا ي�سمونه القيا�ش املخيل واملنا�سب(

البعد  اأو  القرب  جهة  من  اجلن�ش  هذا  مراتب  عن  احلديث  يف  �سرع  ثم 

فقال: )فمتى كان قريبا جدا �سموه املنا�سب املالئم، وهنا انتهى كثري من 

القائلني بالقيا�ش. ومتى كان متو�سطا يف القرب والبعد مل يطلقوا عليه ا�سم 

املالئم، و�سموه املنا�سب واملخيل. ومتى كان بعيدا جدا واأعم �سيء، كقولنا 

م�سلحة، فاإن كثريا من القائلني بالقيا�ش ل يقول به. ومثل هذا يراه بع�ش 

 
)3(

الفقهاء يف طالق املري�ش اأنه ل يقطع املرياث.(

ثم حدد موقفه من هذا ال�سنف الأخري اأي البعيد جدا واملوغل يف التعميم 

اإىل احلد الذي يعجز القائل به اأن يرده اإىل اأ�سل معني واإمنا يكتفي بالقول 

باأنه م�سلحة، فرف�سه وقال:)وحق لهذا ال�سنف اأن يرف�ش ول يجعل دليال 

وقت  وقت  بح�سب  وذلك  وتختلف،  امل�سالح  تت�سعب  ما  كثريا  لأنه  �سرعيا 

م�ستنبطني  احلقيقة  يف  هم  لي�ش  ه��ذا  مبثل  والقائلون  حالة.  وحالة 

عن ال�سرع، بل هم �سارعون. ومثل هذا قول بع�سهم: يحدث للنا�ش اأحكام 

1- ال�سروري: �ش:98.

)- نف�سه: �ش:7)8-1)1.

3- نف�سه: �ش:8)1.
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بقدر ما اأحدثوا من الفجور، اأو قول �سبيه بهذا. وقد عدل مالك رحمه اهلل 

اأي ب�سبب قول مالك   ،
)1(

اإىل هذا اجلن�ش( يلتفت  على هذا، لأنه كثريا ما 

بامل�سالح املر�سلة لقي اللوم والعتاب من غريه من اأ�سحاب املذاهب.

فهناك اإذن:

- قيا�ش يف حكم الن�ش )جلي(.

- قيا�ش يكون فيه امل�سكوت عنه يف معنى املنطوق به يف احلكم )جلي(.

- قيا�ش خميل و منا�سب: يكون امل�سكوت عنه يلتحق باملنطوق به مل�سلحة 

جامعة قد �سهد ال�سرع جلن�سها باأنه م�سلحة.)ويبدو اأنه اخلفي(.

- قيا�ش امل�سلحة القريبة جدا:وهو املنا�سب املالئم )وهنا انتهى كثري من 

القائلني بالقيا�ش(.

- قيا�ش امل�سلحة املتو�سطة يف القرب والبعد:وهو املنا�سب واملخيل.

- قيا�ش امل�سلحة البعيدة جدا: وي�سمى م�سلحة.

ويبدو يف هذا التق�سيم نوع من ال�سطراب والتكرار الذي ياأخذ فيه الفرع 

نف�ش ا�سم الأ�سل الذي تفرع عنه، والراجح، من خالل ا�ستح�سار اجلانب 

التطبيقي يف »البداية«، اأن يق�سم القيا�ش اإىل ثالثة اأق�سام كربى:

- قيا�ش يف حكم دللة الألفاظ، وهو ما كان يف حكم الن�ش، والذي �سبق 

اأن قال فيه ل ينبغي للظاهرية اأن جتادل فيه لأنه نوع من الإعمال املبا�سر 

للن�سو�ش.

- قيا�ش م�سكوت عنه على منطوق به، على اأن للمقي�ش عليه اأدلة جزئية، 

يقابل فيها كل فرع اأ�سال حمددا.وهذا هو غالب القيا�ش الذي عليه اجلمهور 

وترف�سه الظاهرية.

- قيا�ش مر�سل ل يرتبط فيه القيا�ش بدليل واحد مبا�سر، ولهذا ميكن اأن 

1- ال�سروري: �ش:8)1.
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ي�سمى قيا�سا كليا اأو وا�سعا اأو اأخذا بامل�سلحة.وهنا يدخل احلديث يف قوته 

من جهة القرب اأو البعد.وهذا هو الذي مييز املالكية يف الأغلب الأعم. 

فامل�سلحة عنده يف »البداية« هي القيا�ش املر�سل وهي التي لي�ش لها اأ�سل 

معني ت�ستند اإليه، قال يف حكم النكاح: )فاأما من قال اإنه يف حق بع�ش النا�ش 

واجب ويف حق بع�سهم مندوب اإليه، ويف حق بع�سهم مباح. فهو التفات اإىل 

امل�سلحة، وهذا النوع من القيا�ش هو الذي ي�سمى املر�سل، وهو الذي لي�ش 

له اأ�سل معني ي�ستند اإليه. وقد اأنكره كثري من العلماء، والظاهر من مذهب 

. 
)1(

مالك القول به(

ويف مو�سع اآخر: )وهذا من القيا�ش املر�سل اأعني امل�سلحي الذي كثريا 

بامل�سلحي  )واأعني  بامل�سلحي:  مق�سوده  بني  ثم   ،
)((

مالك( به  يقول  ما 

 
)3(

النف�ش( زكاة  اإىل  رجع  ما  وبالعبادي  املح�سو�سة  الأمور  اإىل  رجع  ما 

ويف نف�ش ال�سياق يقول عن مفهوم امل�سلحة: )واأما النية فاتفق العلماء على 

كونها �سرطا يف �سحة ال�سالة لكون ال�سالة هي راأ�ش العبادات التي وردت 

.
)((

يف ال�سرع لغري م�سلحة معقولة اأعني من امل�سالح املح�سو�سة(

فامل�سلحة عنده ما يدخل يف دائرة التعقل والإدراك العقلي وعموم النظر. 

ولهذا �سماه اأحيانا بالنظر امل�سلحي، يقول: )ومل يختلفوا فيما اأح�سب اأنها 

ل تزوج يف الغيبة القريبة املعلومة، ملكان اإمكان خماطبته ولي�ش يبعد بح�سب 

النظر امل�سلحي الذي انبنى عليه هذا النظر اأن يقال اإن �ساق الوقت وخ�سي 

.
)5(

ال�سلطان عليها الف�ساد زوجت واإن كان املو�سع قريبا(

1- بداية املجتهد ج: ) �ش: ).

)- نف�سه ج: ) �ش: 7)3.

3- نف�سه ج: 1 �ش: 11 .

)- نف�سه ج: 1 �ش: 87.

5- نف�سه ج: ) �ش: 11.
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لذلك  مالك  )واإجازة  قال:  امل�سلحة  قيا�ش  �سريح  ب�سكل  �سماه  ومرة 

.
)1(

هو من باب اإجازته قيا�ش امل�سلحة(

فامل�سالح معتربة واإن مل ت�ستند اإىل ن�سو�ش مبا�سرة، ففي زكاة العرو�ش 

وبعد ا�ستعرا�ش اآراء املذاهب، يقول: )واأما مالك ف�سبه النوع ههنا بالعني 

اأ�سبه  لئال ت�سقط الزكاة راأ�سا عن املدير. وهذا هو باأن يكون �سرعا زائدا 

منه باأن يكون �سرعا م�ستنبطا من �سرع ثابت. ومثل هذا هو الذي يعرفونه 

ال�سرع  اأ�سل من�سو�ش عليه يف  اإىل  بالقيا�ش املر�سل وهو الذي ل ي�ستند 

ال�سرعية فيه ومالك رحمه اهلل يعترب امل�سالح  اإل ما يعقل من امل�سلحة 

.
)((

واإن مل ي�ستند اإىل اأ�سول من�سو�ش عليها(

ومن خالل تتبع ما ورد يف »البداية«، يظهر اأن الأخذ بامل�سالح لي�ش خا�سا 

مبالك واإن كان مربزا فيه من غري منازع، فقد جاء قوله: )فاأما الراهن فال 

خالف اأن من �سفته اأن يكون غري حمجور عليه من اأهل ال�سداد، والو�سي 

ال�سرورة عند  اإليه  �سدادا ودعت  اإذا كان ذلك  النظر عليه  يلي  يرهن ملن 

.
)3(

مالك وقال ال�سافعي يرهن مل�سلحة ظاهرة(

نحو  اأك��رث  يتقدم  راأي��ه  جعلت  ر�سد  ابن  عند  الفقهي  التطبيق  فمبا�سرة 

عنده  فهو  م�ستقل،  اأ�سال  بعد  يعتربه  واإن مل  فهو  بامل�سلحة،  الأخذ  اعتبار 

البيع:  على  ال�سريك  اإجبار  حكم  يف  يقول  املواقف،  بع�ش  كال�سروري يف 

املر�سل  القيا�ش  باب  من  وهذا  �سررا  الإجبار  ترك  يف  اأن  مالك  )وحجة 

الأم�سار  فقهاء  من  اأحد  به  يقول  لي�ش  اإنه  مو�سع  ما  غري  يف  قلنا  وقد 

.
)((

اإل مالك ولكنه كال�سروري يف بع�ش الأ�سياء(

1- نف�سه ج: ) �ش: 7)3.

)- نف�سه ج: 1 �ش: 197.

3-نف�سه ج: ) �ش: 05) .

)- نف�سه ج: ) �ش: )0).
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وا�ستنتج من ذلك اعتماده الو�سطية بني ظاهر ال�سرع والأخذ بامل�سالح، 

فيه  يكون  قد  الجتهاد  يف  امل�سالح  رعاية  ملق�سد  اإبعاد  اأي  يعترب  حيث 

من ال�سيق واحلرج والظلم ما ياأباه منطق ال�سرع.

 فاإن قوما »راأوا القول بهذا القول �سرع زائد واإعمال هذا القيا�ش يوهن 

ما يف ال�سرع من التوقيف واأنه ل جتوز الزيادة فيه كما ل يجوز النق�سان،  

ال�سنن  يت�سرعوا لعدم  اأن  للنا�ش  اأي�سا عن اعتبار امل�سالح تطرق  والتوقف 

.
)1(

التي يف ذلك اجلن�ش اإىل الظلم«

امل�سلحة لظاهر  اآخر:)وال�سبب يف اختالفهم معار�سة  ويقول يف مو�سع 

�سرط الإيالء وذلك اأنه ل اإيالء يف ال�سرع اإل حيث يكون ميني يف ذلك النكاح 

اإزالته  بنف�سه، ل يف نكاح اآخر. ولكن اإن راعينا هذا وجد ال�سرر املق�سود 

بحكم الإيالء. ولذلك راأى مالك اأنه يحكم بحكم الإيالء بغري ميني اإذا وجد 

.
)((

معنى الإيالء(

ومهما يكن فاحلد الأدنى يكاد يكون حمل اتفاق، )وحكي عن اأبي حنيفة 

اأن لغرمائه اأن يدوروا معه حيث دار واإمنا �سار الكل اإىل القول باحلب�ش 

ثر �سحيح لأن ذلك اأمر �سروري  الديون واإن كان مل ياأت يف ذلك اأ يف 

يف ا�ستيفاء النا�ش حقوقهم بع�سهم من بع�ش وهذا دليل على القول بالقيا�ش 

.
)3(

الذي يقت�سي امل�سلحة وهو الذي ي�سمى بالقيا�ش املر�سل(

1- نف�سه ج: ) �ش: 35.

)- نف�سه ج: ) �ش: 77.

3- نف�سه ج: ) �ش: 0)).
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املبحث الثالث

مناذج من االأخذ بامل�صالح والتف�صري املقا�صدي للن�صو�ض:

تعد ظاهرة الأخذ بامل�سالح واعتماد التف�سري املقا�سدي للن�سو�ش ملمحًا 

بارزًا يف تراث ابن ر�سد، ونكتفي، يف هذا ال�سياق بعر�ش بع�ش النماذج.

-  اإ�صقاط ن�صيب املوؤلفة قلوبهم:

اأم  اليوم  اإىل  باق  هو  هل  قلوبهم  املوؤلفة  حق  عن  ر�سد  ابن  ت�ساءل  فقد 

حق  بل  حنيفة  واأبو  ال�سافعي  قال  اليوم،  موؤلفة  ل  مالك:  )قال  فقال:  ؟  ل 

املوؤلفة باق اإىل اليوم اإذا راأى الإمام ذلك، وهم الذين يتاألفهم الإمام على 

ول�سائر  له  عام  اأو   [ بالنبي  ذلك خا�ش  اختالفهم، هل  و�سبب  الإ�سالم. 

الأمة ؟ والأظهر اأنه عام وهل يجوز ذلك لالإمام يف كل اأحواله اأو يف حال دون 

حال اأعني يف حال ال�سعف ل يف حال القوة، ولذلك قال مالك: ل حاجة اإىل 

.
)1(

املوؤلفة الآن لقوة الإ�سالم، وهذا كما قلنا التفات منه اإىل امل�سالح(

فظاهر قوله تعاىل يف �سياق بيان م�ستحقي الزكاة:{ ہ  ہ } اأن 

اأول الإ�سالم  يدخل فيه هوؤلء ول بد، ونظر مالك اإىل اختالف احلال بني 

اإمكانية  وحال قوته يف زمانه، رجح عنده �سقوط ال�سهم. الأمر الذي يفيد 

العودة اإىل اإعماله حالة ال�سعف وما ي�سبهها من اأحوال.

- رمي العدو باملنجنيق رغم وجود اأ�صرى م�صلمني بينهم: 

يقول: )واأما اإذا كان احل�سن فيه اأ�سارى من امل�سلمني واأطفال من امل�سلمني 

الليث:  وقال  الأوزاع��ي.  قال  وبه  باملنجنيق  رميهم  يكف عن  فقالت طائفة 

ذلك جائز، ومعتمد من مل يجزه قوله تعاىل: { ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  

 .
)((

ک      ک  ک } الآية واأما من اأجاز ذلك فكاأنه نظر اإىل امل�سلحة(

1- بداية املجتهد ج: 1 �ش: 01) .

)- نف�سه ج: 1 �ش: )8) .
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لنزل  وتباعدوا ومتيزوا  انف�سلوا عن غريهم  لو  امل�سركني  اأن  الآية  فظاهر 

بهم العذاب ووجودهم و�سط غريهم منع عنهم ذلك، والناظر اإىل م�سلحة 

يحمي  �سوكتهم مما  وك�سر  الكفار  على  الن�سر  العامة يف حتقيق  امل�سلمني 

نفو�سا اأكرث مما هو موجود داخل احل�سن، قال بجواز ق�سفهم.

- ال�صلح مع الكفار على �صيء يتنازل عنه امل�صلمون يف حالة ال�صعف: 

)وقال ال�سافعي: ل يعطي امل�سلمون الكفار �سيئا اإل اأن يخافوا اأن ي�سطلموا 

لكرثة العدو وقلتهم اأو ملحنة نزلت بهم. وممن قال باإجازة ال�سلح اإذا راأى 

الإمام ذلك م�سلحة، مالك وال�سافعي واأبو حنيفة. اإل اأن ال�سافعي ل يجوز 

عام  الكفار   [ اهلل  ر�سول  عليها  �سالح  التي  املدة  من  لأكرث  ال�سلح  عنده 

احلديبية( ثم بني دليل كل فريق اإىل اأن قال: )واأما من مل يجز ذلك، اإل اأن 

يخاف امل�سلمون اأن ي�سطلموا فقيا�سا على اإجماعهم على جواز فداء اأ�سارى 

.
)1(

امل�سلمني، لأن امل�سلمني اإذا �ساروا يف هذا احلد فهم مبنزلة الأ�سارى(

ے   ھ   ھ   ھ     ھ     ہ   {ہ   ت��ع��اىل:  قوله  فظاهر 

ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ    چ    } تعاىل:  وقوله   .{ ے 
ی  ی   ی  ی  جئ  حئ   تعاىل: {  قوله  } معار�ش لظاهر  ڌ  
اأو يعطوا اجلزية  ي�سلموا  بالقتال حتى  الأمر  اآيات  اأن  راأى  }. فمن  مئ  ىئيئ  
اآية  اأن  راأى  ومن  �سرورة  من  اإل  ال�سلح  يجوز  ل  قال  ال�سلح  لآية  نا�سخة 

اإذا راأى ذلك الإمام، وع�سد  ال�سلح خم�س�سة لتلك، قال ب�سلح الأعداء 

ملو�سع  يكن  مل  احلديبية  عام   [ �سلحه  اأن  وذلك   ،[ ذلك  بفعله  تاأويله 

ال�سرورة.

واأما ال�سافعي فلما كان الأ�سل عنده الأمر بالقتال حتى ي�سلموا اأو يعطوا 

عام  وال�سالم  ال�سالة  عليه  بفعله  عنده  خم�س�سا  ه��ذا  وك��ان  اجل��زي��ة، 

 .[ اهلل  ر�سول  عليها  �سالح  التي  املدة  على  يزاد  اأن  ير  مل  احلديبية، 

1- بداية املجتهد ج: 1 �ش: )8).
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اإذا دعت  �سيئا  باأن يعطوهم  امل�سركني  امل�سلمون  اأن ي�سالح  اأجاز  من  واأما 

اإىل ذلك �سرورة فتنة اأو غريها، فم�سريا اإىل ما روي اأنه كان عليه ال�سالة 

الذين كانوا يف  الكفار  اأن يعطي بع�ش متر املدينة لبع�ش  وال�سالم قد هم 

جملة الأحزاب لتخبيبهم.

بح�سب  اختلف  اأن��ه  الأع��داء،  مع   [ النبي  ت�سرفات  من  العلماء  ففهم 

اختالف و�سعيتهم بني ال�سعف والقوة وبح�سب ما ت�ستوجبه امل�سلحة، وعلى 

هذا ل معنى للتحديد الذي ذهب اإليه ال�سافعي اإذ امل�ساألة خا�سعة لتقدير 

.
)1(

امل�سالح

تق�صيم اأرا�صي الفتوح:

ففي اختالف العلماء فيما افتتح امل�سلمون من الأر�ش عنوة )قال مالك: 

امل�سلمني،  م�سالح  يف  خراجها  ي�سرف  وقفا  وتكون  الأر�ش  تق�سم  ل 

القناطر وامل�ساجد وغري ذلك من �سبل اخلري،  وبناء  املقاتلة  اأرزاق  من 

الق�سمة،  تقت�سي  امل�سلحة  اأن  الأوق��ات  من  وقت  يف  الإم��ام  يرى  اأن  اإل 

اأن الإمام باخليار بني  فاإن له اأن يق�سم الأر�ش( اإىل اأن قال:)فبان بهذا 

اأ�سلموا  واإن   .] عمر  فعله  الذي  وهو  باأيديهم  )مبا(  والإقرار  الق�سمة 

فعل  ما  على  ق�سمتها  اأو  عليهم  املن  بني  خمريا  كان  عليهم  الغلبة  بعد 

 
)((

ر�سول اهلل ] مبكة اأعني من املن(

ڀ    پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ    } تعاىل:  قوله  فظاهر 

ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ     ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ  
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ   ڤڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ } 

)الأنفال:1)( اأن كل ما غنم يخم�ش ثم يق�سم بني الأ�سناف املذكورة.

ومن نظر اأن الفتوح �ستقف يوما ما، وبيت مال امل�سلمني بحاجة اإىل مورد 

1- نف�سه ج: 1 �ش: )8).

)- نف�سه ج: 1 �ش: 93).
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الفتح  جيل  ا�ستاأثر  اإذا  ن�سيبها  من  �ستحرم  القادمة  الأجيال  واأن  دائ��م، 

بجميع الغنائم، قال بعدم تق�سيمها. وبهذا قال عمر ر�سي اهلل عنه اإعمال 

للم�سلحة، وا�ستئنا�سا بظاهر قوله تعاىل يف اآية احل�سر: { ٱ  ٻ  

الفيء، حيث يفهم منه  اأوجب لهم  الذين  ..} عطفا على ذكر  ٻ  ٻ 
اأن جميع النا�ش احلا�سرين والآتني �سركاء يف الفيء كما يروى عن عمر يف 

الراعي  حتى  اخللق  عمت  قد  اإل  الآية  هذه  اأرى  )ما  قوله:  الآية  هذه 

اأو كالما هذا معناه( فلم يق�سم الأر�ش التي افتتحت يف اأيامه عنوة  بكداء 

من اأر�ش العراق وم�سر.

جرب الو�صي حمجوره على النكاح:

يف  موجود  ذلك  يف  واخل��الف  حمجوره،  الو�سي  جرب  يف  يقول:)اختلفوا 

له  املنظور  م�سالح  من  م�سلحة  النكاح  هل  اختالفهم  و�سبب  املذهب  

اأم لي�ش مب�سلحة؟ واإمنا طريقه املالذ. وعلى القول باأن النكاح واجب ينبغي 

ينتق�ش  ول  الت�سرف،  النا�ش يف  فالأ�سل حرية   
)1(

ذل��ك( يتوقف يف  اأن ل 

منها اإل مبوجب م�سلحة اأكرب من تلك احلرية الفردية ذاتها، ملن ميكن اأن 

واإن كان هذا امل�سلك ل ينبغي  يوظفها يف تدمري ذاته وماله وم�ساحله. 

اإل مبوجب الق�ساء والقانون. واحلجر يف املال مفهوم ويف اأمر الزواج �سعب 

على الفهم.

ت�صمني ال�صناع:

يقول ابن ر�سد:)وعمدة من مل ير ال�سمان عليهم اأنه �سبه ال�سانع باملودع 

عنده وال�سريك والوكيل واأجري الغنم، ومن �سمنه فال دليل له اإل النظر اإىل 

  ولعل الو�سط يف الأمر فر�ش ال�سمان مع ظهور 
)((

امل�سلحة و�سد الذريعة(

الإهمال والتفريط.   

1- نف�سه ج: ) �ش: ).

)-نف�سه ج: ) �ش: 175.
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اإجبار ال�صريك على البيع لدفع ال�صرر:

القيا�ش  باب  وهذا من  الإجبار �سررا  ترك  اأن يف  مالك  يقول: )وحجة   

املر�سل، وقد قلنا يف غري ما مو�سع اإنه لي�ش يقول به اأحد من فقهاء الأم�سار 

.
)1(

اإل مالك، ولكنه كال�سروري يف بع�ش الأ�سياء(

ا�صتثناء الزانية من التغريب:

يقول:)ومن خ�س�ش املراأة من هذا العموم فاإمنا خ�س�سه بالقيا�ش، لأنه 

املر�سل،  القيا�ش  من  وهذا  الزنا،  من  لأكرث  بالغربة  تعر�ش  امل��راأة  اأن  راأى 

 .
)((

اأعني امل�سلحي الذي كثريا ما يقول به مالك(

قبول �صهادة ال�صبيان فيما بينهم فيما مل يح�صره غريهم: 

يف  بع�ش  على  بع�سهم  ال�سبيان  �سهادة  يف  )واختلفوا  ر�سد:  ابن  يقول 

اجلراح ويف القتل، فردها جمهور فقهاء الأم�سار ملا قلناه من وقوع الإجماع 

على اأن من �سرط ال�سهادة العدالة ومن �سرط العدالة البلوغ. ولذلك لي�ست 

واإمنا هي قرينة حال، ولذلك ا�سرتط فيها  يف احلقيقة �سهادة عند مالك 

اأن ل يتفرقوا لئال يجبنوا... واإجازة مالك لذلك هو من باب اإجازته قيا�ش 

. 
)3(

امل�سلحة(

�سياق  يف  ن�سيب  منها  ورد  والتي  الفرعية  املقا�سد  اإىل  النتقال  وقبل 

ما �سبق ذكره، اأود الإ�سارة اإىل اأن حتديدها اأمر اجتهادي ا�ستقرائي مفتوح 

على اأزمنة النا�ش وق�ساياهم وم�ستجداتهم.

ولهذا نادى العديد من العلماء واملفكرين يف ع�سرنا اإىل اإ�سافة جملة من 

الق�سايا احليوية والتي ت�سغل النا�ش يف املقا�سد العامة. واإن كان ميكن اإدراج 

1-نف�سه ج: ) �ش: )0).

)-نف�سه ج: ) �ش: 7)3.

3-نف�سه ج: ) �ش: 6)3 .
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اأن هذا الإبراز وا�ستقالل  الكثري منها فيما �سبق ذكره عند القدماء، غري 

جتديدا  يعترب  اأ�سول،  ذاتها  يف  لت�سبح  الكربى  الأ�سول  عن  الفروع  بع�ش 

وا�ستمرارا جلهود ال�سابقني.

ومق�سد   ،
)((

ال�ستخالف ومق�سد   
)1(

والتزكية التوحيد  من ذلك مق�سد 

ي�سمى  ما  وحتقيق   
)((

العام النظام  حفظ  ومق�سد   ،
)3(

الإن�سانية الكرامة 

ومق�سد   
)5(

احل��ري��ة ومق�سد  واخل��ارج��ي،  الداخلي  القومي  الأم��ن  اليوم 

1- اأكد عليه طه جابر العلواين)انظر موقع: عبد اهلل بن بجاد العتيبي(

)-   اعتمادا على قوله تعاىل: { ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ } البقرة 30 وما 

يف حكمه من الآيات. 

اإىل ا�ستبدال عبارة حفظ  اأي�سا  3- موقع عبد اهلل بن بجاد العتيبي على �سبكة النرتنت ودعا فيه 

ال�سروريات بالعناية بها وتزكيتها

وا�ستدامة  الأم��ة  نظام  حفظ  الت�سريع...هو  من  العام  املق�سد  عا�سور)اأن  بن  الطاهر  يقول     -(

�سالحه ب�سالح املهيمن عليه،وهو نوع الإن�سان...( )مقا�سد ال�سريعة �ش:188( ويقول حممد ح�سني 

ف�سل اهلل يف موقعه على �سبكة النرتنت تعليقا على ح�سر ال�سروريات يف خم�ش كما ذهب اإىل ذلك 

ال�ساطبي وغريه: )لي�ش من الدقة، اأو لي�ش من الواقعي، اأن نح�سر مقا�سد ال�سريعة يف هذه الدوائر 

ل اإليها ال�ساطبي وغريه، لأن امل�ساألة تنطلق من ا�ستقراءات خا�سة ذاتية، وقد تت�سع  اخلم�ش التي تو�سَّ

امل�ساألة لت�سمل موارد اأخرى مل يرد فيها ال�سرع على اأ�سا�ش الن�ش اخلا�ش، مما اأ�سبح ميثل ق�سايا 

اإن�سانية عامة ت�سل اإىل م�ستوى ال�سرورات احلياتية التي ل معنى لوجود الإن�سان بدونها.

 اإننا ن�ستطيع من خالل ذلك اأن نخ�سع التطورات اإىل بع�ش العناوين العامة التي فيها حفظ النف�ش 

عنا امل�ساألة مثاًل، اأو حفظ النظام العام، لأن م�ساألة النظام العام هي م�ساألة وا�سعة تت�سع ح�سب  اإذا و�سَّ

احلاجات احليوية لالإن�سان، ما يعني اأّن العنوان يبقى واحدًا واإن اختلفت جزئياته اأو اختلفت مثاًل 

و�سائله بح�سب تطور الع�سر(.

5- وقد تنبه ال�سيخ مباركفوري )ت1353ه-)193م( يف تكملته على )املجموع للنووي( حيث اعترب 

اأفل�ش  الذي  الرجل  حديث  على  تعليقه  يف  ال�سريعة،وذلك  مقا�سد  اأعظم  من  ال�سخ�سية  احلرية 

فاأمر النبي ] النا�ش اأن يت�سدقوا عليه ثم اأمر الغرماء اأن ياأخذوا ما توفر منها )خذوا ما وجدمت 

ما لكم غريه(.

كان  موؤجال،فاإن  الدين  كان  لو  يجز مالزمته،كما  له مل  كل من ل مطالبة  ن�ش،ولأن  يقول:)وهذا   

من  دينه.وهذا  به  يق�سي  ما  ليح�سل  بها  الكت�ساب  على  يجرب  مل  �سنعة  يح�سن  الدين  عليه  الذي 

اأعظم مقا�سد ال�سريعة الغراء يف اأن احلرية ال�سخ�سية اأثمن من كل �سيء فال يعدلها مال ول دين، 
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 ومق�سد حتقيق الكفاية وتوفري احلد الأدنى 
)1(

التعمري والعمارة والعمران

ي�سمى  ما  وهو   
)((

البلد خريات  يف  النا�ش  واإ�سراك  العي�ش  من �سرورات 

حقوق  حماية  ومق�سد  الب�سري.  الرفاه  وحتقيق  الجتماعية  بالعدالة 

الإن�سان كما هو موافق لل�سريعة. ومق�سد ال�سورى، ومق�سد احلكم مبا انزل 

اهلل، ومق�سد الدعوة اإىل اهلل واإقامة الدين، ومق�سد الأمر باملعروف والنهي 

عن املنكر، ومق�سد التعارف بني النا�ش وال�سعوب والأمم، ومق�سد التعاون 

ال�ساحلة،  والأم��ة  ال�سالح  الفرد  تكوين  ومق�سد  املعروف،  يف  النا�ش  بني 

، ومق�سد 
)3(

ومق�سد ح�سن اخللق، ومق�سد متيز الأمة عن غريها يف اخلري

حماية البيئة...

املقا�صد وامل�صالح الفرعية:

عن  احلديث  من  م�ستويات  الأ�سوليني  خطاب  يف  يظهر  معلوم،  هو  كما 

املقا�سد  اأي  اخلا�ش،  العملي  وامل�ستوى  العام،  النظري  امل�ستوى  املقا�سد، 

ول يقيدها غرمي ول �سلطان.بل اإن اكت�سب وح�سل معه مال يف�سل عن نفقته ونفقة من تلزمه نفقته 

ق�سى به الدين،وبه قال مالك واأبو حنيفة وعامة اأهل العلم ما دام مع�سرا(املجموع ج :13 �ش:)7) .

ال�سريعة،  مقا�سد  اأ�سا�ش من  النرتنت:)احلرية مق�سد  �سبكة  على  موقعه  ويقول حممود عكام يف 

ولئن مل يذكرها الأ�سوليون من جملة ال�سرورات اخلم�ش لكنها - يف راأيي- عنوان كل �سرورة من 

هذه ال�سرورات فال دين من غري حرية، ول نف�ش من غري حرية، ول عقل من غري حرية، ول عر�ش 

من غري حرية، ول مال من غري حرية..(.

اأكد على هذا املق�سد كل من الطاهر بن عا�سور واأدرج معه امل�ساواة،واأحمد اخلملي�سي)انظر  وقد 

موقع:عبد اهلل بن بجاد العتيبي( .

كما  خلدون  اب��ن  ذك��ره  .وق��د   { جئ   ی   ی         ی   ی   ىئ    } تعاىل:  قوله  على  اعتمادا    -1

�سبق،وذكره عالل الفا�سي،قال:)املق�سد العام لل�سريعة  الإ�سالمية هو عمارة الأر�ش وحفظ نظام 

التعاي�ش فيها( واأكد عليه طه جابر العلواين اأي�سا.

)- ن�سبه اأحمد الري�سوين لل�سيخ يو�سف القر�ساوي)الفكر املقا�سدي قواعده وفوائده( �ش:33-)3.

3-  يقول ابن القيم:)واملق�سود الأعظم ترك الأ�سباب التي تدعو اإىل موافقتهم وم�سابهتهم باطنا 

والنبي ]  �سن لأمته ترك الت�سبه بهم بكل طريق وقال خالف هدينا هدي امل�سركني، وعلى هذا الأ�سل 

اأكرث من مائة دليل(اأحكام اأهل الذمة ج:3 �ش:85)1.
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واملعامل اخلا�سة باآخاء العبادات واملعامالت، وهي متنوعة بتنوع جمالتها.

فعموم الطهارة، مق�سودها النظافة، يقول: )الطهارة من النج�ش معلوم 

�ساأن  وتعظيم   
)1(

الأخ���الق( حما�سن  من  وذل��ك  النظافة  بها  املق�سود  اأن 

.
)((

ال�سالة:)الطهارة اإمنا فر�ست يف ال�سرع لأحوال التعظيم كال�سالة(

يف  الواقع  الختالف  فبخ�سو�ش  النف�ش،  تعافه  ما  بالنجا�سة  واملق�سود 

النجا�سة، قال ابن ر�سد حمددا ال�سابط  القليل من  اإىل  الكثري  ن�سبة املاء 

يف ذلك انطالقا من املقا�سد:( املق�سود بها تاأثري النجا�سة يف املاء  وحد 

.
)3(

الكراهية عندي هو ما تعافه النف�ش(

ومق�سود الآذان اجتماع النا�ش لل�سالة، فقد ختلف يف الإتيان به يف كل 

الأحوال الفردية وغريها ح�سب ما يفهم من مق�سده اأي: )تردده بني اأن يكون 

.
)((

قول من اأقاويل ال�سالة املخت�سة بها اأو يكون املق�سود به هو الجتماع(

يكون  اأن  بني  الو�سوء  )ت��ردد  القربة:يقول:  ال�سالة  عموم  مق�سود  ويف 

فقط  له  القربة  بها  يق�سد  واإمن��ا  املعنى  معقولة  غري  اأعني  حم�سة  عبادة 

.
)5(

كال�سالة وغريها(

)الإ�سعار(  ملكان  هو  )اإمنا  للماأمومني  الإم��ام  اإ�سعار  مق�سوده  والتكبري 

.
)6(

بقيامه وقعوده وي�سبه اأن يكون اإىل هذا ذهب من راآه كله نفال(

واملق�سود من الق�سر الرخ�سة ملو�سع امل�سقة)املفهوم من ق�سر ال�سالة 

1- بداية املجتهد ج: 1 �ش: 55.

)- نف�سه ج: 1 �ش: 30.

3- نف�سه ج: 1 �ش: 18.

)- نف�سه ج: 1 �ش: 77.

5- نف�سه ج: 1 �ش: 6.

6- نف�سه ج: 1 �ش: 88.
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للم�سافر اإمنا هو الرخ�سة ملو�سع امل�سقة كما رخ�ش له يف الفطر ويف اأ�سياء 

.
)1(

كثرية(

واملق�سود يف ال�سري خلف اجلنازة املوعظة، فقد روي عن علي ر�سي اهلل 

فاإمنا هي موعظة  اأنه قال: )قدمها بني يديك واجعلها ن�سب عينيك  عنه 

.
)((

وتذكرة وعربة(

الربح  فيها  يكون  وال��ت��ي  للنماء  القابلة  الأم���وال  ال��زك��اة  يف  واملق�سود 

والربح  النماء  منها  املق�سود  التي  هي  )ال�سائمة  يقول:  مق�سودا، 

املوجود فيها اأكرث ذلك والزكاة اإمنا هي ف�سالت الأموال والف�سالت  وهو 

 ،
)3(

ال�سائمة ولذلك ا�سرتط فيها احلول( اأكرث ذلك يف الأموال  اإمنا توجد 

ومثله اأي�سا زكاة العرو�ش)العرو�ش املتخذة للتجارة مال مق�سود به التنمية 

واملا�سية  احلرث  اأعني  باتفاق  الزكاة  فيها  التي  الثالثة  الأجنا�ش  فاأ�سبه 

.
)((

والذهب والف�سة(

�سد  منها  املق�سود  اإمن��ا  املحتاجني:)الزكاة  خلة  �سد  الزكاة  ومق�سود 

 و مق�سود الزكاة اأن تكون يف 
)5(

اخللة وذلك ل يكون غالبا اإل فيما هو قوت(

الأموال التي تف�سل عن احلاجة فارتبطت باحلول، يقول:)املق�سود باحلول 

هو كون املال ف�سلة م�ستغنى عنه وذلك اأن ما بقي حول عند املالك مل يتغري 

ف�سول  هي  اإمنا  الزكاة  فاإن  الزكاة  فيه  فجعل  اإليه،  حاجة  به  فلي�ش  عنده 

بغر�ش  املديان)والأ�سبه  عن  اإ�سقاطها  الزكاة  يف  واملق�سود   .
)6(

الأم���وال(

1- بداية املجتهد ج: 1 �ش: 1)1.

)- نف�سه ج: 1 �ش: 170.

3- نف�سه ج: 1 �ش: )18.

)- نف�سه ج: 1 �ش: 185.

5- نف�سه ج: 1 �ش: 185.

6- بداية املجتهد ج: 1 �ش: 199.
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ال�سرع اإ�سقاط الزكاة عن املديان، لقوله عليه ال�سالة وال�سالم فيها �سدقة 

.
)1(

توؤخذ من اأغنيائهم وترد على فقرائهم واملدين لي�ش بغني(

الن�ساب  ا�سرتاط  مفهوم  كان  الرفق)ملا  الزكاة  ن�ساب  يف  واملق�سود 

ملالك  يكون  اأن  �سرطه  من  الن�ساب  يكون  اأن  فواجب  الرفق،  هو  اإمنا 

.
)((

واحد وهو الأظهر(

اأداوؤه،  الواجب  تقدير  وغريها  والأعناب  النخيل  يف  اخلر�ش  ومق�سود 

.
)3(

يقول: )فاإمنا اخلر�ش ملو�سع الن�سيب الواجب عليهم يف ذلك(

�سنن  )من  يقول:  واخلنا،  الرفث  عن  الل�سان  كف  ال�سيام  مقا�سد  ومن 

ال�سالة  عليه  لقوله  واخلنا،  الرفث  عن  الل�سان  كف  ومرغباته  ال�سوم 

اأحدكم �سائما فال يرفث ول يجهل  اأ�سبح  اإمنا ال�سوم جنة فاإذا  وال�سالم 

.
)((

فاإن امروؤ �سامته فليقل اإين �سائم(

ويف رخ�سة الإفطار رفع امل�سقة، يقول:)املعنى املعقول من اإجازة الفطر 

لل�سائم اإمنا هو الرخ�سة له ملكان رفع امل�سقة عنه، وما كان رخ�سة فالأف�سل 

.
)5(

ترك الرخ�سة(

ومق�سود الكفارات وغريها مما فيه عقوبة �سرعية الردع، يقول: )العقاب 

.
)6(

املق�سود به الردع، والعقاب الأكرب قد يو�سع ملا اإليه النف�ش اأميل(

)والذي  اهلل  لبيت  املجاورين  امل�ساكني  منفعة  احلج  مقا�سد  ومن 

1- نف�سه ج: 1 �ش: 179.

)- نف�سه ج: 1 �ش: 188.

3- نف�سه ج: 1 �ش: 195.

)- نف�سه ج: 1 �ش: 5)).

5- نف�سه ج: 1 �ش: 16).

6- بداية املجتهد ج: 1 �ش: 1)).
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املجاورين  امل�ساكني  منفعة  بهما  املق�سود  اأن  هو  والهدي  الن�سك  يجمع 

.
)1(

اهلل( لبيت 

ويق�سد اجلهاد لإعالء كلمة اهلل: )الغزو اإمنا يق�سد به وجه اهلل العظيم 

 . واأي وعد بالنفل فيكون: )املق�سود من هذا 
)((

ولتكون كلمة اهلل هي العليا(

.
)3(

اإمنا هو التن�سيط على احلرب(

واجلزية اإمنا هي عو�ش من القتل، وملا منع ال�سرع قتل  الن�ساء والأطفال 

على  ول  الن�ساء  على  جتب  )ل  يقول:  اجل��زي��ة،  عنهم  اأ�سقط  احل��رب  يف 

ال�سبيان اإذا كانت اإمنا هي عو�ش من القتل، والقتل اإمنا هو متوجه بالأمر 

.
)((

نحو الرجال البالغني، اإذ قد نهي عن قتل الن�ساء وال�سبيان(

ويف الأميان)املق�سود باحلديث اإمنا هو اأن ل يعظم من مل يعظم ال�سرع، 

، وكذا)ومن قال اليمني 
)5(

بدليل قوله فيه اإن اهلل ينهاكم اأن حتلفوا بابائكم(

ظاهر  ل  اليمني  من  بالنف�ش  القائم  املعنى  اعترب  فاإمنا  احلالف  نية  على 

.
)6(

اللفظ(

ويف النذر)املق�سود بالأقاويل التي خمرجها خمرج النذر: النذر واإن مل 

.
)7(

ي�سرح فيها بلفظ النذر(

1- بداية املجتهد ج: 1 �ش: 68).

)- نف�سه ج: 1 �ش: 90).

3-نف�سه ج: 1 �ش: 90)  .

)- نف�سه ج: 1 �ش: 95).

5- نف�سه ج: 1 �ش: 98).

6- نف�سه ج: 1 �ش: 305.

7- نف�سه ج: 1 �ش: 309.
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ومن املقا�سد يف ال�سيد عدم الإ�سراف)وكره مالك ال�سيد الذي يق�سد 

.
)1(

به ال�سرف(

العقول، ومنع ما ي�سد عن ذكر اهلل،  واملق�سود يف حترمي اخلمر حفظ 

خمرا  �سميت  اإمنا  النا�ش،يقول:)اخلمر  بني  والبغ�ساء  العداوة  يوقع  وما 

ملخامرتها العقل فوجب لذلك اأن ينطلق ا�سم اخلمر لغة على كل ما خامر 

 ويقول اأي�سا: )علة التحرمي يف اخلمر اإمنا هي ال�سد عن ذكر اهلل 
)((

العقل(

.
)3(

ووقوع العداوة والبغ�ساء(

ال�سالح  خيه،  اأ على  الرجل  خطبة  بنهي  النكاح،املق�سود  ويف 

من اخلطاب: )وقال ابن القا�سم اإمنا معنى النهي اإذا خطب رجل �سالح على 

.
)((

خطبة رجل �سالح واأما اإن كان الأول غري �سالح والثاين �سالح جاز(

ومق�سود يف ال�سداق: املودة وتوثيق الروابط واحلفاظ على ال�سنة ال�سرعية 

ولي�ش العو�ش املادي: )ال�سداق لي�ش مقابل الب�سع واإمنا هو عبادة، اإذ كان 

الذي على غري  النكاح  واإذا كان ذلك كذلك فال �سداق يف  �سرعيا  النكاح 

.
)5(

ال�سرع(

عقد  جواز  م�ساألة  ففي  املكاي�سة،  ل   
)6(

املكارمة الأنكحة  من  واملق�سود 

النكاح على اخليار: )نقول اإن الأ�سل يف العقود اأن ل خيار اإل ما وقع عليه 

الن�ش وعلى املثبت للخيار الدليل، اأو نقول اإن اأ�سل منع اخليار يف البيوع هو 

1- بداية املجتهد ج: 1 �ش: )33.

)- نف�سه ج: 1 �ش: 6)3.

3- نف�سه ج: 1 �ش: 6)3.

)- نف�سه ج: ) �ش: ).

5- نف�سه ج: ) �ش: 3)).

املكارمة  النكاح مق�سوده  قال:»عقد  �سابقا حيث  ورد  الذي  الباجي  الوليد  اأبي  تعبري  نف�ش  وهو   -6

واملوا�سلة« املنتقى للباجي:ج:3 �ش:91).
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املكاي�سة  ل  املكارمة  بها  املق�سود  لأن  فيها  غرر  ل  والأنكحة  الغرر، 

.
)1(

ولأن احلاجة اإىل اخليار والروؤية يف النكاح اأ�سد منه يف البيوع(

ومن املقا�سد ت�سجيع النكاح من غري اإجبار، فقوله تعاىل { ٱ  ٻ  

او غري  واجدا كان احلر  اأو عبد  اإنكاحهن من حر  بعمومه  يقت�سي   { ٻ 
واجد خائفا للعنت اأو غري خائف، لكن دليل اخلطاب اأقوى ههنا واهلل اأعلم 

من العموم لأن هذا العموم مل يتعر�ش فيه اإىل �سفات الزوج امل�سرتطة يف 

 .
)((

نكاح الإماء واإمنا املق�سود به الأمر باإنكاحهن واأل يجربن على النكاح(

وامل�سركات  امل�سركني  نكاح  منع  املحرمة  الأنكحة  يف  املقا�سد  وم��ن 

ظاهر  وهذا  وامل�سركات  امل�سركني  نكاح  حترمي  منها  املق�سود  )واإمن��ا 

.
)3(

واهلل اأعلم(

)اأبوحنيفة(  عنده  )املق�سود  الإع���الن:  ال��زواج  يف  الإ�سهاد  ومق�سود 

بال�سهادة هو الإعالن فقط وال�سافعي يرى اأن ال�سهادة تت�سمن املعنيني اأعني 

.
)((

الإعالن والقبول(

ومق�سود اخللع اأن يكون للمراأة حق يقابل حق الرجل يف الطالق)والفقه 

ملا  فاإنه  الطالق،  الرجل من  بيد  ما  للمراأة يف مقابلة  اإمنا جعل  الفداء  اأن 

اإذا فركت  امل��راأة  امل��راأة جعل اخللع بيد  اإذا فرك  جعل الطالق بيد الرجل 

.
)5(

الرجل(

الزوجني،  بني  احلادث  ال�سنيع  للقبح  الأبدية  الفرقة  اللعان  ومق�سود 

1- بداية املجتهد ج: ) �ش: 6.

)- نف�سه ج: ) �ش: )3.

3- نف�سه ج: ) �ش: 8.

)- نف�سه ج: ) �ش: 13.

5- نف�سه ج: ) �ش: 51.
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نه  )اأ املتالعنني  بني  ثانية  الزواج  اإمكانية  عدم  يف  اجلمهور  فحجة 

اهلل  ح��دود  واإب��ط��ال  والتهاتر  والتباغ�ش  التقاطع  من  بينهما  وق��ع  ق��د 

املودة  الزوجية مبناها على  اأن  اأبدا وذلك  بعدها  يجتمعا  ل  اأن  اأوج��ب  ما 

تكون عقوبتهما  اأن  اأقل من  ول  العدم  وهوؤلء قد عدموا ذلك كل  والرحمة 

.
)1(

الفرقة  وباجلملة فالقبح الذي بينهما غاية القبح(

ومن املقا�سد يف باب  البيوع �سد الذرائع الربوية يقول:)وهذا الباب كله 

 .
)((

اإمنا حرم يف ال�سرع ملكان الغنب الذي يكون طوعا وعن علم(

ثم زاد يف حتديد مق�سود حترمي الربا الذي هو الغنب الكبري: )وذلك اأنه 

يظهر من ال�سرع اأن املق�سود بتحرمي الربا اإمنا هو ملكان الغنب الكثري الذي 

فيه، واأن العدل يف املعامالت اإمنا هو مقاربة الت�ساوي ولذلك ملا ع�سر اإدراك 

الت�ساوي يف الأ�سياء املختلفة الذوات جعل الدينار والدرهم لتقوميها اأعني 

.
)3(

تقديرها(

وقوله اأي�سا يف حكمة حترمي ربا النقود، لأن املق�سود منها تقدير الأ�سياء 

اأظهر  فيها  املنع  فعلة  والدرهم  الدينار  : )واأما  لها منافع �سرورية  التي 

كانت هذه لي�ش املق�سود منها الربح واإمنا املق�سود بها تقدير الأ�سياء  اإذ 

.
)((

التي لها منافع �سرورية(

واأكد اأن مق�سود اأحكام املعامالت املالية العدل: )و مالك يرى اأن النهي 

يف هذه الأمور اإمنا هو ملكان عدم العدل فيها اأعني بيوع الربا والغرر فاإذا 

اأن  العدل  فلي�ش من  بالقيمة )...(  الرجوع  فالعدل فيها هو  ال�سلعة،  فاتت 

يرد اأكرث من ذلك واإن كان امل�سرتي هو الذي اأ�سلف البائع فقد حط البائع 

1-بداية املجتهد ج: ) �ش: 91.

)-نف�سه ج: ) �ش: 111.

3-نف�سه ج: ) �ش: 99 .

)-نف�سه ج: ) �ش: 99 .
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جعل  ما  ملكان  فيها  املنع  وقع  اإمنا   )...( ال�سلف  ملكان  الثمن  من  عنه 

فيها من العو�ش مقابل ال�سلف الذي هو مو�سوع لعون النا�ش بع�سهم لبع�ش 

.
)1(

ومالك يف هذه امل�ساألة اأفقه من اجلميع(

ومن املقا�سد يف املعامالت دفع ال�سرر، فال�سفعة )اإمنا املق�سود منها دفع 

ال�سرر الداخل من ال�سركة، وملا كان هذا املعنى موجودا يف اجلار وجب 

.
)((

اأن يلحق به(

يرغب  امل�سلف  ولأن  الرتفاق  اإمنا جوز ملو�سع  )ال�سلم  ال�سلم:  بيع  ويف 

يف تقدمي الثمن ل�سرتخاء امل�سلم فيه وامل�سلم اإليه يرغب فيه ملو�سع الن�سيئة 

 وفيه اأي�سا: )والكاىلء بالكاىلء 
)3(

واإذا مل ي�سرتط الأجل زال هذا املعنى(

.
)((

املنهي عنه اإمنا هو املق�سود ل الذي يدخل ا�سطرارا(

وقوله اأي�سا يف ال�سفعة: )فاإن ال�سفعة اإمنا هي لإزالة ال�سرر، وال�سرر داخل 

اإمنا يدخل على كل واحد منهم  على كل واحد منهم على غري ا�ستواء لأنه 

 .
)5(

بح�سب ح�سته فوجب اأن يكون ا�ستحقاقهم لدفعه على تلك الن�سبة(

واملق�سود يف جتويز القرا�ش الرفق بالنا�ش، )واأن هذا م�ستثنى من الإجارة 

 واملق�سود 
)6(

املجهولة واأن الرخ�سة يف ذلك اإمنا هي ملو�سع الرفق بالنا�ش(

بالقرا�ش املتاجرة يف الأموال: )رب املال اإمنا دفع ماله اإليه ليتجر به، فما 

.
)7(

كان من خ�سران يف املال فعليه وكذلك ما زاد على املال وا�ستغرقه(

1-بداية املجتهد ج: ) �ش: 6)1.

)-نف�سه ج: ) �ش: )19.

3-نف�سه ج: ) �ش: 153.

)-نف�سه ج: ) �ش: 155.

5-نف�سه ج: ) �ش: 196.   

6- نف�سه ج: ) �ش: 178.

7- نف�سه ج: ) �ش: )18.
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وال�سرع ق�سد اإىل املنافع املرجوة املتحققة غالبا يف العقود ومل يلتفت اإىل 

الغرر الي�سري، )واملنافع يف الإجارات يف وقت العقد معدومة فكان ذلك غررا، 

ومن بيع ما مل يخلق، ونحن نقول: اإنها واإن كانت معدومة يف حال العقد فهي 

م�ستوفاة يف الغالب، وال�سرع اإمنا حلظ من هذه املنافع ما ي�ستوفى يف الغالب 

.
)1(

اأو يكون ا�ستيفاوؤه وعدم ا�ستيفائه على ال�سواء(

ومن املقا�سد اأي�سا يف املعامالت حتقق الر�سى والرتا�سي يقول:)وال�سهمة 

موجودة  وهي  املتقا�سمني  لنفو�ش  تطييبا  الق�سمة  يف  الفقهاء  جعلها  اإمنا 

.
)((

يف ال�سرع يف موا�سع منها، قوله تعاىل: { ڳ  ڳ   ڳ  ڳ }

ومن العقود ما يق�سد بها املكارمة واملعاو�سة فال يرد فيها بالعيب: )واأما 

ما بني هذين ال�سنفني من العقود اأعني ما جمع ق�سد املكارمة واملعاو�سة 

.
)3(

مثل هبة الثواب، فالأظهر يف املذهب اأنه ل حكم فيها بوجود العيب(

الكبار  على  اأوج��ب  من  »عمدة  اإن  اإذ  التبذير  مقاومة  احلجر  ومق�سود 

الذي  التبذير  ملعنى  وجب  اإمنا  ال�سغار  على  احلجر  اأن  احلجر  ابتداء 

يوجد فيهم غالبا، فوجب اأن يجب احلجر على من وجد فيه هذا املعنى واإن 

 وبخ�سو�ش املفل�ش فاإن مالك كاأنه )اعترب املعنى نف�سه 
)((

مل يكن �سغريا«

�سلعته  وملن وجد   
)5(

يعتربه يف كل ح��ال( لكن مل  الدين مباله،  اإحاطة  وهو 

ال�سلعة  ب�ساحب  الرفق  هو  اإمنا  معقوله  اإن  املفل�ش،)وقالوا  عند  باقية 

.
)6(

باقية( �سلعته  لكون 

1- بداية املجتهد ج: ) �ش: 166.

)- نف�سه ج: ) �ش: 01).

3- نف�سه ج: ) �ش: 131.

)- نف�سه ج: ) �ش: 10).

5- نف�سه ج: ) �ش: 15).

6- نف�سه ج: ) �ش: 15).
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املتلفات:)واأما  تقييم  يف  الأ�سياء  من  املق�سود  ا�ستح�سار  املقا�سد  ومن 

مالك  عند  تنق�سم  فاإنها  غا�سب  يغ�سبها  اأن  غري  من  العني  على  اجلناية 

اإىل ق�سمني: جناية تبطل ي�سريا من املنفعة واملق�سود من ال�سيء باق فهذا 

يجب فيه ما نق�ش يوم اجلناية، وذلك باأن يقوم �سحيحا، ويقوم باجلناية 

فيعطى ما بني القيمتني. واأما اإن كانت اجلناية مما تبطل الغر�ش املق�سود 

فاإن �ساحبه يكون خمريا اإن �ساء اأ�سلمه للجاين واأخذ قيمته واإن �ساء اأخذ 

.
)1(

قيمة اجلناية(

 واملق�سود من عقود املعاو�سة طلب الربح:مثل قوله يف املكاتب هل  يكاتب 

الربح  طلب  منه  املق�سود  معاو�سة  عقد  اأنها  اجلماعة  )وعمدة  له:  عبدا 

.
)((

فاأ�سبه �سائر العقود املباحة من البيع وال�سراء(

ومق�سود الهبة من الفقري للغني الثواب: )واإمنا يحمل مالك الهبة على 

الثواب اإذا اختلفوا يف ذلك وخ�سو�سا اإذا دلت قرينة احلال على ذلك مثل 

.
)3(

اأن يهب الفقري للغني اأو ملن يرى اأنه اإمنا ق�سد بذلك الثواب(

وال�سروط موؤثرة اإذا كانت مق�سودة يف العقود:)وعنده )اأي مالك(الذي 

بوقت ما اأنه اإن كان ذلك الوقت مق�سودا مثل كراء الرواحل يف اأيام احلج 

الوقت  يكن  مل  اإن  واأم��ا  الكراء  ينف�سخ  اأن��ه  الوقت  ذلك  عن  املكري  فغاب 

مق�سودا فاإنه ل ينف�سخ، هذا كله عنده الذي يكون يف الأعيان الذي يكون يف 

الذمة فاإنه ل ينف�سخ عنده بذهاب العني التي قب�ش امل�ستاأجر لي�ستويف منها 

املنفعة اإذ كان مل ينعقد الكراء على عني بعينها واإمنا انعقد على مو�سوف 

.
)((

يف الذمة(

1- بداية املجتهد ج: ) �ش: 39).

)- نف�سه ج: ) �ش: 88).

3- نف�سه ج: ) �ش: 8)).

)- نف�سه ج: ) �ش: )17. 
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وف�ساد ال�سروط تعود على املقا�سد بالبطالن:)وعمدة ال�سافعية اأن ال�سرط 

يطاأها،  ل  اأن  وا�سرتط  باع جاريته  كمن  العقد  اأ�سل  ببطالن  يعود  الفا�سد 

مق�سود  �سد  وذلك  عجزه  اإىل  اأدى  حا�سر  مال  له  يكن  مل  اإذا  اأنه  وذلك 

 .
)1(

الكتابة(

ومن املقا�سد ا�ستيفاء النا�ش حقوقهم بع�سهم من بع�ش:)واإمنا �سار الكل 

اإىل القول باحلب�ش يف الديون واإن كان مل ياأت يف ذلك اأثر �سحيح لأن ذلك 

.
)((

اأمر �سروري يف ا�ستيفاء النا�ش حقوقهم بع�سهم من بع�ش(

وبخ�سو�ش عدم م�سادرة مال املرتد، مق�سوده رجاء عودته اإىل الإ�سالم، 

يقول ابن ر�سد« )يوقف ماله لأن له حرمة اإ�سالمية واإمنا وقف رجاء اأن يعود 

.
)3(

اإىل الإ�سالم واأن ا�ستباح امل�سلمني ملاله لي�ش على طريق الإرث(

والحتياط لالأعرا�ش مق�سود،فقد ذكر يف �سبهة الن�سب قوله: )اإمنا اأمر 

.
)((

�سودة باحلجبة احتياطا ل�سبهة ال�سبه ل اأن ذلك كان واجبا(

.
)5(

ومق�سود عموم احلدود الزجر)احلد اإمنا و�سع للزجر(

ويف مق�سود الق�سا�ش يف النفو�ش العدل )املطلوب يف هذا الباب اإمنا هو 

.
)6(

العدل(

املال  من  القدر  املال)هذا  حفظ  ال�سارق  يد  قطع  ن�ساب  مق�سود  ويف 

1- بداية املجتهد ج: ) �ش: 81).

)- نف�سه ج: ) �ش: 0)).

3- نف�سه ج: ) �ش: 65).

)- نف�سه ج: ) �ش: 68).

5- نف�سه ج: ) �ش: 6)3.

6- نف�سه ج: ) �ش: 96).
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الن�ساب  مق�سود  وكذا   
)1(

امل��ال( حلفظ  القطع  يوجب  الذي  هو  امل�سروق 

حرمة اليد )ومن راأى اأن القطع اإمنا علق بهذا القدر ل مبا دونه ملكان حرمة 

.
)((

اليد، قال: ل تقطع اأيد كثرية فيما اأوجب فيه ال�سرع قطع يد واحدة (

العدل  لتحقيق  القا�سي  فهم  تعوق  التي  ال��ع��وار���ش  اإزال���ة  واملق�سود 

والإن�ساف، ففي حديث )ل يق�سي القا�سي حني يق�سي وهو غ�سبان( قال 

ابن ر�سد: )ومثل هذا عند مالك اأن يكون عط�سانا اأو جائعا اأو خائفا اأو غري 

.
)3(

ذلك من العوار�ش التي تعوقه عن الفهم(

للقواعد  م���ادة   تكون  اأن  ت�سلح  املقا�سد  م��ن  جملة  على  نقف  وه��ك��ذا 

اأدلة  املقا�سدية تعرب كل واحدة منها)عن معنى ت�سريعي عام م�ستفاد من 

 
)((

ال�سريعة املختلفة اجتهت اإرادة ال�سارع اإىل اإقامتها من خالل الأحكام(

ول ينفي متييزها اأن يجتمع يف بع�ش قواعدها الو�سف املقا�سدي والفقهي، 

اأو الو�سف املقا�سدي والأ�سويل يف اآن واحد. 

1- بداية املجتهد ج: ) �ش: 336.

)- نف�سه ج: ) �ش: 336.

3- نف�سه ج: ) �ش: 355.

)- عن: قواعد املقا�سد عند الإمام ال�ساطبي عر�سًا ودرا�سة وحتلياًل: د. عبد الرحمن بن اإبراهيم 

. islamtoday:الكيالين: املعهد العاملي للفكرالإ�سالمي / دار الفكر بدم�سق عن موقع
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املبحث الرابع 

الأحكام بني التعبد والتعليل 

املعاجلة  اإ�سكالية  اإىل  لطيفة  اإ�سارات  احلفيد  ر�سد  ابن  كتب  ثنايا  يف 

ال�سريعة  اأحكام  اإىل  النظر  والتعليل يف  التعبد  لق�سيتي  الأ�سولية  الفكرية 

من و�سوء و�سالة وزكاة وحج وغريها. وهذا ما �سنحاول الوقوف عنده 

يف هذا املبحث.

اجلذور الفل�صفية:

يقول ابن ر�سد يف »ال�سروري يف ال�سيا�سة« عن اعتقاد من يقدم اآراءهم 

من فال�سفة اليونان(وبني اأن اخلري وال�سر والنافع وال�سار واحل�سن والقبيح، 

هو يف اعتقاد هوؤلء النا�ش جميعا �سيء يوجد بالطبع ل بالو�سع. وذلك اأن 

كل ما يوؤدي اإىل الغاية فهو خري وح�سن، وكل ما يعيق الو�سول اإليها فهو �سر 

، ثم يعلق ابن ر�سد مبا يفيد تبنيه لهذا النظر، اأي وجود احل�سن 
)1(

وقبيح(

والقبح يف طبيعة الأ�سياء ب�سكل ذاتي، ت�ستطيع العقول املجردة التو�سل اإىل 

علمائها  عند  والغالب  الأندل�ش  يف  عندهم  اأ�سال  الأم��ر  يعترب  بل  اإدراك��ه، 

يف  هذا  يقول:)ويظهر  املعنى.  هذا  من  الأ�ساعرة  راأي  وي�ستثني  اعتقاده، 

 يرون هذا 
)((

اأمر هذه ال�سرائع، وخا�سة �سريعتنا هذه. وكثري من اأهل بلدنا

1- ال�سروري يف ال�سيا�سة:�ش:))1

يقول عنه  الذي  الراأي  )اأما  الكتاب املرتجم:  تعليقه يف هام�ش  قال د. حممد عابد اجلابري يف   -(

ابن ر�سد اإنه �سائع يف الأندل�ش فريجع اإىل ابن حزم الذي قال باأن احل�سن والقبح ذاتيني يف الأ�سياء 

اأن الأم��ر عند ابن حزم لي�ش على  واأق��ول:ال��ذي ظهر يل  على غرار ما تقول به الفال�سفة( ���ش:))1 

اإطالقه،ولي�ش بال�سكل الذي يراد له يف ال�سياق،فابن حزم مييز بني حقيقة الأ�سياء يف ذاتها،وبني حكم 

القيمة الذي نعطيه لها،فمثال الكذب يبقى كذبا  وكل من اأخرب بخرب بخالف ما هو فهو كاذب،وكذا يقال 

يف العجز واجلهل وما ي�سبه هذا،غري اأن تدخل ذواتنا بالقول هذا ظلم وهذا حالل وهذا حرام وهذا 

ح�سن اأو قبيح يحتاج اإىل تزكية ال�سرع.ولهذا جند عنده التعابري التالية: )لي�ش يف العامل ظلم لعينه 

ول بذاته البتة واإمنا الظلم بالإ�سافة فيكون قتل زيد اإذا نهى اهلل عنه ظلما وقتله اإذا اأمر اهلل بقتله عدل 

واأما الكذب فهو كذب لعينه وبذاته فكل من اأخرب بخرب بخالف ما هو فهو كاذب اإل اأنه ل يكون ذلك اإثما 
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 ثم ي�سري اإىل قول الأ�ساعرة باأنه ل ح�سن ول قبح 
)1(

الراأي يف �سريعتنا هذه(

بل ول غاية حمددة لالإن�سان اإل بالو�سع، اأي مبا تر�سمه ال�سريعة من ذلك، 

اإرادة اهلل �سبحانه وتعاىل  اأن  ثم ف�سر دواعي هذا املذهب يف كونه يرى 

ال تتعلق مبا له طبيعة خا�سة، واأن كل �سيء جائز واإرادته �سبحانه وتعاىل هي 

وحدها املخ�س�سة ملراداتها.

واأزيد بالقول اأن هاج�ش الأ�ساعرة يف مذهبهم اأن ل تو�سع لالإرادة الإلهية 

ذلك  اإىل  يذهب  كما  وغ��ريه  العدل  با�سم  الب�سري  العقل  ير�سمها  ح��دود 

املعتزلة،اإمنا هي اإرادة مطلقة جائز اأن تتعلق باخلري ومبا قد نراه نحن �سرا، 

وهو باحل�سيلة ل يفعل اإل اخلري ول يو�سف بالظلم والتعدي من يت�سرف يف 

ملكه وخلقه، وخ�سو�سا ممن يت�سف ب�سفات الكمال.

وتعاىل  �سبحانه  اهلل  باأنهم)ي�سفون  بالقول  ر�سد  ابن  عليهم  حمل  ثم 

ال�سفات(  )لتلك  املوجودات  موافقة  ذلك  بعد  يطلبون  ثم  ب�سفات 

واأن ل تتناق�ش مع الذي توا�سعوا عليه من تلك ال�سفات. لكن هوؤلء القوم 

اأعياهم اأن يجدوا لراأيهم قول مقنعا، ذلك اأن هذه الأ�سياء هي بينة جلية يف 

ال�سرع ولكن على غري هذا املعنى الذي قادهم اإليه طريقهم،الذي هو اأقرب 

ول مذموما اإل حيث اأوجب اهلل تعاىل فيه الإثم والذم)...( وكذلك القول يف اجلهل والعجز اأنهما جعل 

لعينه وعجز لعينه فكل من مل يعلم �سيئا فهو جاهل به ول بد وكل من مل يقدر على �سيء فهو عاجز عنه 

ول بد.( )الف�سل يف امللل والأهواء والنحل ج:3 �ش:))- دار الن�سر: مكتبة اخلاجني، القاهرة، ويقول 

اأي�سا بخ�سو�ش املدح والذم، )ل ي�ستحق اأحد مدحا ول ذما اإل من مدحه اهلل تعاىل اأو ذمه وقد اأمرنا 

اهلل تعاىل بحمده والثناء عليه، فهو عز وجل حممود على كل ما فعله حمبوب لذلك، واأما من دونه تعاىل 

فمن حمد اهلل تعاىل فعله الذي اأظهره فيه فهو ممدوح حممود ومن ذم عز وجل فعله الذي اأظهره فيه 

فهو مذموم ول مزيد( )ج:3 �ش:))( واأي�سا قوله ب�سكل وا�سح و�سريح)ل نقبح اإل ما قبح اهلل تعاىل ول 

نح�سن اإل ما ح�سن اهلل تعاىل( )ج:3 �ش:1)(.

1- ال�سروري يف ال�سيا�سة:�ش:))1.
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.
)((

، وميتنع اأن ياأتي به ال�سرع(
)1(

اإىل ال�سف�سطة واأبعد من طبيعة الإن�سان

- االمتدادات االأ�صولية:

»ال�سروري يف  العقليني يف  والقبح  م�ساألة احل�سن  ب�سط  ر�سد  ابن  اأعاد   

خالل  من  امل�سالة  وعالج  والفقهي،  الأ�سويل  املجال  ينا�سب  ب�سكل  الفقه« 

املقاربة التالية:

لي�ست من �سلب  لأنها  فيها،  النقا�ش  تعميق  الرغبة يف  1-عرب عن عدم 

هذا العلم، واإمنا هي من جن�ش الق�سايا التي اأقحمها املتكلمون يف مباحث 

نحن  ال��ذي  العلم  هذا  من  لي�ش  امل�ساألة  هذه  يف  )والقول  فقال:  الأ�سول. 

.
)((

وقال اأي�سا)وهذا كله لي�ش من هذا العلم(
)3(

ب�سبيله(

جمال  وحتديد  امل�ساألة،  ه��ذه  فيه  تدخل  اأن  ميكن  ال��ذي  املجال  )-ب��ني 

التح�سني والتقبيح يف اأ�سول الفقه مهم ملعرفة فائدة هذه امل�ساألة من جهة، 

وعدم التوغل فيها اإل مبقدار حاجة املجال اإليها. وحدد لها ثالثة جمالت: 

)مبحث احلكم �سواء يف حده اأو احلكم قبل ورود ال�سرع، ومباحث القيا�ش 

1- يقول ابن حزم يف«الف�سل يف امللل والنحل« يف ربط الأ�سباب مب�سبباتها ويف �سحة اإدراك ما يظهر 

لنا منها: )فالفلك يتحرك واملطر ينزل والوادي ي�سيل واجلبل ي�سكن والنار حترق والثلج يربد وهكذا 

يف كل �سيء بهذا جاء القراآن وجميع اللغات، قال تعاىل:{ ىئ  يئ  جب } وقال تعاىل:{ ڭ  

ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ } وقال تعاىل { ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئىئ  
} ومثل هذا  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺ    }،{ ڀ  ڀ  ڀ  ڀ       ٺ  } وقال تعاىل { 

كثري جدا وبهذا جاءت اللغات يف ن�سبة الأفعال الظاهرة يف اجلمادات اإليها لظهورها فيها فقط ل 

تختلف لغة يف ذلك )...( والأعرا�ش اأي�سا تفعل كما ذكرنا قال عز وجل: { ائ  ائ  ەئەئ  }، 

}، فالظن يردي والعمل يرفع ومل تختلف اأمة يف �سحة القول  { چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  

والربد  وي�سعد  يحلل  وقد وجدنا احلر  ومثل هذا كثري جدا  و�سرين خلق فالن  اأعجبني عمل فالن 

يجمد ومثل هذا كثري جدا وقد بيناه والكل خلق اهلل عز وجل(ج:3 �ش:6).

)- ال�سروري يف ال�سيا�سة:�ش:5)1.

3- نف�سه: �ش:)).

)-نف�سه: �ش:3).
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وخ�سو�سا منها قيا�ش امل�سلحة، وت�سويب اأو تخطئة املجتهدين(

فقد قال يف املجال الأول: )اأما حد احلكم عند اأهل ال�سنة فهو عبارة عن 

هذا  يرد  مل  ف��اإذا  ترك،  اأو  بطلب  املكلفني  باأفعال  تعلق  اإذا  ال�سرع  خطاب 

اأو تقبيح، فيكون احل�سن و القبح  اخلطاب مل تتعلق بالأفعال �سفة حت�سني 

 وبخ�سو�ش احلكم يف الأفعال قبل 
)1(

على هذا لي�ش و�سفا ذاتيا لالأفعال.(

ورود ال�سرع )اأما من ذهب من املعتزلة اإىل اأن الأفعال قبل ورود ال�سرع على 

الإباحة فاإمنا اأرادوا بذلك ما ل يق�سي العقل فيه بح�سن ول قبح. ومن قال 

منهم اأنها على الوقف فاأراهم  راأوا ذلك فيما ل يدرك من الأفعال احل�سن 

والقبح فيه اإل بان�سمام ال�سرع اإىل العقل، كما تقدم من اآرائهم.

واأما من قال من النا�ش اإنها قبل ورود ال�سرع على احلظر، فقول ل معنى 

 ول�سك اأن الفائدة املرجوة من هذه امل�ساألة 
)((

له. وهو بني ال�سقوط بنف�سه(

النا�ش يف  ال�سرع، ومبا يحدثه  تتعلق مبا �سكت عنه  ال�سرع،  ورود  بعد  الآن 

امل�ستقبل من اأفعال وق�سايا وم�ستجدات ونوازل. ولعل الراجح فيه اأن يكون 

ما �سبيله التعبد هو التوقف حتى يرد يف ال�سرع ما ياأذن يف الفعل، وما كان 

من قبيل املعامالت وامل�سالح فهو على الإذن ويكفي فيه عدم معار�سة ال�سرع 

يف اأ�سوله وفروعه.

ويف املجالني الثاين والثالث جنده يقول: )وفائدة معرفة هذا الختالف 

و جميع   واملخيل  املنا�سب  القيا�ش  النظر يف  تت�سور عند  ال�سناعة  يف هذه 

.
)3(

اأنواعه، وعند النظر يف ت�سويب املجتهدين و تخطئتهم(

الأ�ساعرة(  واجلماعة)ويق�سد  ال�سنة  اأهل  بني  الختالف  اأوجه  3-بني 

اأن احل�سن  ال�سنة، )فحجتهم  اأهل  فاأما  واملعتزلة، ثم عر�ش موقفه منها، 

1-ال�سروري يف اأ�سول الفقه: �ش:1)

)-نف�سه: �ش:3)

3-نف�سه: �ش:1)
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والقبيح يطلق يف عرف املتكلمني على معان. اأولها واأ�سهرها ما يوافق غر�ش 

امل�ستح�سن اأو يخالفه . حتى ي�ستح�سن �سمرة اللون مثال واحد، وي�ستقبحها 

بذاتها.  لالأ�سياء  املوجودين  البيا�ش  و  كال�سواد  ل  اإ�سايف  اأمر  و هذا  اآخر. 

والثاين ما ح�سنه ال�سرع اأو قبحه.و الثالث من معاين احل�سن ما كان لالإن�سان 

مباحا فعله. و كل هذه اأو�ساف اإ�سافية ل ذاتية.و معنى ذلك اأن لي�ش للح�سن 

. 
)1(

والقبح وجود خارج العني(

ويف م�ساألة وجوب النظر التي يقول املعتزلة باأنها �ستبقى بغري معنى اإذا 

مل نقل بذاتية احل�سن والقبح، يقول ابن ر�سد: )وقد األزم املتكلمون املعتزلة 

كان  اإن  النظر  وجوب  اأن  وهو  ما،  �سكا  النظرعقال  وجوب  مدرك  كون  يف 

�سرورة 
)((

مدركا عقال فال يخلو اأن يكون ذلك   �سرورة اأو اكت�سابا، فاإن كان

مل يغفل اأحد عن علم اهلل، واإن كان مكت�سبا بنظر، انعك�ش عليهم القول يف 

.
)3(

مدرك وجوب النظر يف دعوى ال�سرع، وذلك اإىل غري نهاية(

لالأ�سياء  ذاتي  و �سف  القبح  و  اأن احل�سن  على  فا�ستدلوا  )املعتزلة  واأما 

باتفاق العقل على القول بهما من غري اإ�سافة  كح�سن ال�سدق وقبح الكذب، 

 وكذا)مدرك 
)((

و باجلملة من حيث هذه الق�سايا م�سهورة و متفق عليها.(

اإن ح�سر   ثم 
)5(

الوجوب يف بع�ش الأمور بالعقل ك�سكر املنعم وغري ذلك(

التح�سني والتقبيح يف ال�سرع )يف�سي اإىل  اإفحام الر�سل عند دعائهم اإىل 

النظر، لأنا ما مل نعلم وجوب النظر مل ننظر، و ما مل ننظر مل نتحقق دعوى 

ال�سارع فيما دعا اإليه، و ما مل نتحقق دعواه فال �سبيل اإىل الإميان مبا دعا 

1-ال�سروري يف اأ�سول الفقه: �ش:1)-))

)- يف الأ�سل: »فاإن  كل«.

3-ال�سروري يف اأ�سول الفقه: �ش:))

)-نف�سه: �ش:))

5-نف�سه: �ش:))
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لنا على هذا  اأو مل يكن ل �سبيل  اإليه، يف نف�سه حقا  اإليه �سواء كان املدعو 

.
)1(

الوجه اإىل  ح�سول العلم به.(

املعتزلة  حجج  من  التحفظ  من  ل��ون  عنده  فيبدو  ه��و،  موقفه  عن  واأم��ا 

والأ�ساعرة معا وخ�سو�سا فيما اأورده املعتزلة يف وجوب النظر وفيما رد به 

الأ�ساعرة قولهم، يقول:)و  ي�سبه األ يكون يف  واحد من هذين القولني كفاية 

 ثم �سرع يف ب�سط راأيه يف امل�ساألة.
)((

يف الوقوف على هذه  امل�ساألة(

الت�سديق  اأن  فهو  املو�سع  هذا  يف  يقال  اأن  عندي  ينبغي  )وال��ذي  يقول: 

املعارف  جن�ش  من  هو  دع��واه  وف��ق  املعجزة  ظهور  عند  ال�سارع  بدعوى 

ال�سرورية، واأن  الت�سديق يقع مب�ساهدة ذلك ا�سطرارا اأو بوجودها تواترا، 

واإمنا يت�سور وجوب النظر اأو ل وجوبه يف معرفته بنظر وا�ستدلل. وتكلف 

ما �سوى هذا من القول يف هذا املو�سع ت�سوي�ش للعقائد اأو عناء. ولو اأن واحدا 

واحدا من املدعوين لل�سرع  تكلف مثل هذه ال�سكوك عند النظر فيما دعا اإليه  

 .
)3(

ال�سرع  لكان اإميان كثري من النا�ش مما ل يقع، ولو وقع لكان يف النادر(

هذه  مناق�سة  يف  احلد  هذا  عند  ووقوفه  ر�سد  ابن  رد  من  نفهمه  وال��ذي 

امل�ساألة هو اأن اإعمال العقل والنظر يكون بداية يف اإثبات املر�سل والر�سالة، 

�سواء  واملعجزات  والرباهني  الأدل��ة  �سرورات  ت�ستوجبه  مبا  الت�سليم  وعند 

الإلهي  بالكمال  الع��رتاف  من  التواتر،  بطريق  بها  التو�سل  اأو  مبعاينتها 

وعدالة �سريعته، يكون بعده الت�سليم لل�سرع يف التح�سني والتقبيح، فما ح�سنه 

فح�سن وما قبحه فقبيح، وما �سكت عنه يعر�ش على الأ�سول العامة ويكون 

حمط اجتهاد يقوى القبول به ح�سب قربه اأو بعده من الأ�سول. ومل يبق بعد 

للمناق�سة النظرية يف احل�سن والقبح كبري غناء.

1-ال�سروري يف اأ�سول الفقه: �ش:))

)-نف�سه: �ش:))

3-نف�سه: �ش:3)
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- االنحياز الكامل ملبداأ التعليل على م�صتوى التطبيق الفقهي يف العبادات 

واملعامالت:

فح�سب ابن ر�سد، هناك عالقة وثيقة بني تعليل الأحكام واإدراك امل�سالح 

واإعمالها، فالأحكام املعقولة املعاين يف ال�سرع اأكرثها هي من باب حما�سن 

النجا�سات:)وال�سبب  اإزال��ة  حكم  يف  يقول  امل�سالح،  باب  من  اأو  الأخ��الق 

الثالث اختالفهم يف الأمر والنهي الوارد لعلة معقولة املعنى، هل تلك العلة 

املفهومة من ذلك الأمر اأو النهي قرينة تنقل الأمر من الوجوب اإىل الندب 

واأنه ل فرق يف ذلك بني  لي�ست قرينة  اأم  الكراهة  اإىل  والنهي من احلظر 

العبادة املعقولة وغري املعقولة ؟ واإمنا �سار من �سار اإىل الفرق يف ذلك لأن 

الأخالق  اأكرثها هي من باب حما�سن  ال�سرع  املعاين يف  املعقولة  الأحكام 

.
)1(

اأو من باب امل�سالح وهذه يف الأكرث هي مندوب(

اأن  اإن امل�سالح املعقولة ل ميتنع  واأمر التعليل لي�ش خا�سا باملعامالت بل 

القدمني  وغ�سل  الراأ�ش  م�سح  يف  يقول  املفرو�سة،  للعبادات  اأ�سبابا  تكون 

)ولكن من طريق املعنى الغ�سل اأ�سد منا�سبة للقدمني من امل�سح كما اأن امل�سح 

غالبا  دن�سهما  ينقى  ل  القدمان  كانت  اإذ  الغ�سل  من  للراأ�ش  منا�سبة  اأ�سد 

اإل بالغ�سل وينقى دن�ش الراأ�ش بامل�سح وذلك اأي�سا غالب، وامل�سالح املعقولة 

ل ميتنع اأن تكون اأ�سبابا للعبادات املفرو�سة حتى يكون ال�سرع لحظ فيهما 

.
)((

معنيني معنى م�سلحيا ومعنى عباديا(

- الفرق بني التعليل والقول بالتعبد:

الجتهاد  باب  يفتح  التعليل  اأن  هو  بالتعبد  والقول  التعليل  بني  والفرق   

والقيا�ش واعتبار امل�سالح، فالأحكام كما يقول ابن ر�سد: )يجب اأن توجد 

1- بداية املجتهد ج: 1 �ش: )5

)-نف�سه ج: 1 �ش:  11 
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 بينما ادعاء اأمر باأنه عبادة يغلق باب ذلك كله ول يبقي 
)1(

مع وجود عللها(

غري نية التقرب والأجر والثواب، فما كان )عبادة ل يقا�ش عليها ول يتعدى 

امل�سلك  اإىل هذا  الفقهاء  بع�ش  ابن ر�سد جلوء  اعترب  وقد   ،
)((

بها حملها(

، قد يكون اأحيانا فرارا من املواجهة وتربيرا ل�سعف الأدلة 
)3(

وادعاء التعبد

وعجزا عن اإقامة احلجة واإغالقا للباب اأمام اخل�سم، يقول: )واإمنا يلجاأ 

اإذا �ساق عليه امل�سلك مع اخل�سم فتاأمل ذلك  اأن يقول عبادة  اإىل  الفقيه 

.
)((

فاإنه بني من اأمرهم يف اأكرث املوا�سع(

1-بداية املجتهد ج: ) �ش: )7)

)- نف�سه ج: 1 �ش: )1

قول  وهو  بحال  لها  علة  ل  التي  الأحكام  :»التعبدات  خليل  خمت�سر  �سرح  يف  اخلر�سي  يقول   -3

الفقهاء، واأما على قول اأكرث الأ�سوليني فهي الأحكام التي مل يقم على اإدراك علتها دليل ل التي 

عقال  ل  تف�سال  �سرعا  بها  ارتبط  الأمر  نف�ش  يف  علة  له  حكم  كل  بل  الأمر،  نف�ش  يف  لها  علة  ل 

ول وجوبا« )ج 1، �ش 133(.

و يقول ال�سيخ بديع الزمان النور�سي يف »ر�سائل النور« مو�سحا الفرق بني القول بالتعبد والتعليل)يطلق 

على ق�سم من امل�سائل ال�سرعية ا�سم »امل�سائل التعبدية« هذا الق�سم ل يرتبط مبحاكمات عقلية، وُيفعل 

كما ُامر، اإذ اإن عّلته هو الأمر الإلهي.

لت�سريع ذلك  وم�سلحة، �سارت مرّجحة  له حكمة  اإن  اأي  املعنى«  ب�»معقول  الآخر  الق�سم  ويعرّب عن 

احلكم. ولكن لي�ست �سببًا ولعلة. لأن العّلة احلقيقية هي الأمر والنهي الإلهي.

فالق�سم التعبدي من ال�سعائر ل تغرّيه احلكمة وامل�سلحة قطعًا، لأن جهة التعّبد فيه هي التي ترتجح، 

لذا ل ميكن اأن ُيتدخل فيه اأو مي�ش ب�سئ، حتى لو وجدت مائة األف م�سلحة وحكمة، فال ميكن اأن تغرّي 

املعلومة وحدها. فهذا مفهوم  ال�سعائر؛ هي امل�سالح  اإن فوائد  اأن يقال:  منها �سئ. وكذلك لميكن 

خطاأ، بل اإن تلك امل�سالح املعلومة، رمبا هي فائدة واحدة من بني حكمها الكثرية.

بهذه  يكفي،  فاإذًا  ال�سالة،  اإىل  امل�سلمني  دعوة  هي  الأذان  من  احلكمة  ان  اأحدهم:  قال  لو  فمثاًل: 

احلالة، اطالق طلقة من بندقية! وليعرف ذلك الأبله اأن دعوة امل�سلمني هي م�سلحة واحدة من بني 

األوف امل�سالح يف الأذان. حتى لو اأعطى ذلك ال�سوت تلك امل�سلحة فانه ل ي�سّد م�سّد الأذان الذي 

هو و�سيلة لإعالن التوحيد الذي هو النتيجة العظمى خللق العامل، وخلق نوع الب�سر. ووا�سطة لإظهار 

الزمان  الب�سرية قاطبة. )بديع  با�سم  اأو  البلدة  النا�ش يف تلك  با�سم  الإلهية  الربوبية  اإزاء  العبودية 

النور�سي-املكتوب التا�سع والع�سرون - �ش:511-)51(.

)- بداية املجتهد ج: 1 �ش: 61.
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املبحث اخلام�ض

ثراء الفقه اجلاري على املعاين والجتهاد املبني على التعليل

يف كتاب »البداية«.

املعطيات التي توؤكد ح�سور الوعي املقا�سدي عن ابن ر�سد احلفيد كثرية، 

بذكر  ال�سياق،  يكتفى، يف هذا  لكن  وتتبع،  اإىل ر�سد  وهي مبفردها حتتاج 

مناذج منها.

التعليل يف باب الطهارة:

اأحدكم من نومه فليغ�سل يده  ا�ستيقظ  »اإذا  اأن حديث  ابن ر�سد  راأى   -

به  ق�سد  يده«  باتت  اأين  يدري  ل  اأحدكم  فاإن  الإن��اء،  يف  يدخلها  اأن  قبل 

اعتربوا  الذين  الفقهاء  عامة  بخالف   ،
)1(

الو�سوء بدء  ولي�ش  املاء  حكم 

وال�سنية  الوجوب  بني  الأمر  هذا  درجات  يف  فقط  واختلفوا  تعبدا،  الأمر 

الإناء من  اإدخالهما يف  اليدين يبيح  اأن تيقن نظافة  وال�ستحباب. فيفهم 

غري غ�سل م�سبق لهما.

- واعترباأبو يو�سف وحممد �ساحبا اأبي حنيفة و�سفيان الثوري  امل�سح على 

     .
)((

اخلف معقول املعنى، فقا�سوا م�سح اجلوربني والنعلني عليه

الآثار  تلك  من  )املفهوم  اأن  حنيفة   اأبو  زعم  الكلب،  �سوؤر  جنا�سة  -ويف 

الواردة بنجا�سة �سوؤر ال�سباع والهر والكلب هو من قبل حترمي حلومها واأن 

 ،
)3(

هذا من باب اخلا�ش اأريد به العام فقال الأ�ساآر تابعة للحوم احليوان(

فخرج بقاعدة كل ما حرم اأكل حلمه اعترب �سوؤره جن�سا، بخالف من راأى 

ذلك تعبدا ق�سره على الكلب واخلنزير وما ورد فيه ن�ش.

1-بداية املجتهد:ج:1 �ش:7.

)- نف�سه ج: 1 �ش: )1.

3- نف�سه ج: 1 �ش: 1).
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ابن ر�سد:)اختلف  يقول  باللذة  املني  - وعلل مالك الغت�سال من خروج 

العلماء يف ال�سفة املعتربة يف كون خروج املني موجبا للطهر فذهب مالك 

.
)1(

اإىل اعتبار اللذة يف ذلك(

- وقال ابن ر�سد معلال اعتبار املاء يف ال�سرع له مزيد خ�سو�ش يف اإزالة 

النجا�سات: )للماء قوة اإحالة لالأجنا�ش والأدنا�ش وقلعها من الثياب والأبدان 

قال  )ولو  والثياب  الأب��دان  تنظيف  النا�ش يف  اعتمده  ولذلك  لغريه،  لي�ست 

الفقهاء به( لكان قول جيدا وغريه بعيد، بل لعله واجب اأن يعتقد اأن ال�سرع 

.
)((

اإمنا اعتمد يف كل مو�سع غ�سل النجا�سة باملاء لهذه اخلا�سية(

- التعليل يف ال�صالة:

- علل منع ال�سالة يف البيع والكنائ�ش بالتماثيل والنجا�سات فقال:)فكرهها 

قوم واأجازها قوم بني اأن يكون فيها �سور اأو ل يكون، وهو مذهب ابن عبا�ش 

  .
)3(

لقول عمر ل تدخل كنائ�سهم من اأجل التماثيل(

اعترب  من  اأنه  )وذل��ك  بال�سرتاحة:  اخلطبة  يف  اجللو�ش  مالك  وعلل   -

املعنى املعقول منه من كونه ا�سرتاحة للخطيب مل يجعله �سرطا ومن جعل 

.
)((

ذلك عبادة جعله �سرطا(

- وذهب اجلمهور اإىل اأن اغت�سال اجلمعة �سنة: )وظاهر حديث عائ�سة 

.
)5(

اأن ذلك كان ملو�سع النظافة واأنه لي�ش عبادة(

- وعلل من اعترب الق�سر والإمتام كليهما فر�سا خمريا للم�سافر كاخليار 

1- بداية املجتهد ج: 1 �ش: )3.

)-  نف�سه:ج: 1 �ش: 61.

3- نف�سه ج: 1 �ش: 85.

)- نف�سه:ج: 1 �ش: 117.

5-  نف�سه ج: 1 �ش: 119.
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ملو�سع  الرخ�سة  هو  اإمنا  للم�سافر  ال�سالة  ق�سر  باأن  الكفارة،  واجب  يف 

.
)1(

امل�سقة كما رخ�ش له يف الفطر ويف اأ�سياء كثرية

- ويف الوتر يقول: )من راعى من الوتر املعنى املعقول وهو �سد ال�سفع، 

.
)((

قال: ينقلب �سفعا اإذا اأ�سيف اإليه ركعة ثانية(

- ويف اأحكام اجلنائز: )كان احل�سن و�سعيد بن امل�سيب يقولن: يغ�سل كل 

اأحد كان  اأن ما فعل بقتلى  م�سلم، فاإن كل ميت يجنب. ولعلهم كانوا يرون 

.
)3(

ملو�سع ال�سرورة اأعني امل�سقة يف غ�سلهم(

- وقال ال�سافعي ل باأ�ش بغ�سل امل�سلم قرابته من امل�سركني ودفنهم معلال 

.
)((

الغ�سل من باب النظافة ل من باب العبادة 

- التعليل يف باب الزكاة: 

للفقراء  واجب  حق  باأنها  الزكاة  وجوب  الأم�سار  فقهاء  جمهور  علل   -

           .
)5(

وامل�ساكني يف اأموال الأغنياء فلم يعتربوا يف ذلك بلوغا من غريه

وجماعة:  املبارك  وابن  ثور  واأبو  الثوري  قال  ال�سابق،  التعليل  وبنف�ش   -

ال زكاة يف مال حبا كان اأو غريه حتى تخرج منه الديون، لأن )حق �ساحب 

�ساحب  مال  احلقيقة  يف  وهو  امل�ساكني،  حق  على  بالزمان  متقدم  الدين 

.
)6(

الدين ل الذي املال بيده(

- وقال مالك وال�سافعي: الزكاة يف جميع املدخر املقتات من النبات حيث 

1- بداية املجتهد:ج: 1 �ش: 1)1.

)-  نف�سه ج: 1 �ش: 8)1.

3- نف�سه:ج: 1 �ش: 165.

)- نف�سه:ج: 1 �ش: 165.

5-  نف�سه ج: 1 �ش: 178.

6-  نف�سه ج: 1 �ش: 179.
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واأما  املقتات،  الوجوب جلميع  فتعدى عندهما  العلة،  القتيات هي  اعتربا  

اأبو حنيفة فعمم اأكرث يف كل ما تخرجه الأر�ش ما عدا احل�سي�ش واحلطب 

ۇ      ڭ   ڭ    } تعاىل  قوله  مثل  من  بالن�ش  م�سرت�سدا   
)1(

والق�سب

ۇ} وما ي�سبهه. 
- وقال مالك: القطنية كلها �سنف واحد واحلنطة وال�سعري وال�سلت اأي�سا، 

واإن  واح��د  �سنف  فهي  منافعها  اتفقت  فكلما  املنافع،  باتفاق  ذلك  معلال 

   .
)((

اختلفت اأ�سماوؤها

الواجبة  باحلقوق  بت�سبيهها  قبل احلول  الزكاة  اإخراج  اأجاز  من  وعلل   -

  .
)3(

املوؤجلة التي يجوز اإخراجها قبل الأجل على جهة التطوع 

- ومن لحظ احلاجة واملنفعة العامة يف الزكاة اأجازها للعامل واإن كان غنيا 

.
)((

واأجازها للق�ساة ومن يف معناهم ممن املنفعة بهم عامة للم�سلمني

- التعليل يف ال�صيام: 

-�سذ زفر فقال: ل يحتاج رم�سان اإىل نية اإل اأن يكون الذي يدركه �سيام 

�سهر رم�سان مري�سا اأو م�سافرا فرييد ال�سوم، وعلل ذلك باأن ال�سوم عبادة 

.
)5(

معقولة املعنى، و قال قد ح�سل املعنى اإذا �سام واإن مل ينو

اإذا كانت  اإل  - وقال مالك: ل تقبل �سهادة ال�ساهدين يف هالل رم�سان 

ملو�سع  فيها  العدد  ا�سرتاط  يعلل  التي  ال�سهادة  على  قيا�سا  مغيمة   ال�سماء 

التنازع الذي يف احلقوق وال�سبهة التي تعر�ش من قبل قول اأحد اخل�سمني 

1-  بداية املجتهد ج: 1 �ش: )18.

)- نف�سه ج: 1 �ش: )19.

3- نف�سه ج: 1 �ش: 00).

)- نف�سه ج: 1 �ش: 01).

5- نف�سه ج: 1 �ش: 13).
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ال�سخ�سني  اأحد  اإىل حجة  وامليل  اأغلب  الظن  وليكون  العدد  فيها  فا�سرتط 

اأقوى، ومل ير ابن ر�سد التعليل موفقا بل اأن يقا�ش على �سروط الراوي اأف�سل 

.
)1(

من ال�سهادة

- التعليل يف احلج:

- احتج من طريق املعنى من راأى اأن الإفراد هو الأف�سل لأن التمتع والقران 

.
)((

رخ�سة ولذلك وجب فيهما الدم

اإذا طافوا  رمال  مكة  اأهل  من غري  على احلجاج  يرى  ل  عمر  ابن  وكان   -

بالبيت على ما روى عنه مالك معلال ذلك باأنه خمت�ش بامل�سافر لأن النبي 

.
)3(

عليه ال�سالة وال�سالم كان حني رمل واردا على مكة

- ويف كفارة ال�سيد الواقع من املحرم، قال من يرى حكم  ال�سحابة يف 

.
)((

ال�سيد باأنه  معقول املعنى لي�ش يوجد �سيء اأ�سبه  بالنعامة من البدنة

- قال مالك لي�ش على من نتف ال�سعر الي�سري �سيء اإل اأن يكون اأماط به 

اأذى فعليه الفدية، ففهم من ذلك منع النظافة والتزين وال�سرتاحة ففرق 

.
)5(

بني القليل والكثري لأن القليل لي�ش يف اإزالته زوال اأذى

اأن الواجب يف ذلك  - وعن املجزىء من الك�سوة يف الكفارة، راأى مالك 

هو اأن يك�سي ما يجزي فيه ال�سالة، وقال ال�سافعي واأبو حنيفة يجزىء يف 

ذلك اأقل ما ينطلق عليه ال�سم: اإزار اأو قمي�ش اأو �سراويل اأو عمامة، و�سبب 

1- بداية املجتهد:ج: 1 �ش: 09).

)- نف�سه:ج: 1 �ش: 6)).

3- نف�سه:ج: 1 �ش: 9)).

)- نف�سه ج: 1 �ش: 63).

5- نف�سه:ج: 1 �ش: 68).
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.
)1(

اختالفهم هل الواجب الأخذ باأقل دللة ال�سم اللغوي اأو املعنى ال�سرعي

- ويف ال�سدقات مل ي�سرتط  اأبو حنيفة الإ�سالم، وجعل العلة هي الفقر 

.
)((

فاأجاز اأن تكون لغري امل�سلمني

- التعليل يف النكاح:

عقد  �سرط  من  لي�ش  والتزويج  النكاح  لفظ  اأن  حنيفة  واأب��و  مالك  -راأى 

ذلك،  من  ال�سرعي  املعنى  فهم  اإذا  اتفق  لفظ  باأي  النكاح  ويجوز  ال��زواج، 

.
)3(

مبعنى اإذا كان بينه وبني املعنى ال�سرعي م�ساركة

فاإمنا  العدالة  )واأم��ا  ر�سد:  ابن  يقول  ال��زواج  ويل  عدالة  وبخ�سو�ش   -

اختلفوا فيها من جهة اأنها نظر للمعنى اأعني هذه الولية فال يوؤمن مع عدم 

العدالة اأن ل يختار لها الكفاءة وقد ميكن اأن يقال اإن احلالة التي بها يختار 

بهم،  العار  حلوق  خوف  وهي  العدالة  حالة  غري  الكفء  ملولياتهم  الأولياء 

.
)((

وهذه هي موجودة بالطبع وتلك العدالة الأخرى مكت�سبة

- ويف الختالف يف تقدير مقدار ال�سداق، بني اأن )اختالفهم يف التقدير 

�سببان: اأحدهما تردده بني اأن يكون عو�سا من الأعوا�ش يعترب فيه الرتا�سي 

فيكون  عبادة  يكون  اأن  وبني  البيوعات،  يف  كاحلال  بالكثري  اأو  كان  بالقليل 

موؤقتا وذلك اأنه من جهة اأنه ميلك به على املراأة منافعها على الدوام ي�سبه 

 .
)5(

العو�ش، ومن جهة اأنه ل يجوز الرتا�سي على اإ�سقاطه ي�سبه العبادة(

- وراأى مالك يف حال النزاع يف ال�سداق اإيجاب اليمني على املدعى عليه 

1- نف�سه ج: 1 �ش: 306.

)- بداية املجتهد ج: 1 �ش: 306.

3- نف�سه ج: ) �ش: 3.

)- نف�سه ج: ) �ش: 10.

5- نف�سه ج: ) �ش: )1.
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معلال، ومل يعترب ذلك من جهة ما هو مدعى عليه بل من جهة ما هو اأقوى 

اإذ كان  �سبهة يف الأكرث، ولذلك يجعل القول يف موا�سع كثرية قول املدعي 

 ويف مو�سع اآخر قال: يحلف اأبدا اأقواهما �سبهة فاإن ا�ستويا 
)1(

اأقوى �سبهة 

.
)((

حتالفا وتفا�سخا

يجب  ل  قال  بالبيوع  النكاح  �سبه  اأي�سا  معلال  ال�سداق  راأى  ومن   -

اإل بعد  الثمن على امل�سرتي  اإذ ل يجب  البيع  اإل بعد الدخول قيا�سا على 

.
)3(

قب�ش ال�سلعة

كانت  اإذا  اإل  قال ل حترم  املعنى،  الربيبة معقول  ومن جعل حترمي   -

.
)((

يف حجره

- وقال اأبو حنيفة والثوري والأوزاعي يحرم الزنا ما يحرم النكاح، وعلل 

.
)5(

هذا احلكم باحلرمة التي بني الأم والبنت وبني الأب والبن

اأنه  اأن الإحداد عبادة مل يلزمه الكافرة ومن راأى  - ويف العدة، من راأى 

معنى معقول وهو ت�سوف الرجال اإليها وهي اإىل الرجال، �سوى بني الكافرة 

.
)6(

وامل�سلمة

- التعليل يف البيوع:

من  اجلمهور  اتفق  احلديث  يف  املذكورة  ال�ستة  الربوية  الأ�سناف  يف   -  

فقهاء الأم�سار على اأنها من باب اخلا�ش اأريد به العام واختلفوا يف املعنى 

1- بداية املجتهد ج: ) �ش: 18.

)- نف�سه:ج: ) �ش: 3).

3- نف�سه ج: ) �ش: )).

)- نف�سه ج: ) �ش: 5).

5- نف�سه ج: ) �ش: 6).

6- نف�سه ج: ) �ش: 93.
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العام الذي وقع التنبيه عليه بهذه الأ�سناف، اأعني يف مفهوم علة التفا�سل 

.
)1(

ومنع الن�ساء فيها

- ويف هذه الأ�سناف يقول ابن ر�سد:)واحلنفية اأقوى من جهة املعنى، لأن 

.
)((

حترمي التفا�سل اإمنا هو عند اتفاق املنفعة(

-ويف تعليل بيع ما مل يقب�ش، يقول: )ومن طريق املعنى اأن بيع ما مل يقب�ش 

.
)3(

يتطرق منه اإىل الربا(

اأنها  املعاو�سات،  جميع  يف  القب�ش  ا�سرتط  من  اأي�سا:)فعمدة  ويقول 

والإقالة  التولية  ذلك  من  مالك  ا�ستثنى  واإمنا  عنه،  املنهي  البيع  معنى  يف 

.
)((

وال�سركة لالأثر واملعنى(

- واإذا حلق الف�ساد بالبيع من قبل ال�سرط يرتفع الف�ساد اإذا ارتفع ال�سرط، 

فمالك راآه معقول واجلمهور راأوه غري معقول وعلق ابن ر�سد بقوله:)والف�ساد 

.
)5(

الذي يوجد يف بيوع الربا والغرر هو اأكرث ذلك حكمي(

- وقال ابن ر�سد مبنع كافة العقود وقت ال�سالة لوجود نف�ش معنى منع 

البيع عند نداء اجلمعة، واأما �سائر العقود، )فيحتمل اأن تلحق بالبيوع لأن 

فيها املعنى الذي يف البيع من ال�سغل به عن ال�سعي اإىل اجلمعة، ويحتمل اأن 

ل يلحق به لأنها تقع يف هذا الوقت نادرا بخالف البيوع. واأما �سائر ال�سلوات 

فعلى  فات  فاإذا  الوقت  ملرتقب  الندب  جهة  على  باجلمعة  تلحق  اأن  فيمكن 

جهة احلظر واإن كان مل يقل به اأحد يف مبلغ علمي، ولذلك مدح اهلل تاركي 

1- بداية املجتهد:ج: ) �ش: 97.

)- نف�سه ج: ) �ش: )10.

3- نف�سه:ج: ) �ش: 109.

)- نف�سه ج: ) �ش: 110.

5- نف�سه:ج: ) �ش: 1)1.
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البيوع ملكان ال�سالة، فقال تعاىل: {ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ      پ  پ  پ  

.
)1(

ڀ   ڀ     ڀ   ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ}(

قال:  حيث  العقود  كافة  يف  بالعيب  الرد  تعلل  قاعدة  ر�سد  ابن  -واأعطى 

اخللقة  عن  نق�ش  ما  اجلميع  عند  هي  العقد  يف  تاأثري  لها  التي  )والعيوب 

وذلك  املبيع.  ثمن  يف  تاأثري  له  نق�سانا  ال�سرعي  اخللق  عن  اأو  الطبيعية 

يختلف بح�سب اختالف الأزمان والعوائد والأ�سخا�ش فرمبا كان النق�ش يف 

اخللقة ف�سيلة يف ال�سرع كاخلفا�ش يف الإماء واخلتان يف العبيد، ولتقارب 

هذه املعاين يف �سيء �سيء مما يتعامل النا�ش به وقع اخلالف بني الفقهاء 

.
)((

يف ذلك(

واأنظرك  اأقلني  البائع:  يقول  حيث  ال�سلم   يف  املبتاع  ندم  م�ساألة  ويف   -

انبنت  التي  للعلل  تف�سيال  ييقدم  ر�سد  ابن  فاإن  اإليك،  دفعت  الذي  بالثمن 

الفقهاء، ويقول: )فقال مالك وطائفة ذلك ل يجوز، وقال قوم  اآراء  عليها 

يجوز. واعتل مالك يف ذلك خمافة اأن يكون امل�سرتي ملا حل له الطعام على 

البائع اأخره عنه على اأن يقيله فكان ذلك من باب بيع الطعام اإىل اأجل قبل 

اأن ي�ستوفى، وقوم اعتلوا ملنع ذلك باأنه من باب ف�سخ الدين بالدين، والذين 

.
)3(

راأوه جائزا راأوا اأنه باب املعروف والإح�سان الذي اأمر اهلل تعاىل به(

- ويف بيع املرابحة، فطن مالك لأمر خفي قد يكون ظاهره �سدقا، ولكن 

يف باطنه وحقيقته عني الكذب: )واأما �سفة راأ�ش الثمن الذي يجوز اأن يخربه 

به، فاإن مالكا والليث قال فيمن ا�سرتى �سلعة بدنانري وال�سرف يوم ا�سرتاها 

�سرف معلوم ثم باعها بدراهم وال�سرف قد تغري اإىل زيادة اأنه لي�ش له اأن 

1- بداية املجتهد ج: ) �ش: 7)1.

)- نف�سه ج: ) �ش: 131.

3- نف�سه ج: ) �ش: 156.
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.
)1(

يعلم يوم باعها بالدنانري التي ا�سرتاها لأنه من باب الكذب واخليانة(

- ويف الإجارة، يقول ابن ر�سد: )ذهب اأهل الظاهر وطائفة من ال�سلف 

اإىل جواز اإجارات املجهولت مثل اأن يعطي الرجل حماره ملن ي�سقي عليه اأو 

يحتطب عليه بن�سف ما يعود عليه، وعمدة اجلمهور اأن الإجارة بيع فامتنع 

.
)((

فيها من اجلهل ملكان الغنب ما امتنع يف املبيعات(

- ويف حتديد وقت الإجارة يقول:)اختلفوا اإذا مل يحددوا اأول الزمان 

اأو حددوه ومل يكن عقب العقد، فقال مالك: يجوز اإذا حدد الزمان ومل يحدد 

اأوله، مثل: اأن يقول له ا�ستاأجرت منك هذه الدار �سنة بكذا اأو �سهرا بكذا 

ول يذكر اأول ذلك ال�سهر ول اأول تلك ال�سنة، وقال ال�سافعي ل يجوز ويكون 

واأجازه  ال�سافعي لأنه غرر  الوقت عند مالك وقت عقد الإجارة فمنعه  اأول 

.
)3(

مالك لأنه معلوم بالعادة(

- ويف القرا�ش اختلفوا يف العرو�ش، )فجمهور فقهاء الأم�سار على اأنه 

ال يجوز القرا�ش بالعرو�ش. وجوزه ابن اأبي ليلى، وحجة اجلمهور اأن راأ�ش 

قيمة  ي�ساوي  وهو  العر�ش  يقب�ش  لأنه  غررا،  كان  عرو�سا  كان  اإذا  املال 

.
)((

ما ويرده وهو ي�ساوي قيمة غريها، فيكون راأ�ش املال والربح جمهول(

-ويف القرا�ش بالدين قبل قب�سه ذهب اجلمهور اإىل )اأنه اإذا كان لرجل 

على رجل دين مل يجز اأن يعطيه له قرا�سا قبل اأن يقب�سه. اأما العلة عند 

عنه،  خره  يوؤ ن  اأ يريد  فهو  مباله  ع�سر  اأ يكون  ن  اأ فمخافة  مالك 

ال�سافعي  عند  العلة  واأما  عنه.  املنهي  الربا  فيكون  فيه،  يزيد  ن  اأ على 

.
)5(

اأمانة( واأبي حنيفة فاإن ما يف الذمة ل يتحول ويعود 

1- نف�سه ج: ) �ش: 161.

)- بداية املجتهد ج: ) �ش: 170.

3- نف�سه ج: ) �ش: 170.

)- نف�سه ج: ) �ش: 178.

5- نف�سه:ج: ) �ش: 179.
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ر�سد:)وجملة  ابن  قال  املرفو�سة،  العقود  �سروط  جممل  تعليل  ويف   -

يجوز من ال�سروط عند اجلميع هي: ما اأدى عندهم اإىل غرر اأو اإىل  ما ال 

.
)1(

جمهلة زائدة(

العلماء  بني  خالف  قال:)ول  القرا�ش  يف  املرفو�سة  ال�سروط  ففي   -

القرا�ش  انعقد عليه  الربح �سيئا ما  اأحدهما لنف�سه من  اإذا ا�سرتط  اأنه 

جمهول،  القرا�ش  عليه  انعقد  الذي  ذلك  ي�سري  لأنه  يجوز.  ل  ذلك  اأن 

وهذا هو الأ�سل عند مالك يف اأن ل يكون مع القرا�ش بيع ول كراء ول �سلف 

.
)((

نف�سه( مع  ل�ساحبه  اأحدهما  ي�سرتطه  مرفق  ول  عمل  ول 

ال�سنعتني  اختالف  مع  جت��وز  حنيفة  اأب��و  )ق��ال  الأب���دان:  �سركة  ويف   -

مالك  وعمدة  مالك،  عند  ي�سرتكان  ول  والق�سار  الدباغ  عنده  في�سرتك 

زيادة الغرر الذي يكون عند اختالف ال�سنعتني اأو اختالف املكان، وعمدة 

.
)3(

اأبي حنيفة جواز ال�سركة على العمل(

-ويف باب احلجر: )من طريق املعنى فاإنه اإذا كان املري�ش حمجورا عليه 

ملكان ورثته فاأحرى اأن يكون املدين حمجورا عليه ملكان الغرماء وهذا القول 

.
)((

هو الأظهر لأنه اأعدل(

واإمنا  غرر  وهي  بالتعميم،  الوكالة  جتوز  ل  ال�سافعي  الوكالة)قال  ويف   -

يجوز منها ما �سمي، وحدد ون�ش عليه وهو الأقي�ش اإذ كان الأ�سل فيها املنع، 

.
)5(

اإل ما وقع عليه الإجماع(

على  الواجب  من  لأنه  اللتقاط،  الأف�سل  حنيفة  اأبو  قال  اللقطة:  ويف   -

1- بداية املجتهد ج: ) �ش: 179.

)- نف�سه ج: ) �ش: 179.

3- نف�سه ج: ) �ش: )19.

)- نف�سه:ج: ) �ش: )1).

5- نف�سه ج: ) �ش: 7)).
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امل�سلم اأن يحفظ مال اأخيه امل�سلم، وقال مالك وجماعة بكراهية اللتقاط ملا 

يخاف اأي�سا من التق�سري يف القيام مبا يجب لها من التعريف وترك التعدي 

.
)1(

عليها

- ويف ال�سمان قال ابن ر�سد:)فالقيا�ش اأن جتري املنافع والأعيان املتولدة 

.
)((

جمرى واحدا واأن يعترب الت�سمن اأو ل يعترب(

- التعليل يف الو�صية:

وقال  جتوز،  اجلمهور  ر�سد:)قال  ابن  يقول  الورثة،  اأجازها  اإذا  الو�سية 

اأهل الظاهر واملزين ل جتوز. و�سبب اخلالف، هل املنع لعلة الورثة اأو عبادة؟ 

بالبيع حلق  قال  ومن  الورثة،  اأجازها  واإن  قال: ل جتوز  عبادة،  قال:  فمن 

.
)3(

الورثة اأجازها اإذا اأجازها الورثة(

- ويف الو�سية باأكرث من الثلث ملن ل وارث له اأجاز ذلك اأبو حنيفة واإ�سحاق 

وهو قول ابن م�سعود وعللوا ذلك باأن علة املنع األ يرتك ورثته عالة يتكففون 

النا�ش كما قال عليه ال�سالة وال�سالم:« اإنك اإن تذر ورثتك اأغنياء خري من 

  .
)((

اأن تذرهم عالة يتكففون النا�ش،وقد زال علة من ل ورثة له

- التعليل يف توريث:

فاإن  املعنى،  )اأم��ا من طريق  ر�سد  ابن  يقول  الأرح��ام،  توريث ذوي  ففي 

اأوىل من امل�سلمني  اإن ذوي الأرحام  اأبي حنيفة قالوا  اأ�سحاب  القدماء من 

لأنهم قد اجتمع لهم �سببان القرابة والإ�سالم .وقالوا اأي�سا:  ملا كانت ولية 

والع�سبات  الفرو�ش  اأ�سحاب  فقد  عند  للميت  والدفن  وال�سالة  التجهيز 

1- بداية املجتهد ج: ) �ش: 8))

)- بداية املجتهد:ج: ) �ش: 1))

3- بداية املجتهد ج: ) �ش: 51)

)-  بداية املجتهد:ج: ) �ش: )5)
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.
)1(

لذوي الأرحام وجب اأن يكون لهم ولية الإرث

- ويف مرياث اجلد: )عمدة من جعل اجلد مبنزلة الأب اتفاقهما يف املعنى 

.
)((

اأعني من قبل اأن كليهما اأب للميت(

- وذهب مالك وال�سافعي اإىل اأن من تزوج امراأة ومل يدخل بها اأو دخل 

اأ�سهر من وقت العقد ل من وقت الدخول  بها بعد الوقت واأتت بولد ل�ستة 

الوطء  باإمكان  اإل  بفرا�ش  لي�ست  اأنها  مالك  وعمدة  به،  يلحق  ل  اأنه 

وال�سالم:  ال�سالة  عليه  قوله  عموم  حنيفة  اأبي  وعمدة  الدخول.  مع  وهو 

»الولد للفرا�ش« وكاأنه يرى اأن هذا تعبد مبنزلة تغليب الوطء احلالل على 

.
)3(

الوطء احلرام يف اإحلاق الولد بالوطء احلالل

- التعليل يف احلدود:

البن  على  حقه  ملكان  الأب  عن  احلد  )درء  اجلمهور  علل  احل��دود  ففي 

.
)((

والذي يجيء على اأ�سول اأهل الظاهر اأن يقاد(

- التعليل يف الق�صاء:

ويف الق�ساء، قال ال�سافعي والكويف واأبو ثور وجماعة: للقا�سي اأن يق�سي 

بعلمه وعللوا ذلك من طريق املعنى باأنه اإذا كان له اأن يحكم بقول ال�ساهد 

.
)5(

الذي هو مظنون يف حقه، فاأحرى اأن يحكم مبا هو عنده يقني

وهكذا تتبعنا بف�سل اهلل ومنه معظم اأبواب الفقه، فال يكاد يخلو من التعليل 

باب، وذلك كله يربز كيف اأن النظر التعليمي املقا�سدي ميثل عن�سرًا قويا 

1- بداية املجتهد:ج: ) �ش: 55)

)- بداية املجتهد:ج: ) �ش: 60)

3- بداية املجتهد ج: ) �ش: 69)-

)- بداية املجتهد:ج: ) �ش: 301

5- بداية املجتهد ج: ) �ش: )35
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يف البناء املنهجي الفقهي والأ�سويل على حد �سواء، مع مالحظة اأن التوازن 

يف التعامل مع العلل ملمح بارز يجنب ال�ستغال الأ�سويل والفقهي الوقوع يف 

يلبيات القب�ش اجلاف والب�سط اجلارف.
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املبحث ال�شاد�ض

مراتب املقا�شد وميزان الرتجيح بينها عند التعار�ض:

ومتثاًل  اكت�سافًا  والفقيه،  الأ�سويل  لعمل  مرتوك  املقا�سد  اإدراك  اأن  مبا 

الأ�سويل  فاإن  وبالتايل،  املقا�سد،  مدركات  تتعدد  اأن  البدهي  فمن  وبيانًا، 

والفقيه يجدان اأنف�سهما اإزاء معطيات حتتاج اإىل ترتيب وترجيح وفق ميزان  

حمدد. وخا�سة عندما يح�سل التعار�ش بينها والفقرات املوالية تك�سف عن 

جزء من هذا ال�سنيع. 

- ال يلتفت اإىل بع�ض املنافع اأمام غلبة املفا�صد:

املفا�سد،  غلبة  اأمام  املنافع  بع�ش  اإىل  يلتفت  ل  اأنه  على  ر�سد  ابن  يوؤكد 

يقول: )فاإن ال�سرع قد اأخرب اأن يف اخلمر م�سرة ومنفعة فقال تعاىل: )قل 

انتفاء  اإذا ق�سد اجلمع بني  القيا�ش  للنا�ش( وكان  اإثم كبري ومنافع  فيهما 

امل�سرة ووجود املنفعة اأن يحرم كثريها ويحلل قليلها فلما غلب ال�سرع حكم 

امل�سرة على املنفعة يف اخلمر ومنع القليل منها والكثري وجب اأن يكون الأمر 

فارق  ذلك  يف  يثبت  اأن  اإل  اخلمر  حترمي  علة  فيه  يوجد  ما  كل  يف  كذلك 

.
)1(

�سرعي(

- االختالف يف فهم املق�صود من اأهم اأ�صباب اختالف االجتهاد يف االأحكام:

الأف���راد:   حق  يف  الآذان  حكم  يف  الخ��ت��الف  �سبب  عن  ر�سد  اب��ن  يقول 

)ف�سبب اخلالف هو تردده بني اأن يكون قول من اأقاويل ال�سالة املخت�سة 

.
)((

بها اأو يكون املق�سود به هو الجتماع(

واختلف العلماء يف الذهب الذي يتخذ حليا فذهب )فقهاء احلجاز مالك 

والليث وال�سافعي اإىل اأنه ل زكاة فيه اإذا اأريد للزينة واللبا�ش، وقال اأبو حنيفة 

1- بداية املجتهد ج: 1 �ش: 7)3.

)- نف�سه ج: 1 �ش: 77.
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واأ�سحابه: فيه الزكاة. وال�سبب يف اختالفهم تردد �سبهه بني العرو�ش وبني 

الترب والف�سة اللتني املق�سود منهما املعاملة يف جميع الأ�سياء. فمن �سبهه 

�سبهه  فيه زكاة، ومن  لي�ش  قال:  اأول  املنافع  املق�سود منها  التي  بالعرو�ش 

.
)1(

بالترب والف�سة التي املق�سود فيها املعاملة بها اأول قال فيه الزكاة(

ويف زكاة اخليل: )واأما القيا�ش الذي عار�ش هذا العموم، فهو اأن اخليل 

.
)((

ال�سائمة حيوان مق�سود به النماء والن�سل فاأ�سبه الإبل والبقر(

يلحق  مل  معقول  معنى  بال�سوم  املق�سود  اأن  راأى  )فمن  ال�سيام:  ويف 

املغذي بغري املغذي ومن راأى اأنها عبادة غري معقولة واأن املق�سود منها 

  .
)3(

اإمنا هو الإم�ساك فقط عما يرد اجلوف �سوى بني املغذي وغري املغذي(

ال�سارع  اإنه)لو ق�سد  فيه  ركنا  الولية  لي�ست  يرى من  الزواج،  ولية  ويف 

ا�سرتاط الولية لبني جن�ش الأولياء واأ�سنافهم ومراتبهم فاإن تاأخر البيان 

.
)((

عن وقت احلاجة ل يجوز(

حكم  ذلك  يف  ال�سهادة  هل  اختالفهم  )و�سبب  ال��زواج:  يف  الإ�سهاد  ويف 

�سرعي اأم اإمنا املق�سود منها �سد ذريعة الختالف اأو الإنكار فمن قال حكم 

�سرعي قال: هي �سرط من �سروط ال�سحة، ومن قال توثق قال من �سروط 

.
)5(

التمام(

الركبان:)فراأى  تلقي  النهي عن  مق�سود  الختالف يف  البيوع حيث  ويف 

مالك اأن املق�سود بذلك اأهل الأ�سواق لئال ينفرد املتلقي برخ�ش ال�سلعة دون 

1- بداية املجتهد ج: 1 �ش: 183.

)- نف�سه ج: 1 �ش: 183.

3- نف�سه ج: 1 �ش: )1).

)- نف�سه ج: ) �ش: 9.

5- نف�سه ج: ) �ش: 13.
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اأهل الأ�سواق وراأى اأنه ل يجوز اأن ي�سرتي اأحد �سلعة حتى تدخل ال�سوق هذا 

بالنهي  املق�سود  اإن  فقال  ال�سافعي  واأما   ،)...( قريبا  التلقي  كان  اإذا 

اإمنا هو لأجل البائع لئال يغبنه املتلقي لأن البائع يجهل �سعر البلد وكان يقول 

 .
)1(

اإذا وقع فرب ال�سلعة باخليار اإن �ساء اأنفذ البيع اأو رده(

- هل العربة باملقا�صد اأم باالألفاظ واتباع الظاهر؟:

يقول ابن ر�سد:)املق�سود بالأقاويل التي خمرجها خمرج النذر النذر 

.
)((

واإن مل ي�سرح فيها بلفظ النذر(

ويقول يف م�ساألة منع القاتل من املرياث: )و�سبب اخلالف معار�سة اأ�سل 

يقت�سي  امل�سلحي  النظر  اأن  وذلك  امل�سلحي  للنظر  املعنى  هذا  يف  ال�سرع 

اأن ل يرث لئال يتذرع النا�ش من املواريث اإىل القتل واتباع الظاهر والتعبد 

يوجب اأن ل يلتفت اإىل ذلك فاإنه لو كان ذلك مما ق�سد للتفت اإليه ال�سارع 

.
)3(

وما كان ربك ن�سيا كما تقول الظاهرية(

النظر املقا�صدي قد ينقل االأمر من الوجوب اإىل الندب:

فقد اختلف العلماء يف اإيجاب الو�سوء على اجلنب يف اأحوال اأحدها اإذا 

ا�ستحبابه دون وجوبه وذهب  اإىل  ينام وهو جنب فذهب اجلمهور  اأن  اأراد 

اإىل  اجلمهور  فذهب   ،[ النبي  عن  ذلك  لثبوت  وجوبه  اإىل  الظاهر  اأه��ل 

)حمل الأمر بذلك على الندب والعدول به عن ظاهره ملكان عدم منا�سبته 

وجوب الطهارة لإرادة النوم اأعني املنا�سبة ال�سرعية)...( وكذلك اختلفوا 

يف وجوب الو�سوء على اجلنب الذي يريد اأن ياأكل اأو ي�سرب وعلى الذي يريد 

منا�سبة  لعدم  الوجوب  باإ�سقاط  كله  هذا  يف  اجلمهور  فقال  اأهله  يعاود  اأن 

1- نف�سه ج: ) �ش: 5)1.

)- نف�سه ج: 1 �ش: 309.

3- نف�سه ج: ) �ش: 70).
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لأحوال  ال�سرع  يف  فر�ست  اإمنا  الطهارة  اأن  وذلك  الأ�سياء  لهذه  الطهارة 

.
)1(

التعظيم كال�سالة(

قد يكون الراأي اأقي�ض وتكون امل�صلحة يف غريه:

اختلف اأ�سحاب مالك اإذا قامت البينة على هالك امل�سنوع و�سقط ال�سمان 

عنهم هل جتب لهم الأجرة اأم ل اإذا كان هالكه بعد اإمتام ال�سنعة اأو بعد 

متام بع�سها؟ فقال ابن القا�سم:  )ل اأجرة لهم وقال ابن املواز لهم الأجرة 

ووجه ما قال ابن املواز اأن امل�سيبة اإذا نزلت بامل�ستاأجر فوجب اأن ل مي�سي 

ا�ستوجبت  اإمنا  الأج��رة  اأن  القا�سم  ابن  قال  ما  ووجه  باطال  ال�سانع  عمل 

يف مقابلة العمل، فاأ�سبه ذلك اإذا هلك بتفريط من الأجري وقول ابن املواز 

اأن ي�سرتكوا يف  راأى  اإىل امل�سلحة لأنه  اأكرث نظرا  القا�سم  ابن  اأقي�ش وقول 

 . 
)((

امل�سيبة(

مقا�صد املكلفني والنظر يف املاآالت:

اإليه  ي��وؤول  فيما  ك��ان  مبا�سر،  ب�سكل  امل��اآل  لفظ  ر�سد  اب��ن  اأورد  ما  اأك��رث 

احلقيقي  ال�سبب  اإي��ج��اد  يف  يجتهد  بحيث  العلماء،  بني  ال��واق��ع  اخل��الف 

للخالف الواقع، مثل قوله:)فاإذا اخلالف بينهم اآيل اإىل اأن امل�ستثنى الذي 

 
)((

توؤم( ل  اأو  امل��راأة  توؤم  اإىل هل  اآيل  وقوله: )واخل��الف   
)3(

اللفظ( به  ورد 

ثم حتدث عنه بخ�سو�ش الت�سنيف وترتيب الكتب وامل�سائل الفقهية )مثل 

اإدخال املالكية يف ال�سرف م�سائل كثرية هي من باب القت�ساء يف ال�سلف 

اإىل �سرف  اأعني  اأحد هذين الأ�سلني  اإىل  يوؤول  الفا�سد منها  ولكن ملا كان 

.
)5(

بن�سيئة اأو بتفا�سل اأدخلوها يف هذا الكتاب(

1- بداية املجتهد ج: 1 �ش:0 3.

)- نف�سه ج: ) �ش: 175 .

3- نف�سه ج: 1 �ش: 76.

)- نف�سه ج: 1 �ش: 80.

5- نف�سه ج: ) �ش: 7)1.
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واأما بخ�سو�ش الأحكام، فذكر املاآل باللفظ يف ثالثة مواطن، وهي عند 

وهذا  وامل�ساواة،  املماثلة  فقط  اجلواز  يف  ا�سرتط   
)1(

عبادة )حديث  قوله: 

فاأ�سار هنا اإىل اأمر مهم ميز   
)((

يقت�سي بظاهره حال العقد ل حال املاآل(

فيه بني حال العقد وبني ماآله. فقد تكون البداية �سليمة اأو بالأحرى ظاهرها 

كذلك، غري اأن ما يوؤول اإليه العقد ل يكون من�سجما ومقا�سد ال�سرع.

ثم اأورده يف حد احلرابة وما يتعلق باأهل البغي حيث قال:)واأكرث اأهل البدع 

التكفري  ومعنى  باملاآل.  التكفري  مالك يف  قول  واختلف  باملاآل،  يكفرون  اإمنا 

عنها  يلزم  باأقوال  ي�سرحون  ولكن  كفر  هو  بقول  ي�سرحون  ل  اأنهم  باملاآل 

.
)3(

الكفر وهم ل يعتقدون ذلك اللزوم(

واملو�سع الثالث يخ�ش تنفيذ حكم الق�سا�ش يف اجلراح على اجلاين هل 

يكون على الفور اأو يوؤجل اإىل حني معرفة ماآل اجلرح هل ي�سري على �سفاء 

ر�سد: )واأما متى  ابن  يقول  املاآل،  فيتغري حكمه بح�سب  النف�ش؟  اإتالف  اأو 

اندماله،  بعد  اإل  جرح  من  ي�ستقاد  ل  اأنه  مالك  فعند  اجلرح؟  من  ي�ستقاد 

وعند ال�سافعي على الفور. فال�سافعي مت�سك بالظاهر ومالك راأى اأن يعترب 

ما يوؤول اإليه اأمر اجلرح خمافة اأن يق�سي اإىل اإتالف النف�ش( ف�سجل ملالك 

اأخذه يف بع�ش الأحكام مباآلتها.

باملاآل  اأخ��ذه  ال�سياق  من  يفهم  اأو  ي�ستنبط  اأن  ميكن  ما  بخ�سو�ش  اأم��ا 

حدوثه  يحتمل  مبا  اأو  املكلف،  ق�سد  بظهور  احلكم  ربط  مت  فكثري،�سواء 

بح�سب العادة، اأو مبا يوؤول اإليه يف غالب الأحوال حيث يدخل �سد الذرائع، 

اأو مبا قد يرجع اإىل العرف.

1- وحديث عبادة هو قال �سمعت ر�سول اهلل ] ينهى عن بيع الذهب بالذهب والف�سة بالف�سة والرب 

بالرب وال�سعري بال�سعري والتمر بالتمر وامللح بامللح اإل �سواء ب�سواء عينا بعني فمن زاد اأو ازداد فقد 

اأربى)بداية املجتهد ج: ) �ش: 97(.

)- بداية املجتهد ج: ) �ش: )10.

3- نف�سه ج: ) �ش: 3)3.
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اختلف  فقد  املكلفني،  مقا�سد  باختالف  الأح��ك��ام  اخ��ت��الف  فنجد 

وعقله  ولوؤه  مالك  فقال  �سائبة،  اأن��ت  لعبده  ال�سيد  قال  )اإذا  يف  العلماء 

للم�سلمني وجعله مبنزلة من اأعتق عن امل�سلمني اإل اأن يريد به معنى العتق 

 فربط مالك ولءه له بق�سده ملعنى العتق فقط .
)1(

فقط فيكون ولوؤه له(

اأي�سا يف النظر يف مقا�سد املكلفني اختالف احلكم يف  وقريب من هذا 

ال�سرر عندما يكون مق�سودا بحيث يعظم، ول يكون كذلك عندما ل يكون 

ال�سفقة  وجه  هو  ما  بني  مالك  تفريق  )واأم��ا  قوله:  مثل  وذلك  مق�سودا، 

وغري وجهها فا�ستح�سان منه، لأنه راأى اأن ذلك املعيب اإذا مل يكن مق�سودا 

اإرادة  به  اأقيم  ال��ذي  الثمن  يوافق  ل  اأن  يف  �سرر  كبري  فلي�ش  املبيع  يف 

امل�سرتي اأو البائع، واأما عندما يكون مق�سودا اأو جل املبيع فيعظم ال�سرر 

  .
)((

يف ذلك(

ومثله اأي�سا قوله يف بع�ش اأ�سناف الربويات: )وهذا الباب كله اإمنا حرم 

.
)3(

يف ال�سرع ملكان الغنب الذي يكون طوعا وعن علم(

ومثله اأي�سا قوله: )والكاىلء بالكاىلء املنهي عنه اإمنا هو املق�سود ل الذي 

.
)((

يدخل ا�سطرارا(

العادة فمثاله ما يحتمل حدوثه  اأما بخ�سو�ش ما يحتمل حدوثه بح�سب 

من  ي��رباأ  اأن  اإىل  اإقامته  تاأخري  اجلمهور  ف��راأى  املري�ش،  على  احلد  تاأثري 

والتي قد تكون �سببا  اإقامة احلد  املر�ش، وكذلك احلال يف ق�ساوة ظروف 

ابن ر�سد م�ستعر�سا اخلالف بني  يقول  تاأديبها،  النفو�ش عو�ش  اإتالف  يف 

الظواهر  معار�سة  اخل��الف  )و�سبب  املعاين:  ه��ذه  يف  وغريهم  اجلمهور 

1- بداية املجتهد ج: ) �ش: )7)

)- بداية املجتهد ج: ) �ش: 135

3- بداية املجتهد ج: ) �ش: 111

)- بداية املجتهد ج: ) �ش: 155
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للمفهوم من احلد، وهو اأن يقام حيث ل يغلب على ظن املقيم له فوات نف�ش 

ا�ستثناء قال  باإقامة احلدود مطلقا من غري  الأمر  اإىل  املحدود. فمن نظر 

يحد املري�ش، ومن نظر اإىل املفهوم من احلد قال ل يحد حتى يرباأ، وكذلك 

.
)1(

الأمر يف �سدة احلر والربد(

ب�سطها يف  لي�ش جمال  وبالعرف  الذرائع  ب�سد  لها عالقة  ماآلت   وهناك 

هذا املقام.

1- بداية املجتهد ج: ) �ش: 8)3
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اخلامتة: خال�صات وا�صتنتاجات

اأهَمّ  تعترب من  والثامن  ال�سابع  القرن  علماء  اأَنّ جهود  �سٍكّ يف  لي�ش من 

نات  املدَوّ دِيّ يف  امَلَقا�سِ الدر�ش  �سبيل تطوير  بذلت يف  التي  املكملة  اجلهود 

الأ�سولَيّة، ويف تطوير ذلك لي�سبح علما م�ستقال اأو ما ي�سبه ذك، وخ�سو�سا 

املوؤلفات  يف  املقا�سد  عن  احلديث  ت��واىل  فقد  ال�ساطبي،  الإم��ام  يد  على 

الدين  �سيف  اأو  ال���رازي)606ه����(  الفخر  م��ع  ���س��واء  وغ��ريه��ا،  الأ�سولية 

الآمدي)631ه�( وابن احلاجب )6)6ه�( والعز بن عبد ال�سالم )ت660ه�( 

والقرطبي )671ه�( والقرايف )ت)68ه�( والبي�ساوي)685ه�( وابن تيمية 

ال�سبكي  واب��ن  والأ�سنوي ))77ه���(  751ه���(  القيم )ت  واب��ن  )ت8)7ه���( 

)771ه�( وال�ساطبي )ت790ه�(.

اإىل من بعدهم من الأئمة الأعالم الذين اأغنوا الدرا�سات املقا�سدية، واإىل 

ع�سرنا حيث جمال الدين الأفغاين وحممد عبده ور�سيد ر�سا وح�سن البنا 

واحلجوي الثعالبي وحممد بن العربي العلوي وابن عا�سور واأبو زهرة وعالل 

الفا�سي ويو�سف القر�ساوي ووهبة الزحيلي واأحمد الري�سوين وغريهم كثري، 

ولعل اإطاللة على ما كتب يف املو�سوع وخ�سو�سا يف ع�سرنا احلا�سر يبني 

اآمال  من  عليه  يعقد  وما  والهتمام،  العناية  من  العلم  هذا  لقيه  ما  مدى 

ل�ستئناف الأمة م�سريتها احل�سارية يف ال�سهادة على النا�ش واإقامة الدين 

الذي ارت�ساه لها رب العاملني.

ويعترب ع�سر ال�سحابة ر�سي اهلل عنهم بحق ع�سر انطالق علم املقا�سد، 

الإقراري   والوحي  املنزل  الوحي  ن�سو�ش  زمن  هو  البعثة  زمن  اعتربنا  اإذا 

مبنطوقها ومفهومها والتي تعترب الأ�سا�ش الركني ملا �سرحت به من مقا�سد 

اأو ت�سمنته. فهم �ساهدوا التنزيل وعرفوا اأ�سبابه وفيهم من نزلت فيه بع�ش 

اآياته، وكانوا اأف�سل من غريهم يف �سبط لغته ومعناه وعا�سوا ال�سنة �سماعا 

وروؤية وممار�سة، بل ودخلت بع�ش اأقوالهم واأفعالهم التي اأقرهم النبي ] 

عليها يف �سلب ال�سنة املتبعة.
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فال�سحابة ر�سي اهلل عنهم مل يكونوا بحاجة يف اجتهادهم اإىل ما نحن 

اليوم يف احلاجة اإليه من علم املقا�سد، كما مل يكونوا بحاجة اإىل علم اللغة 

وقواعد  قوانني  اإىل  الإع��راب  يحتج  مل  كما  متاما  الفقه  واأ�سول  العربية 

ت�سبط كالمهم.

غري اأن اأحوال ال�سحابة يف الأخذ بالظاهر اأو التعلق باملقا�سد كان يطبعها 

ال�سرع  ال�سارع عندما جعل  الظاهر من مق�سود  العموم العتدال. وهو  يف 

النظر  القطبان يف  يتجاذبها هذان  الأمة بعدهم  ظاهرا ومق�سدا. وبقيت 

والعمل. فيكون احلال تارة الت�ساق البع�ش بالظاهر اإىل حد اجلمود امل�سيع 

والتقول  اخلروج  حد  اإىل  باملقا�سد  اآخرون  يتم�سح  اأخرى  وتارة  للمقا�سد، 

والفرتاء وت�سييع الأ�سول ور�سوم ال�سريعة.

اأبرز من ظهرت يف ممار�ساتهم واجتهاداتهم  ويعترب اخللفاء الرا�سدون 

رغم   ] بكر  اأبو  ذلك  يف  واأعظمهم  وعمال،  ا�ستنباطا  ال�سريعة  مقا�سد 

ق�سر مدة خالفته وقلة ما بث فيه من اأحكام وقلة ما نقل اإلينا منها، ويكفيه 

بعد  الأمة  تاريخ  من  حرجة  حلظة  يف  املقا�سد  لأمهات  ا�ستح�ساره  عظمة 

وفاة ر�سول اهلل ].

ثم امتد علم املقا�سد وا�ستمر ا�ستح�ساره واإعماله  يف تالميذ ال�سحابة 

اأتباع  فقهاء  و�سار  الأم�سار،  خمتلف  يف  تفرقوا  الذين  عنهم  اهلل  ر�سي 

التابعني على نهجهم وكانت املقا�سد حا�سرة بقوة يف تفاعلهم مع الن�سو�ش 

ويف الأقي�سة التي كانوا يجرونها واإن مل ي�سموا ذلك مب�سطلحات من بعدهم، 

برعاية  الت�سريح  اأو  الإ�سارة  من  الأمة  علماء  كبار  موؤلفات  تخلو  تكاد  ول 

ال�سرع للم�سالح اأو احلديث عن مقا�سد املكلفني. 

ويظهر اأن املذهب الظاهري خرج من معطف ال�سافعية باعتباره النهايات 

املقا�سد،  ب�سط  من  اخلوف  وهاج�ش  ال�سبط  منهج  يف  للتطرف  املنطقية 

متاما كما ميكن اأن يخرج التيار التقويلي من معطف اأهل املقا�سد . وتاأرجح 
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حال النا�ش بعد ذلك بني هاج�ش القب�ش ونزعة الب�سط، فمال مثال الباقالين 

اإىل تو�سيع اإعمال املعاين وب�سطها، حتى لكاأمنا تظهر بغري حدود ت�سبطها، 

بينما جنح اجلويني اإىل مزيد من ال�سبط وو�سع احلدود وكبح اجلماح خوفا 

من دخول ما لي�ش من ال�سرع داخل حمى ال�سريعة، 

و جاء ابن حزم ليقف يف الطرف املعار�ش للتيار القائل بامل�سالح وب�سط 

القول مب�سلحة، بل هي عنده  اأو  رداء املعاين ولينفي عن الأحكام كل علة 

اأوامر ربانية بح�سب اإرادته وكفى، وهاجم القول بامل�سالح.

واأما اأبو بكر بن العربي فقد راأى من خالل غو�سه يف معاين كالم اهلل عز 

وجل اأن اهلل �سبحانه القائم على كل �سيء بامل�سلحة. ل ميكن اأن يكون دينه 

و�سريعته اإل م�سلحة حقيقية للنا�ش.

وبخ�سو�ش املقا�سد يف »بداية املجتهد ونهاية املقت�سد«، جند يف ثناياها 

معرفتها  اأهمية  على  الجتهاد  طالب  ويقف  عنها،  للحديث  خمتلفة  �سيغا 

م�ستوى  على  التعليل  ملبداأ  كامال  انحيازا  ر�سد  ابن  انحاز  وقد  واإعمالها. 

التطبيق الفقهي يف العبادات واملعامالت، والفرق بني التعليل والقول بالتعبد 

هو اأن التعليل يفتح باب الجتهاد والقيا�ش واعتبار امل�سالح، فالأحكام ، كما 

يوؤكد ابن ر�سد، يجب اأن توجد مع وجود عللها، بينما ادعاء اأمر باأنه عبادة 

يغلق باب ذلك كله ول يبقي غري نية التقرب والأجر والثواب. 

على  املبني  بالجتهاد  اأو  املعاين  على  اجل��اري  بالفقه  غنية  و»البداية« 

التعليل. وبخ�سو�ش مراتب املقا�سد وميزان الرتجيح بينها عند التعار�ش، 

ميكن القول باأنه ل يلتفت اإىل بع�ش املنافع اأمام غلبة املفا�سد، واأن الختالف 

والنظر  الأحكام،  يف  الجتهاد  اختالف  اأ�سباب  اأهم  من  املق�سود  فهم  يف 

املقا�سدي قد ينقل الأمر من الوجوب اإىل الندب، واأنه قد يكون الراأي اأقي�ش 

وتكون امل�سلحة يف غريه.

واخلال�سة اأن علم املقا�سد مهما قيل عنه وكتب فيه، ل يزال يف بداياته، 
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وهو علم جدير بالطلب والقراءة والبحث واملدار�سة، يحتاجه العامل واملتعلم 

و�ساحب  واملربي  والداعية  وامل�سلح  والقا�سي  واملفتي  واملتفقه  والفقيه 

ال�سلطان وغريهم كثري، اإنه علم يحدد البو�سلة والوجهة ويعالج النيات التي 

هي اأ�سا�ش الأعمال، ومينع، من خالل �سوابط النظر ومعايري الجتهاد، الوقوع 

يف مظاهرالقب�ش املف�سي اإىل اجلمود على ظواهر الن�سو�ش، اأو امليل جهة 

الب�سط املوؤدي اإىل بعيد التاأويل. 
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1- ال�صهود احل�صاري للأمة الو�صط يف  ع�صر العوملة. 

      د. عبد العزيز برغوث.

2- عينان مطفاأتان وقلب ب�صري )رواية(. 

د. عبد اهلل الطنطاوي.      

3- دور ال�صياق يف الرتجيح بني الأقاويل التف�صريية. 

د. حممد اإقبال عروي.      

4- اإ�صكالية املنهج يف ا�صتثمار ال�صنة النبوية.

      د. الطيب برغوث.

5- ظلل وارفة )جمموعة ق�ص�صية(. 

د. �صعاد النا�صر )اأم �صلمى(.      

6- قراءات معرفية يف الفكر الأ�صويل. 

د. م�صطفى قطب �صانو.      

7- من ق�صايا الإ�صلم والإعلم بالغرب. 

د. عبد الكرمي بوفرة.      

8- اخلط العربي وحدود امل�صطلح الفني.

د. اإدهام حممد حن�ش.      

9- الختيار الفقهي واإ�صكالية جتديد الفقه الإ�صلمي. 

د. حممود النجريي.      

�صل�صلـــة  اإ�صــــدارات   



10- ملمح تطبيقية يف منهج الإ�صلم احل�صاري. 

د. حممد كمال ح�صن.      

11- العمران والبنيان يف منظور الإ�صلم.

د. يحيى وزيري.      

12- تاأمل واعتبار: قراءة يف حكايات اأندل�صية. 

د. عبد الرحمن احلجي.      

13- ومنها تتفجر الأنهار )ديوان �صعر(. 

ال�صاعرة اأمينة املريني.      

14-  الطــريــق... مــــن هنـــــــــــا.

ال�صيخ حممد الغزايل      

15- خطاب احلداثة: قراءة نقدية.

د. حـمـيــد �صـمــيــــر      

16- العودة اإىل ال�صف�صاف )جمموعة ق�ص�صية لليافعني(.

فريد حممد معو�ش      

17- ارت�صامات يف بناء الذات.

د. حممد بن اإبراهيم احلمد      

18- هو وهي: ق�صة الرجل واملراأة يف القراآن الكرمي.

د. عودة خليل اأبو عودة      



19- الت�صرفات املالية للمراأة يف الفقه الإ�صلمي.

د. ثــريــة اأقـ�صــــري      

20- اإ�صكالية تاأ�صيل الروؤية الإ�صلمة يف النقد والإبداع.

د. عمر اأحمد بو قرورة      

21- ملمح الروؤية الو�صطية يف املنهج الفقهي.

د. اأبو اأمامة نوار بن ال�صلي      

22- اأ�صواء على الرواية الإ�صلمية املعا�صرة.

د. حلمي حممد القاعود      

23- ج�صور التوا�صل احل�صاري بني العامل الإ�صلمي واليابان.

اأ.د. �صمري عبد احلميد نوح      

24- الكليات الأ�صا�صية لل�صريعة الإ�صلمية.

د. اأحمد الري�صوين      

25- املرتكزات البيانية يف فهم الن�صو�ش ال�صرعية.

د. جنم الدين قادر كرمي الزنكي      

26- معامل منهجية يف تاأ�صيل مفهوم الأدب الإ�صلمي.

د. ح�صن الأمراين      

د. حممد اإقبال عروي      

27- اإمام احلكمة )رواية(.

      الروائي/ عبد الباقـي يو�صـف  



28- بناء اقت�صاديات الأ�صرة على قيم القت�صاد الإ�صلمي.

اأ. د. عبد احلميد حممود البعلي      

29- اإمنا اأنت... بل�صم )ديوان �صعر(.

ال�صاعر حممود مفلح      

30- نظرية العقد يف ال�صريعة الإ�صلمية.

د. حممد احلبيب التجكاين      

31- حممد ] ملهم ال�صعراء

                اأ. طالل العامر

32- نحو تربية مالية اأ�صرية را�صدة.

د. اأ�صرف حممد دوابه      

33- جماليات ت�صوير احلركة يف القراآن الكرمي.

د. حكمت �صالح      

34- الفكر املقا�صدي وتطبيقاته يف ال�صيا�صة ال�صرعية.

د. عبد الرحمن الع�صراوي      

35- ال�صنابل... )ديوان �صعر(.

اأ. حميي الدين عطية      

36- نظرات يف اأ�صول الفقه.

د. اأحمد حممد كنعان      



37- القراءات املف�صرة ودورها يف توجيه معاين الآيات القراآنية.

د. عبد الهادي دحاين      

38- �صعر اأبي طالب يف ن�صرة النبي ].

د. حممد عبد احلميد �شامل      

39- اأثر اللغة يف ال�صتنباطات ال�صرعية.

د. حمدي بخيت عمران      

40- روؤية نقدية يف اأزمة الأموال غري احلقيقية.

اأ.د. مو�شى العرباين      

د.نا�شر يو�شف      

41- مرافىء اليقني )ديوان �صعر(.

ال�صاعر ي�ش الفيل      

42- م�صائل يف علوم القراآن.

د. عبد الغفور م�صطفى جعفر      

43- التاأ�صيل ال�صرعي للتعامل مع غري امل�صلمني.

د. م�صطفى بن حمزة      

44- يف مدارج احلكة )ديوان �صعر(.

ال�صاعر وحيد الده�صان      



45- اأحاديث ف�صائل �صور القراآن: درا�صة نقدية حديثية.

د. فاطمة خديد      

46- يف ميــــــــزان الإ�صـــلم.

د. عبد احلليم عوي�ش      

47- النظر امل�صلحي عند الأ�صوليني.

د. م�صطفى قرطاح      

48- درا�صات يف الأدب الإ�صلمي.

د. جابر قميحة      

49- القيُم الروحّية يف الإ�صلم.

د. حمّمد حلمي عبد الوّهاب      

50- تـــلميـــذ النبـــــوة )ديوان �صعر(.

ال�صاعر عبد الرحمن الع�صماوي      

51- اأ�صماء ال�صور ودورها يف �صناعة النه�صة اجلامعة.

د/ فــــــوؤاد البنــــا      

52- الأ�صرة بني العدل والف�صل.

د. فريد �صكري      

 53- هي القد�ش... )ديوان �صعر(.

ال�صاعرة: نبيلة اخلطيب      



45- اأحاديث ف�صائل �صور القراآن: درا�صة نقدية حديثية.

د. فاطمة خديد      

46- يف ميــــــــزان الإ�صـــلم.

د. عبد احلليم عوي�ش      

47- النظر امل�صلحي عند الأ�صوليني.

د. م�صطفى قرطاح      

48- درا�صات يف الأدب الإ�صلمي.

د. جابر قميحة      

49- القيُم الروحّية يف الإ�صلم.

د. حمّمد حلمي عبد الوّهاب      

50- تـــلميـــذ النبـــــوة )ديوان �صعر(.

ال�صاعر عبد الرحمن الع�صماوي      

51- اأ�صماء ال�صور ودورها يف �صناعة النه�صة اجلامعة.

د/ فــــــوؤاد البنــــا      

52- الأ�صرة بني العدل والف�صل.

د. فريد �صكري      

 53- هي القد�ش... )ديوان �صعر(.

ال�صاعرة: نبيلة اخلطيب      

54- م�صار العمارة واآفاق التجديد.

م. فالح بن ح�صن املطريي      

55- ر�صالة يف الوعظ والإر�صاد وطرقهما.

ْرقاين ال�صيخ حممد عبد العظيم الزُّ      

56- مقا�صد الأحكام الفقهية.

د. و�صفي عا�صور اأبو زيد      

57- الو�صطية يف منهج الأدب الإ�صلمي.

د. وليد اإبراهيم الق�صاب      

58- املدخل املعريف واللغوي للقراآن الكرمي.

د. خديجة اإيكر      

59- اأحاديث ال�صعر وال�صعراء.

د. احل�صــني زروق      

60- من اأدب الو�صايا.

اأ. زهري حممود حموي      

61- �صنن التداول وماآلت احل�صارة.

د. حممد هي�صور      

62- نظام العدالة الإ�صلمية يف منوذج اخللفة الرا�صدة.

مرعي خليل  املنعم  عبد  خليل  د.        



63- التــراث العمــراين للمدينة الإ�صـــلمـــيــة.

د. خالد عزب      

64- فرا�صات مكة... دعوها حتلق.. )رواية(.

الروائية/ زبيدة هرما�ش      

65- مباحث يف فقه لغة القراآن الكرمي.

د. خالد فهمي      

د. اأ�صرف اأحمد حافظ      

66- حممود حممد �صاكر: درا�صة يف حياته و�صعره.

د. اأماين حامت جمدي ب�صي�صو      

67- بوح ال�صالكني )ديوان �صعر(.

ال�صاعر طلعت املغربي      

68- وظيفية مقا�صد ال�صريعة.

د. حممد املنتـــــار      

69- علم الأدب ال�صلمي.

د.اإ�صماعيل اإبراهيم امل�صهداين      

70- الِكَتاب و�صنعة التاأليف عند اجلاحظ.

د. عبا�ش اأرحيلة      

71- و�صائلية الفقه واأ�صوله لتحقيق مقا�صد ال�صريعة.

حممد  القياتي  اأحمد  حممد  د.       



72- التاكامل املعريف بني العلوم.

د. احل�صان �صهيد      

73- الطفولة املبكرة اخل�صائ�ش وامل�صكلت.

د. وفقي حامد اأبو علي      

74- اأنا الإن�صان )ديوان �صعر(.

ال�صاعر يو�صف اأبو القا�صم ال�صريف      

75- م�صار التعريف بالإ�صلم يف اللغات الأجنبية.

د. ح�صن عزوزي      

76- اأدب الطفل امل�صلم.. خ�صو�صية التخطيط والإبداع.

د. اأحمد مبارك �صامل      

77- التغيري بالقراءة.

د. اأحمد عي�صاوي      

78- ثقافة ال�صلم بني التاأ�صيل والتح�صيل.

د. حممد النا�صري      

79- ويزهر ال�صعد )ديوان �صعر(.

ال�صاعر حممد توكلنا      

80- فقه البيان النبوي.

اأ. حممد بن داود �صماروه      



81- املقا�صد ال�صرعية للوقف الإ�صلمي.

د. احل�صن تركوي      

82- احلـــوار يف الإ�صـلم منهــج وثقــافـة.

اأ.د. يا�صر اأحمد ال�صمايل      

83- اأ�ص�ش النظام الجتماعي يف الإ�صلم.

د. عبد احلميد عيد عو�ش      

84- حروف الإبحار )ديوان �صعر(.

ال�صاعر ع�صام الغزايل      

85- معامل منهجية يف جتديد خطاب الفقه واأ�صوله.

د. م�صعود �صربي      

86- قب�صات من ح�صارة التوحيد والرحمة.

اأ. ممدوح ال�صيخ      

87- لقاء قريب )رواية(.

الروائية ميا�صة علي عبدة النخلين      

88- مقا�صد ال�صريعة بني الب�صط والقب�ش.

د. حممذ بولوز      






