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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 المقدمة

أحكاـ الحمد هلل الذم ىدل الخلق إلى صراطو المستقيم، كمنهاجو القويم، المتفٌرد بتشريع     
ظاىران كباطنان، كصلى اهلل  خران آك الدين، كالمبٌين للعلماء منهم أسرار دينو العظيم، لو الحمد أكالن 

 كعلى آلو كأصحابو الغيٌر الميامين، أما بعد:،و بصدؽ كيقينغ عن رب  على سيدنا محمد األمين المبل  
لهمم أيلي  العلم، كإنهاضان فهذه رسالة مختصرة في علم مقاصد الشريعة كتبتها تقريبان لطلبة 

يع الحكيم، كتعريفهم بمزايا ىذا الدين العظيم، كتدريبهم ر الفهم، كتبصيران لهم بمقاصد التش
 ،الستخراج ًحكم كعلل األحكاـ التشريعية، ليسلموا من الوقوع في إنزاؿ األحكاـ الخاطئة

نفع يسأؿ اهلل تعالى أف أ يعة،كقد أسميتها: المدخل إلى علم مقاصد الشر  كالفهـو البعيدة الشاذة،
 كاهلل تعالى من كراء القصد إنو جواد كريم. ،العاـالخاص ك بها 

 :كما يأتي، كخاتمة  كثبلثة عشر مبحثان ىذه الرسالة في مقدمة  كقد رتبتي 
 المبحث األكؿ: مبادئ علم مقاصد الشريعة.

 المبحث الثاني: أىمية دراسة علم مقاصد الشريعة.
 شأة علم المقاصد.المبحث الثالث: ن

 المبحث الرابع: عبلقة علم المقاصد بأصوؿ الفقو.
 المبحث الخامس: تعليل األحكاـ.

 المبحث السادس: كليات الدين الخمس.
 المبحث السابع: أقساـ المصالح.

 المبحث الثامن: طرؽ معرفة المقاصد.

 المبحث التاسع: المصلحة كضوابطها.
 أنواع التكاليف.المبحث العاشر: 

 يل كأنواعها.لمبحث الحادم عشر: الحً ا
 قواعد مقاصد الشريعة. المبحث الثاني عشر :

 المبحث الثالث عشر: نماذج من المسائل التطبيقية المقاصدية
 أثر النوايا في األحكاـ.الخاتمة: 
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 المبحث األكؿ

 مبادئ علم مقاصد الشريعة

 تعريف علم مقاصد الشريعة: :أكالن 
كللمقاصد في اللغة معافو كثيرة فمنها:  كالشريعة. في من مقاصدمركب إضايعة ر مقاصد الش
 و، كالنهوض نحو الشيء كغيرىا.االعتزاـ، كالتوجٌ 

ين، طلق على مورد الماء كمنبعو، كعلى الدٌ كللشريعة في اللغة معافو كثيرة أيضان فمنها: تي 
مجموعة  ىي ء التشريع:الشريعة عند علماتعريف ك  . (ُ)ةنٌ كالملة، كالطريقة، كالًمنهاج، كالسي 

 .  بواسطة الوحي المنزؿ على الرسوؿتعالى ها اهلل األحكاـ التي سنٌ 
 :تعريف علم مقاصد الشريعة باعتباره عىلىمىان لهذا العلم

 توجد تعريفات عديدة لمقاصد الشريعة، من أىم ىذه التعريفات ما يأتي:
لتشريع أك معظمها بحيث ال تختص ػ المعاني كالًحكىم الملحوظة للشارع في جميع أحواؿ اُ

 . (ِ)من أحكاـ الشريعة خاصو  مبلحظتها بالكوف في نوعو 
 . (ّ)كممي إليها التشريع كاألسرار التي كضعها الشارع الحكيم عند كل حي رٍ ػ الغاية التي يػى ِ
 تعريفالىذا لعل . ك  (ْ)نزلت الشريعة لتحقيقها لمصلحة الخلق في الدارينالغايات التي أي  ػّ

 من االنتقاد. سالمخير األ
 ركف بها عن مقاصد الشريعة كمنها:عب  كللعلماء ألفاظ كتعبيرات يي 

كمة، كالغاية، كالهدؼ، كالمناسبة، كالمصلحة، كاألغراض، المراد، كالمعاني، كاألسرار، كالحً 
 . (ٓ)زلكالمغٍ 

                            
 .ٕمادة قصد، كمقاصد الشريعة اإلسبلمية للعالم  ّٕ/ُ، كالقاموس المحيط ّّٓ/ّانظر: لساف العرب  (ُ)

 .ْٗانظر: مقاصد الشريعة اإلسبلمية البن عاشور  (ِ)

 .ٔٔانظر: مقاصد الشريعة اإلسبلمية للعالم  (ّ)

 .ٕانظر: نظرية المقاصد عند الشاطبي للريسوني  (ْ)

 .ِٗانظر: فقو المقاصد لعبد اهلل الزبير  (ٓ)
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 : ثانيان: موضوع علم مقاصد الشريعة
 ،ق بهاالموضوعات كالمسائل التي يتعلٌ من جملة  و كماىيتو كحقيقتوتأمُّ علم يتناكؿ ماد

ق بها من أحكاـ الحبلؿ كالحراـ كنحو ذلك، فالفقو يتناكؿ أفعاؿ المكلفين من حيث ما يتعلٌ 
كموضوع علم أصوؿ الفقو: القواعد اإلجمالية كالمبادئ الكلية كالمصادر التشريعية العامة التي 

 استنباط األحكاـ.إلى ل بها توصٌ يي 
كغايات  ،علم مقاصد الشريعة: ىو بياف كعىرىض ًحكم األحكاـ كأسرار التشريع فموضوع

ا يندرج ضمن ما أصبح ما يعرؼ كغير ذلك ممٌ  ،ف كنيتوالدين كمقاصد الشارع، كمقصود المكل  
 حاليان بمقاصد الشريعة.

 ثالثان: فوائد دراسة علم مقاصد الشريعة:
ف كمنها ما يعود منها ما يعود على المكلٌ فلدراسة علم مقاصد الشريعة فوائد كثيرة، 

 للمجتهد:
 ػ الفوائد العائدة على المجتهد:ُ

تها، فمعرفة علل األحكاـ آلكمعرفة دالة كتفسيرىا . االستعانة بو على فهم النصوص الشرعيٌ ُ
 ين الفقيو المجتهد على استنباط األحكاـ في القضايا الجديدة.عً تي 

 كم لفعل أك حادث حدثى إعطاء حي  :من فوائد المقاصد اهلل ػػ رحمو  العبلمة ابن عاشور ذكر
ثم قاؿ عن  ،قاس عليويي  لو نظيركال  ،ةشريعمن أدلة ال ينكمو فيما الح للمجتهدللناس ال يعرؼ حي 

للعصور كاألجياؿ التي أتت بعد عصر  الشريعة اإلسبلمية )ىو الكفيل بدكاـ أحكاـ ىذا النوع :
، المصالح المرسلة ػ رحمو اهلل ػ أثبت مالك اء الدنيا ، كفي ىذا النحوالشارع كالتي تأتي إلى انقض

 .(ُ)( الضركريةالشرعية قاؿ األئمة بمراعاة الكليات كفيو أيضان 
 بين األدلة المتعارضة كالتوفيق بينها.. الترجيح ِ
 . معرفة أحكاـ الوقائع التي لم يرد نص شرعي في الحكم فيها.ّ
 ية على الظركؼ المكانية كالزمانية.. تنزيل األحكاـ الشرعْ

                            
 .ُّمقاصد الشريعة اإلسبلمية ( ُ)
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 ف:ػ الفوائد العائدة على المكل  ِ
ف على القياـ . ترسيخ اإليماف كتقويتو بمعرفة حكمة الشارع فيما شرع، فيكوف عونان للمكل  ُ

كىذا يقوم جانب الطاعة كاالنصياع ألمر الشارع،  ،وبالتكليف كاالمتثاؿ على أحسن الوجوه كأتمٌ 
إذا علم أف المقصد من الحج ىو التأدب الكامل مع الناس كالتحلي بأخبلؽ ف مثبلن فالمكلٌ 

 ما حدث القتل.اإلسبلـ لى 
كفي  ،ؼ على محاسن الشريعة كمن ثىم  العمل على إبراز ىذه المحاسن في الدعوة. التعرٌ ِ

 بهات التي ال ظل لها في الواقع.ثار من الشي ا يي الدفاع عمٌ 
فتي كالمرشد كالحاكم كغيرىم على أداء كظائفهم كأعمالهم . عوف الخطيب كالداعية كالمّ

ات النصوص كمباني األلفاظ كليس على حرفيٌ  ،كمقصود األمر كالنهي ،على كفق مراد الشارع
 كظواىر الخطاب.

كالنزاع كالتعصب المذىبي الراجع إلى اختبلؼ  ،ة االختبلؼ الفقهيدٌ . التقليل من حً ْ
كتنسيق اآلراء  ،باعتماد علم المقاصد في عملية بناء الحكم ؿ األحواؿ، كذلكاألمصار كتبدٌ 

 المختلفة كدرء التعارض بينهم.
فيو  خلُّ كحو كمدلولو على كجوو ال يي ص كااللتفات إلى ري . التوفيق بين خاصيتين األخذ بالنٌ ٓ

 ال اختبلؼ فيو كال تناقض. كاحدو  العكس، لتجرم الشريعة على نظاـو المعنى بالنص كال 
ة كالجزئية العامة كالخاصة في شتى راميو الكليٌ اف ًحكم التشريع كأغراضو كعللو كمى . بئ

 كفي مختلف أبواب الشريعة.، مجاالت الحياة 
كم كتحديده كين الفقيو من االستنباط في ضوء المقصد الذم سييعينو على فهم الحي . تمٍ ٕ

 كتطبيقو.
المصالح كالقياس كالعيرؼ كسد  :نحو . إثراء المباحث األصولية ذات الصلة بالمقاصد علىٖ

 . (ُ) الذرائع كغيرىا
 

                            
 .ْٕػ ٓٔانظر: فقو المقاصد لعبد اهلل الزبير  (ُ)
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 رابعان: فضل علم مقاصد الشريعة
إذ ىو كالبوصلة التي  ،ال يخفى لدل العقبلء فضل علم المقاصد بعد معرفتو لفوائده الكثيرة

 حدد القبلة الصحيحة فبل يستغني عنو عالم كما ال ينبغي أف يجهلو غيره.تي 
أكلى العلـو الشرعية عن  فإالغة: في كتابو الحجة الب ػ رحمو اهلل ػ الدىلومذكر كلي اهلل كقد 

األحكاـ  علم أسرار الشريعة الباحث عن ًحكىم ىو ،عظمها مقداران آخرىا فيما يراه كأعبلىا منزلة كأ
 ذه عيدةن خصرؼ فيو من أطاقو نفائس األكقات ، كيت، كأنو أحق العلـو بأف يي كأسرار خواص األعماؿ

 .(ُ) ا جاء بو الشرعبذلك يصير اإلنساف على بصيرة ممٌ  إذٍ  اده ، بعد القياـ بفركض الطاعات،لمع
شريعة كاحدان من األسباب الرئيسية إىماؿ النظر في مقاصد ال ػ رحمو اهلل ػ ن عاشوركقد عىد  اب

 إلى أبعد من ذلك حيث اعتبر أف من أسباب انحطاط بعضهموده، كذىب في تخٌلف الفقو كجمي 
 الًملة ذكر األحكاـ مجردة من أسرارىا.

 كىذا مثاؿ يوضح أىمية كفضل معرفة مقاصد الشريعة:
كاف إلى   ،كجبت عليو الزكاة كىو ال يدرم لها مقصدان كال يرل لها فائدة يجنيها نٍ فمى     

 ،التهرب منها أقرب، فإف لم يتهرب منها تحايل في تقليلها كتأخيرىا كأٌداىا من أردأ ما يملكو
كضحنا لو ما جاء في القرآف من أف المزكي يستفيد من زكاتو أتحسران، فإذا ككاف مع ذلك مستاءن مي 

و يستحق بها دعاء رسوؿ اهلل كأنٌ  ،كأف زكاتو طهارة لو كبركة لمالو ،أكثر مٌما يستفيده آخذ الزكاة
 ،  موقفو  فبل شك أف، كجعلناه على بصيرة من الفوائد كالمصالح التي تترتب على أداء الزكاة

 ر كأنو سيبادر باألفضل.سيتغيٌ 
 :خامسان: نسبة علم المقاصد إلى غيره من العلـو

كىو كعلم أصوؿ الفقو من  ،نسبة ىذا العلم إلى غيره من العلـو أنو من العلـو الشرعية كأدلتو
مقاصد عبلقة ال ػ إف شاء اهلل تعالىػ نبين حيث االستفادة منو للتوصل لؤلحكاـ الشرعية، كسي 

 بأصوؿ الفقو.
 سادسان: الواضع لعلم مقاصد الشريعة:

                            
 .ّ/ُانظر: كتابو حجة اهلل البالغة ( ُ)
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فقد كانت نصوص ،  الواضع لهذا العلم ىو اهلل سبحانو كتعالى في كتابو العزيز كسنة نبيو 
 الشرع الحكيم مليئة بذكر مقاصده توضيحان كتلويحان.

 :سابعان: اسم ىذا العلم
كيسميو  ،ييعرؼ بعلم مقاصد الشريعة كالمشهور بين أىل العلم ،لهذا العلم أسماء كثيرة

 علم المقاصد اختصاران. :طلق عليوبعلم أىداؼ الشريعة، كيي  :بعضهم
 :ثامنان: استمداد ىذا العلم

يستمد ىذا العلم أصولو كمسائلو من مصادر التشريع األربعة كىي: الكتاب كالسنة كاإلجماع 
 كالقياس.

 :تاسعان: حكم الشارع فيو
مو ليستنبطوا يعة ييعدُّ من فركض الكفايات، فيجب على أىل العلم تعلٌ تىعٌلم مقاصد الشر 

ا قالو: أحكامان صحيحة سديدة، كقد بٌين ابن عاشور الحاجة لهذا العلم للعلماء كالمجتهدين كممٌ 
من أنواع  دقيقه  ف بحاجة إلى معرفة مقاصد الشريعة، ألف معرفة مقاصد الشريعة نوعه ليس كل مكل  

 العلم.
 :: مسائل علم المقاصدعاشران 

كمقاصد الشارع  ،يات الدين الخمسكىي المسائل التي تذكر فيو كالمصالح كأقسامها ككلٌ 
 كطرؽ معرفة مقاصد التشريع كغيرىا من المسائل.  ،فكالمكلٌ 
 

 المبحث الثاني

 يعةر أىمية دراسة علم مقاصد الش

فضبلن عن  ،عابدعنو طالب علم ك  يستغني الك  ،علم مقاصد الشريعة ييعدُّ من أىم علـو الشريعة
حدد للمسافر صحة اتجاىو، فإف معرفة فركع ىذا العلم كالبوصلة التي تي  الفقيو كالمجتهد، إذٍ 

من  اليدركو إ ال ،ستنباطالكلكن معرفة مقاصد التشريع كأداة ا ،ر لكل أحدالمسائل الفقهية متيسٌ 
ـى ف ذىٍ لطي  .مي فكره، كأىل العلم في إدراؾ ذلك  نو كاستقا  تفاكتوف حسب القرائح كالفهـو
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راد كمعرفة مي  ،لتساعده على فهم النصوص الشرعية ،يستغني عن مقاصد التشريعال  فالفقيو
كإال لم يكن فقيهان كإنما حامل فقو، قاؿ إماـ الحرمين الجويني ػ رحمو اهلل ػ  ،الشارع الحكيم منها

 . (ُ)ىي، فليس على بصيرة في كضع الشريعة(:) مىٍن لم يتفط ن لوقوع المقاصد في األكامر كالنوا
كمعرفة األلفاظ كالمباني دكف معرفة  كالمجتهد الذم ال يعرؼ من الشريعة إال ظواىر النصوص

فإنو ناقص األىلية في االجتهاد كالنظر،  ،ص كركحوفلم يجمع بين النٌ  ،سس التشريع كسننهاأي 
 ، ثم تركها على الحوض،ة، فذىب فمؤلىا كىذا مثالو مثاؿ من قيل لو: اذىب فامؤل ىذه الجرٌ 

 ي آتني بها.تقل لً  كقاؿ: لمٍ 
سػػػاعده علػػػى قبػػػوؿ األحكػػػاـ حتػػػاج أيضػػػان لمعرفػػػة مقاصػػػد الشػػػريعة، ألف معرفتهػػػا تي كالمسػػػلم مي      

، ليػػكاالمتثػػاؿ لهػػا برضػػى كاقتنػػاع، فػػإف النفػػوس إلػػى قبػػوؿ األحكػػاـ المطابقػػة للًحكىػػم كالمصػػالح أمٍ 
ؼ أف الصػػبلة تنهػػى عػػن الصػػرؼ أبعػػد، فالمصػػٌلي يػػزداد تعلُّقػػان بالصػػبلة إذا عػػرى كعػػن قبػػوؿ الػػتحٌكم 

إذا حىزىبىػوي أىٍمػػره كػػاف : ) بعػد عنػػو التعػب كتػػدفع عنػو الشػد ة، فػػإف النبػي الفحشػاء كالمنكػر، كأنهػػا تي 
 .((ِ) ىصلٌ 

 ثلً لدين كمى كًحكم ا ،من غير إلماـ بمقاصد الشرعيدعو الناس إلى اهلل تعالى  نٍ ككذلك مثىلي مى 
البذرة في غير بيئتها، فالدعوة إلى اهلل تعالى  تنبتي من يبحث عن الثمرة في غير شجرتها أك يسٍ 

  .(ّ) ة في حياتنا جدان كلكن الخوض فيها من غير علم كال دراية بمقاصد الشريعة خطير جدان!مهمٌ 
 ڑ   ک   ڑڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڎڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ     ڌچ كصدؽ اهلل الحكيم: 

   .(ْ) چک  ک  ک   گ
تدؿ على أىمية   المذاىب األربعة أصحابمن  ألىل العلم كلمات قٌيمةىذه  ك 

 :معرفة علم المقاصد كدراسة أسرار الدين
                            

 .َِٔ/ُالبرىاف في أصوؿ الفقو  (ُ)

، كالحديث حسنو ابن ُُّٗح من الليل باب كقت قياـ النبي  الصبلة ، ركاه أبو داكد في سننو ؾ:( ِ)
 .ُِٕ/ّحجر في فتح البارم 

 .ْٔانظر: فقو المقاصد لعبد اهلل الزبير  (ّ)
 . َُٖسورة يوسف :( ْ)
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ا ني عليهكأما معرفة المقاصد التي بي :)  ػ رحمو اهلل ػ الحنفي كلي اهلل الدىلومقاؿ ػػػ ُ
ـى  فى إال من لطي  فعلم دقيق ال يخوض فيو ،األحكاـ ، ككاف فقهاء الصحابة  فهمو ذىنو ، كاستقا

الطاعات كاآلثاـ من المشهورات التي أجمع عليها األمم الموجودة يومئذ كمشركي  ت أصوؿتلقٌ 
ا يتعلق بذلك . كال البحث عمٌ  ها ،ياتً كن لهم حاجة إلى معرفة لمٍ العرب كاليهود كالنصارل ، فلم ت

األمر كالنهي ، كما أف  ين فتلقوىا من مشاىدة مواقعـ الدأما قوانين التشريع كالتيسير كأحكا
بطوؿ المخالطة كالممارسة ، ككانوا في  فوف مقاصد األدكية التي يأمر بهاجلساء الطبيب يعر 

بالفريضة : بهذا ىلك من  لمن أراد أف يصل النافلة  عمر جة العليا من معرفتها ، كمنو قوؿالدر 
ابن عباس رضي اهلل عنهما في  كقوؿ (ُ)(يا ابن الخطاب  بكى  اهللي  أصابى ):  فقاؿ النبي قبلكم ،

في  ربي في ثبلث : كقوؿ زيد  : كافقتي  الجمعة ، كقوؿ عمر بياف سبب األمر بغسل يـو
ـه  ميرىاضه المنهي عنها : إنو كاف يصيب الثمار  البيوع رضي اهلل  الخ ، كقوؿ عائشة ...(ِ) مىافي دي  قيشىا
نعت نساء بني المساجد كما مي  من ما أحدثو النساء لمنعهن ؾ النبي در لو أ )عنها:

 .(ْ)((ّ)(إسرائيل
كالنظر إلى  رؼ البلدتقريره مسألة حسب عي بعد  ػ ػ رحمو اهلل المالكي القرافيقاؿ ك  ػػػِ

 ،فتلـز ىذه األمور كعلى ىذا القانوف ترؾ الفتاكل على طوؿ األياـ :) المقاصد الشرعية المعتبرة
ور في الكتب طوؿ مد على المسطي كال تجٍ  ،كمهما سقط أسقطو ،رؼ اعتبرهفي العي د فمهما تجدٌ 

كاسألو عن  ،رؼ بلدؾعمرؾ بل إذا جاءؾ رجل من غير أىل إقليمك يستفتيك ال تجره على عي 
 ،كدكف المقرر في كتبك فهذا ىو الحق الواضح،رؼ بلدؾ كأفتو بو دكف عي  ،رؼ بلده كأجره عليوعي 

ضبلؿ في الدين كجهل بمقاصد علماء المسلمين كالسلف  الت أبدان كالجمود على المنقو 
                            

 كقاؿ: َّْ/ُ،  كالحاكم في المستدرؾََُٕين حالسجدتؾ: الصبلة ، باب: السهو في ركاه أبو داكد ( ُ)
 .ىذا حديث صحيح على شرط مسلم كلم يخرجاه

المراض بالضم : داء يقع في الثمرة فتهلك ، كالقشاـ كغراب : أف ينتفض النخل قبل استواء بسره ، كالدماف ( ِ)
، كفتح البارم ُّٗ/ْاألثرالنهاية في غريب الحديث ك انظر:  بالضم : فساد الثمر كعفنو قبل إداركو.

ْ/ّٗٓ. 
 .ُّٖح انتظار الناس قياـ اإلماـ العالم ركاه البخارم في صحيحو ؾ: الصبلة ،باب:( ّ)

 . ُّٕ/ُحجة اهلل البالغة ( ْ)
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 .(ُ)(الماضين
أحكاـ الشريعة كلها مشتملة على مقاصد :) ػ ػ رحمو اهللالمالكي  ابن عاشوركقاؿ ػػ  ّ

ؼ علل التشريع مائها تعرٌ كمنافع، كلذلك كاف الواجب على علالشارع، كىي ًحكىم كمصالح 
كم قد يكوف خفٌيان، كإف أفهاـ العلماء متفاكتة في الحً فإف بعض  ،هاظاىرىا كخفي   ،كمقاصده

فإف ذلك قد ال يعوز من بعد  ،فإذا أعوز في بعض العصور االطبلع على شيء منها ،ن لهاالتفطٌ 
ذلك، على أف من يعوزه ذلك يحق عليو أف يدعو نظراءه للمفاكضة في ذلك مشافهة 

 .(ِ)(كمراسلة
هتدم إليها إال من أف ثىم  مسائل ال يى  ػ ػ رحمو اهلل الشافعي السبلـ العز بن عبدن كقد بيٌ  ػػػْ

كمن  ا قالو :)مىرىس مقاصد الشرع ، إذ ال يوجد فيها نص شرعي خاص كال إجماع كال قياس كممٌ 
حصل لو من مجموع ذلك اعتقاد أك  ،تتبع مقاصد الشرع في جلب المصالح كدرء المفاسد

ف ىذه المفسدة ال يجوز قربانها كإف لم يكن فيها أك  ،وز إىمالهاعرفاف بأف ىذه المصلحة ال يج
كمثل ذلك أف من عاشر  ،فإف فهم نفس الشرع يوجب ذلك ،إجماع كال نص كال قياس خاص

ثم سنحت لو  ،من الفضبلء الحكماء العقبلء كفهم ما يؤثره كيكرىو في كل كرد كصدر إنسانان 
يعرؼ بمجموع ما عهده من طريقتو كألفو من عادتو  فإنو ،مصلحة أك مفسدة لم يعرؼ قولو فيها

كلو تتبعنا مقاصد ما في الكتاب كالسنة لعلمنا أف  ،كيكره تلك المفسدة ،ؤثر تلك المصلحةنو يي أ
ر بو عن جلب المصالح عبٌ فإف الخير يي  ،دقو كجلو كزجر عن كل شر   ،وو كجلٌ دقٌ  اهلل أمر بكل خيرو 

ڎ  چ  :ن جلب المفاسد كدرء المصالح كقد قاؿ تعالىر بو عكالشر يعبٌ  ،كدرء المفاسد

كىذا  (ّ) چ   ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ   گ
 ،خير الخيرين كشر الشرينإذا لم يعرؼ  اإلشكاؿ كإنما ،ظاىر في الخير الخالص كالشر المحض

المصلحة  أك جهلنا ،أك يعرؼ ترجيح المصلحة على المفسدة أك ترجيح المفسدة على المصلحة

                            
 .ُِّ/ُ أنوار البركؽ في أنواء الفركؽ (ُ)

 . ْٓمقاصد الشريعة اإلسبلمية ( ِ)

 . ٖ،  ٕسورة الزلزلة :( ّ)
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يعرؼ بهما  ،كمن المصالح كالمفاسد ماال يعرفو إال كل ذم فهم سليم كطبع مستقيم ،كالمفسدة
كتفاكت الناس في ذلك على قدر  ،من مرجوحهما كأرجحهماهما دؽ المصالح كالمفاسد كجلٌ 

 .(ُ)(تفاكتهم فيما ذكرتو
كمنها علم مقاصد  جتهاداالالشافعي في بياف شرط بلوغ رتبة  علي السبكيػ  كقاؿ اإلماـ  ٓ

التأليف في العلـو التي  أحدىا :ف على ثبلثة أشياءاعلم أف كماؿ رتبة االجتهاد تتوقٌ الشريعة: )
ب بها الذىن كالعربية كأصوؿ الفقو كما يحتاج إليو من العلـو العقلية في صيانة الذىن عن يتهذٌ 

و لدالالت األلفاظ من حيث لكة الشخص فإذ ذاؾ يثق بفهمالخطأ بحيث تصير ىذه العلـو مى 
كالذم نشير إليو من العربية كأصوؿ الفقو كانت  ،كتحريره تصحيح األدلة من فاسدىا ،ىي

كقد يخطئ كقد  ،كغاية المتعلم منا أف يصل إلى بعض فهمهم ،ما من غير تعلٌ الصحابة أعلم بو منٌ 
ذم ينظر فيو مخالف لها اإلحاطة بمعظم قواعد الشريعة حتى يعرؼ أف الدليل ال الثاني. يصيب 

أف يكوف لو منة الممارسة كالتبع لمقاصد الشريعة ما يكسبو قوة يفهم منها مراد  الثالث .أك موافق
لو في ذلك المحل كإف لم يصرح بو كما أف من  الشرع من ذلك كما يناسب أف يكوف حكمان 

نية يغلب على ظنو ما كمارس أحوالو كخبر أموره إذا سئل عن رأيو في القضية الفبل عاشر ملكان 
فإذا كصل  .لكن بمعرفتو بأخبلقو كما يناسبها من تلك القضية يقولو فيها كإف لم يصرح لو بو

...  ،الشخص إلى ىذه الرتبة كحصل على األشياء الثبلثة فقد حاز رتبة الكاملين في االجتهاد
ا األكؿ فبطباعهم كأما الثاني كمن المعلـو أف الصحابة كانوا أكمل الناس في ىذه األشياء الثبلثة أم

 .(ِ)(   كالثالث فلمشاىدتهم الوحي كمعرفتهم بأحواؿ النبي
بعد أف ذيكر لو عن أبي  ػػ ػ رحمو اهلل الشافعي العلومأحمد بن حسن العطاس ػ كقاؿ  ٔ

في  دركها الطرؼنجاسة التي يي ال كقوع إسحاؽ الشيرازم الشافعي صاحب التنبيو القوؿ بالعفو عن
، كأنا أسألكم ىل الدين يدكر مع المصلحة أك كىو األصلح للناس، قاؿ:)(ّ)ء دكف القلتينالما

                            
 .َُٔ/ِ في مصالح األناـ قواعد األحكاـ (ُ)
  .ٗ/ُ اإلبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصوؿ إلى علم األصوؿ للبيضاكم (ِ)
فيو  :كقيل ،تنجسو :كقيل ،ف كقع في ماء دكف القلتين نجاسة ال يدركها الطرؼ لم تنجسوإك  :كنص  المسألة ( ّ)

ا سائلو لم تنجسو في أحد القولين كىو ف كانت ميتة ال نفس لهإف ،ا يدركها الطرؼف كاف ممٌ إك قوالف 
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 .(ُ)(: مع المصلحة. قاؿ: فإذا كجدت قوالن يدكر مع المصلحة ًلمى تقوؿ: ال أبغيو! ة؟ فقيلالمضرٌ 
ألخذ بالمصلحة المؤيدة لقوؿ ضعيف إذا  يقرراف اقارئ أف الرافعي كالعطاس لكال يخفى على ا

كمعتبرة كليس على إطبلقها، كسيأتي قريبان في التنبيو ذكر كبلـ العلماء  منضبطةانت المصلحة ك
 في األخذ بالمصلحة كالخبلؼ فيو.

ر األزمنة حسب تغيٌ بر الفتول كاختبلفها تغيٌ ) ػ رحمو اهلل ػ فصبلن بعنواف:ابن القيم عقد  ػٕ
،ثم قاؿ (ى مصالح العباد في المعاش كالمعادناء الشريعة علب حواؿ كالنيات كالعوائدكاألمكنة كاأل

ا :) كىقىعى ًبسىبىًب اٍلجىٍهًل ًبًو غىلىطه عىًظيمه على الش رًيعىًة أىٍكجىبى من اٍلحىرىًج  ،ىذا فىٍصله عىًظيمي النػ ٍفًع ًجدًّ
ةى التي في أىٍعلىى ريتىًب اٍلمىصىاًلًح الى تىٍأًتي كىاٍلمىشىق ًة كىتىٍكًليًف ما الى سىًبيلى إلىٍيًو ما يػيٍعلىمي أىف  الش رًيعىةى اٍلبىاًىرى 

اًلًح اٍلًعبىاًد في اٍلمىعىاًش كىاٍلمىعىادً  ،ًبوً  نىاىىا كىأىسىاسيهىا على اٍلًحكىًم كىمىصى ا  ،فإف الش رًيعىةى مىبػٍ كىًىيى عىٍدؿه كيلُّهى
مىٍسأىلىةو خىرىجىٍت عن اٍلعىٍدًؿ إلىى اٍلجىٍوًر كىعىٍن الر ٍحمىًة  فىكيلُّ  ،كىرىٍحمىةه كيلُّهىا كىمىصىاًلحي كيلُّهىا كىًحٍكمىةه كيلُّهىا

ًة كىعىٍن اٍلًحٍكمىًة إلىى العبث ًإٍف  ،إلىى ًضد ىىا كىعىٍن اٍلمىٍصلىحىًة إلىى اٍلمىٍفسىدى فػىلىٍيسىٍت من الش رًيعىًة كى
تيوي فىالش رًيعىةي عىٍدؿي الل ًو بين ًعبى  ،أيٍدًخلىٍت فيها بًالت ٍأًكيلً  اًدًه كىرىٍحمىتيوي بين خىٍلًقًو كىًظلُّوي في أىٍرًضًو كىًحٍكمى

قػيهىا لىةن كىأىٍصدى ال ةي عليو كىعىلىى ًصٍدًؽ رىسيوًلًو صلى الل وي عليو كسلم أىتىم  دىالى كىًىيى نيوريهي الذم ًبًو أىٍبصىرى  ،الد 
اهي الذم ًبًو اٍىتىدىل اٍلميٍهتىديكفى  ُـّ الذم ًبًو دىكىاءي كل عىًليلو كىطىرًيقيوي اٍلميٍستىًقيمي  اٍلميٍبًصريكفى كىىيدى كىًشفىاؤيهي الت ا

ـى على سىوىاًء الس ًبيلً  ـى عليو فػىقىٍد اٍستػىقىا  .(ِ)(الذم من اٍستػىقىا
 بيو(ػػػػ)تن

إذا كجدنا حادثة أك قضية فقهية تقتضي المصلحة اإلفتاء اختلف أىل العلم في مسألة 
 :(ّ)في المسألة قوالف ؟المصلحةالمنقوؿ في المذىب فهل يعمل بالمعتمد أك  بخبلؼ

                                                                              
 .ُّ. التنبيو ص ..األصلح للناس كتنجسو في اآلخر كىو القياس

ماـ أحمد بن حسن العطاس ق بها في مجموع سيدنا اإلتذكير الناس بما كيجد من المسائل الفقهية كما يتعلٌ ( ُ)
عقلو ، كإلمامو بعلم مقاصد  ، كللعطاس اجتهادات فقهية قٌيمة تدؿ على سعة علمو ، ككفور ِٗ، ِٖص

 الشريعة كأسرارىا .

 .ّ/ّإعبلـ الموقعين عن رب العالمين ( ِ)

، كإداـ ٕٗػػ  ٖٗإليقاظ ، كمطلب اّٖ/ُ، كصوب الركاـ ِْ/ّالفتاكل الفقهية الكبرل البن حجر انظر:( ّ)
 .َِٕػػػ  َِّكالفوائد المكية فيما يحتاجو طلبة الشافعية للسقاؼ، ِّٓالقوت
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ؿ من التقوٌ  خوفان ، ألجل المصلحة عدـ جواز اإلفتاء بخبلؼ المعتمد المقرر:  القوؿ األكؿ
كقاؿ بهذا القوؿ ابن حجر الهيتمي كعبد اهلل بن عمر بامخرمة كمحمد سليماف ، في الدين بالهول

 . كغيرىم ػ رحمهم اهلل ػ الكردم
ح لمرج  : جواز اإلفتاء بخبلؼ المنقوؿ في المذىب كلو على قوؿو مرجوح  القوؿ الثاني

كقاؿ  ،شرعان، ألف الشريعة مبنية على المصالح كدرء المفاسد طةنضبخارجي كىو المصلحة الم
ا السمهودم كابن زياد اليمني كالجشيرم، كإليو يميل محمد بن عبد اهلل باسوداف كابن عبيد بهذ
ػ رحمو اهلل ػ : ) عبد اهلل بن الحسين بلفقيو كغيرىم، قاؿ العبلمة  ػ رحمهم اهلل ػ السقاؼ اهلل

الشيخ ابن حجر كموافقيو الشيخ ابن زياد فيما إذا كجدت حادثة كاقتضى العمل فيها  كقد خالف
ال يعمل فيها  :عمبلن بقاعدة جلب المصالح كدرء المفاسد فقاؿ ابن حجر بما يخالف المنقوؿ

كقد أطاؿ النقل عنهما كعن غيرىما العبلمة  ،يعمل فيها بمقتضى القاعدة :كقاؿ ابن زياد ،ذلكب
كمنو  ،البدر السيد عبد الرحمن بن سليماف األىدؿ في جواب لو على أعراؼ القبائل كعوائدىم

سد الشرع مبني على درء المفا :قاؿ الجشيرم ػ رحمو اهلل ػ :في تقرير كبلـ ابن زياد قاؿ ما نصو
كجلب المصالح بل لو كاف حكم شرعي يخالف العادة كترؾ العمل بالعادة يؤدم إلى مفسدة 
كفتنة عظيمة عمل بالعادة سدان للذريعة المؤدية إلى الشقاؽ كالعداكة التي ال ينقطع بابها إذا فتح 

  .(ُ)(كال ينسد. انتهى كبلـ الجشيرم
)قػػاؿ السػػبكي: مػػا أحسػػن التمػػذىب  ػ:ػػػ رحمػػو اهلل عبػػد الػػرحمن المشػػهور كقػػاؿ العبلمػػة 

 جػوزكاسػتعماؿ األكجػو فػي درء المفاسػد الواقعػة فػي مصػادمة الشػرع. كفػي التحفػة قػاؿ السػبكي: ي
اإلفتاء بغير المػذاىب األربعػة لمصػلحة دينيػة أم: مػع تبيينػو للمسػتفتي قائػل ذلػك أىػػ، كفػي فتػاكل 

لمػػو كعملػػو، كىػػو عمػػل أىػػل أف المغارسػػة بجهػػة حضػػرموت عمػػل بهػػا مػػن ال يشػػك فػػي ع باصػػهي:
ا ال يخػالف المػذىب فتى بػو كاألصػلح للنػاس، بحسػب مػا شػرطوه كتراضػوا بػو مٌمػالمدينة، كىو المي 

 .(ِ)أىػ(
                            

  .ٓٗ، ْٗطلب اإليقاظ في الكبلـ على شيء من غرر األلفاظ م( ُ)
، كللشافعية ُْٓ/ٖ، كانظر: تحفة المحتاج بشرح المنهاج البن حجرِٗٔ، ِٖٔبغية المسترشدين( ِ)

مذىب إما لقوة أدلتها أك أخذان بالمصلحة الشرعية أك كثيرة اعتمدكا العمل بها بخبلؼ معتمد الاختيارات  
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ألنو ما من حكم شرعي إال كراءه  ىو األقرب للصواب ػ كاهلل تعالى أعلم ػ كالقوؿ الثاني 
ع الحنيف، كالمصلحة التي مصلحة شرعية أك يدفع مفسدة شرعية كذلك باستقراء أحكاـ الشر 

بل المنضبطة بضوابط شرعية مقررة عند  يأخذ بها العلماء ليس الوىمية أك المبنية على األىواء،
 حجة كال ىدل.على اهلل تعالى بغير  وؿقي الصماـ من الوقوع في الشطط كالتفه ،العلماء

ي منهجان سديدان في كبلـ قٌيم جدان يرسم للمجتهد كالمفتػ رحمو اهلل ػ   البوطيكللعبلمة 
قاؿ ػ رحمو اهلل ػ : )  المصالح الشرعية المنضبطةمراعاة الترجيح بين األقواؿ المختلفة مؤيدان 

كظيفة المجتهد اليـو أماـ ذخر ىذه االختبلفات، أف ينتقي األنسب منها، لتحقيق حاجة العصر، 
ال يحق لو أف يلتقط من ذخر فيسقطو عليها. كمظهر االجتهاد في ىذا العمل يتمثل في أف الفقيو 

االختبلفات الفقهية ما يشاء اعتباطان أك لرغبة مزاجية، أك مصانعة لجهة ما، بل يجب أف يتبع في 
ذلك المنهج الذم يحقق الحكمة من كجود ىذه المسائل الخبلفية كمشركعية الخبلؼ فيها، 

تلخص المنهج الذم يجب كىي مراعاة مصالح األمة المطوية في مقاصد الشريعة اإلسبلمية. كي
 اتباعو فيما يلي: 

أما الخبلفات الناتجة من تبدؿ األعراؼ كالمصالح، كتطور الذرائع انفتاحان كانغبلقان، فيجب 
اعتماد ما يتفق منها مع العرؼ الدارج في ذلك المجتمع، أك ذلك العصر، في كل ما كاف سبب 

صلحة المنضبطة بسلم المقاصد الشرعية الخبلؼ فيو تبدؿ العرؼ. كيجب اعتماد ما تقتضيو الم
ماد ما تقتضيو مقيدة بترتيبها المعتمد، في كل ما كاف سبب االختبلؼ فيو االستصبلح. كيجب اعت

. حان كانغبلقان، إلى ما ىو ك حاؿ الذرائع انفتا كأما الخبلفات اجب أك إلى ما ىو مندكب أك محـر
النص، بسبب كوف الصيغة محتملة كليست قاطعة الناتجة عن االحتماالت الواردة للمعنى المراد ب

الداللة، فينبغي للمجتهد أف يختار من األقواؿ الواردة فيها ما ىو األكثر رعاية لمقاصد الشريعة 
اإلسبلمية الخمسة مع االنضباط بترتيبها الذم ىو محل إجماع من علماء المسلمين عامة، كمع 

 . (ُ)( ، فالحاجيات، فالتحسينياتالضركريات لثبلثية لكل منها، كىياالنضباط بالدرجات ا

                                                                              
،  ِْ/ُنحو ذلك. انظر ىذه المسائل في صوب الركاـ في تحقيق األحكاـ للسقاؼدعت الحاجة إليها ك 

ِٔ . 
  .ّْٔقضايا فقهية معاصرة ( ُ)
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 المبحث الثالث

 نشأة علم المقاصد

، فكانت المقاصد مبثوثة في  شأ علم مقاصد الشريعة مع نزكؿ الوحي على رسوؿ اهلل ن
 نصوص الشرع الحكيم إما صراحة كإما إيماءن، كالدليل على ذلك: 

ک  چ  صبلحان للبشرية كما قاؿ تعالى:كخيران ك فقد عللت بكونها رحمة  ػ بعثة الرسوؿ ُ

 .(ُ) چک  گ         گ  گ

ٺ  ٺ  چػ نزكؿ القراف كاف مقصده ىداية الخلق ألفضل الحياة في الدارين قاؿ تعالى: ِ

 .(ِ) چٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ
اهلل تعالى كالفوز ودىما األعلى إحياء النفوس الحياة الحقيقية برضا فالقرآف كالسنة كاف مقص

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  چ  بجناتو، قاؿ اهلل تعالى:

 . (ّ) چڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ    گگ
في   وزةككانت مركي  ،المقاصد الشرعية في أحكامهم كأقضيتهميستحضركف  فكاف الصحابة 

 ، كشواىد ىذا كثيرة منها: فطرتهم
في صبلة التراكيح على إماـ  ػ كجمع الناسِريم في مصحف كاحد.  ػ جمع القرآف الكُ

 ػ عدـ تقسيم الغنائم كجعلها خراجان للدكلة كغيرىا.ّكاحد. 
من أكثر الصحابة استخدامان للمقاصد الشريعة من ذلك تضمينو الصناع  ككاف سيدنا على 

 . (ْ)حرصان في حفظ حاجيات الناس

                            
 . َُٕسورة األنبياء :( ُ)

 . ٗسورة اإلسراء : ( ِ)

 . ٕٗسورة النحل :( ّ)

مدخل إلى فقو أسماه ال كتب أحد المعاصرين  د . محمد عبد الرحيم محمد كتابان عن  فقو سيدنا علي ( ْ)
 اإلماـ علي.
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ا في كاقع حياتهم ككاف التابعي كىكذا جاء التابعوف على فهم لمقاصد الشريعة كتطبيقه
من أكثرىم استعماالن في استنباط األحكاـ الشرعية  (ىػٔٗت) ػ رحمو اهلل ػ الجليل إبراىيم النخعي

ر عن كجهتو كيقوؿ: )إف أحكاـ اهلل تعالى لها غايات ىي ًحكمه عبٌ ككاف يي  ،إلى مقاصد الشارع
 كمصالح راجعة إلينا(.

 ػ رحمو اهلل ػ ستعملوف المقاصد في القياس ككاف اإلماـ أبو حنيفةكأما األئمة األربعة فكانوا ي
 جعل المصالح المرسلة أصبلن من أصوؿ مذىبو. ػ رحمو اهلل ػ يستدؿ باالستحساف، كاإلماـ مالك

 ثم جاء بعد ذلك دكر العلماء باالىتماـ كاألخذ بالمقاصد منهم: 
ىػ(، كالقاضي ِٕٗ)تػ رحمو اهلل ػ الترمذم كالحكيم ، ىػ(ِٕٓ)تػ رحمو اهلل ػ  األبهرم المالكي

ػ رحمو اهلل ػ  الجويني ، ثم أتى بعدىم إماـ الحرمين(ىػَّْت) ػ رحمو اهلل ػ الباقبلني
، (ىػَٓٓت) ػ رحمو اهلل ػ ثم بعده حجة اإلسبلـ الغزالي، فذكر الكليات الخمس،(قْْٖت)

 ي بياف الكليات الخمس.ففٌصل ما أجملو شيخو الجويني في تقسيم المصالح كالتوسع ف
لف كتابو: )قواعد األحكاـ في أفىػ( َٔٔ)ت ػ رحمو اهلل ػ ثم جاء العز بن عبد السبلـ

مصالح األناـ( كىو كتاب يكاد يكوف خاص بمصالح الشريعة، كخلص في كتابو إلى: أف الشريعة 
 . إنما جاءت لجلب المصالح كدرء المفاسد كىو مناط الكبلـ في علم مقاصد الشريعة

فاىتم ىػ( ُٕٔ)ت ػ رحمو اهلل ػ ثم جاء بعد العز بن عبد السبلـ نجم الدين الطوفي الحنبلي
مها على النص كاإلجماع في رسالتو  أنو أفرط في اعتبار المصلحة فقدٌ بالمصالح الشرعية، إاٌل 

 المصالح المرسلة.
جزء الثاني من  فخصص ال (ىػَٖٗت) ػ رحمو اهلل ػ ىؤالء جميعان ظهر اإلماـ الشاطبيبعد 

كإنما سبقو  ،ف في علم المقاصدكتابو الموافقات لعلـو المقاصد، فلم يكن الشاطبي أكؿ من ألٌ 
أف الشاطبي فضلو يعود إلى أنو قفز بهذا العلم فوٌسع مجالو،  عبد السبلـ كالطوفي إاٌل العز بن 

لتي أضافها لهذا العلم كعٌمق مباحثو، كاستقراءه مسائلو من القرآف الكريم، كالمباحث الجديدة ا
ػ النوايا بين ّػ نظرية القصد في األفعاؿ كسوء استعماؿ الحق، ِػ المصلحة كضوابطها. ُىي: 

 ػ الغايات العامة للمقاصد.ٔػ المقاصد كاالجتهاد. ٓػ المقاصد كالعقل. ْاألحكاـ كالمقاصد. 
 ُّّٗت ) و اهلل ػػ رحم المنصـر جاء اإلماـ محمد الطاىر بن عاشور التونسيكفي القرف 
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م مقاصد الشريعة اإلسبلمية، فحقق بعض مسائل علم المقاصد، كاعتنى بذكر ف كتابو القي  فألٌ ىػ( 
كيرل أنها الجديرة  قة بأنواع المعامبلت كاآلداب بين الناس،مقاصد اإلسبلـ من التشريع المتعلٌ 

كقد  المصالح كالمفاسد، بأف تخص باسم الشريعة كالتي ىي مظهر ما راعاه اإلسبلـ من تعاريف
  . أفاد كأجاد بذكر ذلك

 المبحث الرابع

 عبلقة علم المقاصد بأصوؿ الفقو

 اختلف العلماء المعاصركف في موضوع عبلقة كصلة المقاصد بأصوؿ الفقو إلى أقواؿ:     
عتبر صياغة جديدة ميٍحكمة الفصوؿ، كاضحة البياف لعلم )القوؿ األكؿ( علم مقاصد الشريعة يي 

 صوؿ الفقو التقليدم.أ
 )القوؿ الثاني( إف علم المقاصد ييعدُّ محاكلة إلنشاء علم أصوؿ ألصوؿ الشريعة.

 )القوؿ الثالث( إف علم المقاصد يهدؼ إلى تأصيل أصوؿ الشريعة.
فلذا ال يستطيع مسايرة الظركؼ، بينما علم المقاصد  ،ظنية و)القوؿ الرابع( قواعد أصوؿ الفق

 طيع ذلك.قواعده قطعية تست
عتبر موضوعان من اآلراء كأقواىا : إف علم مقاصد الشريعة يي  ؿ)القوؿ الخامس( كىو أعد

 يمكن أف يحل محلو كذلك لعدة أمور:  الفقو، ألنو ال موضوعات علم أصوؿ
 كيمكن أف يرجح بها دليل على آخر.  ،إف المقاصد الشرعية أدلة تبنى عليها األحكاـػ ُ
فتناكلوىا في  ،كا المقاصد من أصوؿ الفقولقدماء كالمحدثين عدٌ ػ إف بعض األصوليين اِ

 المناسبة كفي باب القياس كالترجيح.
أدلة تحٌدث عنها األصوليوف كىي داخلة  ،ػ إف المصالح المرسلة كاالستحساف كسد الذرائعّ

 في نطاؽ المقاصد الشرعية.
أركاف األصوؿ، ألنو قٌسم كتابو  جعل المقاصد الشرعية ركنان منػ رحمو اهلل ػ ػ إف الشاطبي ْ

 الموافقات إلى خمسة أقساـ كجعل القسم الثالث في المقاصد الشرعية.
كيرل عبد اهلل درٌاز أف لبلستنباط ركنين أحدىما: علم لساف العرب، كثانيهما: علم أسرار 
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ي فقد أغفلوه الشريعة كمقاصدىا، ثم إف األصوليين قد أشبعوا الركن األكؿ بحثان، كأما الركن الثان
 .(ُ)فبقي األصوؿ فاقدان قسمان حتى جاء الشاطبي فتدارؾ ىذا النقص ،إغفاالن 

 المبحث الخامس

 تعليل األحكاـ

 اختلف أىل العلم في تعليل األحكاـ الشرعية فكانوا أربعة طوائف:
ا أنكرت تعليل األحكاـ بالمصالح، كزعمت أف مقصد الشارع غائب عنٌ )الطائفة األكلى( 

أتينا ما يعرفنا بو، كىؤالء ىم أىل الظاىر، كاحتجوا لمذىبهم بأف اهلل تعالى ال ييسأؿ عن حتى ي
ىنا أنكركا القياس  نٍ كمً ، (ِ) چوئ  وئ    ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  چ  علل أفعاؿ، كقد قاؿ سبحانو:

 كذموه.
عكس ما ذىبت إليو الطائفة األكلى كذلك بأنها قٌدمت الرأم على النص )الطائفة الثانية(  

طلقان، زاعمة أف: مقصود الشارع االلتفات إلى معاني األلفاظ، بحيث ال تعتبر الظواىر كالنصوص م
ـ المعنى النظرم، كىؤالء ىم  إال بها على اإلطبلؽ. فإف خالفى النص المعنى النظرم اٌطرح، كقيد 

ين الطوفي الحنفية الذين ىم على مذىب االعتزاؿ في العقائد، كانضم إليهم من الحنابلة نجم الد
كيلحق بهم أيضان الشيعة، ألنهم يذبوف إلى أف مقاصد الشارع ليست في ظواىر النصوص، كإنما 
ىي في معافو باطنية بعيدة، ليست النصوص إال رموزان لها، كفػىٍهمي تلك المعاني كٍقفه على اإلماـ 

، كفي ىذا إبطاؿ لنصوص الشريعة الغراء.  المعصـو
اعة من أىل العلم بين الطائفتين األكلى كالثانية فاعتبركا األمرين توسط جم)الطائفة الثالثة(  

معان على كجو ال ييخلُّ فيو المعنى بالنص، كال بالعكس، لتجرم الشريعة على نظاـ كاحد ال 
اختبلؼ فيو كال تناقض. كىؤالء ىم المالكية كالحنفية كبعض الحنابلة كقالوا: إف األحكاـ معللة 

تقييد إلرادة اهلل تعالى، فاهلل عز كجل أنعم على عباده بذلك فجلب لهم  بالمصلحة لكن من غير

                            
 .ُْ/ُانظر: مقدمة الموافقات  (ُ)

 . ِّسورة األنبياء :( ِ)
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المصالح بشريعتو، كأبعد بها عنهم المفاسد، كإذا عارض النصُّ العقلى كجب تقديم النص، ككجب 
 التفويض في فهم المقصد إلى اهلل تعالى. كىذا المذىب الوسط كالذم عليو الراسخوف في العلم.

كىم الذين تجنبوا القوؿ بتعليل األحكاـ كتلطفوا في التعبير فقالوا: إف ( )الطائفة الرابعة
المقاصد ليست ًعلىبلن لؤلحكاـ، كإنما ىي أماراته لها، فمعنى أف المصلحة علة للحكم، أنها 

 . (ُ)أمارتو، كىؤالء ىم الشافعية كبعض الحنفية
 األحكاـ الشرعية قسماف: و(ػػػبيػػػػػ)تن

  :بادات)القسم األكؿ( الع
األصل في العبادات التعبد فهي غير معقولة المعنى مثل: الطهارة من الحدث تتعدل محل  

موجبها، كالتيمم ليست فيو نظافة حسية يقـو مقاـ الطهارة بالماء، كالصلوات خصت بأفعاؿ 
و في بى مخصوصة على ىيآت مخصوصة، كمثل ذلك في الصـو كالزكاة كالحج، كحتى قياس الشٌ 

فبل يدؿ على معنى ظاىر منضبط مناسب، ككصف مناسبتو للحكم ليست بذاتو بل  العبادات
بسبب المشابهة للوصف المناسب مثل: كجوب النية في الوضوء قياسان على التيمم فالمشابهة ىنا 
كىو الوصف المناسب ىو كوف الوضوء عبادة كالتيمم عبادة، كىذا بخبلؼ علة اإلسكار لحرمة 

 لو بذاتو. سبه ف مناالخمر فإنو كصٍ 
 )القسم الثاني( العادات أك المعامبلت

األصل في العادات التعليل كالقياس، فقد قصد الشرع في العادات مصالح العباد فلذا ترل 
الشيء الواحد يمنع في حاؿ ال تكوف فيو مصلحة فإذا كاف فيو مصلحة جاز كالدرىم بالدرىم إلى 

 أجل يمتنع في المبايعة، كيجوز في القرض.
كمع ىذا كلو فهناؾ أحكاـ معقولة المعنى لم يمكن إدراكها من جميع جوانبها من ذلك، كإف  

إال أننا لم نستطع أف ندرؾ لماذا كاف الحد في  ،أدركنا أف حد الزنا جعل للردع عن ىذه الرذيلة
 صن؟الجلد مائةن تمامان لغير المحصن؟ كلماذا كاف الرجم دكف غيره من كسائل القتل األخرل للمح

                            
، كقد توسع في الموضوع كذكر أدلة كل فريق كبيانها بما ال ٕٗانظر: تعليل األحكاـ لمحمد مصطفى شلبي  (ُ)

 .ُِٔػ ُِٓتجده في كتاب ، كمقاصد الشريعة للعبيدم 
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فالحاصل أف األحكاـ الشرعية عبادات أك عادات كإف كاف لها مقاصد كحكم إال أنو ال 
يمكن تعليلها من كل كجو، كتبقى فيها جوانب تستعصي على الفهم فييفو ضي أمرىا إلى الحكيم 

 . (ُ)سبحانو كتعالى
 المبحث السادس

 كليات الدين الخمس

الدين الخمس  (ِ)ق كلياتحقٌ مية قاطبة يجدىا تي إف المتأمل في جميع أحكاـ الشريعة اإلسبل
كىي: حفظ الدين، كالنفس، كالعقل، كالنسل، كالماؿ فالشريعة جاءت إلصبلح الخلق في 

: )كمقصود الشٍرع من ػػ رحمو اهلل ػػ  الدارين كذلك عن طريق كليات الدين قاؿ اإلماـ الغزالي
قلهم، كنسلهم، كمالهم، فكل ما الخلق خمسة: كىو أف يحفظ عليهم دينهم، كنفسهم، كع

يتضمن حفظ ىذه األصوؿ الخمسة فهو مصلحة، ككل ما ييفو ت ىذه األصوؿ فهو مفسدة، 
 .(ّ)كدفعها مصلحة(

فهذه الكليات تعتبر قواعد الشريعة كلها كأصوؿ الدين كأسس الحياة في الدارين، قاؿ اإلماـ 
مبنية على المحافظة على األمور الخمسة  : )إف مصالح الدين كالدنياػػ رحمو اهلل ػػ الشاطبي

المذكورة فيما تقدـ، فإذان اعتبر قياـ ىذا الوجود الدنيوم مبنيان عليها، حتى إذا انخرمت لم يبق 
للدنيا كجود ػ أعني ما ىو خاص بالمكلفين كالتكليف ػ ككذلك األمور األخركية ال قياـ لها إال 

ـ دً ف لعدـ من يتدين، كلو عي المكل   ـى دً ء المرتجىى، كلو عي ـ ترتب الجزادً ـ الدين عي دً بذلك، فلو عي 
ـ الماؿ لم يبق عيش ... دً ـ النسل لم يكن في العادة بقاء، كلو عي دً العقل الرتفع التدين، كلو عي 

فلو ارتفع ذلك لم يكن بقاء. كىذا كلو معلـو ال يرتاب فيو من عرؼ ترتيب أحواؿ الدنيا كأنها زاد 
                            

، كمقاصد الشريعة للعبيدم ُٖ، كمقاصد الشريعة اإلسبلمية للعالم  ََّ/ِانظر: الموافقات الشاطبي  (ُ)
ُِْ. 

الكلية: كلمة تستعمل بمعنى االستغراؽ على سبيل االنفراد بأف تشمل كل فرد فرد، كجمع كلية كليات،  (ِ)
باب الكاؼ،  ّٖٓ/ ِكسميت بذلك ألنها تشمل كل الجزئيات كالفركع. انظر: المصباح المنير 

 .ُِٓفات للجرجاني كالتعري

 .ُٕٓالمستصفى  (ّ)
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   .(ُ)لآلخرة(
يختلف األنبياء في الكليات الخمس كإنما كقع الخبلؼ في الفركع الجزئية قاؿ اهلل  كال
چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ    چتعالى: 

ڱ   ڱ    ڳگگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  گڑ  ڑ  ک   ک  ک  ک  ژڈ  ژ

ڇ  چ :كىذا في األصوؿ، كأما قولو تعالى ,(ِ)چڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ

ڑ  ڑ  ک    ژڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژڇ     ڇ   

ففي  ، (ّ) چ   ںڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ڳگ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  کک  ک
 . (ْ) قرر الشاطبي أف كل ما يعود بالحفظ على الكليات الخمس ثابت ال ينسخالفركع، كيي 

ي كتب ككل كلٌية من الكليات الخمس يندرج فيها فركع كثيرة اىتم العلماء ببيانها كشرحها ف
الفقو اإلسبلمي: فباب العبادات ييفص ل حفظ الدين من صبلة كصياـ كغيرىما، كباب الجنايات 

يفٌصل حفظ العقل، كباب النكاح يفٌصل حفظ  ةيفٌصل حفظ النفس، كباب األطعمة كاألشرب
 النسل، كباب المعامبلت يفٌصل حفظ الماؿ .

 دليل الكليات الخمس
عينان بل ثبتت بنصوص الشريعة كلها كذا يقوؿ اإلماـ دليبلن مي كدليل ىذه الكليات الخمس ليس 

ويت ىذه األصوؿ الخمسة كالزجر : )كتحريم تفٍ ػػ رحمو اهلل ػػ الغزالي كالشاطبي، قاؿ اإلماـ الغزالي
كقاؿ أيضان  ،(ٓ)لة من الملل كال شريعة أيريد بها إصبلح الخلق(عنها، يستحيل أف ال تشتمل عليو مً 

تفاتان إلى مصلحة عيلم بالضركرة كونها مقصودة الشرع، ال بدليل كاحد كأصل معين، )ككاف ىذا ال

                            
 .ِّّ، ُّّ/ ِالموافقات  (ُ)

 . ُّسورة الشورل :( ِ)

 .ْٖسورة المائدة:  (ّ)

 .َُٗ/ّالموافقات  (ْ)

 .ُٕٓالمستصفى  (ٓ)
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   .(ُ)بل بأدلة خارجة عن الحصر(
و إلى أف ىذه أف بعض علماء األصوؿ تنبٌ  ػػ رحمو اهلل ػػ محمد الطاىر بن عاشور كذكر

پ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پ  پ چ  شار إليها في قولو تعالى:مي  الضركريات الخمس

ڀ    ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  

إذ  ، (ِ) چ  ڄ   ڃ  ڃ   ڃ       ڄڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڦڤ  ڤ     ڤ     ڤ  ڦ
 . (ّ) ال خصوصية للنساء المؤمنات، بل تشمل المؤمنين أيضان 

ڭ  ۓ    ڭ  چ كلقد أشار القرآف الكريم إلى ىذه الكليات الخمس بقولو سبحانو كتعالى :

ۉ  ۉ  ې  ې      ۅۋ  ۅ  ۋۆ  ۈ   ۈ     ٴۇ  ۆڭ  ڭ  ۇ  ۇ

ۈئ  ېئ    ۈئەئ  ەئ  وئ    وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ائى  ى  ائ  ېې

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ     یېئ  ېئ     ىئ  ىئ  ىئ      ی

  ٹٿ  ٿ  ٿ  ٿ         ٹ  ٺڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ڀپ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ

ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ    ڄڦ   ڦ  ڄ  ڦٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ

ڈ    ڎڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڇڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ

   .(ْ)چ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ
كقد كرد عن ابن عباس رضي اهلل عنهما أنو قاؿ: )في األنعاـ آيات ميحكمات ىيٌن أـ الكتاب 

. كركل عبادة بن (ٓ)(چ...اآليات ۓ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇچثم قرأ 

                            
 .ُٕٕالمصدر السابق  (ُ)

 .ُِسورة الممتحنة:  (ِ)

 .ٕٕانظر: مقاصد الشريعة اإلسبلمية البن عاشور  (ّ)

 . ُّٓ،  ُِٓ،  ُُٓـ :سورة األنعا( ْ)

(، كقاؿ: صحيح اإلسناد كلم ِّّٖركاه الحاكم في المستدرؾ ؾ: التفسير، باب: تفسير سورة األنعاـ ح) (ٓ)
  .ّْٕ/ِيخرجاه ، كأقره الذىبي 
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ۓ    ڭ  چ: )من يبايعني على ىؤالء، ثم قرأ :  اهلل الصامت رضي اهلل عنو قاؿ: قاؿ رسوؿ 

حتى ختم من اآليات الثبلث فقاؿ : )فمىن كٌفى  چ...اآليات ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ
ٌخر إلى اآلخرة كاف فأجره على اهلل كمن انتقص شيئان فأدركو اهلل بها في الدنيا كانت عقوبتو، كمن أي 

 .(ُ)بو كإف شاء غفر لو( أمره إلى اهلل إف شاء عذٌ 
في خطبة كداعو، كىي بمثابة تلخيص لدعوتو،  كألىمية كليات الدين فقد ذكرىا النبي 

 . (ِ)إقامتها كعدـ التهاكف بهامن فبث  فيها قواعد الدين التي ال بد 
 المصالح الثبلث

الثبلث ػػ من حيث قوتها كضعفها ػػ تأتي الكليات الخمس ضمن كل نوع من أنواع المصالح  
لكل نوع  الخمس ، فلنعرفها مع تمثيلو للكلياتات، كالتحسينات، كالحاجياتالضركريىي:  كالتي

 منها: 
لم تجر  قدتى : ىي التي البد منها في قياـ مصالح الدين كالدنيا، بحيث إذا في الضركرياتػ ُ

مصالح الدنيا على استقامة، بل على فساد كتهارج كفوت حياة، كفي األخرل قوت النجاة كالنعيم، 
   .(ّ) سراف المبينخرجوع بالكال

فالضركرم في حفظ الدين ىو اإليماف باهلل تعالى كإقامة أركاف الدين الثبلثة: اإلسبلـ كاإليماف 
فيتناكؿ المأكوالت كالملبوسات  ،كاإلحساف، كالضركرم في حفظ النفس حفظ الركح من التلف

حفظ العقل حفظ العقل  كالمسكونات من أجل الحفاظ على النفس من الهبلؾ، كالضركرم في
كالحفاظ عليو من كل ما يفسده كالمسكرات،  ،م العلم النافعمن أف يدخلو خلل، فشرع تعلٌ 

كالضركرم في حفظ النسل عن طريق النكاح كأحكاـ الحضانة من أجل بقاء النوع البشرم، 
 كالضركرم في حفظ الماؿ كجوب السعي في طلب الرزؽ، كإباحة المعامبلت بين الناس.

                            
                                               كقاؿ: ىذا حديث صحيح اإلسناد كلم يخرجاه، كأقره الذىبي  .                     ّْٖ/ِركاه الحاكم في المستدرؾ  (ُ)

لكاتب ىذه السطور ػػ عفر اهلل لو ػػ فقد ذكرتي طرؽ خطبة  ِِانظر: الفرائد لما في خطبة الوداع من الفوائد( ِ)
الفوائد حسب كليات الدين الخمس كالمصالح  منها أكثر من مائة فائدة مختلفة، كرتبتي  الوداع كاستخرجتي 

 الثبلث.

 .ِّْ/ِالموافقات انظر:  (ّ)
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المفتقر إليها من حيث التوسعة كرفع الضيق المؤدم في الغالب إلى كىي ػ الحاجيات: ِ
 .(ُ) الحرج كالمشقة البلحقة بفوت المطلوب لكن ال ينتهي ذلك إلى حد الضركرة

ف كالفطر كالقصر كالجمع كالمسح فالحاجي في حفظ الدين الرخص المخففة عن المكلٌ 
النفس كالعقل معان كجعل الدية على العاقلة في القتل  على الخفين كنحوىا، كالحاجي في حفظ

الخطأ، كإباحة صيد البحر كالبر، كالتمتع بالطيبات مأكبلن كمشربان كملبسان كمسكنان، كالحاجي في 
حفظ النسل كإباحة التعدد في النكاح، كإباحة الطبلؽ، كمنع نكاح المرأة على عمتها كخالتها...، 

كعية كثير من المعامبلت كاإلجارة كالسلم كالقرض كالمساقاة كالحاجي في حفظ الماؿ كمشر 
 كالمضاربة كالشركة كنحو ذلك.

كىي األخذ بما يليق من محاسن العادات كتجنب األحواؿ المدٌنسات التي ػ التحسينات: ّ
 . (ِ) مما يندرج ضمن مكاـر األخبلؽ تتأنفها العقوؿ الراجحا

في العبادات،  كستر العورات النجاسات بعد عنفي حفظ الدين كالطهارات كال فالتحسيني
كنوافل العبادات، كالزينة في اللباس، كالتحسيني في حفظ النفس كالعقل معان كالمحافظة على 

 المستخبثات كنحوىا.  آداب األكل كالشرب كتجنب
المبيت كسواه،  في بين الزكجات في حفظ النسل كفرض مهر المثل، كالعدؿ كالتحسيني

كالمضار، كبيع  جاساتنة من إنكاحها لنفسها، كالتحسيني في حفظ الماؿ كمنع بيع الكمنع المرأ
 . (ّ)فضل الماء كالكؤل، كعن بيع اإلنساف على بيع أخيو، كالتدليس كالتغرير

 ترتيب كليات الدين
كاعلم أف الكليات الخمس مرتبة ىكذا الدين ثم النفس ثم العقل ثم النسل ثم الماؿ كقد 

ـ في بعض الجزئيات  قدٌ مر على ىذا بين أىل العلم، فبلبد من مراعاة ذلك، كقد يي األ تقرأى اسٍ 
 كالمقاـ على العياؿ باإلنفاؽ عليهم أكلى من الحج فقدـ النفس على الدين.

                            
 .ِّٔ/ِانظر :الموافقات  (ُ)

 .ِّٕ/ِانظر :الموافقات  (ِ)

، كمقاصد الشريعة البن ُْٓػ ُّْ، كنظرية المقاصد للريسوني ّّْػ ِّٓ/ِانظر األمثلة: الموافقات  (ّ)
 .ٕٗػ ٖٕعاشور 
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: )فإف من الضركريات إذا تيؤملت كيجدت على مراتب في ػػ رحمو اهلل ػػ قاؿ اإلماـ الشاطبي
صغر حرمة النفس في جنب حرمة تى لنفس كمرتبة الدين. كليس تسٍ التأكيد كعدمو. فليست مرتبة ا

بيحة لتعرض النفس للقتل كاإلتبلؼ في األمر الدين، فيبيح الكفر الدـ؟ كالمحافظة على الدين مي 
  . (ُ)بمجاىدة الكفار كالمارقين عن الدين. كمرتبة العقل كالماؿ ليست كمرتبة النفس...(

الخمس فهو بعيد، ألف الكليات شاملة لسائر المصالح فغيرىا كأما الزيادة على ىذه الكليات 
يندرج فيها كلو من جهة، كلهذا عٌلق أحمد الريسوني على من زاد العرض فقاؿ: )زاد العرض إلى 

كجعلو مع الماؿ، كإضافة العرض إلى الضركريات الخمس   (ِ)الضركرات الخمس ابن السبكي
لقرافي خبلؼ السبكي ال يتبنى ىذه اإلضافة، كدافع ذكرىا قبل الطوفي القرافي، كظاىر أف ا

عن زيادة العرض... كالحقيقة أف جعل العرض ضركرة سادسة توضع إلى جانب  (ّ)الشوكاني
الضركرات.. إنما ىو نزكؿ بمفهـو ىذه الضركرات كبمستول ضركرتها للحياة البشرية،كما أنو 

ره المركز كالمنقح لهذه الضركرات الكبرل، نزكؿ عن المستول الذم بلغو اإلماـ الغزالي في تحري
فبينما جعل الضركرم ىو حفظ النفس. نزؿ )بعض المتأخرين( إلى التعبير بالنسب، ثم إضافة 

  (ْ)العرض! كىل حفظ األنساب كصوف األعراض إال خادماف لحفظ النسل(
 الحفاظ على كليات الدين

 كالحفاظ على الكليات الخمس عن طريق أمرين: 
كتثبيت قواعدىا بأف حرص عليها أف توجد كإقامة الصبلة  اعن طريق إقامة أركانه األكؿ:

 كمشركعية البيوع كالنكاح.
عن طريق ما يدرأ عنها االختبلؿ الواقع أك المتوقع فيها كذلك بترؾ ما بو تنعدـ كلذا  الثاني:

   .(ٓ) المنكر شرعت العقوبات كالحدكد كالضماف، كيشمل األمرين األمر بالمعركؼ كالنهي عن

                            
 .ُٕٓ/ِاالعتصاـ  (ُ)

 .َِٖ/ِانظر: جمع الجوامع مع حاشية البناني  (ِ)

 .ُِّانظر: إرشاد الفحوؿ  (ّ)

 .َّٓ، َُّ، كانظر: مقاصد الشريعة البن عاشور ُٓنظرية المقاصد عند الشاطبي  (ْ)

 .ِّْ/ِانظر: الموافقات  (ٓ)
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قاؿ حجة اإلسبلـ الغزالي ػ رحمو اهلل ػػ : ) كىذه األصوؿ الخمسة حفظها كاقع في رتبة 
الضركرات، فهي أقول المراتب في المصالح كمثالو : قضاء الشرع بقتل الكافر الميًضل كعقوبة 

اب القصاص أدىبيو الميبتدع الٌداعي إلى بدعتو ، فإٌف ىذا ييفو ت على  الخلق دينهم، كقضاؤه بإيج
حفظ النفوس، كإيجاب حد  الشرب إذ بو حفظ العقوؿ التي ىي ًمبلىؾ التكليف كإيجاب حد  الزنا 
إذ بو حفظ الٌنسل كاألنساب، كإيجاب زجر الغيٌصاب كالسٌُّراؽ إذ بو يحصل حفظ األمواؿ التي 

ريم الكفر كالقتل كالزنا ىي معاش الخلق كىم ميضطرُّكف إليها... كلذلك لم تختلف الشرائع في تح
 .(ُ)كالسرقة كشرب الخمر (

فما على المسلم إال القياـ بهذه الكليات العظيمة التي فيها سعادتنا كنجاتنا مع شكر هلل 
لو نظر : )ػ رحمو اهلل ػ  على ما أنعم بو علينا، قاؿ اإلماـ عز الدين بن عبد السبلـ ستمرو تعالى مي 

ىا، كال ها، لعجزكا عن شكرىا، بل لو عدكىا لما أحصوا عدٌ دقٌ ل ىذه المصالح ك الناظركف في جي 
أحدنا بيتان  ينا من فضلو ككرمو، فلو فقدى خلٌ كعدمو، فنسأؿ اهلل أال يي  هً دً ر شيء منها إال عند فقٍ د  قي 
 . (ِ)(ا غمرتنا النعم نسيناىاا أطاؽ الصبر عليو، كلكننا لمٌ لمى  دفئويي  واريو أك مدفئان يي  أك ثوبان كيو يأٍ 

 الح الثبلثمكمبلت مراتب المص
الضركريات كالحاجيات كالتحسينات تكملة،  :الثبلثلمصالح لكل مرتبة من مراتب ا

المقصود منها تحقيق المقاصد كالحفاظ عليها كالترغيب في طلبها، كلو فقدت التكملة أك التتمة 
لمصلحة في مع المحافظة على المقصد األصلي لما أخل ذلك بالحكمة األصلية في حفظ ا

 المراتب الثبلث.
كيشترط في المكمبلت للمقاصد أف ال تؤدم إلى اإلخبلؿ كاإلبطاؿ بالمقصد األصلي، كإاٌل 

همل ىذه التكملة كتترؾ للحفاظ على أصلها، ألف ذىاب المقصد األصلي ىو في الحقيقة فتي 
 األصل أكلى.  ذىاب التكملة، ككذلك فإف بقاء التكملة مع ذىاب األصل أحيانان لكاف تحصيل

 الثبلثة:  صالحكنذكر فيما يأتي بعض األمثلة للمكمبلت بحسب ترتيب الم
 

                            
  (.ُٕٓالمستصفى ) (ُ)

 . َٔ/ِقواعد األحكاـ  (ِ)
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 ػ مكمبلت الضركريات:ُ
مثاؿ ذلك في حفظ الدين كاألذاف كاإلقامة كبناء المساجد، كفي حفظ النفس كجوب  

التماثل بين الجاني كالمجني عليو في القصاص، كحفظ العقل تحريم شرب قليل الخمر غير 
كسفر المرأة من  ،لمسكر، كفي حفظ النسل تحريم الخلوة بالمرأة األجنبية كالنظر إليها بشهوةا

، كفي حفظ الماؿ المنع من بيع الغرر في المبيع.   غير محـر
 مكمبلت الحاجيات:ػ ِ

مثاؿ ذلك في حفظ الدين مشركعية التيمم كالمسح على الخفين، كفي حفظ النفس شرع 
حفظ العقل شرع ترؾ األحقاد كالخصومات، كفي حفظ النسل النفس القصاص في الجاج، كفي 

اعتبار الكفاءة عند انكاح المرأة ليكوف ذلك أدعى إلى حسن العشرة كاستمرار عقد الزكجية، 
 كإباحة النظر إلى المخطوبة، كفي حفظ الماؿ مشركعية القرض. 

 ػ مكمبلت التحسينات:ّ
وضوء كمندكبات الطهارة، كفي حفظ النفس مثاؿ ذلك في حفظ الدين كآداب الغسل كال

التوسع على األىل كالعياؿ في المأكل كالمشرب، كفي حفظ العقل التوسع في علـو اللغة العربية، 
 كفي حفظ النسل اختيار المرأة الصالحة ، كفي حفظ الماؿ اإلنفاؽ من طيبات المكاسب.

 عنها حفاظان على األصل:ازؿ نعتبر كيتكىذه نماذج من األمثلة للمكبلت التي ال تي 
: الجهاد في سبيل اهلل تعالى أمر ضركرم لحفظ الدين، باب الضركرياتن ذلك في ػ فمً ُ

ور كالظلم فهل يجاىد كمن مكمبلتو الجهاد مع إماـ عادؿ، فإذا كاف أمير الجهاد من كالة الجى 
على أصلها كىو معو؟ كال يخفى أننا إف لم نجاىد إال مع العدكؿ لعاد اشتراط ىذه التكملة 

 الجهاد باإلبطاؿ، فيتنازؿ عن التكملة حفاظان على األصل.
: عقد اإلجارة يعدُّ من الحاجيات لحفظ الماؿ، كاشتراط باب الحاجياتػ كمن ذلك في ِ

كجود العوضين الثمن كالمثمن في باب المعامبلت ييعٌد من المكمبلت لها، كلكن كجود العوضين 
ممكن فإف استيفاء المنفعة يحتاج إلى زمن كالسكن كىو غير ممكن أك أحدىما في اإلجارة غير 

 تسليمو كتحصيلو عند العقد، كلهذا جوز عقد اإلجارة مع عدـ كجود العوضين حاؿ العقد.
: الوضوء ييعٌد من التحسينات لحفظ الدين، كاستحباب باب التحسيناتػ كمن ذلك في ّ
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الماء عنده بحيث لو ثٌلث في الوضوء لما أمكنو  كمبلتو كلكن إذا قل  التثليث في الوضوء من مي 
إكماؿ كضوءه، فحينئذو يتنازؿ عن ىذه التكملة كىو التثليث للحفاظ على أصل المصلحة كىو 

 الوضوء للصبلة.
 المبحث السابع

 أقساـ المصالح

قسم علماء الشريعة المصالح إلى أقساـ كثيرة، كمن أىم ىذه التقسيمات أربعة تقسيمات، 
 أكثر علماء المقاصد فيها، كىي: ككبلـ

 األكؿ: باعتبار الشارع لها أك عدـ اعتباره.
 الثاني: باعتبار الثبات كالتغيير.

 الثالث: باعتبار عمومها كخصوصها.
 الرابع: باعتبار قوتها كمقدار حاجة بقاء العالم كصبلحو إليها.

 القسم األكؿ: باعتبار الشارع لها أك عدـ اعتباره:
غاة في نظر الشارع، أك تكوف لٍ د تكوف معتبرة في نظر الشرع، أك تكوف مصلحة مي فالمصلحة ق

مرسلة لم يرد فيها نص من الشارع باالعتبار أك اإللغاء، فالمصلحة المعتبرة في نظر الشارع بنص 
أك إجماع مقبولة باتفاؽ جميع علماء الشريعة، أما المصلحة الملغاة فهي مردكدة بإجماع العلماء، 

المصلحة المرسلة التي لم يرد فيها نص االعتبار أك اإللغاء فإنها محل البحث كاالجتهاد من  كأما
قبل المجتهد بحسب القواعد العامة، فقد تظهر لو في ظنو القوة أنها من النوع المعتبر أك من 

لحة النوع الثاني الملغاة، كىي التي ال يجوز أف تعتبر مصلحة مطلقان، كقد أنكر كجود قسم المص
ل لها بمثاؿ فرضي كىو القوؿ بحرماف القاتل المرسلة، كليس لها مثاؿ حقيقي إال أف الشاطبي مثٌ 

 المقصود إذا فرض أنو لم يوجد نص شرعي يقضي بهذا المنع. يضمن الميراث معاملة لو بنق
 باعتبار الثبات كالتغيير القسم الثاني:

ئات كاألشخاص كالتعازير مما لم يرد نص فالمصلحة تكوف متغٌيرة بحسب تغيير األزماف كالهي
بتحديد العقوبة فيها، كقد تكوف المصلحة ثابتة ال تتغير على مٌر األياـ بمثل تلك االعتبارات، 
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 كذلك كتحريم الظلم كقتل النفس كالزنا كالربا كنحوىا.
 القسم الثالث: باعتبار عمومها كخصوصها
الجماعة أك األفراد إلى مصلحة عامة كمصلحة تقٌسم المصلحة باعتبار تعلقها بعمـو األمة ك 

خاصة كيطلق عليها كلية أك جزئية، فالمصلحة العامة تتعلق بجميع األمة اإلسبلمية مثل حماية 
العقيدة، كحفظ القرآف كالسنة، كحماية األرض المقدسة كالكعبة كالمسجد األقصى، كنحو ذلك 

ها، كأما المصلحة الخاصة فهي التي تعود إلى مما صبلحو كفساده يتناكؿ جميع األمة، ككل فرد من
جماعة أك أفراد قبلئل أك فرد كاحد بعينو، كال يخفى أف المصلحة العامة تقدـ على المصلحة 

 . (ُ)الخاصة
القسم الرابع: باعتبار قوة المصالح كمقدار حاجة بقاء العالم كصبلحو إليها كىذه 

 :المصالح 
ـ الكبلـ جة إليها: ضركرية كحاجية كتحسينية، كقد تقدٌ مت إلى ثبلثة أقساـ بحسب الحاسٌ قي 

كفيما يأتي جدكؿ لهذه األقساـ األربعة كأمثلة لتوضيحها ليتدرب  ،عنها في المبحث السادس
 القارئ على معرفتها كاستخراج أمثالها. 

 : سأكضحها في الجدكؿ التالي:أقساـ المصالح
 
 
 
 
 
 
 

 

                            
 .ْٗػ ٕٗلم ، كمقاصد الشريعة اإلسبلمية للعأٖػ ٕٔانظر: مقاصد الشريعة اإلسبلمية البن عاشور  (ُ)
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كليات  أقساـ المصالح   
 الدين

 المثاؿ                            

 
 
 
 
 
 

باعتبار 
الشارع لها 

 كعدمو

 
 
 

 معتبرة

قتاؿ الكفار دفعان لمفسدة الكفر في قتاؿ الطلب، كدفعان  الدين
 بالمسلمين في قتاؿ الدفع. ضرارلمفسدتي الكفر كاإل

 مشركعية الحلق كالحجامة كإزالة الظفر حفاظان على النفس
 الجسم.

سكر من مشوب أك مأكوؿ قياسان على أكل ما تحريم   العقل
 الخمر.

قياـ الرجاؿ كالنساء بالمصالح باإلعفاؼ من الطرفين من  النسل
 الوقوع في الحراـ.

 القرض مصلحتو للمقترض عاجلة كللمقرض آجلة. الماؿ
 
 
 
 
 غاةلٍ مي 

 كفارة المجامع نهار رمضاف.   تقديم الصـو على العتق في الدين
 قتل األسير الكافر الذم لم يبلغ الحيلم. النفس
 تعٌلم الطبلسم للتفريق بين الزكجين كنحوىما. العقل
إعطاء الزكجة حق إنهاء الزكاج مساكاة لها بالزكج، لكونها  النسل

ق حاؿ غضبو من طرؼ في العقد. كإلغاء طبلؽ من طلٌ 
 غير إغبلؽ.

المصػػػػػلحة  لتسػػػػػوية البنػػػػػت بػػػػػاالبن فػػػػػي الميػػػػػراث بػػػػػدعو  الماؿ
كدفع مػاؿ اليتػيم الػذم لػم يػأنس منػو كتساكيهما في القرابة،

 الرشد.
باعتبار 
ثبوتها 

 كتغييرىا

 
 
 

 ثبوتها

 إرقاؽ الكفار بالقهر كاألسر. الدين
 القتل كالقطع كالجرح لدفع ضرر الصياؿ. النفس
كجوب تعلم األحكاـ الشرعية مما ال تصح العبادات  العقل

 معرفتها.كالمعامبلت إال ب
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جوز الشرع اللعاف من الجانبين مع العلم بأف أحدىما   النسل
 كاذب في أيمانو كلعانو.

 مشركعية األكقاؼ كالهبات كالوصايا كالهدايا. الماؿ
 

 تغييرىا
 تهمقدر عدـ كجوب الفدية على كبار السن في الصـو ل الدين

 يختلف من شخص آلخر.، كىذا على صياـ الفرض 
كجود سرقة كقت المجاعة قطع اليد عند سقوط حد  النفس

 .كاألزمات االقتصادية
كجوب طلب علم الفرائض على شخص معين يختلف  العقل

 بحسب الببلد كتوفر األكفاء فيها كعدـ كجودىم.
في مقدمات ؼ التعزير من شخص آلخر فيمن كقع اختبل النسل

 الزنا.
 .من مبيع آلخر يختلف قبض المبيعات في البيوع الماؿ

 
 
 
 
 

باعتبار 
عمومها ك 

 خصوصها

 
 
 

 عامة

االحتياج إلى اإلماـ األعظم ثم الوالة القائمين بمصالح  الدين
 المسلمين.

ة كالعقرب مشركعية قتل الحيوانات المؤدية كالحيٌ  النفس
 كالسباع.

 فسيق.ه كالتٌ يترتب على شرب الخمر حدٌ  العقل
 ناة.مشركعية رمي الزي  النسل
 األمانات الشرعية لو لم تشرع لضاعت األمواؿ. الماؿ

 
 
 

 خاصة

إذا صٌلى بالنجاسة ناسيان على استصحاب الطهارة ثم  الدين
 اخلف ظنو كجبت اإلعادة.

كجوب سد الرمق على الخائف على نفسو كلو أكل  النفس
 الميتة. 
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 كره شرب الخمر بشرطو.ال حرج على من أي  العقل
شهادة أربع نسوة بما ال يخفى غالبان على الرجاؿ  سلالن

 المعدلين.
 مشركعية الحجر على السفهاء كالصبياف كالمجانين. الماؿ

باعتبار 
قوتها 

 كضعفها 
 

باعتبار 
قوتها 

 كضعفها

 
 

 ضركرم
 

 تحريم اإلفتاء بالباطل أك تحريف األحكاـ الشرعية. الدين
سكن مما يتوقف عليو بقاء إباحة الطعاـ كالشراب كالم النفس

 الحياة.
 تناكؿ الغذاء أك الشراب الذم يتوقف عليو بقاء العىقل. العقل
 شرعت أحكاـ الحضانة كالنفقة، كتحريم اإلجهاض. النسل
 تحريم الغش كالخيانة كالغصب كالربا. الماؿ

 
 

 حاجي

 رفع حكم النجاسة إذا عسر زكاؿ لونها. الدين
 الصيد كإف لم يتأت فيو من إراقة الدـ كالذكاة.إباحة  النفس
 رفع الحرج عن المضطر لمن لم يجد إال ميسكران. العقل
جعل الطبلؽ ثبلثان دكف ما ىو أكثر كإباحة الطبلؽ  النسل

 كالخلع.
التوسعة في ادخار األمواؿ كإمساؾ ما ىو فوؽ الحاجة  الماؿ

 منها.
 
 

 تحسيني

 يب عند كل مسجد.ن كالتطالتزيٌ  الدين
 .تحريم التمثيل بالقتلى كتحريم قتل النساء كاألطفاؿ في الجهاد النفس
استحباب آداب الطعاـ كالشراب كتحريم الشراب  العقل

 المستخبث.
 نكاح نفسها، كالعدؿ بين الزكجات.إمنع المرأة من  النسل

 تحريم بيع اإلنساف على بيع أخيو. الماؿ
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 نالمبحث الثام

 طرؽ معرفة مقاصد الشارع

ا سبق أف األحكاـ الشرعية تعلل بمقاصد كأف للشارع مقاصد من تشريعاتو، فهناؾ تقرر ممٌ 
 كسائل تيعٌين مقصد الحكم كتتلخص فيما يأتي:

 ،ػ مجرد األمر كالنهي االبتدائي التصريحي: فاألمر معلـو إنما كاف أمران القتضائو الفعلُ
ككذلك النهي معلـو أنو مقتضى لنفي الفعل أك  ،مر مقصود للشارعفوقوع الفعل عند كجود األ

 كإيقاعو مخالف لمقصوده، مثاؿ األمر كقوؿ النبي  ،الكف عنو، فعدـ كقوعو مقصود لو
كمثاؿ النهي فإحفاء الشوارب كإعفاء الل حى طيلب فعلهما، ، (ُ)(أىٍحفيوا الش وىاًربى كىأىٍعفيوا الل حىى):

﮼    ﮻﮹  ﮺  ﮸ھ  ے  ے  ۓ  ۓ    ﮲   ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷چ ى: كقوؿ اهلل تعال

فاالقتراب من ماؿ اليتيم بسرقتو أك إتبلفو مخالف لمقصد الشارع  ،(ِ) چ﮽  ﮾      ﮿  
 بالنهي عنو.

ػ اعتبار علل األمر كالنهي، كالعلة إما أف تكوف معلومة أك ال تكوف معلومة، فإف كانت ِ 
كجد مقتضى األمر أك النهي، كتعرؼ العلة بمسالكها في  معلومة لـز اعتبارىا فحيث كجدت

تػىزىك جيوا اٍلوىليودى اٍلوىديكدى فىًإن ي ):النكاح لمصلحة التناسل، ففي الحديث كأصوؿ الفقو، مثاؿ ذلك  
الى يػىٍقًضيىن  حىكىمه بين ، كالنهي عن القضاء حاؿ الغضب لمصلحة الحكم لحديث: )(ّ)(ميكىاثًره ًبكيمٍ 

 .(ْ)(ًن كىو غىٍضبىافي اثٍػنػىيٍ 
معلومة كجب التوقف عن القطع على الشارع أنو قصد كذا ككذا،  كأما إذا لم تكن العٌلة

 كالتوقف ىذا لو كجهاف: 

                            
 . ِٗٓركاه البخارم في صحيحو ؾ:الطهارة ،باب: خصاؿ الفطرة ح  (ُ)

 . ّْسورة اإلسراء : (ِ)

، ُٕٔ/ِ، كالحاكم في المستدرؾ ِِّٕركاه النسائي في سننو ؾ: النكاح ، باب: كراىية تزكيج العقيم ح( ّ)
 . ىذا حديث صحيح اإلسناد كلم يخرجاه كقاؿ:

 .ّٕٗٔح ىل يقضي القاضي أك يفتي كىو غضباف :بابحو ؾ:األحكاـ، ركاه البخارم في صحي( ْ)
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م من غير )األكؿ( أف ال نتعدل ذلك الحكم المعٌين، ألف التعدم مع الجهل بالعلة تحكٌ 
 دليل.

عرؼ قصد يتعدل بها محالها حتى يي األصل في األحكاـ الموضوعة شرعان أف ال  )الثاني(
 الشارع أنو قصد ذلك، ألف عدـ نصو دليبلن على عدـ التعدم.

ػ عن طريق المكمبلت للمقاصد األصلية، فإف للشارع في شرع األحكاـ مقاصد أصلية ّ
كتبعية، كمع كوف المقاصد األصلية ىي األساس إال أنها ال يمكن أف تقـو بمفردىا كال يمكن أف 

ى التماـ إال إذا تحقق ما يخدمها كما يكملها، ككل ما ثبت كونو خادمان كمحققان تتحقق عل
للمقاصد األصلية عيد  مقصودان للشارع الحكيم كلـز مراعاتو كالعمل على تحقيقو من باب ما ال 

لم ينص عليو ما من شأنو   أف كل ما يتم الواجب بو فهو كاجب، فهذا مسلكه يستدؿ بو على
 د للشارع الحكيم.كذلك فهو مقصو 

مثاؿ ذلك النكاح، فإنو مشركع للتناسل على القصد األكؿ، كيليو طلب السكن كالتعاكف على 
المصالح الدنيوية كاألخركية من االستمتاع بالحبلؿ كالتحفظ من الوقوع في المحظور كما أشبو 

دامتو، كما قوو لحكمتو كإفهذا مقصود للشارع من شرع النكاح كىو المقصد األصلي كمي  ،ذلك
 في نكاح أـ كلثـو بنت سيدنا علي بن أبي طالب  من فعل سيدنا عمر بن الخطاب  ثبت

طلبان لشرؼ النسب، كمواصلة أرفع البيوتات، كما أشبو ذلك. فبل شك أف النكاح لمثل ىذه 
 قصد التسبب لو حسن. المقاصد سائغ، كأفٌ 

 كما يأتي: كيمكن إجماؿ طرؽ إثبات المقاصد عند علماء المقاصد  
ػ االستقراء: كقد اعتمده اإلماـ الغزالي كالشاطبي كابن عاشور، ككذلك لم يغب ذكره عند ُ

 العز بن عبد السبلـ، كىذا يكاد متفقان عليو.
ػ النص الشرعي من الكتاب كالسنة، كىو مجرد األمر كالنهي كقد اعتمده الغزالي كالشاطبي ِ

 كالعز بن عبد السبلـ كابن عاشور.
د اعتمده الغزالي كالعز بن عبد السبلـ كلم يذكر الشاطبي كال ابن عاشور شيئان قإلجماع: ك ػ اّ

 فيو.
 ػ القياس: كقد اعتمده العز بن عبد السبلـ كلم يذكر اعتباره كطريق إلثبات المقاصد غيره.ْ
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 ػ االستدالؿ: كقد اعتمده العز بن عبد السبلـ كيسميو االستدالؿ الصحيح.ٓ
 ىو علل األمر كالنهي، كقد اعتمده الشاطبي كابن عاشور.ػ التعليل: ك ٔ
 ػ التبعية: كىي المكمبلت كقد اعتمدىا الشاطبي كابن عاشور.ٕ
ػ السكوت: كقد اعتمده الشاطبي إال أف ىذه الطريقة فيها نظر على إطبلقها كما سيأتي ٖ
 . (ُ)بيانها

 و(ػػػ)تنبي
سكوت الشرع عن الحكم مع قياـ الداعي اإلماـ الشاطبي من طرؽ معرفة المقاصد  عد     

 إلى عدـ السكوت لو كاف ىذا الفعل مشركعان.
ـى بهذا قواعد مؤصلة، كمناىج محققة، كأفعاالن  ،مسلمان  أخذ كبلمومىٍن الشاطبي  بعدكجاء  كىىدى

خٌيرة، كالخلل الذم كقع فيو ىو تفريقو بين العبادات كالعادات كالتي سٌماىا المصالح المرسلة، 
 ا ىو اإلشكاؿ.ىذ

ٻ  ٻ  ٻ    چ كىذا التفريق ال دليل عليو إطبلقان فالمعامبلت ىي من الدين قاؿ اهلل تعالى:

چ  :كقاؿ سبحانو (ِ) چٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ڀٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀڀ

ٱ  چ  كقاؿ: (ّ) چھ    ھ  ے    ے    ھھ   ہڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ ۀ  ہ  ہ      ہ

ٿ  ٿ    ٺڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ ڀ   ڀ   پٻ  ٻ  ٻ     ٻ  پ  پ  پ

فاألمر بالتزٌين كاألكل كالشرب ، كالنهي عن الوقوع في المهالك  ،(ْ) چ  ٿ  ٿ   ٹ  
كإباحة الصيد كل ذلك يجب أف يلتـز فيو بالشرع مع إنها من جملة المعامبلت كاألماكن الخطرة، 

ڭ  ڭ  چ  :سبحانو كقاؿ ا من الشرع،همن حيث أخذ تشريع كالعبادات ا، فبل فرؽ بينهكالعادات

                            
 .َُُػ َُٓ، كفقو المقاصد لعبد اهلل الزبير َِػ ُٔانظر: مقاصد الشريعة اإلسبلمية البن عاشور  (ُ)

 . ُّسورة األعراؼ : (ِ)

 . ُٓٗسورة البقرة : (ّ)

 . ٔٗسورة المائدة : (ْ)
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المعامبلت كالحياة تشمل على فعل ،  (ُ) چڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ
عادة أك عمل خالف الشرع ريٌد كإف لم  ىذا ىو األصل فأمُّ  سبحانو، كالعادات فكلها تكوف هلل

 يخالفو قيًبل، كمثل ذلك العبادات.
نها عبادة محضة بخبلؼ نعم العبادات يكوف التوقف فيها أكثر من المعامبلت كالعادات، لكو 

 العادات ففيها شائبة كتفتقر إلى إخبلص كنية صالحة، كالعبادات على قسمين.
ما سكت عنو الشارع الحكيم لكنو حدد لو ىيئةن أك عددان أك حدان أك لفظان معينان كعدد  )قسم(

كسكت عن الزيادة عنها، كالسكوت عن األذاف للعيدين أك السكوت عن  ،ركعات الصلوات
خير صبلة العيد عقب الخطبتين، فالزيادة على ذلك بدعة ضبللة كفقان للقاعدة الشهيرة: تأ

ففي زيادة ركعة للصلوات أك األذاف للعيدين أك  (ِ))السكوت في مقاـ البياف يفيد الحصر(
نان عيٌ ما ألنو حدد عددان مي كإنٌ  ،ترؾ ذلك تقديم خطبتي العيدين مخالف للشرع، ال ألف النبي 

أنو غير  التقديم أك تأخير، فدٌؿ سكوتو على الزيادة أك العبادة بكيفية مخصوصة من تقديمل كأدٌ 
 مشركع كفقان للقاعدة السابقة.

كلم يجعل لو ىيئة أك عددان أك كقتان أك مكانان محددان  ما سكت عنو الشارع الحكيم ك)قسم(
ـو أدلتو، كال يجوز لنا منعو لكونو مشركعان بأصلو لعم ،فهذا يكوف مشركعان  ،فلم يخصص بل أطلق

ى، كالذكر هلل تعالى في أٌم كالنهي عن تخصيصو كإال لكاف المنع تجاكزان كتعديان على شرع اهلل تعال
فهذا  ،كالنافلة في غير األكقات المنهي فيها،  كالصبلة على النبي  ،تخصيصو بوقت كقت أك

 .(ّ) ال حرج فيو إلطبلؽ اآليات كاألحاديث فيها
الشرع أموران كتخصيص صـو يـو الشك كأياـ العيد كالتشريق كاألكقات المنهي  ف خصصى ا إأمٌ 

فيها الصبلة كنحوىا فإنو ىنا يجب الوقوؼ عند تخصيصها لكن ما عداىا من األياـ يبقى على 

                            
 . ُِٔسورة األنعاـ : (ُ)

حاشيةالدسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوقي  ، كَْْ/ٔ حواشي الشركاني على تحفة المحتاج بشرح المنهاج قاعدة:انظر ال( ِ)
 .ُْٗ/ّالشرح الكبير على

رسالة مفيدة أسماىا )التفهم ػ رحمو اهلل تعالى ػ كقد كتب العبلمة المحٌدث عبد اهلل بن الصديق الغمارم ( ّ)
 عليها، كتأمل مسائلها.الترؾ( ، كىي فريدة في بابها، جدير باالطبلع كالدرؾ لمسألة 
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عن األصل من الجواز، كلعدـ مخالفتها للنصوص بل كاندراجها في العمومات، فإف عممنا النهي 
ا كاف لتخصيص الشارع الحكيم في المسائل المخصصة فائدة )كفي المثاؿ ىنا مى التخصيص لى 

 اف األمر كاضحان جليان.كى األياـ المنهي صيامها( كلى 
مسلم أف يصـو كل يـو ثبلثاء لقاؿ المتطرفوف: ىذا التخصيص بدعة  : لو خصص   مثاؿ ذلك

لم يبق الجمعة، ك  ضبللة؟ فهذا تجاكز عن تخصيص الشرع من النهي عن إفراد صـو يـو
 لتخصيص الشرع فائدة كحكمة، كاهلل تعالى أعلم .

 المبحث التاسع

 المصلحة كضوابطها

ٌلخص في )جلب المصالح كدرء المفاسد( فكل ما يجلب مصلحة أك يدفع مقاصد الشريعة تػي 
 مفسدة فهو مقصد شرعي، كلهذا يجب معرفة المصالح كضوابطها.

 تعريف المصلحة لغةن كاصطبلحان: 
راد بها الفعل الذم فيو نفع، كىذا إطبلؽ مجازم من باب إطبلؽ السبب المصلحة لغةن: يي 
ألف  و مصلحة،طلب العلم، فإنٌ  :طلق على األعماؿ على أنها مصالح مثلعلى المسبب كما يي 

العلم سبب في المنفعة المعنوية كما يقاؿ في الزراعة كالتجارة كأنها مصلحة، ألنها سبب للمنافع 
   .(ُ) يةالماد

 . (ِ)المصلحة شرعان: ىي جلب المنفعة أك دفع المضرة، كىذا التعريف المشهور
ب على الفعل بمقتضى الضوابط نها األثر المترتٌ أع على ما تقدـ: بكعرفها بعضهم بتوسٌ 

 . (ّ)الشرعية التي ترمي إلى تحقيق مقصد الشارع من التشريع جلبان لسعادة الدارين
ف المجرد عن ىداية جع إلى قصد الشارع الحكيم ال إلى قصد المكلٌ فالمصلحة ىي التي تر 

الشرع، ألنها لو رجعت إلى أىواء الناس كشهواتهم لنقضت الشريعة من أساسها، فاإلنساف قد 
                            

 .ٗٔ، مادة صلح، كمقاصد الشريعة اإلسبلمية للعالم ُٔٓ/ِانظر: لساف العرب (ُ)

 .ّٔ، كمقاصد الشريعة اإلسبلمية البن عاشور ِٖٔ/ُانظر: المستصفى للغزالي  (ِ)

 .ُٕانظر: مقاصد الشريعة اإلسبلمية للعالم  (ّ)
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ا يناقض قصد يرل مصلحتو في قتل نفس أك شرب خمر أك أخذ الفوائد الربوية أك نحو ذلك ممٌ 
باع دكاعي تٌ اية أىوائهم، كألف في راج المكلفين من داعً الشارع من التشريع الذم كضعو إلخ

ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ى  ائ  چ  الهول مفسدة قاؿ اهلل سبحانو:

ڃ  چ  كقاؿ جل ذكره: ،(ُ) چەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ەئائ

   .(ِ) چ ڃ   چ  چ   چ  چ  ڇ    ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  
:)ليست المصلحة ىي مطلق المبلئم كال قاؿ العبلمة محمد الطاىر بن عاشور ػ رحمو اهلل ػ 

طلق المنافر كالمشقة، فإف بين المصلحة كالمفسدة كبين ما ذكرناه عمومان المفسدة ىي مي 
ى  ائ    چ كخصوصان كجيهان، كلذلك أثبت القرآف أف في الخمر كالميسر منافع إذ قاؿ:

كاف تناكلو كليست تلك المنافع بمصالح، ألنها لو كانت مصالح ل، (ّ) چ  ائ  ەئ  ەئ
   .(ْ)مباحان أك كاجبان(

كال ينبغي أف يفهم البعض أف المصلحة دليل مستقل كاألدلة الشرعية األخرل كالكتاب 
كالسنة كاإلجماع كالقياس، كإنما المصلحة معنى كلي استخلص من مجموع جزئيات األحكاـ 

كاـ التفصيلية المناطة المأخوذة من أدلتها الشرعية، فتحقيق المصلحة للعباد معنى كلي، كاألح
بأدلتها الشرعية جزئيات لو، فاألدلة الشرعية ىي األصل للمقاصد كالمصالح، كدكر المصلحة 
الكشف كالتحديد لؤلحكاـ الشرعية، كإليك ضوابط المصلحة كىي خمسة فيما يأتي مع شرح 

 :(ٓ)لها باختصار
 :)الضابط األكؿ( اندراجها في مقاصد الشارع 

                            
 . ُٕسورة المؤمنوف : (ُ)

 . ُْسورة محمد : (ِ)

 . ُِٗسورة البقرة : (ّ)

 .َٕمقاصد الشريعة اإلسبلمية  (ْ)

، فقد حقق ِٕٓػ ُُٓانظر: ىذه الضوابط كشرحها في ضوابط المصلحة في الشريعة اإلسبلمية للبوطي  (ٓ)
الكبلـ في ضوابط المصلحة مع األمثلة كعرض اآلراء كتحقيقها، كقد استفدت ػ رحمو اهلل ػ العبلمة البوطي 

 ط كأمثالها منو.ىذه الضواب
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ظ الكليات الخمس فهو مصلحة، ككل ما يٌفوتها أك بعضها فهو مفسدة، فكل ما يتضمن حف
كمقصد أصل الخلق إنما ىو محض معرفة اهلل جل كعبل كالتعبد لو، أما مقصد التشريع الذم 

 ترتب على الخلق، فهو تحقيق ما بو حياة الناس كسعادتهم.
ك قتل النفس أك كترؾ الصبلة أ  فكل ما يخالف في جوىره المقاصد أك الكليات الخمس

قاتل في يي  نٍ ء القصد إلى كسيلة إلى اإلخبلؿ بها كمى مسكرات، أك يوافقها لكن ينقلب بسو ال شرب
مفسدة داخل نطاؽ المردكد الذم ال يكوف  اخر، فهذاسبيل اهلل رياء أك سمعة أك يلبس بقصد التف

 مصلحة.
 )الضابط الثاني( عدـ معارضتها للكتاب العزيز

ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   چ  عرؼ إال بالشرع قاؿ اهلل تعالى:فإف المصالح ال تي  كىذا الضابط كاضح

ەئ  وئ  وئ  ۇئ    ەئۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې  ى  ى  ائ  ائ

ۈئ  ېئ  چ  كقولو سبحانو: ،(ُ) چېئ  ىئ       ىئ  ىئ  ی  ېئۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ    ېئ

        جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب       حب  خب  مب  ىب         یېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  ی

   .(ِ) چىت  يت  جث  مث    متيب  جت  حت  خت
لغوم أمره البد العد ركح التشريع مع األخذ بالنص الشرعي كمدلولها فاألخذ بالمصلحة التي تي 

كح النص بعد تعطيل مدلولو اللغوم كال معنى لري  إذ الحياة بهما ،فهما بمثابة الركح كالجسد ،منو
صرؼ أمواؿ الزكاة إلى المشاريع العامة كبناء  المقصود أكالن كبالذات. مثاؿ ذلك: تجويز

المستشفيات كالمدارس كنحوىا، بدليل أف في ذلك مصلحة متوخاة، كأنو ركح التشريع، كأف 
ريح قوؿ اهلل شركعية الزكاة، كىذا حكم مناقض لصاالرتفاع بشأف المجتمع عامة ىو العلة في م

ہ    ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  چتعالى في تحديد أىل الزكاة: 

﮴    ۓہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ ﮳   ﮷      ﮵﮲  ﮶  

                            
 . ْٗسورة المائدة : (ُ)

 . ٗٓسورة النساء : (ِ)
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   .(ُ) چ﮸  
 )الضابط الثالث( عدـ معارضتها للسنة المشٌرفة

 تخالف السنة المطهرة ال ييعد أحد أمرين: إما أف تكوف مصلحة ثابتة الناظر مصلحة قد يراه ما
 تة بشاىد من أحد األصلينكإما أف تكوف ثاب الكتاب أك السنة، شاىد لها من بمحض الرأم، ال

 فبل الجمع بينهما كإال عليو، ىذا إذا لم يمكن كالقياس التنبيو لذلك كليس عمل الرأم فيها إال
 مطلقان. الجمهور تخصيص الكتاب كالسنة بالقياس إشكاؿ إذ يجوز عند

ة المصلحة للسن الثابتة بمحض الرأم، فإذا تبين مخالفة كىو المصلحة)النوع األكؿ(: فأما 
الصحابة  بها، كقد أجمع يجوز العمل تبين أنو ليس مصلحة حقيقة، كإنما شيب و بها فقط، كال

 فبل اجتهاد مع نص. الثابتة، جميعان على أف ال مصلحة كال رأم أماـ السنة الكراـ 
ما : بشاىد من أصل الكتاب أك السنة، أم مدعمان  ما كاف من المصلحة)النوع الثاني( كأما 

قبيل  يكوف منمقتضى السنة  خالفت المصلحة إذا فمثل ىذه ،الصحيح القياس اعتمد على
كمعارضة، ككاف  دان التخالف بينهما، فإف كاف تضا في نوع القياس إذ يخالف النص. فينظر حينئذو 

القياس كحـر  المعارض قاطعان في داللتو كثبوتو كصريح الكتاب كالمتواتر من السنة، بطل النص
، كأما إف كاف النص المعارض غير الربا على البيع أك السلم  قياس ، كمحاكلةاألخذ بو إجماعان 

قطعي، كخبر اآلحاد فالنظر في مآؿ التعارض بينهما خاضع في جملتو لبلجتهاد على كيفية الفهم 
من النص، ال في ترجيح مصلحة على نص، كجمهور األصوليين من الشافعية كالحنابلة كبعض 

أـ ال .  أك األصل قطعيان  ـ على القياس مطلقان سواء كانت العلةاآلحاد مقدٌ خبر  الحنفية إلى أف
فإنو بخير النظرين بعد أف يحلبها،  ركا اإلبل كال الغنم فمن ابتاعها بعد،مثاؿ ذلك حديث: )ال تيص

فرد التمر بدؿ اللبن مخالف للقياس الذم   ،(ِ)إف شاء أمسك، كإف شاء ردىا كصاعان من تمر(
موا ف مثل التالف أك قيمتو، غير أف الجمهور لم يبطلوا الواحد منهما باآلخر، فقدٌ يقضي بضما

 أف المسألة إاٌل  النص فيما كرد فيو كاعتبركه أصبلن برأسو، كفٌصل بعض األصوليين كالحنفية في

                            
 . َٔسورة التوبة : (ُ)

 . َُِْ النهي للبائع أف ال يحفل اإلبل كالبقر كالغنم :بابركاه البخارم في صحيحو ؾ: البيوع،  (ِ)
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المركم عن أبي حنيفة ػ رحمو اهلل ػ ىو تقديم خبر اآلحاد مطلقان كالجمهور إذا كاف الراكم لو 
هان كتقديمو لخبر القهقهة في الصبلة على القياس، إذ مقتضى عدـ نقض القهقهة للوضوء فقي

خارج الصبلة أف ال  تنقضو في داخلها أيضان، قياسان على خارج الصبلة، كىو قياس كاضح الحجة 
 كمع ذلك فقد رجح عليو خبر اآلحاد.

ىػ( ُٕٔتالحنبلي ) كقد خرؽ إجماع الصحابة كمن بعدىم سليماف بن عبد القوم الطوفي
 دعى إلى ضركرة تقديم المصلحة مطلقان على النص كاإلجماع عند معارضتها لهما.ا إذٍ 

 )الضابط الرابع( عدـ معارضتها للقياس
عبلقة المصلحة بالقياس، إف القياس ىو مراعاة مصلحة في فرع، بناء على مساكاتو ألصل في 

ان، العمـو كالخصوص المطلق، إذ القياس فيو علة حكمو المنصوص عليو، فبينهما من النسبة إذ
 مراعاة لمطلق المصلحة، كفيو زيادة على ذلك العلةي التي اعتبرىا الشارع.

كمراعاة مطلق المصلحة أعم من أف يوجد فيها ىذه الزيادة أك ال كما ىو كاضح، فكل قياس 
كل ما يسمى   مراعاة للمصلحة، كليس كل مراعاة للمصلحة قياسان، إذ تنفى المصلحة في

بالمصالح المرسلة، كىي المصالح التي يراىا المجتهد مما ال شاىد يؤيده من أصل يقاس عليو، 
 لغيو من نص كتاب أك سنة.كال دليل يي 

كال يخفى أف المصالح مستندة إلى دليل شرعي إجمالي يتناكؿ الجنس البعيد كجنس حفظ 
لذم يتناكؿ عين الوصف المناسب بواسطة األركاح كالعقوؿ، فهو دليل قاصر عن دليل القياس ا

 النص.
للقرآف الكريم، فليس لو أصل  مثاؿ المصلحة المرسلة جمع سيدنا أبي بكر الصديق 

كىو جنس  ،حفظ الدينفي  يقاس عليو بواسطة كصف مناسب معتبر يجمع بينهما، كلكنو داخل
الجمع للقرآف على أصل شبيو بو  شامل ألنواع المصالح الدينية كلها. كلو أنو عيثر لهذا العمل من

 منصوص عليو، لكاف الدليل الشرعي حينئذو داالن عليو بعينو أيضان، ال على جنسو البعيد فقط.
فالمصلحة ال عبرة بها إذا عارضها قياس صحيح، سواء كانت مصلحة ال شاىد لها في الشرع  

شرع كالقياس إذا عارضو كالمصالح المرسلة، أك كانت مصلحة معتمدة على مناسب معتبر من ال
 قياس أقول منو في االعتبار.
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قاء، كدخوؿ الحماـ كأما ما يظن معارضة المصلحة القياس في مثل شرب الماء من يد السٌ 
كىو فساد بيع المجهوؿ كاإلجارة المجهولة،  ،لبلغتساؿ بمنع ذلك بدليل مقتضى القياس العاـ
غرر في شرب الماء من  ة أمٌ فهذا ال توجد مظنٌ  ألف علة المنع ىو الغرر الذم تستلزمو الجهالة،

يد السقاء كدخوؿ الحماـ، إذ المقدار المشركب أك المستهلك في االغتساؿ معركؼ عادة في 
م العرؼ بين الناس كلهم على غض النظر عن المماحكة في ضبط ذلك كتقديره، تالجملة، كقد 

عليو راعاه الشرع في كثير من المسائل، األمور، كىذا أصل متفق  من سفاسف هً كتعارفوا على عدٌ 
كما شابو  ،اء كدخوؿ الحماـ، كالمطاعم، كأماكن الحبلقةفالقوؿ بجواز شرب الماء من يد السقٌ 

 ذلك ليس معارضة للقياس بحاؿ، ألف العلة التي بها تم القياس في نظائر ىذه األمور مفقودة ىنا.
 أك مساكية لها )الضابط الخامس( عدـ تقويتها مصلحةن أىم منها 

البد العتبار المصلحة من شرط أساسي: ىو رجحاف الوقوع، ثم ىي تتدرج في مراتب من 
الدين ثم النفس ثم العقل ثم النسل ثم  :األىمية الذاتية، ممثلة في مراتب الكليات الخمسة

د الماؿ، كفي المصالح بحسب قوتها، كىي: الضركريات، كالحاجيات، كالتحسينات. ثم تتدرج بع
ذلك حسب درجة شمولها كسعة فائدتها، فعلى ضوء ىذا الترتيب تتصٌنف عند التعارض كيرجح 

 البعض منها على اآلخر.
تفاكتو، كىي متدرجة في مراتب مختلفة، كدليل ىذا التفاكت ىو فالمصالح المطلوبة مي 

الكليات  االستقراء لعامة جزئيات األحكاـ الشرعية، كىذه نماذج من األحكاـ تدؿ على ترتيب
 الخمسة:

ت على أف مصلحة حفظ النفس متأخرة عن ػ مشركعية الجهاد في سبيل اهلل تعالى، فقد دلٌ ُ
 حفظ الدين، كلذا شرعت التضحية بها في سبيلو.

ػ جواز شرب المسكر أك ما يضر بالعقل إذا تعٌين ذلك للخبلص من ىبلؾ غالب الوقوع، ِ
عن حفظ النفس، كلذا شرعت التضحية بها من أجل فقد دٌؿ على أف مصلحة حفظ العقل متأخرة 
 حفظ النفس، كىذا ما أجمع عليو المسلموف.

يتسبب عنو إتبلؼ لو أك لبعض حواسو أك قواه العقلية، فقد دٌؿ ال ػ يشترط لجلد الزاني أف ّ
 ذلك على أف مصلحة حفظ النسل متأخرة عن مصلحة العقل، كىذا من المجمع عليو أيضان.
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ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   چ اذ الزنا كسيلة للكسب قاؿ تعالى:تحريم اتخ ػْ

حة الماؿ ككسبو متأخرة عن مصلحة على أف مصل فقد دؿ    ،(ُ) چ  کژ  ژ  ڑ  ڑ   ک
 حفظ النسل.

كقد كقع اإلجماع على أف رعاية الكليات الخمس تبدأ بشرع الضركريات التي البد منها 
عاد األخذ بأحد ىذين اآلخرين  ثم إلى التحسينيات، فإفٍ لحفظها، ثم تنتقل منها إلى الحاجيات، 

 بالنقض على ما قبلو، أيىملى حفظان لما ىو أصل لو كسابق عليو.
 نماذج من األمثلة ييستفاد منها في معرفة ترتيب المصالح في الشريعة: 

ػ مشاركة المرأة الرجل في الوظائف كشؤكف المعامل كالمانع كغيرىا من األعماؿ غير ُ
لخاصة بالمرأة، فعلى فرض أف المرأة في ىذه الوظائف مؤثرة في زيادة الدخل كاإلنتاج، كىي من ا

كحاجات األسرة تر المرأة تة لضركرة سً فوٌ  أنها مي قة بمصلحة حفظ الماؿ، إاٌل التحسينيات المتعل  
الصالحة، كىي من المكمبلت المتعل قة بمصلحة حفظ النسل، كمصلحة النسل مقدمة على 

 صلحة الماؿ.م
ػ النكاح، كىو من الضركريات المشركعة لحفظ النسل على الوجو السليم، كلكنو قد يكل ف ِ

صاحبو تحمل مشقةن من أجل الرزؽ كعدـ ارتفاعو لديو إلى مستول الكماؿ، فيجب تقديم ما بو 
سيني، يتم حفظ النسل كإف فاتت بو الرفاىية المتعلقة بمصلحة الماؿ، ألف ذلك ضركرم كىذا تح

 كألف األكؿ متعلق بمصلحة النسل، كالثاني متعلق بمصلحة الماؿ.
ػ جهاد المسلمين إذا كانوا من قلة العدد أك ضعف العيدة بحيث يغلب على الظن أنهم ّ

قٌدـ ىنا مصلحة حفظ النفس، ألف المصلحة اية في أعدائهم. فينبغي أف ني سيقتلوف من غير أم نكً 
 ومة أك منفية الوقوع.المقابلة كىي مصلحة حفظ الدين موىي 

                            
 . ّّسورة النور : (ُ)
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 المبحث العاشر

  أنواع التكاليف

 التكاليف بالنسبة لئلنساف على ثبلثة أقساـ:
 .)القسم األكؿ( ما لم يكن داخبلن في كسب اإلنساف قطعان 

ۇ  چ  بو شرعان كإف جاز عقبلن، قاؿ اهلل تعالى:فما ال قدرة للمكلف عليو ال يصح التكليف 

كثبت  ، (ِ)  حئ چ ىئ   ىئ  ی  ی    ی  ی  جئ چ ، كقولو:(ُ)  چۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ

ہ  ہ  ہ  چ  كقاؿ تعالى: ،(ّ)في الصحيح لٌما نزلت اآلية أف اهلل تعالى قاؿ: )قد فعلت(

ءو فىاٍجتىًنبيوهي كإذا أىمىٍرتيكيٍم بًأىٍمرو فإذا نػىهىٍيتيكيٍم عن شىيٍ ):قولو كثبت عن النبي ،  (ْ) چھ   
دة بها بخبلؼ النواىي فغير فهي مقيٌ  ةفاألكامر تفعل بقدر االستطاع،  (ٓ)(فىٍأتيوا منو ما اٍستىطىٍعتيمٍ 

 مقيدة كذلك لبلنتهاء عنها جملة كاحدة.
قدرة كإذا ظهر من الشارع الحكيم في بادئ الرأم القصدي إلى التكليف بما ال يدخل تحت 

 العبد فذلك راجع في التحقيق إلى سوابقو أك لواحقو أك قرائنو، كليس التكليف حينئذو بو.
ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  چ  مثاؿ التكليف إلى السوابق قوؿ اهلل تعالى:

ف غير قادر على جلب الموت أك دفعو فالتكليف حينئذو متعلق فالمكلٌ  ،(ٔ) چڤ  ڦ   ڦ  
فىكيٍن عىٍبدى الل ًو : ) خل في قدرة العبد، كمثل ذلك قوؿ النبي اكىو د بسوابقو كىو اإلسبلـ

                            
 . ِٖٔسورة البقرة : (ُ)
 . ِٖٔسورة البقرة : (ِ)

،ح  ُِٓح  بياف أنو سبحانو كتعالى لم يكلف إال ما يطاؽ: باب  في صحيحو ؾ: اإليماف ، ركاه مسلم (ّ)
ُِٔ. 

 . ُٔسورة التغابن : (ْ)
 . ٖٖٓٔح  االقتداء بسنن رسوؿ اهلل  :باب ركاه البخارم في صحيحو ؾ: االعتصاـ بالكتاب كالسنة ،( ٓ)

 . َُِسورة آؿ عمراف : (ٔ)
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فكذلك ال يستطع اإلنساف  ،(ُ)(اٍلمىٍقتيوؿى قاؿ أىيُّوبي كىالى أىٍعلىميوي ًإال  قاؿ كىالى تىكيٍن عىٍبدى الل ًو اٍلقىاًتلى 
ل أخيو كما بينو جلب الموت لنفسو كلكن المقصود سوابقو كىو أف ال يكوف حريصان على قت

فىٍيًهمىا فىاٍلقىاًتلي كىاٍلمىٍقتيوؿي في الن ارً إالحديث اآلخر: ) يا رىسيوؿى الل ًو  :فقلت ،ذا اٍلتػىقىى اٍلميٍسًلمىاًف ًبسىيػٍ
 .(ِ)( إنو كاف حىرًيصنا على قػىٍتًل صىاًحًبوً  :قاؿ ،ىذا اٍلقىاًتلي فما بىاؿي اٍلمىٍقتيوؿً 

فقد ال يستطيع اإلنساف دفع غضبو كلكن  ،(ّ)(الى تػىٍغضىبٍ ث: )كمثاؿ التكليف باللواحق كحدي
 ف بما يلحق الغضب من إلحاؽ األذل بالغير كنحو ذلك. ىو مكلٌ 

ف بها التي ما كاف داخبلن تحت كسبو قطعان، كذلك جمهور األفعاؿ المكلٌ )القسم الثاني( 
كليف بها كإقامة الصبلة ق بها على حقيقتو في صحة التكالطلب المتعلٌ  ،ىي داخلة تحت كسبو

 كالزكاة كالصـو كالحج كنحوىا.
تبو أمره كالحب كالبغض كما في معناىا، فبل يدرم أنها داخلة في ما قد يشٍ )القسم الثالث( 

الناظر فيها أف ينظر في حقائقها، فحيث ثبتت لو من  أنها داخلة فيما ال يطاؽ، فحقُّ  أـالتكليف 
 القسمين حكم عليو بحكمو.

 كصاؼ التي ال قدرة لئلنساف على جلبها كال دفعهاحكم األ
 األكصاؼ التي ال قدرة لئلنساف على جلبها كال دفعها تنقسم إلى قسمين:

أىًحبُّوا الل وى ًلمىا يػىٍغذيككيٍم ًمٍن )كحديث:ما كاف من األكصاؼ نتيجة عمل كالعلم كالحب   )األكؿ(
، فهذا يتعلق الجزاء بها في الجملة من حيث  (ْ)(وا أىٍىلى بػىٍيًتي ًلحيب ينًعىًمًو كىأىًحبُّوًني ًبحيب  الل ًو كىأىًحبُّ 

 كونها مسببات عن أسباب مكتسبة، كيتعلق بها الجزاء كإف لم تدخل تحت قدرة اإلنساف.

                            
، كالحديث قٌواه السخاكم في َُٔ/ْ، كالطبراني في معجمو الكبير  َُُ/ٓركاه أحمد في مسنده ( ُ)

 . ِْٓالمقاصد الحسنة

سورة  چ  ڻڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںچ : باب ركاه البخارم في صحيحو ؾ: اإليماف، ( ِ)
 . ُّ، حٗالحجرات :

 .ٕٓٔٓح الحذر من الغضب :باب ركاه البخارم في صحيحو ؾ: األدب،( ّ)
كقاؿ: ىذا حديث حسن  مناقب أىل بيت النبي  في سننو كاللفظ لو ؾ: المناقب ، باب:ركاه الترمذم ( ْ)

 ىذا حديث صحيح اإلسناد كلم يخرجاه ، كقاؿ: ُِٔ/ّ، كالحاكم في المستدرؾ ّٖٕٗغريب، ح
 . ْٔ/ّ.كالطبراني في معجمو الكبير
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لم كاألناة، كغيرىا ما كاف من األكصاؼ فطريان كلم يكن نتيجة عمل كالشجاعة كالحي  )الثاني(
حب الدنيا كالجاه كالعجب كنحوىا، فهذه يتعلق بها الشرع من حيث ما من الصفات المذمومة ك

ىو محبوب للشارع أك غير محبوب لو، ككذلك يجازل عليها من حيث الثواب أك العقاب مثاؿ 
ٍيًن ييًحبػُّهيمىا اهلل ): ًلؤٍلىشىج  عبد اٍلقىٍيسً  قوؿ النبي  ػ ذلك في المحبوب ػ الممدكح ًإف  ًفيكى خىٍصلىتػى

ـٍ اهلل جىبػىلىًني  :يا رىسيوؿى الل وً  :)شىج  األى  ، كفي ركاية أخرل قاؿ(ُ)(ًحٍلمي كىاأٍلىنىاةي الٍ  أنا أىتىخىل قي ًبًهمىا أى
بػىلىًني على خىل تػىٍيًن ييًحبػُّهيمىا اهلل  :قاؿ ،بىٍل اهلل جىبػىلىكى عىلىٍيًهمىا :قاؿ ،عىلىٍيًهمىا اٍلحىٍمدي لًل ًو الذم جى
 كالبخل كغيره من الصفات المنهية شرعان.  كمثاؿ ذلك في المذمـو ،(ِ)(كىرىسيوليوي 

ق الجزاء ثوابان أك عقابان بمثل ىذه األكصاؼ ىو باعتبارىا ثمرات ألعماؿ سابقة لها كتعلٌ 
ف، ال باعتبارىا أكصاؼ غير داخلة تحت قدرة المكلف، كأكثر ىذه مكتسبة كمقدكرة للمكلٌ 

ف نفسو سواء كاف بالسوابق أك قوعها متعلق بفعل المكلٌ األكصاؼ أصلو فطرم، كلكن موضع ك 
 باللواحق أك بهما معان.

 المشقة كالتكليف
 المشقة لغةن: 

چ  :تعػػالىكمشػػقة إذا أتعبػػك كمنػػو قػػوؿ اهلل  علػػى الشػػيء يشػػق شػػقان  فػػي األصػػل مػػن قولػػك شػػقٌ 

 چڀ  ڀ  ٺ  ٺ      ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ     ڀ
كالشػػق ىػػو . الشػػيء كأنػػو قػػد ذىػػب بنصػػف أنفسػػكم حتػػى بلغتمػػوه كأصػػلو مػػن الشػػق نصػػف  ،(ّ)

 .(ْ)االسم من المشقة
باطن كتتفاكت  ألنهاالمشقة،  طاختلف العلماء كثيران في تحديد كضبالمشقة اصطبلحان : 

 جعلها بعضهم من المشكل ضبطها.أحواؿ الناس فيو، كلهذا 

                            
كشرائع الدين كالدعاء إليو   كرسولو باب األمر باإليماف باهلل تعالى  ركاه مسلم في صحيحو ؾ: اإليماف،( ُ)

 .ُٕح كالسؤاؿ عنو
 . ِِٓٓح باب في قبلة الجسدركاه أبو داكد في سننو ؾ: األدب، ( ِ)
  . ٕسورة النحل :( ّ)
 ، مادة شقق .ُّٖ/َُانظر: لساف العرب ( ْ)
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التخفيف من غيرىا ىو أنو يجب على  رة فيضابط المشقة المؤثٌ  :)ػ رحمو اهلل ػقاؿ القرافي 
 ،أف يفحص عن أدنى مشاؽ تلك العبادة المعينة فيحققو بنص أك إجماع أك استدالؿو  الفقيو أكالن 

فإف كاف مثل تلك المشقة أك أعلى منها جعلو  ثم ما كرد عليو بعد ذلك من المشاؽ ينظر فيو ثانيان 
ؿ ذلك التأذم بالقمل في الحج مبيح للحلق مثا ،كإف كاف أدنى منها لم يجعلو مسقطان  سقطان مي 

كالسفر مبيح  ،مرض آذل مثلو أك أعلى منو أباح كإال فبل بالحديث الوارد عن كعب بن عجرة فأمُّ 
 .(ُ)(ص فيعتبر بو غيره من المشاؽللفطر بالنٌ 

المشػقة الشػديدة بمػا يخشػى منػو مبػيح التػيمم ، كعنػد  ػػ رحمػو اهلل  كضػبط ابػن حجػر الهيتمػي
 .(ِ)بما تبيح التيمم ػ رحمو اهلل ػ ليالرم

 : (ّ)معاني المشقة: تطلق المشقة عند اصطبلح العلماء على أربعة معاني
ػ تطلق على ما فيو تعب كعنت مما كاف غير مقدكر عليو، كىذا تكليف بما ال يطاؽ كىذا ُ

ف كحمل اإلنسا،  (ْ)  چۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈچ مرفوع عن األمة كما قاؿ اهلل تعالى: 
على الطيراف في الهواء كالمشي على الماء، كمثل ىذه األعماؿ خارجة ابتداءن عن أصل التكليف 

 بها، إٍذ من شرط التكليف القدرة على المكلف بو.
ػ أف يكوف خاصان بالمقدكر عليو من األعماؿ إاٌل أنو خارج عن المعتاد في األعماؿ العادية، ِ

 ذا النوع على قسمين:ش على النفوس في تصرفها كىشوٌ بحيث يي 
مشقة تنفك عنها ، ك ف بها مٌما كيلف بو: مشقة مختصة باألعياف ألفعاؿ المكلٌ األكؿ قسمال

 :أنواع ثبلثة كىي العبادات غالبان 
فهذه  ،اإلطراؼكمنافع  كاإلطراؼفادحة كمشقة الخوؼ على النفوس  شديدةمشقة  (النوع األكؿ)

من  أكلىمصالح الدارين  إلقامة كاإلطراؼ هجالمي ألف حفظ  ،مشقة موجبة للتخفيف كالترخيص
جدت ىذه المشقة شيرعت لها الرخص كالفطر لو كي  افلهذ ،تعريضها للفوات في عبادة أك عبادات

                            
 .ُِٕ/ُ أنوار البركؽ في أنواء الفركؽ (ُ)

 . َْْ/ّانظر: تحفة المحتاج بشرح المنهاج ( ِ)
 . ٗػػػ  ٕ/ِ قواعد األحكاـ في مصالح األناـ، ك ُُِػ ُُٗ/ِانظر: الموافقات  (ّ)

 . ِٖٔسورة البقرة : (ْ)
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 المشقة جاءت الرخصة مسرعة. حينئذكالقصر كالجمع كالمسح في السفر كنحوه، فإذا كجدت 
فهذا ال  ،صداع أك سوء مزاج خفيف دنىأأك  أصبعكجع في  كأدنىمشقة خفيفة   (النوع الثاني)
من دفع مثل ىذه المشقة التي ال  أكلىألف تحصيل مصالح العبادة  ،فت إليو كال تعريج عليوتليي 

 .يؤبو لها
فما دنا منها من  ،مشاؽ كاقعة بين ىاتين المشقتين مختلفة في الخفة كالشدة (النوع الثالث)

 عند أىل إاٌل  ،ا من المشقة الدنيا لم يوجب التخفيفكما دنا منه ،كجب التخفيفأالمشقة العليا 
كما كقع بين ىاتين الرتبتين مختلف فيو منهم من  ،الظاىر كالحمى الخفيفة ككجع الضرس اليسير

ككلما قارب الدنيا  ،بالتخفيف أكلىكمنهم من يلحقو بالدنيا فكلما قارب العليا كاف  ،يلحقو بالعليا
فقد يتوقف  ،وسط مشاؽ بين الرتبتين بحيث ال تدنو من أحدىماكقد ت ،بعدـ التخفيف أكلىكاف 

خارج عنها كذلك كابتبلع الدقيق في الصـو كابتبلع غبار الطريق  بأمرفيها كقد يرجح بعضها 
ا تخف المشقة في ا عداىا ممٌ ثر لو لشدة مشقة التحرز منها كال يعفي عمٌ أكغربلة الدقيق ال 

 .(ُ)تبلع ماء المضمضة مع الغلبة اختبلؼكفي ما بينهما كاب ،االحتراز عنو
: أف ال تكوف مختصة بفعل محدد كلكن إذا نظر إلى كليات األعماؿ كالدكاـ عليها الثاني قسمال

ل اإلنساف كيوجد ىذا القسم في النوافل كحدىا إذا تحمٌ  صارت شاقة كلحقت المشقة العامل بها،
دكاـ يحدث لو النصب كالمشقة، كفي ىذه  أنو في الإاٌل  ،منها فوؽ ما يتحملو على كجهة ما

يا أىيػُّهىا الناس خيذيكا من اأٍلىٍعمىاًؿ ما تيًطيقيوفى فإف الل وى الى يىمىلُّ حتى  :) رع الرفق، قاؿ الحالة شي 
ًإٍف قىل   ـى كى .(ِ)(تىمىلُّوا كىًإف  أىحىب  اأٍلىٍعمىاًؿ إلى الل ًو ما دىا  ، كلهذا نهى عن الوصاؿ في الصـو

قدرة المكلف، كال يخرج عن التعب  كلفة كتعب مٌما يدخل تحت طلق على ما فيوػ تي ّ
لها  المشقة ىي الموجودة في التشريعات كمتضمنة المعتاد في األعماؿ العادية الدنيوية، كىذه

الصبلة،  لواـز الحياة، مثل اإلسباغ في الوضوء على المكاره، كانتظار بهذا االعتبار، ألنها من
 ،(ّ)(حيف ٍت اٍلجىن ةي بًاٍلمىكىارًًه كىحيف ٍت الن اري بًالش هىوىاتً ): قاؿ  للحج كنحو ذلك، كلهذاكالسفر 

                            
 . ٖػػ   ٕ/ِ قواعد األحكاـ في مصالح األناـذكر ىذه األنواع الثبلثة مفٌصلة العز بن عبد السبلـ في  (ُ)

 . ِّٓٓح حصير كنحوهالجلوس على ال :باب ركاه البخارم في صحيحو ؾ: اللباس،( ِ)
 . ِِِٖح الجنة كصفة نعيمها كأىلهاركاه مسلم في صحيحو ؾ:( ّ)
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 ،خلل في صاحبها: في نفسو أك مالو أك حاؿ من أحوالو هاكىذه المشقة ال تذىب بسبب كقوع
إلى كإف سميت كلفة كىي تختلف من شخص ألخر كمن كقت  فلهذه ال تعد في العادة مشقة،

 من األجر على قدر نصبكً  إف لكً )للسيدة عائشة : كقت كمن مكاف إلى مكاف، كلهذا قاؿ 
لح كلها كدرء غير مقصودة شرعان، فالشرع جاء لجلب المصا في ذاتهافالمشقة ،  (ُ)(كنفقتكً 

فهذه المشاؽ   في ىذا النوع من المشاؽ :) ػ رحمو اهلل ػ المفاسد كلها، قاؿ العز بن عبد السبلـ
لح رت لفاتت مصاألنها لو اثٌ  ،العبادات كالطاعات كال في تخفيفها إسقاطثر لها في أكلها ال 

ب عليها من المثوبات تٌ ري  كقات كلفات ماكقات أك في غالب األالعبادات كالطاعات في جميع األ
 .(ِ)( الباقيات ما دامت األرض كالسموات

ىو  قصد الشارع بوضع الشريعةػ تطلق المشقة على إخراج المكلف عن ىول نفسو، ك ْ
 عبدان هلل تعالى، فإذن مخالفة الهول ليست من المشقات حتى يكوف ىواه إتباعإخراج المكلف عن 

يشرع التشريع لذلك  ة حتىر إذ لو كانت معتب المعتبرة كإف كانت ىي شاقة على مجرل العادات
الشريعة جاءت  باطل، ألفاطل فما أدل إليو بلو، كذلك  الشريعة لكاف ذلك نقضان لما كضعت

حئ  مئ  ىئ  يئ  جب    چأىوائها قاؿ اهلل تعالى:  حاكمة على األىواء، إلخراج النفوس عن

كقاؿ  ،(ّ) چىب  يب  جت    حت  خت  مت  ىت  يت  جث  مث  ىث  يث  حج    مبحب  خب

:) ال يؤمن أحدكم  كقاؿ   (ْ) چى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ      چ سبحانو:
 قاؿ تعالى: بالسوء ارةنفسو األمٌ  بمجاىدةً  فالمسلم مطالبه  .(ٓ)بو( حتى يكوف ىواه تبعان لما جئتي 

  .(ٔ) چائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ    ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ     ېئ  چ 

                            
 .ىذا حديث صحيح على شرط الشيخين كلم يخرجاه  ، كقاؿ:ْْٔ/ُركاه الحاكم في المستدرؾ ( ُ)
 . ٕ/ِ قواعد األحكاـ في مصالح األناـ (ِ)
 . ِٔسورة ص : (ّ)

 .ُٔسورة محمد :  (ْ)

، كالحديث صححو ُْٔ/ْ، كالحكيم الترمذم في نوادر األصوؿُِّ/ُشرح السنة  ركاه البغوم في( ٓ)
 . ِٖٗ/ُّانظر: فتح البارم  النوكم كابن حجر .

 . ُْ،  َْسورة النازعات : (ٔ)



50 

 

 المبحث الحادم عشر

 ل كأنواعهايى الحً 

ذلك :  يلة ك الحويل ك المحالة ك االحتياؿ ك التحوؿ ك التحيل ، كلُّ الحً  التحيل لغة :
الحيلة : ك  ، حيل ك الحوؿ : جمع حيلةة النظر كالقدرة على دقة التصرؼ . ك الً ؽ كجودذٍ الحً 

در من جانب الجبل إلى أسفلو حتى تكثر. كحجارة تحٍ  ،جماعة المعزل أك القطيع من الغنم
 .(ُ) اسم من االحتياؿ كالحيل كالحوؿ . كالحيل : القوة كالماء المستنقع في بطن كادو الحيلة :ك 

، كلعل ىذا سبب تسميتها بالحيلة، (ِ)حبوا يكرىو إلى ما يي ؿ المرء عمٌ حو  ي تي ىي التالحيلة ك 
 لما فيها من التحوؿ من شيء إلى شيء آخر ػػ كاهلل أعلم ػ.

غير معتد   جائز، أك إبراز عملو  ممنوع شرعان في صورة عملو  إبراز عملو ىو  :اصطبلحان  لحيٌ التى 
 .من مؤاخذتو فص يان في صورة عمل ميعتد  بو لقصد الت  شرع

قصد التوصل إلى تحويل حكم آلخر بواسطة مشركعة في  :فت بأنهارٌ أما الحيل المشركعة فعي 
 .(ّ)األصل

 أف النوع ل من األحكاـ الشرعية إلى خمسة أنواع ، إاٌل قٌسم ابن عاشور ػػ رحمو اهلل ػػ التحيٌ 
رىا مع زيادة أمثلة كبيانها كما الخامس قد يندرج مع النوع الرابع  كلهذا سأذكره ضمنو، كسأذك

 : (ْ)يتعلق بها فيما يأتي
المقصد الشرعي كلو كال يعوضو بمقصد شرعي آخر  ذىب ػػػ يي  توٌ فيي تحٌيل  النوع األكؿ:

كذلك بأف يتحيل بالعمل إليجاد مانع من ترتب أمر شرعي، فهو استخداـ للفعل ال في حالة جعلو 
ة النوع ال ينبغي الشك في ذمو كبطبلنو ككجوب المعامل سببان بل في حالة جعلو مانعان. كىذا

                            
 ، مادة حوؿ .ُٖٔ/ُُ، كلساف العرب  َُِٖانظر: القاموس المحيط ( ُ)

 . ٕٕانظر: التعريفات للجرجاني ( ِ)

 . ِْٗلمصلحة للبوطيانظر: ضوابط ا( ّ)

، كضوابط المصلحة  َُُػػ  َُٔانظر ىذه األنواع كأمثلتها في: مقاصد الشريعة اإلسبلمية البن عاشور( ْ)
 .َِّػػ   ِْٗللبوطي
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بنقيض مقصد صاحبو إف اطلع عليو، ألف فيو قصد تحويل الحكم بواسطة غير مشركعة في 
 أصلها.

كىب مالو قبل مضي الحوؿ بيـو لئبل يعطي زكاتو كاسترجعو من الموىوب لو من  نٍ مى  مثالو: 
 ة فبل يصليها، كمثل كثير من بيوع النسيئة التيغد، كمن شرب مخدران ليغمى عليو كقت الصبل

يقصد منها التوصل إلى الربا أك لو قصد المجامع في نهار رمضاف التهرب من كجوب الكفارة 
أكالن ثم يجامع أك ينوم قطع الصـو قبل الجماع، كىذه كحيلة  عليو بأف يأكل أك يشرب الخمر

ـ السبت كحيلتهم في التخلص من حرمة بني إسرائيل في التخلص من مشركعية بحريم صيد يو 
ألف فيها إضمار قصد آخر  ،استعماؿ الشحـو بإذابتها حتى يتغير اسمها فهذه الصور محرمة

فإف عملو غير صحيح بينو كبين اهلل تعالى، فهو معٌرض للعقاب،  ،يتضمن تفويت مصلحة راجحة
ح أك تقليلها، كىي فهو استعمل ما ىو مشركع لجلب مصالح العباد في ىدـ تلك المصال

 . (ُ)صحيحة قضاءن كيترتب عليها ثمراتها كلكن مع اإلثم
ل على تعطيل أمر مشركع على كجو ينقل إلى مشركع آخر أم استعماؿ تحيٌ  النوع الثاني:

ض المرأة الشيء باعتبار كونو سببان، فإف ترتب المسبب على سببو أمر مقصود للشارع مثل: أف تعر 
مضمرة أنها بعد البناء تخالع الزكج أك تغضبو فيطلقها  ،رغبةن في التزكجة المبتوتة نفسها للخطب

لتحل للذم بتها، فالتزكج سبب للحل من حكم البتات، فإذا تزكجت حصل المسبب كىو 
 حصوؿ شرعي.

كمثل التجارة بالماؿ المتجمع خشية أف تنقصو الزكاة، فإنو إذا فعل ذلك فقد استعمل الماؿ 
كىو بذؿ الماؿ في شراء السلع كترتب عليو نقصانو عن  ،مسبب ذلك في مأذكف فيو فحصل

كلكن انتقلت مصلحة ذلك الماؿ من نفع الفقير إلى منافع عامة  النصاب فبل يزكي زكاة النقدين
تنشأ عن تحريك الماؿ كانتقلت زكاتو إلى زكاة التجارة، كمثل من لو نصاب زكاة أشرؼ أف يمر 

الحجة فأكجب على نفسو حجان أنفق فيو ذلك فصادفو الحوؿ كقد عليو الحوؿ في آخر شهر ذم 
ت كما فوٌ   إلى حكم،أنفق ذلك الماؿ، كىذا النوع على الجملة جائز، ألنو ما انتقل من حكم إاٌل 

 مقصدان إال كقد حصل مقصدان آخر بقطع النظر عن تفاكت األمثلة.
                            

 .َِّضوابط المصلحة  (ُ)
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ركعان ىو أخف عليو شبو أمران مل على تعطيل أمر مشركع على كجو يسلك تحيٌ  النوع الثالث:
من المنتقل منو. مثل ليس الخف إلسقاط غسل الرجلين في الوضوء فهو ينتقل إلى المسح فقد 

نعيتو. كمثل من أنشأ سفران في  جعل لبس الخف في سببيتو كىو المسح كلم يستعملو في ما
 ن الحكم المنتقل منو،هذا مقاـ الترخص إذا لحقتو مشقة مف. رمضاف لشدة الصياـ عليو في حر  

 كىو أقول من الرخصة المفضية إلى إسقاط الحكم من أصلو. 
الذم يريد االغتساؿ بو  كمن أمثلتو: أف يقصد صاحب الجنابة إلى كضع يده مثبلن في الماء

حتى يصبح بذلك مستعمبلن، كذلك بأف ينوم االغتراؼ، كمن ذلك أف يقصد التوصل إلى قراءة 
كذلك يأف ينوم مجرد الذكر، كفي البيع كبيع تمر خيبر، كفي  ،ف يأثم بهاشيء من القرآف دكف أ

النكاح أف يعلق الرجل طبلؽ امرأتو ثبلثان على فعل معين يصدر منها ثم يقصد التوصل إلى أف ال 
تبين منو بذلك كيقع تحت مشكلة التحليل، كذلك بأف يخالعها فإذا بانت منو فعلت ما علق 

نكاحو عليها ثانية، ككذلك نكاح التحليل )المرأة المطلقة ثبلثان( يقصد طبلقها عليو ثم يعقد 
كإال بطل العقد خبلفان  ،إرجاعها لزكجها األكؿ بشرط أف ال يدخل شرطا التحليل في صلب العقد

حكم كانت كىذه الحيل صحيحة كذلك أف كاف للحنفية فيبطلوف الشرط كيصححوف العقد. 
نيل المشوبة  يتوخى من كرائو فائدة عاجلة، بل المقصود فيو ال يثبين العبد كربو، بح الصلة فيو

بين العبد كأخيو،  من اهلل بالنية مشترطة فيو كعامة أنواع العبادات، ككل حكم كانت الصلة فيو
فيو على الظاىر دكف أف يكوف للنية أثر في  بحيث تشيع بو فائدة عاجلة بينهما، فالعمدة

   .(ُ) اإلفسادالتصحيح أك 
 عليو أليوب تعالى على ىذا النوع من الحيل المشركعة بقوؿ اهللاستدؿ جمهور العلماء 

فقد  ،(ِ) چ  ڤ  ڤ    ڤٹ  ٹ   ٹٿ    ٿ  ٹ  ٿڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿچ :ـ بلالس
سبب ما ثم رحمها لحسن كاف عليو السبلـ قد أقسم أثناء مرضو أف يضرب زكجتو مائة ضربة ل

حزمة  :أخذ بيده ضغثان كىوي بأف ص اهلل لو كلها، كأمره أف يبر بقسموفرخٌ  ،ضي عنهاخدمتها لو فر 
فتلك كسيلة شرعها هلل لنبيو ليتحلل بها عن يمينو  ،من حشيش كنحوه فيضربها بو ضربة كاحدة

                            
 .ِٖٗضوابط المصلحة  (ُ)

 . ْْسورة ص : (ِ)
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 أنو ثبت ما يؤيده من كىذا كإف كاف من شرع غيرنا إاٌل  .عوضان عن أف يضربها مائة ضربة مستقلة
كاف بين أىبٍػيىاتًنىا رىجيله ميٍخدىجه ضىًعيفه فلم يػيرىٍع إال قاؿ: سعد بن عبادة  حديث :شرعنا، منها

ٍأنىوي سىٍعدي بن عيبىادىةى إلى رسوؿ الل ًو صلى اهلل عليو  اًر يىٍخبيثي بها فػىرىفىعى شى كىو على أىمىةو من ًإمىاًء الد 
الل ًو ىو أىٍضعىفي من ذلك لو ضىرىبٍػنىاهي ًمائىةى سىٍوطو كسلم فقاؿ اٍجًلديكهي ضىٍربى ًمائىًة سىٍوطو قالوا يا نىًبي  

ةن ) ، فأمر رسوؿ اهلل مىاتى  كحديث تمر  ،(ُ)(أىٍف يىٍأخيذيكا لو ًمائىةى ًشٍمرىاخو فػىيىٍضرًبيوهي بها ضىٍربىةن كىاًحدى
ٍيبػىرى  بػىعىثى أىخىا بىًني عىًدم  اأٍلىٍنصىاًرم   أىف  رىسيوؿى الل ًو  فعن أبي ىريرة  خيبر  ،فىاٍستػىٍعمىلىوي على خى

ـى بًتىٍمرو جىًنيبو فقاؿ لو رسوؿ الل ًو  ا: فػىقىًد قاؿ الى كاهلل يا رىسيوؿى الل ًو ًإن ا  ،أىكيلُّ تىٍمًر خىٍيبػىرى ىىكىذى
 ًبًمٍثلو أك بًيعيوا ىذا الى تػىٍفعىليوا كىلىًكٍن ًمٍثبلن :) لىنىٍشتىًرم الص اعى بًالص اعىٍيًن من اٍلجىٍمًع فقاؿ رسوؿ الل ًو 

 .(ِ)(كىاٍشتػىريكا بًثىمىًنًو من ىذا كىكىذىًلكى اٍلًميزىافي 
د كفي ىذه الحالة فقد كاف قصده مرتبطان بمصلحة، كقد يكوف قصده أعلى في درجات التعبٌ  

كالخلوص من الهول أك قد يكوف مرتبطان بمصلحة راجحة في صورة خاصة كىو غير مخالف أيضان 
ا شرع من أجلو الحكم كمن أراد أف يجمع بين من طٌلق زكجتو ثبلثان دكف مواطأة بين بقصده لم

 :كىو أحد الزكجين كقد جعل ابن عاشور لهذه المسألة كمثيبلتها نوعان مستقبلن كىو النوع الخامس
حق آلخر أك  ل ال ينافي مقصد الشارع أك ىو يعين على تحصيل مقصده كلكن فيو إضاعةيٌ تح

كقاؿ: لقد اختل العلماء في تحليل المبتوتة بذلك النكاح كعدـ تحليلها. كالمسألة  مفسدة أخرل
ذات نظر، ألف المفسدة راجعة إلى المحلل ال إلى المحلل لو إال إذا كاف إبطاؿ ذلك النكاح 

 معاملة بنقيض المقصد الفاسد من الحيلة.
ل التحيٌ  للشارع، كفي مقصودة معافو عظيمة أعماؿ ليست مشتملة على ل فيالنوع الرابع: تحيٌ 

 حق ل في األيماف التي ال يتعلق بهافيها تحقيق لمماثل مقصد الشارع من تلك األعماؿ مثل التحيٌ 
يمينو ىو الحكم الشرعي،  أك ال يلبس الثوب فإف البر في الغير، كمن حلف أف ال يدخل الدار

                            
، كابن ماجة في سننو ؾ: ِْْٕح المريض في إقامة الحد على:باب ركاه أبو داكد في سننو ؾ: الحدكد،  (ُ)

، كالحديث كثق رجالو الهيثمي، كقد اختلف في ِْٕٓ باب الكبير كالمريض يجب عليو الحد الحدكد،
 .ِِٓ/ٔكصلو كإرسالو.انظر: مجمع الزكائد

 . ُّٗٓ باب بيع الطعاـ مثبل بمثل ركاه مسلم في صحيحو ؾ: المساقاة،( ِ)
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علو شاىدان عليو ليعمل ذلك كالمقصد المشتمل عليو البر ىو تعظيم اسم اهلل تعالى الذم ج
صل مقصود الشارع من حيمينو بوجو يشبو البر فقد  من يل للتفص  العمل. فإذا ثقل عليو البر فتحيٌ 

 ى.تهيب اسم اهلل تعال
يأتيو السائل فيقوؿ لو: حلفت أف ال ألبس ىذا  ػػ رحمو اهلل ػػ الشاشي فهذا أبو بكر

 عليك. ؿ لو: البسو ال حنثاألصبع ثم يقو  الثوب،فيأخذ من ىدبتو مقدار
بلؼ بين العلماء في صوره كللعلماء في ىذا النوع مجاؿ من االجتهاد، كلذلك كثر الخ

 سطحها ك ينزؿ من بابأ رىابأف يتسوٌ  ف ال يدخل الداربعض الحنفية يفتي من حلككاف كفركعو ، 
(ُ). 

 المبحث الثاني عشر

 (ِ)الشريعة  مقاصدقواعد 

 أكالنػ مقاصد الشارع:
 ػ كضع الشرائع إنما ىو لمصالح العباد في العاجل كاآلجل معان.ُ
ػ باستقراء أدلة الشريعة ػ الكلية كالجزئية ػ ثبت قطعان أف الشارع قاصد إلى حفظ المصالح ِ

 الضركرية، كالحاجية، كالتحسينية.
تجر ػ الضركريات: ىي التي البد منها في قياـ مصالح الدين كالدنيا، بحيث إذا فقدت لم ّ

فوت النجاة كالنعيم،  األخرلمصالح الدنيا على استقامة، بل على فساد كتهارج كفوت حياة، كفي 
 كالرجوع بالخسراف المبين.

ػ الحاجيات: ىي المفتقر إليها للتوسعة كرفع الضيق كالحرج، دكف أف يبلغ فقدانها مبلغ ْ

                            
 .َِّػػػ ِْٗ، كضوابط المصلحة للبوطي َُُػػػ  َُٔسبلمية البن عاشورانظر: مقاصد الشريعة اإل( ُ)

للشاطبي في كتابو نظرية  كاالعتصاـأحمد الريسوني قواعد المقاصد من كتاب الموافقات الشيخ جمع ( ِ)
، كقد نقلتها منو، كلم يستوعب القواعد كلكنو ذكر أىمها  جزاه اهلل ِّّػػ  ُّٗالمقاصد عند الشاطبي 

خيران، كقد بٌينها الشاطبي ػ رحمو اهلل ػ خصوصان في كتابو المبارؾ النافع  )الموافقات( ، كتحتاج إلى  تعالى
 مزيد عناية تحقيق كتدليل  كذكر تطبيقات عليها.
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 الفساد العاـ كالضرر الفادح.
ب األحواؿ المدنسات، التي يق من محاسن العادات، كتجنٌ ػ التحسينيات: ىي األخذ بما يلٓ

 تأنفها العقوؿ الراجحات، كيجمع ذلك قسم مكاـر األخبلؽ.
 ػ مجموع الضركيات خمسة، كىي: الدين، كالنفس، كالنسل، كالماؿ، كالعقل.ٔ
كىكذا يقتضي األمر  :ػ أجمعت األمة، بل سائر الملل، على حفظ ىذه األصوؿ الخمسةٕ

 يات كالتحسينيات.في الحاج
 لت في السنة.ػ ىذه الضركريات تأصلت في القرآف كتفصٌ ٖ
 ػ المقاصد الضركرية في الشريعة، أصل للحاجيات كالتحسينية.ٗ

كمبلت، بحيث لو فقدت لم ييخٌل ذلك بحكمتها ػ لكل مرتبة من المراتب الثبلث مي َُ
 األصلية.
  يعود اعتبارىا على األصل باألبطاؿ.ملة فلها ػ من حيث تكملة ػ شرط، كىو أالػ كل تكٍ ُُ
ػ مجموع الحاجيات، كمجموع التحسينيات، يصح اعتبار كل منهما بمثابة فرد من أفراد ُِ

 الضركريات.
ػ القواعد الكلية من الضركريات كالحاجيات كالتحسينيات، لم يقع فيها نسخ، كإنما كقع ُّ

 النسخ في الجزئيات.
بة ػ عند مناظرتها بالمفسدة في حكم االعتياد ػ فهي ػ المصلحة إذا كانت ىي الغالُْ

 المقصودة شرعان، كلتحصيلها كقع الطلب على العباد.
ككذلك المفسدة، إذا كانت ىي الغالبة ػ بالنظر إلى المصلحة في حكم االعتياد ػ فرفعها ىو 

 المقصود شرعان، كألجلو كقع النهي.
عصية، تعظم بحسب عظم المصلحة الناشئة ػ المفهـو من كضع الشارع أف الطاعة أك المُٓ

كل ملة، كأف   عنها. كقد علم أف أعظم المصالح: جرياف األمور الضركرية الخمسة، المعتبرة في
 ها.ب باإلخبلؿ أعظم المفاسد ما يكوف

 ظم المفسدة، يكوف االتساع كالتشدد في سد ذريعتها.ػ بحسب عً ُٔ
رعي من فعل األكامر، كدرء المفاسد أكلى من د الشاجتناب النواىي آكد كأبلغ في القصػ ُٕ
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 جلب المصالح.
ػ األصل في العبادات ػ بالنسبة إلى المكلف ػ التعبد دكف االلتفات إلى المعاني ػ كاألصل ُٖ

 في أحكاـ العادات، االلتفات إلى المعاني.
لتعظيم ػ المقاصد العامة للتعبد ىي: االنقياد ألكامر اهلل تعالى، كإفراد بالخضوع، كاُٗ

 لجبللو، كالتوجو إليو.
ػ خلق الدنيا مبني على بذؿ النعم للعباد، ليتناكلوىا كيتمتعوا بها، كليشكركا اهلل عليها، َِ

 فيجازيهم في الدار اآلخرة. كىذاف القصداف من أظهر مقاصد الشريعة.
هلل  ف عن داعية ىواه، حتى يكوف عبدان المقصد الشرعي من كضع الشريعة: إخراج المكلٌ ػ ُِ

 اختياران، كما ىو عبد هلل اضطراران.
ع اهلل على ػ كضعت الشريعة على أف تكوف أىواء العباد تابعة لمقصود الشارع فيها كقد كسٌ ِِ

 العباد في شهواتهم كتنعماتهم بما يكفيهم، كال يفضي إلى مفسدة كال إلى مشقة.
 فيها التبة.ػ مشقة مخالفة الهول، ليست من المشاؽ المعتبرة، كال رخصة ِّ
ػ تخيير المستفتي مضاد لقصد الشريعة، ألنو يفتح لو باب إتباع الهول، كقصد الشارع ِْ

 إخراجو عن ىواه.
 فيو. كاإلعناتػ الشارع ال يقصد التكليف بالشاؽ ِٓ
ة ما. كلكنو ال يقصد فة كمشقٌ لٍ ػ ال نزاع في أف الشارع قاصد إلى التكليف بما يلـز فيو كي ِٔ

 ف.ل يقصد ما في ذلك من المصالح العائدة على المكلٌ نفس المشقة، ب
ػ إذا كانت المشقة خارجة عن المعتاد، بحيث يحصل بها للمكلف فساد ديني أك دنيوم، ِٕ

 فمقصود الشارع فيها، الرفع على الجملة.
ػ كإذا كانت من المشاؽ المعتادة، فالشارع كإف كاف ال يقصد كقوعها، فليس بقاصد إلى ِٖ

 ان.رفعها أيض
ػ العزيمة أصل، كالرخصة استثناء. كلهذا فالعزيمة مقصودة للشارع بالقصد األكؿ، ِٗ

 كالرخصة مقصودة بالقصد الثاني.
 ػ أسباب الرخص ليست بمقصودة التحصيل للشارع، كال مقصودة الرفع.َّ
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ػ إذا ظهر من الشارع ػ في بادئ الرأم ػ القصد إلى تكليف ماال يطاؽ، فذلك راجع ػ في ُّ
 التحقيق ػ إلى سوابقو، أك لواحقو، أك قرائنو.

كالتخفيف. فإذا  ػ األصل في األحكاـ الشرعية االعتداؿ كالتوسط بين طرفي التشديدِّ
 فين.رأيت ميبلن إلى أحد الطرفين، فذلك لمقابلة كمعالجة ميل مضاد ػ كاقع أك متوقع ػ في المكلٌ 

 عليها.ػ من مقصود الشارع في األعماؿ، دكاـ المكلف ّّ
 ثانيان: مقاصد المكلف

 ػ األعماؿ بالنيات، كالمقاصد معتبرة في التصرفات من العبادات كالعادات.ّْ
 ػ المقاصد أركاح األعماؿ.ّٓ
ف أف يكوف قصده في العمل موافقان لقصده في التشريع، كأال ػ قصد الشارع من المكلٌ ّٔ

 يقصد خبلؼ ما قصد.
 رع لو، فعملو باطل.ػ من ابتغى في التكاليف ما لم تشّٕ
 غير طريقها المشركع، فهو ساع في ضد تلك المصلحة.ػ من سلك إلى مصلحة ّٖ
ػ القصد إلى المشقة باطل، ألنو مخالف لقصد الشارع، كألف اهلل لم يجعل تعذيب النفوس ّٗ

 سببان للتقرب إليو، كال لنيل ما عنده.
أف يقصد العمل الذم يعظم أجره ػ ليس للمكلف أف يقصد المشقة لعظم أجرىا، كلكن لو َْ

 لعظم مشقتو من حيث ىو عمل.
ػ التكاليف العادية )تكاليف العادات كالمعامبلت( يكفي لصحتها أال يكوف القصد فيها ُْ

 مناقضان لقصد الشارع، كال يشترط فيها ظهور الموافقة.
لعمد في ترتب ػ ال فرؽ بين القصد كعدـ القصد في األمور المالية. كالخطأ فيها مساك لِْ

 الغـر على إتبلفها.
ف، القصد إلى مسبباتها. كإنما عليو الجرياف ػ ال يلـز في تعاطي األسباب من قبل المكلٌ ّْ

 تحت األحكاـ المشركعة ال غير.
 ػ إيقاع السبب، بمنزلة إيقاع المسبب، قصد ذلك المسبب أـ ال.ْْ

 ثالثان: كيف تعرؼ مقاصد الشارع؟
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 رع ال ينبني على ظنوف كتخمينات غير مطردة.ػ تحديد مقاصد الشآْ
ػ األمر بالفعل يستلـز قصد الشارع إلى كقوع ذلك الفعل، كالنهي يستلـز القصد إلى منع ْٔ

 كقوع المنهي عنو.
 ػ علل األحكاـ تدؿ على قصد الشارع فيها، فحيثما كجدت اتبعت.ْٕ
 على القصد إلى عدـ إيقاعو. ػ مدح الفعل دليل على قصد الشارع إلى إيقاعو، كذمو دليلْٖ
 االمتناف بالنعم، يشعر بالقصد إلى تناكلها كالتمتع بها مع الشكر عليها.ػ ْٗ
ػ كل أصل مبلئم لتصرفات الشارع، ككاف معناه مأخوذان من مجموعة أدلة، حتى بلغ درجة َٓ

 القطع، يبني عليو كيرجع إليو، كلو لم يشهد لو نص معين.
 ( إلى المسببات.قصد الواضع )كىو اهلل تعالى تلـزػ كضع األسباب يسُٓ
 ػ كل ما كاف مكمبلن كمقويان لمقصود شرعي، فهو مقصود تبعان.ِٓ
ػ إذا سكت الشارع عن أمر، مع كجود داعي الكبلـ فيو، دؿ سكوتو على قصده إلى ّٓ

 الوقوؼ عندما حد كشرع.
كمة أال يكوف ثىم حً ػ إذا فهمنا من الحكم الشرعي حكمة مستقلة لشرعو، فبل يلـز ْٓ

 أخرل، كمصلحة ثانية، كثالثة، أك أكثر من ذلك.
 الثالث عشرالمبحث 

 نماذج من المسائل التطبيقية المقاصدية
نػذكر فػػي ىػذا المبحػػث بعػػض النمػاذج التطبيقيػػة المقاصػدية ، التػػي راعػػى العلمػاء فيهػػا مقاصػػد 

قطع فيها بقػوؿ كاحػد، فػدين اهلل الشريعة، كبعض المسائل ىي في محل نظر كاجتهاد، كال يمكن ال
تعػػالى أكسػػع، كشػػريعتو أمضػػى، إاٌل أف النظػػرة المقاصػػدية تجعػػل لهػػذه المسػػائل قػػوة كرجاحػػة، كمػػن 

 ىذه المسائل باختصار ما يأتي :
كأف العبرة  مثبلن، حنفيشخص مذىبو شافعي خلف  وشخص مذىبصحة صبلة الفتول بػ ُ

، فما داـ أ باعتقاد اإلماـ ف اإلماـ يعتقد صحة صبلتو فصبلة المأمـو صحيحة ، كليس المأمـو
، كىذا مقصد عظيم لتقارب المسلمين في لى أف األئمة كلهم على ىدل كرحمةكىذا يدؿ ع
اإلماـ  مذىبفي قوم قوؿ ىذا عد رحمة لهم كسعة، ك كأف االختبلفات الفرعية تي  ،اآلراء الفقهية
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قاؿ اإلماـ الرافعي ػ  ،أف العبرة باعتقاد اإلماـك  ، كأخذ بو من أىل العلم، ػ رحمو اهلل ػ الشافعي
ىػ(:) إذا مس  الحنفي فرجو كصٌلى كلم يتوضأ أك ترؾ االعتداؿ في الركوع ِّٔ ترحمو اهلل ػ )

صحة اقتداء الشافعي بو كجهاف )أحدىما( كبو قاؿ  يأك قرأ غير الفاتحة في صبلتو فف كالسجود
طؤه غير مقطوع بو فلعل  الحق ما ذىب إليو )كالثانى( القفاؿ تصح، ألف صبلتو صحيحة عنده كخ

و ما لو اختلف ألف صبلة اإلماـ فاسدة في اعتقاد المأمـو فأشبى  ،كبو قاؿ الشيخ أبو حامد ال تصح
 .(ُ)...(كىذا أظهر عند األكثرين ،اجتهاد رجلين في القبلة يقتدل أحدىما باآلخر

فقاؿ: )االقتداء بأصحاب المذاىب المخالفين  هلل ػػ رحمو اكقد لخص  المسألة اإلماـ النوكم 
بأف يقتدم شافعي بحنفي ، كأما مالكي ال يرل قراءة البسملة في الفاتحة ، كال إيجاب التشهد 

كال ترتيب الوضوء كشبو ذلك. كضابطو أف تكوف صبلة اإلماـ  كالصبلة على النبي  األخير
و الختبلفهما في الفركع فيو أربعة أكجو: أحدىا صحيحة في اعتقاده دكف اعتقاد المأمـو أك عكس

: الصحة مطلقان قالو القفاؿ اعتباران باعتقاد اإلماـ كالثاني: ال يصح اقتداؤه مطلقان ، قالو أبو 
فكأنو لم يأت بو،  إسحاؽ اإلسفراييني، ألنو كإف أتى بما نشترطو كنوجبو فبل يعتقد كجوبو

الصبلة صح االقتداء ، كإف ترؾ شيئا منو أك شككنا في  كالثالث: إف أتى بما نعتبره نحن لصحة
كبو قاؿ أبو إسحاؽ المركزم كالشيخ أبو حامد االسفراييني ، تركو لم يصح، كالرابع : كىو األصح

القتداء كإف  كالبندنيجي كالقاضي أبو الطيب كاألكثركف : إف حققنا تركو لشيء نعتبره لم يصح
. ىذا حاصل الخبلؼتحققنا اإلتياف بجميعو أك شككنا   .(ِ)(صح  كىذا ييغل ب اعقتاد المأمـو

عن المفطرات قبل الفجر أمره مطلوب تؤيده النصوص كال تمنعو، إذ  باإلمساؾػ االحتياط ِ
فيو االبتعاد عن الوقوع في المحظور كقد أمرنا اهلل تعالى أف نبتعد عن حدكده تعالى فقاؿ سبحانو 

گ      گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ     گک  ک  ک ڑ  ک چ  في نهاية آيات الصياـ

كيلـز من ىذا اإلمساؾ عن المفطرات قبل الفجر بما يغلب على الظن أنو  ،(ّ) چڳ  

                            
  .ُّّ/ْفتح العزيز بشرح الوجيز )الشرح الكبير( (ُ)
  . ِْٖ/ْالمجموع  (ِ)
                 ُٕٖسورة البقرة : (ّ)



60 

 

قبل دخوؿ الفجر، كقد كاف ىدم النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم أف يجعل بين سحوره كصبلتو 
قتادة عن أنس عن زيد بن  مقداران كافيان من الوقت كحدان فاصبلن بين السحور كالفجر، فقد ركل

 ،ثابت رضي اهلل عنو قاؿ: )تسحرنا مع رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم ثم قمنا إلى الصبلة
 .(ُ)خمسين آية ( :قاؿ ،كم كاف قدر ما بينهما:قلتي 
ماـ ن قصد الحج كالتجارة كغيرىا، قاؿ اإلثواب من قصد الحج دكف التجارة أكثر ممٌ ػ ّ

ختاره ابن عبد السبلـ: أنو ال أجر لو مطلقان، تىساكل القصداف أـ ال. كاختار كالذم االسيوطي:)
اإلماـ الغزالي اعتبار الباعث على العمل، فإف كاف القصد الدنيوم ىو األغلب لم يكن فيو أجر، 

 المختار –أم السيوطي  –كإف كاف الديني أغلب كاف لو األجر بقدره، كإف تساكيا تساقطا. قلتي 
چ ) أف الصحابة تأٌثموا أف يتجركا في المواسم بمنى فنزلت: الي، ففي الصحيح كغيرهقوؿ الغز 

 .(ّ)في موسم الحج( (ِ) چ  چڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ
اإلماـ الحجة الغزالي ىو الموافق لمقاصد الشريعة الغراء، ألنها ىي التي تحدد مصير  وكما قال

:) إنما األعماؿ بالنيات، كإنما لكل امرئ ما األفعاؿ ك األقواؿ، كاألصل في ذلك كلو حديث
 .(ْ) (لنو 

، كيرل مطلقان سواءن في نفيس أك حقير (ٓ)عدـ صحة بيع المعاطاة المعتمد عند الشافعية ػْ
كىو مذىب الحنفية ما  ،صحة انعقاد البيع بالتعاطي  مطلقان سواء في النفيس أك الحقيرغيرىم 

قيدكا جواز المعاطاة بما إذا جرل بو العرؼ كبعضهم  ،ضيكالحنابلة ما عدا القا عدا الكرخي ،
ؽ فجوزكا صحة انعقاد البيع من توسط كفرٌ ، كمن العلماء كىم المالكية كجماعة من الشافعية

                            
لكاتب  ٕٗإتحاؼ األناـ بأحكاـ الصياـ ص . كانظر:َُٕٗكاه مسلم ؾ الصياـ باب: فضل السحور ح ر  ( ُ)

 ىذه السطور ػ عفا اهلل عنو ػ .

  .ُٖٗسورة البقرة :( ِ)
  .ُِاألشباه كالنظائر للسيوطي  (ّ)
  لكاتب ىذه السطور ػ عفا اهلل عنو ػ.  ّّانظر: الخبلصة في فقو الحج كالعمرة ص( ْ)
أخذ البائع الثمن كالمشترم المثمن دكف يأف يتفق البائع كالمشترم على ثمن كمثمن ك  بيع المعاطاة :ىو (ٓ)

أباه لكاتب ىذه السطور ػ عفا اهلل عنو ػ  نٍ أجازه كمى  نٍ انظر: بيع المعاطاة بين مى . إيجاب كقبوؿ عن تراض
  علق بها بالتفصيل.فقد ذكرت أقواؿ المذاىب في ىذه المسألة كأدلتهم كمناقشتها كما يت
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كىذا قوؿ الكرخي من الحنفية كابن سريج  ،بالتعاطي في األمور الحقيرة دكف األمور النفيسة
 .من الحنابلة كالغزالي من الشافعية كالقاضي أبي يعلى

:  قاؿ مالكك  ،عد بيعان كاختار جماعات من اصحابنا جواز البيع بالمعاطاة فيما يي  قاؿ النوكم: )
ف أك  ،ةصحيح صحابنا أف المعاطاة فيما يعد بيعان أكممن اختار من  ،فهو بيع الناس بيعان ه كل ما عد

كقاؿ  ،الركياني يفتى بو ككاف ،صاحب الشامل كالمتولي كالبغوم ،فهو بيع ه الناس بيعان ما عدٌ 
 .(ُ)ككذا قالو آخركف ،كىذا ىو المختار ( ىو المختار للفتول، كىذا المتولي :

ػ رحمو اهلل ػ بقوؿ اإلماـ مالك  ػ رحمو اهلل ػ كلقد أخذ السيد العبلمة أحمد بن حسن العطاس
في كتاب اهلل ميزاف العمل في المعامبلت آية كاحدة )المعاطاة ألنو يحمل الناس فقاؿ: بجواز
ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  چ  :تعالى

فإذا انتفى األكل بالباطل فبل حرج كإذا تكلمت في العلم ، (ِ) چ  ڃڄ  ڄ  ڃ  ڃ
لطو من أقواؿ القياس كأىلو، فإنو مثل الرقيب الداخل على أىل المأخوذ من القرآف فبل تخٍ 

كبركتو كفي كتب السلف المتقدمين من أحواؿ  ش عليهم كىذا يذىب بنور العلمشوٌ الصفاء، يي 
النبي صلى اهلل عليو كسلم كالصحابة رضي اهلل عنهم ،ما يدؿ على أف المعتبر كجود التراضي في 
معامبلتهم بأم صيغة كانت،حتى في النكاح ككاف السلف المتقدموف ينقلوف في كتبهم جميع ما 

ببعت أك  :عنو صلى اهلل عليو كسلم أنو تلفظ كلم ينقل ،يبلغهم ،بأسهل عبارة، كأتمها كأكملها
اشتريت، كعند اإلماـ مالك كل ما يعده الناس بيعا فهو بيع كىذا يحمل الناس ،فإذا كجد التراضي 
كانتفى األكل بالباطل كفرح اآلخذ كالمعطي كفى ،كنبو على ذلك صاحب البياف في أكؿ 

 .(ّ)(البيوع
عير فيجب ترؾ الناس يبيعوف أموالهم كيف يشاؤف، ك ػ جمهور الفقهاء قالوا: ال يجوز التسٓ

فقالوا: يا رسوؿ  قاؿ: غبل السعر على عهد رسوؿ اهلل  استدلوا بما كرد عن أنس بن مالك 
:)إف اهلل ىو المسعر القابض الباسط الرازؽ كإني ألرجو أف  اهلل: غبل السعر فسٌعر لنا، فقاؿ 

                            
  .ُُٗ/ٗالمجموع  (ُ)
  .ِٗسورة النساء :( ِ)
 ُّٕ( تذكير الناس صّ)
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، كقاؿ جماعة من العلماء: إف (ُ)مة من دـ كال ماؿ(ألقى اهلل تعالى كليس أحد يطلبني بمظل
التسعير جائز كقت الغبلء إذا تحكم أصحابو في سعره كتعدكا عن قيمتو فلولي األمر أف يسعر. 
كبهذا قاؿ الحنفية كركاية ثانية عن اإلماـ مالك، كابن العربي المالكي كابن الرفعة الشافعي كابن 

ا بو: إف في التسعير تقديمان للمصلحة العامة ػ كىي مصلحة الناس . كمٌما استدلو  (ِ)القيم الحنبلي
المضطرين إلى السلع ػ على المصلحة الخاصة ػ كىي مصلحة التجار في الربح ػ كتقديم المصلحة 

 العامة مقدمة على المصلحة الخاصة متفق عليو. 
ضبط األمر على قانوف : )الحق جواز التسعير ك ػ رحمو اهلل ػ  قاؿ اإلماـ ابن العربي المالكي

حق كما فعلو حق لكن على قوـو  ليس فيو مظلمة ألحد من الطائفتين، كما قالو المصطفى 
صٌحت نياتهم كديانتهم، أٌما على قوـو قصدكا أكل أمواؿ الناس كالتضييق عليهم، فباب اهلل أكسع 

 .(ّ) كحيكمو أمضى(
كبهذا قاؿ جماعة  كبرأسها أذلن،أف تدىن رأسها كىي في عدة الوفاة للمرأة يجوز ػ  ٔ 

فجاءت ، ابنو القاضي عبد اهلل لمنعو امرأة بذلك الشيخ عمر با مخرمة كقد عاتب  من العلماء،
 فقاؿ لها: يجوز ادىني رأسًك، ثم أنشأ أبيات يقوؿ فيها:تستفي األب 

ػػػػػػػػػػػر علػػػػػػػػػػػى النػػػػػػػػػػػػاس  يػػػػػػػػػػػا ابػػػػػػػػػػػن سػػػػػػػػػػػالم كراء القاضػػػػػػػػػػػي يىعس 
  

 مػػػػػػػػػػػػػػا تىغػػػػػػػػػػػػػػاضى لهػػػػػػػػػػػػػػم حتػػػػػػػػػػػػػػى علػػػػػػػػػػػػػػى طرقػػػػػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػػػػػرأس
   

 كايػػػػػػػػػػػش يبغػػػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػػػذا كالشػػػػػػػػػػػرع قػػػػػػػػػػػد فيػػػػػػػػػػػو نٌفػػػػػػػػػػػاس
  

 إف قرعػػػػػػػػػػػػو الحسػػػػػػػػػػػػن يأخػػػػػػػػػػػػذ طريػػػػػػػػػػػػق ابػػػػػػػػػػػػن عبػػػػػػػػػػػػاس
   

 مػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػرأ الركضػػػػػػػػػػة اللػػػػػػػػػػي نص ػػػػػػػػػػها ييػػػػػػػػػػذىب البػػػػػػػػػػأس
  

 كابػػػػػػػن عبػػػػػػػد السػػػػػػػبلـ قػػػػػػػد أفتػػػػػػػى كفػػػػػػػي قولػػػػػػػو إينػػػػػػػاس
   

 كاشػػػػػػػػػػػػػعل البػػػػػػػػػػػػػارزم مػػػػػػػػػػػػػن ضػػػػػػػػػػػػػوء شػػػػػػػػػػػػػعلتو نبػػػػػػػػػػػػػراس
  

 كالشػػػػػػػػػػػهير الكبيػػػػػػػػػػػر ابػػػػػػػػػػػن عقيػػػػػػػػػػػل أعمػػػػػػػػػػػق السػػػػػػػػػػػاس
   

                            
 ،كُُّْبػػاب: التسػػعير ح البيػػوع، كالترمػػذم ؾ: ،ُّْٓبػػاب: فػػي التسػػعير ح اإلجػػارة، ركاه أبػػو داكد ؾ: (ُ)

 حبػاف بػن صػححو كقػد مسػلم شػرط علػى إسػناده قاؿ: ىذا حديث حسػن صػحيح، قػاؿ الحػافظ ابػن حجػر:
 .ُْ/ّ.تلخيص الحبير كالترمذم

، كانظر: الخبلصة في ْْٔ، كالطرؽ الحكمية ُُْ/ّالبين ، كركضة الطُِْ/ّانظر: الفتاكل الهندية  (ِ)
 لكاتب السطور ػ عفا اهلل عنو ػ . ُٖفقو المعامبلت ص 

 .ِٓ/ٓانظر: عارضة األحوذم على سنن الترمذم  (ّ)
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 بع كال تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأسللبنايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة كالٌتوسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيع فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات
  

 سػػػػػػػػػػامح النػػػػػػػػػػاس كالػػػػػػػػػػنفس إف بغػػػػػػػػػػت منٌػػػػػػػػػػك نٌفػػػػػػػػػػاس
   

 (ُ)قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل لهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا: ال، كدعهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي لظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى الًضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيق تٍمتىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاس.
   

كلو في الشارع المتسع، ألنو يسبب في  ػػ المعتمد في مذىب الشافعية حرمة بناء دٌكةو ٕ
في شرحو  ازدحاـ المارة كإذا طالت المدة أشبو بالموضع الذم تمٌلكو، قاؿ الخطيب الشربيني

) ك ( يحـر ) أف يبنى في الطريق دكة ( بفتح هلل تعالى ػ:) المنهاج الطالبين للنوكم ػ رحمهما 
) أك يغرس شجرة ( كلو اتسع الطريق كأذف اإلماـ كانتفى الضرر لمنع  الداؿ أم مصطبة أك غيرىا

أشبو موضعهما الطركؽ في ذلك المحل كلتعثر المار بهما عند االزدحاـ كألنو إف طالت المدة 
) كقيل إف لم يضر ( ذلك  ...اإلمبلؾ كانقطع أثر استحقاؽ الطركؽ فيو بخبلؼ األجنحة كنحوىا

كقضية كبلمهم منع إحداث دكة كإف كانت بفناء داره كىو الظاىر  ..المار ) جاز ( كإشراع الجناح
 .(ِ)(كما جـز بو ابن الرفعة كإف قاؿ السبكي بجوازه عند انتفاء الضرر

القوؿ الثاني، حصل منها االضرار فبل يجوز حتى على مما سبق أف بناء الدكة إف  اتضح
سواء حصل الضرر للفاعل أك لغيره، فإنو يجب أف ك  ،ال ضرر كال ضرار : للقاعدة المتفق عليها

 يرفع.
، كقالوا: إنو  لما حج شكا إليو أناس من أبي سفياف  كقد حكي أف عمر بن الخطاب

 ، ككقف عليها، كدعاه، كقاؿ لو: كأخرب ىذا،عليها ، فجاء أمير المؤمنين عمر بنى دكة يىسميري 
فأبى فضربو بالدرة، فصاح، فضربو ثانيان كثالثان، كىو يستغيث كيرفع تلك األحجار، كأمير المؤمنين 
عمر يقوؿ: الحمد هلل الذم أذؿ أبا سفياف، فأصبح يستغيث بمكة فبل يغاث، ثم قاؿ: كاهلل 

 .(ّ)ه الحجارة على ظهرؾ، ففعللتنقلن ىذ
باب جاره  بقرب جدار أك كاإلصطبلػػ نص السادة المالكية على حرمة إحداث بيت للحيوانات   ٖ

كيمنع : )ػ رحمو اهلل ػ  قاؿ ابن فرحوف المالكي ، لما في ذلك من الضرر على الجار كالضرر يزاؿ

                            
  ُّٕتذكير الناس ص (ُ)
 .ِّٕ/ُ، ككفاية األخيار للحصنيِْٓ/ٔ، كانظر: البياف للعمرانيُْٖ/ِج مغني المحتا ( ِ)
  .ِِٗ/ُانظر: مجمع األحباب كتذكرة أكلي األلباب لمحمد بن الحسن الواسطي  (ّ)
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بلها كحركتها ليبل كنهارا كمنعها الرجل من إحداث إصطبل للدكاب عند باب جاره بسبب بولها كز 
 . (ُ)(الناس من النـو ككذلك الطاحوف ككير الحداد كشبهو

كأما عند السادة الشافعية فالمعتمد أنو يجوز إحداث اصطبل للحيواف في داره إذا احتاط       
المنع كأحكم الجدراف على األصح ، كالقوؿ الثاني عند الشافعية كىو مقابل األصح قوؿ قوم 

، كلهذا أخذ بو جمع من الشافعية خصوصان أف كثيران من الناس يعملوف اصطببلن ليس ئلضرار بول
المارة كإيذاء الجيراف  ءداخبلن في دكرىم كأبنيتهم، ،إنما ملتصقة بها، مما يترتب على ذلك إيذا

افعية ، كقد نقل ابن حجر الهيتمي ػ رحمو اهلل ػ مذىب الشبركائح الحيوانات الكريهة كنحو ذلك
كىو األقرب إلى ركح الشريعة  كاإلصطبل،كقوؿ جمع من العلماء من تحريم كل مؤذم للجار  

) كىاأٍلىصىحُّ أىن وي يىجيوزي أىٍف يػىت ًخذى دىارًًه :) ػ رحمو اهلل ػ  الغراء من رفع الضرر بالغير، قاؿ الهيتمي
ادو اٍلمىٍحفيوفىةى ًبمىسىاًكنى حىم امنا كىًإٍصطىٍببلن ( كىطىاحي  وننا كىفػيٍرننا كىمىٍدبػىغىةن ) كىحىانيوتىوي ًفي اٍلبػىز ازًينى حىانيوتى حىد 

ًمٍنوي ًفي ( كىقىص ارو ) إذىا اٍحتىاطى كىأىٍحكىمى اٍلجيٍدرىافى ( إٍحكىامنا يىًليقي ًبمىا يػىٍقًصديهي ًبحىٍيثي يػىٍنديري تػىوىلُّدي خىلىلو 
كىاٍختىارى جىٍمعه اٍلمىٍنعى ًمٍن كيل  ميٍؤذو لىٍم يػيٍعتىٍد كىالرُّكيىاًنيُّ أىن وي الى  إٍضرىارنا ًبًو . وً أىبًٍنيىًة اٍلجىاًر ؛ أًلىف  ًفي مىٍنعً 

اٍلمىٍتني أىن وي ييٍمنىعي إال  إٍف ظىهىرى ًمٍنوي قىٍصدي التػ عىنًُّت كىاٍلفىسىاًد كىأىٍجرىل ذىًلكى ًفي نىٍحًو إطىالىًة اٍلًبنىاًء كىأىفٍػهىمى 
ؿي بًنىٍحًو حىاًئًط اٍلجىاًر كىدىؽ  عىًنيفو يػيٍزًعجيهىا كىحىٍبًس مىاءو ًبًمٍلًكًو تىسٍ ييمٍ  ٍخبلى ًرم نىعي ًمم ا اٍلغىاًلبي ًفيًو اإٍلً

هىا قىاؿى الز رٍكىًشيُّ كىاٍلحىاًصلي مىٍنعي مىا يىضيرُّ اٍلًمٍلكى ديكفى اٍلمىاًلكً  اكىتيوي إلىيػٍ نىى يػىٍنبىًغي أى .... تنبيو : نىدى ٍف ييٍستىثػٍ
ًة ميًبيحي تػىيىمُّمو كىمىرىضو فىًإف    ال ًذم يىٍظهىري أىن وي ًمٍن قػىٍوًلًهٍم الى ييٍمنىعي ًمم ا يىضيرُّ اٍلمىاًلكى مىا لىٍو تػىوىل دى ًمٍن الر اًئحى

اؤيهي اٍلمىٍذكيوري ميًنعى ًمٍنوي كىًإال  فىبلى . و كال يو ابن حجر ػ رحمو اهلل ػ في محل  ، كتنب(ِ)(إٍف غىلىبى تػىوىلُّديهي كىًإيذى
إال إف تم االعتناء  يخفى أف االصطبل تنبعث منو ركائح كريهة مؤذية بسبب فضبلت الحيواف

 !! بنظافتو على استمرار
يتزكج الرجل من  النكاح الكمالية أف شركطمن  (ّ)كالشافعية كالمالكيةجمهور العلماء  اعتبار  ػ  ٗ

اليسار كنحو ذلك، ككذلك المرأة، كسبب ذلك أف مقصود  كأالحرفة  كأىي كفؤ لو في النسب 

                            
 .ّٗٔ/ّ، كانظر : الشرح الكبير للدرديرُِٔ/ِتبصرة الحكاـ في أصوؿ األقضية كمناىج األحكاـ (ُ)
 .ّْٔ/ِمغني المحتاجك  ،ِٖٓ/ٓركضة الطالبين  ، كانظر:ُّٕ/ّاجتحفة المحتاج بشرح المنه( ِ)
 .ِِٔ/ِ ، كالشرح الكبير للدرديرُّٔ/ّ، كمغني المحتاج ْٖ/ٕانظر: ركضة الطالبين ( ّ)
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الزكاج دكامو كاستمراره ال انقطاعو كانفصالو، فإف من يتزكج  من ىي كفؤ لو أك تزكجت من ىو  
 اىذك  ،يحصل لو لم يكونا كذلك كفؤ لها في الغالب يحصل  بينهما من التفاىم كالوئاـ ما ال

لطلبو  ستدعو لحكمتو كمي  كمقو   ،ت للمقصد األصليمثب   وىك  ،التوابعك من المكمبلت  عدُّ يي المقصد 
ستجلب لتوالي التراحم كالتواصل كالتعاطف الذم يحصل بو مقصد الشارع األصلي كمي  ،كإدامتو

كلم يشترط الفقهاء الكفاءة إال في حالة إجبار الولي ابنتو أك أختو، فبل بد  كالنكاح. من التناسل
ا كاف كلمٌ كقد حقق ذلك اإلماـ الشاطبي ػ رحمو اهلل ػ فقاؿ: )  يت فلها ذلك،من رضاىا فإذا رض

ككانت الكفاءة أقرب إلى التحاـ  ،ة للنزاع كأنفة أحد الزكجين أك عصبتهماغير الكفء مظن  
كىكذا  ،لمقصود النكاح كاف اشتراطها مبلئمان   ،الزكجيين كالعصبة كأكلى بمحاسن العادات

 .(ُ)(كاضح فثبوتها شرعان  ،الوجو ر تلك الشركط المذكورة تجرم على ىذااإلمساؾ بمعركؼ كسائ
ق من األعراؼ كالقضايا االجتماعية التي ارتضاه الناس أنفسهم مٌما ىو متعل   فاإلسبلـ أقر         

نكاح األكفاء، فليس ألحد كائنان من كاف أف يلـز غيره أف بجبلتهم كطبيعتهم، كمن جملة ذلك 
 .يزكجو ابنتو

الوقف على المسجد إما أف يصٌرح الواقف بأنو على العمارة أك على مصالحو أك يطلق.   ػَُ
كالثاني:   فاألكؿ كقولو: كقفت كذا على عمارة المسجد الفبلني أك على أف يصرؼ في عمارتو.

كالثالث: كوقفتو على المسجد. فاألكؿ صالحة أك على أف يصرؼ في مصالحو. كوقفتو على م
م كالمكانس كالمساحي، لٌ ؼ على العمارة يصرؼ في البناء كالتجصيص المحكم كالسي كىو الموقو 

 للمؤٌذف كفي ظلة يمنع إفساد خشب الباب من مطر كنحوه إف لم يضر بالمارٌة، كأجرة القيم ال
كاإلماـ كالحصر كالدىن، إال أف بعض أىل العلم رجح دخوؿ المؤذف كاإلماـ كالحصر كالدىن في 

مندرج ضمن العمارة للمسجد المعنوية كالحسية، كالعمارة المعنوية أعظم، كىو ذلك، فإف ذلك 
معلقان على قوؿ  قاؿ العبلمة محمد بن عبد الرحمن األىدؿ ػ رحمو اهلل ػالمقصود األىم، كلذا 

ىذه األربعة كمثلها ماء البركة من العمارة المعنوية، أقوؿ : : ) الفقهاء في عدـ دخوؿ المذكورات
ڱ  چ لحاقها بالعمارة الحسية، كقد سٌمى اهلل العبادة فيو عمارة فقاؿ: فيجوز إ ڳ  ڱ  

                            
  .ِّٖ/ُالموافقات ( ُ)
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ھ     ھڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ

، كىي عمارة معنوية. كمصرؼ الثاني كىو الموقوؼ على (1) چھ  ھ  ے  ے  ۓ  
المسجد، كيصرؼ مصالحو مصرؼ األكؿ الموقوؼ على العمارة، ألف العمارة من أىم مصالح 

. قاؿ في التيسير: كلو غير ضركرية كما شملو إطبلقهم، أيضان إلى مصالحو الخارجة عن العمارة
كجـز بو بعضهم في نظيره من الوصية، كذلك كأجرة المؤذف كاإلماـ كالحصر كالدىن، ... كالثالث 

لبغوم. كجـز بو كىو المطلق قيل: يسلك بو مسلك الموقوؼ على العمارة، نقلو في الركضة عن ا
صاحب الركضة كالعباب، قاؿ الشيخ زكريا: لكن نقل بعده عن فتاكل الغزالي عن خبلفو كأنو  
كالموقوؼ على المصالح كىو األكجو، كأفتى بو أبو العباس الطنبداكم كابن زياد، كاعتمده 

 .(ِ)(الحبيشي كصححو الشهاب الرملي كىو المعتمد
لمؤذف كاإلماـ كنحوىما على القوؿ المشهور من المذىب مع كقد علل الفرؽ بين القٌيم كا     

)قاؿ ابن حجر في :  فقاؿ ػ رحمو اهلل ػ األىدؿ أحمدمحمد بن  العبلمة ذكره قوؿ من لم يفٌرؽ،
م لحفظ العمارة، كاألئمة كالمؤذنوف لمصلحة المصلين، فتاكيو: كالفرؽ بين القيم كاألئمة أف القيٌ 

و يصرؼ للمؤذنين ح الركض ما نقلو في الركضة عن فتاكل الغزالي أنكاستوجو الشيخ زكريا في شر 
الموقوؼ على العمارة كما ىو محل الخبلؼ، كأفتى بو الوجيو ابن زياد تبعان  كاألئمة يعني في

لشيخو الطنبداكم، قاؿ الحبيشي: كىو المعتمد. كقاؿ ابن حجر في فتاكيو، كعن البغوم كغيره: 
سجد أك على المسجد يجوز شراء الحصر كالدىن منو، كالقياس أف الموقوؼ على مصالح الم

جواز الصرؼ إلى المؤذف كاإلماـ أيضان، كالصرؼ على نحو المنارة كالبئر كالبركة ليس من حيث 
 . (ّ)ذاتها بل من حيث انتفاع المسجد بها، كالصرؼ على رشا للبئر كمؤذف للمنارة(

ذف كاإلماـ كالخطيب كمن كاف عملو في المسجد كقد توسع السادة الحنفية في دخوؿ المؤ     
ع موافق لركح الشريعة الغراء، كالنظر لمقاصد مشركعية بناء بيوت اهلل عمارتو المعنوية ، كىو توسٌ 

تعالى في األرض ، فكما أف عمارة المسجد الحسية مطلوبة ، فمن باب أكلى العمارة المعنوية، 
                            

  . ُٖسورة التوبة :( ُ)
 .ِْٔ، ِّٔ/ِعمدة المفتي كالمستفتي ( ِ)
 .ِٖٓ/ّظر: الفتاكل الفقهية الكبرل البن حجر الهيتمي، كانِْٗ/ِعمدة المفتي كالمستفتي ( ّ)
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) ثم ما ىو أقرب لعمارتو الخ ( أم فإف انتهت عمارتو كفضل قولو قاؿ ابن عابدين ػ رحمو اهلل ػ : )
قاؿ في  ،من الغلة شيء يبدأ بما ىو أقرب للعمارة كىو عمارتو المعنوية التي ىي قياـ شعائره

الحاكم القدسي كالذم يبدأ بو من ارتفاع الوقف أم من غلتو عمارتو شرط الواقف أكال ثم ما ىو 
ة كاإلماـ للمسجد كالمدرس للمدرسة يصرؼ إليهم إلى قدر  أقرب إلى العمارة كأعم للمصلح

كقولو إلى آخر المصالح أم مصالح المسجد يدخل فيو المؤذف كالناظر كيدخل  ... كفايتهم
 .(ُ)(ألنو إماـ الجامع ،تحت اإلماـ الخطيب

ؿ المختارين في المذىب يتأيد أخذه بقو  اختياركال يخفى أف القوؿ المرجوح في مذىبنا أك    
أحد من أىل المذاىب األربعة، كقد نقل العبلمة عبد الرحمن بن عبيد اهلل السقاؼ ػ رحمو اهلل ػ 

قاؿ أحمد مؤذف : من قواعد الترجيح أف القوؿ : )  عن جماعة من الشافعية يقرر ذلك كمما قالو
ف توجد المرجوح في المذىب يتأيد بمن قاؿ بو من األئمة األربعة. كىذه من الغوامض التي قل أ

ػ أم فتاكل  عند أبناء العصر، بعد أف كانت عند مشايخنا من الواضحات.. كنقل عن الهجرانية
أف االختيار في قوؿ اإلرشاد اختير جواز جمع لمرض، اختيار مذىبي  العبلمة بامخرمة الهجرانية ػ 

األصح. كقد كاف إذ قد اختاره النوكم. ثم ذكر ما مٌر أف ما اختاره النوكم في ركضتو يكوف بمعنى 
ن قاؿ بجوازه القاضي حسين، كىو اختيار النوكم لذلك موافقة للخطابي كالمتولي كالركياني.. كممٌ 

قد سئل العبلمة ن بو قصور ما في الفتح . ك بمعناه ، كىو نفيس جدان يتبيٌ  ػأى. مذىب األماـ أحمد
الجمعة ، فأجاب عدد  د بن عبد الرحمن الناشرم ىل يجوز تقليد المختارين كالسيوطي فيأحم

.. قاؿ الجوىرم: كما قالو الناشرم ىو  ػأى .شيخو المحقق ابن زياد جواز ذلكبأف الذم اعتمده 
 .(ِ) (المعتمد عندم، فيجوز تقليد المختارين، ألنهم بالنسبة لتلك المسألة مجتهدكف

 الخاتمة

 أثر النوايا في األحكاـ

بل  قد يكوف خيران كقد شران  بحسب تغٌير النية،للنية أثر كبير في العمل ، فالعمل الواحد 
                            

  .ّٕٔ/ْحاشية ابن عابدين ( ُ)
  .ّٖ/ُكاـ في تحقيق األحكاـ صوب الر ( ِ)
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،  في الواجب كغيره تفرؽ النية بين الطاعة كالعادة كاالغتساؿ ، كتفرؽ بين مراتب العبادات
اًء  :) لهذا قاؿ رسوؿ اهلل ك  فالقصد ىو في الحقيقة لبُّ األعماؿ كجوىرىا ، ًإف  أىٍكثػىرى شيهىدى

 .(ُ)(قىًتيلو بين الص ف ٍيًن اهلل أىٍعلىمي بًًني ًتوً  أمتي أىٍصحىابي اٍلفيريًش كىريب  
 :ضرباف مقاصد أصلية كمقاصد تابعةفي العبادات كالمعامبلت  المقاصد الشرعية 

كل ملة   يالحظ فيها للمكلف كىى الضركريات المعتبرة ف يالت يفأما المقاصد األصلية فه
ألنها قياـ بمصالح عامة مطلقة ال تختص ،ية كإنما قلنا إنها ال حظ فيها للعبد من حيث ىى ضركر 

بحاؿ دكف حاؿ كال بصورة دكف صورة كال بوقت دكف كقت لكنها تنقسم إلى ضركرية عينية كإلى 
نفسو فهو مأمور بحفظ دينو اعتقادا كعمبل  يفأما كونها عينية فعلى كل مكلف فضركرية كفائية 

صبلة مثبلن للتوجو إلى اهلل تعالى بالشكر، كنيل ، فالكبحفظ نفسو قياما بضركرية حياتو كبحفظ عقلو
جميع  يبالغير أف يقـو بها على العمـو فكأما كونها كفائية فمن حيث كانت منوطة رضاه. 

 .ال تقـو الخاصة إال  بها يلفين لتستقيم األحواؿ العامة التالمك
مقتضى ما  ركعي فيها حظ المكلف فمن جهتها يحصل لو يالت يكأما المقاصد التابعة فه

ت كذلك أف حكمة الحكيم جبل عليو من نيل الشهوات كاالستمتاع بالمباحات كسد الخبٌل 
الخبير حكمت أف قياـ الدين كالدنيا إنما يصلح كيستمر بدكاع من قبل اإلنساف تحملو على 

 ، كحفظ الماؿ، كنيل احتراـ الناس ، كاالستراحة إليها.اكتساب ما يحتاج إليو ىو كغيره
بين العبادات كالمعامبلت أف العبادات إذا اتجو المكٌلف في العبادات إلى المقاصد  كالفرؽ

التابعة كحقن دمو بأف ال يقتل إف صٌلى ، فحينئذ بطلت عبادتو، ككاف ذلك منو ريان، كفعل أىل 
النفاؽ ، ألف المقاصد التابعة في العبادات ينبغي أف تحصل عرىضان ، كال يجوز أف يتوجو إليها 

كٌلف بالقصد. أما في المعامبلت فإنو يجوز للمكٌلف أف يٌتجو بالقصد إذا كاف قصده موافقان الم
، فيجوز للناكح أف يقصد االستمتاع بالزكجة، لكن ال يجوز لو أف يقرف ىذا القصد  لقصد الشارع

المواصل مخالف للشرع فيعمد إلى نكاح المتعة، بل ينبغي أف يكوف نكاحو على سبيل  بقصد

                            
.  كرجاؿ سنده موثقوف ، قاؿ ابن حجر:َِٕ/ُ، كابن أبي شيبة في مصنفو ّٕٗ/ُركاه أحمد في مسنده( ُ)

ره ذكر ابن مسعود كفيو ابن لهيعة كحديثو أا كلم ركاه أحمد ىكذ ، كقاؿ الهيثمي:ُْٗ/َُفتح البارم 
 .َِّ/ٓ. مجمع الزكائدنو مرسل كرجالو ثقاتأحسن كفيو ضعف كالظاىر 
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 .(ُ)ساكنة كذلك ىو قصد الشارع حتى يفضي النكاح إلى ثمرتو كىي: تعمير الكوفكالم
ف فػي الػدخوؿ لتكػاليف إذا علػم قصػد المصػلحة فيهػا فللمكلٌػا قػاؿ الشػاطبي ػ رحمػو اهلل ػ :)

 :تحتها ثبلثة أحواؿ
ال فهذا ال إشكاؿ فيو كلكػن ينبغػي أف  ،أف يقصد بها ما فهم من مقصد الشارع في شرعها :أحدىا

حسػبما  إذ ليسػت بعقليػة ،دت مػن طريػق التعبٌػألف مصػالح العبػاد إنمػا جػاء ،يخليو من قصػد التعبػد
فإذا اعتبر صار أمكػن فػي التحقػق بالعبوديػة كأبعػد  ،تقرر في موضعو كإنما ىي تابعة لمقصود التعبد

آلمػر ن فهػم المصػلحة فلػم يلػو علػى غيرىػا فغػاب عػن أمػر افكػم مٌمػ ،فعػن أخػذ العاديػات للمكلٌػ
فػإف المصػالح ال يقػـو  كأيضػان  .ت خيرات كثيرة بخبلؼ ما إذا لم يهمل التعبػد فوٌ كىي غفلة تي ، بها 

كمػػا أقلػػو إذا نظػػر فػػي مسػػلك العلػػة  ،علػػى الحصػػر دليػػل علػػى انحصػػارىا فيمػػا ظهػػر إال دليػػل نػػاص  
فػإذا لػم يثبػت  لهػذه الحكػم لم أشرع ىذا الحكػم إاٌل  أف يقوؿ مثبلن  النصي إذ يقل في كبلـ الشارع

 الحصر أك ثبت في موضػع مػا كلػم يطػرد كػاف قصػد تلػك الحكمػة ربمػا أسػقط مػا ىػو مقصػود أيضػان 
 .من شرع الحكم فنقص عن كماؿ غيره

كىػذا أكمػل  ،ا اطلػع عليػو أك لػم يطلػع عليػوأف يقصد بهػا مػا عسػى أف يقصػده الشػارع مٌمػ :كالثانى
كالقصػد إليػو فػي التعبػد فػإف الػذم يعلػم أف ىػذا العمػل  أنو ربما فاتو النظػر إلػى التعبػد من األكؿ إاٌل 

عػن امتثػػاؿ  للمصػلحة غػافبلن  فقػػد يعمػل العمػل قاصػدان  ،شػرع لمصػلحة كػذا ثػم عمػل لػذلك القصػد
ت قصػد فػوٌ كالعامػل علػى ىػذا الوجػو عملػو عػادم فيي  ،األمر فيها فيشبو من عملها من غير كركد أمر

يو قصد التقرب إلى المخلوؽ أك الوجاىػة عنػده أك نيػل كقد يستفزه فيو الشيطاف فيدخل عل ،التعبد
كقػػد يعمػػل ىنالػػك لمجػػرد حظػػو فػػبل  ،شػػيء مػػن الػػدنيا أك غيػػر ذلػػك مػػن المقاصػػد المرديػػة بػػاألجر

 .يكمل أجره كماؿ من يقصد التعبد
فهػػذا أكمػػل كأسػػلم أمػػا   ،أف يقصػػد مجػػرد امتثػػاؿ األمػػر فهػػم قصػػد المصػػلحة أك لػػم يفهػػم :كالثالػػث

فإنػو  كأيضػان  ،إذ لػم يعتبػر إال مجػرد األمػر ملبيػان  كمملوكػان  مػؤتمران  نو نصب نفسػو عبػدان كونو أكمل فؤل
كلػم يكػن ليقصػر العمػل  ،لما امتثل األمر فقد ككل العلػم بالمصػلحة إلػى العػالم بهػا جملػة كتفصػيبلن 

 على بعض المصالح دكف بعض كقد علم اهلل تعالى كل مصػلحة تنشػأ عػن ىػذا العمػل فصػار مػؤتمران 
                            

 .ّٖٗ/ِانظر: الموافقات ( ُ)
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كأما كونػو أسػلم فػؤلف العامػل باالمتثػاؿ عامػل ، ي تلبيتو التي لم يقيدىا بعض المصالح دكف بعض ف
بمقتضػػى العبوديػػة كاقػػف علػػى مركػػز الخدمػػة فػػإف عػػرض لػػو قصػػد غيػػر اهلل رده قصػػد التعبػػد بػػل ال 
يدخل عليو في األكثر إذا عمل على أنو عبد مملوؾ ال يملك شيئا كال يقدر على شيء بخػبلؼ مػا 

ذا عمػػل علػػى جلػػب المصػػالح فإنػػو قػػد عػػد نفسػػو ىنالػػك كاسػػطة بػػين العبػػاد كمصػػالحهم كإف كػػاف إ
فػإف حظػو  كأيضػان ، كاسطة لنفسو أيضػا فربمػا داخلػو شػيء مػن اعتقػاد المشػاركة فتقػـو لػذلك نفسػو 

ىنػا ممحػػو مػن جهتػػو بمقتضػػى كقوفػو تحػػت األمػر كالنهػػي كالعمػػل علػى الحظػػوظ طريػق إلػػى دخػػوؿ 
 .(ُ)(ل على إسقاطها طريق إلى البراءة منهاالدكاخل كالعم

ىكذا ينتهي ـ كترجيحو للقوؿ الثالث :)يقوؿ حٌمادم العبيدم بعد كبلـ الشاطبي المتقدٌ 
لغي المصلحة تمامان، عماؿ التكليفية إلى نظرة صوفية تي الشاطبي في تعمُّقو للعبلقة بين النوايا كاأل

المقاصد الشرعية كلها. كلسنا ندرم أناقض نفسو، تلك المصلحة التي أقاـ عليها صرح بحثو في 
الصة، متخذان النظر المصلحي تيجة، أك ىذه النظرة التعبدية الخأـ كاف يريد أف ينتهي إلى ىذه الن

يبدك من غموض نواياه، فإنو يلوح للمتأمل كأنو ييسوٌغي الموقفٍين معان في  ة للبحث ؟ مهمامطيٌ 
ة، كلكن ىذه الشفافية الركحية تيعدُّ غاية ال ينتهي إليها إال الصفوة األحواؿ العادية للحياة اإلنساني

 .(ِ)الذين بلغوا في إخبلص الدين هلل درجة رفعتهم عن كل اعتبار مصلحي يتعلق بالدنيا(
كاالستفادة منها في  كلعل الشاطبي ػ رحمو اهلل ػ يريد بياف مصالح الشرع كما يترتب عليها،

، بل فحسبيقوؿ: ال ينبغي للعاقل النظر إلى المصلحة كأنو ثم   جهااألحكاـ الشرعية كاستخرا
إلى أف يصل بك إلى ىذه الرتبة ، كىي اإلتمار كىي من يتدرج الشاطبي من خبلؿ مباحث كتابو 

 ػػ كاهلل تعالى أعلم ػػ . ، كطريقها النظر إلى أسرار التشريع أعظم المصالح على اإلطبلؽ
 
 
 
 

                            
 . ّٕٓػػػ    ّّٕ/ِالموافقات ( ُ)

 .ُْٔالشاطبي كمقاصد الشريعة ( ِ)
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 فهرس المصادر كالمراجع

 رشاد الفحوؿ إلى تحقيق الحق من علم األصوؿ، لمحمد بن علي الشوكاني، دار الكتبإ  
 ـ.ُْٗٗػُُْْ، ُالعلمية، بيركت، ط

 سليم  تحقيق: ،إبراىيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي ،االعتصاـ
 .ـُِٗٗ -ىػ ُُِْ، ُ،طدار ابن عفاف، السعودية ،بن عيد الهبللي

  طو عبد الرءكؼ ، تحػ: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي، لقعين عن رب العالمينإعبلـ المو
 ـ.ُّٕٗبيركت ، ، دار الجيل ،سعد

 تحقيق خليل المنصور ،حمد بن إدريس الصنهاجي القرافيأل ،أنوار البركؽ في أنواء الفركؽ، 
 .ـُٖٗٗ -ىػ ُُْٖ ، بيركت ،دار الكتب العلمية

 تحقيق د. عبد العظيم  ،لملك بن عبد اهلل بن يوسف الجوينيعبد ال ،البرىاف في أصوؿ الفقو
 ق.ُُْٖ ، دار الوفاء، مصر،محمود الديب

  تذكير الناس بما كيجد من المسائل الفقهية كما يتعلق بها في مجموع سيدنا اإلماـ أحمد بن
 مطبعة حٌساف القاىرة. جمع أبو بكر العطاس عبد اهلل علوم الحبشي ، ،حسن العطاس

 ق ُِْْ، ُفات ، لعلي محمد الجرجاني، دار إحياء التراث العربي، لبناف، طالتعري
 ـ.ََِّػ
  تعليل األحكاـ عرض كتحليل لطريقة التعليل كتطورىا، لمحمد مصطفى شلبي ، مطبعة

 ـ. ُْٕٗاألزىر، 
 ُّٕٗق ػ ُّٔٓ، ِمطبعة الحلبي، ط ، مع حاشية البناني للسبكي جمع الجوامع. 
 ىػ .ُّٓٓ، ُالتراث، القاىرة، ط حمد كلي اهلل الدىلوم، دارحجة اهلل البالغة، أل 
  ،سنن ابن ماجو، لمحمد بن يزيد أبو عبد اهلل القزكيني، تحػ: محمد عبد الباقي، دار الفكر

 بيركت.
  سنن أبي داكد، لسليماف بن األشعث أبو داكد السجستاني، تحػ: محمد محي الدين عبد

 الحميد، دار الفكر. 
  ،لمحمد بن عيسى الترمذم السلمي، تحػ: أحمد محمد شاكر كآخركف، دار سنن الترمذم
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 إحياء التراث العربي.
  سنن النسائي، ألحمد بن شعيب النسائي، تحػ: عبد الفتاح أبو غده، مكتبة المطبوعات

 .ُٖٔٗػَُْٔ، ِاإلسبلمية، حلب، ط
 ق ػ ُُِْ، ُالشاطبي كمقاصد الشريعة، للدكتور حمادم العبيدم ، دار قتيبة ، ط

 ـ.ُِٗٗ
 المكتب اإلسبلمي، كآخر شعيب األرنؤكط تح: ،الحسين بن مسعود البغوم ، شرح السنة، 

 .ـُّٖٗ -ىػ َُّْ ،ِ، طدمشق
  محمد بن إسماعيل البخارم الجعفيػ، ل الجامع الصحيح المختصرصحيح البخارم ػ  ،

 ،ُٕٖٗ – َُْٕ، ّ، طدار ابن كثير، بيركت ،د. مصطفى ديب البغا تحػ:
 دار  ،محمد فؤاد عبد الباقي ، تحػ:مسلم بن الحجاج القشيرم النيسابورميح مسلم، لصح

 .بيركت ،إحياء التراث العربي

 ُصوب الركاـ في تحقيق األحكاـ، لعبد الرحمن بن عبيد اهلل السقاؼ، مطابع سحر،ط ،
 ـ.ُِٗٗق ػػػػ ُُِْ

  طي، مؤسسة الرسالة ضوابط المصلحة في الشريعة اإلسبلمية ، لمحمد سعيد رمضاف البو
 . ِ،ط

 ق ػػ ُِّْ، ِعمدة المفتي كالمستفتي ، لمحمد بن عبد الرحمن األىدؿ، دار المنهاج، ط
 ـ.ََِِ

 دار  ،حمد بن علي بن حجر العسقبلني الشافعيشرح صحيح البخارم، أل فتح البارم
 .ُّٕٗبيركت ،  ،المعرفة

 ىػ ػ 2ُُِْٓر عبد الرحمن ،مطابع السوداف للعملة، طفقو المقاصد ، لعبد اهلل الزبي
 ـ.ََِْ

 :حميد مسعد  الفوائد المكية فيما يحتاجو طلبة الشافعية، لعلوم بن أحمد السقاؼ، تح
 ـ.ََِّق ػػػ ُِْْ، ُالحالمي، دار الفقيو، ط

 ق.ُُِْ، ُآبادم، ط القاموس المحيط، لمحمد بن يعقوب الفيركز 
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 ـ.ََِٗق ػػ َُّْ، ُمد سعيد البوطي، دار الفارابي، طقضايا فقهية معاصرة ، لمح 
 بيركت.دار الكتب العلمية ، بن عبد السبلـ عز الدينلل ،قواعد األحكاـ في مصالح األناـ ، 
 ُلساف العرب، لمحمد بن منظور المصرم، دار صادر، بيركت، ط. 
 ق.ُُِْ ،دار الفكر، بيركت ،علي بن أبي بكر الهيثمي، لع الزكائد كمنبع الفوائدمجم 
  :المستدرؾ على الصحيحين، لمحمد بن عبد اهلل أبو عبد اهلل الحاكم النيسابورم، تحػ

،  ُمصطفى عبد القادر عطا مع تحقيقات الذىبي في التلخيص، دار الكتب العلمية، بيركت، ط
 ـ.َُٗٗق ػُُُْ

 تحقيق محمد عبد السبلـ عبد  ،محمد بن محمد الغزاليل ،ى في علم األصوؿالمستصف
 ق.ُُّْ ، بيركت ،دار الكتب العلمية ،الشافي

  ،مسند اإلماـ أحمد بن حنبل، ألبي عبد اهلل أحمد بن حنبل الشيباني، تحػ: شعيب االرنؤكط
ألحمد في ختم مؤسسة قرطبة، القاىرة.  كالمسند، بشرح أحمد محمد شاكر كمعو المصعد ا

 ـ.ُِٕٗق ػػُِّٗمسند اإلماـ أحمد، البن الجزرم ، دار المعارؼ، مصر، 
 حمد بن محمد بن علي المقرم أل ،المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي

 ، بيركت.المكتبة العلمية ،الفيومي
 مكتبة الرشد، كماؿ يوسف الحوت  ، تحػ:عبد اهلل بن محمد بن أبي شيبةالمصنف، ل، 

  ق.َُْٗ، ُ،  طالرياض

  مطلب اإليقاظ في الكبلـ على شيء من غرر األلفاظ، لعبد اهلل بن الحسين بلفقيو، دار
 ـ.ُٓٗٗق ػػػ ُُْٓالمهاجر للنشر، توزيع مكتبة تريم الحديثة،

 المجيد  حمدم بن عبد ، تحػ:سليماف بن أحمد بن أيوب الطبرانيالمعجم الكبير، ل
 ـ.ُّٖٗ ق ػ َُْْ، ِ، طالموصل ،حكممكتبة العلـو كال ،السلفي

 في األحاديث المشتهرة، لعبد الرحمن السخاكم، دار األدب العربي،  المقاصد الحسنة
 ق.ُّٕٓمصر، 

 ق ػ  ُِْٖ،  ِر السبلـ ، طمقاصد الشريعة اإلسبلمية ، لمحمد الطاىر بن عشور ،دا
 ـ ََِٕ
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  ، ق ػػ ُِْٓليوسف حامد العالم ، الدار السودانية للكتب ،مقاصد الشريعة اإلسبلمية
 ـ.ََِْ

 تحقيق عبد اهلل دراز الشاطبي ، براىيم بن موسى اللخميإل، الموافقات في أصوؿ الفقو، 
 ،بيركت. دار المعرفة

 إلماـ الشاطبي ، ألحمد الريسوني ،الدار العالمية للكتاب اإلسبلمي نظرية المقاصد عند ا
 ـ.ُِٗٗق ػ ُُِْ،  ِ،ط

 م طاىر أحمد الزاك  ، تحػ:مبارؾ بن محمد الجزرمل، لالنهاية في غريب الحديث كاألثر
 ـ.ُٕٗٗ ق ػُّٗٗبيركت ،  ،المكتبة العلميةكآخر، 
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