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بدأت األسئلة واالستشكاالت لدى المتكلمين والفقهاء تحت عنوان الِعلَل أو حكمة التشريع. وُفهمت 
أساســاً على أنها تدقيٌق في مباحث الِعلّة في القياس. ثم تبين أنّ العلّة ال تستوفي المسألة. فقد قال 
اهللا ســبحانه وتعالى: ﴿  ´ º ¹ ¸ ¶ μ ﴾، وال ُيــدرَُك ُكنْهُ ذلك، فضًال 
عن إمكان القياس عليه. ولذا فقد ذهب البحث باتجاهين: اتجاه فقه التعليل، واتجاه حكمة التشريع. 
وحكمة التشريع تتقصد الفلســفة والنظرية العامة. أما االتجاه األول فيتناول الدقائق والتفاصيل في 

الحاالت العملية.
وقد ذكــر الباحثون في التاريخ الفقهي في الســنوات األخيرة أنّ مباحث حكمة التشــريع بدأت 
تؤتــي ثمارها في القرن الخامس الهجري / الحادي عشــر الميالدي، عندمــا ظهرت مقولة األصول 
الخمسة أو الضرورات الخمس التي أُنزلت من أجلها أو لصونها األديان والشرائع: حق النفس، وحق 
الدين، وحق العقل، وحق الكرامة، وحق الِملْك. وهي األصول التي سّماها عز الدين بن عبد السالم: 
مصالح في كتابــه: قواعد األحكام في مصالــح األنام، ثم اكتملــت النظرية في كتــاب الموافقات 

للشاطبي الذي عاش في القرن الثاني الهجري.
لقد شهدت نظرية المقاصد أو المصالح حياًة جديدًة في القرن التاسع عشر عندما بدأ الفقهاء 
دون يستخدمونها للنهوض باالجتهاد في الفقه اإلســالمي، وفقه الشأن العام، والعالقات بين  المجد
المســلمين وغيرهم. وقد َمر قرٌن طويــٌل على ذلك النُزوع النهضــوي والتجديدي، ولذلك صار من 

الضروري القياُم بمراجعٍة شاملٍة للملّف، ملّف حكمة التشريع وفقه المقاصد قديماً وحديثاً.
وكانت لفقهاء ُعمان جهوٌد كبرى في مجال المقاصد، ومجــال القواعد، والفقه المقارن أو فقه 
االختالف. ولذا فقــد جاءت أعمالُ المؤتمر شــاملًة وعلى يد كبار الفقهــاء والباحثين، وهي تتناول 

مسألة المقاصد قديماً وحديثاً، كما تتناول جهود الفقهاء الُعمانيين فيها.
إنه عمٌل علمي كبير، ونسأل اهللا سبحانه وتعالى التوفيق لما فيه خدمة دينه وشريعته.
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الحمُد ِهللا، والصالُة والسالُم على رسولِ اِهللا..
وبعد؛ فإنه قد شاعَ بين الدارسين أن الشاطبي المالكي (الـُمتَوفى أواخَر القرِن الثامِن الهجري) 
أول من َكتَب في المقاصــِد، في كتابِه المهم «الموافقاُت في أصول الشــريعة»، َبيَــد أن المصطلَح 
يعــوُد في الحقيقِة إلى القرِن الخامِس الهجري، وقد اســتعملَهُ كثير من ُفقهــاِء المذاهِب باللفِظ أو 
بالمعنى منذ حقبٍة ُمبكرة، بيَد أن الفضَل ال ُبد أن ُيذكر ألهلِه، فالحق أن الشــاطبي هو الذي صاغَ 
ِفعًال نظرية في المقاصِد، أعطت الموضوعَ صفَة االســتقراِء والشموِل، وربطتهُ بعلومِ الفقِه والشريعِة 
الحديَث عــن المصالِح، والمصلحــُة دليٌل فرعي في بعــِض المدارِس  األخرى، فقِد اعتــاد الفقهاءُ 
الفقهيِة منذ القرن الثالــِث الهجري. وهكذا فقد كاَن المبدأُ ملحوًظا، والفكرةُ األساســيُة كما ذكر 
الشــاطبي أن الشــارع قصد بالتشــريِع إقامة المصالح األخروية والدنيوية. والمصالُح األساسيُة أو 

الضروريُة ـ كما يقول الفقهاءُ ـ هي: الدينُ والنفُس والعقُل والنسُل والملُك.
والواقُع أن لهذا األمــِر طرفيِن يتالقياِن لكنهما قــد ال يتطابقان: العلــُة والمقصُد، بل ويمكن 
القــولُ: إن بينهما عموًما وخصوًصــا، فالعلة ُتعنى بالجزئيــات، والمقصُد ُيعنــى بالكليات والمعاني 

الكبرى للشريعة، وبينهما القواعُد الشرعية التي هي بمثابة الرابِط بين القياس وفقه المقاصد.
وهناك من ذهَب من المحدثين إلى أن القياَس حد من قدرِة الفقيِه على االجتهاِد.

الحقيقُة أن هذِه السلسلة التي تبدأ من الجزئي وتنتهي إلى الكلي والعام، تظُل َحيويتُها موقوفة 
على َتواصِلها وانِفتاِحهَا، فالقياُس لم ُيَجّمد الفقه ولن يجمدُه إذا ظلّ منفتًحا على المقاصِد العامِة، 
 a ` ﴿ :والمصالِح الضروريِة لألمِة وللبشــريِة جمعاء، ففي القرآن الكريــم قولهُ تعالى
 N M L K J I H G F E ﴿ :ُ[األنبياء: 107] وقولــه ﴾ d c b
U T S R Q PO ﴾ [الحجــرات: 13]، وقــد اعتبَر كثير من الفقهاِء أن الشــرائَع كلها 

ِإنَما أُنِزلت من أجِل صوِن مصالح العباد.

áª∏`c
á`«æjódG  ¿hDƒ`°ûdGh  ±É`bhC’G  IQGRh

»ªdÉ°ùdG ¿Éª«∏°S øH øªMôdG óÑY



المقـاصـد الشـرعيـة10 أعمال ندوة تطور العلوم الفقهية 

وهكذا فالمقاصُد تتضمن تبياَن أمرين اثنين: المهمات العامة لألدياِن والشــرائِع، وهو مبحث 
يتّخذ أهمية خاصة وســط الظــروف الراهنة والمتغيــرات العاصفة، وبخاصــٍة أن ُمختلَف الديانات 
متزايًدا ونهوًضا كبيًرا إلحســاِس البشــريِة الطاغي بالحاجِة إليها، واكتمال شخصيِة  تشــهُد إحياءً 
اإلنســان، ونظامه األخالقي بالُبعِد الديني وقد اهتدى العلماءُ المسلمون لهذا المبحث منذ القديم، 
اإلسالمِ، ومناقُب اإلســالمِ، وفضائُل الدين،  وعناوين مثل: محاســنُ  فظهرت مؤلفات تحت أســماءَ 
وقد كان هناك تركيز في تلك المؤلفات على خمســِة أمور اعتبرت المحاســن الرئيسية في الدين: 
التعارف غاية  وهي التوحيُد، وموافقــة الفطرة، والدعوة إلى المســاواِة بين بني البشــر، واعتبــارُ 
الوجوِد البشري، والجمُع بين المصالِح الدنيوية واألخروية. ومن الجانِب نفسه في األزمنِة الحديثِة 
والمعاصرة، جرت اإلفادةُ من الدفاِع القديِم عن اإلســالمِ، لتطويِر علمٍ أو اختصاٍص بغرِض الدفاع 
تبيان منزلتِه في حياِة المســلمين، وفي حاضرِة العالم وبســبب الطبيعِة  عن الديِن أيًضا، وإعــادةُ 
ى بعض الباحثين هذا االهتمام بعلِم الكالمِ الجديد، ورغم انهماك كثير  الدفاعية للحقل الجديد سم
من العاملين على المقاصِد بالمناهِج المعاصرِة بمكافحِة التغريب، والدفاِع عن الهوية والتوّســِع في 
بعض المجاالت الهامشــية، مثل اإلعجــاِز العلمي، فإن علم الكالم الجديد هــذا أفاد في إعادِة ثقة 
المسلمين بأنفســهم ودينهم، كما فتَح اآلفاق للمشــاركِة في عالِم العصِر ومنجزاتِه اإلنسانية، مثل 
والعقُل والنفُس والنســُل والملُك، باعتبارها إنجازًا  أطروحِة الضروريات الخمس: الدينُ  اســتخدامِ 

إسالمًيا في مجال حقوق اإلنسان.
األمُر الثاني أو المســتوى الثاني لمســألة المقاصد: أهميتُها الفائقة في مجال االجتهاد، وفتُح 

اآلفاِق للتجديِد الفقهي، ورؤية القضايا والمشكالت في ضوِء مصالِح المسلمين.
فليس صحيًحا ـ كما سبق القول ـ أن األخذ بالمقاصد يفضي إلى تجاوِز النصوِص أو التعليِل 
الذي يقوم عليه القياس؛ فالمقاصد تســتند إلى اســتقراء النصوص توّصــًال للتعميم الجزئي أو 
الكلّي الذي يحتاُج إليه القياُس أيًضا، والنصوُص تتناهــى والوقائُع ال تتناهى. وبذلك فإن اعتبار 
المصالح يؤدي إلى إدخاِلها الِعلة في القياِس وهــو األمُر الذي قام به الفقهاء منذ القرن الثالث 
الهجري، وإن كان على قلة، وقد اهتم بذلك فقهاءُ ومفَكــرون محدثون ومعاصرون، ليس من أجل 
توســيع مجال القياس واالجتهاد وحسب، بل من أجل التجديد الشــامل، وفهم الشريعة الغراء في 
أُفٍق جديٍد، ولبعــض الحاضرين بيننا اليوم مــن العلماء األجالِء جهوٌد مشــكورةٌ في هذا المجاِل 

الغني والواعد.
كما أَنهُ من الواضــح أن موضوع المصالح والمقاصد لم يغب عن ســاحة الفقِه الُعماني منذ 
بداياته، كمــا لم َيِغْب بالتالي عن هذه السلســلة من الندوات الفقهيــة المتخصصة التي أقامتها 
وزارة األوقاف والشــؤون الدينية في الســنوات األخيرة، فقد أقامت الــوزارة أربع ندوات بدءًا من 
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التدوين الفقهي، ثُم القواعد الشــرعية، ومن بعد الفقه المقارن والتأليف الموسوعي. والمعروف 
أن عــدًدا كبيًرا مــن القواعــد الفقهية هي قواعــد مقاصدية مثل: رفــع الحرج، والَضــرر ُيَزال، 
والمصالح والمفاســُد راجعٌة إلى خطاِب الشــارِع، والتكاليُف كلها راجعٌة إلــى مصالِح العباِد في 

دنياُهم وأخراُهم.. الخ.

وقد راعينا في هذه الندوة أربعة أمور:

األمر األول:
التركيُز على استمراِر االجتهاِد، والتجديِد الفقهي في الفقِه الُعماني والمذاهب الفقهية األخرى 
في قرون ما بعد القرن الســابع الهجري، ويتبين ذلك من الرســائِل والموسوعات الوسطى والكبرى 

في الفقِه اإلباضي، ولدى فقهاء المذاهب الحية والباقية.

واألمُر الثاني:
اتباع المنهج المقارن، ليس بين المؤلفات فحســب، بل والمســائل الفقهية أيًضا، وهذا المنهُج 
مفيٌد في بياِن النشــاطات واالهتمامات الفقهية وتوازيهــا وتالِقيها، وال شــك أن االختالَف الفقهّي 

ضروري لبياِن طرائِق الفقهاِء في االستنباِط، ورؤاُهم في االجتهاِد.

واألمُر الثالث:
التشديُد على الُبعِد المقاصدي في رؤيِة المسائِل والمشكالِت، وهو المنهُج الذي يسّدد النظَر، 

وتنضبُط بِه القضايا، ويؤكُد على االستمراِر والشموِل.

واألمُر الرابُع:
الوصولُ إلى مشارِف العصِر والزمِن الراهِن، لدراسِة نظر المسلمين المعاصرين في المشكالِت 
انطالًقا من اعتباِر المصالِح وااللتزامِ بمقاصد الشريعِة الغراء، واستشراًفا آلفاِق التجديِد وإمكانياتِه.

وهذه استنارة بفكر القيادة الرشيدة لحضرة صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد المعظم 
ـ حفظه اهللا ـ لربط أصالتنا بالمعاصرة، والتراث بالحداثة.

 ه قال: «يحمـــُل هذا العلَم ِمن كلـ صلوات اهللا وســالمهُ عليه ـ أن وقــد جاء في حديث النبي
َخَلٍف ُعُدوُله، يَنفوَن عنُه تأويَل المبطليَن وتحريَف الغالين».

أسألُ اهللاَ ـ سبحانَهُ وتعالى ـ اإلعانَة على حمِل رسالِة هذا العلِم الشريِف، بما يصون المصالَح 
الدنيويــة واألخرويــِة، ﴿ ¿ Ê É È Ç Æ Å Ä ÃÂ Á À﴾ [الرعد: 17]، 

صدق اهللا العظيم.
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أستاذ بجامعة دمشق، كلية الشريعة ـ سورية

ó°ü≤ªdGh  áë∏°üªdG  ≈æ©e
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الحمد هللا العليم الحكيم، والصالة والســالم على إمام المرســلين وخاتــم النبيين، وعلى آله 
وصحبه والتابعين لهم بإحسان، وبعد:
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شــاع منذ أكثر من نصف قرن ضــرورة العناية بفقه المقاصد والمصالح، وال ســيما في اتجاه 
المعاصرين وال سيَما الحداثيين، من أجل تطوير األحكام الشرعية تحت مظلة المصالح والمقاصد، 
لتغطية أحكام القضايا المســتجدة، ووجدوا في كتابات أصول الفقه وتفصيل الشــاطبي 5 أنواع 
المقاصد ما قد يستظلون به، وحينئذ تذوب في رأيهم مشكلة التزام النصوص الشرعية، وهذا خطأ 
كبير حين يتصــورون أن المقاصد والمصالح علل لألحكام الشــرعية، والحكم يدور مع علته وجوًدا 
وعدًما. والواقع أن المقاصد التي تعتبر غايات الشــريعة هي مؤشــر على حكمة التشريع، واألحكام 
في رأي غالبية األصولييــن ال تناط بالِحكَم الشــرعية َوِإنَما بالعلل الظاهرة المنضبطة المناســبة 
للحكم، والتي هي مظنّة توافر الحكمة. والمصلحة المرســلة التي هي دليل عند اإلباضية والمالكية 

والحنابلة: هي المتفقة مع جنس المصالح المعتبرة شرًعا.
والواقع أن دراسة المقاصد مهمة جًدا؛ ألَنها بمثابة الفنار الهادي إلى ميناء السالمة والنجاة، 
د مســار االجتهاد وضــرورة رعاية حفظ  ها تحدفيســتهدي بها المجتهد عند اســتنباط األحكام؛ ألَن
الدين والنفس والعقل والنســب والمال، باإلضافة إلى ضرورة االهتداء بقواعد التيســير والسماحة 
في الشريعة، ودفع المشاق واألضرار والمفاســد وغيرها من القواعد الكلية. وهذا منهاج وإن أعلنه 
وفصله اإلمام أبو إسحق الشــاطبي، إال أَنهُ مراعى في جميع المذاهب، وال سيما مذاهب أهل السنة 
ومنهم اإلباضية، «فالمقاصد الشرعية تمثل الخطوط العريضة للتشريع، والقواعد الكلية، والضوابط 
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العامة، وهي الرافــد الذي يعين على االســتنباط الفقهي فــي جميع مجاالته، ومختلــف قضاياه»، 
«واألحكام ِإنَما شرعت لتحقيق مقاصد نبيلة وأهداف سامية»(1).

والجديد في بحث المقاصد أن األحكام المســتنبطة يراعى في توجيهها ـ سواء أكانت وسائل 
(ذرائــع) أو مآالت ومقاصد ـ ضرورة االنطــالق من آفاق المصالح العامــة أو المصالح الفردية، 
كتشــريع الصالة والصيام واتجاه القبلة إلى البيت الحرام، ومشــروعية الجهــاد، والتقرير على 
التوحيد، كما أبان الشــاطبي في كتابه الرائع: «الموافقات»(2)، حيث قال بعد إيراد األمثلة على أن 
الشــريعة وضعت لمصالح العباد باســتقراء تفاصيل األحكام: «وإذا دل االستقراء على هذا، وكان 
فــي مثل هذه القضية مفيًدا للعلــم (أي اليقين) فنحن نقطع بأن األمر مســتمر في جميع تفاصيل 

الشريعة».
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الشــريعة اإلســالمية: شــريعة عامة دائمة خالدة، يراد بهــا تحقيق مصالح النــاس ونجاتهم 
وإســعادهم في الدنيا واآلخرة، ومقتضى ذلك أن جميع أحكام الشــريعة المطهــرة مبناها وغايتها 
الحفاظ على مصالح الناس عاجًال أو آجًال، إما بجلب النفع لهم، أو لدفع الضرر والفســاد عنهم، 
مع مراعاة مبدأ اليسر والسماحة في التكاليف الشــرعية؛ ألَن من خصائص الشريعة دفع الحرج أو 
المشــقة، وانســجام األحكام مع ظروف الحياة الواقعية، بدليل اســتقراء وتتبع أنواع األحكام وفهم 

المراد منها، وإدراك غايتها وجدواها.
 U T S R Q P O N﴿ :يرشد إلى هذا آي القرآن مثل قوله تعالى

X W V﴾ [النساء: 165] وقوله سبحانه: ﴿ ` d c b a ﴾ [األنبياء: 107].
ومثل ذلك من السـنة النبوية الثابتة، حديث «بعثت بالحنيفية السـمحة»(3)، وحديث: «إن الدين 

يسر، ولن يشاد الدين أحد إال غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا»(4).
وأكدته تفاصيل األحكام الجزئية، ســواء في العبادات والمعامــالت والجنايات، قال اهللا تعالى 
في بيان المبدأ العام: ﴿ ¿ É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ﴾ [البقرة: 286]، 

انظر: بحث الدكتور ســليم بن سالم بن سعيد آل ثاني بعنوان: «المقاصد الشــرعية من خالل تخريجات أبي سعيد الكدمي»،   (1)
ص 1 وما بعدها، ص 9 - 22.

انظر: 6/2 - 7.  (2)
أخرجــه اإلمام أحمد في مســنده من حديث جابر بن عبــد اهللا، وحديث أبي أمامة، والديلمي في مســند الفردوس من حديث   (3)

عائشة.
أخرجه البخاري والنسائي عن أبي هريرة.  (4)
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وفي الوضوء قال ســبحانه: ﴿ X W V U T S R﴾ [المائــدة: 6]، وفي الصيام: 
 ¶μ ´  ﴿ :[البقرة: 185]، وفي الصالة ﴾ ̄  ® ¬ « ª © ¨ § ﴿

¸ º ¹ ﴾ [العنكبوت: 45] الخ.
 C B A @ ? > = < ; : 9﴿ :وفــي التجــارة

G F E D ﴾ [النساء: 29].

وفي القصاص على القتل العمد: ﴿¤ ¥ ¦ § ¨ ©»﴾ [البقرة: 179]، وفي 
الجهاد: ﴿  ! " # $ % ﴾ [الحج: 39].

وفي شأن القبلة وتحويلها واالتجاه إلى الكعبة المشرفة: ﴿  { ~ ے ¡ ¢ £ 
❁ x w v u t﴾ [البقرة: 144، 150].

 N M L K J IH GF E DC B  ﴿ :وفي التقريــر على مبــدأ توحيــد اهللا
R Q P O ﴾ [األعراف: 172] والمقصود التنبيه(1).

ة االجتهاد وعلماء األصول أَنهُ يوجد مع ُكلّ حكم شرعي ثالثة أوصاف: وأدرك أئم
الوصف الظاهر المنضبط: كالبيع والغصب والسرقة وهو العلة.أ ـ  
وما يوجد في الفعل من نفع أو ضرر، وهو المصالح والمفاسد أو حكمة التشريع.ب ـ  
وما يترّتب على التشــريع من جلب منفعة أو دفع مضرة، ويسمى مقصد التشريع، فما من ج ـ  

ا َيُدل على أن الشريعة تهدف  وقد شرع لرعاية مصلحة أو درء مفسدة، ِمـم حكم شرعي ِإال
إلى تحقيق مقصد عام، وهو إسعاد الفرد والجماعة، وحفظ النظام، وتعمير الدنيا، وبقاء 

العالم.
يتبيــن من هــذه المعلومــات الضرورية المعرفيــة: وجود اختــالف في معنــى المقصد ومعنى 

المصلحة.

:á©jô°ûdG  ó°UÉ≤e ≈æ©eh

إنهَا المعاني واألهــداف أو الغايات الملحوظة للشــرع في جميع أحكامــه أو معظمها. فهي إًذا 
الغاية من الشريعة، واألسرار التي وضعها الشارع الحكيم (المشرع) عند ُكل حكم من األحكام.

الموافقات للشاطبي: 7/2.  (1)
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ل الفاســي مقاصد الشــريعة بعبارة موجزة: بأنها الغاية منها األسرار التي  مة عال وعرف العال
وضعها الشارع عند ُكلّ حكم من أحكامها(1).

ا للمجتهد وغيــر المجتهد، أما بالنســبة للمجتهــد: فيهتدي  ومعرفة هــذه المقاصد مهّم جــد
ا غير المجتهد  بالمقاصد عند استنباط األحكام وفهم النصوص وتعارض المصالح مع النصوص، َوأَم

ا يدفعه إلى المبادرة في تطبيق أحكام الشريعة. فيدرك أسرار التشريع ِمـم
ومعنى المصالح: لغًة: هي المنفعة، أو الفعل الذي فيه نفع، من قبيل المجاز المرســل، على 
أساس إطالق المسبب وإرادة الســبب، فيقال: التجارة مصلحة، أي سبب للمنافع، وهي بهذا المعنى 

ضد المفسدة.
واصطالًحا: بحســب تعريف الغزالي: هي المحافظة على مقصود الشــرع، ومقصود الشرع من 
الخلْق خمســة: وهو أن يحفظ عليهم دينهم، ونفسهم، وعقلهم، ونســلهم، ومالهم، فكل ما يتضمن 

حفظ هذه األصول الخمسة فهو مصلحة(2).
وعرف الخوارزمي المصلحة علــى نحو تعريف الغزالي، فقال: والمــراد بالمصلحة: المحافظة 
على مقصود الشرع بدفع المفاســد عن الخلق(3). ِإال أن الغزالي جعل مقصود الشرع جلب المصالح 

ودفع المفاسد، واقتصر الخوارزمي على دفع المفاسد.
والمصلحة المســماة بالمصالح المرســلة والتي هي دليل من أدلة الشرع في رأي اإلمام مالك 
وإمام الحرمين الجوينــي: هي المصلحة المالئمة لجنس تصرفات الشــارع فــي الجملة بغير دليل 
معين. وهي تدخل عند الجمهــور تحت مفهوم «القياس» بمعناه الواســع، أو هي نوع منه يطلق عليه 

قياس المصالح.
وليست هي المصلحة الغريبة أو المصلحة الملغية شرًعا، فهي ال تصلح دليًال شرعًيا، َوِإنَما هي 

المصلحة التي اعتد بها الشارع، وقام الدليل على رعايتها كرعاية النفس والمال والنسل.
يتبين مــن هذا أن المصلحة هي غيــر المقصد، فهي حكمة الحكم الشــرعي وهو ما يوجد في 

الفعل من نفع أو ضرر. َوُكل علة مظنة للحكمة.

مقاصد الشــريعة ومكارمها: ص 3. وانتهى الدكتور سليم بن ســالم إلى أن المقاصد هي ما أراده الشارع الحكيم من مصالح   (1)
ومنافع تعود على عباده من خالل تشريعه لألحكام، فتحقق صالحهم في الحال، وفالحهم في المآل (بحث المقاصد الشرعية 

من خالل تخريجات اإلمام أبي سعيد الكدمي: ص 12).
المستصفى: 286/1، وأخذ به أ.د. محمد سعيد رمضان البوطي في رسالته ضوابط المصلحة: ص 2.  (2)

إرشاد الفحول للشوكاني: ص 242؛ الموافقات للشاطبي: 39/1.  (3)
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ا المقصد: َوأَم
فهو غاية الشــريعة وســّر الحكم الذي وضعه الشرع عند كل حكم. وســيأتي بيان الفروق بين 

المصلحة والمقصد.

والمراد من كالمنا عــن المقاصد: إنهَا المقاصد العامة المرعية في جميع أحوال التشــريع أو 
معظمها، ومنها الغايات العامة أو الكلية للشريعة، ومعاني األحكام.

وهي أيًضا: المقاصد األصلية الملحوظة للشــارع في تشــريعاته بصفة عامة، وتشمل المقاصد 
التبعية (التابعة لتلك المقاصد كمقومات اختيار الزوجة) والجزئية (المقررة ِلكُل حكم شــرعي على 
ِحدة من أنــواع الحكم التكليفي من إيجاب، ندب... الخ، أو الوضعي من ســبب أو شــرط... الخ)، 
والخاصة (وهي المنشودة من كل تصرف في المعامالت كالتوثق في عقد الرهن)، والظنية (المقررة 
باســتقراء ناقص كحفظ النظام لمصلحة المجتمع)، والقطعية (المقررة باســتقراء تام كالتيسير أو 

رفع الحرج عن عموم المكلفين).

قال نور الدين الخادمي: المعاني الملحوظة في األحكام الشرعية والمترتبة عليها، سواء أكانت 
تلك المعاني ِحكًما جزئًيا، أم مصالح كلية أم ســمات إجمالية، وهــي تتجمع ضمن هدف واحد وهو 

تقرير عبودية اهللا ومصلحة اإلنسان في الدارين(1).
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عرفنا أن المقاصد التشــريعية العامة: هي المعاني والِحكَم الملحوظة للشارع في جميع أحوال 
التشريع أو معظمها. والمعاني نوعان: معاٍن حقيقية، ومعاٍن عرفية عامة.

والمعاني الحقيقية: هي التــي لها تحقق في نفســها بحيث تدرك العقول الســليمة مالءمتها 
للمصلحة أو منافرتها لها (أي: أن تكون جالبة نفًعا عاًما، أو دافعة ضرًرا عاًما) إدراًكا مســتقًال عن 

معرفة عادة أو قانون، مثل: كون العدل نافًعا، واالعتداء ضاًرا.

والمعاني العرفية العامة: هي ما ألفته نفوس الناس واستحسنتها استحساًنا ناشًئا عن تجربة، 
وأدركــت مالءمتها لصالح الجمهور، كإدراك كــون عقوبة الجاني رادعة إياه عــن معاودة الجريمة، 

ورادعة غيره عن اإلجرام.

علم المقاصد الشرعية: د. الخادمي نور الدين بن مختار، ص 17.  (1)
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ويشترط العتبار المقاصد في توجيه التشريع وبناء االجتهاد عليها أربعة شروط، وهي: أن يكون 
المقصد ثابًتا، ظاهًرا، منضبًطا، مطرًدا(1).

ويراد بالثبوت: أن تكون تلك المعاني مجزوًما بتحقيقها أو مظنوًنا ظًنا قريًبا من الجزم.
ويراد بالظهور: االتضاح بحيث ال يختلف الفقهاء في تشخيص المعنى المقصود منه، مثل حفظ 
النسب الذي هو المقصد من تشريع الزواج، فهو معنى ظاهر، ال يلتبس بشبيه له وهو العالقات غير 

المشروعة.
ويراد باالنضباط: أن يكون للمعنى حّد معتبر ال يتجاوزه وال يقصر عنه، كحفظ العقل الذي هو 

المقصد من تحريم الخمر، وتشريع الحد بسبب اإلسكار الذي يزيل العقل.
ويراد باالطراد: أال يكــون المعنى مختلًفا باختــالف األحوال واألزمان واألماكــن، مثل: وصف 

اإلسالم والقدرة على اإلنفاق في اشتراط الكفاءة في عقد الزواج في قول جمهور الفقهاء.
فإذا تحققــت المعاني بهذه الشــروط حصــل اليقين بأنها مقاصد شــرعية، وال عبــرة بعدئذ 
باألوهام، كتوهم وجود معنى في الميت يؤدي إلى الخوف أو النفور منه، وال عبرة أيًضا بالتخيالت، 
كتصور األشــباح واألشــخاص في الظلمة، وتوهم وجــود مصلحة في التبني، وتوهــم إفطار الصائم 

بالغيبة بتوهم أنه أكل لحم أخيه ميًتا، وتوهم ترك الركوب في الحج.

ا شروط اعتبار المصالح دليًال في التشريع في رأي المالكية والحنابلة فهي ثالثة(2): َوأَم
ا  ـ  1 أن تكون المصلحة مالئمة لمقاصد الشارع بحيث ال تنافي أصًال من أصوله، وال تعارض نص

أو دليًال مــن أدلته القطعية، بل تكون متفقــة مع المصالح التي قصد الشــارع إلى تحصيلها، 
وبأن تكون من جنسها، وليست غريبة عنها، وإن لم يشهد لها دليل خاص بها، مثل المناسبات 
الغريبة كالمبالغة في التدين، وجعل الطالق بيد القاضــي أو المرأة، وإلزام الغني أوًال بصوم 
شهرين متتابعين في كفارة الجماع في نهار رمضان بقصد الزجر وتجاوز ما ألزم به الشرع أوًال 

وهو إعتاق رقبة.
أن تكون المصلحة معقولة فـــي ذاتها، جرت على مقتضى األوصاف المناســبة المعقولة التي  ـ  2

يتقبلها العاقل، بحيث يكون مقطوًعا ترتب المصلحة على الحكم، وليس مظنوًنا وال متوهًما، أي 
أن يتحقق المجتهد من تشريع الحكم أنه يؤدي إلى جلب نفع أو دفع ضرر. مثل تسجيل العقود 

مقاصد الشريعة اإلسالمية: للعالمة محمد الطاهر بن عاشور، ص 51 - 52، الشركة التونسية للتوزيع.  (1)
أصول الفقه اإلســالمي للباحث: 799/2 - 800، وانظر وقارن ضوابط المصلحة في الشــريعة اإلســالمية للدكتور محمد سعيد   (2)

رمضان البوطي: ص 119 - 248.
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في دائرة الســجالت العقارية، فإنه يقلل حتًما من شــهادة الزور، ويحقق استقرار المعامالت، 
فال مانع منه شرًعا، وتســعير الســلع عند الحاجة يحقق فائدة مؤكدة بمنع الغبن الفاحش في 

األثمان، ودفع الحرج عن الناس.
أن تكون المصلحة التي يرتكز عليها الحكم عامة للناس، وليســت لمصلحة فردية أو طائفة  ـ  3

معينة، ألن أحكام الشــريعة موضوعة لتطبيقها على الناس جميًعا. وبناء عليه، ال يصّح تشــريع 
أحكام استثنائية خاصة بحاكم أو حاشيته وأسرته؛ ألَن ذاته مصونة كما يذكرون عادة في بعض 

الدساتير، كدستور مصر في العهد الملكي.

والخالصة:
يشــترط كون المصلحة حقيقية ال وهمية، بحيث ُيْجلَب بها نفع، أو يدفع بها ضرر، وأال يعارض 
العمل بهذه المصلحة حكًما أو مبدًأ ثبت بالنص أو اإلجماع، وأن تكون المصلحة عامة، بحيث تجلب 

النفع ألكبر عدد من الناس.
وإذا قورنت هذه الشروط بشــروط اعتبار المقاصد، تبيّن أن حقل المقاصد أوسع وأشمل وأكثر 
تجرًدا وإحكاًما، وأما نطاق المصالح فهو أضيق مجاًال؛ ألَنه يقصد بها عالج مســألة توافر المصلحة 
في مظلة المقاصد، فهي أي المصلحة بمثابة غصن أو فرع يعيش في ظلّ شجرة وارفة، تعبّر عن كيان 

الشريعة، وهي المقاصد.
لكن كتابات األصوليين القديمة المعاصرة حول المقاصد والمصالح، دمجت بينهما، َحتى لتكاد تقرأ 
المعلومات نفسها في ُكلّ منها، مع أن هناك فروًقا بينها كما سأذكر، وتراهم يذكرون أنواع المقاصد وأنواع 
المصالح وهي سواء، والمســوغ لهذا الدمج أن أنواع المقاصد المعتبرة التي هي غاية الشريعة، يصلح ُكلّ 

واحد منها ليكون هادًيا للحكم الشرعي، فتكون المصلحة إما ضرورية وإما حاجية وإما تحسينية.
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المصالح أو المقاصد تنقسم بحسب درجة قوتها وتأثيرها في االجتهاد والمجتهدين إلى ثالثة 
أقسام(1):

أ ـ الضروريات: وهي التي تتوقف عليها حياة الناس الدينية والدنيوية، بحيث إذا فقدت اختلّت 
الحياة في الدنيا، وشاع الفساد، وضاع النعيم األبدي وحلّ العقاب بإهمالها في اآلخرة.

الموافقات للشاطبي 8/2، فواتح الرحموت شرح مسلّم الثبوت: 262/2 وما بعدها؛ شرح العضد على مختصر المنتهى: 240/2؛   (1)
اإلبهاج للسبكي: 38/3؛ المدخل إلى مذهب أحمد: ص 127.
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وهــذه الضروريات أو الكليــات التي يقــال: ِإنهَا مرعية فــي ُكلّ األديان خمس وهــي: الدين، 
والنفس، والعقل(1)، والنسل أو العرض، والمال. وهي أقوى مراتب المقاصد أو المصالح.

وقد حفظ الشرع هذه الضروريات من ناحيتين: ناحية إيجادها وتحقيقها، وناحية بقائها.
فإيجاد الدين وتحقيقه: يكون باإلتيان بأركان اإلســالم واإليمــان المعروفة. وطريق المحافظة 

على الدين: بتشريع الجهاد لرّد العدوان.
وإيجاد النفس: يتحقّق بتشــريع الزواج الذي يؤدي إلى بقاء النوع اإلنساني بالتوالد والتناسل. 
ووســيلة المحافظة عليه: تناول الضروري من الطعام والشــراب وارتداء المالبس، واإليواء، وفرض 
العقاب على قاتل النفس من قصاص ودية، وكفارة حتى على القتل العمد في رأي الشافعية، فتحفظ 

األرواح، ويضمن حق الحياة.
والعقل: هبة اهللا تعالــى ليكون منــاط التكليف، والحفاظ عليــه بتنميته بالمعــارف والعلوم، 

واالبتعاد عن كل ما يزيله أو يضعفه بالمسكرات والمخدرات وغيرها وتطبيق العقاب على متناولها.
والنسل أو النسب والعرض: يتوافر بالزواج الشرعي مع مراعاة عالقة المحارم، والحفاظ عليه 
بتحريم القذف (االتهام بالفاحشــة) وتحريم العالقات غير المشروعة، حتى ال تختلط األنساب، مع 

وجوب الدفاع عن العرض.
والمال: يتّم تحصيله بالســعي والعقود المشروعة من بيوع وإجارات وشــركات وهبات وإعارات 
ونحوها. وطريق الحفاظ عليه بتحريم أكل أموال الناس بالباطل كالسرقة والغصب والغش والخيانة 

والربا وضمان المتلفات.
ب ـ الحاجيات: وهي المصالح التي يحتاج إليها الناس للتيســير عليهــم، ورفع الحرج عنهم، 
وإذا فقدت ال يختلّ نظام حياتهم كما في الضروريات، ولكن يلحقهم الحرج أو المشقة، ورتبتها بعد 

الضروريات. وتميزت جميع أحكام الشريعة باليسر والسماحة للتخفيف عن الناس.
مثًال نجد في العبادات: تشــريع الرخص من قصــر الصالة الرباعية وجمعهــا تقديًما وتأخيًرا 
أثناء السفر، وإباحة الفطر في رمضان للمريض والمسافر، وأداء الصالة للعاجز بحسب استطاعته، 

وسقوط الصالة عن الحائض والنفساء.
وفي العادات: يباح الصيد والتمتّع بطيبات الرزق.

ـهُ أداة التمييز والحفاظ على  بعــض العلماء كالغزالي يؤخر العقل عن النســل، والراجح ما رآه آخرون وهو تقديم العقل؛ َألنـ  (1)
النسل أو العرض.
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والضمانات  والشــركات  واإلجارات  كالبيوع  للحاجــة  المحققة  العقود  أبيحت  المعامالت:  وفي 
والتبرعات والتوثيقات.

العفــو عن القصاص، وجعــل دية القتل الخطــأ على العاقلة  وفي العقوبات: شــرع للولي حقّ 
(العصبات أو الدواوين ونحوها من النقابات في عصرنا) ودرء الحدود بالشبهات.

جـ ـ التحســـينات: وهي المصالح التي تقتضيها المروءة، ويقصد بها األخذ بمحاسن العادات 
ومكارم األخالق، وإذا فقدت ال يختلّ نظام الحياة كما فــي الضروريات، وال ينالهم الحرج كما في 
الحاجيات، ولكن تصبــح حياتهم قبيحة في تقديــر العقالء. وهي في المرتبــة الثالثة، ومظاهرها 

موجودة في العبادات والعادات والمعامالت والعقوبات.
ففي العبادات: شرعت الطهارات للصالة وســتر العورات فيها، والتزين باللباس وحسن الهيئة، 

والتطيّب عند التجمعات، ونوافل العبادات من صالة وصيام وصدقة.
وفي العادات: أرشد الشرع إلى آداب األكل والشرب، والمجامالت اللطيفة االجتماعية، وحرمت 
خبائث المطعومات والمشــروبات الضارة، وطولب الناس باالعتدال والوســطية في ُكلّ شيء، وبترك 

اإلسراف في الطعام والشراب والمالبس ونحوها.
وفي المعامالت: منع الشرع من بيع النجاســات والمضار ابتعاًدا عن أضرارها، وورد النهي في 
السنة النبوية عن بيع فضل الماء والكأل، وعن بيع اإلنســان على بيع أخيه، والِخْطبة على الخطبة، 
وطولب األزواج بمعاشــرة الزوجات بالمعروف، وألزم الشــرع باإلشــهاد على الزواج لتعظيم أمره، 
واشــترط في رأي الجمهور الوالية على عقــد الزواج، الســتحياء المرأة عادة عن مباشــرة العقد، 

وألسباب أخرى ذات معنى وحكمة.
وفي العقوبات: منع اإلســالم التمثيل بالقتلى، وحرم الدين قتل النســاء واألطفــال والرهبان 
والشــيوخ، وأوجب الشــرع الوفاء بالعهد وحّرم الغدر أو الخيانة. وقّرر الشرع سّد الذرائع منًعا من 

التورط في الفساد أو الضرر.
مة معروفة لدى األصوليين(1). وهناك مكمالت للمصالح المتقد

وذكر علماء األصول تقســيمات للمقاصد بحســب تعلّقهــا بالجماعة أو األفراد، وقســمتها إلى 
مصالح كلية ومصالح جزئية(2)، وبحسب الحاجة إليها، وقسمتها إلى مصالح قطعية وظنية ووهمية(3).

الموافقات للشاطبي: 12/2 - 16، المراجع السابقة.  (1)
مقاصد الشريعة: للطاهر بن عاشور: ص 86.  (2)

المرجع السابق.  (3)
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وقد بنى الشــاطبي قاعدة ســّد الذرائع على قصد الشــارع في النظر إلى مآالت األفعال، سواء 
كانت لتحقيق مصلحة أم لدرء مفسدة. واشترط الشاطبي فهم مقاصد الشريعة لبلوغ درجة االجتهاد، 

وذكر قواعد لتقييد المصلحة بالمقاصد(1).
القاعدة األولى: يتحّمــل الضرر الخاص لدفع الضرر العام: أي إن مصلحة الجماعة تقّدم على 

مصلحة الفرد.
والقاعـــدة الثانية: درء المفاســد مقدم على جلــب المصالــح، واألصل فيها قوله ســبحانه: 
 ﴾ Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹¸ ¶ μ ´ ﴿
[البقرة: 219]. وذكر شــيخ اإلســالم عز الدين بن عبد الســالم أمثلة كثيرة لهذه القاعدة، منها: قتل 
البغاة دفًعا لمفســدة البغي والفتنة والخالف. ومنها قتل الصبيان والمجانين إذا صالوا على الدماء 
واألبضاع ولم يمكن دفعهم إال بقتلهم، ودفع البهائم في التعليم والرياضة دفًعا لمفســدة الشراســة 

والجماح، وكذلك ضربها حمًال على اإلسراع لمس الحاجة إليه من أجل الكّر والفر والقتال(2).
والقاعـــدة الثالثة: التي ذكرها عــز الدين بن عبد الســالم هي: اختالف األحــكام باختالف 

المصالح؛ ألَن اهللا تعالى شرع في كل تصرف من التصرفات ما يحصل مقاصده ويوفر مصالحه(3).
وهذه القيــود تدلّ على أن المصالح الضرورية المرعية في االجتهاد مقيدة بمقاصد الشــريعة، 

فهي األساس والمنطلق، وبها تضبط األحكام.
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ذكر األصوليون أربعة تقسيمات للمصالح: تقسيمها بحسب اعتبار الشارع لها، ومن حيث قوتها 

في ذاتها، ومن حيث العموم والخصوص، ومن حيث الثبات والتغير(4).
أما تقسيمها من حيث قوتها قي ذاتها فقد تقدم في بيان أنواع المقاصد.

٭ وأما تقسيمها بحسب اعتبار الشارع: فهي ثالثة أنواع:
األول: مصلحة شهد الشــرع العتبارها: أي وجود األصل الذي يشهد لنوع المصلحة أو لجنسها، 
كتحريم كل مسكر قياًسا على تحريم الخمر بنص الشــرع، وإعطاء الشارب حكم القاذف في إقامة 

الحد؛ ألَن الشرع أقام مظنة القذف وهو الشرب مقام القذف.

الموافقات: 195/4.  (1)
قواعد األحكام: 104/1.  (2)

مقاصد الشريعة ومكارمها، عالل الفاسي: ص 18.  (3)
أصول الفقه اإلسالمي للباحث 770/2 - 774؛ مقاصد الشريعة للدكتور حسين حامد: 15/1 - 42.  (4)
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الثاني: مصلحة شهد الشرع لبطالنها: كتقديم إيجاب صوم شهرين متتابعين على إعتاق الرقبة 
في كفارة الجماع في نهار رمضان، بالنســبة للغنــي، فهذا االجتهاد معارض لنص الشــرع، وتكون 

المصلحة الموجبة لحكم في ظن العالم معارضة للحكم المنصوص عليه شرًعا.
الثالث: مصلحة لم يشــهد لها الشــرع بالبطالن وال باالعتبار: أي لم يرد نص لكال األمرين. 
وهي المصلحة الغريبة، لم يعمل بها جمهور األصوليين، فإن شــهد الشــرع لجنسها وهي المصلحة 
المرســلة، فهي مقبولة في رأي المالكية والحنابلــة وغيرهما مثل جمع القــرآن في صحف واحدة، 

. ƒ وإسقاط حد السرقة عام المجاعة في عهد عمر
وإيقاف ســهم المؤلفة قلوبهم َحتى يتوافر معنى التأليف، وإمضاء الطالق الثالث بكلمة واحدة 
زجًرا عن كثرة اســتعماله، وكتابــة عثمان ƒ المصحف علــى حرف واحد وتوزيعــه في األمصار، 

وإتالف ما عداه، واتفاق الصحابة على تضمين الصناع حفاًظا على أموال الناس.

ا تقســيم المصالح من حيــث العموم والخصوص: فهــو ما انفرد به الغزالــي(1) وهو أن  ٭ َوأَم
المصالح ثالثة أنواع:

مصالح عامة: كالمصلحــة القاضية بقتل المبتدع الداعي إلــى بدعته إذا غلب على الظن  ـ  1
ضرره، وصار الضرر كلًيا، وقتل الزنديق المتستر وعدم قبول توبته بعد القدرة عليه.

مصالح أغلبية: كتضمين الصناع حماية لعامة أرباب السلع، وليسوا هم كل األمة. ـ  2
مصلحة خاصة نادرة: كالمصلحة القاضية بفســخ زواج المفقود، وانقضاء عدتها باألشهر،  ـ  3

فهذه مصلحة نادرة تتعلق بشخص واحد في حالة نادرة.

ا تقســيم المصالح من حيث الثبوت والتغير: وهو ما ذكره الشــيخ مصطفى شلبي(2) وهو  ٭ َوأَم
أَنهَا نوعان:

مصلحة ثابتة على الدوام: وهــي الموجودة في باب العبادات وحدهــا، فيقدم فيها النص  ـ  1
واإلجماع على المصلحــة، مثل: «البينة علــى المدعي واليمين على من أنكــر» يعمل بهذا 

النص وإن وجدت مصلحة في غير ذلك.
مصلحة متغيرة بتغير الزمان والبيئة واألشخاص: وهي الموجودة في باب المعامالت والعادات،  ـ  2

وهي مصالح غير ثابتة، بل يلحقها التغير والتبديل بحسب األزمان والبيئات واألحوال، والمصلحة 
فيها مقدمة في رأي الشـيخ شلبي على النص واإلجماع، مثل تسعير السلع عند الحاجة.

شفاء العليل: ص 184.  (1)
رسالته لدرجة العالمية: تعليل األحكام: ص 321.  (2)
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والواقع أن تغير الحكم كان بســبب تغير مناط الحكم الشــرعي ال بتغيــر المصلحة، ففي عهد 
النبوة حيث منع النِبّي ژ التســعير، كان المنع بسبب أن تغير الســعر لم يكن بفعل التجار، َوِإنَما 
يرجع لظاهرة العرض والطلب، أما في عهد التابعين حيث رفع التجار الســعر بأنفسهم طلًبا لزيادة 
الربح، فإن التسعير يجوز؛ ألَن المصلحة تقضي بذلك. وإذا ارتفع السعر من دون تدخل من التجار، 

فإن التسعير ال يجوز؛ ألَنه ال مصلحة تقتضيه.
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تلتقي المقاصد والمصالــح في أفق مبنى الحكم الشــرعي في نطاق المعامــالت وغيرها كما 
تقدم، فالمجتهد حيث ال نص وال إجماع يهتدي بالمصلحة التي رعاها الشــرع في جميع األحكام أو 
في معظمها، فيتخذ ذلك نبراًســا يستضيء به في اســتنباط الحكم الشرعي في القضايا المستجدة 

والمسائل الطارئة.
والمصلحة المعتبرة شرًعا: هي التي شهد الشرع فيها لنوع المصلحة أو لجنسها.

وتلتقي المقاصــد والمصالح حين اتفاقهما فــي المقصد العام من التشــريع، وهو حفظ نظام 
ة واســتدامة صالحه بصالح المهيمن عليه وهو نوع اإلنسان، ويشمل صالحه صالح عقله وصالح  األم

عمله وصالح ما بين يديه من موجودات العالم الذي يعيش فيه(1).
وتلتقي المصالح والمقاصد أيًضا في تصرفات الناس الشاملة للمصالح والمفاسد، سواء كانت 
مقاصد (غايات) أم وســائل، فالمقاصد هي المتضمنة للمصالح والمفاســد في أنفســها، والوسائل 
هي الطرق المفضية إليها، والوســيلة إلى أفضل المقاصد هي أفضل الوســائل، والوسيلة إلى أرذل 

الوسائل هي أرذل الوسائل، وإلى متوسطة(2).
وإذا وجد تعارض بين المصالح رجح المجتهد المصلحــة األقوى اعتباًرا، وميزانه في هذا عدة 

قواعد شرعية منها باإلضافة لما تقدم بيانه:

إذا تعارضــت المصلحة العامــة مع مصلحة خاصة قدمــت المصلحة العامــة، فقدم العلماء  –
مصلحة أرباب السلع على مصلحة بعض الصناع الذين يتحملون ضمان هالك السلعة من دون 

تعّد أو تقصير منهم، وذلك إذا غلب التعدي أو التقصير على مجموع الصناع.

مقاصد الشريعة البن عاشور: ص 63.  (1)
المرجع السابق: ص 145 - 147.  (2)



أ. د. وهبة مصطفى الزحيلي 25معنى المصلحة والمقصد في المنظومة الفقهية

ج المالكية مشــروعية ضرب المتهم الذي قامت القرائن القوية على ارتكابه السرقة، على  وخر
هذا األصل، مع أنه قد يكون بعض المتهمين أبرياء من السرقة.

إن قاعدة الذرائع في رأي المالكية والحنابلة تعتمد على أساس أو أصل القاعدة السابقة في  –
رعاية المصالح؛ ألَن المنع من شيء جائز هو الراجح؛ ألَنه يؤدي إلى مفسدة توازي مصلحة 

الفعل أو تزيد عليها.
وعند الموازنة بين المصلحة والمفسدة يراعى عموم المصلحة والمفسدة وخصوصهما(1).

ويكون مجال العمل بالمصلحة غالًبا أو في حال تجددها أو تغيرها في دائرة المعامالت ونحوها، 
ومجال اعتبار مقاصد التشريع في كل من العبادات والمعامالت والعقوبات وأحكام األسرة والعالقات 
الداخلية والخارجية مع غير المسلمين، فهي تشــمل جميع أحكام الشرع، والمقاصد ثوابت ال تتغير 
على عكس المصالــح، والمصلحة وإن كانت موجودة في العبادات أيًضا وتحقق مصلحة أخروية أيًضا 
عدا المصلحة الدنيوية، فهي تتضمن حفظ أحد األصول الخمســة، وكل ما كان كذلك فهو مصلحة، 

كما ذكر الغزالي وغيره.
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تتضح الفروق بين المقاصد والمصالح في جوانب متعددة أهمها ما يأتي:
1 ـ يتقيد اعتبار المصلحة لبناء الحكم الشـــرعي في ضوء مقاصد التشريع؛ ألَن المقاصد 

عامة وكلية، وميزان عام تنضوي تحتها أحكام الشريعة كلها.
لذا اشــترط الشــاطبي العلم بمقاصد الشــريعة لبلوغ رتبة االجتهاد: وهــو حفظ مصالح 
النــاس، بجلب النفع لهم ودفع الضرر عنهم؛ ألَنه ثبت باالســتقراء أن وضع الشــرائع ِإنَما هو 
 ﴾ d c b a ` ﴿ :لمصالح العباد في الدنيا واآلخرة مًعا(2)، لقوله ســبحانه

[األنبياء: 107].

ومن المعلوم أن معيار تحديد النفع والضرر ليس كما يــراه بعض الناس، بل كما يراه ويقرره 
المشـرع، وهو اهللا ورسـوله؛ ألَن اإلنسـان قد يرى ما هو ضار نافًعا، فيسـتحلّ السرقة أو الرشوة أو 
شــرب الخمر مثًال، وقد يرى ما هو نافع ضاًرا، فيجد في الزكاة مثًال نقًصا لماله، مع أَنهَا تطهير 
له، وبناء لقاعدة التكافل االجتماعي، علًما بأن خير الجماعة ينسحب أو يعود على الفرد حتًما. وقد 

مقاصد الشريعة، أ. د. حسين حامد: 36/1.  (1)
الموافقات: 6/2.  (2)
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يرى اإلنســان أن الخروج إلى الجهاد والدفاع عن األمة ضار به، مع أَنهُ يحقق النفع العام، ويحفظ 
كرامة األمة وعزتها وسيادتها(1).

 ¼ » º ¹ ¸ ¶ μ ´ ﴿ :ويتضح هذا التوجه من قول اهللا تعالى
½ ﴾ [المؤمنون: 71].

ـ المقاصد غاية الشريعة وهدفها األكبر أو األعظم:
ليســت ُكلّ من المقاصد والمصالح علة للحكم الشــرعي، فال يصلحان مناًطا محدًدا للحكم، 
وإنما المقاصد غاية التشريع والموجه العام له، والمصالح حكمة التشريع أو حكمة الحكم القريبة 
المبينة لبناء الشريعة على رعاية المصالح ودرء المفاسد، قال الشاطبي: إن وضع الشرائع ِإنَما هو 

لمصالح العباد في العاجل واآلجل مًعا(2).
ـ بين المقاصد والمصالح تشابه أحياًنا وافتراق أحياًنا أخرى:

فكل مصلحــة ضرورية تدخل تحت لــواء المقاصد، وهــي معيار أو حكمة تحكمهــا المقاصد، 
والمقاصد مظلّة عامة تشــمل جميع أحكام الشريعة من عبادات وعادات ومعامالت وعقوبات ونحوها. 
أمــا المصالح فتتركز غالًبا في أبــواب المعامالت لتحقيق مصالح الناس فــي تصرفاتهم وعقودهم 

وممارساتهم االقتصادية.
وبناء عليه، وصفــت المقاصد بأنها المقاصد العامــة أو الكلية للشــريعة، أو الكليات الخمس 
التي روعيت في جميع الشرائع من حفظ الدين والنفس والعقل والنسب أو العرض والمال، لتحقيق 

سعادة الدارين.
ا المصالح فهي في الغالــب متجهة إلى رعاية المنافع الماديــة وتصرفات الناس. لذا عرف  َوأَم
الغزالي المصلحــة بأنها في األصل عبارة عن جلب منفعة أو دفع مضــرة(3)، أو جلب نفع أو دفع ضرر 
مقصود للشارع، ال مطلق نفع أو ضرر، فالمصلحة هي السبب المؤدي إلى مقصود الشارع، أي إلى نفع 
مقصود للشارع، وهي ترادف المعنى المناسب للحكم في باب القياس؛ ألَن األصوليين عّرفوا المناسب: 

بأنه الوصف الذي يترتب على شرع الحكم عنده مصلحة. والمصلحة: اللذة أو الوسيلة إليها.
 قسموا كال روا عن المفسدة بأنها: األلم ووسيلته. ثُموأدخلوا دفع المفســدة في المصلحة، وعب

من المصلحة والمفسدة إلى نفسي، وبدني، ودنيوي وأخروي(4).

أصول الفقه اإلسالمي للباحث: 1077/2 وما بعدها.  (1)
الموافقات، مرجع سـابق، المقاصد الشـرعية من خالل تخريجات اإلمام أبي سـعيد الكدمي، د. سليم بن سالم: ص 9.  (2)

المستصفى: 286/1.  (3)
شرح العضد على مختصر المنتهى، 239/2، قواعد األحكام لعز الدين بن عبد السالم، 12/1.  (4)
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قال العز بن عبد السالم: المصالح أربعة أنواع: اللذات وأسبابها، واألفراح وأسبابها. والمفاسد 
أربعة أنواع: اآلالم وأسبابها، والغموم وأسبابها.

المقاصــد بمثابة منابر أو فنارات هادية للتشــريع لتوّجه األحكام نحو غايــة معينة، والمصالح 
المعتبرة شــرًعا إحــدى مبانــي الحكم فــي رأي جماعة مــن العلمــاء، ولكن ال تصلــح المقاصد 
وال المصالح دليًال شرعًيا مستقًال أو عاًما على األحكام؛ ألَن المصالح ثالثة أنواع: معتبرة، وملغاة، 
ا المعتبرة فهي عند الغزالي داخلة  ا المصالح الملغاة أو الغريبة فليست بحجة قطًعا، َوأَم ومرسلة. أم
في القياس الذي يشهد لـه األصل المعين، وعند المالكية والحنابلة لها اسم مستقل وهي المصلحة 
المرسلة، وهي دليل شرعي عندهم عند توافر المناســبة، ويدخل في المصالح المرسلة عند هؤالء: 
المصلحة المالئمة وهي التي ســكت عنها الشــرع، ولم يشــهد لها أصل معين باالعتبار، وإنما هي 

مالئمة لجنس تصرفات الشرع في الجملة.
والمقاصد ذات داللة عامة، والحكم الشــرعي يتطلب علة معينــة، والعلة: هي الوصف الظاهر 
المنضبط الذي يناسب الحكم بتحقيق مصلحة الناس إما بجلب النفع لهم أو دفع الضرر فالمصلحة 

هي حكمة التشريع، وليست علة.
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هل تتصوّر الموازنة بين فئة المقاصد والمصالح؟
الجواب: ِإن الموازنة أو المقارنة ممكنــة في ضوء ما ذكرت من وجود ملتقيات أو أوجه شــبه 

بينهما، ووجود فروق أيًضا بين الفئتين.
فالمقاصد الضرورية خمسة: وهي حفظ الدين، والنفس، والعقل، والنسب أو العرض، والمال، 
وتليها الحاجيات، ثُم التحسينات؛ ألَن المقاصد ثالثة أقســام: أحدها: أن تكون ضرورية، والثاني: 

أن تكون حاجية، والثالث: أن تكون تحسينية(1).
ومقصد الشريعة من التشريع كما تقدم هو حفظ نظام العالم وضبط تصرف الناس على وجه 

يعصم من الوقوع في المفاسد.
أما المصالح غيــر الضرورية فهي ثالث مراتب بحســب قوتهــا في ذاتها ومــدى تأثيرها في 

المجتمع، وهي كما تقدم: الضروريات، والحاجيات، والتحسينات.
وبناء عليه، تتشابه المقاصد والمصالح في تقسيمها ثالثة أقسام كما تقدم.

الموافقات: 8/2.  (1)
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والمقاصــد الضرورية ثابتة، لــذا يعبر عنها بأنهــا الكليات الخمس أو األصــول الكلية، وهذا 
منطقي؛ ألَن حماية الضروريات والحفاظ عليها بعد وجودها يعد من أصول الشريعة وثوابتها الدائمة، 
فال تقبل النســـخ، كما قرر الشـاطبي، ســـواء في مراتب المقاصد الثالث (الضرورية، والحاجية، 
والتحســينية) أو في كليات الشــريعة التي تؤكد حفظ هذه المراتب، كما أن قواعد المقاصد متعلقة 

بجزئيات الشريعة وفروعها، فال بد من مراعاة الكليات عند دراسة الجزئيات(1).
ا المصالــح فقد َيطرأ عليهــا التغيّر والتبــدل؛ ألَن الحياة في تطور دائــم، ومصالح الناس  أم
د بتجدد األزمنة واألحوال، كما أن أســاليب الناس للوصول إلــى مصالحهم تتغير في ُكلّ زمان  تتجد
ومــكان، وفي البقاء على حمايــة المصالح الماضية عبــث وإحراج للناس وإضــرار بهم ال يتفق مع 
قصد التشريع من تحقيق المصالح ودفع أو درء المفاسد. وهذا أحد أدلة العمل بالمصالح المرسلة 

وجعلها أحد مصادر االجتهاد.
ولكن محاولــة جماعة الحداثيين في التمســك بالمقاصد العامة للتشــريع وحدها هي محاولة 
خطيرة؛ ألَنها تؤدي إلى تعطيل النصوص الشرعية وتجاوزها وإلغاء مسوغاتها، فعلم المقاصد رائع، 

ولكنه يعتمد على ضوابط وقواعد؛ ومنها ضرورة توافر مناط الحكم األصلي.
والتمســك بمجّرد المصلحة المتغيرة من دون إقرار الشــرع لجملتها بجنسها أو نوعها هو أيًضا 

أخطر وأسوأ.
ا قواعــد المقاصد المتعلقة بالتيســير ودفع الحرج فهي أيًضا مقبولــة ولكن ضمن ضوابط  َوأَم
الشــرع، وقواعده ومقصده العام، ومراعاة مقاصد المكلفين، ومن قواعد الشرع: األخذ باليسر من 
دون التكليف بالشــاق، وإذا وجدت مشــقة فــي فعل فهي ليســت مقصودة بذاتها، والشــريعة تأخذ 
بالمنهج الوسط األعدل، وال تتصادم الشــريعة مع الممكن عقًال أو شرًعا، والمطلوب دوام التكليف. 
ومن مبادئ رعاية مقاصد المكلفين: أن «القصد إلى المشــقة باطــل» وأن قصد المكلف في اتخاذ 

العقود جسوًرا إلى الحرام مردود عليه، كاستعمال البيوع الربوية.
والمصالح المعتبرة شرًعا: ما كانت من جنس المصالح الشرعية وليست غريبة عنها، وإن لم 

يشهد لها دليل خاص بها، وهذا ضابط التغير المقبول عند القائلين بحجية المصالح المرسلة.
هذه بعض أوجه الموازنة أو المقارنة بيــن المقاصد والمصالح، يتبين منها أن رعاية المقاصد 

أساس في األخذ بالمصالح في مجال االجتهاد والتجديد.

الموافقات: 3 /8، 104، 117.  (1)
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 t s r ﴿ :الحمد هللا رب العالميــن الذي وعد المؤمنين الذين ضحوا في ســبيله إذ قال
y x w v u ❁ } | {﴾ [محمــد: 4 - 5] بالهداية واإلصالح، والصالة والســالم 
على سيدنا محمد النِبّي األمّي الذي بعثه اهللا مصلًحا ورحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم 

بإحسان أجمعين.
وبعــد؛ فإن المصالح ركيزة الشــريعة ومدار أحكامهــا، ولذا فإن من الحكمــة أن نبدأ بمعرفة 
المفهوم الشــرعي الصحيح لها؛ ألَنهَا غدت عند كثيرين مطية يتذرعون بها إلى نقيض ما قامت له. 

أراد بعض الناس بها تعطيل أحكام الشريعة، التي جاءت لجلب المصالح ودرء المفاسد.
وقد جاء في اللغة أن المصلحة: من الصالح، وهو الخير والصواب(1).

وهذا المعنى هو ما أخذ به اإلمام الجليل عز الدين بن عبد الســالم في مســتهل كتابه: قواعد 
األحكام في مصالح األنام، إذ قال: «أمر اهللا عباده بكل خير واجب أو مندوب»... ثم قال: «وكذلك 

أمرهم بتحصيل مصالح إجابته وطاعته، ودرء مفاسد معصيته ومخالفته...»(2).
ويقابل المصلحة المفسدة التي هي أثر المعاصي والمخالفات... والمصلحة هي المنفعة، وذكر 
اإلمام العز بن عبد الســالم أَنهَا اللذات وأســبابها، واألفراح في الدنيا وأسبابها. والمؤدى في ذلك 

واحد. وقد يثور الجدل حول معيار المصلحة، ومن الذي يضبطه؟

المصباح المنير: صالح.  (1)
قواعد األحكام: العز بن عبد السالم، ج 1، ص 5.  (2)
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ا عند الفالسفة والقانونيين والمفكرين اآلخرين فقد تباينت التصورات والمفاهيم في تحديد  أم
مدلول المصلحة والمنفعة تبايًنا كبيًرا، مع أَنهُم ينظرون إليها ضمن إطار الحياة الدنيا في ما بين 

الوالدة والموت، والشكل المادي لها.
فقد أشــار «بنتام» إلى اختالف الناس في تحديــد معنى المنفعة، من حيث هــي معيار للخير 
والشر وتقديرها، مع كونهم متفقين من حيث المبدأ على أن المنفعة هي الهدف والمرتكز. ولكنهم 

اختلفوا في فهمها وتقدير معاييرها(1).
وذكر «ســتيوارث مل» ما ثار من الجدل الكالم نفســه حول جذور اختالفهم في هذه المسألة، 
واآلثار المهمة لهذا االختالف، منذ أيام ســقراط وبروتاغورس حتى هــذا العصر. ويرى أن اجتماع 
العلماء على قضايا العلوم المادية والتطبيقية أمر قد يكــون ممكًنا من الناحية النظرية. أما العلوم 

النظرية فهو يرى أن اتفاقهم فيها ضرب من المستحيل... (2).
ثمة من رّد تحديــد معنى المنفعة إلى العــرف، ورّد آخرون ذلك بأن العــرف ال يصلح معياًرا 
للخير والشر... وجعل بعضهم معيار المصلحة السعادة الشخصية!! ورفض العقالء هذا المعيار الذي 
استهوى كثيًرا من الحثالة، ونجم عنه كثير من األحكام الفاسدة. وذهب آخرون إلى ضبط المصلحة 

بمعيار سعادة النوع البشري...(3).
هذا التباين الكبير في ضبط معيار المصلحة يكشف مدى ضرورة وجود معيار صحيح يسمو على 
المعايير التي تحكمها المقاييس الذاتية. وإننا لنجد المعيار الشرعي المستمد من هدي الخالق 4 

قد جعل معيار المصلحة ينضبط بأمرين:
أن المصلحة تشمل الخير والمنافع في الدنيا واآلخرة. ـ  1
وأن األعلم بمــا يصلح العباد في دنياهــم وآخرتهم ِإنَما هو خالق العبــاد ومدبر أمورهم،  ـ  2

والعليم بحاجاتهم وأســباب ســعادتهم وبما ينفعهم وبما يضرهــم. ﴿ , - . / 0 
1 2 ﴾ [الملك: 14].

 M L K J I H G F E D ﴿ :ألــم يقــل ربنــا ســبحانه
 Z  Y  XW  V  U  T  S  R  Q  P  O  N
] \ [ ^ _ ` a ﴾ [األعــراف: 157]، أمــا إدراك الناس لذلك فهو إدراك 

أصول الشرائع: بنتام، 17/1.  (1)
مذهب المنفعة العامة: د. توفيق الطويل، ص 142.  (2)

ضوابط المصلحة في الشريعة اإلسالمية: د. محمد سعيد رمضان البوطي، 28 - 32.  (3)
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قاصر يســيطر عليه الهوى وضعف التقدير، قال ســبحانه: ﴿ 0 1 2 3 4 5 76 8 
9 : ; > ﴾ [البقرة: 216]

لن أستفيض في مناقشة معايير المصلحة أو الخير أو المنفعة بين أصحاب النظريات الفلسفية 
أو القانونية ومقارنتها بالمفهوم الشرعي لها. فلذلك ميدانه ومجاله ويضيق البحث الذي أنا بصدده 
عن عرض ذلك. ِإنَما أردت أن أوضح أن للمصلحة في ميزان الشــريعة اإلســالمية معياًرا يميزه عن 
ســائر التصورات التي نجدها عنــد اآلخرين. من حيث شــمولها للمصلحة الدنيويــة واألخروية في 

معناها وتقديراتها.
ومن حيث كون األحكام المترتبة على ذلك تنقسم إلى:

أ ـ أحكام تعبدية فيها معنى االنقياد واالستســالم هللا 4 ، والثقــة بحكمه وأنه الخير المطلق، 
والرضى بما حكم. وهــذا الجانب، وإن لم يظهر لنــا فيه معنى المصلحــة، فذلك ال يعني خالف 
ذلك. والمصلحة العليا للعبد في هذه الحياة إنما هي في قيامه بالوظيفة التي عهد إليه بها خالقه، 
والتي بها أناط سالمة ســيره في هذه الدنيا، وتالؤمه مع الكون، ومع فطرته، وسعادته الخالدة في 
 C ﴿ :اآلخــرة. ووظيفته هذه هي تحقيقه لعبادة ربــه واالنقياد لحكمه(1). ألم يقل اهللا جل شــأنه

H G F E D ﴾ [الذاريات: 56].
ب ـ وأحــكام معقولة المعنى، يلمــس المرء فيها وجه المصلحة من خــالل اطالعه على معايير 

الخيرية في الميزان الشرعي. ويالحظ فيها:
معنى مالحظة مصلحة الفرد ومصلحة الجماعــة والمالءمة بينهما. إذ الفرد ِإنَما تتحقق  –

مصلحتــه من خــالل تحقق مصلحــة الجماعة مــآًال، مع مراعــاة حقه بوصفه فــرًدا له 
استقالليته.

مراعاة المصلحــة المادية المتمثلة بحقوق الجســد ومصالحه ورغباتــه؛ ومراعاة المصلحة  –
المعنوية المتمثلة في الحاجات الوجدانية (النفسية والروحية) لإلنسان.

مراعــاة مقصد حفظ الدين الذي يمثــل الحصن الذي يحفظ ويصون ســائر المقاصد األخرى  –
على الوجه الصحيح، ويدفع عنها غائلة الخلل والضياع. بما يعنيه حفظ الدين الذي يرتكز على 
ثوابت عقلية وكونية وفطرية ال سبيل إلى إنكارها أو تجاهلها، من حفظ أحكامه والتزام حدوده.
فالدنيا ومصالحها كلها إنما هي وســائل للمصلحــة الحقيقية المتمثلة فــي العبودية هللا، ونيل 

وعده العظيم بسعادة اآلخرة. وفرق بين الغاية والوسيلة.

ينظر في بيان ذلك ما ذكره الشاطبي في الموافقات في مواضع شتى منها: 38/2.  (1)
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وهذا المعنى شــامل لجميع مقاصد التشــريع، ســواء منها ما تمحض فيه معنــى العبودية، أو 
ظهرت فيه مصلحة العبد. فوجهة المرء في هذه الحياة طلب القبول والمثوبة من اهللا سبحانه، حتى 

ما كان منه دنيوًيا، في ما يبدو(1).
٭ ٭ ٭

وبعد فإن مدار أحكام الشــريعة مصالح العباد التي بها تتحقق ســعادتهم الدنيوية واألخروية، 
وهذه المصالح تتمثل في خمسة مقاصد كلية، تندرج تحتها جميع المصالح األخرى المتفرعة عنها. 

وهي: حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ النسل، وحفظ المال(2).
وهي: متدرجة االعتبار بهــذا الترتيب؛ أجلهــا وأعظمها اعتباًرا مقصد حفــظ الدين، الذي به 

تستمد بقية المقاصد وجودها.
وبهذا البيــان يتضح أن المصالح كلمة تدل على جميع معاني الخير والســعادة واللذة والمنفعة 
التي يتطلع اإلنســان إلى تحقيقها وبلوغها، وأنها أساس األحكام الشــرعية، ومرتكز أهدافها؛ ولكن 

بالمعنى الذي أشرت إليه، مما يتميز به المفهوم الشرعي لكلمة المصالح.
فأحكام الشــريعة كلها، ســواء منها التعبدي الذي قد ال يدرك المرء وجــه المصلحة فيها، أو 
األحكام التي يدرك المتدبر جوانب المصلحة فيها، وفق المعيار الشــرعي، كل تلك األحكام مصالح 
للعباد ومنافع لهم. ومن أوضح الدالئل على ذلك أن كثيًرا من األوامر التعبدية قد قرنت بما تحمله 
من منافع تدفع الحريص على ســعادته إلى التمســك بهــا. فالصالة تنهى عن الفحشــاء والمنكر، 

والصيام يثمر التقوى، والزكاة تزكي النفوس وتطهرها...
وقد تبدو لبعض التصرفات وجوه مصلحة، ومع ذلك نجد الشارع الحكيم قد منع منها وحرمها، 
ذلك ألنها في الوقت ذاته تتضمن مفاســد أكبر من المصالح المرجــوة منها. ويبدو ذلك من خالل 
 Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹¸ ¶ μ ´ ﴿ :قوله تعالــى
 Á À ﴿ :[البقــرة: 219]. وعندما أنزل تحريم الخمر أوضح جانب المفسدة في قوله ﴾ Ã
 ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2  1 ﴿ ســبحانه:  بقولــه   ﴾ Ã  Â

> = < ? @ E D C BA ﴾ [المائدة: 91].
لقد أقّر البيان اإللهي بوجود وجه مصلحة في الخمر والميسر، ولكنه ألغى اعتبارها لتغلب وجه 

المفسدة المترتبة عليهما.

ينظر في هذا ما ذكره الشاطبي في الموافقات، 317/2. والعز بن عبد السالم في: قواعد األحكام، 69/2.  (1)
ينظر في بيان ذلك ما ذكره اإلمام الغزالي في المستصفى، 417/1.  (2)
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واألمر نفســه يرد في موضوع الربا إذ حرمه اهللا سبحانه فقال: ﴿ 7 8 9 : ; ﴾ 
[البقرة: 275].

د في المنع منه، لما له من مفاســد ال تخفى علــى المنصف والمتدبر؛ وإن أشــار إليها  وشــد
إشارات بقوله سبحانه: ﴿ X W V U T ﴾ [البقرة: 276] وبقوله: ﴿  ! " 
# $ % & ' ) ( * + , -﴾ [البقــرة: 275]، والوعيد الشــديد الذي 
توعد بــه آكل الربا يدل على المفاســد الخطيــرة المترتبة عليــه. مما يجعل المصالــح الموهومة 

المأمولة منه ساقطة االعتبار.
والذي نســتطيع الوصول إليه من خالل ذلك أن مجال المصالح هو الشريعة كلها. ولئن كانت 
مهمة اإلنســان التي خلق لها هي العبودية هللا، فإن هذه المهمة القدســية التي خلق لها هي ســبيل 

سعادته وطريق تحقيق مصالحه.
وأذّكــر أنني إنما أعنــي بالمصالح المفهوم اإلســالمي المتميز والشــامل للمصالــح الدنيوية 

واألخروية، والمصالح المادية والمعنوية.
٭ ٭ ٭

وبعد فإن المصالح في الشــريعة اإلسالمية تنقســم إلى مصالح شــرعت لها األحكام بنوعيها 
التعبدي والذي قد ال يدرك العقل معناه، والنوع اآلخر معقول المعنى.

والتعبدي، منها: يتجلّى في تحقيق الخضوع والعبودية هللا جل شــأنه، والذي وعد عباده الذين 
تحققوا به بسعادة الدنيا واآلخرة.

أما المعقول المعنى: فإن المعنى التعبدي فيه هو المقصــد، وإن تجلت له فوائد يدرك العقل 
معناها. ففوائده الدنيوية فرع عن المعنى األكبر فيه وهو االنقياد له سبحانه.

وهذه المصالح قد نص الشــارع عليها بياًنا لطرق سعادة اإلنسانية في سلوكها ونظم عالقاتها، 
ولبيان أهمية المصالح وأنها أســاس ترتكز عليها أحكام ديننا. حتى إذا وجد جانب لم ينص عليها 
الشــارع بحكم، عرف الفقيــه أن المصالح المعتبرة شــرًعا هي مقاصد الشــارع، وهي المرجع في 

معرفة حكمها.

:í``dÉ°üªdG ´Gƒ`fCG

وبذلك يتضح أن المصالح ثالثة أنواع:
مصالح معتبرة نص الشارع على اعتبارها. ـ  1
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مصالح ملغاة نص الشارع على إلغائها وعدم االعتداد بها (كمصلحة الخمر والميسر). ـ  2
مصالح لم يرد نص باعتبارها وال بإلغائها(1). ـ  3

وهــذا النوع من المصالح هو ما يســمى بالمصالح المرســلة، والتي تعد أحــد مصادر الحكم 
في الشــريعة اإلســالمية. وهي إنما اســتمدت قيمتها من المصدر األساس لشــريعتنا أال وهو كتاب 
اهللا تعالى، والمصدر المبين له والذي أمرنا اهللا أن نعمل به وهو ســنة رســول اهللا ژ ، وذلك في 
مثل قوله تعالى: ﴿ Z Y X W V U ﴾ [األعــراف: 157] وقوله تعالى: ﴿ ` 
 ® ¬ « ª © ¨ §  ﴿ :[األنبياء: 107] وقوله سبحانه ﴾ d c b a

̄ ﴾ [البقرة: 185].
وإذا كانت مصالح العباد مرتكز أحكام الشريعة، فإن المصالح المرسلة تضبطها ضوابط لتكون 
مصالح معتبرة، ويصّح وصفها بأنها مصدر تســتقى منه األحكام الشرعية. إذ ليس من المعقول أن 

يحذرنا اهللا تعالى من اتباع الهوى ثُم يترك األهواء لتكون حكًما ومشرًعا.
وعندما قلنا إن النوع الثالث من المصالــح هي: تلك المصالح التي لم يرد نص على اعتبارها 
وال على إلغائها، ولذلك وصفت بأنها مرســلة. إذ لو ورد نص على اعتبارها لثبتت أحكامها بالنص، 
ال بالمصدر التبعي المسمى المصالح المرسلة. ولو ورد نص على إلغائها لما كان من حقنا أن نبني 

عليها أي حكم ما دام الشارع قد أسقط اعتبارها.

ـ فما ضوابط المصلحة لتكون أحد موارد الحكم الشرعي؟
1 ـ أن تكون مندرجة تحت مقاصد الشارع، وهي:

حفظ الدين والنفس والعقل والنســل والمال، وهذه المقاصد على ثــالث مراتب: الضروريات 
والحاجيات والتحسينيات(2).

ـ والضروريات: هي تلك التي ال بد منها لحفــظ المقاصد المذكورة، بحيث يؤدي إغفالها إلى 
زوال المقصد وضياعه.

فقد شــرع لحفظ الدين: وجوب النطق بالشــهادتين وإقامة أركان اإلسالم وشرع الجهاد لدفع 
الخطر الذي يستهدفه.

وشرع لحفظ النفس: إباحة الطعام والشراب واألحكام التي تحقق اإلبقاء على الحياة، كما شرع 
لمنع الخطر عنها القصاص والدية..

المستصفى: للغزالي، 416/1.  (1)
المرجع السابق، 417/1.  (2)
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وشرع لحفظ النســل: الزواج واألحكام المتفرعة عنه كالحضانة والنفقة.. وشرح لمنع الخطر 
عنه تحريم الزنى وشرع الحدود التي تردع الخطر عنه.

وهكذا أمر مقصد العقل والمال.
وهذه المقاصد مقاصد كلية وجد العلماء أنها أصول المقاصد التي تتفرع عنها.

ـ وما شـــرع من مرتبة الحاجيات: التي تحقق رفع الحرج وصون تلك المقاصد الخمسة، يأتي 
بمثابة المتمم لما شــرع علــى وجه تحقيق وجود تلــك المقاصد ودرء الخطر عنهــا. كتلك األحكام 
التي شــرعت توســعة للعباد في ســبيل تحقيق المصالح المتمثلة في المقاصد المذكورة. كالرخص 
التي شرعت لحماية مقصد ال يتأثر بمشــروعيتها أصل المقصد، وإن كانت في الحالة العادية غير 
 W V U T S  ﴿ :جائزة. كقوله تعالى في مســألة النطق بكلمة الكفر عند اإلكراه
X﴾ [النحل: 106]، ومشــروعية الفطر عند المرض والســفر، ومشــروعية إجراء عقود قد تكون 

متضمنة بعض الغرر دفًعا للحرج، كعقد السلم والمساقاة وبيع العرايا.
وال بد من بيان أن الرخص والتيسيرات التي شــرعها اهللا سبحانه ليست متروكة ألهواء الناس 

بل جاءت منضبطة بالنصوص، فالتيسير سمة الشريعة.
وقد يحــاول البعض أن يطــرح بعض األحكام بحجة التيســير وعلى وجه التشــهي؛ من دون أن 
ة  يكون لتيسيره مستند في نصوص الشــارع. هذه األحكام التي تخالف المنصوص من األحكام بحج

التيسير ليست مقبولة في ميزان الشريعة؛ ألن الرخصة جزء من الشريعة وليست من وضع الخلق.
ـ أما التحسينيات: فهي كمــاالت ال يؤدي تركها إلى حرج ولكنها تنسجم مع المكارم األخالقية 
التي تتســم بها هذه الشــريعة، وتالئم محاســن العادات التي جاءت الشــريعة مؤيدة لها، وذلك 
كأحكام الطهارة وســتر العورة، وتحريم أنواع مما استخبثه الشــارع من الطعام، ومن ذلك مسألة 

الكفاءة بين الزوجين تحقيًقا لفرصة التالؤم بينها.
وكون هذه األحكام تندرج تحت مرتبة التحســينيات ال يعني ذلك أنها مجرد آداب مستحبة، بل 

الكثير منها مطلوب على وجه الوجوب، أو مشترط بحيث ال يصح العمل إال به.
٭ ٭ ٭
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ـ األَول: أن تكون مندرجة تحت أحد هذه المقاصد، وأن ال تؤدي إلى مخالفتها أو المناقضة لها.
فالجهاد الذي قد يؤدي إلى إزهاق الروح في سبيل حماية المقصد األسمى وهو الدين، ال يعتد 
به إال إذا كان القصد منه حماية ما شــرع الجهاد لحمايته، فإن كان القصد منه التشفي أو الرياء 
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والحمية لم يعد الجهاد بصورته هذه أمًرا مشــروًعا، بل يصبح إضراًرا بمقصد من مقاصد الشــارع 
وهو مقصد النفس أو الحياة. ويغدو الرياء سبًبا في إحباط العمل والخسارة للحياة واألجر مًعا.

ـ الثاني: عدم معارضتها للكتاب:
 º ¹ ¸ ¶ μ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª ﴿ :قال تعالــى
« ¼ ½ ﴾ [المائــدة: 49]، وقال تعالى: ﴿ Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò ﴾ [النســاء: 59]. إن 
هذه اآليات وأمثالها من كتــاب اهللا تعالى تقطع الطريق على الذين يريــدون أن يبنوا أحكاًما على 

قاعدة مصلحة َمزعومة تخالف كتاب اهللا تعالى.
وهذا يعنــي أن النص معيار للمقصد وليــس تابًعا للمقصد، وإنما تســتمد المقاصد من النص 

وليس العكس.
فعندما يرد النص بتحريم الربــا، فإن االجتهاد يقف وراء النص، وليــس من حقّ المجتهد أن 
يدعي أن المسألة تتبع المصالح، ومصلحة الناس في هذا العصر تقتضي إباحته. إن الذين يريدون 
أن يجعلوا من المصالح مطية يتجاوزون بها النصوص إنما يضربون بالمصالح الحقيقية المتمثلة في 

طاعة اهللا وااللتزام بحكمه عرض الحائط.
ـ الثالث: عدم معارضتها للسنة:

والمراد بالســنة ما ثبت عن النبي ژ من قول أو فعل أو تقرير بسند صحيح، ويحتج في هذا 
المجال بحديث اآلحاد كما يقبل الحديث المشهور والمتواتر من باب أولى.

ووجوب العمل بخبر اآلحاد الذي صح إسناده ثابت بالنص المتواتر، كما هو معلوم من فعله ژ 
وفعل أصحابه وال سيما الخلفاء الراشدون.

وال بد من اإلشــارة إلى أن الســنة العملية التي يجب العمل بها يجب أن تكون ســنة لم يثبت 
أنها من خصائصه ژ . كإباحة نكاح أكثر من أربع، وكوجــوب قيام الليل وجواز الوصال في الصوم 
في حقه ژ . كمــا يجب أن تعرف طبيعة تصرفــه إن كان على وجه التبليغ، أم من قبيل السياســة 
الشــرعية، التي تمثل تطبيًقا بصورة معينة لمبدأ عام تقتضيه المصلحــة التي يراها ولي األمر في 

ظرف معين.

ـ الرابع: عدم معارضتها للقياس:
لقد تحدث العلماء في كتب أصول الفقه في باب القياس عن مسألة الحكم الذي ثبت بالقياس 
هــل هو حكم ثبت بمقتضى النص الذي هو األصل المقيس عليــه، أم ثبت باجتهاد المجتهد فألحقه 

بالحكم الثابت بالنص.
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أًيــا كانت النتيجة فإن ذلــك يوضح مدى أهمية القيــاس، بوصفه مصدًرا مــن مصادر الحكم 
الشرعي األصلية، وقد ثبت وجوب العمل به بالنص من كتاب اهللا وسنة رسوله ژ .

وما دام الحكم الذي ثبت بالنص والذي يعد أصًال مقيًســا عليــه معلًال، فإن هذا يعني أن 
مدار الحكم فيه مبنــي على تحقيق مصلحة فهمها المجتهد، وتحقق مقصًدا من مقاصده، وهذه 
المصلحة هي العلة التي بني القياس علــى فهمها؛ ألنها الوصف الذي بموجبه ألحق الفرع غير 
المنصوص على حكمه باألصل الذي ورد النص على حكمه، وهذا الوصف هو المعنى المناســب 
الذي يشير إلى المصلحة التي من أجلها شــرع حكم األصل، فلما توفر هذا الوصف في الفرع 

ألحق به في الحكم.

وبناء على ذلك فكل قياس مراعاةٌ لمصلحة، ولكن ليس كل مراعاة لمصلحة قياًسا، إذ المصالح 
المرسلة ليست مبنية على القياس.

وبناء على ذلــك فمراعاة عــدم معارضــة المصلحة للقيــاس تعني من جهــة أخرى عدَم 
معارضتها للنص؛ ألن الحكم الثابت بالقياس إنما يستمد قيمته من الحكم المقيس عليه والذي 

ثبت بالنص.

ويعني من جهة أخرى: عدم معارضة مصلحــة ثابتة؛ ألَن العلة هي المصلحة الكامنة في الحكم 
والتي بني الحكم على مراعاتها.

ـ الخامس: عدم معارضتها لمصلحة أهم منها أو مكافئة لها:
إذا كنت المصالح مرتكز الشــريعة ومدار أحكامها، والمصالح كما سبق أن اتضح لنا هي تلك 
المقاصد التي اعتّد بها الشــارع ليقوم أمر الناس على الوجه الســديد والنهج الرشــيد؛ وهي كما 
ذكرنا تتمثل في حفظ الدين والنفس والعقل والنســل والمال، وهي متدرجــة في أهمية ما تقوم به 
من أحكام على مراتب ثالث هــي الضروريات والحاجيات والتحســينيات؛ إذا كان األمر كذلك فإن 
المصلحة التي ينبني عليها الحكم الشرعي يجب أن يراعى فيها أن ال تعارض مصلحة أولى منها في 
ترتيب اعتبار المقاصد الخمســة، وأن تكون مرتبتها ال تعارض مصلحة أعلى منها مرتبًة، بمعنى أن 

ال يعارض حكم حاجي حكًما ضرورًيا.

فالروح تبــذل لحفظ الدين بالجهاد، وقد يبــاح النطق بكلمة الكفر مــع معارضته مقصًدا في 
مرتبة الحاجيات؛ لمعارضته مقصًدا في مرتبة الضروريات عندما يهدد بالقتل مثًال..

٭ ٭ ٭
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هذه هي ضوابط األخذ بالمصلحة عندما تكون مصلحة لم يرد نص باعتبارها وال بإلغائها.
أي: إن المصلحة مصدر تســتقى منه األحكام ما دامت منضبطة بهــذه القيود، ويعني ذلك أن 
تلبية المصالح هدف للشــريعة اإلســالمية ما دامت تلــك المصالح مصالح معتبرة، والمســألة في 

شريعتنا ليست نسبية بل موضوعية يعود تقديرها إلى معايير هي جزء من الشريعة ذاتها.
أما تــرك المصالح إلى تقدير الناس من دون أن تكون لها معاييــر فإن هذا يزج بنا في حالة 

الضياع التي سقط في أوديتها الفالسفة وغيرها من تصورات تحكمها األمزجة واألهواء.
وما دمنا نتحدث عن الشريعة اإلســالمية فالخير ُكلّ الخير في االنضباط بمعاييرها والشّر كل 

الشر في الخروج عن تلك المعايير.
أسأله تعالى أن يلهمنا الرشد والسداد وأن يجنبنا مزالق الهوى. إنه هو السميع المجيب.
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أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون اإلسالمية 
في جامعة األزهر بالقاهرة، وعضو مجمع البحوث 
اإلسالمية وعضو مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا
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خلق اهللا 8 اإلنســان وأراد له أن يعمر الدنيا، وأن يتناســل ويتكاثر فيبقــى نوعه إلى المدى 
الذي حددته مشــيئته، واقتضته حكمته، وإذا كان كل صانع لشيء من األشياء يحب أن تكون صنعته 
في أحســن صورة، فإن اهللا 8 يحب لنا ذلــك، فنحن صنعته وهو أحســن الخالقين، ولهذا جاءت 
رساالته إلى البشر لترسم للناس طريق السعادة في الدنيا واآلخرة، فاإلنسان محتاج إلى ما يحقق 
 L K J﴿ : 4 مصلحته ويدفع عنه المضرة، واهللا 8 ال تنفعه طاعة وال تضره معصية، قال
Y X W V UT S R Q PO N M ﴾ [الزمر: 7]، وكانت رســالة اإلســالم هي التي 
ختم اهللا 8 بها ســائر رســاالته، فكان من الطبيعي أن تكون أحكام هذه الرســالة قاصدة إسعاد 
اإلنســان في دنياه وآخرته، فيعيش النــاس إذا طبقوا هذه األحكام آمنين علــى حياتهم وأعراضهم، 

وأموالهم، سالمة عقولهم عن كل ما يضر بها.

ا كان من خصوصية شــريعة اإلســالم أن ختم اهللا 8 بها رســائله إلى البشر، فال بد أن  َولَـم
تكون منظمة ألفعال البشر وتصرفاتهم وعالقاتهم بعضهم ببعض.

وإذا كان كل نظام يســعى لتحقيق أهداف معينة يريد إيجادها في المجتمع الذي سيطبق 
فيــه أحكام هذا النظام وقواعده، فلم يخرج من هذا المعنى الشــرائع اإللهية، فكل الشــرائع 
التي أرســل اهللا 8 رسله يبينون شــرع اهللا، وخاتمتها اإلســالم ما جاءت إال لتحقيق مقاصد 
للشــرع، ويراد بها تحقيق ســعادتهم فــي الدنيا واآلخرة بإحســان عالقاتهــم بعضهم ببعض 
وعالقاتهم جميًعا بالخالق 4 ، وقد اجتهد علماء الشــريعة في التعرف على مقاصد الشريعة 

وبيانها وتوضيحها.
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وكانت هــذه المقاصد أمامهم مراعية عند اســتنباطهم األحكام فــي كل قضية تعرض للناس، 
ويراد بيان حكم الشــرع في هذه القضايا التي ال يوجد نص بخصوصها في القرآن الكريم وأحاديث 
رســول اهللا ژ ، فال بد إًذا للمجتهد في عصرنا الذي يريد التعرف على األحكام الشرعية أن يكون 
له إدراك ومعرفة بالمقاصد العامة للشريعة في تشريع األحكام؛ ألن داللة األلفاظ على المعاني قد 
تكون محتملة ألكثر من معنى، ويحتاج المجتهد في ترجيح أحد المعاني إلى فهمه لمقاصد الشــرع 
حتى يختار ما يتفق وهذه المقاصــد، وأيًضا فإن األدلة قد تكون متعارضة بحســب الظاهر فيحتاج 
الباحث إلــى التوفيق بينها ويختار منها ما يتفق ومقاصد الشــرع، كما أن معرفة مقاصد الشــريعة 
تســاعد على إثراء الفقه اإلســالمي ببيان األحكام في القضايا التي تجد في حياة الناس، وسنبين 
ما هي مقاصد الشــرع من أحكامه، ومعنى االجتهــاد وكيف يكون مؤدًيا إلى بيان األحكام بواســطة 
االســتعانة بهذه المقاصد، وكيف طبقها أئمة الفقه اإلســالمي، وكيف نســير على هديها عند إرادة 

استنباط األحكام الشرعية في القضايا الفقهية الجديدة.

:ó°UÉ≤ªdG ≈æ©e
ورد اســتعمال كلمــة القصد في اللغة بمعــان متعددة، منها: طلب الشــيء بعينــه، قال صاحب 

المصباح المنير: «قصدت الشيء، وله، وإليه قصًدا من باب ضرب: طلبته بعينه»(1).
ــا من ناحية المعنــى االصطالحي لهــا: فمن المالحــظ أن علماء أصول الفقه اإلســالمي  َوأَم
القدامى لم يهتموا بوضع تعريف اصطالحي لها، حتى اإلمام الشــاطبي ـ وهــو أبرز العلماء الذين 
تذكر أســماؤهم عند ذكر مقاصد الشــريعة ـ لم يذكر تعريًفا للمقاصد، ولعل هذا كما يرى بعض 
الباحثين(2) أن الشــاطبي لم يضع كتابــه الذي خصصه للكالم عن المقاصد ضمن كتابه المســمى 
الموافقات في أصول الشريعة لعامة الناس، َوِإنَما وضعه لعلماء الشريعة الراسخين في علومها، وهم 

ليسوا محتاجين إلى تعريفهم بمعنى اصطالحي للمقاصد.
وقد قام بعض علماء الشــريعة المحدثين بوضع تعاريف اصطالحية للمقاصد، من هؤالء العلماء 
الطاهر بن عاشور فعرفها بقوله: «مقاصد التشــريع العامة هي المعاني والحكم الملحوظة للشارع في 
جميع أحوال التشريع أو معظمها بحيث ال تختص مالحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة».
ل الفاســي بقوله: «المراد بمقاصد الشــريعة: الغاية منها، واألســرار التي وضعها  وعرفها عال

الشارع عند كل حكم من أحكامها».

د علي في كتابه: المقاصد الشرعية وأثرها في الفقه  المصباح المنير، للفيومي، مادة: قصد. الدكتور محمد عبد العاطي ُمـَحم  (1)
اإلسالمي، ص 11.

د علي في كتابه: المقاصد الشرعية وأثرها في الفقه اإلسالمي، ص 11. الدكتور محمد عبد العاطي ُمـَحم  (2)
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وعرفها أحمد الريســوني بقوله: «إن مقاصد الشــريعة هي الغايات التي وضعت الشريعة ألجل 
تحقيقها لمصلحة العباد»(1).

ما ســبق كانت بعض التعريفات االصطالحية لمقاصد الشــريعة، وأقــول: إذا كان من المعاني 
اللغوية لكلمــة «القصد» وهو أصل لكلمة « المقاصد»: طلب الشــيء بعينــه، وإذا كان من المعلوم 
أن األحكام التــي كلفنا اهللا 8 بها يــراد بها تحقيق مصالح البشــر الدنيويــة واألخروية(2)، فإنه 
ـ إًذا ـ أن نعرف مقاصد الشــريعة بأنها: «مطلوباتها العامة لتحقيق مصالح الناس الدنيوية  يمكننا 

واألخروية من خالل تطبيق الناس ألحكامها».

:ΩÉ°ùbCG  áKÓK á©jô°ûdG  ó°UÉ≤e

بين الشاطبي أَن تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق، وهذه المقاصد ثالثة 
أقسام:
األول: أن تكون ضرورية. –
الثاني: أن تكون حاجية. –
الثالث: أن تكون تحسينية. –

ـ فأما الضرورية: فهي األمور التي ال بد من وجودها في المجتمع لتوقف مصالح الناس عليها، 
سواء كانت مصالح دنيوية أم أخروية، بحيث لو فقدت اختلت مصالح الناس الدنيوية فلم تجر على 
استقامة، َوِإنَما على فساد وفتن واختالط بين الشر والخير، وفقدان الحياة، وفي اآلخرة فوت النجاة 

والنعيم والرجوع بالخسران المبين(3).
والضروريات خمسة أقسام، وهي: حفظ الدين، والنفس، والنســل، والعقل، والمال، والشرائع 

اإللهية كلها راعت هذه األمور الخمسة(4).
ـ وأما الحاجيات: فهي األمور التي يحتاج إليها الناس للتوسعة عليهم، ورفع الضيق الذي يؤدي 
في الغالب إلى حدوث الحرج والمشــقة التي تلحق بهم بفوت المطلوب، فــإذا لم تراع هذه األمور 
دخل على المكلفين ـ على الجملة ـ الحرج والمشــقة، ولكن ال يبلغ ذلك درجة الفساد المتوقع عند 

هذه التعاريف فعًال عن الدكتور محمد عبد العاطي في كتابه: المقاصد الشــرعية وأثرها في الفقه اإلسالمي، وذكر مصادره،   (1)
ص 1 - 12: نظرية المقاصد عند اإلمام الشــاطبي ألحمد الريسوني، ومقاصد الشــريعة اإلسالمية لمحمد الطاهر بن عاشور، 

ومقاصد الشريعة اإلسالمية ومكارمها لعالل الفاسي.
قال الشاطبي: «تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها». الموافقات: للشاطبي، ج 2، ص 7.  (2)

المرجع السابق، ج 2، ص 7.  (3)
األحكام: لآلمدي، ص 3، ص 252.  (4)
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اإلخالل بالضروريات، ونجــد الحاجيات مراعاة في كل المجاالت ســواء كان ذلك في العبادات، أو 
العادات، أو المعامالت، أو الجنايات، ففي العبادات نجد الشــارع يبيح اإلفطار في رمضان للمريض 
والمســافر، والحامل والمرضع إذا خافتا على نفســيهما أو على الجنيــن أو الطفل، وقصر الصالة 

والجمع في السفر.
وفي العادات نجد الشــارع يبيح الصيد، والتمتع بالمأكوالت والمشــروبات ما لم ينص الشارع 

على تحريم بعضها لحكمة كما يبيح استعمال المالبس.
وفي المعامالت نجد الشــارع يبيح السلم وهو بيع شيء مؤجل بثمن عاجل، ويبيح اإلجارة مع أن 

المعقود عليه وهو المنفعة معدوم في وقت العقد.
وفي الجنايات نجد الشارع يوجب الدية في القتل الخطأ على العاقلة.

ا التحســـينات أو الكماليات فهـــي: األمور التي تحقق محاســن العادات وترســخ مكارم  ـ وأم
األخالق، «ومجالها في العبادات» كإزالة النجاســات، وبالجملة الطهارات كلها، وستر العورة، وأخذ 

الزينة، والتقرب إلى اهللا بنوافل الخيرات من الصدقات والقربات وما ماثل ذلك.
وفي العادات نجد آداب األكل والشــرب، وتجنب المأكوالت النجســة، والمشروبات المستخبثة، 

واإلسراف في اإلنفاق. وفي المعامالت نجد المنع من بيع فضل الماء والكأل.
وفي الجنايات نجد الشرع يمنع قتل النساء والصبيان والرهبان في الحرب(1).

وإذا تبيــن أن مقاصــد الشــريعة الثالثة هــي: الضروريــات، والحاجيــات، والتحســينيات، 
والحظنا أن الشــريعة راعتها في كل األحكام المنظمة لحياة الناس سواء كان في مجال العبادات أو 
المعامالت أو العادات أو الجنايات، فإنه يكون من الالزم أن تراعى هذه المقاصد عند االجتهاد في 

بيان األحكام الشرعية لكل ما يجد في حياة الناس من قضايا.
وســنبين معنى االجتهاد وما يتصل به من بعض القضايا، ثُم نوضح بعــض القضايا المعاصرة 

التي كانت مقاصد الشريعة مراعية لها عند استنباط األحكام فيها.

:OÉ¡àL’G ≈æ©e

هو: بذل الفقيه وسعه في استنباط األحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية.
ومعنى بذل الوسع: أن يحس من نفسه العجز عن المزيد على ما بذله(2).

الموافقات: للشاطبي، ص 2 ج 9.  (1)
حاشية الصاوي على الشرح الصغير، ج 4، ص 188. وأصول الفقه اإلسالمي لزكي الدين شعبان، ص 423.  (2)
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والتقليد يضاد االجتهاد، وقــد عّرف العلماء التقليد بعبارات مختلفة، عّرفه بعضهم بأنه قبول 
رأي الغير بال دليل وال حجة، وعرفه الجرجاني: بأنه عبارة عن اتباع اإلنســان غيره في ما يقول 
أو يفعل معتقًدا األحقية فيه من غير نظر وتأمل في الدليل. فقال الجرجاني: إن هذا المتبع جعل 
قول الغير أو فعله قالدة في عنقه. وعّرفه ابن الســبكي بأنه أخذ القــول من غير معرفة دليله(1). 
وعّرفه تقي الديــن الحصني بأنه قبول قول المســتند إلى االجتهاد، فلو قال إنســان مثًال: رأيت 
القطب، فإن األخذ به يكون خبــًرا ال تقليًدا؛ ألنه لم يكن هذا القول مســتنًدا إلى االجتهاد، بل 

يستند إلى الرؤية(2).
هذا ما يتصل بكل من معنى االجتهاد والتقليد، ويرى البعض أن القياس واالجتهاد بمعنى واحد. 
قال الشــيرازي في كتابه «اللمع» في أصول الفقه: ذهب بعض النــاس إلى أن القياس هو االجتهاد، 
والصحيح أن االجتهاد أعــم من القياس؛ ألن االجتهاد بذل المجتهد وســعه في طلب الحكم، وذلك 
يدخل فيه حمل المطلق على المقيــد، وترتيب العام على الخاص، وجميــع الوجوه التي يطلب منها 

الحكم، وبعض ذلك ليس بقياس.
وقــال القاضــي عبد الوهــاب مــن المالكيــة فــي كتابــه «الملخــص» فــي أصــول الفقــه: 
ذهــب بعــض أهــل األصــول إلــى أن االجتهــاد هــو القيــاس، وأنهمــا اســمان بمعنــى واحــد، 
وهــذا غيــر صحيــح؛ ألن االجتهاد أعــم مــن القياس، ينظــم القيــاس وغيــره، ولذلــك قالوا: 
هذا الحكم علمناه قياًســا وهــذا علمناه اجتهاًدا، وقــال في مواضع أخرى: أعلم أن االســتدالل أعّم 
من القياس؛ ألن كل قياس يتضمن االســتدالل، وليس كل دليل قياًســا، يبين أن االستدالل يصّح في 

الظواهر واالستنباط على غير وجه القياس(3).

:áKÓK OÉ¡àL’G ´GƒfCG

النوع األول: االجتهاد المطلق (أي المســتقل): وهو أن تتوافر في الشخص القدرة على استنباط 
الحكم في جميع أبواب الشــرع بقواعده ال بقواعد غيره، بأن كان يســتطيع أن يفتــي في العبادات، 
والمعامالت من بيع وإجارة، ورهن وشــفعة وغيرها، ومســائل األســرة والجنايات وما عدا هذا من 

أبواب الشرع، بالقواعد التي وضعها في استنباط األحكام.

ويرى بعض العلماء أن أخذ القول مع معرفة دليله يمكن أن يســمى تقييًدا ويكون هذا واسطة بين التقليد واالجتهاد، وعلل هذا   (1)
بأنه ال ينطبق عليه تعريف االجتهاد، وال تعريف التقليد. انظر: شــرح كتاب النيل وشــفاء العليل، لمحمد بن يوســف اطفيش، 

ج 17، ص 474 - 475.
التعريفات: للجرجاني، ص 37 - 38. وكفاية األخيار: لتقي الدين الحصني، ج 1، ص 97.  (2)

نقًال عن كتاب الرّد على من أخلد إلى األرض وجهل أن االجتهاد في كل عصر فرض للسيوطي، ص 83.  (3)
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النوع الثاني: اجتهاد المذهب: وهو أن يكون متمكًنا من معرفة األحكام في الوقائع التي لم يرد 
فيها نص عن إمام مذهبه، بطريــق التخريج على النصوص، أو القواعــد المنقولة عن هذا اإلمام، 

فاجتهاده ال يخرج عن دائرة إمام مذهبه(1).
النوع الثالث: اجتهاد الفتوى: وهو أن يكــون متمكًنا من ترجيح قول إلمــام المذهب على قول 

آخر، أو الترجيح بين ما قاله اإلمام وما قاله تالميذه، أو غيره من األئمة.
فالمجتهد المطلق أي المســتقل: مثل علمــاء الصحابة وأئمة المذاهب األربعة المشــتهرة، أبي 

حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد بن حنبل.
ومجتهــد المذهب كابن القاســم وابن وهب فــي المذهب المالكــي، والكمال بــن الهمام في 
المذهب الحنفي، والغزالي، والنووي في المذهب الشافعي، ومجتهد الفتوى ككبار المؤلفين من أهل 

المذاهب(2).
ة أمور علمية، عند الشــخص حتى يصّح أن يتحقق عنده  هُ ال بد من توفر عدوقد بين العلماء أَن
االجتهاد المطلق، وهذه األمور هي ـ بعد تحقق ثالثة شــروط بدهية، وهي: شرط اإلسالم، والبلوغ، 

وشدة الفهم بالطبع ـ ما يأتي:
أوًال: ال بــد أن يكون عارًفا بالقرآن والســنة، ومــا يتعلق باألحكام، وال يشــترط أن يكون 
حافًظا لآليات الكريمة أو األحاديث الشــريفة عن ظهر قلب، بل يكفي أن يكون عارًفا بمواضع 
أحكام القرآن والســنة، لكي يرجع إليها عنــد االحتياج إليها، فيرجع إلــى اآلية التي يريد أن 
يســتعين بها في التعرف على الحكم الذي يريد أن يســتنبطه، ويلزمه بالنسبة إلى السنة، أن 
يكون متمكًنا من الرجوع إلى أصل مصحح لجميع األحاديث التي تتعلق باألحكام، قال الغزالي: 
«ويكفيه أن يعرف مواقع كل باب، فيراجعه وقت الحاجة إلى الفتوى، وإن كان يقدر على حفظه 

فهذا أحسن وأكمل(3).

ِلــكُل إمام من األئمة المجتهدين أصول يســير عليها في االســتنباط وتختلف هذه األصول بين األئمة فــي بعضها، فمثًال يرى   (1)
يجــب األخذ بفعله ال بما رواه، ويرى الشــافعي وجوب األخذ بما رواه،  أبو حنيفــة أنه إذا خالــف الراوي بفعله ما رواه، َفِإنهُ 
ا رواه أبو هريرة ƒ أن رسول اهللا ژ قال: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله إحداهّن  وتطبيق هذه القاعدة يتضح ِمـم
بالتراب»، فهذا حديث رواه أبو هريرة لكن ثبت من فعل أبي هريرة أَنهُ غســل أقلّ من الســبع، فهــل نأخذ بروايته أم نأخذ 
بفعله؟ وأبو حنيفة يرى األخذ بالفعل؛ ألَن داللة الفعل أقوى من داللة القول، والشافعي يرى األخذ بالقول الحتمال النسيان من 
أبــي هريرة، ومن أصول مالك تقديم عمل أهل المدينة على خبر الواحد إذا كان الراوي صحابًيا غير فقيه، فمجتهد المذهب 

يلتزم بها تمامه في معرفة األحكام.
حاشية ابن عابدين، ج 5، ص 365.  (2)

المستصفى للغزالي، ج 2، ص 351، دار الكتب العلمية، بيروت.  (3)
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لكن يجــب أن يعرف خاص القرآن وخاص الســنة وعامهمــا ومطلقهما ومقيدهمــا، ومجملهما 
ومبينهما، ويعرف الناسخ والمنسوخ، والنص والظاهر، والمحكم(1).

ـه ال يتمكن من الترجيح بين األدلــة عند تعارضها  ويعرف من الســـنة: المتواتر، واآلحاد؛ ألنـ
ـ بحســب الظاهر    ـ إال بمعرفة ذلك ويعرف الحديث المتصل، والمرســل(2)، والمنقطع، والمعضل، 
وغيــر ذلك من أنواع الحديث الضعيف، ويعرف الصحيح، والحســن، وحال الرواة قوة وضعًفا؛ ألنه 
يتوصــل بذلك إلى تقرير األحكام، فيقدم عند التعارض، في ظاهــر النصوص، الخاص على العام، 
والمقيد على المطلق والمبين على المجمل، والنص على الظاهر، والمحكم على المتشابه، والناسخ 

والمتصل، والقوي على مقابلها.
ثانًيا: أن يكــون عارًفا بلســان العــرب، لغــة ونحــًوا، وصرًفا، وبالغة، بمســتوى يتيســر له 
ـه ال بد منهــا في فهم  بــه أن يفهم الــكالم العربــي، وعادة العــرب في اســتعمال األلفــاظ؛ ألنـ

الكتاب والسنة وهما عربيان.
ثالًثا: أن يعرف أقوال العلمــاء من الصحابة ومن بعدهم، إجماًعــا واختالًفا، فال يخالفهم في 
اجتهادهم إذا أجمعــوا على حكم من األحكام، وال يجــب أن يعرف أقوالهم في كل مســألة، بل في 
المسألة التي يريد أن يعرف حكمها، ويكفي أن يعرف أن المسألة التي يفتي أو يحكم فيها أن قوله 
ال يصادم اإلجماع في هذه المســألة، إما بكونه يعلم أن قوله يوافق بعض العلماء السابقين، أو أنه 

المحكم: هو اللفظ الذي وضحت داللته على الحكم، وال يحتمل تأويًال، وال تخصيًصا، وال نسًخا. مثل النصوص التي تدل على   (1)
على حكم شــيء هو من أمهات الفضائل  أحكام أساســية هي قواعد الدين، كاإليمان باهللا تعالى ومالئكته... الخ. أو كلما دلّ 
 Á À ¿ ¾ ﴿ :كالعــدل، والوفاء بالوعــد، أو كان دل على حكم جزئي ورد التصريح بتأييده، ودوامــه، مثل قوله تعالى
Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â ﴾. الظاهر: هو اللفظ الذي وردت داللته على معناه، بحيث ال يتوقف فهم 
المراد منه قرينة خارجية، مع احتمال التأويل والتخصيص، ولم يكن الحكم المستفاد منه المقصود األصلي من سوق الكالم. 
مثالــه: قول اهللا تعالى: ﴿ 7 8 9 : ; ﴾ فكلمة (أحل) تدل داللة واضحة على حل البيع، وكلمة (حرم) تدل داللة 
واضحــة على حرمة الربا لكن كًال منهما ليس مقصوًدا باألصالة من ســوق الكالم، وإنما المقصــود األصلي بيان الفرق بين 
البيع والربا؛ ألن اآلية نزلت ترد على الذين قالوا بالتساوي بينهما فقالوا: ﴿  2 3 4 5 ﴾. النص: هو اللفظ الذي 
وضحت داللته على معناه مع احتمال التأويل، والتخصيص، وكان الحكم المســتفاد منه هو المقصود األصلي من سوق الكالم، 

مثل: ﴿ 7 8 9 : ; ﴾ في التفرقة بين حكم البيع والربا.
المرسل ما سقط منه الصحابي، والمنقطع ما حذف من سنده راو واحد قبل الصحابي، ولو تعدد في المواضع، بحيث ال يزيد   (2)
الســاقط في الموضع الواحد على واحد، مثاله في حديث متصل اإلسناد رواه أحمد: قال أحمد، قال الشافعي، قال مالك، قال 
نافــع، قال ابن عمر، فإذا قال أحمد: قال الشــافعي، قال مالك، قال ابن عمر، وحذف منــه نافًعا في موضع واحد، وإذا قال 
أحمد: قال مالك، قال ابن عمر وحذف الشافعي ونافًعا كان منقطًعا في موضعين. والحديث المعضل: ما حذف من سنده اثنان 
على التوالي في الموضع الواحد، ســواء كان الحذف من أوله أو من وســطه، أو من آخره. مثاله في المثال السابق: إذا قال 
أحمد: قال الشافعي: قال ابن عمر عن النبي ژ وحذف منه مالًكا ونافًعا على التوالي كان معضًال في وسطه، وهكذا. انظر: 

في مصطلح الحديث للدكتور دسوقي الشهاوي، ص 29.
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يغلب على ظنه أن هذه المســألة من المسائل التي لم يتكلم فيها الســابقون بل هي إحدى المسائل 
التي تولدت في عصره.

رابًعا: أن يكون عارًفا بالقياس، وشــروطه وأنواعه، فيعرف القياس الجلــي، وهو ما يقطع فيه 
بنفي الفــارق بين المقيــس والمقيس عليه، أو بعبــارة أخرى هو: مــا كانت علة الفــرع أقوى منها 
 r q p  ﴿ : 4 في األصل، كقيــاس الضرب ألحد الوالديــن على التأفيف المحــرم بقوله
z y x w v u t s﴾ [اإلســراء: 23]، ويعرف القياس المساوي، وهو ما يبعد 
فيه الفارق، أو هو ما كانت العلة التي بني عليها الحكم في األصل موجودة بقدر ما هي متحققة في 
األصل، وذلك كقياس إحراق مــال اليتيم على أكله، والذي حرمــه اهللا 4 بقوله: ﴿  ! " # 
 Y X W V U T  ﴿ 8 [األنعام: 152]، وقوله ﴾ + * ) ( ' & % $

a ` _^ ] \ [ Z ﴾ [النساء: 10].
ويعرف القياس األدنى، وهو ما ال يبعد فيه انتفاء الفارق، أو بعبارة أخرى هو: ما كانت العلة في 
ا هي في األصل، مع تساوي االثنين في تحقيق أصل المعنى الذي صار به  الفرع أضعف وأقل وضوًحا ِمـم
الوصف علة، مثل قياس التفاح على القمح، في كونه من األشياء الربوية ـ عند الشافعية ـ التي ال يجوز 
بيع شيء منها بجنسه بزيادة، والعلة المشتركة هنا بين القمح الذي ثبت حكمه من الحديث الشريف، 

وبين التفاح أن كال منهما مطعوم(1).
ويجب كذلك أن يعرف طرق اســتخراج العلل، واالســتنباط، وقد بين العلماء أنه ال يشترط أن 
يحصل على النهاية في كل األمور التي اشترطت في المجتهد المطلق، بل تكفي الدرجة الوسطى في 

كل ذلك.
وإجماع ذلك كله إنما هو الشرط في المجتهد المطلق الذي يفتي في جميع أبواب الفقه(2).

قال رسول اهللا ژ : «الذهب بالذهب والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثًال   (1)
بمثل، يًدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، اآلخذ والمعطي»، رواه البخاري ومسلم وأحمد أَنهُ ژ قال: «فإذا اختلفت هذه 
األصناف فبيعوا كيف شـــئتم إذا كان يًدا بيد». وقد اختلف العلماء في العلة في الربا في هذه األصناف الســتة، حتى يقاس 
عليها ما عداها، فيرى ابن حزم الظاهري، وابن عقيل من علماء الحنابلة أَنهُ ال يقاس على هذه الستة َشْيء آخر، أما ابن حزم 
فألن مذهبه ال يأخذ بالقياس، وأما ابن عقيل فألنه لم يجد علّة في األصناف الســتة ليعمل بالقياس، ويرى الحنفية أن العلة 
هي الكيل والوزن، مع اتحاد الصنف، وهذا أيًضا ما يراه الشــيعة، وهو ظاهر مذهب أحمد، ويرى الشــافعية أن ربا التفاضل 
يحرم في النقدين «الذهب والفضة»، َوُكل طعام بطعام إذا اتحد الصنف، وهذا أيًضا رواية عن أحمد، ويرى المالكية أن ربا 

التفاضل يحرم في الصنف الواحد من النقدين أو من القوت وما يصلحه عادة.
نهاية المحتــاج للرملي، ج 8، ص 239 - 240. وبين العلمــاء أن من ال تتوافر فيه صفة االجتهاد ال يفتــي الناس برأيه، َوِإنَما   (2)
يخبر عن فتوى المجتهدين، قال اإلمام الباجي في مجال االستدالل لشرط االجتهاد في القاضي، بعد أن ذكر قول اهللا تعالى: 
﴿ ¸ Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ﴾، قــال الباجــي: «ومن ليس من أهــل االجتهاد فإنه ال يرى 
=شــيئا، وبذلك قال الفقهاء المتقدمون ِإنهُ ال يفتي من ال يعرف ذلك ِإال أن يخبر بما ســمع، فلم يجعل ذلك من باب الفتوى، 
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ويبين القاضي عياض طريقة العمل باألدلة الشرعية، فيقول: «إن ترتيب االجتهاد على ما يوجبه 
العقل، ويشهد له الشــرع، تقديم كتاب اهللا 8 على ترتيب أدلته في الوضوح، من تقديم نصوصه، 
ثم ظواهره ثم مفهوماته، ثم كذلك الســنة على ترتيب متواترها، ومشــهورها، وآحادها ثم ترتيب 
نصوصها، وظواهرها، ومفهوماتها، ثم اإلجماع عند عدم الكتاب ومتواتر الســنة، وعند هذه األصول 
كلها القياس عليها واالستنباط منها، إذ كتاب اهللا مقطوع به، فوجب تقديم ذلك كله، ثم الظواهر، 
ثــم المفهوم، لدخول االحتمال في معناها، ثم أخبار اآلحاد عند عــدم الكتاب والمتواتر منها، وهي 
مقدمة على القياس، إلجماع الصحابة وتركهم نظر أنفسهم متى بلغهم خبر الثقة وامتثالهم مقتضاه 
من دون خــالف منهم في ذلــك، ثم القياس أحــرى عند عدم األصــول على ما مضــى عليه عمل 

الصحابة ومن بعدهم من السلف المرضيين @ » اهـ(1).
وليس من شــروط المجتهد أن يكون محيًطا بكل هذه العلوم إحاطــة تجمع أقصاها، أو متبحًرا 
فيها، حتى يكون في النحو كســيبويه، وفي اللغة كالخليل، وإنما يحتاج إلــى أن يعرف من ذلك ما 
يتعلق باألحكام من الكتاب والسنة، ولسان العرب، ال أن يحيط بجميع األخبار الواردة في هذا، فقد 
كان أبو بكــر الصديق، وعمر بن الخطاب في حال خالفتهما، يســألهما بعض الناس عن الحكم في 
بعض المســائل، فال يعرفان ما فيه من حديث رسول اهللا ژ ، فيســأالن الناس فيخبرهما من يعلم 

بحديث عن رسول اهللا ژ .
فقد سئل أبو بكر عن الميراث الذي تستحقه الجدة؟ فقال لها: ما لك في كتاب اهللا شيء، وال أعلم 
لك في سنة رسول اهللا ژ شــيًئا، ولكن ارجعي حتى أســال الناس، ثُم قام، فقال: أنشد اهللا من يعلم 
قضاء رسول اهللا ژ في الجدة، فقام المغيرة بن شعبة فقال: أشهد أن رسول اهللا ژ أعطاها السدس.

وثبــت أن عمر استشــار الناس في إمــالص المرأة (أي: إســقاط جنينها بجنايــة عليها) فقال 
ة(2) عبد أو أمة، فقال لتأتين بمن شهد معك،  المغيرة بن شعبة: شهدت رسول اهللا ژ قضى فيه بغر

فشهد له محمد بن مسلمة.

َوِإنَمــا هو إخبار عن فتوى صاحب المقالة، وعند الضرورة لعدم المجتهد الذي تجوز له الفتوى». المنتقى شــرح موطأ مالك 
للباجي، ج 5، ص 183.

الفكر السامي في تاريخ الفقه اإلسالمي، لمحمد بن الحسن الحجوي، ج 1، ص 384.  (1)
ة: هي العبد أو الجارية، وقد ســمي العبد واألمة غّرة؛ ألنهما مــن أنفس األموال، فهما يباعان ويشــتريان، فالغرة عند  الغــر  (2)
ة في الجنين الذكر، وفي الجنين  العرب أنفس َشــْيء يملك، وقد أجمع الفقهاء على تقدير الغرة بخمس من اإلبل، وتجب الغر
ا كانت دية  األنثى، وال فرق في قيمة الواجب ِلكُلّ منهما، والفقهاء يقدرون دية الجنين الذكر بنصف عشر الدية الكاملة، َولَـم
الرجل الكاملة هي مائة من اإلبل فإن نصف عشرها يكون خمًسا من اإلبل، ويقدر الفقهاء دية الجنين األنثى بعشر دية المرأة 
خمســين من اإلبل؛ ألَنهَا نصف الرجل، فيكون عشرها خمًسا من اإلبل. انظر: التشــريع الجنائي اإلسالمي لعبد القادر عودة، 

ج 2، ص 299، دار التراث بالقاهرة.

=
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ومعنى هذا أَنهُ ال مانع من أن يتوقف المجتهد في بعض المسائل.
وصرح العلماء بأنه ال يشــترط فــي المجتهد أن يعرف المســائل التي فرعهــا المجتهدون في 

عها الفقهاء بعد أن حازوا رتبة االجتهاد فال تكون شرًطا له. هذه فروع فر كتبهم؛ ألن
وصرح ابن قدامة بأنه ليس من شروط االجتهاد في مســألة أن يكون مجتهًدا في كل المسائل، 
بل من عرف أدلة مســألة وما يتعلق بها ثبتت له صفة االجتهاد وإن كان جاهًال بغيرها، وذلك كما 
إذا كان يعرف الفرائض وأصولها فليس من شروط اجتهاده فيها أن يكون عارًفا بالبيوع، أو الحدود، 
أو غيرهما من مجاالت الفقه اإلســالمي، وقد ثبت أنه ما من إمام من األئمة المجتهدين إال وتوقف 
في بعض المسائل، وقال بعض العلماء: من يجيب في كل مسألة فهو مجنون، وإذا ترك العالم كلمة 

«ال أدري» أصيبت مقاتله.
وحكي أن اإلمام مالًكا ـ وهو أحد األئمة األربعة المشهورين ـ سئل عن أربعين مسألة، فقال في 

ست وثالثين منها: ال أدرى، ولم يخرج بذلك عن كونه أحد المجتهدين الكبار.
وإنما اعتبر أصــول هذه األمور وهو مجموع مــدون في فروع الفقه وأصولــه، فمن عرف ذلك، 

ورزق فهمه كان مجتهًدا له الفتيا، ووالية القضاء(1).

? kÓ¡°S íÑ°UCG  ≥∏£ªdG OÉ¡àL’G πg

بيــن العلمــاء أن االجتهاد المطلق أصبح ســهًال بعد أن دونــت العلوم، قال ابــن الصباغ: 
«إن هذا ســهل في هذا الزمان (يقصد زمانه) فــإن العلوم دونت وجمعــت، وإذا كان االجتهاد 
أصبح ســهًال في عصر ابن الصباغ، ففي عصرنا أصبح أسهل، بعد أن امتألت المكتبات في دور 
العلم وغيرها بالكتب المؤلفة فــي كافة الفنون التي يحتاج إليها عالم الشــريعة، في التعرف 
على األحكام الشرعية، في التفسير، والحديث وعلومه، والفقه، وأصوله، واللغة، وكل ما يحتاج 
إليه من يريد التأهل العلمي لالجتهاد واإلفتاء، وليس بالزم أن يكون االجتهاد في كل المسائل، 
بل كما قال ابن قدامة: من عرف أدلة مسألة يتعلق بها ثبتت له صفة االجتهاد وإن كان جاهًال 

بسواها.
وما صرح به ابن قدامة يصح أن يســمى بتجزؤ االجتهاد، ومعنى تجزؤ االجتهاد أن تكون عنده 
القــدرة على االجتهاد في فن من فنون الفقــه من دون الفن اآلخر منه(2) كما لــو كانت عنده قدرة 

المغني، ج 9، ص 42. وإرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، للقسطالني، ج 10، ص 234، دار الفكر. واإلقناع في حل ألفاظ   (1)
أبي شجاع، لمحمد بن أحمد الشربيني الخطيب، ج 5، ص 81، مطابع الشعب.

كتاب النيل وشفاء العليل، لضياء الدين عبد العزيز الثميني مع شرحه لمحمد بن يوسف اطفيش، ج 17، ص 475.  (2)
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االجتهاد في فقه األســرة فقط، أو فقه العبادات أو فقه الجنايات، أو المواريث، أو فقه المعامالت، 
أو فقه العالقات الدولية وهكذا.

وكذلك يرى اإلمــام الغزالي جــواز تجزؤ االجتهاد قــال: «وليس االجتهــاد عندي منصًبا 
ال يتجزأ، بل يجــوز أن يقال للعالم بمنصــب االجتهاد في بعض األحكام مــن دون بعض، فمن 
عرف طريق النظر القياسي فله أن يفتي في مسألة قياسية وإن لم يكن ماهًرا في علم الحديث 
ومن عرف أحاديث قتل المســلم بالذمي وطريق التصرف فيه فما يضره قصوره عن علم النحو 
الذي يعرف به قوله تعالــى: ﴿  - . / 0 1﴾ [المائدة: 6] وقس 

عليه ما في معناه.
وبعض آخر مــن فقهاء الشــافعية أيًضا صرح بجــواز تجزؤ االجتهــاد، قال محمد الشــربيني 
الخطيب: «ويجوز تبعيض االجتهاد بأن يكون العالــم مجتهًداَ في باب دون باب فيكفيه علم ما يتعلق 
بالباب الذي يجتهد فيه»(1)، ويقول ابن القيم: «االجتهاد حالة تقبل التجزؤ واالنقسام فيكون الرجل 
مجتهًدا في نوع من العلم مقلًدا فيه غيره، أو في باب من أبوابه، كمن اســتفرغ وســعه في نوع العلم 
بالفرائض بأدلتها واســتنباطها من الكتاب والسنة دون غيره من العلوم، أو في باب الجهاد أو الحج 

أو غير ذلك»(2).
والواقع أن العلماء مختلفون فــي هذه القضية، ففريق من العلماء يرى أن االجتهاد يتبعض (أي: 
يتجزأ وينقســم)، وعزاه الصفي الهندي(3) إلى األكثريــن من علماء األمة. قال الشــوكاني(4): «قال 
ابن دقيق العيد وهو المختار؛ ألنه قد يمكن العنايــة بباب من األبواب الفقهية حتى تحصل المعرفة 

بمآخذ أحكامه، وإذا حصلت المعرفة بالمآخذ أمكن االجتهاد» أ.هـ.
ومن أدلة هذا الرأي: أنه لو لم يكــن من الجائز تجزؤ االجتهاد للزم أن يكون المجتهد عالًما 
بجميع المســائل، والالزم منتف؛ ألن الواقع يبيــن أن كثيًرا من علماء األمة المجتهدين ســئلوا في 
مسائل فلم يجيبوا بالحكم فيها، وكثيًرا منهم سئل في مسائل فأجاب عن بعضها فقط ولم يجب عن 

البعض اآلخر ولم يغير هذا من وصفهم ومكانتهم بأنهم مجتهدون بال خالف.

المستصفى، للغزالي، ج 2، ص 353، 354، دار الكتب العلمية بيروت. اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، ج 2، ص 298.  (1)
أعالم الموقعين البن القيم، ج 4، ص 216.  (2)

الصفي الهندي: هو محمد بن عبد الرحيم الصفي الدين الهندي، توفي ســنة 715هـ ، فقيه شافعي، ولد بالهند، وقدم اليمن،   (3)
ثم انتقل ِإلَى مكة، فالقاهرة، فالبالد الرومانية فدمشــق. من مؤلفاتــه النهاية في أصول الفقه، انظر: ما كتبه محققو كتاب 
«السيل الجرار المتدفق على حدائق األزهار» للشوكاني، ج 1، ص، 24، هامش بتحقيق محمود النواوي وآخرين، من مطبوعات 

المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية بمصر، سنة 1992م.
السيل الجرار، للشوكاني، ج 1، ص 24.  (4)
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وفريق آخــر: يرى أن االجتهاد ال يتجزأ، ويســتندون إلى أن من ال يســتطيع االجتهاد في بعض 
المســائل ال يســتطيع االجتهاد في البعض اآلخر؛ ألن أكثر علوم االجتهاد يتعلّق بعضها ببعض وكلها 
متناظمة متســقة بعضها مع البعض اآلخر، خاصة ما كان من علــوم االجتهاد مرجعه إلى ثبوت ملكة 
االســتنباط لألحكام الشــرعية، فإن هذه الملكة إذا تمت حصلت القدرة للشخص على االجتهاد في 
جميع المسائل، وإن نقصت هذه الملكة فإن الشخص ال يقتدر على االجتهاد في أي مسألة وال تتحقق 

له الثقة في نفسه لتقصيره، وال تتحقق ثقة الناس فيه لذلك.
فأبواب الشــرع وأحكامه كما يقول أصحاب هذا الرأي يتعلّق بعضها ببعض، فإذا كان الشــخص 
جاهًال ببعضها فإن مــن المظنون أن يكون مقصًرا في الباب والنوع الــذي عرفه، ويبيتون أن هناك 
ارتباًطا بين كتاب النكاح والطالق والعــدة وكتاب الفرائض وكذلك هناك ارتباط بين كتاب الجهاد 

وما يتعلّق به وكتاب الحدود واألقضية واألحكام، وكذلك عامة أبواب الفقه.
ويظهر من كالم الشــوكاني في هذه القضية أنــه يرى عدم تجزؤ االجتهــاد، وقد حكى هذين 
الرأيين اللذين ذكرناهما، وما يســتند إليه كالهما، ثم بين أنه إذا ادعى البعض أنه قد اجتهد في 
مســألة من دون مســألة فهذه الدعوى يتبين بطالنها بأن يبحث معه من هو اجتهد اجتهاًدا مطلًقا، 
فإن هذا المجتهد المطلق ســيورد على من يدعي االجتهاد في مســألة من دون مسألة من المسائل، 

والمأخذ ما ال يستطيع تعقله(1).
ونرى اآلخذ برأي القائل: بجــواز تجزئة االجتهاد، فكما يوجد االجتهاد المطلق، يمكن أن يوجد 
االجتهــاد الخاص أو االجتهاد الجزئي؛ ألن المطلوب شــرًعا أن يكون ملًما بكل ما يتصل بالمســألة 
التي يبحثها من أدلة شــرعية، وهذا من الممكن ومتيســر لكثير من العلماء السابقين ومتيسر أيًضا 

لبعض المعاصرين.
وكما يقول ابن القيم الذي يرى تجزؤ االجتهاد وانقســامه: «أنه قد عــرف اْلـَحقّ بدليله، وقد 

بذل جهده في معرفة الصواب فحكمه في ذلك حكم المجتهد المطلق في سائر األنواع»(2).
والســؤال الذي يمكــن أن يثــار هنا مــا هي مكانــة علمــاء الفقــه اإلســالمي المعاصرين؟ 
وما هو موقعهم بالنســبة إلى أنواع االجتهاد الثالثة؟ هل فيهم من يصح أن يكــون مجتهًدا اجتهاًدا 

مطلًقا، أو مجتهًدا اجتهاد مذهب، أو اجتهاد فتوى؟
مة ابن قدامة وغيره بمعنى أَنهُ  إذا قلنا بصحة القول بأنه يمكن تجزئة االجتهاد كما بيــن العال
يصح أن يكون الشخص مجتهًدا في مسألة من المســائل الفقهية، كالطالق الثالث في كلمة واحدة 

السيل الجرار، ج 1، ص 24 - 25.  (1)
إعالم الموقعين البن القيم، ج 4، ص 216.  (2)
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أو قضاء المرأة، أو باب من أبواب الفقه كالعبادات، أو المعامالت، أو فقه األســرة، أو الميراث، أو 
غير ذلك، وليس بالزم أن يكون عالًما بغير ذلك من المســائل أو األبواب األخرى في فقه، إذا قلنا 
بهذا الرأي ـ وهو صحيح ـ فإنه يمكن أن تنطبق صفة االجتهاد الجزئي على العديد من علماء الفقه 
اإلسالمي المعاصرين وإن كانوا قلة بالنســبة إلى باقي العلماء، وكذلك يمكن أن يكون بين الفقهاء 

المعاصرين من هو مجتهد اجتهاد مذهب، ومن هو مجتهد اجتهاد فتوى.
لكن االجتهاد المطلق غير المجزأ، وهو الذي يكون العالم عنده الملكة العلمية التي تؤهله ألن 
يســتنبط األحكام الشــرعية العلمية من أدلتها التفصيلية بقواعده األصولية هو ال بقواعد غيره، في 
كل أبواب الشرع، وليس متخصًصا في مسألة معينة، أو باب معين من أبواب الفقه كعلماء الصحابة، 
وأئمة المذاهب الفقهية األربعة المشــتهرة، فال أعلم أن أحًدا من علماء الفقه اإلسالمي المعاصرين 

في مصر أو غيرها يصح أن تنطبق عليه هذه الصفة.
والكثير من علماء األمة اإلسالمية اآلن ليســوا مجتهدين، ال اجتهاًدا مطلًقا، وال اجتهاد مذهب، 
وال اجتهاد فتوى، وإنما الصفة العلمية التي يصح أن يتصفوا بها هي أنهم علماء مخبرون عن فتوى، 
أو نقلة فتوى ألنهم ينقلون فتاوى المجتهدين الســابقين في شتى الموضوعات، ولم يتدخلوا باجتهاد 
في اســتنباط الحكم الشــرعي، فهم يحكون الفتوى عــن غيرهم من األئمة المجتهدين، فإذا ســئل 
الواحد منهم عن حكم مســألة فإنــه يرجع إلى كتب المذاهــب الفقهية، وينقل مــا قاله أحد أئمة 
المذاهب، فيقول: قال أبو حنيفة كذا أو قال مالك كذا، أو قال الشافعي أو أحمد، وهكذا وليس لهم 
حــق الفتوى ألن الفتوى حق المجتهد بأنواعه الثالثة، قال الفقهــاء المتقدمون أنه ال يفتي من ليس 
من أهل االجتهاد إال أن يخبر بما ســمع، فلم يجعل ذلك من باب الفتوى، وإنما هو إخبار عن فتوى 

صاحب المقالة عند الضرورة لعدم المجتهد الذي تجوز له الفتوى(1).
وسئُل الشيخ عز الدين عبد السالم عن فتوى المقلد فأجاب بأنه حامل فقه ليس بمفت وال فقيه، 

بل هو كمن ينقل فتوى عن إمام من األئمة، ال يشترط فيه إال العدالة وفهم ما ينقله(2).

:Iô°UÉ©ªdG  ÉjÉ°†≤dG  »a OÉ¡àLÓd É ké¡æe ÉgQÉÑàYÉH á©jô°ûdG  ó°UÉ≤ªd á∏ãeCG  ``

نحب في البدايــة أن نبين أن فقهاءنــا القدامى تناولوا في كتبهم الفقهيــة القضايا التي 
ظهرت أهميتها اآلن في حياة النــاس باعتبارها قضايا جديدة، وبينوا األحكام فيها، وهي قضايا 
تدخل في ما يصح تســميته بالخيال العلمي(3)، فقــد تخيل فقهاؤنا القدامى مســائل فقهية لم 

المنتقى شرح موطأ مالك، للباجي، ج 5، ص 183.  (1)
كتاب الرّد على من أخلد إلى األرض وجهل أن االجتهاد في كل عصر فرض، للسيوطي.  (2)

ولعل تسميته بالفقه االفتراضي أفضل، واهللا أعلم.  (3)
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تكن تحدث في عصرهم، لكن حرصهم على بيــان األحكام لكل ما يجد في حياة الناس جعلهم 
يتخيلون وقائع كانت بحســب معارف عصرهم وعلومه بعيدة التحقيق، لكنها أصبحت واقعة اآلن 
في حياتنا ومحتاجون إلى بيان حكم الشــرع فيها، فمســألة األم البديلة مثــًال أو ما يقال: عن 
تأجير األرحام هي إحدى المســائل التي تعرض لها بعض كتب الفقه القديم، ففي كتاب مضى 
على تأليفه أكثر من ثالثمائة وخمســين سنة نجد مســألة تأجير األرحام أو األم البديلة التي 
ظهر الكالم عنها في وســائل اإلعالم وأثارت اهتمام الناس وطبقت في المجتمعات الغربية في 
نهاية القرن العشرين، وأثارت من النزاعات أمام القضاء ما أثارت، نجد هذه المسألة تناولها 
هذا الكتاب الفقهي؛ لكنه تناولها بحسب معارف عصره، وقبل أن يعرف العالم الحيوان المنوي 
والبيضة، وكذلك تكلــم هذا الكتاب عن ما يمكــن أن يحدث اآلن من حمــل امرأة من زوجها 
المتوفى باالســتعانة بالحيوانات المنوية الخاصة به، التي كانت محفوظة في أحد بنوك النطف 

الموجودة اآلن في الغرب.
قال الشــيخ البرماوي في حاشــيته على شــرح الغاية البن قاســم الغزي(1): «وقع السؤال في 
الدرس عما لو كان لشــخص أمتان (جاريتان) فوطئ إحداهما وحملــت منه فوضعت علقة فأخذتها 
األمــة (الجارية) الثانيــة ووضعتها في فرجهــا، فتخلقت وولــدت ولًدا، فهل تصيــر األمة الثانية 

مستولدة(2) أو ال؟
وقال البرماوي مجيًبا عن هذا الســؤال: «وقع فيه تردد، واســتقرب شــيخنا الشبراملســي أنها 
ال تعتبر مستولدة بذلك أي: أن شيخه الشبراملســي يرى أن الجارية الثانية التي وضعت العلقة في 
رحمها ال تصير أًما للولد، ثم علل هذا الحكم قائًال: ألنــه (أي ولد) لم ينعقد من منيه ومنيها في 
هذه الحالة، ومع أن الشيخ نفى أن تكون الثانية أًما للمولود، َوِإنَما أمه هي األولى، فلم ينف ثبوت 
نسب الولد إلى صاحب المني، وهو ما نســميه اآلن ـ بعد اختراع الميكروسكوب ـ بصاحب الحيوان 
المنوي فقال: (ويلحق به الولد) وعن مسألة وضع امرأة حيواًنا منوًيا خاًصا بزوجها المتوفى محفوًظا 
في بنك من بنوك النطف قال البرماوي عن مني الســيد: أما لو اســتدخلته (أي الجارية) بعد موته 
فيثبت النســب والحرية من دون االســتيالد(3)، وهذا يبين عظمة الفقه اإلســالمي وصالحيته لبيان 

األحكام في كل ما يحدث في حياة الناس.

حاشية إبراهيم البرماوي على شرح الغاية البن قاسم الفخري، ص 32.  (1)
أي: أم ولد ال يصح بيعها وتستحق الحرية هي وولدها بعد موت سيدها.  (2)

أي: ال تعيد أم ولد ألن سيدها لم يكن حًيا وقت هذا العمل.  (3)
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 ,äÉjQhô°†dG »a á©jô°ûdG  ó°UÉ≤e IÉYGôªH Iô°UÉ©e ÉjÉ°†b »a OÉ¡àLÓd á∏ãeCG
:äÉ«æ«°ùëàdGh ,äÉ«LÉëdGh

أوًال ـ مثال في الضروريات:
حفظ النفس مــن الضروريات الخمس كما ســبق بيانه، فكل ما يؤدي إلــى الحفاظ على حياة 
اإلنســان هو من الضروريات، فــإذا جئنا للبحــث في إحدى القضايــا المعاصرة وهي االستنســاخ 
العالجي، وراعينا هذا القسم من أقســام المقاصد وهو الضروري، فإن هذا يؤدى إلى القول بجواز 
هذا العمل الطبي، الذي قصد به التوصل إلى عالج عضو من أعضاء اإلنسان الذي يؤثر الخلل فيه 

في حياته، ويقتضي هذا أن نبيّن ما هو االستنساخ العالجي حتى يتضح الحكم بإباحته.
معنى االستنساخ:

قبل إعالن العلماء عن االستنساخ، كان من األمور التي ال تقبل الجدل، أَنهُ ال يتم تكوين جنين 
إال بتخصيب بيضة المرأة بالحيوان المنوي من الرجل، أو بيضة األنثى بالحيوان المنوي للذكر حتى 
أذيع خبر نجاح العالــم البريطاني (إيان ويلموت) ومعاونوه في معهــد (روزلين) في جنوب (أدنبره) 
باســكوتالنده في والدة نعجة بطريقة االستنساخ الجســدي، أي التكاثر غير الجنسي، أطلقوا عليها 
اســم (دوللي) وكانت الخطوات التي اتخذت في هذا العمل العلمي، أن أخذ العلماء خلية عادية من 
ضرع نعجة عمرها ست ســنوات، أي نعجة بالغة، وقاموا بحرمان الخلية من التغذية، وبذلك توقفت 

عن االنقسام، ثُم أخذوا من الخلية نواتها.
ثم قام العلمــاء بأخذ بيضة من نعجة ثانية بطريقة تشــبه إلى حد ما الطريقــة التي يتم بها 
أخذ البيضات من المرأة في حالة اإلخصاب الطبي المســاعد، أو ما يعبر عنه بأطفال األنابيب في 

وسائل اإلعالم.
وفرغوا هذه البيضة من نواتها، ثُم وضعوا بدًال منها النــواة التي نزعوها من الخلية المأخوذة 
من ضرع النعجة األولى، وفي وجود شــرارة كهربائية تم التحام هذه النواة في بيضة النعجة الثانية 
الخالية من النواة وبدأت في االنقسام إلى خليتين، ثم ست عشرة خلية، وهي مرحلة يسمونها مرحلة 
(التوتة) ثم بعد مرور أسبوع، تم زرع الجنين الذي نتج عن هذا االلتحام في رحم نعجة ثالثة، وبعد 
ذلك تعلقت هذه الكتلة بالرحم، كما يحدث في الحمل الطبيعي، واستمر الحمل حتى ولدت النعجة 

التي أطلقوا عليها اسم (دوللي) بعد 160 يوًما.
وهي تشــبه تماًما النعجة التي أخذت من ضرعها الخلية الجســدية، وقد نجحت هذه التجربة 

العلمية بعد أكثر من 270 محاولة فاشلة(1).

االستنساخ: برمجة الجنس البشري والحيواني والنباتي، للدكتور خليل بدوي، ص 227. واالستنساخ بين العلم والدين، للدكتور   (1)
عبد الهادي مصباح، ص 5، 15.
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هل يمكن االستفادة من هذه التقنية لعالج بعض األمراض؟
يوجد كثير من األمراض التي لــم يتوصل العلم حتى اآلن إلى عالجهــا، والعلماء اآلن يجرون 
تجاربهم وبحوثهم العلمية َعلَى الخاليا الجذعية، ويريدون الوصول إلى إيجاد أنســجة وخاليا تقوم 

بعمل العضو البشري كالقلب أو الكلية مثًال عن طريق االستنساخ.
والخاليــا الجذعية هي اللبنــات األولى التــي يتكون منها الجنيــن اإلنســاني، وبالتالي كافة 
أنــواع خاليــاه وأنســجته المختلفة، وهــي خاليا موجــودة فــي الجنيــن الباكر وغيــر متخصصة 
ثُم يقل عددها بعد ذلك، ولكنها تستمر في اإلنســان البالغ في مواضع معينة، وهي خاليا وظيفتها 

أن تقوم ـ بإذن اهللا 8 ـ بتشكيل مختلف أنواع خاليا الجسم.
ـهُ بعد أن يتم تخصيــب البيضة بالحيــوان المنوي ـ بــإذن اهللا تعالى ـ  ومن الثابــت علمًيا أَنـ
تبدأ مرحلة يسميها العلماء (الزيجوت) ثُم انقسامات متتالية فتتحول إلى كتل من الخاليا المتماثلة، 
وتشبه بعد الوصول إلى ثماني خاليا أو ست عشرة (التوتة) ثم يزداد عددها، وتتجوف فتتحول إلى 
ما يشبه الكرة المفرغة من الداخل، وتسمى حينئذ (الكرة الجرثومية) أو (األريمة)(1)، أو كما تسمى 
باسمها العلمي «البالســتيوال» وتكون في هذه المرحلة قد بلغت في عمرها ثالثة إلى أربعة أيام من 

بداية تخصيب البيضة بالحيوان المنوي.
وتســتمر هكذا حتى اليوم الســادس أو الســابع، وبعد ذلك تعلق بجدار الرحــم مزودة بخاليا 

خارجية آكلة تقضم في جدار الرحم وتتعلق به.

مم تتكّون البالستيوال؟
تتكون الكرة الجرثومية، أو األريمة أو البالستيوال من:

خاليــا خارجية تســمى كتلــة الخاليــا الخارجية، وهــي مجموعة مــن الخاليــا اآلكلة،  ـ  1
التي تلتصق بالرحم وتنهش فيه، وتتعلق به.

خاليا الكتلــة الداخلية، وهذه الخاليا هــي التي تتحول بإرادة اهللا 8 إلــى خاليا الجنين  ـ  2
المختلفــة، ويبلغ عددها أكثر مــن 220 نوًعا من أنــواع الخاليا(2)، ولهذا يســميها العلماء 
الخاليا الجذعية المتعددة القوى والفاعلية، وإذا أخذت هذه الخاليا من جنين باكر (أي: في 
مرحلة البالســتيوال، فإنها بإرداة اهللا 8 يمكن أن تتحول إلى أي نوع من الخاليا المطلوبة، 

مثل خاليا عضلة القلب، أو الجهاز التنفسي أو الكبد، أو الدماغ، أو الكلى، أو البنكرياس.

تصغير (أرومة)، واألرومة: أصل الشيء.  (1)
الخاليا الجذعية والقضايا األخالقية والفقهية للدكتور محمد علي البار، ص 29.  (2)
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ويمكن بالطرق العلمية أن تزرع، وهي اآلن مطمح العلماء لعلها تفتح أبواًبا في المستقبل لعالج 
كثير من األمراض التي لم يتوصل العلم إلى عالجها حتى اآلن.

ما يحدث في بداية األسبوعين الثاني والثالث:
تبــدأ الخاليا الجذعية المتعــددة القوى والفعالية فــي التمايز في الجنين في بداية األســبوع 
الثاني، فتتكــون طبقتان في الجنين الباكر همــا الطبقة الخارجية (األكتــودرم)، والطبقة الداخلية 
(األندودرم)، وفي بداية األسبوع الثالث تتكون الطبقة الوسطـى (الميزودرم)، وقد جعل اهللا 8 كلّ 

طبقة من هذه الطبقات الثالث مؤدية إلى تكوين عدد من األنسجة والخاليا.
وسنذكر أمثلة لذلك، فطبقة (األكتودرم) الطبقة الخارجية مثًال تؤدي إلى تكوين بشرة الجلد، 
بما فيها من شــعر، وأظافر، وغدد عرقية ودهنيــة، بما فيها غدتا الثدي، وعضــالت الغدد العرقية 

والجهاز العصبي، ابتداء من الدماغ وانتهاء بالنخاع الشوكي وأنسجة وخاليا أخرى.
وطبقة (األندودرم) الطبقة الداخلية تؤدي إلى تكوين الغشــاء المبطن للجهاز الهضمي بأكمله 
ما عدا الفم ونهاية الشــرج، ويدخل في ذلك الكبد والبنكرياس والغشاء المبطن للجهاز التنفسي 
بأكملــه، ما عدا األنف، ويدخل في ذلك الحنجرة، والقصبة الهوائية، والشــعب الهوائية، والرئتان، 

وغير ذلك.
وطبقة (الميزودرم) الطبقة المتوســطة تؤدي إلى تكوين الجهاز العضلي بأكمله، ما عدا عضلة 
حدقة العين فأصلها من الطبقة الخارجية، وتشمل جميع العضالت اإلرادية، وغير اإلرادية، والقلب، 
وعضالت الجهاز التنفســي، والجهاز البولي، واألوعية الدموية، والجهاز البولي التناسلي بأكمله ما 

عدا الغشاء المبطن للمثانة، وقناة مجرى البول في األنثى وغير ذلك.

االستنساخ والخاليا الجذعية:
إذا حدثت عملية االستنساخ حتى وصلت إلى مرحلة الكرة الجرثومية، أو األريمة أو البالستيوال، 
التــي تحتوي على كتلة الخاليا الداخلية، فإذا تم فك هذه البالســتيوال، لكــي نحصل على الخاليا 
الجذعية الجنينية المتعددة القوى والفعالية، فإن باإلمكان زراعتها واستنباتها في مزارع علمية تنتج 
النســيج البشــري المطلوب، مثل خاليا القلب، أو الكلية، أو البنكرياس، أو الجهاز العصبي.. إلى 

آخر ما يطلب من هذه األنسجة.
وهذا الهدف الذي يسعى العلماء اآلن إلى تحقيقه إذا حدث فإنه يؤدي إلى تيسير الحصول على 
خاليا من نفس الشخص المريض، وبالتالي ال يرفض جســمه هذه الخاليا، وال يحتاج إلى األدوية 
التي يتعاطاها المريض للتغلب على رفض الجسم ألجسام غريبة فيه، كما إذا تم زرع قلب أو كبد أو 
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غيرهما في جســم المريض، فإن العقاقير المستخدمة اآلن لعالج رفض الجسم لألعضاء المزروعة 
تؤدي إلى حدوث مضاعفات خطيرة كالسرطان الدموي والجلدي، وفشل العضو المزروع، وقد نشرت 
مجلة «التايم األمريكية» في عددها الصادر في 23 يوليو 2001م في تحقيقها عن الخاليا الجذعية، 
أن معهد التقنيات الخلويــة العالية في الواليــات المتحدة، يقوم بالفعل بإجراء تجارب الستنســاخ 

خاليا جذعية بواسطة طريقة االستنساخ البشري الذي يصل إلى مرحلة البالستيوال.

الرأي الفقهي:
الــرأي الفقهي أَنهُ إذا تم الوصول إلى إيجاد أنســجة وخاليا عن طريق االستنســاخ البشــري 
الذي يصل إلى مرحلة البالستيوال وال يصل إلى مرحلة إنتاج إنسان كامل، وكان هذا االستنساخ بين 
الزوجين مقصوًدا به عالج أحد الزوجين، فإن هذا ال يكون حراًما؛ ألنه يؤدي إلى حفظ أمر ضروري 
هو حياة اإلنسان، وكذلك إذا أخذت الخاليا الجذعية من المشيمة أو الحبل السري، أو األجنة التي 
سقطت تلقائًيا من الزوجة، أو أسقطت عمًدا للخطر في بقاء الجنين على حياة األم، أو األجنة التي 

تفيض عن التلقيح الصناعي بين الزوجين، بالشروط المشددة في االحتياط في هذه الناحية(1).

ثانًيا ـ مثال في الحاجيات: المباعدة بين فترات الحمل:
ال شك أن الحمل يؤدي إلى إرهاق األم في الفترة التي تحمل فيها الجنين، وكان هذا سبًبا في 
 ﴾ M L K J I H G F ﴿ :توصية اهللا 8 لإلنســان بأمه، قال تعالــى
[لقمان: 14]. واألطفــال أيًضا عبء بدني ومالي من حيث التربية والرعايــة واإلنفاق عليهم، لهذا كان 
طبيعًيا أن تكون بعض النســاء غير راغبات في الحمــل نهائًيا، أو تريد المباعــدة بين حمل وآخر، 
وتتعاطى من أجل تحقيق ذلك بعض الوسائل التي تؤدي إلى منع الحمل موقًتا، كحبوب منع الحمل، 

أو بوضع اللولب، أو غير ذلك من وسائل منع الحمل الحديثة.
وأرى أن هذا العمل ليس عمًال محرًما، بل هو من األمور المباحة، يشهد لهذا ما رواه جابر بن 
عبد اهللا قال: «كنا نعزل على عهد رسول اهللا ژ ، والقرآن ينزل»، وفي رواية: «كنا نعزل على عهد 
رسول اهللا ژ والقرآن ينزل، فبلغ ذلك نبي اهللا فلم ينهنا»، فهذا تقرير من الرسول ژ ، والتقرير 
أحد أنواع الســنة وهي المصدر الثاني من مصادر التشــريع، وعلى هذا يجــوز المباعدة بين فترات 
الحمل بشرط أن تكون الوسيلة إلى ذلك غير مسببة ضرًرا للمرأة؛ ألن الضرر ممنوع بصريح القرآن 
الكريم وأحاديث رســول اهللا ژ ، قال تعالــى: ﴿ yx w v u t ﴾ [البقــرة: 195] وقال ژ : 

«ال ضرر وال ضرار».

الخاليا الجذعية والقضايا األخالقية والفقهية للدكتور محمد علي البار.  (1)
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ثالًثا ـ مثال في التحسينيات أو الكماليات:
التحســينيات أو الكماليــات هــي القســم الثالث كما ســبق من أقســام المقاصد الشــرعية، 
ويمكن التمثيل له في مجال القضايا الفقهية المعاصرة بعملية ســحب (شــفط) الدهون، التي تكون 
موجودة بصورة كبيرة غير طبيعية في منطقة البطن وما يقرب منها، وهي عملية تجرى بصورة عادية 

اآلن، وخاصة بين النساء.
فإذا وجدت هذه الســمنة الزائــدة عند الرجل أو المــرأة، فإما أن تكون موجــودة بصورة لها 
التأثيــر الضار الذي يهدد حياة اإلنســان، أو تصيبه بمرض خطير كالســكر، وإمــا أن تكون زائدة 
بصورة ال تهــدد الحياة، وال خطر منها على الشــخص في حــدوث مرض له، ولكنها تســبب ضيًقا 
وحرًجا للشــخص فــي تحركه البطيء عنــد مزاولته ألمور حياتــه الطبيعية، وإمــا أن ال يكون هذا 
وال ذاك وإنما هي ســمنة زائدة قليًال على الحد الذي يكون فيه اإلنســان رشــيًقا متناسق األعضاء. 

فهذه صور ثالث نرى أن لكلّ منها حكمها الفقهي الخاص.
فأما الصـــورة األولى: وهي التي وجدت فيها الســمنة فــي منطقة البطن بصــورة تهدد حياة 
اإلنسان، أو تشكل ســبًبا إلصابته بالمرض، فهذه الصورة تدخل في القسم األول من أقسام مقاصد 
الشريعة وهي المقاصد الضرورية، فالحفاظ على الحياة مقصد ضروري فيجب العمل الذي يحققه، 

فتصير عملية سحب الدهون ليست مباحة فقط بل تصل إلى درجة الوجوب.
وأما الصورة الثانية: وهي ما إذا كانت السمنة الزائدة في منطقة البطن ال تهدد حياة الرجل 
أو المرأة، لكنها تســبب الضيق والحــرج لهما في التحــرك البطني عند مزاولة األمــور الحياتية 
الطبيعية، فهذه الصورة تدخل في القسم الثاني من أقسام مقاصد الشريعة وهي المقاصد الحاجية، 
فالحاجيات كما ســبق هي األمور التي يحتاج إليها اإلنســان من باب التوســعة ورفع الضيق المؤذي 
بالناس، وإن كان الحرج والمشقة ال يصالن إلى مرتبة الفساد في غالب األحوال إلى إحداث الحرج 
والمشــقة اللذين يحدثان بفوات الضــروري، فيجوز إجراء هذه العمليــة الجراحية؛ ألن من مقاصد 

الشرع رفع الحرج والضيق عن الناس.
وأما الصـــورة الثالثة: وهي ما إذا كانت الســمنة في منطقة البطن ال خطــر منها على حياة 
الرجل أو المرأة، وال تســبب ضيًقا وحرًجا لهما، وإنما يرغب اإلنسان وخاصة المرأة في أن يكون 
جسمها رشيًقا، متناسق األعضاء لتبدو جميلة في نظر الناس؛ ألنها خلقت مفطورة على حّب الظهور 
بالمظهر الجميل، كما يشــير إلى هذا قول اهللا x w v u ﴿ :8 ﴾ [الزخرف: 18]، فال 
أرى أيًضا ما يمنع من إجراء هذه العملية تحســيًنا لمنظر الجسم، وليس هذا من قبيل تغيير خلق 
اهللا، حتى يقــال بتحريم هذا العمــل، وإنما هو في الحقيقــة رجوع إلى خلق اهللا الــذي كان عليه 
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اإلنسان رجًال كان أو امرأة، قبل أن تدهمه هذه الســمنة، وتغير صورته المتناسقة إلى صورة غير 
متناســقة، وليس كل تغيير في الجســم اإلنســاني يعد من قبيل التغيير الممنوع، فعند تفسير قول 
 p o n m l k j﴿ :اهللا 8 في مقام توبيخ مشــركي مكة بعبادتهم لألصنــام
 ¡  ❁  ~  }  |  {  z  y  xw  v ❁t  s  r  q
 ®  ¬  «ª  ©  ¨  §¦  ¥  ¤  £  ¢
¯ ° ± μ ´ ³ ² ¶ ¸﴾ [النســاء: 117 - 119] كانــت اتجاهات 
العلماء مختلفة، فحكي عن عبد اهللا بــن عباس، وإبراهيم النخعي والضحاك، والحســن البصرى، 
وســعيد بن جبير، وقتادة أن المعنى مــن تغيير خلق اهللا: هو تغيير ديــن اهللا، واختار الطبري هذا 

 ¶ μ´ ³ ² ± °¯ ® ¬ « ª ©  ﴿ : 4 ة هذا الرأي قول اهللا الرأي، وحج
¸ ¹﴾ [الروم: 30].

قال الطبرى: «وإذا كان ذلك معناه دخل فيه كل ما نهى اهللا عنه من خصاء ووشم، وغير ذلك 
من المعاصي؛ ألن الشيطان يدعو إلى جميع المعاصي، أي فليغيرن ما خلق اهللا في دينه».

وقال مجاهد: ﴿ ¨ © ª ﴾ فطرة اهللا التي فطــر الناس عليها، يعني: أنهم ولدوا 
على اإلسالم، وأمرهم الشــيطان بتغييره، وهو معنى قوله ژ : «كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه 
يهودانه وينصرانه، ويمجسانه» فيرجع معنى الخلق إلى ما أوجده اهللا 8 فيهم يوم الذرّ من اإليمان 

به في قوله تعالى: ﴿  IH GF E DC B ﴾ [األعراف: 172].

وقالت طائفة أخرى من العلماء: تغيير خلق اهللا هو الخصاء، وفقء األعين في الحيوانات، وقطع 
آذانهــا؛ وذلك ألن كل هذا ـ كما قال القرطبي ـ تعذيب للحيــوان، وتحريم وتحليل بالطغيان، وقول 
بال برهان وال حجة، وال شــك أن في آذان األنعام جماًال ومنفعة، وكذلك سائر أعضائها، ولهذا رأى 
الشيطان أن يغير ما خلقه اهللا تعالى، وقد أنكر الرسول ژ على رجل لم يتعهد النظافة هيئته، كما 
روى مســلم عن أبي األحوص عن أبيه، قال: أتيت رسول اهللا عليه وسلم وأنا قشف الهيئة، قال: «هل 

لك من مال؟».
قلت: نعم، قال: «من أي المال؟» قلت: من كل المال، من الخيل، واإلبل، والرقيق (أي العبيد) 

قال: «فإذا أتاك اهللا ماًال فلير عليك أثره».
ويــرى آخــر أن المراد بتغييــر خلق اهللا: هــو أن اهللا 4 خلق الشــمس والقمــر والنهار 
والحجارة وغيرها من المخلوقات ليعتبر بها الناس، وينتفعــوا بها، فغيرها الكفار بأن جعلوها 

آلهة معبودة.
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قال الزجاج: «إن اهللا تعالى خلق األنعام لتركب وتؤكل لحومها، فحرموها على أنفســهم، وجعل 
الشمس والقمر والحجارة مسخرة للناس، فجعلوها آلهة يعبدونها، فقد غيروا ما خلق اهللا»(1).

والرأي الذي انتهى إليه ابن عطية في تفسيره بعد أن ذكر آراء العلماء في تفسير اآلية الكريمة 
إلى أن قوام تفسير هذه اآلية وخالصته أن كلّ تغيير ضار فهو الذي تمنعه اآلية، وأن كل تغيير نافع 

فهو مباح(2).
وعلى هذا يكون حكم ســحب الدهون من منطقة البطن أو أي منطقة أخرى في جسم اإلنسان، 

رجًال كان أو امرأة، هو اإلباحة، واهللا ورسوله أعلم.

الجامع ألحكام القرآن للقرطبي، ج 3، ص 358.  (1)
تفسير ابن عطية، ج 4، ص 227.  (2)
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مفكر وأكاديمي لبناني ـ الجامعة اللبنانية

I

يقــول رفاعة الطهطــاوي (1801 - 1883م) في: «مناهــج األلباب المصرية فــي مباهج اآلداب 
العصرية» الذي كتبه في الســتينات، ونشره في الســبعينات من القرن التاسع عشر: «لقد تأّسست 
الممالُك لحفظ حقوق الرعايا بالتسوية في األحكام والحرية، وصيانة النفس والمال والِعرض على 

موجب أحكامٍ شرعيٍة، وأُصوٍل مضبوطٍة مرعية..»(1).
وتقوم مسألُة الحقوق، أو حقوق الرعايا لدى البشــر جميًعا عند الطهطاوي على مبدأي العقل 
والحرية، ذلك أنّ « الحرية منطبعٌة في قلب اإلنســان من أصل الفطرة»، وتنقسُم عند الطهطاوي 
نفسه إلى خمسة أقسام: حرية طبيعية، وحرية سلوكية، وحرية دينية، وحرية مدنية، وحرية سياسية.

والتجليات الخمســُة لمســألة الحقوق هي التي تدفُع باتجاه اســتمرار «الهيئة االجتماعية» من 
طريق الوعي البازغ بالمنافع العمومية أو ما ُعرف في ما بعد باسم المصلحة العامة.

إنّ الذي لفت انتباهي في عبارات الطهطاوي السالفة الذكر اعتبارُُه األصول الخمسة لالجتماع 
اإلنســاني: صون المســاواة والحرية والحيــاة والمــال والِعرض. وتقتــرُب فكرُتهُ مــن «المصالح 
الضرورية» لدى علماء أصــول الفقه من إمام الحرمين الجوينــي (- 478هـ)؛ فالغزالي (- 505هـ) 
فالعز بن عبد الســالم (- 665هـ)، ونجم الدين الطوفي (- 716هـ)، وابـن قيم الجوزية (- 751هـ)، 
وصـوًال إلى الشـاطبي (- 790هـ) في الموافقات، والذي اكتملت رؤيُة المصالح على يديه في نظريٍة 

تحت اسم « مقاصد الشريعة».

رفاعة الطهطاوي: مناهج األلباب المصرية، الطبعة الثانية، مصر 1912، ص 18 - 19؛ ولنفس المؤلف: المرشد األميـن للبنات   (1)
والبنيـن، القاهـرة 1872 (مصور باألوفست)، ص 127.
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َبْيَد أنّ الطهطاوي تحت تأثير فكر الثورة الفرنســية، والذي كان قد عرضهُ في كتابه: «تخليص 
اإلبريز فــي تلخيص باريز» عام 1831، ُيحل المســاواة والحرية، محل حــق الدين وحق العقل، إال 
إذا اعتبرنــا ارتباَط الحرية بالعقل والتعقل. والســؤال هنــا عن مصدِر هذه الفكــرة في المصالح 
ــُس عليها باعتبارها حقوًقــا أو مصالح لألفراد فكرةَ المنافــع العمومية التي  الضرورية، والتي يؤس
تنقُلُها إلى حيزهــا االجتماعي العامّ. وهكذا تظهُر للمرة األولى بعد منتصف القرن التاســع عشــر 
المصلحة باعتبارها مطلًبا إنســانًيا ضرورًيــا لألفراد ولبقاء  الميالدي في آثار النهضوييــن، فكرةُ 

الجماعة السياسية؛ بل إنها األساُس في نشوء الدول والممالك(1).
وتتحّدد مســألُة المصلحة أكثر لــدى خير الدين التونســي (- 1889م) الوزيــر األول بتونس، 
والصدر األعظم بالســلطنة العثمانية؛ وهو ُمعاصٌر أصغر ســًنا للطهطاوي. التونسي في مقدمته على 
ُس على اعتبار المصالح  كتابه الضخم: «أقوم المسالك» في السبعينات من القرن التاسع عشر، يؤس
ســات الدولة. وهو بخــالف الطهطاوي يعتبُرها دليــًال أصولًيا أو  فكرة التنظيمــات أو ضرورة مؤس
فقهًيا، ويذُكُر اقتباســاٍت فقهيًة ظننتُهــا بدءًا نتيجة اّطالعــه بطريقٍة ما على المســتصفى للغزالي 
مخطوًطا أو إعالم الموّقعين البن قيّم الجوزية، أو كتابه في الطرق الحكمية(2). ثّم تبينَ لي أنّ مفتي 
تونس محمد بن حســين المعروف ببيرم األول (1718 - 1800م) ألف رسالًة في السياسة الشرعية، 
انتشرت نَُســُخها الخطية في البالد، وُطبعت بالقاهرة في ما بعد عام 1886؛ وفيها اقتباساٌت كثيرةٌ 
من الُطــُرق الحكمية، وردت بنّصها عند التونســي. وهكذا فإذا كان الطهطــاوي يعتبُر المصالح أو 
المنافع العمومية أساًسا في إقامة الممالك؛ فإن التونســّي ـ الذي شارك بقوٍة في حركة التنظيمات 
ـ يعتبُر إقامة التنظيمات المَدنية، كما يقول، أو المرافق والمؤسسات العامة، من مقتضيات  العثمانية 
المصالــح الدينيَة تقتضي  المصلحة بالمعنى الديني، ثــم يمضي ُقُدًما في إيضاح مــا يقِصُدُه بأنّ 
إنشاء مؤسســاٍت حديثة؛ بالقول: «إنّ التمّدن األوروباوي تدفَّق سيلُهُ في األرض فال ُيعارُضه شيءٌ إّال 
اســتأصله قوةُ تياره المتتابع. فيُخشــى على الممالك المجاورة ألوروبا من ذلك التيار إّال إذا حَذوا 

َحْذَوُه وَجَروا مجراه في التنظيمات الدنيوية فيمكن نجاُتهُم من الغََرق»(3).
وال ندري إن كان محمد عبده (1849 - 1905م) قد قرأ كتابات الطهطاوي وخير الدين التونسي. 
لكننا نعرُف أنه زار تونُــَس بعد نفيه من مصر عام 1882، وهناك اّطلع على نشــرة بمطبعة الدولة 

قارن بعزت قرني: العدالة والحرية في فجر النهضة العربية الحديثة، سلســلة عالم المعرفة، 1980، ص 123 - 132. ورضوان   (1)
السيد: سياسيات اإلسالم المعاصر، بيروت 1997، ص 244 - 246.

خير الدين التونســي: أقوم المســالك. تحقيق المنصف الشــنوفي، تونس 1972م، ص 50 - 52. وقارن بمحمد الزاهي: شرح   (2)
الشــيخ بيرم الثاني على نظمه في المفتين الحنفية بتونس، 1999م، ص 10 - 12. وأحســب أنني رأيُت طبعًة جديدًة من رسالة 

السياسة الشرعية بدمشق.
أقوم المسالك، مرجع سابق، ص 51. وقارن برضوان السيد: سياسيات اإلسالم المعاصر، مرجع سابق، ص 245.  (3)
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لكتاب الموافقات للشاطبي (1884م) فُسِحَر به، واستخدمه في رحالته ومقاالته بين باريس وبيروت. 
وعندما عاد إلى مصر عام 1888م عرف أصدقاءه وتالمذَتهُ به، وسعى لنشره من جديد، ودفع رشيد 
رضا للتنويه به في مجلة المنار. لكنه أفاد منه بطرائَق مختلفٍة عن طريقتي الطهطاوي والتونسي في 

اإلفادة من فكرة المصالح.
سياسٍي  فإذا كانت مصلحُة المسلمين لدى الطهطاوي والتونسي تقتضي العمَل على إنشاء نظامٍ 
مقاصد الشاطبي تمثّلت  ســات؛ فإنّ  لرعاية المصالح العمومية من طريق إقامة التنظيمات أو المؤس

فائدُتها لدى محمد عبده في أمرين: فتح باب االجتهاد، والربط بين الشريعة والمدنية(1).
بالنســبة لألمر األول (االجتهــاد) رأى عبده أنّ َصــون الضروريات الخمــس (الدين والنفس 
والعقل والنْســل والِملْك) يقتضي إصالًحا دينًيا ينطلــُق في ظله االجتهاُد من جديــٍد ليروَد آفاًقا 
جديدًة في التفكيــر الديني، كما في المصالــح الدنيوية. كما رأى أنّ «المدنية اإلســالمية» إنما 
قامت على الشــريعة التي صانــت تلك الحقوَق األساســية، فاندفع اإلنســاُن المســلُم في مدارج 
الحضارة والتقدم. فال مخرَج للمســلمين من المأزق إّال بالنهوض مما وقعوا فيه من انحطاط. بيد 
أن آِخــر هذه األمة ال يصلُُح إّال بما صلُح به أّولُها، أي بالـدين والشــريعة، اللذين أنشــآ المدنية 
اإلســالمية الزاهرة، ويســتطيعان الشــيء نفســه اليوَم؛ إنما باإلصالح الديني وباالجتهاد، وليس 
بالتقليد واالهتمــام بصغائر األُمور. وكما تكــررت فكرةُ المقاصد في نقــاش محمد عبده مع فرح 
أنطون، ظهرت أيًضا في أفكار تالمذته مثل قاســم أمين في تحرير المرأة، ومثل رشــيد رضا في 
كتاباته بمجلة المنار، وكتابه األول: ُيْسر اإلسالم وأصول التشريع، العام (1906) ـ والكواكبي في 
طبائع االســتبداد، وعبد الحميد الزهراوي وعبد القادر قباني ورفيــق العظم، وعبد العزيز جاويش 

في كتاباتهم عن اإلسالم والمدنية(2).

II

في العام 1906 نشــر جمال الدين القاسمي للمرة األولى رســالة نجم الدين الطوفي الحنبلي 
في المصلحة(3)، وكان الغرُض من وراء النشــر إرســال دعــوٍة قويٍة لالجتهاد، دونمــا ربٍط بفكرة 
المدنية وعالقتها بالشريعة، كما شاع في مدرسة محمد عبده. وكانت لدى السيد رشيد رضا الميولُ 

قارن بألبـــرت حـوراني: الفكر العربي في عصر النهضــة، بيروت 1977، ص 101 - 112. وفهمي جدعان: أســس التقدم عند   (1)
مفكري اإلسالم، بيروت 1981م، ص 18 - 21، 112 - 113.

عزت قرني: العدالة والحرية، مرجع ســابق، ص 97 - 110. وفهمي محمد علوان: القيم الضرورية ومقاصد التشريع، القاهرة،   (2)
1989م، ص 44 - 45. ومحمد سواعي: أزمة المصطلح في القرن التاسع عشر، المعهد الفرنسي بدمشق، 1999م.

ـ Commins، Islamic Reform.1998، P. 162-163، وقد أعاد مصطفى زيد نشــر رســالة الطوفي مع دراســٍة مســتفيضة  قارن ب  (3)
(1964م).



المقـاصـد الشـرعيـة64 أعمال ندوة تطور العلوم الفقهية 

السلفيُة نفُســها التي لدى القاسمي(1)، لكنه في إعادة نشره لرســالة المصلحة في المنار (1906)، 
وفي رســالته: «ُيْســر اإلســالم»، ظل متأثًرا بفكرة محمد عبده ورفيق العْظم حـول المدنية ورْبطها 
بإحياء علوم الشــريعة، أي باإلصالح الديني، واإلصالح السياســي القائم على الدســتور(2). فها هو 
يجيُب ســائًال بمجلة المنار، لماذا ال يســمى الحكم الدســتوري ُحْكَم الشــورى ما داما متشابهَين: 
«ال تقْل أيها المســلُم إنّ هذا الحكم المقيد بالشــورى أصٌل من أُصول الدين، ونحن قد اســتفدناه 
من الكتاب المبين، ومن ســيرة الخلفاء الراشدين، ال من معاشــرة األوروبيين، والوقوف على حال 

الغربيين. فإنه لوال االعتبارُ بحال هؤالء الناس لما فكْرَت أنت وأمثالك أن هذا من اإلسالم»(3).
لقَْرن المشــروع السياســي الجديــد للدولة الوطنية، بالمشــروع الجديد  هذا النزوعَ  على أنّ 
لإلحياء واإلصالح الدينيين ما لبث أن تضاءَل حتى اختفى بعد الحرب العالمية األُولى. بل إنّ السيد 
رشيًدا أقبل على نشــر كتاب الشــاطبي اآلَخر االعتصام (1913)، الذي يدعو إلى االّتباع في األمور 
 الَعقَدية. وصار االجتهاُد اجتهاًدا فقهًيا بحًتا لديه، ولدى كلّ ُدعاة االجتهاد. بمعنى أنّ النزوعَ السلفي
هو الذي سيطر، وهو ُيعادي التقليد الفقهي من جهة، والتغريَب أو التحديَث من جهٍة أُخرى، ويتبنى 
نزوًعا طهورًيا قوًيا، غيب إلى حد بعيٍد رَبط فكرة المقاصد بتجديد المشــروعين الديني والسياسي، 
منتصًرا لإلحياء الديني الطهوري، ولالجتهاد الفقهي التقني بعيًدا عن المذاهب الفقهية، وطرائقها 

.(4) القياسية؛ وهذا كلهُ في المشرق العربي على األقلّ
إنّ هذا ال يعني أن اإلصالَح الفقهي من طريق فتح باب االجتهاد، قد انتهى في ما بين الثالثينات 
والخمسينات من القرن العشــرين، فقد اســتمر العمُل على تطوير مدونات األحوال الشخصية، كما 
استمر العمُل من جانب مدرسة السنهوري على المزج بين بعض أبواب الفقه اإلسالمي ومجلة األحكام 

العدلية من جهة، والقوانين المدنية التي ظهرت تباًعا في الدول العربية من جهٍة ثانية(5).
لكْن في الوقت نفِســه ظهرت حركاُت وأحــزاُب اإلحياء الديني، وبدأت التآليــُف في الرّد على 
الحضارة الغربية، ثم في التفرقة القاطعة بين الشريعة اإلسالمية والقوانين الوضعية، وصوًال للقول 

فهمي جدعان: أسس التقدم، مرجع سابق، ص 238 - 241.  (1)
تأويليٌة في خطاب اإلصالح الديني. بيروت 2003. ص 126 - 141: وفهمي جدعان: أســس  محمد الحــداد: محمد عبده: قراءةٌ   (2)

التقدم عند مفكري اإلسالم، مرجع سابق، ص 232 - 261.
قارن بوجيه كوثراني: مختارات سياسية من مجلة المنار، بيروت. 1980، ص 97. ورضوان السيد: سياسيات اإلسالم المعاصر،   (3)

مرجع سابق، ص 247 - 248.
 Charles Smith، «The Crisis of Orientation; the shift of Egyptian Intellectuals to Islamic Subjects in the 1930،s» in:  (4)

.History of Islamic Legal Theories، 217 - 220 :ووائل حّالق ،IJMES، P. 382 - 410.

 Layish، Transformation of the Sharia، 1978، P. 111 - 143; Felicitas Opwis، Maslaha in Contemporary Islamic Legal  (5)
.Theory; in: Islamic Law and Society، Vol.12. 2005. P. 183 - 215
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بفكرة النظام اإلسالمي الكامل أو الطريق الثالث بعيًدا عن الرأسمالية والماركسية ومواضعاتهما(1). 
وقد ارتــأى بعُض المنظرين لألصالة اإلســالمية أنّ إصالحية محمد عبــده، واعتماَدها الظاهَر في 
ذلك على مقاصدية الشــاطبي؛ إنما كان المقصوُد به تجاُوزَ الشريعة بغرض التغريب، رغم الشجار 
الظاهر مع هانوتو ورينان وفرح أنطون حول مدنية اإلسالم(2). وما تعرض الشاطبي بالذات للهجوم؛ 
الذي تعــرض للهجــوم كان الطوفــي (- 716هـ) الذي قيل: إنه اســتعمل المصلحــة من دون  لكنّ 
ضوابط؛ بحيث يؤدي ذلك إلى إلغاء الشــريعة أو تجاُوز الكثير من أحكامها في الحّد األدنى بحجة 

المصلحة(3).

على أنّ تضاؤل الكتابات في المقاصد والمصالح في األربعينات والخمسينات والستينات، ما كان 
ســبُبهُ الوحيد ظهور نزوع اإلحياء والتأصيل؛ بل أُضيف لذلك التهميش الذي لقيه الفقه اإلسالمي، 
والنظرية العامة للشــريعة، نتيجة ســيطرة القوانين المدنية، واقتصار نشاط النخبة العارفة بالفقه 
على التدريس بالجامعات، أو اإلســهام في مدونات األحوال الشــخصية. وهكــذا كان هناك من جهٍة 
اتجاُه اإلســالميين الجدد للعمل علــى النظام الكامل الذي يســتصغر فكــرة المصلحة بحجة عدم 
انضباطها، وفكرة المقاصد بحجة عموميتها، وُيعنى فقط باجتراح كيفياٍت لتطبيق الشريعة ـ وتراُجع 

اهتمامات الدولة والفقيه في الوقت نفِسه بالنظرية الدينية العامة والنظرية الفقهية العامة.

في فتــرة الغياب هذه (العقود الثالثة بعــد الحرب العالمية الثانية) لدينا ثالثة أســماء بارزة 
بالمشــرق العربي، حرصْت على التأليف في المصالح دونما تجاهــل للمقاصد: صبحي المحمصاني 
(- 1986م)، وهو لبناني درّس بكلية الحقوق في الجامعة اليسوعية، وفي الجامعة اللبنانية. والمصري 
عبد الوّهاب خّالف (- 1956م)، األســتاذ بكلية الحقوق في جامعة القاهرة. والســوري محمد ســعيد 

رمضان البوطي؛ األستاذ بكلية الشريعة في جامعة دمشق.

ألّف الدكتور صبحي المحمصاني عام 1946م كتاًبا بعنوان: فلســفة التشــريع في اإلســالم(4). 
وهو يأخذ في الظاهر بنموذج الشــاطبي للنظرية العامة، ويقصُد إلــى التجديد من جهة، واإلظهار 
لألجانب من زمالء وطالب أنّ الفقه اإلســالمي يســتطيع اإلفادة والمنافســة فــي العالم الحديث؛ 

بالُبعد األخالقي الكبير الذي يملكُهُ من خالل مبدأي المصلحة والمقصد.

رضوان السيد: سياسيات اإلسالم المعاصر، مرجع سابق، 1997، ص 247 - 250، 323 - 336.  (1)
قارن بمحمد محمد حسين ومحمد قطب وأنور الجندي ومحمد علي جريشه َمَثًال.  (2)

من مثل بدران أبو العينين بدران: أصول الفقه، 1984. وجالل جالل: المصالح المرســلة، 1983. وعبد الوهاب خالّف: مصادر   (3)
F. Opwis، op. cit. 201 :فيه، 1993. وانظر التشريع فيما ال نص

صبحي المحمصاني: فلســفة التشــريع في اإلســالم. بيروت. الطبعة الرابعــة، 1969. وقد كان الكتاب مقرًرا في اليســوعية   (4)
واللبنانية حتى منتصف التسعينات من القرن الماضي.
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والمصلحــة والمقصــد يعنيان عنده الحكمــة، أو حكمة التشــريع. لكنه ال يحســُم أمره لجهة 
عالقة المقاصد بأصول الفقه، ولجهة هل تقتضي المقاصُد طريقًة جديدًة لالستنباط غير الطريقة 
القياسية، وأخيًرا هل يمكن اعتبارُ المصلحة أصًال أو دليًال قائًما بذاته، أم أنها دليل فرعي، أو أحد 
منافذ تنقيــح المناط في بحوث العلة بالقياس. والمحمصاني ال يرّكــز كثيًرا على ضوابط المصلحة 
متّبًعا طريقَة الشــاطبي في ذلك، لكنه يضُع لها تحديداٍت وحدوًدا تتدخل عندها وليس في مواجهة 
النصوص؛ أوًال عندما تتغير الظروف التي أنتجت الحكم. وثانًيا عندما يكون الحكم قائًما على عادٍة 

للناس تعرضت للتغيير. وثالًثا عندما تقتضي الضرورات ذلك.
وكتــب عبد الوّهاب خّالف عن المصالح فــي كتابه في أصول الفقه، وفي كتاٍب آخر اســمه: 
«مصادر التشــريع فيما ال نص فيــه»، والواضُح أنه ال يعتبــر المصلحة أصًال رئيســًيا أو دليًال 
رئيســًيا؛ بل إنها تعمُل في منطقة الفراغ التشريعي، وبعد الكتاب والســنة واإلجماع. وهو يهاجم 
نجم الدين الطوفي؛ ألنه جعل المصلحة أصًال، وما اهتم بضبطها. ثم إنه يرى فيها أخيًرا سبيًال 

لممارسة االجتهاد.
ويصنُع الشــيخ البوطي الصنيَع نفَســهُ مــع الطوفي. وهو مهتــم بضبط المصلحــة وضوابطها، 
وإتاحة العمل بها في مناطق الفراغ التشــريعي(1)، مثلما يذهب لذلــك عبد الوّهاب خالّف. ومع أنه 
يقول بمقوالت الشــاطبي الخمس؛ فإنه يضع بين الضوابط عدم مخالفة القرآن والســنة. وكما ينقد 
الطوفــي؛ فإنه ينقد عبارة ابن قيــم الجوزية (- 751هـ) المنقولة عن ابــن عقيل (- 514هـ): حيثما 
تكوُن المصلحُة فَثم شرعُ اهللا! بالنسبة له العكُس هو الصحيح: حيثما يكوُن شرعُ اهللا فَثم المصلحة. 
وبذلك فهو يــرى رأي الغزالــي (- 505هـ) وفخر الدين الــرازي (- 606هـ) في عــدم مصدرية أو 

مرجعية المصلحة.

III

عرف التأليف فــي المقاصد حيويًة متجددًة فــي العقدين األخيرين من القرن العشــرين، بيد 
أنّ األمر افتُتح في المغرب وليس في المشــرق، ولذلك أسبابه العلمية والسياسـية. فقد تأخر ظهور 
اإلسالميين األحيائيين هناك والذين يســترذلون المقاصد لصالح االجتهاد والتعليل أو التأصيل. ثم 
إنّ الذين كتبوا في الشريعة كانوا مهتمين أيًضا بالشـأن العامّ، وبالتحدي الحضاري الذي يواجهونه 
باعتبارهم شعوًبا احتُلّت أرُضها من جهـة، وشـدة ُقربهم من أوروبا من جهـٍة ثانيـة. كتب عّالل الفاسي 
(- 1974هـ) زعيم الحركة الوطنية المغربية وحزب االستقالل: مقاصد الشريعة اإلسالمية ومكارمها 

البوطي: ضوابط المصلحة في الشريعة اإلسالمية، 1982.  (1)
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(1963)، وفيه يلّخص بقْدر ما يســتطيع كتاب الشــاطبي، ويســتفيد على قلٍة مــن القرافي المالكي 
أيًضا. وهو واٍع من جديد بالتحدي الحضاري، وبالتهميش الذي يلقاه الفقـه اإلســالمي. ولذلك فله 
مــن وراء تأليف كتابه ثالثة أغــراض: إثبات ضرورة االجتهاد والتجديــد للحيلولة دون المزيد من 
المســتقبل لهذا الدين، إن اكتُشــفت مبادئُهُ السمحة، وجرى  تهميش الفقه والشــريعة، واعتبار أنّ 
العمُل عليها وبها، ومقاصُد الشريعة المتجلية في الضرورات الخمس المصونة خير دليٍل على ذلك؛ 

والهدف الثالث: إعادة االعتبار للشريعة من الناحية األخالقية في الشأن العامّ.
بيد أنّ الطاهر بن عاشور مفتي تونس، كان قد قدم عام 1957 في: «مقاصد الشريعة»، أُطروحًة 
متفهّمًة للمستجدات، وألجواء العصر. ولذلك فما اكتفى بالشاطبي رغم اعتماده عليه؛ بل لجأ أيًضا 
للقرافي المالكي، وقد أضاف للضروريات الخمس سادسًة هي الحرية شأن الطهطاوي قبل أكثر من 

قرن. وقد اعتبر السماحة (بمعنى اليُْسر وبمعنى التسامح) أول أوصاف الشريعة وأكبر مقاصدها.

وهو يعتبر المصلحة أصًال ثابًتا، ُيضاُف إلى المصــادر أو األدلة األربعة، وال يقتصر العمُل بها 
على منطقة الفراغ التشريعي. وال ُيخفى اهتماُمهُ الشديد بأحوال المرأة، والتي يرى إمكان المراعاة 

فيها من أجل المصلحـة في الحصول على الحقوق، كما هو غرض الشريعة ومبتغاها(1).

وبين يدي من الكتب الصــادرة في المقاصد في العقدين األخيريــن، أربعٌة صادرة عن المعهد 
العالمي للفكر اإلسالمي. وباستثناء الدراسة األكاديمية المتميّزة التي نشرها عبد المجيد الصغير(2)؛ 
تكاد كتب المعهد العالمي أن تكوَن أفضَل ما نُشر في المقاصد في الحقبة األخيرة: نظرية المقاصد 
عند الشــاطبي ألحمد الريســوني (1981)، وقواعد المقاصد عند الشــاطبي لعبد الرحٰمن الكيالني 
(2000)، والمقاصد العامة للشريعة اإلسالمية ليوســف حامد العالم (1981)، ونحو تفعيل مقاصد 

الشريعة لجمال الدين عطية (2001).

يعرض األســتاذ الريســوني لنظرية الشــاطبي عرًضا دقيًقا. بيد أنه يوّســع النظــر إليها في 
ضوء مســتجدات العصر والمناهج. وكما ســبق للقدماء أن قالوا فإنّ مقاصد الشريعة عنده يجمعها 
مصطلحــا: جلب المصالح ودرء المفاســد (العز بن عبد الســالم). وهو يرى أن ُيــزاد على األصول 
الخمسة، مثلما فعل ابن عاشــور، لكنه ال يؤّكد كثيًرا على ذلك. وهو يهتم لمبدأ التعليل الذي يقوم 
عليه القياس، ويدلّل على أنه ال يناقض المقاصد، بل هي تقوُم عليه دارًســا في هذا الســبيل معنى 

قارن عن محاولتي عالّل الفاسي والطاهر بن عاشور؛ نور الدين بوثوري: مقاصد الشريعة بين طموح المجتهد وقصور االجتهاد،   (1)
2000م.

عبد المجيد الصغير: الفكر األصولي وإشــكالية السلطة العلمية في اإلســالم، قراءة في نشأة علم األصول ومقاصد الشريعة،   (2)
بيروت 1994.
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الحكمة. وهو ال يحســُم أمره لجهة عالقــة المقاصد بأصول الفقه، لكنه يعــوُد فيذكر رأي عبد اهللا 
دراز في مقدمة الموافقات للشــاطبي: «إنّ الســتنباط األحكام ركنين، أحدهما: علُم لســان العرب، 

وثانيهما: علم أسرار الشريعة ومقاصدها. ومن هذين العلمين يتكون علم أصول الفقه».
وقد اهتم عبد الرحٰمن الكيالني بالربط بين المقاصد والقواعد الفقهية ذات التوجه المقاصدي. 
م ألُطروحته، وقد رجع  وقد زادت عنده على الخمسين قاعدة. وهو متأثٌر باألستاذ الريسوني الذي قد
إليه كثيًرا، لكنّ المبحث يبقى طريًفا؛ ألنّ القواعد تقُع فعًال في منزلٍة ُوسطى بين فقه التعليل وفقه 

المقاصد.
ويرّكز يوســف حامــد العالم فــي كتابه: «المقاصــد العامة» علــى الطابع األخالقي الشــامل 
للشريعة اإلســالمية، ويوازُن بين المصادر القديمة، والمناهج واألهداف المعاصرة، ويريد أن ُيثبت 
أن الشــريعة وافيٌة بجميـــع مصالح العباد الدنيويــة واألُخروية. ويرى أنّ الضــرورات الخمس التي 
ذكرها القُدامى وافيٌة بعرض الطابع الشمولي للشريعة. ويتضُح في عرضه الواسع أنه متأثر بالوعي 
المستجد لإلسالميين، بوجود المنهج الشامل والكامل لإلسالم وشريعته؛ لكْن على أساس المشاركة 

مع البشرية في عالم العصر وعصر العالم.
ــُس دعوُتهُ  ويشــكّل كتاب الدكتور جمــال الدين عطية دعــوًة قويًة لالجتهــاد والتجديد. وتتأس
المقاصدية هذه على ثالثة عشر مبدأً: كمال الشــريعة، واالطمئنان إلى اإليمان، ومشروعية العمل، 
وردع المشــككين، وموافقة األحاديث الصحيحة للمصالح الشــرعية، والترجيــح ومنع التحيل، وفتح 
الذرائع وســّدها، والنصوص واألحكام بمقاصدها، والجمــع بين الكليات العامــة واألدلة الخاصة، 

واعتبار المآالت، والتوسع والتجديد في الوسائل، والتقريب بين المذاهب وإزالة الخالف.
لقد عادت الكتابة الحضارية والفقهيــة عن المقاصد قبل عقدين ونيّــف. لكنها ُتعنى باإلفادة 
من المســألة الثقافية الحضارية (علم الكالم الجديد: محاســن الشــريعة) أكثر مما ُتعنى باعتبار 
المقاصد ســبيًال لالجتهاد. ففقه اإلحيائية اإلســالمية فقٌه تأصيلي، وال كذلك فقــه المقاصد. بيد 
أنّ المقاصــد صارت مفيدًة لإلحيائيين أيًضا بعد التحوّل فيها؛ ألنّه يمكنُ بها اليوم منافســة الغرب 
والربط بين عموميتها وفكرة النظرية العامة أو النظام اإلســالمي الكامل وإثبات أخالقية الشريعة 

وجدية بحوثها.
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«إن ارتقاء التآليف محكوم في طبيعة الزمان إلى حال األمم»
(محمد الطاهر بن عاشور: أليس الصبح بقريب، ص 163)

شــكّل البحث في مقاصد الشريعة اإلســالمية، وكيفية اســتثمارها في الصناعة الفقهية، وآفاق 
ا في الجهــود اإلصالحية والنهضوية، منذ نشــأتها مع اإلمام  إمكاناتها التجديدية: انشــغاًال محوري

الجويني، مروًرا بالشاطبي، وانتهاءً بابن عاشور واإلصالحية اإلسالمية.
إن جوهر الفكر المقاصدي يقوم على «المصلحة»، وأن هذه الشــريعة اإلســالمية إنما شــيدت 
لتحصيل مصالح العباد في العاجل واآلجل، وأن «الشــارع وضعها على اعتبــار المصالح باتفاق»(1). 
ها، وعن المصلحة  ومن هنا فإن «كل مســألة خرجت عن العــدل إلى الجور وعن الرحمة إلــى ضد
إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث: فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل»(2)، وإنما يتّم 
دركها بإعمال المجتهد جهده العلمي والعقلي في تعقّل األدلّة الشرعية من أجل فقهها تفسيًرا وتعليًال 
ثم استدالًال، ومن هنا شكّل «التعليل» أساس الفكر المقاصدي عند األصوليين، وهو بالضرورة مبني 

على أن األحكام الشرعية من أوامر ونواٍه معقولة المعنى.
والفكرة المقاصدية نشــأت ابتداءً كجزء من باب القياس عند تقســيم األصوليين للعلّة بحسب 
قصد الشــارع، وأنها ضروريات وحاجيات وتحســينيات، ومــن ثم كانت المقاصــد ال تتجاوز ـ في 

الشاطبي، أبو إسحاق، الموافقات في أصول الشريعة، شرح عبد اهللا دراز، بيروت: دار المعرفة، 139/1.  (1)
ابن القيم، إعالم الموقعين عن رب العالمين، بيروت: دار الجيل، 3/3.  (2)
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االعتبار ـ كونها مبحًثا من مباحث أصول الفقه، ثم توّسع القول بها إلى حّد اعتبارها شرًطا للمجتهد 
الواجب إحاطته بمقاصد الشرع، وصوًال إلى القول «بعلم المقاصد» مع اإلمام الطاهر بن عاشور.

والعديد مــن الباحثين في مقاصد الشــريعة ُيعنون بالتأريخ لنشــأة الفكــرة المقاصدية، ومع 
أن الكثيرين منهم عزوا إلى الشــاطبي فضيلة ابتكار هذا الفنّ(1)، فإن البعض حاول نســبة الفكرة 
إلى إبراهيــم النخعي من التابعين(2)، وآخر ذهب إلى القــول: إن «الصحابة هم أّول الملتفتين وأول 
المراعين لمقاصد الشــرع ولحكمة اهللا تعالى»، وعلى هذا: «فمقاصد الشريعة ومعرفتها ومراعاتها 
ليست شيًئا اكتشــفه الالحقون أو ابتكره المتأخرون، بل هو من صميم الدين من أول يوم ومن أول 

فهم»(3).
وعلى صعيد الكتابات، فقد وصل البعض(4) إلى عزو نشــأة الكتابة المقاصدية إلى الحكيم 
الترمذي (عاش في أواخر القرن الثالث) وأنّه أّول من استعمل لفظ المقاصد في كتابه «الصالة 
ومقاصدها»(5)، وأن قيمته تكمن في منحــاه التعليلي؛ فهو يعلّل أفعال الصالة على نحو أن العبد 
«بالوقوف يخرج من اإلبــاق، وبالتوّجه إلى القبلة يخرج من التولي واإلعراض، وبالتكبير يخرج 
من الكبر...»، وكذلك كتاب «محاســن الشــريعة» للقفال الكبير (365هـ) الــذي اّطرد تعليل 
الشــريعة حتى في العبادات، وغرضه «الداللة على محاســن الشــريعة، ودخولها في السياسة 
الفاضلة الســمحة، ولصوقها بالعقول الســليمة... والمقصُد فيه [الكتاب] تقريب الشرائع إلى 
العقول في األصل، وجواز وقوع السياســة فيهــا؛ لما بينا أنها وقعت من حكيــم عليم بالعواقب 

مستصلح»(6).
غير أن الخوض في أول من أشــار أو كتب في المقاصد قد يطــول، وقد ُوجد من الباحثين كما 
أســلفنا من بدا وكأن هدفه نزع الريادة عن الشــاطبي في هذا العلم(7)، وفــي تقديري أن المسألة 

تعود إلى مسألتين بالغتي األهمية في الحديث عن المقاصد:

كعبد اهللا دراز، وعلي حسب اهللا، وأحمد أمين، وغيرهم، والشاطبي نفسه يوحي في مقدمته بهذا المعنى.  (1)
العبيدي، حمادي، الشاطبي ومقاصد الشريعة، دمشق: دار قتيبة، ط1، 1992م، ص 134.  (2)

الريسوني، البحث في مقاصد الشريعة: نشأته وتطوره ومستقبله، بحث مقدم لندوة «مقاصد الشريعة عند المذاهب اإلسالمية،   (3)
لندن: 2005، ص 2 - 3.

الريسوني، البحث في مقاصد الشريعة، ص 5.  (4)
منشور في مصر بتحقيق حسني نصر زيدان.  (5)

القفال الكبير، محاسن الشريعة، قسم منه بتحقيق كمال الحاج غلول العروسي، رسالة دكتوراه مقدمة لجامعة أم القرى بمكة،   (6)
1992م، ص 90 - 91، عن الريسوني في بحثه المشار إليه سابًقا.

كالعبيدي الذي يعتبر في نتائج دراســته، النتيجة الثانية: أن «الشاطبي لم يكن أول من ابتدع هذا العلم». العبيدي، الشاطبي   (7)
ومقاصد الشريعة، ص 286.
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األولى: تتمثل فــي تحديد مصطلــح المقاصد ومدلولــه، وعالقتــه بمفاهيم العلــة والحكمة 
والمصلحة والمغزى ومراد الشارع وأسرار الشــريعة وغيرها من المفاهيم المتعددة. فالقول بترادف 
تلك المفردات(1) كان أســاس اعتبار مثــل الحكيم من أصحــاب الفكر المقاصــدي. فنهج الحكيم 
الترمــذي مثًال ال يكاد يدخل فــي مفهوم المقاصد الذي تبلور الحًقا، فمســلكه الســابق أقرب إلى 

مسالك الصوفية في التعليالت الرمزية.
والثانية: قضية تحديد الوظيفة المقاصدية نفســها، هل هي قاصرة فقط على دور «الكشــف» 
عن أســرار الشــريعة وحكمها؟ أم هو دور «منتج» لألحكام يمثــل أحد مصادر الشــريعة التي يتّم 

االحتكام إليها والصدور عنها؟
فمن يعتبر المعنى األول «الكشــفي» ُيدِرج كتب «محاســن الشــريعة» التي ابتــدأ تدوينها منذ 
القرن الرابع، ككتاب «محاســن اإلســالم» ألبي عبد اهللا البخاري (346هـ)، وكتاب القفال الكبير، 
وكتاب أبي الحسن العامري (381هـ) «اإلعالم بمناقب اإلسالم»، والتي لو أُدخلت في باب المقاصد 
ســتجعل من دواعي االهتمام المقاصدي المعاصر اليوم «التحديات والمنافسات والمزايدات، وأيًضا 

ما أصاب شريعتنا من حيف وتشويه وتهميش»(2).
ومهمــا اختلفنا فــي تفاصيل التأريــخ للمقاصــد، وبالرغم من وجود دراســات عديــدة للفكر 
المقاصدي عند شــخصيات عّدة تبدأ من عمر بن الخطاب وتمر باإلمام مالــك والغزالي والقرافي 
ــة حلقات «مركزية»، إليهــا ُتعزى التطورات التــي وقعت في الفكر  وابن تيميــة وغيرهم(3)، فإن ثم
المقاصدي إلى أن اســتوى على ُســوقه علًمــا متكامًال، وهي: اإلمــام الجوينــي (478هـ)(4) واإلمام 

الشاطبي (790هـ) واإلمام الطاهر بن عاشور (1379هـ/ 1973م).
وإذا كان االهتمام الفقهي والمقاصدي توّجه إلى دراســة توجهــات ونظريات هؤالء الثالثة من 
منطلق فقهي ومعرفي، فإن الباحث في مالبسات وسياق نشــأة الفكرة المقاصدية لديهم، والبواعث 
المنتجة والمكوّنة لتفاصيل تلك الرؤى: سيجد نقاَط تالق عدًة بينهم، يجمعها الهم اإلصالحي على 
اختالف التحديــات واآلفاق، وعلى اختــالف الزمان والمكان. ولذلك ســـنركز هنا على هذا البعد 

تحديًدا من خالل تلك المحطات البارزة.

وهو ما قال به الريسوني في بحثه السابق تحت عنوان: «مصطلحات متعددة وحلقات مفقودة» معتبًرا أن ما نعنيه اليوم بمقاصد   (1)
الشريعة قد عبر عنه العلماء بتعابير ومصطلحات متعددة.

الريسوني، تصدير كتاب: عبد الرحٰمن الكيالني، قواعد المقاصد عند اإلمام الشاطبي، بيروت: دار الفكر، ط1، 2000م، ص 8.  (2)
كلها رسائل جامعية مســجلة في كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط. وبخصوص ابن تيمية فقد ُخصص له بعض الدراسات،   (3)

منها: البدوي، يوسف، مقاصد الشريعة عند ابن تيمية، األردن: دار النفائس، ط1، 2000م.
مــن الجدير ذكره أن العبيدي أغفل ذكــر الجويني في بيانه لنشــأة الفكر المقاصدي!! انظر: العبيدي، الشــاطبي ومقاصد   (4)

الشريعة، ص 135.
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هنالك دراسات تحيل الفكرة إلى ما قبل الجويني كما أشــرنا، وكذلك إلى عدد ممن هم قبل 
الشــاطبي، لكن جوهر الفكرة التــي نرصدها هنا هو أن هنالك خصوصية شــديدة لتلك األســماء 
الثالثة، كما سنبين ذلك، فضًال عن أنهم أصحاب «نظرية» أُفردت بالبحث والدراسة(1)، وبخصوص 
المحاوالت السابقة عليهم فقد ذكرنا أنها ترجع إلى ضبط مصطلح «المقاصد» ومدلوله. فضًال عن 
أن الطرح الجزئي الذي يكاد يكون تطويًرا جزئيا لفرع من فروع أصول الفقه أو مسألة من مسائله 
يختلف عن الطرح الكلي والتأصيل النظري والتطبيقي وصوًال إلى القول بإنشاء علم مستقل عن علم 

أصول الفقه اسمه: علم مقاصد الشريعة.
إن البحث في المقاصد ـ وهي قفزة نوعية في الفقه اإلســالمي ـ يحيل إلى جوهر االنقسامات 
الحاصلة في الفقه اإلســالمي الذي هو «خالصة الفكر اإلســالمي والمظهر األكثــر تمثيًال لطريقة 
الحياة اإلســالمية»(2)، ولهذا كان أكثــر المواطن إثارة للمشــكالت أمام الضمير اإلســالمي الذي 
يتحرك في حياته اليوميــة بناء على فكرة «الحالل والحرام» والتي هــي جوهر الفقه ومحوره، وهو 
يحاول التكيف مــع متطلبات الحضارة الحديثة، ومن هنا يبقى الفقه العنصر الحاســم في الصراع 
الذي يخوضه داخل العالم اإلسالمي في صدامه مع الحداثة الغربية كلّ من تياري الغائية والنصية، 

أو ما يسمى بالحرفية والذي يلصق تاريخيا بالتوّجه الظاهري وحاليا بالتوجه السلفي الكالسيكي.
وليس غريًبا بعد هذا أن الشاطبي على وجه التحديد يشغل مكانة مركزية في االنشغال الفكري 
والفقهي من خالل كتابيــه: المقاصد، والموافقات. فالموافقات جوهــره التعليل والبحث في تحقيق 
الغايات بشــكل يجمع بين الجزئي والكلي. واالعتصام جوهره محاربة البدع والتزام السنّة المأثورة، 
وهو من اعتبر أن «البدعة» دوًما مذمومة وليس فيها حســن وســيىء. ومن هنا كان من الطبيعي أن 
يتم اســتثمار االعتصام من قبل التوّجه الســلفي، والمقاصد من قبل التوجهات اإلصالحية والفقهية 
التقليدية في محاوالتهــا لتجنّب تهميش الفقه أمام متغيرات الحيــاة ومتطلباتها الحديثة؛ «فالتعليل 
هو الذي فتح عين الفقه، بل هو الفقه أو هو لبــاب الفقه، وليس الغرض منه إال أن نعرف مقاصد 

الشارع الحكيم من النصوص»(3).

الريســوني، نظريــة المقاصد عند اإلمام الشــاطبي. فيرجينيا: المعهد العالمي للفكر اإلســالمي، ط1، 1992م. والحســني،   (1)
إســماعيل، نظرية المقاصد عند اإلمام محمد الطاهر بن عاشــور. فيرجينيا: المعهد العالمي للفكر اإلسالمي، ط2، 2005م. 
ونأمل أن ُتفرد نظرية اإلمام الجويني في المقاصد ووظيفتها خاصة من خالل كتابه «الغياثي» وفرضية زوال اإلمامة والشريعة 
من حياة الناس ودور الفكرة المقاصدية في ظل ذلك. أما العز بن عبد الســالم والقرافي فكما قال ابن عاشــور: «لقد حاوال 
غير مرة تأســيس المقاصد الشرعية والرجل الفذ الذي أفرد هذا الفن بالتدوين هو أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي». 

ابن عاشور، مقاصد الشريعة اإلسالمية، تحقيق الطاهر الميساوي، األردن: دار النفائس، ط2، 2001م، ص 174.
الكالم لـ ج. شــاخت، نقًال عن: تركي، عبد المجيد، مناظرات في أصول الشــريعة، ترجمة عبد الصبور شــاهين، بيروت: دار   (2)

الغرب اإلسالمي، ط2، 1994م، ص 529.
أبو زهرة، محمد، ابن حزم، ط. القاهرة، 1954م، ص 409.  (3)
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 لت المقاصد إلى مادة مســتقلّة بدأ تدريســها منذ قرن من الزمن على يد ابن عاشور، ثمتحو
تم تعميمها قبل نحو عشــرين سنة على عدد من الدول اإلســالمية، وتكاثرت الدراسات المتخصصة 
حول مقاصد الشــريعة في العقدين األخيرين، وتــم إحالة الفكرة المقاصدية إلــى عهد الصحابة 
والتابعين، بل قيل كما ســبق: إنها من صميم التشريع اإلســالمي. لكن بالرغم من كل ذلك فال بد 
من تذكر أن الشــاطبي الذي أفرد هذا العلم بالتدوين، حاول أن يبدد قلًقــا قد ينتاب قارئي كتابه 
فقال: «فإن عارضك دون هذا الكتاب عارض اإلنــكار، وَعِمي عنك وجه االختراع فيه واالبتكار، وغّر 
الظانّ أنه شيء ما ُسمع بمثله، وال أُلف في العلوم الشرعية األصلية أو الفرعية ما نُسج على منواله 
أو ُشكل بشكله، وحسبك من شر سماُعه، ومن كل بدع في الشريعة ابتداعه: فال تلتفت إلى اإلشكال 
دون اختبار، وال تْرمِ بمظنة الفائدة على غير اعتبار؛ فإنه ـ بحمد اهللا ـ أمٌر قررته اآليات واألخبار، 
وشّد معاقده السلف األخيار، ورســم معالمه العلماء األحبار، وشيّد أركانه أنظار النّظار، وإذا وضح 

السبيل لم يجب اإلنكار، ووجب قبول ما حواه، واالعتبار بصحة ما أبداه واإلقرار»(1).
بل إن الشــاطبي يقّر بأنه أمســك عــن ذكر أشــياء مخافة أن يصيــر ذلك «فتنــة على بعض 
الســامعين»، «ومن هنا ال ُيســمح للناظر في هذا الكتاب أن ينظر فيه نظر مفيد أو مستفيد، حتى 
يكون رّيان من علم الشريعة: أصوِلها وفروعها، منقولها ومعقولها، غير مخلد إلى التقليد والتعصب 
للمذهب؛ فإنه إن كان هكذا خيف عليه أن ينقلب عليــه ما أودع فيه [أي الكتاب] فتنًة بالعَرض، وإن 

كان حكمًة بالذات»(2).
وقريب منه نجد كالم اإلمام الجويني الذي اعتبر أن «فاضل هذا الزمان من يفهم مداخل هذه 
الفصول ومخارجها ... والمرموق ...: من يحيط بشرف هذا الكالم وتميزه عن كالم بني الزمان»(3)، 
وهو ـ كالشــاطبي ـ يعتبر ما أتى بــه «ال ُيلفى مجموًعا فــي الفقه»(4)، وينفي تهمــة االبتداع أيًضا 
بالقول: «ال أبتدع وال أخترع شــيًئا، بل أالحظ وضع الشــرع وأستثير معنى يناســب ما أراه وأتحراه؛ 

وهكذا سبيل التصرف في الوقائع المستجدة التي ال توجد فيها أجوبة العلماء معدة»(5).
إن هذا كله يطرح تســـاؤًال حقيقيا عن مشـــروعية البحث والقول بمقاصد الشـــريعة، 
أليس هناك علم أصول الفقه الذي يضبط العملية االجتهادية، وبه يتّم اســـتنباط األحكام 

الشاطبي، الموافقات، مصدر سابق، 25/1.  (1)
المرجع السابق، 87/1.  (2)

الجويني، غياث األمم في التياث الظلم، تحقيق عبد العظيم الديب، القاهرة: نهضة مصر، ط 1401هـ ، فقرة 776.  (3)
المرجع السابق، فقرة 208.  (4)
المرجع السابق، فقرة 378.  (5)
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التفصيلية؟ وعلى وجه التحديد ألم يكن في القياس الفقهي غنى وكفاية لشـــمول األحكام 
للحوادث غير المتناهية؟

إن المقاصد تتطلب محاولة التفريق بين الظنّ والقطع واســتنباط قواعد كلية جديدة لمراجعة 
مسائل فقهية مقررة، وإن ُفرض أن هذا الكالم يعتبر كالًما غامًضا مستعصًيا على فهم المتأخرين(1)، 
فالجواب بأن مســائل أصول الفقه ومصطلحاته ال تخلو من الغموض والتعقيــد(2). ومن هنا يقتضي 

الحديث عن مشروعية المقاصد تناول عدد من المسائل.

1 ـ جمود الفقه:
ال يعدم المتأمل لما كتبه الجويني بعد أن قّرر جدة وابتكار مقوالته أن يجد نقًدا وإشارة واضحة 
لمن يسميهم «ناشئة في الزمان َشــَدوا طرًفا من مقاالت األولين، وركنوا إلى التقليد المحض، ولم 
يتشوفوا إلى انتحاء درك اليقين»(3)، األمر نفسه نجده عند شيخ الشاطبي أحمد القباب (778هـ) في 
وصف المتأخرين أصحاب المختصرات بأنهم «أفسدوا الفقه»(4)، ولذلك قّرر الشاطبي في مقدماته 
أن تحصيل «مقاصد العلم» إنما يحصل بمشــافهة العلماء وتحري كتــب المتقدمين؛ فإنهم «أقعد به 

من غيرهم من المتأخرين»(5).
أما ابن عاشــور فيرى أن اقتصار أغلــب الفقهاء على الكليات الفقهية وتفريــع الجزئيات عليها 
وميلهــم إلى التقديرات وتكرير الفروع كان «أقدم فســاد أوجب تأخر الفقــه وأطمع فيه القاصرين 
حيث رأوه غير محتاج إلى نظر أو خدمة علوم أخرى، بل هو صور لها أحكام تؤخذ مســلّمة»(6)، ومن 

ثّم «ُحصرت مسائل الفقه فيها».
وإذا كان الداعي إلى وضع علم أصول الفقه ما أدركه الســلف المؤسسون للمذاهب من ضرورة 
البحث في مقاصد الشــريعة بتتبع تصاريف أحكامها، فإن اقتصار علمــاء األصول على إثبات القليل 
منها في مسالك العلة «مثل مبحث المناســبة واإلخالة والمصلحة المرسلة» أدى إلى ضعف التأليف 

في علمي الفقه واألصول(7).

هذا االفتــراض الذي طرحه الجويني قديًما، وجدناه لــدى عبد المجيد تركي الذي يقــول «إن اإلصالحيين يتحدثون بطريقة   (1)
تتفاوت في الغموض عن هذه الفكرة الرئيسية عن المصالح وعن مقاصد الشريعة». تركي، مناظرات، مرجع سابق، ص 528.

انظر: الجويني، الغياثي، فقرة 668.  (2)
المرجع السابق، فقرة 590.  (3)

الونشريسي، المعيار المعرب، 142/11، نقًال عن: الصغير، عبد المجيد، الفكر األصولي وإشكالية تأسيس السلطة العلمية في   (4)
اإلسالم، بيروت: دار المنتخب العربي، ط1، 1994م، ص 466. وانظر: تركي، مناظرات، مرجع سابق، ص 474.

الشاطبي، الموافقات، مصدر سابق، 97/1.  (5)
ابن عاشور، محمد الطاهر، أليس الصبح بقريب، تونس: الشركة التونسية لفنون الرسم، 1988م، ص 197.  (6)

المرجع السابق، ص 200 - 204.  (7)
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2 ـ المقاصد .. وعلم أصول الفقه:
ا عــن عالقته بأصول الفقه، وهو  إن القول بالمقاصد في العملية االجتهادية يطرح تســاؤًال مهم
ًرا أنه ال ُغنية بأصول الفقه، «فمعظم  سؤال طرحه ابن عاشور في التأسيس للقول بعلمٍ للمقاصد، مقر
مســائله مختلَف فيها بين النّظار، مســتمر بينهم الخالف في األصول تبًعا لالختالف في الفروع .. 
وقد اســتمر بينهم الخالف في األصول؛ ألن قواعد األصول انتزعوها من صفات تلك الفروع؛ إذ كان 
علــم األصول لم يدّون إال بعــد تدوين الفقه بزهــاء قرنين ... لذلك لم يكن علــم األصول منتهًى 
ينتهي إلى حكمه المختلفون في الفقه، وعسر أو تعذر الرجوع بهم إلى وحدة رأي أو تقريب حال»(1).
وبهذا لم يعد علم األصول محقًقا للهدف الذي أُنشــئ من أجلــه؛ الرتباطه بمقتضيات المذهب 
الفقهي؛ وقد قال الشوكاني: «هذا الفن الذي رجع كثير من المجتهدين ـ بالرجوع إليه ـ إلى التقليد 

من حيث ال يشعرون ووقع غالب المتمسكين باألدلة بسببه في الرأي البحت وهم ال يعلمون»(2).
إلى ذلك فإن «معظم مسائل أصول الفقه ال ترجع إلى خدمة حكمة الشريعة ومقصدها، ولكنها 
تدور حول محور استنباط األحكام من ألفاظ الشارع بواسطة قواعد تمكن العارف من انتزاع الفروع 
منها أو من انتزاع أوصاف تؤذن بها تلك األلفاظ ويمكن أن تجعل تلك األوصاف باعًثا على التشريع 
فتقاس فروع كثيرة على مورد لفظ منها باعتقاد اشتمال تلك الفروع كلها على الوصف الذي اعتقدوا 
أنه مراد من لفظ الشارع، وهو الوصف المسمى بالعلة»؛ فهم «قصروا مباحثهم على ألفاظ الشريعة 

وعلى المعاني التي أنبأت عنها األلفاظ؛ وهي علل األحكام القياسية»(3).
وقد ســبق الشــاطبي إلى توجيه انتقادات إلــى علم األصول، ورأى أن «كل مســألة مرســومة 
في أصول الفقه ال ينبنــي عليها فروع فقهية أو آداب شــرعية، أو ال تكون عوًنــا في ذلك، فوضعها 
فــي أصول الفقه عارّيــة ... وعلى هذا يخرج عن أصــول الفقه كثير من المســائل التي تكلم عليها 

المتأخرون وأدخلوها فيه ...»(4).
ومن هنا اعتبر دراز أن «الســتنباط الشــريعة ركنين: أحدهما: علم لسان العرب، وثانيهما: 
علم أســرار الشــريعة ومقاصدها(5) ... وقد انتصب لتدوين هذه القواعد جملــة من األئمة، بين 
مقل ومكثر، وســموها (أصول الفقه). ولما كان الركن األول هو الحذق في اللغة العربية أدرجوا 

ابن عاشور، المقاصد، مرجع سابق، ص 166.  (1)
الشوكاني، محمد بن علي، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم األصول، بيروت: دار الفكر، ص 3.  (2)

ابن عاشور، المقاصد، مرجع سابق، ص 167.  (3)
الشاطبي، الموافقات، مصدر سابق، 42/1 - 43.  (4)

أما القرافي فقد اعتبر أن أصول الشــريعة «قسمان: أحدهما المسمى بأصول الفقه ... والقسم الثاني قواعد كلية فقهية جليلة   (5)
كثيرة العدد، مشتملة على أسرار الشرع وحكمه ...». القرافي، الفروق، بيروت: عالم الكتب، 2/1 - 3.
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في هــذا الفن ما تمس إليه حاجة االســتنباط بطريق مباشــر، مما قرره أئمــة اللغة، حتى إنك 
لتــرى هذا النوع من القواعد هو غالــب ما ُصنف في أصول الفقه، وأضافــوا إلى ذلك ما يتعلق 
بتصور األحكام، وشــيًئا من مقدمات علم الكالم ومســائله... ولكنهم أغفلوا الركن الثاني إغفاًال 
فلم يتكلموا على مقاصد الشــارع اللهم إال إشــارة وردت في باب القياس... مع أن هذا كان أولى 
بالعناية والتفصيل واالســتقصاء والتدوين من كثير من المسائل التي ُجلبت إلى األصول من علوم 
أخــرى. وقد وقف الفن منذ القرن الخامس عند حدود ما تكوّن منه في مباحث الشــطر األول... 
وهكذا بقي علم األصول فاقًدا قســًما عظيًما هو شطر العلم الباحث عن أحد ركنيه حتى هيأ اهللا 

الشاطبي لتدارك هذا النقص»(1).
ألجل هذا اعتُبر «موافقات» الشــاطبي ال يقل أهمية عن صنيع الشافعي في كتاب «الرسالة»(2)، 
واعتبره آخرون يهدف إلى «تأصيل أصول علم الشــريعة»(3)، وأنه «صياغــة جديدة محكمة الفصول 
واضحة البيــان لعلم أصول الفقــه التقليدي»(4)، وهي مقارنة تنســجم مع طرح دراز الســابق. كما 

اعتُبرت محاولة ابن عاشور «خطوة سديدة نحو إنشاء علم في (أصول األصول) في الفقه»(5).
وإذا كان إســهام الشــاطبي لصيًقا بعلم األصول، ومحاولًة إلعادة بنائه على أســس قطعية بدل 
الظنيــة التي حفت به، ليبــدو كما بيّن دراز اســتكماًال لنقص قائم، مع القول بضــرورة تنقيته من 
المســائل العارية فيه، فإن ابن عاشــور قد ذهب إلى فصل العلمين عن بعضهما، ليقول: «إذا أردنا 
أن ندون أصوًال قطعية للتفقه في الدين ُحق علينا أن نعمد إلى مســائل أصول الفقه المتعارفة، وأن 
نعيد ذَوبها في بوتقة التدوين ونعيرها بمعيــار النظر والنقد فننفي عنها األجزاء الغريبة التي َغلَثت 
بها، ونضع فيها أشــرف معادن مدارك الفقه والنظر، ثم نعيد صوغ ذلك العلم ونسميه علم مقاصد 

الشريعة، ونترك علم أصول الفقه على حاله ُتستمد منه طرق تركيب األدلة الفقهية ...»(6).
إن اإلمــام الجويني، في ظروف االنحطاط والحمالت الصليبية وســريان إحســاس عميق بالقلق 
آنذاك على وجــود األمة وهاجس الحفاظ على الشــريعة، افتــرض نظرية تفترض خلــو الزمان من 
الســلطتين السياســية والدينية، بمعنى زوال الخالفة، وخلو الزمان عن المفتين ونقلة مذاهب األئمة 

دراز، مقدمة الموافقات، 5/1 - 6.  (1)
انظر: عبد المتعال الصعيدي، المجددون في اإلســالم، القاهرة: مكتبة اآلداب، ط1، 1955، ص 309. وعجيل جاسم النشمي،   (2)

مقدمات في أصول الفقه، الكويت: مجلة الشريعة والدراسات اإلسالمية، ع 2، 1984م، ص 72.
الجابري، محمد عابد، بنية العقل العربي، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ط4، 1992م، ص 540، 548.  (3)

عبد المجيد تركي، الشاطبي واالجتهاد التشريعي المعاصر، بيروت: مجلة االجتهاد، ع8، 1991م، ص 239.  (4)
ســعيد األفغاني، مقدمة: ابن حزم، تلخيص إبطال القياس والرأي واالستحسان والتقليد والتعليل، دمشق، 1960م، ص 7. وقد   (5)

نقل هذا كل من تركي، والحسني، والميساوي.
ابن عاشور، المقاصد، مرجع سابق، ص 172.  (6)
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الماضين، ليطرح تســاؤًال عن مرجع المسترشــدين المســتفتين في أحكام الدين حينــذاك؟(1). وفي 
اإلجابة على هذا التســاؤل يطرح رؤيته للمقاصد الشــرعية والدور الذي ستشــغله في دائرة التياث 

الظلم وافتقاد المرجعية العلمية والسياسية.
ومن ثم اعتبر بعض الباحثين، أن «قواعد ومبادئ علم أصول الفقه لن تســتطيع مســايرة هذا 
التراجع أو التكيف معه وضبط مساره، لذا كان ال بد من تأسيس قول أو اجتهاد جديد في الشريعة 
يضمن القدرة على التكيف و (نخل الشريعة من مطلعها إلى مقطعها)(2) حتى تساير ظروف االنحدار 
الشامل والســريع. ولن يكون ذلك القول الجديد مؤسًسا إال على مقاصد شرعية عامة، وعلى قواطع 
أدلتها بدل أصول الفقه وظنية مسائله»(3). وهذا ما يراه أحد المعاصرين حين يرى أن «علم األصول 
التقليدي الذي نلتمس فيه الهداية لم يعد مناسًبا للوفاء بحاجتنا المعاصرة حق الوفاء؛ ألنه مطبوع 
بأثر الظروف التاريخية التي نشــأ فيها، بل بطبيعة القضايا الفقهيــة التي كان يتوجه إليها البحث 
الفقهي»(4) وهي قضايا تهّم شــؤون األفراد(5)، فكثير من قواعد علــم األصول وأبوابه التي كان يمكن 
أن تتســع الســتيعاب قضايا الحياة العامة قد أصابها االنحسار، وهذا ما ســنفصل فيه الحًقا حين 

الحديث عن الدور الوظيفي للمقاصد زمن اإلصالحية.
ولست هنا في معرض تقرير مسألة «فنية»: هل المقاصد علم مستقل أم جزء من أصول الفقه، 
وهي مســألة اختلفت فيها أنظار الباحثين(6)، ولكن كان الهدف رســم دواعي المشروعية التأسيسية 
ومدارك النظر في انبثاق فــن المقاصد وكيف تمت قراءته الحًقا من قبــل بعض المعاصرين. لكن 
القدر الــذي أوّد التأكيد عليه هنا هو أن هنالــك انتقادات حقيقية لعلم أصول الفقه كشــف ظهور 

المقاصد فًنا مستقًال عن قصوٍر ـ ولو جزئيا ـ في بنائه المستقر.

الجويني، الغياثي، مصدر سابق، فقرة 636.  (1)
المرجع السابق، فقرة 567.  (2)

الصغير، الفكر األصولي، مرجع سابق، ص 382 - 383.  (3)
حسن الترابي، قضايا التجديد: نحو منهج أصولي، بيروت: دار الهادي، ط1، 2000م، ص 158.  (4)

انظر في بيان هذه الفكرة: الترابي، المرجع الســابق، 159 - 161، والميســاوي، مقدمة: ابن عاشور، مقاصد الشريعة، مرجع   (5)
سابق، ص 96 - 103.

يرى الريســوني أن العبرة بالمسميات ال باألســماء «فالمقاصد علم وركن في علم»، ويرى الحسني أنه يمكن أن يكون هنالك   (6)
اســتقاللية نســبية تقتضيها الضرورة المنهجية وإال فإن االســتدالل الفقهي األصيل هو القائم على مقاصد الشريعة، ويقترب 
جمــال عطية منه فيرى «أهمية ارتباط المقاصد بأصول الفقه، وأن يتم تطويرهما في إطار واحد»، أما تأســيس علم مســتقل 
لمقاصد الشــريعة وترك علم أصول الفقه على حاله فيرى أنه ضار بكال (العلمين) إذ يجمد األصول على حالها ويحرمها من 
روح المقاصــد، كما أنه يبعد المقاصد عن الدور الوظيفي الذي تقوم به حاليا». انظر: الريســوني، نظرية المقاصد، مرجع 
ســابق، ص 315، والحســني، نظرية المقاصد، مرجع ســابق، ص 433، وعطية، جمال الدين، نحو تفعيل مقاصد الشــريعة، 

بيروت: دار الفكر، ط1، 2001م، ص 238.



المقـاصـد الشـرعيـة78 أعمال ندوة تطور العلوم الفقهية 

3 ـ قصور القياس الفقهي:
عبر بعض الفقهاء عن القياس باالجتهاد، وقد شــهد القياس جدًال كبيًرا في مشروعيته قبل أن 
يحتل مكانته تلك باعتباره المصدر الرابع من مصادر التشــريع، بما هو إعمال للرأي، في ظل توجه 
ألصحاب الحديث تبلور منذ القــرن الثاني الهجري، كان يقوم على أن العلــم إنما هو اآلثار، وأنّه 
ال يقال في مســألة برأي ليس لنا فيها إمام. ومع االحتياج إليه فرض نفســه على العملية الفقهية، 

وبقي نفي القياس وقًفا على المذهب الظاهري وعلى وجه الخصوص ابن حزم 5 .
يقــول اإلمام الشــافعي: «كل ما نزل بمســلم ففيه حكم الزم، أو على ســبيل الحــق فيه داللة 
موجودة، وعليه: فــإذا كان فيه بعينه حكم لــزم اتباعه. وإذا لم يكن فيه بعينــه ُطلب الداللة على 

سبيل الحق فيه باالجتهاد. واالجتهاد القياس»(1).
وإذا كان علم األصول قد أحاط به ما ســبق من انتقادات، فإن المنهجية القياســية التي شكلت 
المدخل االجتهادي لم تعــد تفي باحتياجات المجتهــد، وكما أن األصول فــي جملتها ال تقدم غناء 
فكذلك القيــاس على وجه التحديد، فهو ال يعدو نمًطا من القيــاس «المتحفظ»، يقتصر على قياس 

حادثة محدودة على سابقة محدودة معينة ثبت فيها حكم بنص شرعي.
ومن هنا اعتبره البعض «استكماًال لألصول التفســيرية»(2)، أما القضايا العامة فال يفي بحقّها 
هذا القياس الذي «لم يجاوز بالعقل المسلم دائرة االنتقال من جزئي إلى جزئي... ولم يترتب عليه 

النقلة المنهجية والمعرفية التجريبية المنتظرة والتي ظهرت بعد ذلك في أوروبا»(3).
سبق للخضري أن اعتبر «األصول التي اعتبرها الشارع في التشريع هي التي تكون أساًسا لدليل 
القياس»، وذكر أن أحســن من كتب في هذا الشــاطبي(4). غير أن النظر المقاصدي هو في حقيقته 
تجاوز للقياس الجزئي، بعد أن كان نشوء الفكرة المقاصدية جزءًا من مباحث العلة التي هي أساس 
القياس، ولهذا أكد القرافي على أفضلية القســم الثاني من أصول الشــريعة ـ وهو القواعد الكلية 
الفقهية ـ على القســم األول منها وهو أصــول الفقه الذي غالب أمره ليس فيــه إال قواعد األحكام 
الناشــئة عن األلفاظ العربية خاصة، إلى جانب القياس وخبر الواحد؛ ومنشأ التفضيل أن القواعد 

الكلية مشتملة على أسرار الشرع وحكمه(5).

قال الشافعي: «واالجتهاد القياس». الشافعي، الرسالة، تحقيق أحمد شاكر، القاهرة، ط2، 1979م، ص 474.  (1)
انظر: الترابي، قضايا التجديد، مرجع سابق، ص 166.  (2)

العلواني، طه جابر، تقديم: الحسني، نظرية المقاصد، مرجع سابق، ص 6.  (3)
الخضري، محمد، أصول الفقه، القاهرة: المكتبة التجارية الكبرى، 1969م، ص 12.  (4)

القرافي، الفروق، مصدر سابق، 2/1 - 3.  (5)
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بل إن الجويني يرى أن القياس إذا جاء على خالف المصالح الضرورية يترك من أجلها، يقول: 
«إن القياس الجزئــي ... وإن كان جليا، إذا صــادم القاعدة الكلية: ترك القيــاس الجلي للقاعدة 
الكلية»(1)، وكذلك العز بن عبد الســالم ال يرى عبرة بالنظر القياســي إذا أدى إلى خالف مقصود 

الشريعة(2).
وقد حاول البعض اقتراح ما سّماه «منهجية القواعد القياســية»(3) التي تسمح لنا باالنتقال من 
الجزئي إلى الكلي عن طريق توظيف مبادئ العقل وعملياته: التحليل والقياس ثم التركيب بناء على 
مقاصد النصوص بحيث يؤدي اتحاد مقاصد األحكام الجزئية إلى تركيبها وفق قواعد كلية ومن ثم 

القياس على الكلي بدًال من القياس على الجزئي(4).

4 ـ البحث عن اليقين وتضييق الخالف:
إن مما يتصل باالعتبارات الســابقة الباعثة على الشروع في تأســيس الفكر المقاصدي، هو أن 
أصول الفقه ـ بما فيها القياس ـ لم تحقق القطع واليقين الذي يجب أن تبنَى عليه األصول. وفكرة 
القطع نلحظها لدى الجويني الذي هو أول من صنف المقاصد إلى ضروريات وحاجيات وتحسينيات، 
والحظ في بناء األصول سياق «من يقصد منه بغية القطع»(5)، وقال: «إن حظ األصولي إبانة القاطع 
في العمــل بها [أي األصول] ليتبيــن المدلول ويرتبــط بالدليل»(6). وحين افتــرض خلو الزمان من 
الفقهاء والمفتين، وتساءل عن المرجعية في زمن التياث الظلم حاول التأسيس لمرجعية قائمة على 
اليقين والقطع ليس من أحــكام الفقه وأصوله التي هي ظنية ويمكن لهــا أن تندثر، فهو «لم يفتأ 
يشــير ضمًنا أو صراحة إلى ضرورة تجاوز األحكام الظنية المترتبة على القياس الفقهي والمتمثلة 
في نتائج علم األصول، التماًسا لقواعد جديدة مؤسســة على مقاصد شرعية عامة تسمح ألجل ذلك 
بالوصول إلى القطع واليقين»(7). ومن هنا كانت المقدمة األولى التي افتتح الشــاطبي بها كتابه هي 
«أن أصول الفقه في الدين قطعية ال ظنية؛ والدليل على ذلك أنها راجعة إلى كليات الشــريعة، وما 

الجويني، البرهان في أصول الفقه، تحقيق عبد العظيم الديب، القاهرة: دار األنصار، ط2، 1400هـ ، 927/2.  (1)
الحسني، نظرية المقاصد، مرجع سابق، ص 106.  (2)

وتتلخص في: تحديد نصوص الموضوع، وتحليلها، وتعليلها، واســتقراء المعاني الكلية لنصــوص الكتاب وصياغتها وفق قواعد   (3)
عامة، ثم عرض نصوص الســنة على تلك القواعد المصاغة، ثم اعتماد القواعد القياســية المتحصلة لفهم الواقع المدروس. 

صافي، لؤي، إعمال العقل، بيروت: دار الفكر، ط1، 1998م، ص 195 - 196.
انظر: صافي، إعمال العقل، مرجع سابق، ص 205.  (4)

الجويني، البرهان، مصدر سابق، 922/2. وانظر الحسني، نظرية المقاصد، مرجع سابق، ص 42 - 43.  (5)
الجويني، البرهان، 85/1.  (6)

الصغير، مرجع سابق، ص 399.  (7)
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كان كذلك فهــو قطعي»(1)، وهو بهذا يريد بناء األصول على القطع وتخليصها من الظنون وما دخلها 
مما هو عارية قائــًال: «إن أدهى ما يلقاه الســالك للطريق فقُد الدليــل»(2)، والدليل هو ما يفضي 
إلى القطع ويرفع الخالف. وهو المعنى ذاته الذي يؤكد عليه ابن عاشــور إذ يقول في سبب تأليف 
كتابه: «دعاني إلى صرف الهمة إليه ما رأيت من ُعسر االحتجاج بين المختلفين في مسائل الشريعة 
إذ كانوا ال ينتهون فــي حجاجهم إلى أدلة ضرورية أو قريبة منها يذعــن إليها المكابر ويهتدي بها 
المشــبّه عليه»(3)، ويذهب في مناقشــة مقالة الجويني بأنها واهية، ومقالة الشــاطبي بأنها لم تأت 
بطائل، ليقــول: إن أصول الفقه فــي مجملها ظنيــة، وإن الطريق إلى جعلها قطعيــة إنما هو إعادة 

صياغتها وتنقيتها وصوغها باسم علم مقاصد الشريعة.
والقدر الذي نرومه هنا هو أن الثالثة انشــغلوا بالبحث عــن اليقين، بغض النظر عن تفاصيل 
مقوالتهم، وهم يســلمون بأن أصول الفقه يجب أن تكون قطعية، وســؤال القطع واليقين كان مدخل 
القــول بالمقاصد الكلية بعد أن ظهر أن علم أصول الفقه لم يحقــق الغرض منه وهو «الخروج من 
الخالف»، وهنا يأتــي البحث عن اليقين للتخفيف مــن كثرة الظنيات واالختالفــات، وقد بدا هذا 
واضًحا في مقدمات الشــاطبي وابن عاشــور القائل: «هذا كتاب قصدُت منه ... توســًال إلى إقالل 

االختالف بين فقهاء األمصار»(4).
وإذا كان هّم تأســيس قواعد االستدالل الفقهي على القطع مشترًكا بين زمرة من علماء األصول 
حاولوا إنجازه في ســياق نظراتهم التجديدية في علم أصول الفقه(5) فإن هذا الهم نفسه كان محور 
االهتمام في المقاصد، وصوًال إلى اســتقاللها عن األصول مع ابن عاشــور ومــن منطلق البحث عن 

اليقين وتضييق الخالف.

:»MÓ°UE’G QhódG :ó°UÉ≤ªdG ``  É k«fÉK

لقــد كان البحث عن اليقين أحد المداخل المهمة التي تأســس عليها القول بالمقاصد، «فأهّم 
المطالب في الفقه التدرب على مآخذ الظنون في مجال األحكام»(6)، ففضًال عن تفوقه على القياس 
الفقهي الجزئــي، والظني أيًضا، يســاهم في تضييق الخــالف المذهبي وتجاوزه بنــاء على وحدة 

األصول والمقاصد.

الشاطبي، الموافقات، مصدر سابق، 29/1.  (1)
المصدر السابق، 22/1.  (2)

ابن عاشور، المقاصد، مرجع سابق، ص 165 - 166.  (3)
ابن عاشور، المقاصد، مرجع سابق، ص 165.  (4)

انظر: الحسني، نظرية المقاصد، مرجع سابق، ص 102 - 112.  (5)
الجويني، الغياثي، مصدر سابق، فقرة 582.  (6)
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يأتي طرح الجويني في ســياق وصفه لتصانيف زمانه بأن «معظم المتلقبين بالتصنيف في هذا 
الزمان الســخيف يكتفون بتبويب أبواب، وترتيب كتاب، متضمنة كالم مــن مضى وعلوم من تصّرم 
وانقضى»(1)، ويصف الواقع اليومي بأنه قد «عّم من الوالة جورها واشــتطاطها، وزال تصوّن العلماء 
واحتياطهــا، وظهر ارتكابها في جراثيم الحطام واختباطها، وانســلّ عن لجــام التقوى رؤوس الملة 
وأوساطها، وكثر انتماء القرى إلى الظلم واختالطها»(2)، وفي ظل هذا كله يبدو اسم الكتاب «غياث 

األمم» ذا داللة بالغة.
واألبلغ أطروحته المشار إليها سابًقا من خلو الزمان عن السلطتين السياسية والعلمية االفتراض 
الذي يدفع بــه الحالة التي وصفها من فســاد الزمان والعلماء، وقد عقد القســم الثاني من كتابه 

للحديث عن «خلو الزمان عن المجتهدين ونقلة المذاهب وأصول الشريعة».
وفي ظلّ هذا يتســاءل الجويني «ما معتصم العباد إذا طما الفســاد ... وبلي المســلمون بعالم 
ال يوثق به لفســقه، وبزاهد ال يقتدى به لخرقه؟ أيبقى بعد ذلك مسلك في الهدى؟ أم يموج الناس 
بعضهم في بعض مهملين ســدى؟»(3)، وهنا تأتي مساهمته و«الغرض األكبر» في «غياث األمم» الذي 
يطمح ألن يقوم بــدور إنقاذي في زمن الفســاد واالنحطاط، وهو وجوب التمســك بالمبادئ العامة 
والمقاصد الكلية اليقينية حين تلتبس الجزئيات بسبب االختالف أو الظن، أو بسبب الجهل وانعدام 

المفتين ونقلة المذاهب.
وهكــذا تبدو قيمــة المقاصد وفائدتهــا القصوى عند انحالل الســلطة المرجعية: سياســية 
وعلمية، وهو ما يفيد أن طرح المقاصد في تصور الجويني «ذو هدف إنقاذي سياســي واجتماعي 

قبل كل شيء»(4).
بل إن بعض الباحثين يرى أن الجويني «صرح في كل وضوح كامل بضرورة ربط مفهوم المقاصد 
الشــرعية بكل محاولة إنقاذ من هوة االنحدار الذي بات قريًبا»(5)، وأن هذا أصبح «الشغل الشاغل 

لدى العديد من مفكري القرن الثامن للهجرة من المدرستين المالكية والحنبلية»(6).
رؤية الشــاطبي جاءت متواصلة مع أطروحــة الجويني، ومتممة لها في خطهــا العام، فقد مثلت 
ظروف القرن الثامــن الهجري وأحوال األندلس الســياق الذي انبثقت فيه تلــك الرؤية التجديدية، 

الجويني، الغياثي، فقرة 46.  (1)
المرجع السابق، فقرة 10.  (2)
المرجع السابق، فقرة 10.  (3)

الصغير، الفكر األصولي، مرجع سابق، ص 435.  (4)
المرجع السابق، ص 354.  (5)
المرجع السابق، ص 436.  (6)
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فكانت صياغــة جديدة لعلم أصول الفقه، إلعادة بنائه على أصول قطعية، تتمثل في تأســيس مقاصد 
الشريعة لتضييق الخالف وتجاوز خالف المذاهب والجمود الذي أحاط بكتب الفقهاء وجعل األصول ـ 
أم العلوم ـ «علًما من جملة العلوم». ومن هنا كانت محاولته في جوهرها محاولة منهجية إلعادة بناء 
األصول، وتنقيته مما هو «عارية»، وكذلك هدفت إلى ربط العلم بالعمل بعد الفساد واالنفصال الذي 
أشــار إليه الجويني، وكانت المقاصــد منطلقه لذلك، فإقحام صعاب المســائل المظنونة والمختلف 
فيها في العلم الشــرعي المقنن للعمل والذي يبغي القطع واالتفاق ويتطلب التنفيذ والممارسة، إنما 
هو من قبيل الحــرج وتكليف ما ال يطاق(1). «فالعلم المعتبر شــرًعا... هو العلــم الباعث على العمل 
الذي ال ُيخلّــي صاحبه جارًيا مع هــواه كيفما كان، بــل المقيد لصاحبه بمقتضــاه، الحامل له على 
قوانينــه طوًعا أو كرًهــا»(2). ومن هنا فقد قام الشــاطبي بعملية تصحيح للمفاهيــم، وإعادة االعتبار 

للعمل بتنزيل العلم على مجاري العادات الثابتة التي تعتبر ضابًطا لفهم الخطاب الشرعي(3).
وقد اعتبر بعض الباحثين أن الغاية المرجوة من تطبيق نظرية الشاطبي في المقاصد نتيجتان: 
ا كامًال سوف يخرج (عن داعية هواه  األولى: ذات طابع أخالقي: فاإلنسان المكلف شرًعا تكليًفا تام»
حتــى يكون عبًدا هللا اختياًرا كما هو عبد هللا اضطراًرا)... والنتيجة الثانية: ذات طابع شــرعي يجب 
أن يتعلم الفقيه كيف تكون له في الشــريعة نظرة كلية تســمح له أن ينتهي إلى أن (الشريعة كلها 

ترجع إلى قول واحد في فروعها وإن كثر الخالف، كما أنها في أصولها كذلك)»(4).
إن إبراز مقاصد الشريعة بالشكل الذي قام به الشاطبي كان يمثل محاولة أشبه ما تكون بمحاولة 
ابــن خلدون في المقدمة والتاريخ، وكل منهما جاء بما جاء به واألّمة المســلمة في حالة تراجع فكري 
قد بلغ مداه(5). غيــر أن ما طمح إليه الشــاطبي ـ وكذلك ابن خلدون ـ لم يكــن ليحقق ثماره، ولم 
يتّم استثماره الحًقا، والبناء عليه، ألســباب عديدة بحاجة إلى بحث ودرس، غير أنه يمكن القول: إنه 
كان هنالك اســتمرار لما انتقده الجويني والشاطبي نفســهما من جمود المصنفات وانحطاط الزمان 
واقتصارها على ما دّونه الســابقون، مــا يعني أن المحاوالت الفردية تلــك بالرغم من كونها محطات 
فارقة لم تشكل زخًما مؤثًرا وفاعًال يوازي قوة المألوف، وبقي الغالب على علم األصول القسم المتعلق 
بداللة األلفاظ مع طغيان المجادالت اللفظية عليه «بسبب استفحال دعوى غلق باب االجتهاد في عصور 

انظر: الشاطبي، الموافقات، 59/1 - 60، والصغير، ص 520.  (1)
الشاطبي، الموافقات، 69/1.  (2)

المرجع السابق، الموافقات، 99/1 وهي القاعدة األخيرة التي ختم بها القسم األول.  (3)
تركي، مرجع ســابق، ص 505 - 506. بينما اعتبر الحسني أن غرض الشاطبي من كتابه اســتناًدا إلى مقدمته أمران: الكشف   (4)
عن أسرار الشريعة، والجمع بين طريقتي ابن القاسم وأبي حنيفة في األصول. انظر: الحسني، نظرية المقاصد، مرجع سابق، 

ص 66 - 67.
العلواني، تقديمه لكتاب: الحسني، نظرية المقاصد، مرجع سابق، ص 15.  (5)
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التقليــد»(1). ومن هنا انقلب المنحى التجديدي لدى الشــاطبي إلى مانع من تــداول كتابه(2)، أما ابن 
عاشور فعزا ذلك إلى أنه «تطوح في مسائله إلى تطويل وخلط، وغفل عن مهمات من المقاصد، بحيث 
لم يحصل منه الغرض المقصــود، على أنه أفاد جد اإلفادة»(3)، فضًال عــن عكوف الناس منذ القرن 
التاسع على المختصرات والمتون يحفظونها ووقوفهم عند أقوال السابقين(4). ولم يقع االلتفات إليه إال 

من تلميذين له، وبمنطق ذاك العصر نفسه، فأحدهما اختصره والثاني نظمه!(5).

إننا ال نعلم اشتغاًال بالمقاصد بعد الشاطبي إال أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين 
حين تم نشــر «الموافقات» من طرف حركة اإلصالح الديني بتونس(6) حيث كانت الطبعة األولى له 
سنة 1884م بعد الصدى الذي تركه فكر خير الدين التونسي والذي كان من إنجازاته الدور المهم 
للطباعة والنشر في تنشــيط العمل اإلصالحي(7)، وفي تلك الســنة 1884م كانت زيارة محمد عبده 
لتونس، وفي الغالب أن تلك الزيارة مكنتــه من االطالع على الكتاب، ومن ثم لفت اهتمام تالمذته 
وأوصاهم باالعتناء به كمــا يصرح بتلك الوصية كل من عبــد اهللا دراز ومحمد الخضري؛ ففي حين 
أقبل دراز على نشــر الكتاب والتعليق عليه، قال الخضري: «أخذت أطالعه مرات... وجعلت آخذ منه 

الفكرة بعد الفكرة ألضعها بين ما آخذه من كتب األصول»(8).

أما الشيخ ابن عاشــور الذي أثرى المقاصد من جديد، بل اســتأنف ريادتها؛ فإنه التقى عبده 
ســنة 1903م وتأثر به، وكذلك تتلمذ على الشــيخ ســالم بو حاجب (1828م ـ 1924م) الذي أعان 

بوكروشة، معالم تجديد المنهج الفقهي: أنموذج الشوكاني، قطر: كتاب األمة، عدد 90 - 91، 2002م، ص 256.  (1)
دراز، مقدمة الموافقات، 11/1.  (2)

ابن عاشور، مقاصد الشريعة، ص 174.  (3)
انظر: ابن عاشور، أليس الصبح بقريب، ص 79.  (4)

اختصــره أبو بكر بن عاصم في «نيل المنى في اختصار الموافقات»، ونظمه آخر في ســتة آالف بيــت بعنوان «نيل المنى من   (5)
الموافقات». انظر: العبيدي، الشاطبي، مرجع سابق، ص 108.

ذكــر طه العلواني في تقديمه لكتاب الحســني ص 15، أن جهد الشــاطبي بقي ينتظر من يســتفيد منه حتى جاء الشــوكاني   (6)
والدهلوي ثم محمد عبده وتالمذته ثم ابن عاشــور. وحينما تحدثت حليمة بوكروشــة عن معالــم تجديد المنهج الفقهي عند 
الشوكاني ذكرت من مبادئ التجديد عنده «مراعاة مقاصد الشريعة» لكنها لم تأت بشيء جوهري فيه، بل نقلت عنه أن جلب 
ـ «ما لم يرد فيه نص يخصه، وال اشتمل عليه  المصالح ودفع المفاســد الذي أكد على ضرورة علم الفقيه به، إنما هو مقيد ب
عموم، وال تناوله إطالق ... أما مواقع النصوص وموارد أدلة الكتاب والسنة ومواطن قيام الحجج، فال جلب نفع وال دفع ضرر 
أولى من ذلك». انظر: بوكروشــة، معالم تجديد المنهج الفقهي، ص 193 - 194. وهو بهذا أرجع األصول إلى شــطرها األول 

الذي تحدث عنه دراز في ما سبق.
ابن عاشــور، محمد الفاضل، الحركة األدبية والفكرية في تونس، القاهرة: معهد الدراســات العربية، ط1956م، ص 51. عن   (7)
الحسني، نظرية المقاصد، ص 78. والســاحلي، محمد العزيز، قضية التربية والتعليم من خالل فكر زعماء اإلصالح، بيروت: 

دار الغرب اإلسالمي، ط1، 1995م، ص 85.
الخضري، أصول الفقه، مرجع سابق، ص 13.  (8)
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خير الدين التونسي (1889م) على تأليف كتابه «أقوم المسالك»، وفي الواقع أن اهتمام ابن عاشور 
جاء في سياق التفات الزيتونة إليه.

فالطبعة األولى للموافقات كانت في مطبعة الدولة التونســية بتصحيح ثالثة من علماء الزيتونة 
وهم المشايخ:

علي الشنوفي وأحمد الورتاني وصالح قايجي(1)، كما أنه كان للشيخ سالم بوحاجب وزميله خير 
الدين التونســي اهتمام بالفكر المقاصدي، فالتونســي يقول: «وقد نقل ابن عاشور نفسه عن شيخه 
بوحاجب قوله: «إن اهللا سبحانه ما جعل شريعتنا خاتمة الشرائع، إال وقد أودع فيها اعتبار المصالح 
التي تتجدد األزمان والمواقع بحيث مهما حدث شــيء ُيعرض على موازينهــا العادلة، فإن لم يوجد 
فيها ما يمنعه لم يتوقف فــي االنتفاع به، خصوًصا على القول باإلباحة األصلية. وال شــك أن إمعان 
النظر في العلوم المشــار إليها [العلوم الطبيعية من طب ورياضيات ...] من شأنه أن يبين رجوعها 
إلى حفظ األمور التي اتفقت الشــرائع على وجوب المحافظة عليها، أعنــي الدين والبدن والعرض 

والمال»(2).
أما خير الدين التونسي فقد كان همه جمع ما تيسر من مستجدات األوروبيين المتعلقة بسياستي 
االقتصاد والتنظيــم، والتخير منها لما هــو أليق بنا وبنصوص شــريعتنا(3) وقــال: «العلماء الهداة 
جديرون بالتبصر في سياسة أوطانهم واعتبار الخلل الواقع في أحوالها الداخلية والخارجية، وإعانة 
أرباب السياسة بترتيب تنظيمات منسوجة على منوال الشــريعة، معتبرين فيها من المصالح أحقها، 

ومن المضار الالزمة أخفها»(4).

ابن عاشور، محمد الفاضل، أعالم الفكر اإلسالمي في تاريخ المغرب العربي، تونس: مكتبة النجاح، ص 76، وقد بدا العبيدي   (1)
ـ في كتابه الشاطبي، مرجع سابق، ص 100 ـ حريًصا على تخطئة عبد اهللا دراز ـ كما كان حريًصا على نفي ريادة الشاطبي ـ 
وقال: «دراز زعم أن الكتاب طبع أول ما طبع بمصر حين نبه الشيخ عبده طالب األزهر وعلماءه إلى هذا الكتاب» مع أن دراز 
لم يقل ذلك أبًدا، وإنما قال: إنه حرص على تنفيذ وصية اإلمام لكنه ُوفق ـ بعد عســر ـ إلى استعارة نسخة بخط مغربي من 
بعض الطلبة، ذات خط ملغز، ثم يســر اهللا طبعه بمصر فأتيحت له فرصة النظر فيه فقرأه. انظر: دراز، مقدمة الموافقات، 

مصدر سابق، 2/1.
ابن عاشــور، أليس الصبــح بقريب، ص 110، وقد نقلــه أيًضا في كتابيه: «النظر الفســيح عند مضائق األنظــار في الجامع   (2)
الصحيح» و«كشــف المغطى من المعاني واأللفاظ الواقعة في الموطا»، (كما ذكر الحسني، نظرية المقاصد، ص 86، هامش 
36) ما يعني شــدة حضــوره لدى ابن عاشــور، ومن المهم أن هــذا الكالم لبوحاجب قالــه في خطبته في افتتــاح الجمعية 
الخلدونية، التي أنشأها اإلصالحيون لتجديد التعليم وتطعيمه بالعلوم الغربية إذ أدركوا قصور تعليم الزيتونة. انظر: الساحلي، 

قضية التربية، مرجع سابق، ص 92 - 93.
انظر: التونســي، خير الدين، أقوم المســالك في معرفة أحوال الممالك، تحقيق المنصف الشــنوفي، تونس: الدار التونسية   (3)

للنشر ـ الجزائر: المؤسسة الوطنية للكتاب، ط 1986م، ص 85.
التونسي، أقوم المسالك، ص 153.  (4)
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وقد كان خير الدين ومحمود قابادو (1871م) شيخ بوحاجب وصال بعد تحليل لألوضاع األوروبية 
إلى أن أسباب التقدم والقوة والمناعة لكل أمة واحدة، وهذه الوسائل كامنة في التقدم العلمي لدى 
األمم، وخاصة فــي تقدم العلوم الرياضيــة والطبيعية، وخير الدين يزيد على هــذا العدل ويعتبره 
الدعامة الثابتة، وهما يتفقان على التشــهير بمن يرون األخذ عــن الغرب بدعة وكفًرا ولو كان علًما 

نافًعا وخطة محكمة(1).
وحين زار عبده تونس للمرة األولى 1884م التقى كتلة من اإلصالحيين (من إصالحيي الزيتونة 
ومن خريجي المدرســة الصادقية الذين تشــبعوا بالثقافة الغربية) وكانوا جميًعا متأثرين بفكر خير 
الدين ومحمود قابــادو، وابتهج عبده بوجود جماعة تؤمن بنفس األفكار التي كان يعمل على نشــرها 
في المشرق بعد انفصاله عن األفغاني الذي كان يرى ضرورة مكافحة االستعمار األجنبي قبل القيام 
بأي عمل إصالحي، في حين كان يرى عبده التركيز على اإلصالح الثقافي والتعليمي منادًيا بضرورة 

األخذ عن الثقافة الغربية(2).
هذا التقارب الشــديد وااللتقــاء بين اإلصالحيتيــن المغاربية والمصرية يفســر إلــى حد كبير 
االنشــغال بالمقاصد، فقد شــكلت فكرة المقاصد المدخل لألخذ عن الغــرب، والقول بضرورة األخذ 
بالعلوم الطبيعية والتطبيقية، وممارســة الشــأن العــام. ومن هنا نتفق مع من يقــول: «إن اإلصالحية 
اإلســالمية تحالفت موضوعيا مع رجاالت عصر التنظيمات العثمانية في مجــال إقامة منظومة جديدة 
تســتوعب المتغيرات العالمية التي أحدثتهــا صدمة الغرب؛ ضمن المجــاالت الجغرافية والديمغرافية 
الرئيسة في عالم اإلسالم؛ وصوًال إلى أمرين اثنين: إقامة نظام سياسي جديد، وتجديد دعوة اإلسالم 

وفقهه، وفي هذين المجالين قدمت اإلصالحية أطروحتين أساسيتين: المنافع العمومية والتنظيمات».
وفي مجال تجديد الوعي باإلســالم دعوة وثقافة وفقًها تمت إعادة اكتشــاف بل اســتثمار فكرة 

المقاصد من خالل «الموافقات»(3).
ففي ســياق صدمة الغرب وهاجس البحث عن التقدم ووطأة اإلحســاس بالتخلف، وفي مواجهة 
الموقف المحافــظ والتقليدي في العالقة مع الغرب، لجأ اإلصالحيون إلى اســتثمار فكرة المقاصد 
لبناء وتأسيس مشــروعية األخذ االنتقائي عن الغرب بما يتوافق مع الشــريعة(4)، ولمواجهة الموقف 

عمر بن سالم، قابادو: حياته، آثاره وتفكيره اإلصالحي، تونس: مركز الدراسات واألبحاث االقتصادية واالجتماعية، ط 1975،   (1)
ص 320.

الساحلي، قضية التربية، مرجع سابق، ص 90.  (2)
السيد، رضوان، سياسيات اإلسالم المعاصر، البحرين: بيت القرآن، ط1، 1997م، 167/1 - 168.  (3)

وهــذا ينطبق على المصلــح عالل الفاســي (1974م) أيًضا؛ فكتابه يأتي في ســياق الدفاع عن الشــريعة في وجــه القوانين   (4)
=الوضعية، وللقول: «إن مقاصد الشــريعة هي المرجع األبدي الســتقاء ما يتوقف عليه التشــريع والقضاء في الفقه»، وهذا ما 
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المحافظ، وذلــك أن آلية القيــاس التقليدية لم تكن تفي إلحــداث التجديد المطلوب لشــموليته 
وعمومــه، كما أن البحــث في المقاصــد ترافق مــع االهتمام باإلصــالح التعليمي لــدى كل هؤالء 

اإلصالحيين الذين كانت لهم ممارسة واضحة في هذا المجال.
وبالرغم من تالقــي اإلصالحيتيــن المغاربية والمصرية علــى الهّم المشــترك واالحتفاء 
بمقاصد الشاطبي، إال أنه اختلف تعاطي كل مدرسة معها، ففي حين تعمقت في المغرب الكبير، 
وتوزعت على إصالحيين عدة، وبتوظيف كبير في مســائل الشأن العام وإصالح التعليم والعالقة 
مع الغــرب، لجأ عبده إلى توصيــة تالميذه بمقاصد الشــاطبي، فاكتفــى دراز بالتعليق عليه، 
والخضري باالقتباس من أفكاره، واســتعاد القاسمي ورشيد رضا فكرة المصلحة(1) لنجم الدين 
الطوفي، فنشــر القاسمي رســالة للطوفي حول رعاية الشــرع للمصالح هي منتزعة من شرحه 
لألربعين النووية وعلق عليها منوًها بها، ونقلها رشــيد رضا في المنار (ســنة 1906م، ج 10). 
ثم كتب رضا مقدمة تعريفية بكتاب االعتصام للشــاطبي (الذي نشر ســنة 1913م بدار المنار 
بمصر) األمر الذي اعتبره البعض تراجًعا لصالح الســلفية في أثناء التغير الذي أصاب مسيرة 

رضا الفكرية(2).
ويبدو لي أن االهتمام المغاربي بالمقاصد جاء في ســياق انتماء الشــاطبي لتلك المنطقة فهو 
أندلســي، وكان طبيعيا أن يتم اكتشــافه في المغرب العربي أوًال، وعلى إثر ذلك نشأ جيل كبير من 
المهتمين به والمتبنين لفكرته، ومما زاد من حضوره أن رجاالت اإلصالح في المغرب كانوا من بين 
رجاالت الحركة الوطنية، والسياسيين، وكانوا يتبنون قناعة مؤداها إقامة دولة عصرية تقود عمليات 
التجديد في مواجهة الغرب الزاحف. ومن هنا وجدنا ذلك االســتثمار للمقاصد في مســائل الشأن 
العــام والتنظيمات واالقتباس عن الغرب، والقول بأن ســّر التقدم هو األخــذ بالعلوم الدنيوية التي 
ترجع إلى مقاصد الشريعة، األمر الذي دفع إلى إصالحات تعليمية واسعة تم تنفيذ جزء كبير منها 

تحت مظلة رجال اإلصالح في الحركة الوطنية.

سيسير بالفقه إلى شاطئ النجاة ليتمتع بالتطبيق في محاكم المسلمين، ويتلخص إصالحه في إحياء االجتهاد وأساسه مقاصد 
الشــريعة، واإلصالح السياســي والمقاصد مجال النظر في قضاياه العامة، وهو يرى األخذ من حضارة الغرب بوجه عام بناء 
على المقاصد في غير القوانين والنظم. الفاســي، عالل، مقاصد الشريعة اإلسالمية ومكارمها، الدار البيضاء: مكتبة الوحدة 

العربية، ط1، 1963م، ص 51، 161، 174.
ذكر الشــيخ القرضاوي في كلمته االفتتاحية لندوة «مقاصد الشــريعة عند المذاهب اإلســالمية» في لندن «مؤسســة الفرقان   (1)
للتراث اإلســالمي 1 - 4/مارس، 2005م»، أن ممن آمن «بالفكرة المقاصدية ويرفضون الحرفية» شــلتوت وأبو زهرة، وخالف، 

والزرقا والسباعي والغزالي وسيد سابق وغيرهم.
هو د. رضوان الســيد، في حين يذهب الصغير إلى أن كتاب االعتصام هو متمم لكتاب الموافقات ضمن مشــروعه التجديدي،   (2)

وليس نكوًصا عنه. انظر: الصغير، الفكر األصولي، ص 604.

=
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ويرى بعض الباحثين أن فكرة المقاصد انكمشت ثم توارت في منتصف القرن العشرين لصالح 
السلفية الجديدة التي شهرت سالح السنة النبوية في وجه دعاة التجديد، وأرجع ذلك إلى «اختالل 
عالقة الفقه بالدولة في حقبة ظهور الســلطات الوطنية في عشرينات هذا القرن»، وبسبب انفصال 
نخبة الدولة عن رجال الفقه مطلع القرن العشــرين ومضت في سبيلها الخاص في استحداث تعليم 
مدني منفصل عن التعليم الديني، وفي وضع قانون مدني، وفي االتجاه إلنشاء كيانات وطنية خاصة 

على نهج األمة/ الدولة األوروبي»(1).
فوجدت النخبة اإلصالحية نفسها معزولة عن المجال العام ولم يعد مفيًدا وال مسوًغا االستمرار 
تحت مظلة المقاصد التي تعطي لرجل السياسة الفرصة لتجاوز نصوص الشريعة بزعم التالؤم مع 

مقاصدها(2).
إال أن البحث المقاصدي شــهد في العقدين األخيرين اهتماًما ملحوًظا، فضًال عن تحوله لمادة 
تدرّس في عدد من الجامعات، مع خفوت في بعده التجديدي السابق، فقد عاد ـ بشكل عام ـ ليكون 
جزءًا من البحث األصولي، وتحول إلى نهج جزئي تقنــي الطابع في العملية الفقهية، بمعنى البحث 
في أسرار الشــريعة وحكمها وفق وظيفة كاشــفة للحكم أو تبريرية ال منتجة له. وقد انشغل العديد 
من الدراســات واألطروحات الجامعية بالمقاصد وفق المنطق الفقهي التقليــدي بناءً وضبًطا وتتبًعا 
لنشأة الفكرة المقاصدية بمعزل عن سياقاتها، وعالقتها بالظروف السياسية والتاريخية، كما انشغل 
العديد منها بدراســة فكرة المقاصد عند إمام ما، ومع أن أحد المختصين بالمقاصد والمشــرفين 
ا  على عدد من الرسائل الجامعية فيها، رأى أن هناك «صحوة مقاصدية معاصرة» إال أنه لم يجد بد

من االعتراف بأن البحث «ينمو بطريقة عفوية أو عشوائية»(3).

:áª`JÉîdG
يمكن القول فــي ختام هذا البحث المتواضع، إن الفكــرة المقاصدية تتوزع على ثالث مراحل، 
األولى مرحلة النشوء حيث كانت هناك دواع علمية إصالحية في سياق تراجع فكري والتياث الظلم، 

السيد، سياسيات اإلسالم، 154/1 - 155.  (1)
يمكن هنا اســتحضار خطاب الحبيب بورقيبة الذي اعتبر أن الكفاح القومي ضد التخلف االقتصادي هو «جهاد في سبيل اهللا»   (2)
يســتتبع اإلعفاء من الصوم إذا وجد المسلم أن الصوم يقلل من طاقته، استناًدا إلى مبدأ المصالح!. انظر: تركي، مناظرات، 
ص 339. وقد صّرح رشــيد رضــا عند تقريره ألصل «ال ضــرر وال ضرار» الذي ترجع إليه مســائل المعامــالت من قضائية 
وسياســية وحربية، أن «الذين فروا من تقرير هــذا األصل ... خوًفا من اتخاذ أئمة الجور إيــاه حجة التباع أهوائهم وإرضاء 
استبدادهم في أموال الناس ودمائهم فرأوا أن يتقوا ذلك بإرجاع جميع األحكام إلى النصوص ولو بضرب من األقيسة خفية»، 

وهو يقترح إقامة األمر على الشورى، وطاعة اهللا ورسوله وأولي األمر. رضا، تفسير المنار، ج 197/7 - 198.
الريسوني، البحث في مقاصد الشريعة، ص 22.  (3)
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ونشأ القول بالمقاصد في ســياق البحث عن تجديد فقهي، وبهدف إنقاذي، ومن هنا تم البحث عن 
«اليقين» المرجعــي لتجاوز الظن المحيط بــأم العلوم «أصول الفقه» الذي لــم يحقق الهدف من 
إنشائه، فأدى إلى توسيع االختالف، فكان القول بفكرة المقاصد المبنية على اليقين، للمساهمة في 

تضييق الخالف وهو ما شكل إعادة صياغة لألصول على أسس قطعية.
في المرحلة الثانية وهي مرحلة االكتشاف أو االستثمار، كان هنالك هم إصالحي عام في سياق 
صدمة الغرب الحضارية والسياسية، وتم اســتثمار فكرة المقاصد في سياق إعادة بناء فكرة الشأن 
العام، وإلصالح التعليم الدينــي، في إطار البحث عن التقدم الذي أساســه التقدم العلمي وخاصة 
العلــوم الطبيعية. وفي هذا اإلطــار تم القول بصحة االقتبــاس عن الغرب بما يتوافق مع الشــريعة 
ويحقق المصلحة العامــة، ومن ثم شــكلت الفكرة المقاصدية مدخًال لتأســيس القول بمشــروعية 

االقتباس، ومرجعية للرد على الموقف المحافظ القائل ببدعة أو كفر األخذ عن الغرب.
المرحلة الثالثة، مرحلة الدراســات المعاصرة والتي انشغلت بالفكرة المقاصدية في إطار الهم 
الفقهي لمد ســلطان الفقه وفق منطقه التقليدي على مســتجدات الحياة، لتجاوز محاوالت تهميشه، 
بعد انفصال نخبة الدولة عن الفقهاء وأخذهم بتشــريعات مدنية وتعليم مدني وإنشاء كيانات وطنية 
تستلهم النموذج األوروبي. وقد غلب على تلك الدراسات االنشغال األكاديمي وفق منطق الفقه نفسه، 
ودون عــزل المقاصد عن فكرة القيــاس، ولمحاولة ضبط العالقة بين النــص والمقصد، وفي هذه 

المرحلة خرج االهتمام المقاصدي عن المنحى التجديدي الذي رافق المرحلة السابقة.'
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باحث ومفكر موريتاني، وأستاذ الفلسفة بجامعة نواكشوط
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أصبح من المألوف بعد إعادة اكتشــاف اإلصالحيين العرب في القرن التاســع عشــر النموذج 
المقاصدي اعتبار هذا النموذج تحوًّال منهجًيا نوعًيا في مقاربــة النص الديني، وأفًقا واعًدا وخصًبا 

لالجتهاد، ولتجديد المنظومة الفقهية ومالءمتها ألوضاع ومستجدات العصر الراهن(1).
ونلمس بوضوح إحالة سراة الفكر اإلصالحي إلى أعمال الشاطبي وخصوًصا كتابيه: الموافقات، 
ل الفاســي ومحمد  د عبده ورشــيد رضــا، ومحمد إقبــال وانتهاء بعال واالعتصام، مــن اإلمام محم

الطاهر بن عاشور، الذين كتب كلّ منهما كتاًبا مهًما في سياق عرض وتطوير نظرية المقاصد(2).
ل الفاســي يبادر في مقدمة كتابه إلى االنتساب للتراث الشاطبي قائًال: «إن الذين تعاقبوا  فعال
على كتابة المقاصد الشــرعية لم يتجاوزوا الحّد الذي وقفه إمامنا أبو إســحاق الشاطبي 5 في 

كتابه الموافقات، ولم يبلغوا ما إليه قصد»(3).
ل الفاســي يكتفي في الغالب بتلخيص المبــادئ األصولية التقليدية إال أنه يؤكد  ولئن كان عال
أنه ركز في عرضه ألصول الشريعة على المقاصد بدل العلة، ووظف النموذج المقاصدي في الدفاع 
عن قيــم الديمقراطية وحقوق اإلنســان والعدالــة االجتماعية من منظور تجديدي يســتوعب القيم 

الليبرالية المدنية.

راجــع محمد جمال باروت: االجتهاد بين النص والواقع، في: أحمد الريســوني: محمد جمال بــاروت: االجتهاد، النص والواقع   (1)
والمصلحة، دار الفكر، دمشق، 2000م، ص 116 - 134.

عالل الفاســي: مقاصد الشــريعة اإلســالمية ومكارمها، ط 4 مؤسســة عالل الفاســي 1991 (ط1 1963). محمد الطاهر بن   (2)
عاشور: مقاصد الشريعة اإلسالمية، الشركة التونسية للتوزيع، 1978م.

عالل الفاسي. المرجع السابق، ص 5.  (3)
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ا ابن عاشور الذي ينتسب بدوره إلى الشــاطبي فيطمح بوضوح إلى االنطالق من مفاهيم وآراء  أم
الشــاطبي لبناء علم جديد هو «علم مقاصد الشــريعة»».. فنترك علم أصول الفقه على حالة تستمد 
منه طريقة تركيب األدلة الفقهية ونعمد إلى ما هو من مســائل أصول الفقه، غير منزو تحت ســرادق 
مقصدنا من تدوين مقاصد الشريعة، فنجعل منه مبادئ لهذا العلم الجديد، علم مقاصد الشريعة»(1).

ومــع أن ابن عاشــور كان أقل تقيًّدا من الفاســي بأطروحة الشــاطبي التــي انتقدها في بعض 
مرتكزاتها (كالقول بقطعية أصول الفقه)، ِإال أَنهُ لم يخــرج عن تحديدات األصوليين المعروفة في 
النظر للمصلحة وعالقتها بالنص، حتى ولو كانت آراؤه التي بلورها في األربعينات وظفت في ســياق 

أصالح تحديثي منفتح»(2).
وكمــا تبنى اإلصالحيــون النهضويــون النموذج المقصــدي، مــال العديد مــن المفكرين العرب 
المعاصرين من اتجاهات ومشارب شتى إلى االفتتتان بالشاطبي وموافقاته، معتبرين أَنهُ سلك في أصول 

الفقه مسلًكا جديًدا قابًال لالستثمار والتطوير في اتجاه تجديد الدين وتحديث أدواته التأويلية.
ــن  ولنكتف هنا باإلشــارة إلى قــول المفكر المغربــي البارز محمــد عابد الجابري: «لقد دش
الشــاطبي نقلة ابســتمولوجية نوعية في الفكر األصولــي البياني العربي وذلــك انطالًقا من مركز 

الدائرة البيانية نفسها: علم التشريع»(3).
وفق هذا المنظور يــرى الجابري وغيره (حســن حنفي، ونصــر حامد أبو زيــد، وعبد المجيد 
الشرفي) أن مشروع الشاطبي يقوم في منطقه الداخلي على إعطاء األولوية لمقاصد الشرع وغاياته 
ر من قيود التراث الفقهي  ا يفتح الباب واسًعا أمام االجتهاد المطلق المتحر بدل السياق النصي، ِمـم
وأفهام علماء الشــرع، فــي الوقت الذي ظهرت فيه محــاوالت عديدة في النطــاق الفقهي المعاصر 

لتطوير نظرية المقاصد وإعادة صوغها لبناء منظومة فقهية جديدة سنتعرض لها ببعض التفصيل.
وسنســعى في هذا الحيز إلى اإلجابة على إشــكالين مترابطين تطرحهما النظرية المقاصدية، 
يتعلق أحدهما بضبــط الطرافة والخصوبة في النمــوذج المقاصدي في صيغتــه األصولية التقليدية 
لتحديد: ما إذا كان يشــكل قطيعة ابســتمولوجية ومنهجية في مســار أصول الفقــه، في حين يتعلق 
اإلشكال الثاني بمدى القدرة على توظيفه وتطويره في استراتيجية تجديد الفقه؟ أم أن المطلوب هو 

بالفعل بناء منظومة أصولية جديد بأدوات نظرية ومرتكزات منهجية حديثة؟

ابن عاشور: المرجع السابق، ص 8.  (1)
راجع حول نظرية المقاصد لدى الفاسي وابن عاشور: ـ نور الدين بوثوري: مقاصد الشريعة: التشريع اإلسالمي المعاصر بين   (2)
طموح المجتهد وقصور االجتهاد، دار الطليعة 2000 (ص: 26 - 95). ـ صالح الدين الجورشــي: مقاصد الشــريعة بين محمد 

ل الفاسي ـ مجلة االجتهاد العدد 9. خريف 1999، ص 195 - 210. الطاهر بن عاشور وعال
محمد عابد الجابري: بنية العقل العربي مركز دراسات الوحدة العربية، ط 4، 1992، ص 547.  (3)
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تكاد تتّفق كتــب تاريخ األصول على ربط نظرية المقاصد بإمام الحرمين الجويني (ت 478هـ)، 

والغزالي (ت 505هـ)، قبل أن تكتمل نظرًيا لدى أبي إسحاق الشاطبي (ت 790هـ)(1).
فالجويني هو أّول من بلور التصنيف الثالثي لمقاصد الشــرع الذي أخذ به األصوليون من بعده، 
أي تقسيمها إلى ضروريات وحاجيات وتحسينات، وقد عرض في كتابه المهم (البرهان) هذه النظرية 

في حديثه عن «تقاسيم العلل واألصول»(2)، الذي هو أحد المباحث األساسية في كتاب القياس.
أما الغزالي الذي هو تلميذ الجويني فقد تبنى نفس التقسيم الثالثي ووقف عند خمسة مقاصد 
 اعتبرها هي كليات الشــريعة (حفظ الدين، النفس، والنسل، والعقل، والمال). ومن الواضح أن جل
األصوليين الذين أتوا بعده تبنوا نظرية المقاصد الخمســة التي ســتكون من بعد أســاس النموذج 

المكتمل كما بلوره الشاطبي(3).
وتتمحور نظرية المقاصد لدى الشــاطبي كما بلورها في القســم الثالث من (الموافقات) حول 

مبحثين هما: قصد الشارع، وقصد المكلّف.
وتقوم على أسس نظرية أربعة، هي:

أطروحة الضروريات الخمس (الدين، والنفس، والنسل، والمال، والعقل). –
تقسيم تكاليف الشريعة إلى ثالثة أقسام: ضرورية، وحاجية، وتحسينية(4). –
تقسيم المصالح إلى دنيوية وأخروية(5). –
تقسيم المقاصد إلى أصلية وتابعة(6). –

وليس من هّمنا عرض نظرية المقاصد لدى الشــاطبي وهي النظرية التي نالت اهتماًما واسًعا 
في العقود األخيرة(7). َوِإنَما حســبنا أصبحت مرتكز المحاوالت الراهنة الســاعية لتجديد الفقه من 

خالل اآلفاق الرحبة التي دشنتها.

تضيف بعض الدراســات أسماء أخرى عديدة مثل: عز الدين بن عبد الســالم والرازي وابن تيمية، بيد أننا نعتقد بأن األسماء   (1)
الثالثة المذكورة هي التي وضعت األسس النظرية والمنهجية لنظرية المقاصد.

الجويني: البرهان في أصول الفقه، دار الكتب العلمية، 1997م، ج 2، ص 79 - 95.  (2)
الغزالي: المستصفي من علم األصول، دار الفكر، مصور عن الطبعة األميرية ببوالق. الشاطبي: الموافقات في أصول الشريعة،   (3)

دار الكتب العلمية، 2004م، ص 23.
المرجع السابق نفسه، ص 221.  (4)
المرجع السابق نفسه، ص 225.  (5)
المرجع السابق نفسه، ص 323.  (6)

من أهم من عرض النظرية الدكتور أحمد الريســوني: نظرية المقاصد عند اإلمام الشــاطبي، دار الكلمة، ط1997م، (راجع   (7)
على الخصوص ص 108 - 157).
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وقبل البحث في تقويم هــذه المحاوالت يتعين أن نتســاءل عن موقع النمــوذج المقاصدي في 
السياق األصولي مكتفين بتقديم المالحظات المقتضبة التالية:

1 ـ لئن كانــت المصطلحات التــي وقفنا عندهــا عند األعــالم الثالثة جديدة فــي الكتابات 
األصولية، ِإال أَنهَا تندرج في ســياق نظري تقليدي في اهتمامات األصوليين هو مبحث التعليل الذي 
له جــذوره الكالمية المعروفة (التباين بين الموقف االعتزالي الذي يقول: بأن أحكام الشــرع معللة 
بمصالــح العباد، وهو قول أبي حنيفــة، وموقف الرازي وابن حزم الرافض للتعليل، والقول الوســط 

الذي يميز بين التعليل المتعذر في العبادات والمقبول في المعامالت).
فنظرية المقاصد بوقوفها على علــل وأغراض األحكام ال تخرج عن هذا التصور حيث األســس 

العقدية.
2 ـ تندرج نظرية المقاصد في ســياق حوار نشــأ مع بداية الفكر األصولي بين مدرســة الرأي 
ومدرسة النص. والمعروف أن فقهاء الحنفية قد مالوا لألخذ باالستحسان الذي لئن كان يعرف في 
الكتابات األصولية المتأخرة بأنه «عدول المجتهــد عن مقتضى قياس جلي إلى مقتضى قياس خفّي، 
أو عن حكم كلي إلى حكم اســتثنائي بدليل انقدح في عقله ورجح لديه هــذا العدول»(1)، ِإال أَنهُ في 
الحقيقــة ال ينحصر في القيــاس؛ بل هو في واقع األمــر عدول عن القياس إلى الرأي. أي: حســب 

تعريف السرخسي في المبسوط: «ترك القياس في مسألة ما واألخذ بما هو أوفق بالناس»(2).
والمعروف أنّ اإلمامين مالًكا وأبا حنيفة قد أخذا باالستحســان في حين أفرد الشــافعي فصًال 
كامًال فــي كتابه (األم) إلبطاله، معتبًرا أن من استحســن فقد شــرع. ويميل أغلب دارســي األصول 
المعاصرين إلى اعتبار مشــروع الشــافعي لوضع منتهج تأويل لضبط داللة النصوص الشرعية أراد 
منه تقنين المســار االجتهادي الحر الذي طبع فقه التابعين ومن تالهم بوضع عدة تأويالت منهجية 
ال تتجاوز شروط االســتنباط من النص الذي اتسع ليشــمل ـ باإلضافة إلى القرآن الكريم ـ السنة 
النبوية الشــريفة. وقد التبس لديه اإلجماع بالتواتر فاندمج في الســنة (إجماع الصحابة، الذي هو 
في نهاية المطاف نــص). في حين تلخص القياس لديه في قياس الشــبيه والنظير، أي اســتظهار 
الداللة المضمرة فــي النص، ولئن كان بعض الباحثين مثل نصر حامــد أبو زيد قد أطلق على هذا 
المبحث «اإليديولوجية التلفيقية»(3). ِإال أننا نشاطر رضوان السيد في قراءته لمشروع الشافعي التي 

يستنتج منها:

عبد الوهاب خالف: علم أصول الفقه، دار الحديث، 2002م، ص 88.  (1)
أورده مهدي فضل اهللا: االجتهاد والمنطق الفقهي في اإلسالم، دار الطليعة، 1987م، ص 258.  (2)

نصر حامد أبو زيد: الشــافعي وتأســيس اإليديولوجية الوسطية، ســينا للنشــر، 1992م. ويرى أبو زيد أن موقف الشافعي هو   (3)
«موقف إيديولوجي يتصدى لموقف آخر يجعل من العقل الحر مرجًعا لليقين»، ص 90.
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«وهكذا فإن الشــافعي ما كان توفيقًيا أو تلفيقًيا كما يقــال... كان همه المركزي الحصول على 
اليقين في مصادر التشريع وأدلته فتركت الوظائف التشــريعية عنده في المصدرين األولين، ووجد 
للمصدر الرابع وظائــف تنظيمية عالئقية، لكنه ـ بســبب من النظرة الســالفة الذكر بالذات ـ ما 
اســتطاع أن يجد مكاًنا لإلجماع فــي منظومته فاختلت فيهــا العالقة ما بين اإللهي واإلنســاني، أو 
الموحــى والتاريخ. وقد كان يمكن له أن ينكر اإلجماع كما أنكر االستحســان، غير أن هذا التصغير 
للدور اإلجماعي ومكانه إن يكن قد أتى من جهة بســبب التوّســع في فهم دور السنة، َفِإنهُ من جهة 
ثانية يعني الكثير بالنســبة لرؤية الشــافعي للجمهور ووعيه به وبدوره في التشــريع؛ بل والقضايا 

السياسية»(1).
3 ـ عانى المنهج األصولي منذ لحظة تأسيسه من إشكاالت نظرية وإجرائية غير محسومة، تمحورت 
ـرت الكتابات األصولية  حــول ركني اإلجماع والقياس، من حيث طبيعتهما وجواز اســتخدامهما، كما تأثـ

التي اعتمدت إجماًال، مسلك الشافعي بالخالفات الكالمية والصراعات األيديولوجية والسياسية.
وقد بدأت هذه اإلشــكاالت تبرز منذ القرن الخامس الهجري الذي شــهد طفــرة في الكتابات 
األصولية، وكتــب القاضي الباقالني (ت 403هـ) كتابه: التقريب واإلرشــاد، الــذي نقل عنه الكثير 
من األصوليين، كما كتب القاضي عبد الجبار (ت 415هـ) كتابه العمدة وشــرحه فكان للكتابين أثر 
كبير على المباحث األصولية من حيث التأسيس الكالمي، كما كتب الجويني برهانه الذي خرج فيه 
ـ ، وتأثر كثيًرا بكتاب «التقريب»  عن مذهب الشــافعي في األصول ـ حتى ولو كان شــافعي المذهب 

للباقالني.
وأصدر الغزالي في نفــس القرن كتبه في األصول، التي يعتبر كتاب المســتصفى أهمها بإعادة 
تأسيســه للقياس البياني على المنطق األرســطي. وقد لخص اإلمام فخر الدين الرازي (ت 605هـ) 

هذه الكتب األربعة التي هي عماد أصول الفقه في كتابه «اإلحكام في أصول األحكام»(2).

رضوان الســيد: الشافعي والرسالة: دراسة في تكون النظام الفقهي في اإلســالم، االجتهاد، العدد 9، خريف 1990، ص 100.   (1)
قارن بقراءة عبد المجيد الصغير الذي يرى أن مشــروع الشــافعي يتنزل في ســياق الســعي لتقنين الــرأي المرتبط بالتدبير 
التشــريعي والسياســي، بوضع قواعد تأويل واستنباط تحمي النص من االستغالل السياســي «نظن من ثمة، أنه ال يمكن النظر 
إلى موقف الشــافعي هذا من القياس واالستحســان... وكأنه يمثل هوًســا للتقليد والتبعية والتعقيد ورفــض اإلبداع..! وذلك أن 
المقصد المهيمن على الرســالة اعتباًرا لمنطقها الداخلي ولظروفها الموضوعية والذاتية، إنما يستفاد دائًما من خالل الجواب 
على ذلك السؤال األساس: لمن تكون الطاعة؟ فإذا أنطناها بمجرد الرأي ومحض االستحسان خرجنا من اتساع النص والسنة، 
ومن فضاء اإلجماع أيًضا، وســقطنا تحت رحمة من يملك بين الناس من الوســائل أكثر من غيره لفرض رأيه..». عبد المجيد 
الصغير: الفكر األصولي وإشــكالية السلطة العلمية في اإلسالم دار المنتخب العربي، 1994، ص 174 - 175. قارن أيًضا بقراءة 

. Aggiornamento de la Pensée Juridique Islamique، Beit al-Hikma, Tunis - 2002, P. 22 - 28 :عبد المجيد التركي في
فخــر الدين الرازي: المحصــول في علم أصول الفقه، تحقيق طــه جابر العلواني، مطبوعات جامعة اإلمام محمد بن ســعود،   (2)

1981م. سيف الدين اآلمدي: اإلحكام في أصول األحكام، دار الكتب العلمية، 1983م.
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فما كشفت عنه األدبيات األصولية في القرن الخامس هو العالقة اإلشكالية بين السياق الداللي 
للنص، الذي هو المبحث المتعلق بالبيان (قوانين تغيير الخطاب)، وســياقه التنزيلي المتعلّق بكليات 

الشرع ومقاصده ونمط تجسده في واقع الناس.
ومع أن هذه اإلشــكالية ظلت ملتبســة إال أنها برزت بوضوح في مبحثي اإلجماع الذي هو مبحث 
ة وخياراتها الثقافية والمجتمعية، ومبحث القياس الذي يتمحور حول مســألة تعليل  ق بتجربة األميتعل

األحكام الشرعية.
فبخصوص اإلجماع نالحظ أن هذا المبحث ظل مدار خالف واسع منذ بداية تأسيس علم أصول 
الفقه، سواء من حيث إمكانه ودائرة انطباقه، هل هو إجماع كامل األّمة أم إجماع الصحابة وحدهم، 

أم إجماع فقهاء العصر أو المصر؟ وهل ينسخ اإلجماع بإجماع جديد؟
ومن الواضح أن الشافعي نفسه قد انتبه إلى هذه اإلشكاالت العصية في كتابه: «جماع العلم»، 
ة أوجه: منها تفّرق الفقهاء بين البلدان، وعدم التقائهم، وواقع  فاعترض على إمكان اإلجماع من عد
اختالف الفقهاء في كلّ بلد من الحواضر اإلســالمية، وعدم االتفاق على تحديد سلطة اإلجماع (أي 
من ينعقد عليهــم اإلجماع)، وعدم االتفاق علــى تحديد معايير العلماء المؤهليــن للرأي واالجتهاد، 
ا حدا باإلمام أبي  ويخلص الشافعي من هذه االعتراضات إلى حصر اإلجماع في أصول الفرائض، ِمـم
زهرة إلى االســتدراك عليه في القول: «وإن كنا نقول إن الحجيّة في أصول الفرائض ليســت لذات 
اإلجماع َوِإنَما هي من األدلّة القطعية المكونة من النصوص القرآنية القطعية في ســندها وداللتها، 

ومن السنة العملية المتواترة التي ال مجال للطعن في نسبتها إلى الرسول ژ »(1).
وينســجم موقف الشــافعي مع تصوره لمركزية النّص في المرجعية األصوليــة، ووعيه بصعوبة 
تحديد ســند اإلجماع، فإذا كان بالنص المتواتــر انتفت الحاجة إلى إحالته لتوافــق العلماء، فغدا 

االعتماد على النص ذاته.
ــا إجماع القياس فال يكون ِإال ظنًيــا باختالف أنظار الناس، ولالختــالف في اإلقرار بحجيّة  أم

القياس نفسه.
وإذا كانت كتب أصول الفقه الســنية تجمع علــى حّجية اإلجماع (في مقابل الشــيعة واإلباضية 
ام من المعتزلة) ِإال أن مفهوم اإلجماع لم يرق ـ في الحقيقة ـ إلى مســتوى المعيار التصوري  والنظ
المحكم، على الرغم من أن اإلمام الغزالي اعتبره (أعظم أصول الدين) فظل أصًال نظرًيا أو مسلّمة 

عقدية نابعة من مبدأ وحدة الجماعة وعصمتها.

اإلمــام محمد أبو زهرة: أصــول الفقه، دار الفكر العربي، 2004م، ص 184. ويستشــف من كالم أحمد بن حنبل الشــك في   (1)
إمكانية اإلجماع والحذر من الجزم به بالقول في األمر الذي يدعي فيه اإلجماع «ال نعلم فيه خالًفا».
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وقد تأرجح األصوليون إجماًال ما بين قصر اإلجماع فــي إجماع الصحابة الذي اعتبره أبو زهرة 
«اإلجماع الوحيد المتفق عليه»(1)، فيضيق مجاله ويكاد يندمج في الســنة النبوية، وبين التوسع فيه 
ليشمل إجماع العلماء في مصر معين (كإجماع أهل المدينة لدى اإلمام مالك)، أو إجماع جيل بعينه، 

أو حتى إجماع األّمة بكامله كما قال القاضي عبد الجبار من المعتزلة والباقالني من األشاعرة»(2).
وتعكــس كتب اإلجماع التــي جمعها الفقهاء تذبذًبا واســًعا في ضبط المســائل اإلجماعية التي 
ال اتفاق منها ِإال على ثوابت الدين وكلياته، ولذا رفض إمام الحرمين الجويني تكفير ناكر اإلجماع 
مميًزا بين مبدأ اإلجماع الذي هو آلية تصورية، وبين مضمون اإلجماع الذي هو جوهر الشــرع الذي 
ا يدلّ علــى اعتبار اإلجماع أصًال نظرًيــا وطنًيا على الرغم من  ــة ناقله(3)، ِمـم يقتضي اليقين بصح

تمسكه به أصًال من أصول الشريعة ورّده على منكريه.
ونخلص هنا إلى أن اإلجماع هو في حقيقته فرضية نظرية ومســلمة عقدية، يرتد عند المراجعة 
والجدل إما إلى النص أو القياس ويطرح إشكالية صدقية ومشروعية السلطة المعرفية التي تعتمده 

في سياق عقدي وتأويلي متنوع تطبعه شتى االختالفات المذهبية واأليديولوجية.
أّما القياس الذي هو األصل الرابــع من أصول الفقه لدى معظم المــدارس األصولية، ففضًال 
عن كونه ليس مدار إجماع بين المذاهب اإلسالمية؛ َفِإنهُ يطرح إشكاالت نظرية ومنهجية معقدة من 

حيث ارتباطه بمباحث الداللة والتعليل، وأنماط البرهان والتأويل العقلي..
وإذا كان جلّ علماء أصول الفقه يميلون إلى تعريفه بأنــه «بيان حكم غير منصوص على حكمه 
بإلحاقه بأمر معلــوم حكمه بالنّص عليه في الكتاب والســنة»(4). ِإال أن الســؤال الذي يطرح بداهة 
على األصولييــن هل مقتضى هذا اإللحاق هو التماثل في الحالة أو االشــتراك فــي العلة. وقد عبر 
الزركشي عن هذا اإلشــكال بقوله: «اختلف أصحابنا فيما وضع له اسم القياس على قولين أحدهما 
أَنهُ استدالل المجتهد وفكره المســتنبط. والثاني أَنهُ المعنى الذي َيُدل على الحكم في أصل الشيء 

وفرعه»(5).

اإلمام أبو زهرة: المرجع السابق، ص 185.  (1)
راجــع عرض آراء األصوليين في اإلجماع في: حمادي ذويب: اإلجماع والقياس عند األصوليين حتى القرن 6هـ/ 12م، المركز   (2)

القومي البيداغوجي، تونس، 1988م، ص 15 - 35.
يقول الجويني: «فشــا في لســان الفقهاء أن خارق اإلجماع يكفر.. وهذا باطل قطًعا، فإن مــن ينكر أصل اإلجماع ال يكفر…   (3)
نعم من اعترف باإلجماع. وأقر بصدق المجمعين في النقل، ثم أنكر ما أجمعوا عليه كان هذا التكذيب آيًال ِإلَى الشارع، ومن 
 كّذب الشارع كفر. والقول الضابط فيه: أن من أنكر طريًقا في ثبوت الشرع لم يكفر، ومن اعترف بكون الشيء من الشرع ثُم

أنكره كان منكًرا للشرع، وإنكار جزئه كإنكار كله». انظر: البرهان، الكتاب الثاني من الجزء األَول، ص 280.
أبو زهرة: المرجع السابق، ص 200.  (4)

الزركشي: البحر المحيط، نقًال عن حمادي ذويب: المرجع السابق، ص 37.  (5)
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ولذا ميّز األصوليون بيــن أربعة أركان في القياس هي: األصل، والحكــم، والفرع، والعلة. كما 
فّرقوا بين عدة أشــكال من القياس كقياس الداللة (اجتماع األصل والفــرع بالزم علة)، وقياس في 

معنى األصل، وقياس الشبه، وقياس العكس، وقياس األولى.
واإلشــكالية التي يطرحها القياس يمكن أن تلخص في عالقة القياس بالنص من حيث الداللة 
والعلة: فــإذا كان إدراًكا للعلة الجامعة بين األصل والفرع بإثبات حكم شــرعي للفرع فهو نمط من 
االجتهاد العقلي (كما قال الباقالني). أما إذا كان مجرد بيان لمساواة الفرع لألصل في علة الحكم 

فهو نمط من قياس التمثيل، ال يخرج عن دائرة استنباط الداللة (كما يرى اآلمدي وابن الحاجب).
ومن الواضح أن التعليل هو أساس القياس وبالتالي فهو مسلك اجتهادي ولو تحرى التزام ظاهر 
النص، ولذا اعتبره الشــافعي ظنًيا ويقوم على الرأي والترجيح، ومن ثم االتجاه إلى مّده أو إعادة 

تأسيسه على كليات الشرع ومقاصده.
ومن الواضح أن المســلكين قد ارتبطا بالمؤســس الثاني ألصول الفقه، اإلمــام الجويني الذي 

أدخل االستدالالت المنطقية للحقل األصولي وبلور فكرة مقاصد الشرع.
ولئن كان الجويني يدافع عن حّجية القياس ويذكر أوجًها معروفة منه عند األصوليين السابقين 
عليه إال أَنه ينتقد بشــدة «قياس الشــاهد على الغائب» الذي يعتبر أَنهُ ال أصل له، كما أَنهُ يستعير 
العديد من المفاهيم األرسطية لتوسيع دائرة القياس وإعطائه سمة اللزوم مثل تقسيمه لقياس الشبه 
إلى قياس من األعلى إلى األدنى، ثُم من األدنى إلى األعلى، ثم قياس المساواة، واعتماده لألقيسة 
الشرطية في مفهوم «السبر والتقسيم»، الذي هو في حقيقة األمر «القياس الشرطي المنفصل» كما 

يقول الغزالي(1).
وإذا كان الجويني قد بلور المشروع ووضع أسسه فإن الغزالي قد وضع صياغته المكتملة، بادًئا 

كتابه المستصفى بعبارته الشهيرة: «من ال يحيط بالمنطق فال ثقة بعلومه أصًال».
فالمنطق من حيث هو معيار العلم، مسلك ضروري إلعادة بناء األقيسة الفقهية.

بيــد أن الغزالي ال يطبق آلًيا المقوالت المنطقية، بل يســعى إلى اســتيعابها مــن داخل المجال 
ـ «التحيين  التداولي اإلســالمي، من خالل «آليات تقريب عقدية» ثالث، عبر عنها طــه عبد الرحٰمن ب
العلمي» (أي تبرئة المنطق من االنحراف العقدي واعتباره علًما من علوم الوسائل). والتأسيس القرآني 

(أي البحث عن أدلة نقلية لألقيسة الحملية). والتأسيس الفقهي الذي أخذ مسالك ثالثة(2) هي:

راجع حول تأثر الجويني بالمنطق األرسطي. د. محمد محمود علي: العالقة بين المنطق والفقه عند مفكري اإلسالم: قراءة في   (1)
الفكر األشعري، عين للدراسات والبحوث اإلنسانية واالجتماعية القاهرة، 2000م، ص 110 - 121.

طه عبد الرحٰمن: تجديد المنهج في تقويم التراث، المركز الثقافي العربي، ط2، (د.ت)، ص: 339 - 350.  (2)
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اســتبدال المصطلحات الفقهية بالمصطلحات المنطقية كإطالق عبارة معرفة على التصور،  ـ  1
والعام على الكل، والخاص على الجزء، والعلة على الحد، واألصل على المقدمة.

إيراد األمثلة الفقهية على مباحث المنطق. ـ  2
رد الموازين العقلية الخمسة إلى االستدالالت الفقهية، أي مجاري النظر الفقهي في «طرق  ـ  3

تحقيق مناط الحكم» و«طرق تنقيح مناط الحكم».

بيــد أَنهُ يخرج القيــاس من هــذه الموازين النطوائه على الحشــو باعتباره إلحــاق فرع بأصل 
في حكم بعلــة. «فعموم العموم يثبــت بعموم العلة دون حاجــة للقياس» كما أن االســتدالل الفقهي 
الحقيقي هو « التمسك بالعموم» الذي ال يسمى قياًسا إال تجوّزًا، ومع أن الغزالي يدافع عن القياس 

األصولي، إال أَنهُ يميزه عن الرأي ويحصره في األحكام التوقيفية معقولة المعنى(1).

من هــذا المنظور ال يمكننا االنســياق مع قراءة الجابري لمشــروع الغزالي بأنه مشــروع 
تلفيقي يقوم على استيعاب المنطق في علمي العقيدة واألصول ألسباب إيديولوجية ظرفية، فلئن 
تمســك بالقياس الفقهي التمثيلي القائــم على التعليل، وبالتصور األشــعري للعالم القائم على 
انفصال الجواهر (مما يعني إثبات العلة في الشــرعيات ونفيه في الطبيعيات)، فإن اســتخدامه 
اإلجرائي للمنطق ال ينم عــن خلط في الرؤية، بــل يعكس حرصه على إعــادة صوغ المنظومة 
األصولية مــن خالل األدوات المنهجية األكثر إحكاًما من دون اعتماد أسســها اإلبســتمولوجية، 

ومرتكزاتها األنطلوجية.

بيد أن الغزالي وإن أعاد صوغ القياس الفقهي مع االحتفاظ ببنيته الفلسفية، كان واعًيا أَنهُ لم 
يحل سوى الجانب المنهجي من إشــكالية منزلته الظنية، ذلك أن التشبيه والتمثيل والتسوية آليات 

احتمالية ال تفيد القطع، ولذا توجب توطيد التعليل بالرجوع لكليات الشرع ومقاصده.

فالبحث في أسرار التكليف وعلل األحكام يفضي ضرورة إلى البحث في مقاصد الشرع وكلياته 
«فالتعليــل بالحكمة أو المصلحة، إمكانية مــن اإلمكانيات التي يطرحها التعليــل الفقهي، وال تعتبر 

إمكانية منفصلة، تنشأ خارجه»(2).

ولذا ندرك سبب اتباع الغزالي لنهج شــيخه الجويني في بلورة النهج المقصدي الذي يقتضيه 
القياس من وجهيــن: من حيث منطق التعليل، ومن حيث ســّد القصور المترتب على ظنية األقيســة 

التمثيلية.

محمد عابد الجابري: بنية العقل العربي، ص 485 - 492.  (1)
سالم يفوت: حفريات المعرفة العربية اإلسالمية، التعليل الفقهي، دار الطليعة، 1990م، ص 174.  (2)
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فالتعليل بالمناســبة الذي هو أحد مســالك التعليل يقوم على تعليل األحكام الشــرعية بحسب 
المصالح التي تتضمنها، في حين تحدد مقاصد الشرع كليات النظر الفقهي.

ففي حين اعتبــر الجويني رعاية المصلحــة من «قبيل التصــرف في الوقائع المســتجدة التي 
ال توجد فيها أجوبة الفقهاء معدة»، اعتبر الغزالي «أن كل مصلحة رجعت إلى حفظ مقصود شرعي، 

علم كونه مقصوًدا بالكتاب والسنّة واإلجماع، وليس خارًجا من هذه األصول»(1).

فبحث المقاصد الشرعية وإن كان متضمًنا في الدراسات األصولية منذ بدايتها إال أَنهُ لم يكن 
واعًيا أو مؤسًسا.. أو بعبارة عبد المجيد الصغير: «ظلّ حديًثا خافًتا مختلًطا بمفهوم القواعد األصولية 
وضوابط القياس لجلب المصالح ودرء المفاســد، ولم يكن مفهوم المقاصد الشرعية الكلية ليؤخذ 
في االعتبار ِإال كمرشد ومكّمل فحسب لمبادئ وقواعد االستنباط األصولي(2). ولم يصبح مبحًثا قائًما 
بذاته ِإال مع الجويني والغزالي اللذين حرصا على إعادة تأســيس أصول الفقه على مرتكزات قطعية 

(بضبطه منطقًيا، وبنائه على كليات الشرع ومقاصده).

وإذا كان ابن حزم الظاهري (456هـ) الذي عاصرهما قد وافقهما في اعتماد المنطق األرسطي، 
واختلف عنهما في رفض قياس التمثيل، ِإال أن إشــكاليته تندرج في السياق ذاته (مع تباين المقاربة 
والمســلك المنهجي) أي االنتباه إلى هشاشــة القياس الفقهــي وظنيته، والبحث عن أســس قطعية 

جديدة لبنائه.

وعلى الرغم أن الباحثين المغربيين المتميّزين (الجابري وســالم يفوت) ذهبا إلى أن ابن حزم 
يندرج في ســياق عقالني قوامه القطيعة مــع الغنوص واعتماد العلوم البرهانيــة بكاملها (المنظومة 
األرســطية من منطق وفيزياء بديــًال عن المنظومة الكالميــة)(3)، ِإال أن القــراءة المتمعنة لمنهجه 
األصولي، يبين أن نقد القياس لديه ال يخرج إجماًال عن اإلشكاالت المألوفة لدى األصوليين، حتى 

ولو أنكره بوضوح ال لبس فيه.

فالدليل الذي اعتبره األصل الرابع من أصول الفقه مع القرآن والسنة واإلجماع، وأراد تضمينه 
في النص، ال يخرج عن منطوق القياس التعليلي بمستوياته الدنيا (االستنتاج، والتفريع...)، وال يمكن 
أن يصنف في ســياق البرهان المنطقي، كما أن إنكاره التعليل ال يعني أكثر من رفض الطابع الظني 

في التعليالت الفقهية.

نقًال عن: عبد المجيد الصغير، مرجع سابق، ص 257.  (1)
المرجع السابق، ص 355.  (2)

الجابري: بنية العقل العربي، ص 521. سالم يفوت: حفريات المعرفة اإلسالمية، ص 204.  (3)
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إن ما نريد أن نخلص إليه هو أن أطروحة المقاصد لدى الشــاطبي لم تنشــأ من فراغ، َوِإنَما 
ارتبطت بســياقين أساســيين: نظري منهجي ارتبــط بأزمة القيــاس الفقهــي، وأيديولوجي ارتبط 

باالنفصام التدريجي للسياسة عن الشريعة.
وإذا كانت موافقات الشــاطبي قد اعتبرت فتًحا جديًدا في علوم (أصول الفقه)، بل أســاس علم 
جديد (علم المقاصد الشــرعية)، ِإال أَنهَا في الحقيقة لم ترس قطيعة أصولية مع التقليد األصولي؛ 
بل اســتثمرت وطورت إمكانات خصبة فيه(1). ومن الواضح أن الشــاطبي يعتمد في كتابيه (االعتصام 
والموافقــات) على أصول الغزالــي (الذي يذكره باهتمام) وشــيخه الجويني فــي بلورتهما ألطروحة 

المقاصد، وبحثهما عن أسس قطعية لعلم األصول.
وُيجِمل عبد المجيد الصغير المقومات المشتركة ألطروحة المقاصد ما بين الجويني والشاطبي 

في العناصر التالية:
التماس االستقراء كأساس أول للمعرفة. ـ  1
دة. ـ  2 اعتماد مبادئ عقلية ضرورية مجر
إضفاء طابع القطع واليقين على األحكام الشرعية المتولدة عن االستقراء والعقل. ـ  3
اعتبار تلك األحكام مقاصد عامة وضرورية. ـ  4
تأكيد شمولية الشريعة وهيمنتها على جميع المواقف الجزئية والكلية. ـ  5
حصر تلك القواعد في الضرورات والحاجات والتحسينيات. ـ  6
التقليل من شأن األصول وإعطاء األولوية لألصول(2). ـ  7

ويربط عبد المجيد الصغير هذا التحوّل الذي يرصد له مؤشــرات أخــرى عديدة في التقليدين 
المالكي (ابن خلدون، وابن فرحون، والسبكي)، والحنبلي (ابن تيمية، وابن القيم، والطوفي) بسياق 

القرن الثامن الذي كان قرن المقاصد الشرعية وقرن الكتابات السياسية.
وقد عبّرت أطروحة المقاصد عن مشــروع «إعادة توحيد السلطة العلمية إنقاًذا للوضع المتردي 
الذي أصاب المجتمع، كما أصاب رجال العلم ورجال السياســة مًعا، بعدما أصبح علم األصول نفسه 
ال يفي بالغرض، ال من الناحية النظرية حيث جمد علم األصول كما جمدت الفروع، وال من الناحية 
السياســية والمجتمعية، حيث أفلح رجال السياســة منذ زمــن طويل في احتواء الفقهاء، واســتئثاره 

دونهم برعاية الشريعة وحماية مقاصدها الضرورية»(3).

يبين ســالم يفوت أن الشــاطبي قد طوّر الطريقة الحنفية المختلفة عن طريقة المتكلمين من حيث تركيزها على االستنباط،   (1)
واستثنائها للفروع من دون التقيد بأصول ضاغطة ومقيدة، 35 35، المرجع السابق، ص 171.

عبد المجيد الصغير: مرجع سابق، ص 494.  (2)
المرجع السابق، ص 461.  (3)
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َبْيَد أن هذا المشــروع اإلصالحي ظلّ معلًقا، ولم يحدث نقلة إبســتمولوجية وال منهجية جديدة 
تعيــد بناء المنظومــة األصوليّة، وإن بلور إمكانات ثرية ســتنال اهتماًما واســًعا لــدى اإلصالحيين 

المسلمين المحدثين، والفقهاء المعاصرين.

:¬≤ØdG  ójóéJh  ó°UÉ≤ªdG  ájô¶f  ``  2

إمكانــات المنظومة األصوليــة التراثية ومقتضيــات منظومة جديدة يبدو االهتمــام باألطروحة 
المقاصديــة ـ خصوًصا عند اإلمام الشــاطبي ـ لدى اإلصالحيين المســلمين واضًحــا في تحميلها 

إمكانات جديدة لم تكن حاضرة في وعي أصوليي القرنين الخامس والثامن الذين بلوروها.
ويتواصل هذا االهتمام لدى الفقهاء المعاصرين الذين لمســوا في النموذج المقاصدي القدرة 
على االستجابة للتحديات الجسيمة الناتجة عن حركة الواقع المتسارعة، كما لمسوا فيه الدليل على 

عقالنية الشرع وأبعاده االجتماعية واإلنسانية.
ويمكن أن نميز داخل االتجاهات الفقهية بين اتجاهين بارزين ســعى أحدهما لإلبداع من داخل 
المنظومة األصولية التراثية ووجد فيها القدرة الذاتية على التجدد، واتجاه آخر حاول بناء المنظومة 
األصولية سالًكا في الغالب المنهج المقاصدي لتقديمه بديًال عن المنهج األصولي التقليدي القائم 

على آليات القياس التمثيلي والمباحث اللفظية.
ا االتجــاه األَول فيبدو لدى الجيــل األول من الفقهاء المحدثين الذيــن وعوا التحوالت  أم
الكبــرى التي عرفتها المجتمعات اإلســالمية في القــرن األخير، وأظهروا مظاهــر القصور في 
المنظومة األصولية ومالوا إلى إعادة فتح باب االجتهاد متأثرين بالدعوات اإلصالحية التجديدية 
التي أطلقها محمد عبده واألفغاني على الخصوص، لكن جهودهم لم تتجاوز إجماًال إعادة صوغ 
وتقديم الكتابات األصولية بلغة بســيطة مالئمة للمنهجية المدرسية الحديثة مع الميل الستثمار 
مواطن االختالف بين الفقهاء لترجيح حكم أو رأي اعتبر مناسًبا لروح العصر ومستجدات حال 

األمة.
ولعل أبــرز من يمثل هذا االتجاه العالمان األزهريان البارزان: اإلمام محمد أبو زهرة والشــيخ 
عبد الوهاب خالف، وهو المســلك الغالب على أقســام الدراســات اإلســالمية وكليات الشريعة في 

الجامعات اإلسالمية.
ِإال أن المطلــب التجديدي االجتهادي أصبح أكثر وضوًحا ورســوًخا لدى صنف آخر من الفقهاء 
ارتبط بحركية الفكر اإلســالمي المعاصر، وبالعمل السياســي، فانبثق لديه وعي بتطوير المنظومة 

األصولية من الداخل من دون القطيعة معها.
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ـ «الموازنة بين مقاصد الشريعة وجزئيات  واإلشكالية المؤسسة لهذه المقاربة هي ما عبر عنه ب
النصوص»، من منطلق وسطي.

ـهُ إًذا اجتهاد «ترجيحي انتقائي وإبداعي إنشــائي» يرى في اختالف الفقهاء ســعة وإمكانات  ِإنـ
خصبة، مــع إمكانية إبداع حكم في المســائل الخالفية. وقــد طور القرضاوي هــذا المنهج باتجاه 
محاولة اســتيعاب التحوالت المجتمعية الجديدة والتكيف معها في إطــار أنماط جديدة من االجتهاد 
عبر عنها بفقه الواقع وفقه األولويات، واســتند فيها لقاعدة: «تغير الفتــوى بتغيّر الزمان والمكان» 

بحسب معيار المصلحة الذي هو مقصد الشرع(1).
وال يخرج الشــيخ محمد الغزالي عن هــذا التوّجه بمحاوالتــه تجديد الفقه وإعــادة صوغ أصوله 
وفق مســتجدات العصر وتحوالت مصائر األمة من خالل نفس المســلك الترجيحي االنتقائي ووفق نفس 
المقصد التيسيري المنفتح على ثراء الفقه واتساع مجال الخالفات فيه، من دون تقيد بمشهور مذهب(2).
وإلى المدرسة المســماة بالوســطية ينتمي محمد عمارة الذي يعتمد نفس التصور في االجتهاد 
الذي يعرفه التعريف األصولي المألوف بأنه: بذل المجتهد (الذي يســتجمع شروط االجتهاد) وسعه 
واســتفراغه جهده في طلب المقصود من جهة االســتدالل ليحصل له ظن بحكم شــرعي»(3). فمجال 
االجتهاد من هذا المنظور ال يتجاوز فروع الشريعة. ويحّدد عمارة اإلطار التأويلي للتعامل مع النّص 
معتبًرا أن أحكام النّص القطعي الداللة والثبوت هي وحدها التي ال تقبل المراجعة، في مقابل ثالثة 

أصناف أخرى من النصوص (ظنية الثبوت، أو ظنية الداللة، أو ظنية الداللة والثبوت)»(4).
فهذه النصوص هي الجانب األوفر من المرجعية الفقهية وفســحة االجتهاد فيها متاحة بحســب 

ضبط السياق التاريخي ومصالح األمة الراجحة.
ولئن كان حســن الترابي يعلن طموحه الجلي لبناء منظومة أصولية جديــدة ِإال أَنهُ في الواقع 
ال يخرج عن المنهج االنتقائي الترجيحي المركب وإن تميز ببعض االصطالحات والتعبيرات اللغوية.

فالترابي يصدر بوضوح في محاولته التجديدية من إدراك السمة المزدوجة للدين من حيث هو 
أسس وســنن ثابتة في بعده الروحي، وأقدار وأحوال متغيرة في بعده التاريخي المجتمعي. فالتجديد 

بسط القرضاوي هذا النصوص في العديد من كتبه، راجع مثًال: تيسير الفقه للمسلم المعاصر في ضوء القرآن والسنة، ج 1،   (1)
مكتبة وهبة، القاهرة، 1999م، ص 99 - 100.

راجع له مثًال: محمد الغزالي: تراثنا الفكري في ميزان الشرع والعقل، المعهد العالمي للفكر اإلسالمي، دار األمان، الرباط،   (2)
ط3، 1993م، ص 134 - 142.

محمد عمارة: النص اإلسالمي بين االجتهاد والجمود والتاريخية، دار الفكر، دمشق، 2000م، ص 39.  (3)
المرجع السابق، ص 40 - 42.  (4)
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الذي ينشــده هو تكييف ألحوال التدين التاريخي و«نهوض بالدين نحو كســب يثــري معانيه ويؤكد 
واقعه بوجه جديد»(1).

من هذا المنظور يــرى الترابي أن تجديد الدين يتطلّب بناء منهــج أصولي جديد «بدل ترميم 
التــراث الفقهي قائــًال: أما في الفقه فلــن يعني التنقيب فــي الموروث الفقهي عن فتاوى تناســب 

الطارئ الحديث وال استحداث فتاوى متطورة في شأن فرعي أو آخر؛ بل يلزم بناء أصل جديد»(2).
ومــع أن الترابي كان حازًما في حكمه على التراث األصولي القديــم بأنه آل منذ بداية عصوره 
األولى «إلى الجمود العقيم بأثر انحطاط واقع الحياة الدينية نفسها فلم يتطور ولم يولد فقهاء»(3)، 
إال أنه في الحقيقة اكتفى بإعادة ترميم المنظومة األصولية باتباع المنهج االنتقائي الترجيحي، عبر 
اعتماد آليات «القياس الواســع» القائم على إدراك المقاصد (بدل القياس المحدود)، واالستصحاب 
الواســع (للتصالح مع الواقع)، مع التنبيه إلى عــدم قطعية أصول الفقه والتشــريع، واختزالها في 

ثنائية االستنتاج من أدلة الشرع واالستنباط من بنية الواقع»(4).
وقد برز في المدرسة ذاتها اتجاه عّمق وطوّر النموذج المقاصدي، وإن كان حاضًرا بقوة ووضوح 
لدى كل أعالمها ورموزها، من أبرز ممثليه أحمد الريســوني الذي يعتبر أحد أهم المتخصصين في 

أصول الشاطبي.
ولقد استطاع الريسوني بالفعل إعاة صوغ وبناء الفكر المقصدي بطريقة منهجية محكمة واضًعا 
لها قواعد مبســطة وجلية(5)، مميــًزا بين االتجاه المقصــدي واتجاهين آخرين يميــزه عن أحدهما 
االتجاه اللفظي (الذي يحصر التأويل فــي ضبط الداللة اللغوية) ويعبر عن اآلخر باالتجاه التقويلي 
(الذي يضع فــي النص كل المضاميــن التي يريد مــن دون ضوابط). فهو إًذا اتجاه وســطي «بين 
التفريط واإلفراط، بين اللفظيين والتقويليين، بتجاوز ظاهريــة اللفظيين، لكنه ال يتجاوز مقصدية 
الخطاب التي قامت على الدليل وقام عليه الدليل»(6)، أَنهُ تبنى نفس االتجاه الترجيحي، التوفيقي، 
الذي يحصر االجتهاد فــي آليات وإمكانات المنظومــة األصولية من دون تقييد في اســتثمار بنيتها 

الفقهية الواسعة، مع الوعي بضروريات االجتهاد وإدراك متغيرات العصر.

حسن الترابي: قضايا التجديد، نحو منهج أصولي، دار الهادي، 2000م، ص 44.  (1)
المرجع السابق، ص 90.  (2)

المرجع السابق، ص 162.  (3)
المرجع السابق، ص 151 - 182.  (4)

راجع: أحمد الريســوني: الفكر المقاصدي، قواعده وفوائده، منشــورات الزمن، الربــاط، ط1999م، (ص 39 - 88) كما فصل   (5)
هذه األطروحة في كتابه المهم: نظرية التقريب والتغليب وتطبيقاتها في العلوم اإلسالمية، مطبعة مكناس، 1994م.

الريسوني: الفكر المقاصدي، ص 94.  (6)
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بيد أنــه إذ يقرر بوضوح أن االجتهــاد الفقهي هو التأطير الشــرعي للواقع. فمــا ينتجه الفقه 
والفقهاء يســير متفاعًال ومتالئًما مع ما ينتجــه الواقع من نوازل وتطــورات(1)، يحصر آليات تكيف 
الفقه مع الواقع في اآلليات األصولية التقليدية من تحقيق مناط واعتبار مآل ومراعاة تغير العلة مع 

المعلول واعتبار األعراف(2).
في مقابل هذا االتجاه التوفيقي ـ برزت محاوالت جادة إلعادة بناء المنظومة األصولية نفســها، 
باالجتهاد في أسســها ومنطلقاتها المنهجية ارتبطت أساًسا بمدرسة «إســالمية المعرفة» التي تتميز 

باالطالع على العلوم اإلنسانية المعاصرة، وتتحرى بلورة نماذج لها مؤصلة.
ولعل أبرز من يمثل هذا االتجاه هما: طه جابر العلواني، وعبد الحميد أبو سليمان.

أما أبو ســليمان فيذهب في تشــخيصه لـ «أزمة العقل المســلم» إلى نقــد المنظومة األصولية 
التقليدية من حيــث مناهجها التأويلية وآلياتها اإلجرائية التي غلب عليهــا «المنهج والفهم اللغويان 

الجامدان»، على حساب «فهم ودراية الواقع».
وينتقد أبو ســليمان بشــدة االنفصام بين الفقه وحركية الواقع من جهة وبقصد الشرع من جهة 
أخرى، بينهما أن دراسة القرآن الكريم والســنة النبوية قد غلب عليهما «مفهوم التقليد التاريخي»، 

والنظرة التجزيئية الضيقة، واإلغراق في شكليات السند والرواية.
أما اإلجماع فقد اعتبره مفهوًمــا نظرًيا بحًتا محصوًرا في العلماء المتخصصين وال يمثل مصدًرا 
علمًيا يعتد به وال أسلوًبا حقيقًيا للعطاء اإلسالمي االجتماعي والسياسي والحركي، معتبًرا أن اإلجماع 

الحقيقي هو اإلجماع القائم َعلَى االجتهاد والشورى الذي يعتمد رأي غالبية األمة.
أما القياس المألوف لــدى األصوليين فهو «القياس الجزئي الــذي لم يعد مالئًما ألحوال 
األمــة المتغيــرة، التي تتطلــب الرؤيــة الكلية والحكــم بما تمليــه مقاصد الشــرع وأولويات 

المجتمعات»(3).
في مقابل هذه المنظومة األصولية التقليدية بلور أبو ســليمان منهًجا جديــًدا، يقوم على إعادة 
صياغة مصادر الفكر اإلســالمي في أصول ثالثة هــي: الوحي والعقل والكــون، أي الوحي كمصدر 
للمعرفة والتوجيــه، والعقــل كأداة إدراك وفهم وموازنة (ال شــرعية لحصره في آليات اســتنباطية 

محدودة)، والكون الذي هو السنن الطبيعية الموضوعية(4).

الريسوني، باروت، االجتهاد الواقع والمصلحة، (سبق ذكره)، ص 63.  (1)
المرجع السابق، ص 64 - 72.  (2)

عبد المجيد أبو سليمان: أزمة العقل المسلم، مكتبة المنار الزرقاء (األردن)، ط2، 1992م، 77 - 80.  (3)
المرجع السابق، ص 116 - 127.  (4)
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إنها رؤية عقالنية تاريخية تقوم على اســتكناه مقصد الشــرع وقراءة النص في ســياقه الكلي، 
واالنفتاح على مســتجدات واقع األمة، وتكريس مفهوم التشــاور في ضبط أحــكام الدين مع التقيد 

بأسس وتعاليم العلوم اإلنسانية، مع إخضاعها للرؤية التوحيدية االستخالفية اإلسالمية.
إنها الرؤية نفسها التي ينطلق منها طه جابر العلواني في دراسته األصولية المتعددة.

ففي دراســة تاريخيــة مهمة ألصول الفقــه، يخلص إلى أن طــرق الفقه المعتبرة فــي ما وراء 
اختالفات األصوليين هي ثالث: الوحي (الذي يتضمن الســنة بصفتها مبينة له)، والعقل (لتفســير 

النص)، والتجارب واألعراف والمصالح(1).
من هذا المنظور يطالب بمنظومة أصولية جديدة تقوم على مســلك «إسالمية المعرفة» أي بناء 

ـ «العهد واالستخالف واألمانة واالبتالء والتسخير»(2). علوم إنسانية عبر عنها ب
ومن هذه الرؤية تنبع المقاصد العليا الحاكمة المقدمة على خطاب التكليف والضابطة للقواعد 

الشرعية.
وفق هذه الرؤية يتعين التمييز بين دائرة الوحي المقدســة والتراث الفقهي الذي ال قداسة له؛ 

ال في أصوله وال في فروعه.
من هذا المنظور يعتمد العلوانــي منهجية الجمع بين القراءتين أي قراءة الوحي وقراءة الوجود 

من منطلق مقاصد الشرع، أي الكليات القطعية التي تحدد اإلطار التأويلي للنص.
وينيط العلواني بمنظومة المقاصد العليا مهمة «غرس قابلية التجدد الذاتي في أصولنا وفقهنا» 
ونقل «مهمات التجديــد واالجتهاد ِإلَى القاعدة العريضة لألمة» كما تســاعد علــى تطوير «نظرية 

معرفية عامة في العلوم الشرعية والعلوم االجتماعية»(3).
ال شــك أن مدرسة «إســالمية المعرفة» قد قدمت مقاربة جديدة في النظرة األصولية، تستند 
إلى إدراك دقيق بواقع األمة وضرورات التجديد واالجتهــاد، إال أن النموذج التأصيلي الذي تقيدت 
به في سياق الطموح إلى أسلمة العلوم اإلنسانية خلق لديها إشكالية مضاعفة: إبستمولوجية (تتعلّق 

أصول الفقه اإلســالمي: منهــج بحث ومعرفة، الــدار العالمية للكتاب اإلســالمي، والمعهد العالمي للفكر اإلســالمي، ط 2،   (1)
1995م، ص 78.

حوار مطول في كتاب: مقاصد الشريعة، تحرير: عبد الجبار الرفاعي، دار الفكر، دمشق، ط2، 2005م، ص 78.  (2)
طه جابر العلواني: مقاصد الشــريعة، دار الهادي، ط 2، 2005، ص 135 - 151. وقد جمع قطب مصطفى ســانو (الذي ينتمي   (3)
للمدرســة ذاتها) اتجاهات ومنطلقات هذه المدرســة في كتاب جامع، طرح فيه علم المقاصد بديــًال عن المنظومة األصولية 
التقليدية. قطب مصطفى ســانو: أدوات النظر االجتهادي المنشــود في ضــوء الواقع المعاصر، دار الفكر، دمشــق، 2000م، 

ص 114 - 124.
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بعملية نقــل المفاهيم وإعــادة توظيفها خارج ســياقاتها الدالليــة)، وأيديولوجيــة (تتعلق بانقطاع 
هذه المدرســة عن المجال اإلســالمي الذي تتوزع الســيطرة عليه المؤسســة التقليدية والحركات 

اإلحيائية)(1).
يتعين التنبيه هنا إلى أن هذا االتجاه يوازي في السياق الشيعي المحاوالت التي تمت في الفكر 
الدينــي اإليراني لبناء منظومة تأويلية جديدة للنصوص المقدســة في إطار ما يطلق عليه «فلســفة 

الفقه» من منظور استلهام مقاصد الشرع وكلياته، وفي ضوء العلوم اإلنسانية المعاصرة(2).
ويعرف عبد الجبار الرفاعي «فلســفة الفقه» بهذا المعنى بقوله: «إن فلسفة الفقه تطمح لبيان 
حقيقة علم الفقه والكشف عن الهوية التاريخية واالجتماعية للفقه، وتحديد العناصر الرافدة خلف 
عمليّة االســتنباط من مســلمات وفرضيات وقبليات، ومباٍن، تتنوع بتنوّع تجارب االســتنباط، وطبيعة 

الفضاء المعرفي الذي تتمخض في داخله تلك التجارب»(3).
ِإنهَا إًذا في آن واحد، مبحث إبستمولوجي يتناول المفاهيم واألدوات التحليلية التي يتناولها 
الفقيه، ومبحث اجتماعي إنتروبولوجي يدرس الســياق التمثيلي والمجتمعــي والتاريخي للتراث 

الفقهي.
ومن أبرز ممثلي هذا االتجاه محمد مجتهد شبســتري، ومصطفي ملكيان وصادق الرجاني.. 
وتتّم أعمالهم عن طريق السعي الســتيعاب اآلليات التأويلية الجديدة في بناء منظومة أصولية 
جديدة من دون التقيد بالمــوروث الفقهي الذي يحمل بصمات الســياقات الفكرية والمجتمعية 

النسبية التي ظهر فيها.
وال بد من التمييز بين هذا االتجاه التأصيلي بفرعيه (إســالمية المعرفة، وفلســفة الفقه)، مع 
مســلكين آخرين من خارج الســياق الفقهي هما من جهة المحاوالت المنهجيــة التي تمت في حقل 

الدراسات األكاديمية المتخصصة حول تاريخ الفقه ومذاهبه ورجاالته(4).
ومن جهة ثانية المشــاريع الفكرية التحديثية التي برزت في العقدين الماضيين في إطار إعادة 

قراءة التراث اإلسالمي واستثماره في عصرنة النسيج الثقافي لألمة(5).

نســتخدم هنا عبارة إحيائية بحسب استخدام رضوان السيد لها الذي يطلقها على حركات «اإلسالم السياسي» بحسب التسمية   (1)
المتبعة في الدراسات السياسية الرائجة.

جمع عبد الجبار الرفاعي نماذج مهمة من هذه الدارســات األصولية الجديدة في كتابه: المشــهد الثقافي في إيران: فلســفة   (2)
الفقه ومقاصد الشريعة، دار الهادي، 2001م.

المرجع السابق، ص 23.  (3)
كدراسات عبد المجيد التركي ووائل حالق وجوزيف فان اس، وقد صدرت معظمها باللغات األجنبية.  (4)

من أبرز أصحاب هذه المشاريع: محمد عابد الجابري وحسن حنفي ونصر حامد أبو زيد ومحمد أركون...  (5)



المقـاصـد الشـرعيـة106 أعمال ندوة تطور العلوم الفقهية 

ومن دون الوقــوف المطول عند هذين المســلكين اللذين يخرجان عــن دارة اهتمامنا الحالي 
المنحصر في المباحث األصولية، نكتفي باإلشــارة إلى أن مجهود بناء منظومة تأويلية جديدة للنّص 
الديني قد تزايدت باطراد في الســنوات األخيرة على مســتويات عديدة ومتنوعة ألمحنا إلى بعضها 
باقتضــاب. وقد كان اإلطار المعرفي لهذه الجهود متمحوًرا حــول منطلقين هما: الوعي بضرورة دفع 
باب االجتهاد الفقهي وفق ضوابط ومعطيات الواقع اإلســالمي المتغيّر، واالستئناس بالعلوم اإلنسانية 

المعاصرة التي توفر إمكانات تأويلية ومنهجية واسعة قابلة لالستيعاب من قبل العقل العلمي.
بيد أن ما نريد أن نختم به هو أن هذه المحاوالت ال تزال في طورها التمهيدي، مشتتة يطبعها 

االرتجال وغياب اإلحكام المنهجي.
والمطلوب اليوم هو مراجعة العدة التأويلية للمنظومة األصولية باستلهام التحوالت النوعية التي 

عرفتها العلوم اإلنسانية في مسالك ثالثة هي: اللغة، والمنطق، وتاريخ الفكر.
ـ أما اللغة: فهي «البراديغم» المؤســس للعلوم اإلنسانية والفلســفات التأويلية المعاصرة، وقد 
أخذت المباحث اللســانية الجديدة اتجاهين: بنيوي ارتبط بلســانيات دي سوســير، وتداولي ارتبط 

ببراغماتية أوستين. ولكلّ من المسلكين امتدادات خصبة في الحقول التأويلية المتنوعة.
ـ أما اللسانيات البنيوية: فتنطلق من هدف دراسة اللغة بصفتها نظاًما مستقًال قائًما بذاته له 

وظيفة تواصلية ال تعبيرية، ترتبط عناصرها عضوًيا عبر نظام قائم على التقابل واالختالف.
فما يميّز المبحث البنيوي هو تحويل النظر إلى منطــق اللغة وآلياتها الداخلية بدل البحث في 
أصولها وتاريخهــا وفروعها من خالل الوقوف علــى جملة ثنائيات فصلها دي سوســير: ثنائية اللغة 

واللفظ، والدال والمدلول، والتزامنية والتعاقبية، أو العالقات السياقية والعالقات الجدولية(1).
والمعروف أن هذا المنهج اللســاني شــكّل نموذًجا للدراســات األنتروبولوجية (لدى كلود ليفي 
شــتراوس)، وفي علم النفس (لدى جاك الكان)، وفي تاريخ الفكر (لدى ميشــال فوكو)، وفي آليات 

قراءة النص الفلسفي (لدى ألتوسير).
وقد برزت في السياق العربي عّدة محاوالت االستفادة من هذا المنهج في دراسة النص الديني 
والتراث الشرعي، ونشير هنا باقتضاب إلى مشــروع محمد عابد الجابري: نقد العقل العربي الذي 
تعّرض فيه لعلم أصول الفقه من حيث هو العلم المركزي في النظام المعرفي البياني، الذي درسه 

من حيث هو وحدة مؤتلفة في شكل بنية مرتبطة المكونات، مستلهًما نموذج فوكو ـ ألتوسير(2).

راجع كتاب دي سوسير: دروس في األلسنية العامة، تعريب: صالح قرمادي وآخرون.. الدار العربية للكتاب، 1985م.  (1)
راجع: محمد عابد الجابري: تكوين العقل العربي، مركز دراســات الوحدة العربيــة، (عدة طبعات)، بنية العقل العربي، مركز   (2)

دراسات العربية (عدة طبعات).
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ولئــن كان الجابري قد بلور هذا االتجاه المنهجي الخصب، ونبــه بقوة إلى العالقات التناصية 
الثرية والمتشابكة في التشكيالت المعرفية التي خرجت من تأويل النص، ِإال أن نموذجه القائم على 
الفصل الجذري بين ثالثة أنظمة معرفية متباينة تقاســمت بنية العقــل العربي (البرهان ـ البيان ـ 
والعرفان) ال يصمد أمام التحليل المعمق بقدر ما يبدو موظًفا في ســياق أيديولوجي راهن عبر عنه 
الجابري مراًرا: بامتالك التراث واســتخدامه في مشــروع عقلنة الفكر العربــي، وتحديث المجتمع 
العربــي. من هذا المنظــور، يكون االرتــكاز على القطيعة اإلبســتمولوجية التي أرســتها «العقالنية 
المغربية» (ابن حزم وابن رشــد والشــاطبي) في هدف بنــاء منظومة أصولية جديــدة، قائمة على 

ا بسطه الجابري في أعماله األخيرة(1). االستناد لروح الشرع وكلياته، ِمـم
ويذهــب محّمد أركون في أعماله الصادرة أصًال باللغة الفرنســية هذا المنحى، وإن كان يتميّز 
باستهالك أفضل ألدوات العلوم اإلنســانية المعاصرة، حتى ولو كان مشــروعه مفكًكا، ال يتعدى في 

الغالب التأسيس النظري والمقترحات المنهجية، من دون تطبيق فعلي على النصوص والظواهر.
ويطلق أركون على منهجه عبارة «نقد العقل اإلســالمي»(2)، كما يطلق عليه مقولة «اإلسالميات 

المطبقة» (على غرار العقالنية المطبقة في إبستمولوجيا غاستون باشالر).
وتقوم مقاربة أركون على الربط بين الدراسة الســيميائية (الداللية اللغوية) التي تربط النّص 
بســياقه التكويني الخاص، أي: كيف تقــوم العالمات المســتخدمة في النصــوص بالداللة وتوليد 
المعنى؟ ما اآلليات األلسنية واللغوية المستخدمة من أجل إنتاج هذا المعنى المحدد وليس أي معنى 
آخر غيره؟ لمن ينبثق هذا المعنى وضمن أي شــروط(3). والمقاربة التاريخية السوســيولوجية التي 
تربط النص بســياقه الخارجي أي بشــروط ومحددات وخلفيات تلقيه من حيــث البنيات االجتماعية 

والرمزية.
وإذا كانت مفاهيم واصطالحات أركون تقّدم للباحث في الدراســات األصولية إمكانات تأويلية 
رحبة ِإال أن منهجيته ال تخلو من خلل واضح في الممارسة التطبيقية، باعتبار أَنهُ ال يسعى إلعدادها 
نظرًيا وإجرائًيا لالســتنبات في الحقل الذي تنتقل إليه، فتبدو هجينة ملتبسة، ولذا ندرك محدودية 

تأثير المنهج األركوني على الدراسات األصولية والتراثية.
إجماًال ُيضاف إلى الجابري وأركون مشــروع نصــر حامد أبو زيد الذي كثــر الحديث عنه في 

السنوات الماضية، وقد أصدر أبو زيد عدة أعمال تتناول النص الديني أثارت ضجة هائلة.

راجع مثًال: محمد عبد الجابري: الدين والدولة وتطبيق الشريعة، مركز دراسات الوحدة العربية، 1996م.  (1)
M. Arkoun; Pour une Critique de la Raison Islamique, Maisonneuve et Larose, 1984  (2)

محمد أركون: الفكر اإلسالمي، قراءة علمية، مركز اإلنماء القومي، 1987م، ص 33.  (3)
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من الواضح أن أبا زيد يســتلهم العلوم اإلنســانية والتحليل اللغوي من المنظــور البنيوي على 
الرغم من عدم امتالكه الفعلي ألدوات التحليل التي يستخدمها ببعض التبسيط المخل.

ومن الواضــح أَنهُ يوظف هذه األدوات من أجل الدفاع عن أطروحته األساســية التي هي إضفاء 
النسبية التاريخية على الخطاب الديني ونزع القداسة عن أنماط تأويلية، والنظر إليها في سياقاتها 

التاريخية كأنساق أيديولوجية ال تتماهى مع الدين في ذاته.
ويعرف أبو زيد هذا المنهج بأنه «سعي الكتشــاف العالقات المركبة لعالقة النص بالثقافة من 
حيث تشــكله بها أوًال، وعالقته بها من حيث تشــكيله ثانًيا»(1). ويطلق على منهجــه التأويلي مقولة: 
«الوعــي العلمي» (بالنصوص الدينية وبقوانيــن إنتاج الداللة) في مقابــل األيديولوجيا كوعي زائف 

يهدر السياق التاريخي(2).
ِإال أَنهُ مــن الواضح أن المقاربة البديلة التي يطرحها أبو زيــد ال تخرج عن الخطاب الوضعي 
األيديولوجــي الرائج، أي وهم تقديــم قراءة علمية يقينيــة بالنّص وإرجاع النصوص إلى ســياقات 
ا ينّم عــن قصور جلي في تطبيــق المناهج التأويلية المعاصــرة التي يدعي  اجتماعية محــددة، ِمـم
االســتناد إليها، من حيث كون هذه المناهــج تخلت عن النزعة التحديثية المبســطة (الموروثة عن 
الماركسيين) وطورت مقارنة جديدة لتاريخ النصوص من حيث ظواهر معقدة ال تكتفي بمجرد عكس 
الواقع المجتمعي، لكنها تشــترك في إعادة بنائه وصناعته؛ بل هي المسلك األوحد لضبطه وإدراكه، 

ومن ثم تتشابك النصوص وسياقاتها في بنية عالئقية عضوية حيث الفعل نص والنص فعل(3).
أما النظرية التداولية فتتمحور حول الجانب الداللي في اللغة، أي سياقات استخدامها، ومن ثم 

انفتاحها على حقول معرفية عديدة، مثل: علم النفس والمنطق والمعلوماتية.
ويمكــن التمييز داخل هذه المدرســة بين عــدة اتجاهات تتمحــور حول إرث عالم اللســانيات 
اإلنجليزي «جون أوســتين» الذي اعتنى بدراســة األفعال اللغوية بالتصنيف بيــن أصناف الجمل من 
حيث دالالتها الســياقية من خالل تصنيفها إلى «جمل وصفية» تصف الكون ويتســنى الحكم عليها 
بمعيار الصدق والكذب، و«جمل إنشــائية» تفيــد اإلنجاز واألمر ال الوصف، ومــن ثم الحكم عليها 

بمعيار التوفيق أو اإلخفاق(4).

نصر حامد أبو زيد: مفهوم النص: دراسة في علوم القرآن، المركز الثقافي العربي، ط3، 1996م، ص 28.  (1)
راجع فصل «النص ومشــكالت الســياق» في كتاب: نصر حامد أبو زيد: النص، الســلطة، الحقيقة، المركز الثقافي العربي،   (2)

1995م، ص 91 - 147.
P. Bourdieu ; Ce que parler veut dire، Fayard, 1982 راجع في هذا السياق دراسات عالم االجتماع بيار بورديو: ـ  (3)

Austin; How to do Things With Word، Oxford University Press, 1962.  (4)
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وقد دشنت هذه النظرية آفاًقا رحبة للفلسفات التحليلية المعاصرة، وللدراسات االجتماعية التي 
تناولت السياقات االجتماعية الداللية لألفعال اللغوية.

وعلى الرغم من هذه اإلمكانات الخصبة، ِإال أن الدراسات األصولية المعاصرة لم تستفد منها، 
وإن كان الباحث اللغوي يحيى رمضان قد قدم محاولة طريفة للربط بين نظرية أوستين في األفعال 
اللغوية وتصنيف األصولييــن المتأخرين ـ وخصوًصــا الجويني ـ للكالم الذي اعتمد فيه المســلك 
التعديدي االســتقصائي (الطلب، والخبر، واالســتخبار، والتنبيه) معتبًرا أن هذا التصنيف يلتقي في 

العمق مع تمييز أوستين بين األفعال اإلنشائية واألفعال الخبرية(1).
أمــا المنطق الذي ارتبــط جوهرًيا بمبحــث الداللة والتعليــل في أصول الفقــه، وتأرجح لدى 
األصوليين بين رفض وقبول المنظومة األرســطية، فقد شــهد تحوالت جوهرية في العصر الحاضر، 
نادًرا ما أثارت اهتمام الباحثين في الدراسات األصولية، باستثناء طه عبد الرحٰمن الذي خصص جلّ 
أعماله العلمية الجادة للدراســات المنطقية الحديثة وعالقتها بالنسق التأويلي اإلسالمي، وقد دافع 
طه عبد الرحٰمن عن آليات االســتدالل التراثية بســالح أحدث النظريات المنطقية الحديثة، معتبًرا 
أن «القياس هو البنية االســتداللية لكل قول طبيعي حقيقة كان أو مجازًا» و«أن االستدالل القياسي 

يحتوي اآلليات التي يتوالد بها كل خطاب طبيعي وتتكاثر بها أجزاؤه وتتماسك في ما بينها»(2).
فاالســتدالل القياســي باعتباره قائًما على الخاصية الحوارية يناســب التصور الجديد للداللة، 
كما أن األساليب البيانية التي تعتمد التشبيه والمقارنة أوسع مجاًال من الخصائص الصورية واآللية 

للمنطق البرهاني الذي هو أحد أشكال هذه األساليب.
وفق هذا التصور الجديد للمنطق يقدم طه عبد الرحٰمن محاولــة عميقة وجادة لتجديد الصلة 
بين المنطق واألصوليات، معاكســة لطريق األصوليين األوائل الذين جعلوا من المنطق مقدمة لعلم 

األصول بينما يرى طه أن مبحث األصول أشمل نظًرا.
فمن قواعد ومناهج األصوليين ما يدخل في باب «المنطق الطبيعي» كـأنواع الدالالت، ومنها ما 
يدخل في باب «المنطق الحجاجي» كأنواع االعتراضات والمناظرة والقياس، ومنها ما يدخل في باب 
«المنطق البرهاني» كأنواع األحكام الشرعية، وال يتسع المقام لبسط هذه النظرية العميقة والجادة 

التي تتطلب اهتمام المتخصصين في الدراسات األصولية(3).

يحيى رمضان: أفعال الكالم بين اإلنجاز األصولي والمقاربة التداولية، مجلة المنطلق، العدد 2006/9م.  (1)
طه عبد الرحٰمن: في أصول الحوار وتجديد علم الكالم، المركز الثقافي العربي، ط2، 2000م، ص 115.  (2)

طــه عبد الرحٰمن: اللســان والميزان أو التكوثر العقلــي، المركز الثقافي العربــي، 1998م، فصل اللــزوم الطبيعي والداللة   (3)
األصولية، ص 85 - 130.
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ـ أما تاريخ األفـــكار: الذي هو أحد المناهــج الحديثة في العلوم اإلنســانية فقد ارتبط بحقل 
الدراســات التاريخية الجديدة التي أعادت االعتبار للظواهر غير الحدثية، أي التركيز على الحقب 
الطويلة وزمــن القطائع والتحــوالت البطيئة، والنظر إلى األفــكار والمفاهيم بصفتهــا أحداًثا لها 
منطقها الداخلي وتاريخها الخاص، حيث تقترن إرادة المعرفة بإرادة السلطة، وحيث للخطاب نظامه 
ونســقه التداولي ووقائعه وأحداثه التــي تقتضي نمًطا خاًصا من الرصــد والتحليل أطلق عليه فوكو 
عبارة: «المنهج الحفري»، وقد نشأ هذا التوّجه لدى مدرسة «الحوليات» التاريخية الفرنسية وترك 

امتدادات واسعة في منهج التأويلية الجديدة في العلوم اإلنسانية(1).
وقد تعددت المحاوالت لتطبيق هذا المنهج على الدراســات التأويلية اإلســالمية تمحورت حول 
التمييز بين الثوابت البنيوية في الدين (الرســالة) وتشــكالتها التاريخية. ولعل أهم محاولة علمية 
جادة في هذا المنظور هي دراســة عبد المجيد الصغير عن عالقة الفكر األصولي بتشــكّل الســلطة 

العلمية في اإلسالم التي أشرنا إليها عدة مرات، في ثنايا هذا البحث(2).
كما تندرج في هذا المحاوالت مقاربة عبد المجيد الشــرفي الذي تناول علم األصول من خلفية 
تاريخية نقدية، معتبًرا أن األصوليين تعاملوا مع النّص وكأنه يحمل مجموعة من الوصفات الجاهزة، 
من دون إدراك تعددية مســتويات التأويل، ولو تعلق األمر باآليــات الصريحة ظاهًرا فلم يراعوا فيه 
ال الغايات المرصودة من الحلول الظرفية التي احتوى عليها، وال الســياقات المخصوصة التي وردت 

فيها اآليات التي كانت محل عنايتهم(3).
بيد أن نظرية الشــرفي وإن تضمنت أحياًنــا بعض المعلومات القيمــة ِإال أن الهّم األيديولوجي 
يظلّ غالًبا عليها، باعتبارها تندرج في ســياق البحث عن مسلك اســتيعاب المقاييس العلمانية داخل 

ا أفقدها جدواها المنهجي. المشروعية اإلسالمية ِمـم
كما قّدم المؤرخ التونسي البارز محمد الطالبي محاولة أخرى في عدد من الدراسات والكتابات، 
تتأرجح ما بين البحث األكاديمي في السياق التاريخي للتصور، والكتابة الفكرية الملتزمة، بلور فيها 
مقارنة تأويلية جديدة للتشريع اإلسالمي وأدواته األصولية، تتمحور حول النموذج المقاصدي بإعادة 

تأسيسه على البراديغم التاريخي.

 F. Braudel; Ecrits sur l’Histoire Flammarion, 1969. P. :راجع حــول هذه التصورات المنهجية الجديــدة في علــم التاريــخ  (1)
Veyne; Comment on Ecrit l'Histoire، Seuil 1978. ولعل أهم من طبق هذا المنهج في تاريخ األفكار هو: ميشــال فوكو. راجع 

حوله كتابنا: السيد ولد أباه: التاريخ والحقيقة لدى ميشال فوكو، الدار العربية للعلوم، ط2، 2004م.
عبد المجيد الصغير: الفكر األصولي وإشكالية السلطة العلمية في اإلسالم، دار المنتخب العربي، 1994م.  (2)

عبد المجيد الشــرفي: اإلسالم بين الرســالة والتاريخ دار الطليعة 2001 ص 156 - 157. راجع أيًضا عرضه لعلم األصول في   (3)
كتابه: اإلسالم والحداثة، الدار التونسية للنشر، 1990م، (ص 149 - 181).
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وهو إذ يحيل إلى الدراســات األصولية الســابقة التــي اعتمدت مفهوم «المقاصد الشــرعية»، 
يضيف قائًال: «إن القراءة المقاصدية للنص تتجاوز القياس الذي رفضه قديًما الكثير من الفقهاء، 
وأنا أفضلها عليه مــن دون رفضه ِلكُل الحــاالت، لكني أعتبره غير صالح وغير قــادر على حلّ كل 
مشــكالت العدالة وكل قضايا حياتنــا المعاصرة، إذ هو يفقد البعد الحركــي فيقيس الحاضر على 
الماضي فهو َفهم ماضوي للنّص يفرغ ـ تعسًفا ـ الحاضر في قوالب الماضي، ويسعى أن يرغمه على 

ا يؤدي إلى سّد أفق التطور ورفض الحداثة»(1). التقولب في قوالبه ِمـم
ولســد هذا الخلل يقــدم الطالبي نموذًجا جديًدا أطلــق عليه «التحليل االتجاهــي» أي: اعتبار 
مقصد الشــرع ســهًما موجًها لتأويل النصوص وقراءتها، في قراءة في نفس الوقت تاريخية إنسانية 
غائية، أي أنها قراءة حركية تتجاوز حرفيته وتتمكن من إيجاد الحلول المطروحة إلشكاالت العصر، 

بمراجعة األحكام الفقهية بحسب موجهات النص ومقصده ال ملفوظه(2).
وقد طبق الطالبي هــذا المنهج في عدة قضايا فقهية كتأديب المرأة بالضرب، وتعدد الزوجات 

والحرية الدينية(3).
وإذا كانــت محاولة المفكر الباكســتاني فضل الرحٰمن لم تترك أثًرا يذكر في الدراســات 
األصولية على الرغم من جراءتها(4)، فإن نظرية المفكر اإليراني عبد الكريم ســروش: «القبض 
والبســط في الشــريعة»(5) قد أثارت جدالً واســًعا مســتحقا باعتبارها أول نظرية محكمة حول 
تاريخية النــّص الفقهي من منطلــق األدوات اإلبســتمولوجية. وتقوم هذه النظريــة على مبادئ 

محددة أبرزها:
اعتبار المعرفة الدينية معرفة بشرية نسبية تختلف عن الدين نفسه. –
النظر ِإلَى المعرفة الدينية مــن موقع بعدي، من حيث كونها تقوم علــى جملة من القبليات  –

والمسبقات تستدعي الكشف والرصد.
الشريعة صامتة يطرح عليها البشر أسئلتهم بحســب أذهانهم وعلومهم ومقاييسهم المنهجية  –

وخلفياتهم المجتمعية المتغيرة.
الشريعة ثابتة وفهمها متغير. –

محمد الطالبي: عيال اهللا، دار سراس للنشر، تونس، 1992م، ص 143.  (1)
المرجع السابق نفسه، ص 144.  (2)

محمد الطالبي: أمة الوسط، اإلسالم وتحدياته المعاصرة، سراس، 1996م.  (3)
.Fazul - Rahman; Islam and Modernity, University of Chicago Press, 1982  (4)

عبد الكريم سروش: القبض والبسط في الشريعة، تعريب: دالل عباس، دار الجديد، بيروت، 2002م.  (5)
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ويخلص ســروش من نظريته التي بناها على أســس منطقية بقوله: «إن المعارف الخارجية هي 
مقّدمة فهم الكتاب والســنة، واإلنسان ال يســتطيع أن يفهم الشــريعة على نحو يتعارض مع مبانيه 
السابقة، ومعلوماته المقبولة، وهو مضطر إلى وضع فهم الشريعة في جغرافية المعارف اإلنسانية»(1).

ولعل الثغرة األســاس في نظرية ســروش هي في ضعــف جانبها التطبيقي علــى أصول الفقه، 
واكتفائها بالمقّدمات اإلبستمولوجية والنظرية الصرفة.

:á`````°UÓN

حاولنا الوقوف في هذا البحث عن بعض المحددات اإلبســتمولوجية والمنهجية من خالل بنيتها 
التأويلية التــي تتمحور حول األدلّــة المثمرة لألحــكام، أي النصوص المرجعية (القــرآن الكريم، 
والســنة النبوية، واإلجماع) وطرق اســتثمار الخطاب التي تتمحور حول آليــات لغوية وآليات داللية 

وآليات قصدية(2).
وقد بينا أن أدوات المنظومة األصولية ظلت ظنيــة اجتهادية ولم ترق إلى اإلجماع، ال في إطار 

النسق الفقهي الشامل لألمة، وال حتى داخل السياق السني الضيق.
وقد شكل النموذج المقصدي حاجة ذاتية إلسناد مسلك تعليل القياس وحاجة موضوعية لمالءمة 
األحكام للواقع المتجّدد، ذلك أن المنظومة األصولية التي قامت على المقدمات الكالمية(3)، تطرح 
بانتظام أشــكال القطعية لرفضها مفهــوم الكليات في الطبيعــة والمنطق، ولذا كان االســتناد إلى 
مقاصد الشرع أفًقا محورًيا لضبط أطر الخالف الفقهي التي لم تتمكن المذاهب المعتمدة وال كتب 
االجتماع االفتراضي من احتوائها، باعتبار الطابع الحركي والديناميكي لألفق التأويلي الذي ليســت 

له سلطة مؤسسية ضابطة في التقليد اإلسالمي.
ولئن كانت اآلليــات التأويليــة التي قامت عليهــا أصول الفقه مجرد اجتهاد بشــري يســتلهم 
ـ ال محالــة ـ ويصدق دالالت النص الثرية بحســب نظام المعارف المتشــكل، أو أَنها علوم البيان، 
والمنطق الصــوري اليوناني؛ فإن المطلوب اليــوم هو إعادة تجديد هذه اآلليات بحســب اإلمكانات 
الواســعة التي وفرتها العلوم اإلنسانية، التي هي علوم تأويل مع مراعاة المبدأ اإلبستمولوجي الثابت 

المرجع السابق نفسه، ص 268.  (1)
أحيل هنا إلى االصطالحات التي وردت في دراســة ادريس حمادي القيمة: الخطاب الشرعي وطرق استثماره، المركز الثقافي   (2)

العربي، 1994م.
 Bernard Marie; Actualisation de la Science du Kalam et des Usul al Figh In Defi de la :راجع في المسألة  (3)
Philosophie, Tunis, 1989 P147 - 178.
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القائل: بأن نقل المفهوم األصلي خارج ســياقه األصلي يقتضي إعادة بنائه وتفعيل شــروط اشتغاله، 
لقد تنبه المفكر الباكســتاني الكبير محمد إقبال في مطلع القرن الماضي إلى أن الســمة الغالبة 
على الدين اإلســالمي هي «الحركية» وجودًيا ونظرًيا، وإن كان ميل الفقهاء هو تثبيت سلطة الحكم 

من خارج سياقه التأويلي الضيق(1).
ال شــك أن المجهود التجديدي المطلوب اليوم هو فهم النّص وفق هــذه الداللة الحركية، أي 
إعادة بناء المنظومة األصولية الفقهية بحســب اتجاهاتها ومقاصد الشرع وكلياته، وباستثمار أدوات 
وآليــات المناهج التأويلية الجديــدة. ويتعلق األمر بمجهــود عاجل وضــروري، وإن كان ال يزال في 

خطواته التمهيدية األولى.

راجع عرضه ألصول الشرع في كتابه: تجديد الفكر الديني، ترجمة عباس محمود، دار الهداية، ط2، 2000م، ص 173 - 213.   (1)
ولقد قدم الفيلسوف السنغالي سليمان ديان قراءة جديدة لمقاربة إقبال راجع:

Souleymane Bachir Diagne; Islam et Société, Ouverte, Maisonneuve et Larose, 2001, P. 47 - 66.
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مدير المعهد اإلسالمي العالمي للفكر بفرجينيا ـ

الواليات المتحدة
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الحمد هللا رب العالمين، نســتغفره ونســتعينه ونستهديه ونعوذ باهللا من شــرور أنفسنا وسيئات 
أعمالنا. من يهده اهللا فال مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشــًدا. ونصلي ونسلّم على سيدنا 

محّمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه واهتدى بهديه إلى يوم الدين.

ــا بعد؛ فإنّه ليســّرني أن أضــع بين أيدي القــّراء والمشــاركين هذا البحــث الوجيز الذي  أَم
ســميته «الفكر المقاصدّي من التعليل إلى المقاصد القرآنية العليا الحاكمة»، وهو بحث في صميم 
المقاصد، ولكنّه لم يجر على ما هو مألوف في تناول «مقاصد الشريعة»؛ ذلك ألنني قد حاولت أن 
مة تلك الجوانب «التعليل»  أجعله في جوانب قليًال ما يلتفت إليها في بحث هذا الموضــوع، وفي مقد
الذي أَِلف الباحثون أن يتناولوه في مباحث القيــاس، ال في بحث المقاصد، وكذلك األولويات التي 
بدأ الباحثون مؤّخًرا يعنون بها، ويمنحونها شــيًئا من االســتقالل. ولعالقة كل مــن هذين الجانبين 
ا ينــدرج تحت «مبادئ ومفاتيح ومقّدمات الفكر  الوثيقة «بالفكر المقاصدي»، ولكون كل منهما ِمـم

المقاصدّي»، فقد آثرنا تناول كل منهما في هذا البحث بإيجاز.

ثم انطلقنا من ذلك باتجاه «المنهج» الضابط لعمليــات البحث لنصل في النهاية إلى تحديد 
«المقاصد القرآنية العليا الحاكمة» وهي مقصودنا األساســي من هذا البحث، و«المقاصد القرآنية 
العليا الحاكمة» ـ كما ســوف نبين مالمحها األساسية إن شــاء اهللا في بحثنا هذا ـ مقاصد حاكمة 
ه من ضروريات خمس وحاجيّات  تندرج فيها مقاصد الشارع ـ جل شأنه ـ ومقاصد المكلّفين بما تضم

وتحسينات.
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وهذه المقاصد الحاكمــة إن وفقنا اهللا 4 لبيانها بالدقة الّالزمــة، ووضع ضوابطها، وإيضاح 
منهجها، وطرائق تفعيلها، والتأصيل لفاعليتها، وطرائق إعمالها في النوازل فسوف يكون لها ـ بإذنه 

تعالى ـ شأن مهم جًدا في تجديد وتفعيل مناهج التجديد وآليات االجتهاد، ومن اهللا التوفيق.

záªcÉëdG É«∏©dG  á s«fBGô≤dG  ó°UÉ≤ªdG  ≈dEG  π«∏©àdG  øe{

1 ـ من خصائص شريعة القرآن:
«شــريعة القرآن المجيد» شــريعة ذات خصائص أفاض القرآن المجيد بعرضهــا وبيانها، فهي 

شريعة من بعض سماتها ما يلي:
أنها شــريعة راعت طاقات البشــر وقدراتهم، فليس فيها أي تكليف يتجاوز الطاقات والقدرات  ـ  1

اإلنســانية في مســتواها الفطرّي المألــوف: ﴿ § ¨ © ª » ¬ ﴾ [البقرة: 286] 
و﴿ z y x w ﴾ [التغابن: 16] فال تكليف بما ال يطاق.

أنّها شريعة تجاوزت نفي مستوى ما ال يطاق إلى مستوى رفع ما يمكن أن يندرج تحت «المشقة  ـ  2
الزائدة أو الحرج» فنفت ذلك ـ أيًضا ـ فلم يأت فيها تكليف بما يعســر أو يشق أو يؤدي إلى 
 ® ¬ « ª © ¨ §  ﴿ [78 :الحــج] ﴾ ¡ ے ~ } | { z ﴿ :الحــرج

¯ ° ± μ ´ ³ ² ¶ ¸ ¹﴾ [البقرة: 185].

ثُم ذهبت إلى مســتوى جعل التخفيف مقصوًدا شــرعيا مراعاة للضعف البشرّي: ﴿ / 0 1  ـ  3
2 43 5 6 7 ﴾ [النساء: 28].

هي شــريعة مبينة ال إبهــام فيها وال غمــوض: ﴿¶ ¸ º ¹ « ¼ ½  ـ  4
¾ ¿ Å Ä Ã ÂÁ À﴾ [النســاء: 26]؛ ألن اإلبهــام أو الغموض، أو عدم 
توافر البيان الالزم يربك المكلف، ويدخل عليه الحرج إذا ما أراد الخروج من عهدة التكليف. 
وموقف بني إســرائيل من التكليف بذبح البقرة نموذج على ذلك، فقد أدهشهم أن يكلفوا بذبح 
بقرة؛ إذ لــم يدركوا رابًطا بيــن ذبح البقرة وأزمــة القتيل الذي يريدون الكشــف عن قاتله. 
وحين زالت دهشــتهم من أصل التكليف دخل فــي رُوعهم أن هذه البقرة ال بــد أن تكون بقرة 
ال كسائر البقر فاسترسلوا بسلسلة من تلك األسئلة المســتغربة التي كادت تقودهم إلى العجز 

عن التنفيذ: ﴿ L K J I ﴾ [البقرة: 71].
أنّها شــريعة تزكيــة وتطهير لإلنســان وللبيئــة والكــون والحيــاة: ﴿ ¶ ¸ º ¹  ـ  5

 $  #  "  !  ❁  Å  Ä  Ã  ÂÁ À  ¿  ¾  ½  ¼  »
% & ' ) ( * + , - ﴾ [النساء: 26 - 27].
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لقد وردت أهم خصائص هذه الشريعة متصلة في قوله تعالى: ﴿ » ¬ ® ¯ °  ـ  6
 ÅÄ Ã Â Á À ¿¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ μ ´ ³ ²±
 Ú  Ù  Ø  ×Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  ÑÐ  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ
 43 2 1 0 / . -, + * ) ( ' & % $ # " ❁

 B A @ ? > = < ; : 98 7 6 5
 O  N  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D❁

 [ Z Y X W V U T S R Q P
 i h g f e d c ba ` _ ^ ] \
 y x w v u t s r ❁p o n ml k j
 ¬  «  ª  ©  ¨  §¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ~ے   }  |  {  z

® ¯ ° ± ² ³ ´﴾ [األعراف: 155 - 158].
وهذه الخصائص الظاهرة في هذه اآليــات الكريمة تقود إلى مجموعة من الخصائص األخرى  ـ  7

في مقدمتها «عالمية الرسالة» التي اشتملت على شريعة تحمل كل هذه الخصائص.
ومع «عالمية الرسالة» نبهت ـ أيًضا ـ إلى شمولها وعمومها، وكمالها، وتكامل مصادرها. ـ  8
كما نبهت إلى أن الشــريعة تنتمي إلى منظومة ونســق متكاملين، فال تنفصل عن النسق.  ـ  9

فهناك شــرائع إصر وأغالل ونكال ولدت في نســق خاص مثل شــريعة بني إسرائيل التي 
ال تتّسم بتلك السمات الرتباطها بنســق آخر: قائم على خوارق في العطاء وحاكميّة إلهية 
ألّمة مدخلة إلى أرض مقّدســة، تم اصطفاؤها لتقديمها نموذًجا ومثاًال لألمم والشــعوب 
المعاصرة لها، ففي ذلك النســق يمكن أن تتســم الشــريعة باإلصر واألغالل المناسبة 
لغالظ األكباد، الذين مردوا على العصيان والتمّرد فناســب ذلك أن يقيدوا بشريعة تحد 
 ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ﴿ :من طغيانهــم
 ¿ ¾ ½ ¼ »º ¹ ¸ ¶ μ ´ ³ ² ± ❁ ¯ ®

À ﴾ [النساء: 160 - 161].
أّما المسلمون فإنّ المنظومة والنسق الذي تكونت الشريعة فيهما قاما على حاكميّة كتاب ﴿  ! 
 3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "
4﴾ [آل عمــران: 23] ونبوة خاتمة، ورســالة عالمية تحملها خير أمــة أخرجت للناس، فلم 
ســة أو محرمة فإن من الحكمة اإللهيّة أن تكون شريعتها شريعة تخفيف  تحصر في أرض مقد

ورحمة؛ ليكون في مقدور البشرية كلها تبنيها.
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تها. أما شرائع اإلصر واألغالل فإنّها تقوم  ـ  10 ة من دون أن تفقد صفة تعبديهي شــريعة مقاصدي
على فرض طاعتها بالتهديد الدنيوّي، أو العذاب الدنيوّي عند المخالفة قبل األخروي، ﴿  " 
 3 2 1 0 / . - , + * ) ( ' & % $ #

4﴾ [األعراف: 171]، ﴿ T S R Q P O N M L K J ﴾ [األعراف: 166].
وألن الشــريعة مقاصدية في تكوينها فــإن أحكامها جاءت معلّلة ومرتبطــة بالحكم والمقاصد  ـ  11

والمصالح البشــرّية، لتكون النفوس أكثر اســتعداًدا لاللتزام بها عن إيمــان ويقين واقتناع، 
فيندفع المؤمنون بها إلى تطبيقها والعمل بها حتى لو لم تبد المصلحة مباشرة في تحقيق ما 

يتطلعون إليه.
لذلك كانت العلــل والحكم المؤدية إلــى إدراك المصالح، والكاشــفة عنها بــارزة في هذه  ـ  12

الشــريعة، أو هي في متناول القدرات االســتنباطية لإلنسان. ولذا فإنّني ســأحاول في بحثي 
المتواضع هذا أن أبرز هذا الجانب من جوانب «شريعة التخفيف والرحمة» بادًئا ببيان موقفها 
من «التعليل» ـ الذي كان البحث المقاصدّي أولى به من القياس ـ حتى أبلغ مســتوى الحديث 

عن «المقاصد العليا القرآنية الحاكمة» إن شاء اهللا. فأقول وباهللا التوفيق.

2 ـ التعليل لغة:
ـ : معنى يحــل بالمحل فيتغير بــه حال المحل، ومنه ســمي المرض «علة».  «الِعلة» ـ بالكســر 
و«الِعلة»: الَحَدُث يشــغل صاحبه عن وجهه، كأَن تلك «العلة» قد صارت شــغًال ثانًيا منعه عن شغله 
األول. و«المعلُل»: دافع جابي الضرائب بالعلَِل. و«التعلة والُعاللة»: ما ُيتعلل به. و«عللَة تعليًال»: لَهاُه 
»: إذا تمسك بحجة(2). ذكر هذا المعنى الفارابي. و«أعله»:  ُة لهذا» أي: سبب(1). و«اعتلبه. و«هذا ِعل

جعله ذا علة، ومنه إعالالت الفقهاء، واعتالالتهم(3).

3 ـ التعليل اصطالًحا:
مــن الواضح أنّ التعليــل كان ظاهًرا بيًنــا في الكثير من آيــات القرآن العظيــم، كما هو ظاهر 
 ﴾ H G F E D C ﴿ :ًال إيجاد العبادكذلك في أحاديث كثيرة فاهللا 4 يقــول معل
 W V U T S R Q P O N﴿ :ُل إرسال الرسل بقوله[الذاريات: 56]. ويعل

انظر: اللســان، مادة: «علل» ـ (495/13)، وما بعدها مصورة عن األميريــة. والتاج: «علل» ـ (33/8) مصورة دار الحياة عنها   (1)
أيًضا، ومختار الصحاح: (451) ط األميرية الثانية.

المصباح المنير، مادة «علل»: (583) ط. األميرية السادسة.  (2)
المصدر السابق نفسه.  (3)
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X ﴾ [النساء: 165]. وعلل تشريع القصاص بحفظ النفوس: ﴿  ! " # $ % & ' 
) ( * + , - . / 0 1 2 3 4 5 ﴾ [المائدة: 32].

وعلل بعض التشــريعات الخاصة كتعليل أمر اهللا لرســوله بالزواج مــن زينب بقوله: ﴿  ] \ 
[ ^ _ ` c b a ﴾ [األحزاب: 37] وغير ذلك كثير.

كما علل رســول اهللا ژ أموًرا كثيرة صراحة وإيماء ـ فمنها قولــه ! : «كنت قد نهيتكم عن 
ِخروا»(1). ِة، فكلوا وادلحوم األضاحي من أجل الداف

ونحو قوله: «لوال أن أشق على أمتي ألمرتهم بالسواك عند كّل صالة»(2).
ولقد أدرك أصحاب رســول اهللا ژ ذلك فســاروا عليه، ونهجــوا نهجه، والمتتبــع الجتهادات 
الصحابة، وطرائق استنباطهم. يالحظ ـ بوضوح ـ بناءهم معظم ما قالوا به على التعليل بالمصلحة، 

أو سد الذرائع، ودفع المفاسد، وتوقف العمل بالحكم لزوال علته(3).

4 ـ الخالف في التعليل:
مع كل ما تقدم فإن شــيوع كلمة «التعليل» وظهورها باعتبارها مصطلًحا أصوليا لم يظهر بشكل 
واضح إّال في عصر التمذهب الفقهي، وقد كان لمباحث اإلمام الشافعي األصولية، والضوابط ـ التي 
تولى إيضاحها ونقده للتوسع في اســتعمال الرأي ـ أثرها في دفع العلماء إلى البحث في «التعليل»، 

والنظر في ماهيته، والعمل على ضبط قواعده وتحديد مسالكه وطرائقه.
وقد تأثــرت مذاهب األصوليين في «التعليــل» إلى حّد كبير بمذاهبهم الكالمية: فالذين ســاغ 
في مذاهبهــم الكالمية «تعليل» أفعال اهللا تعالى وأحكامه، ولم يروا فــي ذلك ما ينافي التوحيد أو 

يخدشه ـ كان «للتعليل» ـ في نظرهم مفهوم ينسجم مع هذا المذهب.
والذين رأوا أن القول «بالتعليل» ـ هو نفســه القول «بالغرض» الــذي ينافي التوحيد وقفوا من 

التعليل ومن حقيقته موقًفا آخر. يتفق مع مذهبهم هذا(4).

حديث صحيح رواه الترمذي. على ما في الجامع الصغير: (162/2).  (1)
حديــث صحيح ورد من طرق عدة، وبألفاظ متعددة أخرجه أحمد والبخاري ومســلم والترمذي وابن ماجه، على ما في الجامع   (2)

الصغير: (223/2).
واجتهادات ســيدنا عمر 3 في إيقاف دفع خمس الخمس آلل البيت، وعدم توزيع ســواد العراق على الغانمين، وإنفاذ طالق   (3)
الثــالث وغيرها مثال واضح على ذلــك. وانظر: تعليل األحــكام: (35 - 71) مطبعة األزهر (1949م)، وأصــول الفقه ليعقوب 

الباحسين (596).
وهذا بناء على أن ظهور قواعد علم «الكالم» وتدوينها سابق لظهور قواعد علم «أصول الفقه» وتدوينه، ولكن كثيًرا من الباحثين   (4)

يميلون إلى أن ظهور قواعد «أصول الفقه» كان أسبق بكثير من ظهور قواعد «علم الكالم» فانظر: «مناهج البحث»، 53.



المقـاصـد الشـرعيـة120 أعمال ندوة تطور العلوم الفقهية 

والمذاهب الكبرى في «التعليل» ـ على سبيل اإلجمال ـ هي:
أ ـ مذهب المعتزلة:

يرى المعتزلة: أن لكل معلول علًة مؤثرًة بذاتها: أنى وجدت أنتجت شيًئا مشابًها من دون حاجة 
إلى شيء آخر؛ فالعلة ـ عندهم ـ: وصف ذاتي ال يتوقف على جعل جاعل، ويعبر عنه تارة «بالمؤثر» 
على مذهبهم الكالمي وقولهم «بالحســن والقبــح العقليين» و«وجوب  وتارة «بالموجب». وهذا بناءً 

األصلح».

ب ـ مذهب األشاعرة:
مذهب األشــاعرة أن ال موجد لشيء ـ على الحقيقة ـ إال واجب الوجود لذاته، واألسباب معدات 
لقبول الوجود، ال محدثات والفعل يســتند وجوده إلى القدرة التي تنتهي إلى مســبب األسباب، فهو 
ســبحانه الخالق للعلّة وأثرها مًعا، ال يشــاركه في الخلق غيره، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، فلو 
أدخــل الخالئق ـ كلهم ـ الجنة: لم يكــن حيًفا، ولو أدخلهم النار: لم يكن جــوًرا. والواجبات كلها 
سمعيٌة، والعقل ال يوجب شيًئا وال يقتضيه(1)، ولذلك فإن جمهورهم على أن العلل العقلية غير مؤثرة 
إال على معنى جريان ســنة اهللا تعالى بخلق آثارها عقبها، وأما العلل الشــرعية ـ فهي مجرد أمارات 

إليجاب اهللا تعالى األحكام عندها.
ًال منه وإحســاًنا، ولكنهم يقولون: لو  وهم ال ينكرون أن اهللا تعالى قد أناط المصالح بها تفض
شاء لجعل المصلحة في ضد ذلك، وأن له سبحانه أن ينيطها بهذا الحكم، أو سواه ولو لم يفعل لم 

يكن ذلك عبًثا.
وذلــك تخلًصا مــن مخالفة ما يذهبون إليــه من منع تأثيــر الحادث بالقديــم، والعلة حادثة 
والحكم قديم؛ فال يجوز تعليل القديم بالحادث، فأفعاله تعالى ال ُتعلل باألغراض، واألحكام ال تتبع 

الحكم والمصالح، وإن كانت هذه ـ الحكم والمصالح ـ من ثمراتها، ولكنها ليست غائيًة لها:
وكل اآليــات الكريمة التي جــاء التعليل فيها صريًحــا يؤولونها بهذا، أي: أن مــا علل به ليس 

غرًضا وال علة غائية، ولكنه يشتمل عليه الحكم فقط(2).
أو أنــه من قبيل االســتعارة التبعية تشــبيًها لهــا باألغــراض والبواعث(3). ولذلــك فقد صرح 

جمهورهم: «بأنه ال يجوز التعليل مطلًقا»(4).

انظر: الملل: (162/1) وما بعدها، ط. األزهر.  (1)
انظر: حاشية العطار على جمع الجوامع: (274/2).  (2)

المرجع السابق نفسه.  (3)
انظر: أم البراهين في العقائد للسنوسي، ص 5، ضمن مجموع مهمات المتون، ط. الحلبي الرابعة.  (4)
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ج ـ مذهب الماتريدية:
يرى الماتريدية: أن أفعال اهللا تعالــى معللة بمصالح العباد، ويخالفــون المعتزلة بأن األصلح 

غير واجب عليه تعالى وإنما هو التفضل منه ـ جل شأنه ـ واإلحسان(1).
قول  ويشــددون النكير على من ال يقولون بذلك، يقــول صاحب التلويح: «وما أبعــد من الحقّ 
من قال: إنها غير معللة بهــا، فإن بعثة األنبياء ـ عليهم الصالة والســالم ـ الهتداء الخلق، وإظهار 
 F E D C ﴿ :المعجزات لتصديقهــم، فمن أنكر التعليل فقد أنكر النبوة. وقوله تعالى
H G﴾ [الذاريــات: 56]، وقوله تعالى: ﴿ l k j i h﴾ [البينــة: 5]، وأمثال ذلك كثيرة 

في القرآن ودالة على ما قلنا. وأيًضا: لو لم يفعل لغرض ـ أصًال ـ: يلزم العبث»(2).
ويرد حجة المانعين للتعليل تنزيًها له سبحانه عن الغرض بأن الغرض عائد إلى العبد لتحقيق 
نفعه، أو لدفــع الضر عنه، ولذلك فإن المحــذور الذي يخافون الوقوع به من القــول بالتعليل غير 
وارد؛ فالعبد هو المســتكمل بالغرض ال الباري جل شــأنه(3). وذلك إلجماع العقالء على أن ما عدا 
الواجب ـ جل شــأنه ـ ال يصلح أن يكون مصدًرا آلثــار؛ للبرهان القطعّي الــدال على ذلك، فتوقف 
التأثيــر في المعلوالت على العلل شــرعيّة كانت أو عقلية لنقص في المعلــوالت ال لعجز في الواجب 

ـ ، فمنفعة تعليل األحكام بمصالح العباد ترجع إليهم(4). ـ جل شأنه 

د ـ مذهب الحنابلة:
لــم نعثر على كالم صريح في التعليــل لإلمام أحمد 5 ، وأما أتباعه فقــد اختلفوا في هذا، 

وتعددت أقوالهم.
فالقاضي أبو يعلى يقول: «وال يجوز أن يفعل اهللا ـ ســبحانه ـ الشيء ال لغرض وال لداع، خالًفا 
للقدرية والبراهمة والثنوية وأهل التناســخ وغيرهم من طوائف البــدع. والدليل عليه: أن األغراض 

والعلل ال تجوز إال على من جازت عليه المضار والمنافع، ويكون محتاًجا»(5).
وفي المســودة ورد قوله: «... قد أطلق غير واحد ـ مــن أصحابنا ـ القاضي وأبو الخطاب وابن 
عقيل والحلواني وغيرهم في غير موضع: أن علل الشــرع إنما هي أمارات وعالمات نصبها اهللا أدلة 

على األحكام، فهي تجري مجرى األسماء».

التوضيح: (374/2).  (1)
المرجع السابق نفسه.  (2)
المرجع السابق نفسه.  (3)

سلم الوصول: (55/3).  (4)
انظر: المعتمد في أصول الدين: (277).  (5)
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ثم قال: «وهذا الكالم ليس بصحيح على اإلطالق، والكالم في حقيقه العلل الشرعية فيه طول: 
ذكر ابن عقيل وغيره: أنها وإن كانت أمارات فإنها موجبة لمصالح ودافعة لمفاسد وليست من جنس 

األمارات العاطلة الساذجة العاطلة عن اإليجاب»(1).
أما «العلــل العقلية» ـ فقد قالــوا فيها: «القيــاس العقلي حجة يجب العمل بــه، ويجب النظر 
واالســتدالل به بعد ورود الشــرع. وبهذا قال جماعة مــن الفقهاء والمتكلمين، مــن أهل اإلثبات … 
وذهب قــوم من أهل الحديث وأهــل الظاهر ـ فيما ذكــره ابن عقيل: إلى أن حجــج العقول باطلة، 

والنظر فيها حرام، والتقليد واجب».
وقد نقل عن أحمد االحتجاج بدالئــل العقول(2). وأما ابن تيمية ـ فإنــه يجعل القول بالتعليل 
مظهًرا من مظاهــر التوحيد المهمة، وذلك أثنــاء كالمه عن التعليل بأكثر من علة، حيث أشــار 
إلى وجوب تضافر العلل وعدم جواز اســتقالل علة واحدة بالتأثير، إذ إنّ االســتقالل بالفعل من 
خصائص رب العالمين، فيقول: «ال يكون في العالم شــيء بالفعل موجود عن بعض األســباب إال 
يشاركه ســبب آخر له، فيكون ـ وإن ســمي علة ـ مفضية ســببية، ال علة تامة، ويكون كل منهما 

شرًطا لآلخر.
كما أنه ليس في العالم سبب إال وله مانع يمنعه في الفعل، فكل ما في المخلوق مما يسمى علة 
أو ســبًبا أو قادًرا أو فاعًال أو مؤثًرا فله شريك هو له كالشرط، وله معارض هو له مانع وضد، وقد 
قال ســبحانه: ﴿ Ñ Ð Ï Î Í ﴾، والزوج يراد به النظيــر المماثل، والضد المخالف 
وهذا كثيــر، فما من مخلوق إال له شــريك وند، والرب ـ ســبحانه ـ وحده هو الذي ال شــريك له 
وال ند وال مثل، ولهذا ال يستحق غيره أن يســمى خالًقا وال رًبا مطلًقا ونحو ذلك؛ ألن ذلك يقتضي 

االستقالل واالنفراد بالمفعول المصنوع وليس ذلك إال هللا وحده»(3).
ويستطرد قائًال: «... وال يكون في المخلوق علة إال ما كان مركًبا من أمرين فصاعًدا، فليس في 
المخلوقــات واحد تصدر عنه علة: فضًال عن أن يقال: الواحد ال يصــدر عنه إال واحد، بل ال يصدر 

من المخلوق شيء إال عن اثنين فصاعًدا.
وأما الواحد الذي يفعل وحده فليس إال اهللا، فكما أن الوحدانية واجبة له، الزمة له فالمشاركة 

واجبة للمخلوق الزمة له والوحدانية مستلزمة للكمال، واالشتراك مستلزم للنقصان»(4).

انظر: المسودة: (385).  (1)
انظر: المسودة (365).  (2)

الفتاوى: (182/20).  (3)

الفتاوى: (175/25).  (4)
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فأنت ترى أنه 5 قد اعتبر ـ بكل وضوح ـ التعليل من دالئل توحيد الربوبية وأعالمها وأنّه قد 
علّل التوحيد بذلك.

ويشــير ـ أيًضا ـ إلى أن اإلمام أحمد يأخذ بالتعليل مسترشــًدا بما نقل عنه 5 في بعض ما 
يغلظ تحريمه من قوله: «هذا كلحم خنزير ميت»(1).

كما نقل ابن القاســم عنه 5: أنه ذهب إلى أنه ال يجوز الحديد والرصاص متفاضًال: قياًسا 
 علــى الذهب والفضة، وهذا ظاهر في أنــه ـ عليه الرحمة ـ قد علل تحريم الربــا في النقدين، ثُم
قاس عليهما الحديــد والرصاص(2). وابن تيمية ال يرى حرًجا في اعتبــار العلة مؤثًرا وباعًثا وداعًيا؛ 
فيقول: «إن المؤثر الواحد سواء أكان فاعًال بإرادة واختيار أو طبع، أو كان داعًيا إلى الفعل، وباعًثا 

عليه ـ متى كان له شريك في فعله وتأثيره كان معاوًنا ومظاهًرا له»(3).
ويقول ـ أيًضا ـ: «إذا أشكل على الناظر أو السالك حكم شيء هل هو على اإلباحة أو التحريم؛ 
فلينظر إلى مفسدته وثمرته وغايته، فإن كان مشتمًال على مفسدة راجحة ظاهرة؛ فإنه يستحيل على 
الشارع األمر به، أو إباحته، بل يقطع: أن الشرع يحرمه، ال سيما إذا كان مفضًيا إلى ما يبغضه اهللا 

ورسوله».
ويقول ابن القيم: «فإن الشــريعة مبناها وأساســها علــى الحكم ومصالح العبــاد في المعاش 

والمعاد، وهي عدل كلها، ورحمة كلها، ومصالح كلها».
فكل مســألة خرجت عن العــدل إلى الجــور، وعن الرحمة إلــى ضدها، وعــن المصلحة إلى 

المفسدة، وعن الحكمة إلى عبث: فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل(4).
ومن طرائف تعليالت ابن تيمية قوله: «مررت أنا وبعض أصحابي ـ في زمن التتار ـ بقوم منهم 
يشــربون الخمر، فأنكر عليهم من كان معي، فأنكرت على من معي ذلــك، وقلت له: إنما حرم اهللا 
الخمر ألنها تصد عن ذكر اهللا وعن الصالة وهؤالء يصدهم الخمر عن قتل النفوس، وسبي الذرية، 

وأخذ األموال فدعهم»(5).
وقد نص أحمد وإسحاق واألوزاعي وغيرهم: على أن الحدود ال تقام في أرض العدو، ومالحظة 

التعليل في هذا ظاهرة.

الفتاوى: (175/25).  (1)
المسودة: (367).  (2)

الفتاوى: (175/25).  (3)
إعالم الموقعين: (3/3) ط. دار الجيل.  (4)

المصدر السابق: (5/3).  (5)
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5 ـ الخالصة:
جماهيــر العلماء من الصحابة والتابعين ومــن جاء بعدهم ذهبوا: إلى أن أحكام الشــرع معللة 
بجلب المصالح للعبد دنيوية أو أخروية، ودرء المفاســد عنه بكل أنواعها، سواء منها ما كان معقول 

المعنى، وما لم يكن كذلك، ولم يخالف في هذا إال بعض الظاهرية.
وال نــزاع بين القائلين بالقياس فــي تعليل كل ما يجري فيه القياس؛ ذلــك ألن العلة ركن من 
ـ ، وأعظــم أركانه لدى الجمهــور بل عدها بعضهــم ركن القياس  أركان القيــاس ـ عنــد األكثرين 

الوحيد، وما عداها من األركان ليس إال شروًطا لها(1).
كما اتضح أن اإلمام أحمد وأصحابه مع الجمهور في القول في تعليل األحكام، ومالحظة كل ما 
يمكن للعقل البشــري أن يالحظه أو يصل إليه ـ من وجوه العلل والحكــم والمصالح العائدة للعباد 
في أحكام الشــارع الحكيم. واإلمام أحمد ال يعتبر العلة حين تصادم نًصا أو تخرج عليه، فإنه يرى 
فيها ـ في هذه الحالة ـ علة غير معتبرة، وأن المســتدل قد يكون أخطــأ العلة فعليه مواصلة البحث 

واالستمرار في الجهد.
وقــد كان «التعليل» منطلًقا مهًما لبنــاء «الفكر المقاصدي» في وقت مبكــر من تاريخنا لو أن 
االنشــغال «بالقياس» ـ على ما  علماءنا امتدوا بموضــوع «التعليل» في «االتجــاه المقاصدّي»، لكنّ 
يبدو ـ استأثر باهتماماتهم، وهيمن عليها فارتبطت «اتجاهات التعليل به»، والتصقت بماهيّته لتصبح 
أهم أركانه ودعائمه. فكمن الفكر المقاصدي ليظهر ـ في ما بعد ـ بشــكل جعل منه أصًال شــرعيا 
ال يمكن تجاوزه أو إغفاله؛ خاّصة بعد أن أحس علماء المسلمين ـ بعد الصدر األول ـ بخطر الفصام 
بين تعاليم اإلســالم وواقع الحياة، فبدأت تبرز جهود أولئك األعالم بشــكل كبيــر إلبراز المقاصد 
 é è ﴿ واألولوّيــات والمصالح لتثبيت القلــوب والعقول وإقناع األمة بأن شــريعة اهللا كافية وافية
ë ê﴾ [مريم: 64]، وأنّه سبحانه أودع هذه الشريعة خصائص تجعلها قادرة على االستجابة لسائر 

المستجدات والمتغيرات وكانت من أهم وسائلهم في تحقيق ذلك وسيلتان:

6 ـ بيان علل األحكام وغايات اإلسالم ومقاصد الشريعة:
فبينوا أن لكل حكــم وظيفة يؤديهــا، وغاية يحققها، وعلــة ظاهرة أو كامنة يعمــل اليجادها، 

ومقصًدا يستهدفه، كل ذلك من أجل جلب مصلحة لإلنسان أو دفع مضرة عنه في دنياه أو أخراه.
كما أوضحوا أن المقاصد والحكم والغايات والعلل قد تصرح بها آيات الكتاب الكريم، وســنن 
رســول اهللا المبينة له، وقد يصل إليها أهل العلم بالنظر والتدبر فيهما، فيتم «تحقيق مناط الحكم 

التلويح: (353/2).  (1)
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وتنقيحه»، وتتضح المصالح التي تتحقق من كل حكم، والمفاســد التي تدرأ به. وحددوا المســالك 
الموّصلة إلى الكشف عن تلك المقاصد وفهم المصالح وتحديد العلل.

ـون على تناول ذلــك كله ضمن علم «أصــول الفقه» وخصوًصــا في مباحث  وقــد درج األصوليـ
«القياس» و«االســتصحاب». كما نبهت إلــى ذلك كتب المتقدمين مثل الشــافعّي وإمــام الحرمين 
وغيرهما. وربما تناول بعضهم جوانب منه ضمن أســرار التشريع وِحكَمه، كما فعل أبو حامد الغزالي 

في «إحياء علوم الدين».
وقد قويت تلك االتجاهات حتى صار «مراد الشــارع» و«قصد الشــارع» ضالّة المتقدمين 
ومن تبعهم من العلماء الراســخين، ولم تكن األلفاظ لتأسرهم إذا ظهر ما وراءها من حكمة 

وقصد.

7 ـ ترتيب األولويات الشرعية مؤشر مهم على بروز «الفكر المقاصدي»:
لقد كان علماؤنا المتبصرون بدينهم المدركون لمالبســات واقعهــم ينطلقون من رؤية واضحة 
في ترتيب األولويات، فيضعون كل أمر في مكانه المناســب من سلم «القيم الشرعية»، فال يهدرون 

ضروريات من أجل حاجيّات، وال حاجيات من أجل تحسينات.
والعالقة بين الوسيلتين (المقاصد واألولويات) عالقة جدلية: «ففقه المقاصد» يمكّن من «فهم 
الوحي»، و«فقه األولويات» يمكن من «فهم الواقــع»، ويقوم عليه «التدين وفقه التنزيل» تركيب من 

هذا وذاك.

8 ـ فقه المقاصد ومنهجه:
إن «فقه المقاصد» يتأسس على مبدأ اعتماد الكليات التشريعية، والبحث في غاياتها وتحكيمها 
في فهم النصوص الجزئية وتوجيهها. فهو نوع مــن رد الجزئيّات إلى الكليّات، والفروع إلى األصول 

والعمل على الكشف عن مقاصدها وغاياتها.
وال يقف «فقــه المقاصد» عند حدود «التعليل اللّفظي» وهو ليــس بالقياس الجزئّي، بل ينطلق 
من منهج اســتقرائّي شــامل يحاول الربط بين األحكام الجزئية وصياغتها في قانون عام دلت على 
اعتبار الشرع له أدلة كثيرة، وتضافرت عليه شواهد عديدة. وبذلك يعتبر «القانون الكلّي المكتشف» 
مقصــًدا من مقاصد الشــريعة، فيتحول إلى حاكم علــى الجزئيات قاض عليها بعد أن كان يســتمد 
وجوده منها. فهو يشــبه من هــذا الجانب القانون العلمــي التجريبي الذي يســتخلصه الباحث من 
استقراء ناقص لبعض الجزئيّات، ثُم يحكم به ـ في ما بعد ـ على كل مشابه لها لم يشمله االستقراء، 

بعد التأكد من صالحيته للتعميم.
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وينطلق «المنهج المقاصدي» من فلســفة تواترت األدلة الشــرعية االعتقادية والعلمية والعملية 
علــى صحتها، وهي: أن جميع ما وردت به الشــريعة الغراء معقول المعنى، وذو حكمة بالغة، ســواء 
عقل المجتهدون كلهم تلــك الحكمة، أو عقلها بعضهم وغفل عنها آخــرون. فكل حكم ورد في كتاب 
اهللا وبينته سنة رســوله ملسو هيلع هللا ىلص فهو مشــتمل على حكمة معقولة المعنى ظاهرة أو كامنة، تظهر بمزيد 

تدبر للنص، أو سير في األرض، أو نظر في الوقائع.

9 ـ المقاصد وفقه األولويات ومنهجه:
أما فقه األولويات فهو يتأســس على فهم دقيق لوظيفــة التدين؛ فالتدين هــو محاولة لتكييف 
الواقع البشرّي مع الوحي اإللهي، وهي محاولة كثيًرا ما تقف بعض الضرورات في وجهها: من ضعف 
بشــرّي، أو ظرف طارئ، أو مقاومة صلبة من الباطل المتأّصل. وكمال الدين ال يعني كمال التدين، 
، والتدين فعل بشري وسير إلى اهللا ـ تعالى ـ من دون  الدين وحي إلهي ن ال يكتمل أبًدا؛ ألنفالتدي

توقف أو انقطاع أو كمال.
وحتى في عصر النبوة لم يكتمل التدين بيــن الصحابة حق االكتمال رغم كمال الدين، ولذلك 
توفي الرســول ملسو هيلع هللا ىلص وهو يتمنى أن يقيــم البيت على قواعد إبراهيم 0، من دون أن يســتطيع فعل 
ذلك، بســبب الواقع المتصلّب فقال مخاطًبا الســيدة عائشــة: «لوال أن قومـــك ـ قريش ـ حديٌث 
عهدهم بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدر فـــي البيت وأن ألصق بابه باألرض»، 
وفي روايــة: «لوال قومك حديثو عهدهم بكفر» وفي أخرى «ألمـــرت بالبيت فهدم فأدخلت فيه ما 

أخرج منه.. فبلغت به أساس إبراهيم»(1).
ففقه األولويات يقضي بتقديم بعض األمور وتأخير البعض، طبًقا لســلّم القيم الشــرعية. كما 
قّدم النبي ملسو هيلع هللا ىلص مقصد المحافظة على إيمان وإســالم قريش على إعادة بناء البيت بحســب الوضع 

األصلّي الذي أقامه عليه أبو األنبياء 0.

10 ـ التفريط في فقه المقاصد واألولويات:
ويبــدو أنّ فقه المقاصد واألوليات لم يأخذ مداه في الفضاء الفقهي والفكري اإلســالمي، وإن 
وجد لدى ثلة من األعالم المجتهدين بشكل نظري أو منفصل بحيث لم تترتب عليه النقلة المنهجية 
واإلبستمولوجية المنتظرة. ونستطيع أن نعتبر القضايا المنهجية التالية بعض أسباب ذلك االنصراف 

عن المقاصد:

صحيح البخاري: كتاب العلم 123، وكتاب الحج، ص 1481 و1483.  (1)
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هيمنة النظر الكالمي المجرد واالختالف في التعليل والغائية. ـ  1
هيمنة النظر الفقهي الجزئي الباحث عن الدليل الجزئّي للفرع أو الواقعة. ـ  2
سيطرة اتجاه القراءة المنفردة للوحي. ـ  3
ية أو السياق اللغوّي للخطاب الشرعّي. ـ  4 التركيز على األدوات اللفظ
التفكير اإلطالقي الذي قد ال يراعي النسبيّة الزمانية والمكانية. ـ  5
اإلغراق في التنظير واالفتراضات، والبعد عن واقع الحياة العملّي وبروز «فقه األرأيتيين». ـ  6
ع مساحة التعبدّيات فيها، وخاصة شريعة  ـ  7 جاهات الشرائع الســابقة وتوستأثر البعض ببعض ات

التوراة وما أضافه اليهود إليها.
ــة للخلق، وافتراض  ـ  8 ة علــى الحكمة ـ والعبوديعــدم تفريق البعض بيــن العبودية هللا ـ المبني

التماثل بينهما.
دات منهاجية ملزمة منهاجيا، واالقتصار  ـ  9 عدم اعتبار البعض خصائص الشريعة اإلسالمية محد

على اإلشادة بها باعتبارها مناقب مجردة، وما أكبر الفرق بين االثنين.
وبذلك لم تساعد فكرة «التعليل» التي استخدمها المسلمون في وقت مبكر ـ وحوّلها األوروبيون 
إلى منهج تجريبّي بعد ذلك بقرون ـ في خروج العقل المســلم من الدائرة التي حشــر نفسه فيها؛ 

دائرة االنتقال من جزئّي إلى جزئّي.

11 ـ إضاءات على الطريق:
ومع ذلك فقــد وجد النظر المقاصــدي لدى أعالم أفذاذ من ســلف هذه األمــة من أصحاب 
رســول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص ومن أئمة آل بيتــه، ولكن المقاصد لم تأخذ شــكلها باعتبارها علًما مســتقًال كان 
ينبغي أن يؤّســس علم «أصول الفقه» عليــه أو يقف إلى جانبه مع علم الجــدل والقواعد والخالف 
وغيرها، وذلك لألســباب التي ذكرنا ولغيرها، وانشغال العلماء بمباحث العلة والمناسبة والمصلحة 
ونحوها لألخذ بالقياس عند الجمهور والمصالح عند القائلين بها. حتى ظهر ذلك االتجاه عند إمام 
الحرمين (ت: 478هـ)، ثُم اإلمام أبي حامد الغزالــي (ت: 505هـ). وتتابع العلماء على الكتابة في 
ذلك حتى جاء اإلمام أبو إسحاق الشاطبي (790هـ) الذي اعتبر كتابه «الموافقات» أهم مصدر لفقه 
المقاصد. وقد نحى فيه منحى استقرائًيا يزاوج بين العقل والنقل: «معتمًدا على االستقراءات الكلية، 

غير مقتصر على القضايا الجزئية، ومبيًنا أصولها النقلية بأطراف من القضايا العقلية»(1).

الموافقات، ج 1، ص 23.  (1)



المقـاصـد الشـرعيـة128 أعمال ندوة تطور العلوم الفقهية 

ويبدو أن بعض معاصري الشــاطبي قد تأثروا به عرًضا، ومن هــؤالء تلميذه ابن عاصم، الذي 
خصص فصًال بعنوان: «مقاصد الشريعة» في نظمه: «مرتقى الوصول إلى علم األصول».

لكن ربما يصدق على الشــاطبي ما وصف بــه مالك بن نبي ابن خلدون من أنــه «جاء متأخًرا 
عن أوانه أو سابًقا عليه فلم تنطبع أفكاره في العقل المســلم»(1). وكذلك لم تنطبع أفكار الشاطبي 
في العقل المســلم الذي كان يعيش بداية انحطاطه يومذاك، بل ظلت أفكاره مجهولة حتى اكتشفها 
المصلحون المعاصرون: الشيخ محمد عبده والشيخ رشيد رضا والدكتور عبد اهللا دراز في المشرق، 
والعالمتــان محمد الطاهر بن عاشــور وعالل الفاســي في المغرب، فأشــادوا بها وكتبــوا حولها ـ 
خصوًصــا المغاربة منهم ـ كتابات حللت وأصلت وأضافت المزيــد المفيد. ثُم بنى على ذلك التراث 
علماء وباحثون معاصرون في دراســات جادة منها: «المقاصد العامة للشــريعة اإلسالمية» لألستاذ 
الدكتور يوســف العالم 5 ، و«نظرية المقاصد عند اإلمام الشــاطبي» للدكتور أحمد الريسوني، 

و«نظرية المقاصد عند اإلمام محمد الطاهر بن عاشور» لألستاذ إسماعيل الحسني(2).
أما فقه األولويات فرغم وجوده في شكل جزئيات مبثوثة في هذا الكتاب أو ذاك من كتب الفقه 
أو األصول، فإنه لم يوجد في فقهائنا األقدمين من ينظر له كفقه مستقل، كما نظر الشاطبي لفقه 
المقاصد، وقد أشــرنا في مقدمتنا لكتاب «فقه األولوّيات»(3) إلى ضرورة التأســيس لفقه األولويات 
باعتباره «علًما» مستقًال له أصوله وقواعده، نظًرا لحاجة األمة إليه في حياتها الراهنة ولئال يظلم 
كما ظلــم «فقه المقاصد». صحيح أنّ مقاصد الشــريعة صارت ُتدرّس في الكليات اإلســالمية علًما 

مستقًال ال مجرد باب من أبواب «أصول الفقه» ولكن كان ينبغي أن يبدأ ذلك في وقت مبكر.

12 ـ األثر السلبي إلغفال المقاصد واألولوّيات:
يمكن إجمال اآلثار السلبية إلغفال فقه المقاصد واألولويات على العقل المسلم فقًها وفكًرا في 

النقاط التالية:
بقاء الفكر اإلسالمي حبيس الدائرة الفقهية التقنينية التي تبقى ضيقة مهما اتسعت، وخاصة  ـ  1

مهما عممت.
تكريس مفهوم «التعبد» بمعنى «التحنث» المحض وإبعاد مبادئ الوحي عن مجاالت الحياة الرحبة. ـ  2

مالك بن نبي: وجهة العالم اإلسالمي، الفصل الثاني.  (1)
صدرت الكتب الثالثة ضمن منشورات المعهد العالمي للفكر اإلسالمي، فرجينيا ـ الواليات المتحدة.  (2)

راجع كتاب األخ محمد الوكيلي: «فقه األولويات: دراســة في الضوابط» الذي يعتبر جهًدا تأسيسًيا طيًبا في هذا االتجاه. طبع   (3)
المعهد العالمي للفكر اإلســالمي، 1997م، ورســالة د. محمد هّمام عبد الرحيم ملحم «فقه األولويات وتطبيقاته في السياسة 

الشرعية»، رسالة دكتوراه قيد اإلعداد لطبعة عامة.
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اضطراب رؤية المسلم إلرادته ولقيمة فعله ومصدر تقويم ذلك الفعل. ـ  3
فتح باب االرتخاء والكسل أمام العقل المسلم، من خالل التأكيد على المنحى التعبدي ألحكام  ـ  4

الشرع، وإحساس البعض بعدم فائدة البحث عن الحكم والعلل واألسرار الكامنة ورائها.
تكريس النظر الجزئي الذي ال يستنبط قاعدة وال يصوغ قانوًنا، فيعطي فرصة لبروز تصورات  ـ  5

خاطئة لدى البعض، بحيث يســوّغون ألنفسهم اتهام الشــريعة الخالدة بالجمود والبقاء على 
هامش الحياة.

المبالغة في ضبط األلفاظ في الحدود والرســوم المنطقية األرســطية على حســاب األحكام  ـ  6
والمضامين، حتى أصبح العقل المســلم ـ في األطوار األخيرة من حضارته ـ أســيًرا لأللفاظ 

والمصطلحات المتعلقة بالحدود والرسوم.
إظهار الشرع اإلسالمي بمظهر «القانون الميت» الذي تجاوزه ركب التاريخ السائر. ـ  7
االســتغراق في الجزئيات والتفاصيل، واالنشــغال عــن الكليات واألصول، حتــى أصبح العقل  ـ  8

ـ «الذرية» وعدم القدرة على التعميم. المسلم متّهًما من طرف أعدائه ب
التشبث بالتقليد والتبعية، واعتبارهما مصدر أمن يحمي من المغامرة واكتشاف المجهول: ـ  9

وتلـك خـديـعــة الطـبــع السـقـيــميـــرى الجبنـــاء أن الجبــــن حـزم
العزوف عن األخذ باألســباب تواكًال واعتماًدا على مفترض أو متوهم، مع تجاهل أن االرتباط  ـ  10

بين األسباب والمسببات سنة من سنن اهللا الماضية.
إضفاء البعد الشــخصي على الفكرة والمبــدأ، والركون إلى معرفة الحــق بالرجال، بدًال من  ـ  11

العكس الصحيح وهو معرفة الرجال بالحق.
االضطراب في المنطق، واالنحراف في أســاليب البحث، وتجاهل مناهج الحوار واالســتدالل  ـ  12

واالستنباط.
الخلط بيــن الثابت والمتغير شــرًعا، مما ولّد خلًطا فــي قضايا المقبول والمردود، والســنة  ـ  13

والبدعة، والفردّي والجماعّي، وربما الحالل والحرام في بعض العقول.
الميل إلى االرتجال والتســطيح، والبعد عن التخطيط الشــامل والتأصيل الدقيق والتمحيص  ـ  14

العميق.
النزوع إلى تبرئة الذات وتزكية النفس، واتهام اآلخرين بالتســبب في كل الباليا والخطايا،  ـ  15

هرًبا من تحمل المسؤوليّة عن واقع األمة المزري.
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االنشــغال بالشــعارات والتهاويل، وتجاوز المضامين، واســتعجال الثمرات، واالضطراب بين  ـ  16
اليأس القاتل والطمع المبالغ فيه.

الفصل بين العلم والعمل، وبين النظرية والتطبيق، ومــا يترتب على ذلك من نزاعات أحياًنا  ـ  17
بين «علماء اإلسالم» و«العاملين لإلسالم» بشكل يبدد جهود الجميع.

رواج بعض األوهام مثل تعارض النقل والعقــل، والعلم واإليمان مما يولد اضطراًبا في الرؤية  ـ  18
العقائدية والفكرية لفئات مسلمة كثيرة.

تداخل المراتب وعدم القدرة علــى تنظيم األمور في إطار كلي جامع يحــدد لكل منها قيمته  ـ  19
ووظيفته.

سيادة منطق الصراع والنفي بين األفراد والجماعات، أو عدم التنسيق بين جهودها في أحسن  ـ  20
األحوال.

الهروب من الواقع البائس إلى الماضي الغابر أو المستقبل المجهول، ورسم صورة خيالية لما  ـ  21
هو مرغوب بدًال من االعتراف بما هو ممكن والعمل على تحقيقه.

فقدان المعايير الدقيقة في األخذ والترك، والميــل إلى اإلطالق والتحيز للذات أو للحزب أو  ـ  22
للفئة أو للطائفة من دون مبرر شرعي.

هيمنة التفكير األحادي، والتسرع في إصدار األحكام القيمية، ونفي اآلخر صراحة أو ضمًنا. ـ  23
تجاوز مدخل النقد والتصحيح والمراجعة، باعتباره من أهم مداخل أي مسيرة رشيدة يراد لها  ـ  24

الرسوخ والبقاء.
٭ ٭ ٭

13 ـ المقاصد القرآنية العليا الحاكمة: «التوحيد، التزكية، العمران»
بعد أن تعرضنا لتلك المؤشرات القرآنية المهمة يأتي دور الحديث عن المقاصد القرآنية العليا 

الحاكمة، وهي: «التوحيد والتزكية والعمران».

14 ـ محددات عامة:
أ ـ المقاصد القرآنية العليـــا الحاكمة كليات مطلقة قطعية: تنحصــر مصادرها في المصدر 
األوحد في كليته وإطالقه وقطعيته وكونيته وإنشــائه لالحكام، أال وهو القرآن المجيد. وذلك بقراءة 
وفهم وتدّبر ينطلق من «الجمع بيــن القراءتين»، قراءة الوحي وقراءة الكون. وهذا الجمع ال بد من 
تحديد مبادئه وقواعده وأصوله ومناهجه حتى تســتقر وتتيسر ســبل التعامل معه ليستعمل باعتباره 
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محدًدا منهاجًيا قرآنًيا. وقد حاولنا ذلك في رســالتنا الحاملة لهذا العنوان، المطبوعة سنة 1997م 
في القاهرة. وال يــزال البحث في حاجة إلى اســتكمال وتعميــق وتطبيق ليبلغ المســتوى المنهجي 

المطلوب(1).

ب ـ في دائرة بيان الســـنة النبوية للقرآن المجيد وإطار العالقة الوثيقة بينهما تبدو عالقة 
البيــان بالمبين بأجلى صورهــا وأوضحها في بيان الســنة الثابتة الصحيحة لهــذه المقاصد العليا 
الحاكمة، كما نزل القرآن المجيد بها، فإن السنة والسيرة تبدوان تطبيًقا عمليا للقرآن في مقاصده 
العليا الحاكمة تتكامل الســنة معه في وحدة بنائية تقرأ وتفهم في ضوئها آالف األحاديث الصحيحة 
ــاة وال تزال في دوائر  ة المعضواألفعال والتصرفــات النبوية الثابتة التي أدخلتهــا القراءات الجزئي
«مختلف الحديث» و«مشكل اآلثار» ونحو ذلك، ولم تستطع قواعد الجرح والتعديل وموازين األسانيد 
والمتون أن توقف ذلك الجدل الذي دار، وال يزال بعضه دائًرا حتى اآلن حول بعضها، كما لم توقفه 
التأويالت علــى اختالفها عبر العصور. نحو ذلك الجدل الذي أثير حول الســنن المتعلقة بالغزوات 
والمعارك التي خاضها رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص ودالالتها، وسيتضح ذلك بجالء لمن يطلع على دراستنا ـ قيد 
اإلعداد للطبع ـ حول الســنة النبوية ـ إن شاء اهللا تعالى ـ في عصر النبي ملسو هيلع هللا ىلص والعصور التي تلته، 
وفي إطار هذه المقاصد العليا تبدو السنة النبوية بوضوح، بمثابة اللوائح الشارحة للمواد الدستورية 

منهجية «الجمع بين القراءتين» تعني قراءة الوحي وقراءة الوجود مًعا قراءة معاضدية، وفهم اإلنسان القارئ كال منهما   (1)
باآلخــر باعتبار القرآن العظيم معادًال موضوعًيا للوجود الكوني يحمل ضمــن وحدته الكلية منهجية متكاملة يمكن فهمها 
واكتشافها في إطار التنظير لتلك الوحدة الكلية، كما أن الكون يحمل ضمن وحدته الكلية قوانينه وسننه، واإلنسان ـ وإن 
كان جــزءًا من الكون ـ لكنه عند النظر يعد أنموذًجا مصغًرا للوجود الكوني ومســتخلًفا فيه (وتزعم أنك جرم صغير ـ 
وفيك انطوى العالم األكبر) هذه الرؤية أو المنهجية في «الجمع بين القراءتين» ذكر معالمها بإيجاز الحارث المحاسبي 
(ت 243هـ) فــي كتابه «العقل وفهم القرآن». لكن إشــارات الكتاب كانت مرتبطة بالســقف المعرفي الذي كان ســائًدا 
وبالحالة الفكرية العامة. ثم توســع الفخر الرازي في هذا المجال وبنى تفســيره الكبير «مفاتيح الغيب» على هدي من 
هذه «المنهجية» في الحدود التي رآها فيها في عصره. كما وردت إشــارات لها في «الفتوحات المكية» (البن عربي) في 
مواضع عديدة، ومعظم من تأثروا بفخر الدين الرازي نحوا نحوه في هذا المجال. كما وردت إشــارات متفرقة لها لدى 
كثير من المفســرين، ومن أبرز من أعادوا تقديم هذه «المنهجية» من المعاصرين وبلورتها ـ في ما نعلم ـ األخ الراحل 
محمد أبوالقاســم حاج حمد، حيث شــرحها وأوضحها من وجهة نظره، وجعلها في مســتويات ثالثة في كتابه «العالمية 
اإلســالمية الثانية»: مســتوى التأليف بين القراءتين ونسبه إلى سيدنا إبراهيم ! ، ومســتوى الجمع ونسبه إلى سيدنا 
محمد ! ومســتوى الدمج. ويعتبر أخونا أبو القاســم عصرنا هذا بمثابة البداية له. لكننا نرى «الجمع بين القراءتين» 
مغنًيا عن الدخول في ما عداه، وقد أعددت في إطار سلســلة الدروس الحســنية الرمضانية في المغرب 1993م دراســة 
وجيــزة لهذه «المنهجية» حاولت إلقاء مزيد من الضوء عليها، وهي ال تزال في حاجة إلى دراســة وتعميق وتوســع من 
علماء ذوي تخصصات مختلفة لتفهم وتشــيع وتتداول ويكون لها أثرها فــي مجاالت فهم القرآن وبناء علومه المعاصرة، 
وعلى هذه القاعدة المتينة تقوم عملية «إسالمية المعرفة» وبناء نظرية المنظور الحضاري اإلسالمي في مسارها الراهن 
ـ كما نفهما ـ واهللا أعلم هذا: وقد قمنا بإعادة كتابتها، وقامت بطبعها ونشــرها «مكتبة الشــروق الدولية» في القاهرة 

ضمن سلسلة «دراساتنا القرآنية» رقم (2)، يناير، 2006م.
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في النواحي التشــريعية وإن كانت هذه النواحي ال تشــكل إال بعًدا واحًدا، أو محوًرا فرًدا من محاور 
القرآن الكريم العديدة(1).

ج ـ المقاصد العليا ال تعد مقاصد كلية إذا لم ترد بها رســـاالت األنبياء كافة: ذلك ألنها 
تعبير عن وحدة الدين، ووحدة العقيدة، ووحدة المقاصد والغايات في جميع الرساالت وإن تعددت 
بعض جوانب الشــرائع وتنوعت، فليــس كل ما الحت فيه حكمــة أو علة أو ظهرت له مناســبة أو 
المقاصد الحاكمة تســتوعب  مصلحة عد مقصًدا من المقاصد الشــرعية العليــا الحاكمة، إذ إنّ 
«المقاصد الشــرعيّة» بالمفهوم الذي ســاد لدى األصولييّن، والذي قصروا دوره تقريًبا على بيان 
العلة أو الحكمة أو الوصف المناســب الكامن في الحكم الشــرعّي؛ وغايته تحقيق القناعة التامة 
لدى المكلف، أن كل ما جاء به الشــرع إنما هو لتحقيق مصالحه بمســتوياتها الثالثة: الضروري 

والحاجي والتحسيني(2).

د ـ من شـــأن المقاصد العليا الحاكمة أن تكون قادرة على ضبط األحكام الجزئية، وتوليدها 
ـ عند الحاجة ـ في ســائر أنواع الفعل اإلنســاني: القلبّي منها والعقلّي، والوجدانّي والبدنّي ليتحقق 
ربط الجزئيّات بالكليّات ولتهتدي «الكينونة اإلنســانية» بكليتها بهداية اهللا. يقول القرافي (ت 684): 
ج الفروع بالمناســبات الجزئية دون القواعد الكليــة تناقضت عليه الفروع، واختلفت  ومن جعل يخر»
وتزلزلت خواطره فيها واضطربت، وضاقت نفســه لذلك وقنطت، واحتاج إلى حفظ الجزئيات التي 

منذ فترة طويلة ونحن نحاول أن نقدم تصوًرا مناســًبا في قضايا الســنة النبوية المطهرة وعالقتهــا بالكتاب الكريم، وكيفية   (1)
التعامل معها في ضوء هذه العالقة، وبعد سلســلة طويلة من الجهود والحوارات تمكنا من رصد أهم القضايا التي تطورت إلى 
مشــكالت في قضايا الســنة. وما كان ينبغي لها أن تكون لو أنها وضعت في إطارها السليم، وقد شرعت قبل فترة ـ متمهًال ـ 
بإعداد بحث في هذا الموضوع بنيته أساًســا على مالحظات أعددتها لتدريس طالبي في «جامعة العلوم اإلسالمية واالجتماعية» 
وذلــك في مادة الســنة، وقد قارب هذا البحث على االنتهاء وســوف يدفع بــه إلى الطبع قريًبا بــإذن اهللا، ولعل أهم ما قد 
يضيفه هذا البحث هو تحديد العالقة بين الكتاب والسنة تحديًدا لعله يكون أدق مما عرف سابًقا انطالًقا من «نظرية الحكم 
الشــرعي التكليفّي»، وما ترتــب عليها من جعل العالقة بينهما هرمية جعلت منهما مصدريــن ينفصل كل منهما عن اآلخر من 
ناحية، ويشرك بينهما في مباحث مشتركة كأنهما نص واحد من ناحية أخرى، في حين ينسخ كل منهما اآلخر في جانب ثالث. 

واتساع الفكر لكل هذا ينبه إلى مدى الحاجة إلى المنهج الضابط للعالقة بينهما.
بالرغــم من بروز قضية «تعليل األحكام» في القرآن الكريم وظهورها في تصرفات وأقوال وأقضية وفتاوى رســول اهللا ! فإن   (2)
التفات العقل األصولي والفقهي إلى «مقاصد الشــريعة» قد جاء متأخًرا عن كشــفها ـ كما أسلفنا ـ كما أن بلورتها وصياغتها 
في شــكل دليل أصولي تأخرت أكثر من ذلك. أما اســتعمال ذلــك الدليل فقد أحيل إلى القياس وإلــى المصلحة، حتى بهت 
لون «المقاصد» باعتبارها دليًال. وذلك لســيطرة وهيمنة نظرية وخطاب التكليف عليها، فحتى تلك القواعد التي أصلها إمام 
الحرمين ومن بعده الغزالي وغيرهما مروًرا بالعز بن عبد الســالم ثم الشاطبي جاءت متناثرة تحيط بها جزئيات كثيرة جعلت 
من الســهل احتواءها في ثنايا القياس أو المصلحة أو إلحاقها بفضائل الشريعة ومناقبها. كما أن انقسام علماء األمة وأئمتها 
إلى أهل الرأي وأهل الحديث أو عقل ونقل جعل البحث في المقاصد يدور في دائرة بيان فضائل الشــريعة وعقالنية أحكامها 

القائمة على النقل، في محاولة جمع بين الفريقين، ورأب للصدع بينهما، واهللا تعالى أعلم.
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ال تتناهى، وانقضى العمر ولم تقض نفســه من طلب مناها. ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن 
حفظ أكثر الجزئيات الندراجها في الكليات»(1). فمن وفقــه اهللا تعالى لضبط قواعد الفقه وكلياتها 

وأصوله وفروعه مًعا «بالمقاصد العليا» فقد حاز الخير كله.
هـ ـ المقاصد العليا الحاكمة كالمبادئ الدســـتورية ـ في ما يتعلق بالجانب التشــريعي ـ من 
حيث قدرتها على توليد المواد الدســتورية والقواعد القانونية، وضرورة ربطها كلها بتلك المقاصد 
العليا الحاكمة فهي أدلة شرعية نصبها الشارع إلرشــاد المكلفين إلى تقييم أفعالهم والوصول إلى 

أحكامها، سواء رجع المجتهدون إليها أم لم يرجعوا.
و ـ المقاصد العليا الحاكمة فـــي «منظومتنا القرآنية هذه» لن تكون مجرد دليل من األدلة، 
أو أصًال من «أصول الفقه» المختلف فيها أو المتفق عليها، بل ســتكون المنطلق األساس إلعادة بناء 
قواعــد «أصول الفقه» وتجديدهــا، ولبناء «الفقه األكبــر» عليها بعد ذلك ـ إن شــاء اهللا. ولغربلة 
تراثنا الفقهي، وتصحيحه وتنقيته مما لحق به من شــوائب عبر العصور، وإخضاعه لتصديق القرآن 
عليه وهيمنته على جوانبه المختلفة، وتحريره من األبعاد اإلقليمية والقومية ليكون متاًحا على مستوى 

عالمي، وقادًرا على المشاركة في صياغة «الثقافة العالمية المشتركة»(2).
ز ـ إن تشغيل «منظومة المقاصد العليا الحاكمة القرآنية» هذه سوف يؤدي إلى غرس قابلية 
التجدد الذاتي في أصولنا وفقهنا، وسوف تقيهما وتحفظهما من عوامل الفتور والظرفية التي تصيب 

الشرائع(3).
ح ـ إن االعتمـــاد على «منظومة المقاصد العليا الحاكمة» ســوف يســاعد علــى بعث وإحياء 
وإطالق طاقات التجديد واالجتهاد واالعتبار في مصدري الشريعة: المنشئ أال وهو القرآن، والمبين 
أال وهو الســنة، وفي مصادر الفقه وأدواته مما عرف «باألدلة المختلف فيها». وســوف ينقل مهمات 
التجديد واالجتهاد إلى القاعــدة العريضة لألمة، كما أراد القرآن، وســوف يحقق تغييًرا كبيًرا في 

انظر: كتاب الفروق للقرافي (2/1 - 3).  (1)
العالقــة بين القواعد واألحكام الفقهية والقانونية والثقافة المجتمعية عالقة وثيقة جًدا، فالفتاوى والقواعد القانونية والفقهية   (2)
تتحول بعد طول الممارســة وإلفها إلى ثقافة، قد تنسى األمة أصلها القانوني أو الفقهي، كما أن الثقافة كثيًرا ما تبرز أسئلة 
وإشــكاالت على القانون أو الفقه أن يجيب عنها. وهكذا فكل منهما يقدم مداخل إلى اآلخر تبرز بعد ذلك في شكل مخرجات 

وهكذا، فالعالقة عالقة جدل وتبادل وتفاعل بينهما.
البحث في فتور الشرائع ناقشه إمام الحرمين في فصلين في البرهان أثبت في الفصل األول أن ظاهرة «فتور الشرائع» ظاهرة   (3)
قبولها في الشرائع السابقة، وأما فتور الشريعة اإلسالمية فقد اختلفوا فيه: فبعضهم أحال ذلك عليها، ونفى إمكان تقدير ذلك 
عليها لختم النبوة، أما إمام الحرمين نفسه فقد اختار جواز حدوث الفتور في الشرائع كلها، ومنها شريعتنا. وأشار إلى مذهب 
 i h g﴿ :أبي الحسن األشعري وأبي إسحاق اإلسفراييني، وناقش أدلة القائلين باستحالة ذلك الفتور. ومنها قوله تعالى

m l k j ﴾ [الحجر: 9] وبين أن المراد بذلك حفظ القرآن، والحيلولة دون اندراس تالوته أو شيء منه.
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العقلية والنفسية اإلســالمية وطاقاتهما، وعالقاتهما بكتاب اهللا تعالى وبيانه في سنة وسيرة رسوله 
الكريم ! (1).

إضافة إلى ســائر األهداف والمزايا التي ذكرنا؛ فإن «منظومــة المقاصد القرآنية العليا 
الحاكمة» ســوف توجد في أهل الذكر والمعرفة في مختلف المســتويات حاســة نقدية تنطلق 
بها لمعايرة سائر أنواع المعارف اإلســالمية واإلنســانية واالجتماعية، وكذلك الحال بالنسبة 
لبعض العلوم البحتة، وتنقية كل منها مما ال يخدم هذه المقاصد، أو قد يتعارض معها كًال أو 

جزءًا(2).
إن تشـــغيل «منظومة المقاصد العليا الحاكمة» ســـوف يضفي حيويـــة وفاعلية كبيرة 
على «خصائص الشــريعة» لتعمل مع «منظومــة المقاصد» على تنقية تراثنــا الفقهي األصولي 
وتحريرهما من فقه اإلصر واألغــالل والمخارج والحيل، وفقه التقليــد القائم على اعتبار فقه 
أئمة التقليد مثل نصوص الشــارع يتم التخريج عليها، وينسخ متأخرها متقدمها، وقد تقدم على 
النصــوص عند البعض باعتبارها قائمــة على نصوص مضمرة لم يصرح أولئــك األئمة بها، أو 
ألن الفقــه أكثر انضباًطا وتحريًرا مــن النصوص. ـ كما نقلنا عن إمــام الحرمين في ما مر ـ 
كما تخرجنا هذه المقاصد القرآنية وفقهنا من دائرة الفصام بين «ما ُيفتى به فقًها الستكماله 
الشــرائط الظاهرة وال يقبــل ديًنا»، لعــدم تحقيقه للمقاصد، وعكســه ونحو ذلــك من آثار 
جعلت بيــن «الفقه والتربية» حاجًزا كثيًفا دفع كثيًرا من علمائنــا إلى تبني اتجاهات «التصوف 
والعرفان» لمعالجة تلك السلبيات، وغير ذلك من سلبيّات يستطيع نظام المقاصد القرآنية هذا 

إنقاذنا منها(3).
ط ـ المقاصد العليا تنطلق في ما تنطلق منه من خصائص الشـــريعة الخاتمة، وتخرج تلك 
الخصائص مــن دائرة الفضائل المجردة إلى دائــرة الفاعلية والعمل التي أشــرنا إليها آنًفا، وهذه 

الخصائص التي ستقوم «المنظومة المقاصدية» بتشغيلها هي:

إن من أهم ما أتاحه القرآن المجيد للبشــرية باشتماله على الشرعة والمنهاج شيوع وذيوع وانتشار الوعي بالشريعة والمنهاج   (1)
في أوســاط المؤمنين كافة، كل بحســب قدرتــه وطاقاته وإمكانات الوعي لديه، وبذلك كســر القرآن الكريــم حاجز احتكار 
المعرفة الدينية والشــرعية من الكهنة والربابنة في الشرائع الســابقة، وحال بذلك دون إيجاد طبقة من هذا النوع في األمة 
اإلســالمية، وهذه القضية ذات أهمية كبيــرة في بناء الوعي لدى جميع المنتمين إلى األمة المســلمة على الواجبات والحقوق 
والمبادئ والقواعد التي تحكم عالقات الفرد واألسرة والمجتمع، فال تكون ـ هناك ـ فرصة لحاكم أو طبقة سياسية أو علمية 

أو فنية لالستبداد في شؤون األمة بحجة «إنما أوتيته على علم عندي» أو «إني أعلم ما ال تعلمون».
ألن المنظومة المقاصدية منظومة قيمية معيارية تصلح ألن تقاس إليها ســائر أنواع المعرفة، لمعرفة وتمييز العلم النافع من   (2)

العلم الضار، وهي أكثر الوسائل قدرة وفاعلية على ربط المعرفة بالقيم، ورأب الصدع بينهما.
يمكن االطالع على تفاصيل أكثر في الفصل األول من هذا الكتاب.  (3)
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ختم النبــوة الذي يجعل المرجعيــة العليا للقــرآن المجيد المهيمن على الســنة النبوية أ ـ  
وتراث النبوات كلّها بقراءة وفهم بشريين، حيث ال نبي بعد خاتم النبيين(1).

حاكمية الكتاب وبقراءة وتدبر وفهم بشــرّي كما ذكرنا (بديًال عن الحاكمية اإللهية التي ب ـ  
كانت في بني إسرائيل)(2).

شــريعة «المقاصد العليا الحاكمة والقيم والتخفيف والرحمة» بديًال عن شــرائع اإلصر ج ـ  
اة بالتعبّد(3). واألغالل والحرج والالمعقولية المغط

وعالميّة الخطــاب القرآنّي بديًال عن الخطاب «االصطفائي القومي» في الرســاالت الســابقة. 
وهذه الخصائص أوضحت فــي القرآن المجيد ﴿» ¬ ® ¯ ° ²± ³ ´ 
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´﴾ [األعراف: 155 - 158](4).

يعد «ختم النبوة» من أهم المحددات المنهجية، وله دالالت منهجية كبيرة األهمية، وفي ضوئه ينبغي أن تقرأ ســائر القضايا   (1)
ـ التي يكون في قبولها كما هي ما قد يتنافى مع حصر المرجعية العليا للبشرية في القرآن المجيد، وبيانه في السنة النبوية 
إلى يوم الدين ـ مثل: قضية عودة المســيح، وظهور المخلص، والمهدي، وغيرها مما جاءت ببعضه الديانات السابقة، ووردت 

به بعض األخبار عندنا.
راجع بحثنا المنشــور في القاهرة بعنوان «حاكمية القرآن»، وكتاب األخ د. هشــام جعفر «األبعاد السياسية لمفهوم الحاكمية»،   (2)
وكتابنا: «أبعاد غائبة عن فكر الحركات اإلســالمية المعاصرة»، وكتاب أبي القاســم محمد «العالمية اإلســالمية الثانية» في 

مواضع عديدة من جزأي الكتاب في طبعته الثانية.
راجــع: الفصل الثاني من كتابنا «مقاصد الشــريعة»، لالطــالع على قضية «التعبد» ونشــأتها وتطوّرهــا، ولكونها جزءًا من   (3)

خصائص «شريعة بني إسرائيل» وغرابتها وبعدها عن شريعتنا اإلسالمية التي علّلت عاّمة أحكامها وربطت بالمقاصد.
هذه اآليات الكريمة اشــتملت على أهم وأبرز خصائص الشريعة اإلســالمية وربطت بينها وبين عالمية اإلسالم وشريعته: فهي   (4)
الخصائص التي جعلت الشــريعة صالحة للبشــرية كلها في كل زمان ومكان. راجع: مفاتيح الغيب للرازي؛ والتحرير والتنوير 

البن عاشور في تفسير كلّ منهما لهذه اآليات الكريمة.
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ي ـ قد ســـبقت إشـــارتنا إلى أن الفعل اإلنســـاني في وجوده حاصل تفاعل بين تقدير 
العزيز الحميد و«عوالم أمره وإرادته، وعالم األشياء الذي هو عالم تحقيق مشيئته». أو يقال: 
إنــه حاصل التفاعل بين حركــة الغيب وحركة اإلنســان وعالم الطبيعة المســخر. وهذا الفعل 
يتعلق به خطاب الشارع لتصويبه وتســديده وجعله مؤثًرا في قضايا التوحيد والتزكية والعمران 
وفًقا لمتطلبات محددة فــي دوائر تلك المقاصد العليا؛ واالقتضــاء أو التخيير أو الوضع، التي 
يوردها األصوليون في تعريف الحكم الشــرعي هي بعض أنواع التعلق ال كلها، إذ إن اهللا تعالى 
دة، وجعل اإلنسان مختاًرا في توجيه حركته  جعل في الفعل اإلنســاني قوة تأثير في الحياة محد
 ة وصوغ نظام حياته، بحيث يكون منسجًما مع خطاب اهللا تعالى فيكون الفعل اإلنسانياإلنســاني
ـًرا تأثيًرا إيجابيا فــي الكون، أو يكون مغايــًرا للخطاب اإللهي فيحدث فــي الكون أثًرا أو  مؤثـ
آثاًرا ســلبية. إذ المقياس فــي ذلك كله هذه المنظومــة ـ «منظومة المقاصــد القرآنية العليا 
ـ : فالتوحيد يختص به تعالى، وهو حقه على عباده، والتزكية يختص اإلنسان بها وهي  الحاكمة» 
أهم مؤهالته لتحقيق التوحيد والعمران، والعمران هو نصيب الكون في هذه المنظومة التي وإن 

بدا عليها التعدد فإنها واحدة.

ك ـ إن الفعل اإلنســـاني عند محاولة فهم تأثيره يمكن أن ننظر إليه كاألمواج التي تظهر 
عندما تلقي حجًرا في الماء الراكد فترى األمواج تبدأ تنداح في شــكل دوائر متحركة في ســائر 
االتجاهات قبل أن تتالشى، لكن أثر الفعل اإلنساني ال يتالشى، بل يستمر حتى الحساب، لذلك 
كانت مسؤولية من يسن السنة السيئة ال تنتهي عند شخصه، وال تقف عند مسؤوليته الشخصية، 
بل ســيحمل وزر من يعمل بتلك السنة التي ســنها إلى يوم القيامة؛ ألن المقلد الثاني أو الثالث 
أو األلف إنمــا يمثل في الحقيقة إحدى موجات تلك الســنة التي ســنها األول، ولذلك فإن تعلق 
الخطاب بالفعــل يتجاوز جانب االقتضاء والتخيير والوضع التي بنــى األصوليّون نظريتهم العامة 
عليها أال وهي «نظرية الحكم الشــرعي» القائم على خطاب التكليف، وقــد ربطت هذه النظرية 
ســائر األحكام بالتكليف، والتكليف شــامل للمجال االعتقادي، والمجال العملّي في الواقع، ولقد 
استدرج دخول بعض األفكار الفلســفية مثل فكرة «الحد» و«القطع والظن» العقل األصولي خاصة 
لدى المتكلمين إلى البحث في «الماهية» وغيرها؛ والبحث في ماهية «الحكم الشــرعي» أيســر 
وأســهل من البحث في ماهيّة «الفعل اإلنســاني» ودوافعه، وآثاره في الواقع، وماهيّة الواقع نفسه 
الذي يمتد ما بين «عالم األفكار وعالم الجنة والنار»، ومنه الزمان والمكان ونحو ذلك، لذلك 
بة ما يســتحقه من اهتمــام وتفاصيل، بل كان  لم يأخذ الفعل وما يتعلق بحقيقته وآثاره المتشــع
العقــل األصولّي والفقهّي كثيــًرا ما يختزالن الخطــوات للقفز ناحية النتيجــة النهائية، أال وهي 
التقييم والحكم على الفعل باقتضاء الفعل أو الترك إليجاد التعلق المباشــر بين خطاب التكليف 
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أو الوضــع والفعل. ونظرية المقاصد ـ كما برزت وتبلورت على أيدي علمائنا الســابقين قد تكون 
ساعدت على جعل «خطاب التكليف» هو المحور؛ إذ إن المكلف ـ في إطار خطاب التكليف ـ يضع 
كل همه في الوصول إلى حالة اإلحســاس بفراغ ذمته، والخروج مــن عهدة التكليف بقطع النظر 
عن أثر فعله فــي الواقع، ونتائج ذلك الفعل، فالواقع بالنســبة للمكلف هو ما رســمه الفقيه في 
ذهنه أو تصور المكلف نفسه للقضية، فما دام قد حصل لديه ظن غالب بأن الدليل الشرعي قد 
دل على أن ذلك مخرج له من عهدة التكليف فذلك الواقع الذهني هو الواقع بالنسبة إليه وبأداء 
الفعــل وفًقا له يخرج من عهدة التكليــف. أما لو اعتمدت «نظرية المقاصــد العليا» منطلًقا فإن 

الوضع سيتغير بحيث يالحظ الواقع كما هو في نفس األمر(1).
هذه «المقاصد العليا» البتنائها على االستقراء التام آليات الكتاب المحكمة، ولكل ما صح 
عن رســول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص في بيانه، ولتلقي العقول لها بالقبول فإنها «مقاصــد حاكمة عليا» مطلقة 
ال يلحقها «التشــابه» في أي معنى من المعاني التي فســر «التشــابه» بها قديًما وحديًثا، كما 
ال يلحقها التغيير والتبديل والنســخ ـ أيًضا ـ بأي معنى من المعاني التي استعمل «النسخ» بها 

عند القائلين به(2).

ل ـ إن «المقاصد العليا الحاكمة» يمكن أن تســـاعد ـ أيًضـــا ـ على تطوير «نظرية معرفية 
عامة» في العلوم الشــرعية كلها، وكذلك في العلوم االجتماعية أو «علــوم العمران». فبمقدور هذه 
النظرية أن تقوم بعمليات «الوصف والتصنيف والتفسير» وهي ـ في الوقت نفسه ـ تستطيع أن تكون 
موضوعية في ذلك. ويمكن أن نختبر نتائجها بمقاييس مطورة، وهي تسمح ـ أيًضا ـ بتطوير الثقافات 
المحلية والقومية وتستطيع استيعابها، كما تســتطيع إيجاد «نسق حضاري موحد يسمح بقيام مجتمع 
عالمي قادر على اســتيعاب وتجاوز الخصوصيّات الثقافية والمحليــة والقومية، وإقامة مجتمع الهدى 
والحق»؛ فهي قادرة ـ وال شك ـ باعتبارها منظومة على إيجاد قاعدة لفكر عالمّي كونّي؛ ألنها يمكن 
أن تتعامل مع المنهج العلمّي وتقوم عليه بل وتستوعبه، وتوظفه فتستفيد به، سوف تعود على المنهج 
العلمّي ذاته بكثير من الفوائد؛ لعل منها إخراجه من أزمته الراهنة والتصديق عليه وإخراج فلســفة 

العلوم الطبيعية من أزمتها كذلك(3).

راجع: الفصل األول من كتابنا «مقاصد الشريعة» «الفقه التقليدي» والفصل الثالث: «مدخل إلى فقه األقليات».  (1)
راجع: الموافقات للشــاطبي حيث قال: «…إن النســخ ال يكون في الكليات وقوًعا، وإن أمكن عقًال يدل على ذلك االســتقراء   (2)
التام...» الموافقات 63/3، علًما أننا ال نقول بالنسخ في القرآن، ال جوازًا وال وقوًعا، ولنا في هذا بحث سينشر قريًبا إن شاء 

اهللا تعالى.
أزمــة «المنهج العلمي» يمكن االطالع على بعض معالمها في كتاب: «ندوة العلوم االجتماعية» إصدارات المعهد العالمي للفكر   (3)

اإلسالمي، 1997، ودراسات أخرى كثيرة منها ندوة: «الموضوعية في العلوم االجتماعية» تحرير: صالح قنصوه.
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15 ـ المنهج وكيفية التصديق عليه بنظرية المقاصد العليا:
لقد توصلت اإلنسانية بعد جهود جهيدة ومعاناة طويلة، واجتياز مراحل خطيرة، والمرور بثورات 
علمية وعقلية متتابعة إلى ما سمته «المنهج العلمي التجريبي»، وبهذا المنهج حققت سائر إنجازاتها 
المعاصرة، وبهذا المنهج ذاته أيًضا تم تفكيك الطبيعة والتاريخ والدين ثُم اإلنسان نفسه باعتباره 
ابن الطبيعة، وأخضعت «المعارف اإلنســانية واالجتماعية» بناء على ذلك لهــذا المنهج التجريبي. 
لكن النجاح المطلق الذي صادفه «المنهج العلمي التجريبي» في العلوم الطبيعية لم يحظ بمثله في 
العلوم اإلنســانية واالجتماعية، فبدأت تثار بعض التساؤالت حول المنهج ذاته، وما إذا كان فيه خلل 

ا و«أين الخلل»؟ م
وبما أن الخلل لم يبد بحجم كبير لدى الغربيين إلى اآلن، فقد اكتفى بقبول «فكرة االحتمالية» 
بدل «السببية المطلقة» أو الجامدة التي تحتم وقوع النتيجة وفًقا للمقدمات واألسباب، وكذلك قبلوا 
رد المنهج العلمي  ة» بدًال من «اإلطالقيّة»، وذلك الســتيعاب تلك الحاالت التي ال يطفكرة النســبي»

فيها أو ال ينعكس، حتى يتمكن العلماء من إيجاد حل يسمح بتجاوز «أزمة المنهج» الحالية(1).
 m l k j ﴿ :والقرآن المجيد أكد على أنه 4 قد جعل لنا شــرعة ومنهاًجا فقال
n ﴾ [المائــدة: 48]، وقد فهــم «المنهج» و«المناهــج» في الماضي وفي إطار الســقف المعرفي 
الســائد في عصر التدوين فهًما خاًصا، فكانت «الســنة النبوية» نهًجا ومنهًجا لفهم دقائق القرآن 
وبيــان قيمه وأحكامه عند الكثيريــن. وكان «أصول الفقه» بعد ذلك منهًجــا لمعرفة الحكم الفقهّي 
ثين، وهكذا تعددت المناهج واتسع  ين ومناهج المحدغويعند األصوليّين والفقهاء، وهناك مناهج الل
مفهوم «المنهج» حتى شــمل األدوات والشروط والوســائل، ولكنه لم يتبلور باعتباره «قانوًنا ضابًطا 
ل إلى المعارف المتنوعة، ونقدها، وبيان ما يعتــد به منها وما ال يعتد به...» إلى  صارًمــا في التوص
غير ذلك من وظائف عرفت للمناهج في عصرنــا هذا، ولذلك فإننا حين قدمنا رؤيتنا في اإلصالح 
المعرفــي التي أطلقنــا عليها في ما مضى «إســالمية المعرفــة» قدمناها باعتبارهــا قضية منهجية 
معرفية، وجلعنا أركانها قائمة على عدة دعائم، منها: نظام معرفي توحيدي، ومنهجية معرفية قرآنية، 
ــة وعلومها ونظامها المعرفي،  ومنهج للتعامل مع الكتاب الكريــم باعتباره مصدًرا للمعرفة التوحيدي
ومنهجيتها، ومنهج للتعامل مع الســنة باعتبارها المصدر المبين على ســبيل اإللــزام في ذلك كله 
للقرآن المجيد، ومنهج التعامل مع التراث اإلسالمّي ومنه علوم القرآن وعلوم السنة وغيرهما تعامًال 
منهجًيا معرفًيا بحيث تجرى عملية اســترجاع نقدي لذلك التراث في نور القرآن وهدايته، وذلك هو 
التصديق والهيمنة القرآنيّة على تراثنا، ثُم عمل علمي جاد على اســتيعاب وتوظيف ذلك التراث في 

راجع: الهامش السابق.  (1)
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بنائنا المعرفي المعاصر لوصل ما انقطع، ومنهج للتعامل مع التراث اإلنســاني المشــترك بالمنهج 
نفسه: لذلك فإن نظرية «المقاصد العليا الحاكمة» كانت حاضرة باعتبارها منطلًقا يشكل النموذج 
المعرفي المهيأ لإلجابة على األسئلة الفلسفية التي عرفت «بالنهائية»(1) وباعتبارها معياًرا وغاية في 
الوقــت ذاته، وهذه أمور ال تجتمع كلهــا إال في منظومة مقاصد عليا حاكمة وهي هذه التي نؤســس 

لها: «التوحيد والتزكية والعمران».

ـ مدى الحاجة إلى المنهج:
وللقارئ أن يتساءل هل «المنهج العلمي» ضرورٌيّ فعًال للتعامل مع المصدر األساس والمنشئ 
 لإلسالم وللفكر اإلسالمي أال وهو القرآن الذي هو مصدر المنهج؟ وهل «المنهج» العلمي ضروري
كذلك للتعامل مع الســنة النبوية المطهرة، ومــا هو وجه الضرورة لذلــك؟ خاصة ونحن نعرف 
أن هذين المصدرين بالذات قد وجدا واكتمال قبل أن يولــد «المنهج العلمي التجريبي» بكل تلك 
القرون: ما يقرب من أربعة عشــر قرًنا، ووفًقا لمناهج رأى علماء األمــة آنذاك أنها كافية؟ .. إن 
الفكر الفلســفي والكالمي واألصولي والفقهــي والتطبيقي من تراثنا كل ذلــك قد تم وكمل قبل 
أن يولد «المنهج والمنهجية» العلميان بشــكلهما المعاصر بحوالي اثني عشــر قرًنا، فلماذا تكون 
«المنهجيــة» ضرورة اآلن؟ أهــي ضرورة للحاضر وللتأســيس فيه، أم للمســتقبل وضبط قضاياه، 
أم إلعادة قراءة األربعة عشــر قرًنــا الماضية من تاريــخ أمتنا في الحاضر وَميــِز إيجابياتها من 
سلبياتها، وما إذا كانت آثاره ستستمر لتكوين مستقبلنا كذلك؟ وإلى أي مدى؟! ونستطيع أن نقول: 
إن المنهج ضروري لذلك كله!! ولقائل أن يقول: إن األمة قد أنتجت تراثها في إطار سقف معرفي 
كان قائًمــا على النقل والروايــة وتداول المأثور باألســانيد، وحققت بذلك إنجــازات مهمة، ولم 
يمنعها ذلك من إقامة حضارة كانت وال تزال موضــع تقدير المنصفين من علماء العالم، بل كان 
لها دور ال ينكر في تأســيس المنهج العلمي المعاصر!! فبأي منطــق تخضع ذلك اإلنجاز المتقدم 
لهذا المنهــج المتأخر؟ وأنى لنــا أن نعمل معاول نقدنــا وتحليلنا لذلك التــراث بهذه المنهجية 
المعاصرة، التــي لوال إنجازاتنا الحضارية المذكورة ـ لما وجدت ســبيلها إلى الظهور اآلن، ولما 

فرضت نفسها على عقولنا؟
ـ : إن هذه المنهجية التي نتبناها  والجواب عن هذا التســـاؤل المشروع يسير ـ إن شـــاء اهللا 
منهجية قرآنية، جاء القرآن المجيد بجلّ خطواتها وتبنّاها علماؤنا في وقت مبكر، والقرآن هو الذي 

األســئلة النهائية: هي مجموعة األســئلة التي تتصل بالخالق ـ جل شأنه ـ واإلنســان والكون والحياة، واإلجابة عنها هي التي   (1)
تشكل «رؤية اإلنسان الكلية» وتصوره الكامل لما تعلقت األسئلة النهائية به، فإذا صحت اإلجابة صحت الرؤية، وإال اضطربت، 
واضطربت بها مسيرة اإلنســان في الحياة. راجع موســوعة اليهود واليهودية والصهيونية، عبد الوهاب المسيري، القاهرة: دار 

الشروق، 1998، وراجع أيًضا خصائص التصور اإلسالمي، سيد قطب، القاهرة، دار الشروق، 1984.
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ســان على الماضي، وأن آثار الماضي في الحاضر والمستقبل مما  علمنا أن الحاضر والمستقبل يؤس
ال يمكن تجاهله. فالقرآن نفســه اســترجع تراث النبوات كلها من آدم إلى خاتــم النبيين ـ عليهم 
ـ ، وقام بنقده وتنقيته، وبيان ما شابه من شوائب وانحرافات، ثُم بنى عليه الرسالة  الصالة والسالم 
ثيــن وغيرهم لم تكن  ن والمحدالخاتمة. على أن المناهج التي ســادت فــي الماضي عند األصوليي
مناهج كاملة بالمعنى القرآنــّي وال بالمعنى العلمّي المعاصر للمنهج بقدر مــا كانت قواعد منهجية 
دات منهاجية، والفرق شاســع بين االثنين. و«المنهج والمنهجية» الكامالن هما اللذان  أو بعض محد
سيساعداننا على االســترجاع النقدّي المعرفّي السليم لتراث أمتنا وتنقيته مما شابه من شوائب، لم 
تحل تلك المناهج الموروثة بينها وبين اقتحام تراثنا والتغلغل فيه وقد ذكرنا نماذج منها في الحلقة 

األولى من دراستنا في «مقاصد الشريعة».

16 ـ المقاصد العليا الحاكمة وفترات التوقف واالنقطاع:
عقد إمام الحرمين الجوينّي في كتابه األصولّي «البرهان» فصلين طريفين حول «فتور الشرائع» 
و«فتور شــريعتنا». جاء فــي الفقــرات (1520 - 1526): الذي يهمنــا فيه هو االتفــاق على ضرورة 
التجديد الدائم والضبط المنهجّي للشــرائع، وأنّ طول المدى قد يؤدي إلى دروس الشــرائع، وهي 
التي يفتــرض أن يكون الناس على ذكــر دائم لها، فكيــف بغيرها؟ فالمنهج هو الــذي يعيننا على 

االسترجاع والتنقية وإزالة أسباب الفتور ـ على حد تعبير الجويني ـ عن تراثنا(1).
كذلك فإن االســترجاع النقدّي المنهجّي ســيعين على معرفة وتقييم ثُم اســتيعاب وتجاوز آثار 
فترات االنقطاع في تراثنا وتاريخنا من فتــرة المناداة بتوقف االجتهاد، ثُم توقفه فعًال، ثُم المناداة 
بمنعه، ثُم اعتباره في بعض الفترات جريمة يعاقب عليها. كذلك فترة الحروب الصليبية، ثُم سقوط 
بغداد وآثار ذلــك. فالمنهج: هو الذي ســيعين على المراجعة المنضبطة لذلــك التراث والتصديق 

عليه، والتمكين من استيعاب إيجابياته والبناء عليه.
وهنا يرد ســؤال آخر ال تخفى مشروعيته، وهو هل ســنأخذ هذا المنهج العلمي التجريبي الذي 
اشتمل القرآن المجيد على معالمه ومحدداته والذي توصلت الحضارة المعاصرة إليه وسخرته وبنت 
نفســها بمقتضاه، فهل نأخذه كما هو؟ وهو منهــج بعد انفصاله عن القرآن لم يعــد يعتّد بالمعرفة 
الغيبيّة، بل يتجاوزها ويعتبر المعرفة العلمية: «كل معلوم خضع للحس والتجربة»(2) والوحي ومعارفه 
ال تخضع للحس وال للتجربة المخبرية!! أو أن علينا أن نقوم بعمليّة التصديق والهيمنة عليه «بمنهجية 

القرآن»؟ و«استيعابه وتجاوزه» بها؟!!

راجع: الهامش رقم (2) ص 138 - 139.  (1)
هذا هو تعريف «اليونسكو» للمعرفة العلمية المقبولة، والذي عممه عالمًيا.  (2)
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والجواب: إن أول وصف يمتاز به «منهجنا» عن ذلك «المنهج» أن منهجنا مستمد من مرجعيتنا، 
من القرآن المجيد ـ كما ذكرنا ـ ولذلك فإن منهجنا ال يتجاهل الغيب بل يضيف بعد «الغيب» إلى 
الواقع المادي المحســوس القابل للتجريــب، ويربط بينهما بحيث نصبح قادريــن على إدراك حركة 
الغيــب وأثره في الواقع وفي الحركة الكونية كقدرتنا على إدراك آثار الفعل اإلنســاني فيه، والغيب 
بمفهومه الشامل قد شــكل غيابه جزءًا أساســًيا في مجموعة العوامل التي أفرزت المنهج المعاصر، 
وباســتحضار هذا البعد الغائب تبدأ عمليــة «الجمع بيــن القراءتين». وكما أن إضافــة هذا البعد 
ســتخرج المنهج ذاته ـ كما أشــرنا ـ من أزمته الراهنة التي بدأت آثارها تشــكل تهديًدا له. فعلى 
العقيدة بأركانها كلها ســتقوم الرؤيــة الكلية، والنظام المعرفي، والنمــوذج المعرفي الكلي وعليها. 
وعلى الجمع بين القراءتين يقوم ويرتكز المنهج، ويحقق آفاقه وأبعاده، وال يحتاج المنهج ليســتقيم 
إلى إدخــال تعديالت على ذاته، أو على محدداته: فتبقى الســببية وغيرها من محددات المنهج كما 
هي؛ ألنها ســنن كونية ال تتبدل وال تتحول وال يملك أحد أن يدخل شــيًئا من ذلك عليها إال واضعها 

نفسه 4 لبيان قدرته، أو ليستبدل سنة بسنة أخرى إن شاء ذلك.

17 ـ كيف نستخلص القوانين الموضوعية من القرآن؟:
إنّ «الجمــع بين القراءتين» الذي نتحدث عنه يغاير مفهــوم «الجمع» الذي يردده كثيرون على 
سبيل ذكر فضائل القرآن، فالجمع الذي نعنيه يعمل على اســتخالص قوانين من القرآن استخالًصا 
موضوعًيا بحيث تتحول الســنن والمعرفة الغيبية في القرآن إلى قوانيــن موضوعية يمكن أن تدرس 
ويجرى تداولها وتبادلها، وتنتقل من باحث إلى آخر بشكل موضوعّي، مثلها مثل أية حقيقة موضوعية 
أخرى مأخوذة من عالم الشــهادة. فمثًال إذا أردنا أن نقرر غاية الخلــق، وننفي العبث نفًيا مطلًقا، 
فيمكن أن نطرح علــى القرآن المجيد ســؤاًال: أخلق الخلق لغايــة، أم خلقوا لغير شــيء؟ فالقرآن 
المجيد عند النظر فيه يؤكد أنه لم يخلق الخلق عبًثا أو ســدًى أو باطًال، بل خلق ذلك كله بالحق، 
وخلقــه ونظامه كان لغاية، ثُم يحدد هــذه الغاية بدقة تامة. فهذه «الغائية» قانون فلســفي ينعكس 
على باليين الجزئيات في الكون والطبيعة والحياة واإلنســان، ويوجه حركــة البحث في الموجودات 
والظواهر لمالحظة هذا البعد المهــم، وينفي العبثية والمصادفة نفًيا تاًمــا، ويدفع بحركة البحث 
العلمّي للغوص وراء المقاصد والحكم والغايات، وعدم التوقف من دون الكشف عنها، ولهذا أهميته 
الكبيرة في انطالق العقل اإلنســانّي وراء البحث العلمي واتســاع آفاقه. ثُم يمكن لنا أن نطرح على 
القرآن ســؤاًال آخر: أهناك مصادفة في الكــون والحياة وظواهرها وحياة اإلنســان والحركة بصورة 
عامة؟ وهــل يحق لنا أن نقول عن أي شــيء في الطبيعــة والكون والحركة والحيــاة: إنه قد حدث 
مصادفة أو على ســبيل المصادفة؟ وهل نجد فيك أيهــا القرآن أّي مثال على ذلــك؟ هنا ـ أيًضا ـ 
ســيجيب القرآن عنها؛ بأن ال مصادفة في الوجود وأن أي شــيء بتقدير وحساب وأجل، وأن ال مجال 
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للمصادفة، وهكذا نســتمر بصوغ أســئلتنا والتوجه بها إلى القرآن لنســتنطقه الجواب، ونجمع هذه 
القوانين العلميــة القرآنية، والقــرآن حين يمنحنا هــذه القوانين ال يقدمها على مســتوى ذوقي أو 
لي، بــل يقدمها على أعلى مســتوى معرفّي. فنأخذ هــذه القوانين القرآنيّة الموضوعية والســنن  تأم
ونذهب بها إلى الواقع؛ لنكشف أن الرسالة الخاتمة ليســت كالرساالت التي سبقتها، فهي لم تقم 
على الخوارق وقهر العقل اإلنساني بما يدهشه ويحيره ويفرض عليه االستسالم لالمعقول، بل قامت 
مات. والعقل اإلنســاني في هذه  بات والنتائج بالمقدعلى المنهج والمنطق، وربط األســباب بالمســب
الرســالة يتمتع بكامل صالحياته له، بل عليه أن يســتثمر كل طاقاته؛ فال خوارق في العطاء اإللهي 
كتفجير الينابيع بضرب الحجر بالعصا، وإنزال المن والســلوى، وال خــوارق في عقاب دنيوّي صارم 
للمسخ قردة وخنازير، وال إكراه على أداء الطاعات بخوارق أخرى كرفع الجبل والتهديد بإلقائه على 
المخاطبين ودفنهم تحته، بل هو خطاب منهجي ومنطقي يخاطب اإلنســانية كلها لتجنيدها لتحقيق 
األهداف التي ال تتحقق إنســانية اإلنسان من دونها. فاإلنســان ال يتفاعل في هذه الرسالة الخاتمة 
مع الخــوارق والغيوب، بل هو يتفاعل مع العالم الطبيعي ومع الواقع المنظور، إنه يتعامل بقوى وعيه 
التي زود بها: السمع والبصر والفؤاد مع العالم الطبيعي والسنن والقوانين اإللهية التي تحكمه، بل 
ومع الغيب النسبّي الذي هو بمواجهة اإلنسان والعالم الطبيعي، ال مع الغيب المطلق ـ الذي هو من 
أمر ربي. وإن كان إدراك حكمته قد جعل في متناول العقل اإلنســانّي أيًضا. فالقوانين المشار إليها 
سابًقا تجعل جانب الغيب مدرًكا في إطار مكونات الواقع الذي يقرأ بمحددات منهجية علمية وقوانين 

مستخلصة من القرآن ذاته، أو تمت مصادقة القرآن عليها واستيعابها وإعادة انتاجها من قبله(1).

18 ـ بعض المحددات المنهاجية:
المحددات المنهاجيــة القرآنية كثيرة جًدا، ومنها: أنّ هذه الرســالة الخاتمــة وحاملها كالها 
 P O N M  ﴿ ،[107 :األنبيــاء] ﴾ d c b a ` ﴿ رحمــة للبشــرية
 ^ ] \ [ Z Y X W V U ❁S R Q
_ ` f e d c b a ﴾ [المائدة: 15 - 16] حين ُقرئت هذه 
اآليات في الماضي وضعت في دائرة الفضائل والمناقب الخاصة بالرســول وبالرســالة، وهي ال شك 
جزء من ذلك ودالة عليه، لكــن داللتها المنهجية أكبر بكثير من ذلــك؛ فكونهما رحمة يضع جملة 
من القواعد األصولية يســتغرب غياب بعضها عن كثير من األذهان؛ فكون الرســالة والرسول رحمة 

إن هناك العديد من اآليات واألخبار جاء بذكر معجزات بعضها حســية، ونسبتها إليه ! نحو نزول المالئكة في معركتي بدر   (1)
وأحد، وغيرها، لكن المعجزة الوحيدة التي جرى التحدي بها ـ وحدها ـ هي القرآن الكريم، ولذلك جاء في التنزيل: ﴿ ¦ 

§ ¨ © μ ´ ³ ² ± ° ¯® ¬ « ª ¶ ﴾ [العنكبوت: 51].
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يغير كثيًرا من القضايا؛ فال تكليف بما ال يطاق، وال تبعية لشــرائع اإلصر واألغالل قبلنا، وال حرج 
في هذه الرســالة وشــريعتها بأي معنى من معاني الحرج، واألصل حل الطيبــات وتحريم الخبائث. 
واألصل في المنافع اإلباحة أو القدر المشترك بين الطلب والجواز. واألصل في المضار المنع ـ وهو 
ـ ، واألصل في التكليف التشريف والتزكية ال اإلذالل واإلخضاع.  قدر مشترك بين التحريم والكراهة 
واألصل في التشــريع مالحظة المقاصد المعقولــة والتعليل والغائية ورعايــة المصالح. واألصل في 
العقود اإلرادة اإلنســانية الحرة، إال ما قام دليل على اســتثنائه. واألصل فــي العبادة التوقيف. فال 
تمارس عبادة لم يقم الدليل على وجوب أو اســتحباب ممارســتها وهكذا. هنا تبدو «مقاصد القرآن 
العليا الحاكمة» قضايا أصيلة ثابتة في هذه الشــريعة، بل هي األصل. وتبدو األحكام التي تعد غير 
معقولة المعاني، أو ما يطلق عليه «التعبدّيات» اســتثناءً من ذلك األصل في هذه الرسالة الخاتمة، 
وهو اســتثناء غير مطلق؛ ألنّ العبادة بكل ما تتناوله معللة بالتزكية، فهي مقاصدية ومعقولة المعنى 
على أنّ هــذه األمور يغلب عليها: إن ما خفيــت حكمته في زمن قد برزت في زمــن آخر. أو أنها إن 

خفيت على بعض العلماء ظهرت آلخرين.

19 ـ لماذا البحث عن المقاصد القرآنية العليا الحاكمة؟:
 } | { z y﴿ نظام الحياة بناه خالــق الحياة واألحياء 4 على الزوجية
~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ ﴾ [يــس: 36]، وكال الزوجين فــي حركة دائبة، فهناك 
فاعل وهناك منفعل يتولد عنهما ثالث عند االتحاد أو االلتقــاء، فإذا انفصال فهناك دورة أخرى أو 
دور آخر، وفي داخل هذا النظام الزوجي ما يحول بين اإلنسان وبين السقوط في «الواحدية المادية» 

التي تقود إلى اإليمان بهيمنة الطبيعة أو المادة على كل شيء وتحويلها إلى مرجعية مطلقة.
واإلنســان مدني بطبعه، فهو لم يخلق ليحيى وحيًدا، فوحدته الصغرى ليس الفرد، بل األسرة، 
ووحدته الكبرى اإلنسانيّة ال القبيلة وال القوم، وبين الوحدتين الصغرى والكبرى يبني شعوًبا وقبائل 
ومجتمعات وأمًما ليحقق التعارف، فالتآلف، فالتعــاون باتجاه تحقيق غاية العمران، وقبلها ال بد أن 

يتحقق بالعبادة انطالًقا من التوحيد لتحقيق التزكية.
وفــي دورات الجدل والصعود والهبوط لدى األمم تحدث انشــطارات، وتقــع صراعات، وتظهر 
تباينات بين األمم والشعوب أحياًنا، وقد تبدو تلك االنشطارات واالنقسامات في األمة الواحدة ذاتها 
بين فصائلها أو بين أجيالها، وبأســباب مختلفة، لذلك فإنه ال بد أن يكون لكل أمة وفيها «مكانزم» 
أو آليّة أو منهج منها ثابت ومســتمر للتجديد، وجعل االنشطارات واالنقسامات تصب في إطار البناء 
والفاعليــة، ال في إطار الهدم والتخريب والتفكك ووحدة المقاصد والغايات تهيمن على ســائر تلك 

األعراض، وتحول وجهتها في االتجاه اإليجابّي.
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إن وسائل وأدوات احتواء االنقسامات ووضعها في إطارها، وجعلها تصب في إطار البناء ال الهدم 
تقتضي معرفة تامة بطبيعتها وأســبابها ومكوناتها واآلثار التي يمكن أن تنجم عنها، وكيف يتم ذلك 

ومنظومة المقاصد العليا تعد إطاًرا تفسيرًيا فريًدا لهذا كلّه؟
وأمتنا المسلمة ليســت بدًعا من األمم، وليســت اســتثناءً من ظاهرة االختالف واالنقسام بعد 
التوحد، أو االنشــطار بعد االلتئام، واالختــالف بعد االئتالف، فكما أن هــذه الظواهر تمثل ظواهر 
طبيعية فيها، شأنها في ذلك شأن بقية األمم، لكن فعل الغيب وأثره في ائتالفها وفي اختالفها بارز 
يدخل ـ وبشــكل قوي وفعال ـ في ائتالفها واختالفها. فاالئتالف هناك يدل عليه وعلى فعل الغيب فيه 
 P O N M L K J I H GF E D C B A﴿ :قوله تعالى
 b a ` _ ^ ]\ [ Z Y X W V U T S R Q
 z y x w ﴿ :[آل عمران: 103]، وفي االختالف يشــير لفعل الغيب فيه قوله تعالى ﴾ d c
 ° ¯ ®¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ے ~ } | {
́ ﴾ [األنعام: 65]، ﴿  ) ( * + , - . / 0   ³ ² ±
إذا  اإلصــالح  فحــركات  [المائــدة: 14]،   ﴾ :  9  8  7  6  5  43  2  1

تجاهلت هذه القوانين؛ فإنها تنتهي إلى أن تكون نتائج عملها هباءً منثوًرا.
لقد بدأت االنقســامات في تاريخ أمتنا بطبيعة رأســية: فكانت نتيجتها أن صرنا فرًقا وطوائف 
ومذاهب في الماضي، وانبثقت تلك االختالفات عن االختــالف في فهم الخطاب القرآنّي وتطبيقاته 
من كتاب واالضطراب في فهم العالقة بين الكتاب والسنة، واالختالف في تفسير الخطاب وتأويله، 
ثُم تطبيقه: فلم تفارق اختالفاتنا التاريخية الصبغة الدينية، ولم يعهد في تاريخنا الخروج بالكلية 
عن الكيان االجتماعّي اإلســالمّي وارتبــط ائتالفنا باجتماع كلمتنــا على الكتاب الكريــم، وتفرقنا 
باختالف الكلمة حوله أو نســيان أو تجاهل بعض ما ورد فيه ﴿ ) ( * + , - 

.﴾: 9 8 7 6 5 43 2 1 0 / .

في عصرنا هذا تراجع دور الجانب الدينّي في تحقيق االنقسامات بعد سيادة النموذج العلماني 
لفترة طويلة، وبعد ما برزت آثار الثورات العلمية المتالحقة في تداخل ظاهر بين األنســاق الثقافية 

والحضارية: فتغيرت طبيعة االنفسامات، وتباينت آثارها فبرزت ظاهرة «الفصام بين األجيال».
ففي الماضي كان الجيل الالحق يقلد الجيل الســابق ويتشبث بتراثه ﴿ { ~ ے ¡ ¢ 
£﴾ [الشعراء: 74]، ﴿Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì ﴾ [الزخرف: 22]، 
 4 3 2 1 0 / . - , + * ) ( ' & % $ # " ! ﴿
5﴾ [الزخــرف: 23]. أما في عصرنا هذا فإن فصــام األجيال يجعل االبن كثيــًرا ما يقول ألبيه 
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ولجيل أبيه وهو يحاول إيجاد أعذار عن تجاوزه لبعض ســنن وعادات السابقين: زماني غير زمانك، 
ومــا كان صالًحا في زمانك لم يعد يصلح لزماني، جيلنا غير جيلكــم. وكان اإلمام علّي ـ كرم اهللا 
وجهه ـ مــن أوائل من تنبه إلى هذه الظاهرة من ســلفنا، لذلك أثر عنه أنّه قال: «أحســنوا تربية 

أبنائكم فإنهم خلقوا لزمان غير زمانكم»(1).
ومن هنا يبدو ـ واضًحا ـ خطأ الذين يحرصون على جعل أبنائهم صورة طبق األصل منهم. إنهم 
ونهم من حيث يتوهمون أنهم ينفعونهم، وكان عليهم أن يعلموهم  ظلم!! ويضر يظلمونهم في ذلك أي
الكليّــات القرآنية واإلســالمية ويدربونهم علــى كيفيــة إدراج التفاصيل والجزئيــات، في المقاصد 
والغايات ومعرفة حجم الفروع والمفردات بالنســبة للكليّات كأن يؤكد اآلباء على األبناء ضرورة أن 
يكافحوا وأن يتعلموا، وأن ال يكتفوا بالمحافظة على ما ورثوا، بل يتعلمون كيف يبنون عليه، ويضيفون 
إليه ونحو ذلك. وهنا يمكن أن نلحظ أثر انشــطار األجيال في اختالفات األمة في قول زعيم «حزب 
الوسط اإلســالمّي» المنبثق عن اإلخوان المسلمين في مصر أبو العال ماضي: «إن شباب الناصريين 

ميهم» وهو في قوله هذا يعبر عن هذه الظاهرة بشكل قوّي. أقرب إلينا من شيوخ اإلخوان ومتقد
هنا ينبغــي للمربين والدعاة والمتعاملين مع الشــباب أن يدركوا أن تفاصيــل وجزئيات الفهوم 
والمعــارف التراثية المنقولة عــن اآلباء واألجداد وأجيالهــم والتي تبلورت في ما عــرف بـ«العلوم 
النقلية» في شــكل تفسير وفقه وغيرهما يصعب أن تكون هي الفهوم المقبولة لدى الشباب واألجيال 
الطالعة والمســلمين الجدد. فما كان يؤخذ لدى اآلباء واألجداد باعتباره مسلمات وقضايا غير قابلة 
للنقاش ال يمكن للشــباب واألبناء أن يأخذوها أو يتقبلوها باألســلوب ذاتــه، وإذا قبلوها أو أكرهوا 
بشــكل أو بآخر فســيحدث لهم انفصال عن عصرهم وفصام يحملهم على رفــض العصر وأهله وما 
فيه فتبدأ ظواهر التكفير والتفســيق والتبديع بالذيوع واالنتشار!! كما يبدأ عندهم تشبٌث بالماضي، 

ومحاولة لالرتداد إليه، والعيش فيه أو التخلي عنه واالنسالخ منه.
في عهد اآلباء واألجداد اســتطاعت عمليات تطبيق الفقه اإلسالمي ولو في بعض جوانب الحياة 
أن تحقق نوًعا من االندماج أو االمتزاج والتداخل بين الدين والثقافة، فلم يكن هناك اختالف كبير 
بين «العيب والحرام» فكانت عملية التزام األبناء واألجيال الطالعة بالدين ســهلة بسيطة ال يترتب 
، وال صراع مــع الواقع االجتماعّي، أمــا هذه األجيال فإن معاناتهــا كبيرة جًدا،  عليها صراع نفســي
ويصدق عليها بشكل دقيق منطوق الحديث القائل: «... يكون القابض على دينه كالقابض على جمرة 
من نار»(2)، وكل ذلك ناجم عن الفصام والفروق الهائلة بين الدين والثقافة، نتيجة تداخل األنساق 

الثقافية وتأثير النسق المعرفي الغربي العلماني السائد عالميا بخاصة.

راجع نهج البالغة، شرح ابن أبي الحديد، بيروت: دار الجيل، 1987م.  (1)
الحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه والحاكم والبيهقي في شعب اإليمان.  (2)
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ليس هذا فحســب، بل ال بد من تغيير شامل في خطابنا للشــباب ولألجيال الطالعة، حيث إن 
الخطاب الذي وجه لآلباء فحركهم، وطرق ووســائل اإلقناع التي استعملت في إقناعهم لم تعد ذات 
فاعلية أو تأثير في أجيال الشــباب واألجيال الطالعة: فال بد من منطق جديد، ووسائل إقناع أخرى 
مغايرة وحجج جديدة فاعلة تنبثق عن دراســات متعمقة لعقلية الشباب السائدة ونفسياتهم، والثقافة 
المهيمنة ومرّكباتها وطبيعتها والمقاصد القرآنيّة العليا الحاكمة هي المنطلق الســليم باتجاه إعادة 

صوغ الخطاب اإلسالمي.
في جيل آبائنا وأجدادنا وفي شــطر كبير من جيلنا نحن كان الصراع مع الحكام ومع االســتعمار 
والخطاب السياسّي محور التركيز واالهتمام، وأهم وسائل التحريك للجماهير لعالقته باستعادة الهُوية 
 والخيري واالجتماعي يالعمل العلمّي والثقافّي والفن والمحافظة عليها. أما في جيل هؤالء الشباب، فإن

بطرق مختلفة وحرة: هي التي تصلح ميادين لتنافس الشباب وتفجير طاقاتهم، وإشعارهم بذواتهم.
وهنا يأتي دور الفقهاء المعاصرين وتبدو خطورته البالغة، وصعوبته الكبيرة: فإن حقوق الشباب 
واألجيال القادمة علينا كبيرة جًدا: فنحن مطالبون بأن نساعدهم بكل ما نستطيع على التدين، ونيّسر 
لهم ســبله، ونعينهم على االلتزام به ـ بعد الوعي على واقعهم والثقافة السائدة فيه، والقضايا التي 
طرحها عليهم عصرهــم، والتغيرات النوعية الخطيرة التي أفرزت هــذا الواقع. وهنا ال نجد مندوحة 
عن ممارســة االجتهاد لبناء فقــه جديد لألكثريات في بالد المســلمين، ولألقليات في ســائر أنحاء 
األرض فقًها ال يؤدي إلى تغيير أي شيء من ثوابت العقيدة والشــريعة، بل يؤدي إلى إعادة بناء فقه 
التدين، ليجعل منه فقًها معاصًرا ســليًما بحيث يستطيع اإلنسان أن يكون متديًنا، من دون أن ينفصل 

عن عصره وواقعه، ومعاصًرا من دون أن ينفصل عن عقيدته، أو يتجاوز ثوابت شريعته.
إن فقهاءنا في عصور اإلنتاج الفقهــي تغلبوا على هذه األزمة: أزمة «فصام األجيال». والفصام 
بين «التدين والثقافة» بوســائل كثيرة، وقد رأينا من مرونتهم وقدراتهم ما يثير العجب. أما الفقيه 
المعاصر فقد عجز عن أداء هــذا الدور ـ في عصرنا هذا ـ عجًزا بيًّنا، دفع الكثيرين إلى الشــك 
في وجود «الفقيه النفس» القادر على رد الجزئيات إلى الكليات، وإدراك المقاصد، وااللتفات إلى 
المصالح: فكان فقه الكثيرين وفتاواهم فتنة للناس عن الدين والتدين بأكثر مما كانت حًال عاجًال 
لمشكالتهم(1). وال شك أن المســؤول األكبر عن هذه الحالة هو العملية التعليمية التي تنتج الفقيه 

األصل في الفتوى أنها رخصة من مفت مؤهل للفتوى، درس الواقعة بجوانبها المختلفة دراســة عميقة مكّنته من حسن تكييفها   (1)
وتحويلها إلى ســؤال فقهي، ثم أحســن اإلجابة عنها اســتناًدا إلى الدليل وإدراًكا للتعليل، وفقًها لكليــات التنزيل. لكن مما 
ال شــك فيه أن هناك فتــاوى كثيرة تتحول إلى فتنــة لعباد اهللا عن دينه، ولــدي أكثر من واقعة، منها على ســبيل المثال: 
وقائع لســيدات غير مســلمات ذهبن إلى بعض المتصدين للفتوى إلعالن إســالمهن، ولما أخبرها ذلك المفتي بأنها بمجرد 
=نطقها بالشهادتين ودخولها في اإلســالم يحرم عليها زوجها، وتحرم عليها اإلقامة معه، وزودها بقائمة طويلة من المحرمات 
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المعاصر، فهذه العملية في جوانبها ـ كلها ـ في حاجة إلى إعادة نظر «األســتاذ والطالب والكتاب 
والمؤسسة» فما لم يعد النظر في كل جوانب العملية التعليمية، بحيث يعاد بناؤها بشكل سليم فإنه 
ال مجــال لتحقيق نهضة في بالد المســلمين، أو إنجاح خطط التنمية أو إحداث التحول السياســي 
واالجتماعّي واالقتصادّي فيها نحو األفضل. كما لن نســتطيع أن نمكن لألقليات حيث تعيش، ونجذر 
وجودها، وقد تواجه األقليات المســلمة في أوروبا الغربية وأمريكا في المستقبل القريب أو البعيد، 
نفس المصير الذي واجهته األكثرية المسلمة في األندلس ثُم في البوسنة والهرسك، وكذلك ألبان 
كوســوفا: فاألمر جد خطير. وهذه الفتاوى التي يصدرها بعض الدعاة وأئمة المساجد والمتفيقهة، 
وأنصــاف الفقهاء، ال يلقون باًال لنتائجها وال آلثارها ومآالتهــا، وال يدرك بعضهم أنّ لها ما بعدها 
وال شــك؛ ولذلك فإننا نوصيهم ونوصي أنفسنا بتقوى اهللا في الســر والعلن، وأن ال يتردد من لم 
يجد في نفســه القدرة على الفتوى في شيء من الوقائع أو ال يستطيع أن يدرك مآل فتواه أن يقول: 
«ال أدري» فمن أخطأ قــول «ال أدري أصيبت مقاتلــه»، كما نقل عن اإلمام مالــك. إن كثيًرا ممن 
يتصــدون للفتوى في النــوازل والوقائع في الغرب خاصة يهملــون «التغيرات النوعيــة الهائلة التي 
حدثت نتيجة صيرورة تاريخية ماضية» فيتوهمون أن التغيرات التي يأتي الزمان بها إنما هي تغيرات 
كمية فقط، ومن ينطلق من هذا المنطلق ير أن المعالجات الفقهية التي صلحت في زمن ما تصلح 
ـ ال محالة ـ في كل زمان، وأن الخطاب الذي صلح فــي وقت ما يمكن تكراره في كل وقت، وليس 
األمر كذلك، فنحن أمام واقع معقّد مغاير نوعيا ألّي واقع سابق، وهذا الواقع صيغ في ظل صيرورة 
وتحوالت نوعية أحدثتها ثورات تالحقت خالل القرون الســابقة حتى بلغت هذه الضوابط المنهجية 
والمنطقيــة التي أفرزتها حضارة قادرة على تحقيق مســتوى من الهيمنة على ســائر جوانب الحياة 
المعاصرة، وأسست قواعد فهم إنساني مشترك لمخلتف القضايا التي تواجهها البشرية اآلن، بحيث 
تأسس إطار عالمي للفكر اإلنســاني جعل جهود البشــرية تتجه نحو النمو والتطور المادّي لتجاوز 
أزمات اإلنسان، وما لم يبرز مصدر كوني متحٍد ومعجز يستوعب ذلك ـ كله ـ ويتجاوزه، فال فكاك 
للبشــرية من المأزق الذي دخلت فيه واألزمــات المتالحقة المتراكبة. وما مــن مصدر يحمل هذه 
الطاقة غير القــرآن المجيد، بفهم وقراءة تجمع بين القراءتين: قــراءة الوحي وقراءة الكون، وهو 
الوحي الطبيعي، وتكشــف عن بعد الغيب في الواقع وتتمكن من تقنينــه وتداوله بين صاغة الفكر 

والفقه والثقافة والحضارة(1).

والواجبات تراجعت عن اإلســالم، وغيرت رأيها مفضلة المحافظة على زوجها وأســرتها وأســلوب حياتها، ولما كانت الحكمة 
تقتضي أن ال يطالبها هذا المفتي بذلك بداية، بل يعلمها اإليمان ويصبر عليها حتى تخالط بشاشة اإليمان قلبها وآنذاك يبدأ 

بتعليمها الفروع. وكذلك الفتاوى المتعلقة بزواج اإلنس بالجن والعكس، والنماذج كثيرة.
نحو القوانين التي أشــرنا إليها، والغيب الذي يكشــف الزمان عنه باعتباره غيًبا بالنسبة لذلك الوقت، والذين يعيشون فيه،   (1)

فليس هو بغيب مطلق.

=
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20 ـ المقاصد العليا الحاكمة والمقاصد كما حددها األصوليون:
لقد عرفت أصولنا الفقهية «مقاصد الشــريعة» في إطار السقف المعرفي الذي كان سائًدا في 
الماضي، وتكلم األصوليّون فيها باعتبارها غايات للحكم الشرعي، أو فوائد تتحقق به وتترتب عليه، 
ف في مجال القيــاس، أو ِحكًما تثبت القلوب وتزيد في اطمئنانها لصالحية الشــريعة،  أو علًال توظ
وأخذت على أيدي إمام الحرمين والغزالي والعز بن عبد السالم والشاطبي صيغة «الكليات القطعية» 
التي ال تخرج األحكام عنها بحال، ولكنها وألسباب عديدة لم تأخذ من حوارات أهل الفقه واألصول 
مــا أخذه اإلجماع أو القياس أو االستحســان من االهتمــام بحيث تؤدي تلك الحــوارات إلى بلورتها 
وإنضاجها، وتحويلها إلى مصدر أساس للحكم الشــرعي، ولتقييم الفعل اإلنساني، فبقيت المقاصد 
دة لما تنتجــه أدلة أصولية  محدودة التداول في دائــرة الفضائل، أو ُعّدت نوًعا مــن األدلة المعض
أخرى، لذلك كانت الحاجة ماسة الكتشاف «المقاصد القرآنية العليا الحاكمة»، وتحديدها بمنتهى 
الدقة، وتحويلها إلى قاعدة منهجية وأصول كلية قطعية، يمكن أن تؤدي إلى غربلة الفقه اإلسالمي، 
وتمكين القادرين من إمعان النظر في أصوله وفصوله، والميز بين كلياته وجزئياته وتمكين الفقهاء 
المعاصرين من منهــج يمكنهم من معالجة مســتجدات العصور، وحل اإلشــكاالت الحادثة والوقائع 
المتجددة حًال إسالمًيا ينسجم وخصائص هذه الشــريعة، وكونها الشريعة الخاتمة العامة الشاملة، 
الرافعة للحــرج، الواضعة لإلصر واألغالل عن البشــر، والمحللــة للطيبات والمحرمــة للخبائث، 
والقادرة على االستجابة لسائر مستجدات الحياة، الصالحة لكل زمان ومكان وإنسان، والتي شرعها 
العليم الخبيــر الذي هو المرجع النهائــي المتعالي والمتجاوز للطبيعة واإلنســان والحياة، فهو 4 
ـ وحده ـ المرجع األزلي، المستغني عن كل ما سواه، والمفتقر إليه كل ما عداه، إليه يرد كل شيء 
فــي الوجود، فهو اإلله الواحد األحد خالق كل شــيء: فال يحل في شــيء مــن مخلوقاته، وال يتحد 
بشــيء منها، يتصل بها خلًقا وإيجاًدا وتدبيًرا، لكنه منفصل عنها، متجاوز لها، متعال عنها، متصف 
بكل صفات الكمال الالئقة بذاته العلية، منّزه عن ســائر صفات النقصــان المنافية لذاته وصفاته 
وأفعاله، له الخلق واألمر، وإليــه المرجع والمآب، ال يحده مكان، وال يجــري عليه زمان: فالمكان 
كله، والزمان كله شــيء من خلقه، يتجاوز كل شــيء، وال يتجاوزه شيء 4 عما يشركون، ال إله إال 

هو له الحكم وإليه ترجعون.

21 ـ نظريتا الحكم الشرعي والتكليف:
حين ننظر في هذا المخطط(1) الذي نظم انطالًقا من نظرية «التكليف» أي أن اإلنســان مكلف 
خلق ليلزم بما فيه كلفة ومشقة بحيث ينتهي ذلك كله إلى تحقيق هدف واحد ـ هو «عبودية اإلنسان 

هذا المخطط وضعه األخوان د. سيف الدين عبد الفتاح ود. علي جمعة، وهما من مستشاري الجامعة، ونستخدمه هنا بإذن منهما.  (1)
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هللا تعالى» فهو عبٌد خلق للعبادة فقط بمفهومها «التعبدّي» فالخالق 4 أراد أن ُيعرف ويعبد، وبناء 
عليه خلق اإلنســان واألكوان، وكل شــيء في الحياة لذلك، وهذه العبادة تؤول لــدى األكثرين إلى 
صالة وصيام وطاعة وذكر واتباع ألوامر، عقلناهــا أم لم نعقلها، واجتناب لنواٍه عقلت أم لم تعقل، 
وآنذاك يرضى اإلله 4 ويأمر ســبحانه بهؤالء في اآلخرة أن يؤخذوا إلى جنــة يخلدون فيها، فيها 
ما ال عين رأت وال أذن ســمعت، وال خطر على قلب بشــر، والمخالفون يؤخذون إلــى النار. والعبد 
الــذي تكونه هذه العبادة ـ بمفهومهــا الالهوتّي اليهودي ـ عبد هو كالميت بين يدي المغســل، وإن 
شــئت فقل: هو كالريشــة في مهب الريح، ولكن من لطف اهللا 4 أنه لم يتركنــا نهًبا للتصورات 
د لنا صفات عباده الذين يريد تكوينهم بالعبادة الســليمة فقال تعالى: ﴿ !  ة، بل حداليهودي
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فهذه اآليات تضــع الحدود الفاصلة بيــن عباد اهللا وعبيــد العبيد: فعبــاد اهللا الذين تكونهم 
العبادة ـ بمفهومها اإلســالمي اليهودي ـ أحرار يمتلكون ســائر الحريات: حرية الكسب وجمع المال 

وإنفاقه سًرا وجهًرا من دون قيود إال أموًرا تنظيمية ال تؤثر في تلك الحرية شيًئا.

وعباد اهللا أحــرار في التقلب في األرض يتخذون منها ـ كلها ـ بيًتا واســًعا وســكًنا فارًها، فإن 
األرض هللا يورثها من يشاء من عباده، فهم يمشون في مناكبها من دون قيود، ويأكلون من رزقه من 
الطيبات مــن دون حدود. وعبيد العبيد في كل حركاتهم وســكناتهم تضيق عليهم األرض بما رحبت 

كما ضاقت عليهم بالكفر والشرك صدورهم، وكما ضاقت عليهم أخالقهم.
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وعباد اهللا يملكــون حرية التعبير تامة كاملــة غير منقوصة فهم يدعون إلــى اهللا على بصيرة، 
يدعون إلى الخير، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يناصرون الحق ويشجبون الباطل.

والعبادة التي تكــون العباد ـ عباد اهللا ـ تجعلهم أحراًرا كالطير في جو الســماء ما يمســكهن 
إال اهللا، ـ عباد اهللا ـ صقور حرة، ونسور ســابحة ال تعرف القيود وال تطالعها األغالل وال تحجزها 

الحدود.
ذلك هو الشكل الذي يرســمه اهللا تعالى لعباده الذين يكونهم في ظل نظام «العبادة» اإلسالمي. 
أما أولئك العبيد الذين تكونوا فــي ظل مفاهيم التعبد المحرفة، والتكاليف واألعباء الشــاقة والقيود 
المطلقة فإنهم ليســوا بعباد اهللا، إنهم عبيــد «رب الجنود» إنهم «عبيد يهوه» الجبار المتســلط الذي 
يهدد بني إسرائيل ويصدر أوامره إليهم والجبل فوق رؤوســهم، وسيوف التهديد تناوشهم، والتخويفات 
والتحذيرات تحيط بهم من كل جانب. رب الجنود إله إسرائيل الذي يتعامل بالخوارق والمعاجز، وفرض 
اإلرادة، وإصــدار األوامر واإلجبار علــى تنفيذها، رب الجنود الذي صوره خيــال يهود بكل تلك الصور 

المتناقضة التي نراها في التوراة المحرفة والتلمود، أو هو «الجبالوي» في رواية نجيب محفوظ..
لذلك كان عبــاد الرحٰمن غير أولئك العبيــد ﴿ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ 
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أحرار أطهار يستحقون الفالح والنجاح في الدنيا واآلخرة.
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إنّ الخطــاب الموجه لعبــاد اهللا في القــرآن خطاب يقدم أعظــم ما أمر بــه المؤمنون بصيغ 
االخبار، فالطلب ليس مباشًرا، لكنه ضمني فكأنهم وقد تحققت فيهم صفة العبودية بمعناها السليم 
ال يواجهــون باألوامر والنواهي إال بأشــكال محببة تقترب مــن التلميح، فالعالقــة مختلفة بين اهللا 
 R Q P O N ﴿ وبينهم، وبعض األوامر تأتي وقد صدرت بخطاب للنبي ! نحو
T S... ﴾ [النــور: 30] فهناك حاجز حياء بين اهللا 4 وعباده، عباد الرحٰمن الذين يعتبر 
لباب عالقتهم به أنهــم ﴿ y x﴾ [المائدة: 54]، وهو ال يريد أن يهتــك هذا الحاجز، أو يرفع 
ذلك الســتر، أو يتجاهل ذلك الحبيب، وحتى األوامــر والنواهي التي جاءت مباشــرة جاءت بصيغ 
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ومع ذلــك فهناك تأكيد مســتمر على نفي التكليف بما هــو فوق الوســع، أو الطاقة في كل ما 

يصعب أن ينضبط بدقة تامة كالوفاء بالكيل والميزان، وإعادة أموال اليتامى إليهم ونحو ذلك.

22 ـ لماذا نقدم المقاصد العليا الحاكمة على خطاب التكليف؟
حين نقــدم «المقاصد العليا القرآنية الحاكمــة» على خطاب التكليــف، ونجعلها بمثابة األصل 
الذي يتفرع خطــاب التكليف عنــه، ويرتبط به؛ ألن هذه المقاصد بعمومها وشــمولها تســتطيع أن 
تســتجيب لحاجات األفراد والجماعات واألمم والشعوب على تنوعها وعلى اختالف أزمنتها وأماكنها، 
إذ من المعروف بداهة أنه ال تســتقيم حياة اإلنســان وحيًدا منفرًدا عن بني جنســه، إذ إنه بذلك 
يفقد كل مقومات إنســانيته: فهو مدنّي بطبعه، ال تستقيم حياته إال في أسرة ومجتمع، وما دام األمر 
كذلك فال بد لهذا اإلنســان أن يعرف نفســه وخالقه ودوره وحقوقه وواجباته، وما لآلخرين عليه، 
وما له على اآلخرين، وكيف يحقق التعــارف والتآلف ثُم التعاون معهــم؟ وكيف يصل إلى القواعد 
التي تنظم حياة المجتمع وتتعلق بكل شبكات العالقات بين أبنائه، ويبني تلك القواعد المتنوعة على 
أقوى الدعائم وأمتن األسس؟ والقواعد الشرعية أو القانونية هي غيض من فيض تلك القواعد التي 
يحتاجها كل كيان اجتماعي. وحين تفرد القواعد الشرعيّة أو القانونية عن بقية القواعد فإن اإلنسان 
سرعان ما يســتثقلها لما فيها من قوة إلزام، وال قترانها في الغالب بعقوبات تنتظر المخالف فيقوم 
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أصحاب الســلطة خاصة بتعميمها وتوسيع دوائر عملها حتى تكاد تســتوعب أو تلغي القواعد األخرى 
وتهيمن عليها. فالقواعد التشريعية أو القانونية تحقق التناســق بين عناصر المجتمع، وتساعد على 
اســتيعاب القوى المختلفة فيه، وتحول دون وقوع الفوضى في السلوك االجتماعي، وتهيئ لبناء عرف 
وثقافة مشــتركة بين مختلف عناصره، والقواعد القانونية تتحول إلى معرفة وقواعد ســلطوية لتبني 
السلطة لها أو لصدورها عنها أو عن أجهزة وثيقة الصلة بها. كما أنها ترتبط بجزاء توقعه السلطة 
المنشــئة لتلك القواعد المتبنية لها، وبذلك تبدأ األمم باالنغماس بالشــكلية خاصة بعد طول األمد 
وقســوة القلوب ولذلك كان ال بد لها من ســند قلبّي وإيمان ويقين راســخ يســهل على المؤمن أمر 

قبولها والنزول عند أحكامها بكامل الرضا واالختيار.

لقد كان من جوانب عظمة الشريعة اإلسالمية أن دوائر التكليف فيها محدودة جًدا، على شمول 
الشــريعة وعمومها وكمالها، وكان رسول اهللا ! شــديد الحرص على تضييق دائرة التكليف، فنهى 
عن السؤال، ولم يشجع على االستفصال، ولم يفسح المجال للفتوى في ما لم يقع، وحين يبيّن حكًما 
ا وقع ال يبينه بشــكل أفقي أو قانوني جاف، بل يضع ذلك الجانب بشــكل دقيق إلى جانب األبعاد  م
 k j  ﴿ األخرى األخالقية والســلوكيّة والتربوّية واالجتماعيّة، لذلك جــاء األمر اإللهي إليه
p o n m l ﴾ [النساء: 63]، ﴿  ¦ § ﴾ «أي بالقرآن» ﴿  ¨ © ﴾ 
 ﴾ [ Z Y X  ﴿ ة إنشاء األحكام[الفرقان: 52]، كما أن الباري سبحانه استأثر بفضله ورحمته بصالحي
[يوســف: 40] وجعل لنبيه ! فقط مهمة البالغ والبيان، والربط بين توجهــات القرآن والواقع، وبيان 
كيفيّة ذلك: فكانت منطقة ما يســمى بـ «الفراغ التشــريعي» منطقة في غاية االتســاع «وسكت عن 

أشياء رحمة لكم غير نسيان فال تبحثوا عنها ...»(1).

فتحرير الوجدان اإلنســاني وتحويله إلى رقيب ذاتــي باإليمان وتهذيب الســلوك بتنقية البيئة 
الصغرى «األســرة» والبيئة الكبرى «المجتمع» وتحقيق التكافل التام في مواجهة المنكر والتشــجيع 
على المعروف وتضافر النظم اإلســالمية كلها على تكوين الفرد واألسرة والمجتمع، كل ذلك يجعل 
الحاجة إلى القواعد القانونية محدودة جًدا، ولذلك نجح اإلســالم نجاًحا منقطع النظير في الجمع 
بين الممنوع شــرًعا والمنكر طبًعا وعرًفا، وكذلك المطلوب شــرًعا والمعروف طبًعا وعرًفا، ولذلك 
كانت البيئات اإلسالمية أســرع وأخصب البيئات في تحويل القواعد القانونية والفقهية إلى جزء من 
العرف االجتماعي والثقافة العامة، فالحرام شرًعا يصبح مرادًفا للعيب في الثقافة العامة، والواجب 

شرًعا يصبح مرادًفا لما يعيب المجتع على أعضائه التهاون فيه.

جــزء من حديث «إن اهللا فرض فرائض فال تضيعوها ...». راجع: فتح الباري بشــرح صحيح البخاري، باب ما يكره من كثرة   (1)
السؤال وتكلف ما ال يعينه.
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23 ـ وفي عصرنا هذا حيث تداخلت األنســـاق الثقافية، واضطربــت األعراف، وفقدت 
الخصوصيات الثقافية اســتقرارها وثباتها، بل صار االســتقرار والثبات فيها هدًفا التجاهات التغيير 
(العولمة) أصبحت القواعد القانونية والفقهية ـ وحدها ـ عاجزة عن المحافظة على شــخصية األمة 
أية أمة وبذلــك ترتقي الحاجة إلى مســتوى الضرورة الملحة لتشــغيل ســائر القواعــد األخالقية 
والســلوكية والتربوية والروحية والدينية والضوابط االجتماعية ـ وما من شيء يستطيع تحقيق ذلك 
في المحيط اإلسالمي إال هذه الكليات القرآنية ـ أي «المقاصد القرآنية العليا الحاكمة» فهي وحدها 
الكفيلة بتشغيل ســائر المنظومات المذكورة مًعا بما فيها الفقهية والقانونية، وإعادة بناء الشخصية 
اإلســالمية الفردية واالجتماعية، وتحويلها إلى نموذج ومثال يمهد «لعالمية اإلسالم القادمة» بإذن 
اهللا، وظهوره على الدين كله؛ ألن «المقاصد العليا الحاكمة» يمكن أن تمثل بجملتها أو ببعضها على 
األقل مشتركات إنسانية، فما من أمة تخير بين التزكية والتدسية والتدنس فتختار التدسية والتدنس 
علــى التزكية، وما من أمة تخير بين العمران والفســاد والخراب إال وتختــار العمران، وليس األمر 
كذلك بالنســبة للقواعد القانونية والفقهية التي قد تتحول في بعض األحيان إلى عائق يعوق البعض 

عن الدخول في اإلسالم والسلم، وما أكثر النماذج الدالة على ذلك.

24 ـ الفعل اإلنساني في حقيقته وآثاره(1):
«الفعل» هو التأثير من جهة مؤثرة، و«الفعل» عام يشــمل ما كان بإجادة، وما لم يكن كذلك، 
وما كان بعلم وما لــم يكن بعلم، وما كان بقصد وما لم يكن بقصد، ولما صدر عن اإلنســان ولما 

صدر عن غيره من حيوان أو جماد.
ونحوه «العمل» لكن العمل أخص من الفعل؛ ألنه قليًال ما ينســب أو يضاف إلى غير اإلنسان، 
يوصف بالصالح وبالفساد، وبأنه صالح أو ســيئ. ومثلهما «الصنع» الذي هو إجادة الفعل وإتقانه: 
 Ü Û ﴿ :فــكل صنع فعل وال عكس، ويمكــن إن يضاف إلى الخالق 4 كما في نحــو قوله تعالى
å ä ã â áà ß Þ Ý ﴾ [النمل: 88]، و«الفعل» يستدعي مفعوًال، ويحدث «انفعاًال».

وهناك فروق دقيقة بين أفعال اهللا 4 والفعل اإلنساني عند المتكلمين والحكماء وبعض أصحاب 
المقوالت ال نود أن نشغل القارئ بذكرها وال نرى اإلطالة بها.

وأفعال اإلنسان نوعان: نوع يعد من أحواله الضرورية ال يتعلق به تكليف وال يلحقه عليه مدح أو 
ذم، كتنفسه ونومه وعرقه و...، ونحو ذلك من أحواله الجبلية الطبيعية الضرورية.

راجع: المفردات للراغب األصفهاني مادة: «فعل»، والمباحث المشــرقية للرازي (456: 1) ط مكتبة األسدي، طهران، 1966م،   (1)
وانظر: (568) منه لمعرفة الفرق بين الحركة وبين «أن ينفعل».
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والثاني: ما يقــع منه مما هو مقدور له، وهــو فيه مخير، ويلحقه عليه المــدح والذم ويقع في 
جنسه التكليف، فإن وقع منه شــيء من ذلك على سبيل السهو أو الخطأ أو النسيان أو استكره عليه 
بحيث فقد القــدرة على االختيار، فذلك به تكليف منجز وإن صلح جنســه لذلــك، أما ما يقع منه 
من هــذا الجنس وهو متمتع بقوى وعيه، وقــادر ومختار فإنه هو الفعل الذي تــدور حوله التقييمات 
والتشــريعات، ويلحقه عليه المدح والــذم، ويتعلق به التكليــف، وتترّتب عليه اآلثــار في «التوحيد 

والتزكية والعمران»، وهذا الفعل ـ هو الذي قسمه العلماء إلى ثالثة أقسام:
أحدهــا األفعال المختصة بالجوارح: كالقيام والقعود والمشــي والركــوب والنظر، وكل فعل  –

يحتاج إلى استعمال األعضاء فيه.
حفظ عوارض النفس كالشــهوة والخوف واللذة والفرح والغضب والشــوق والرحمة والغيرة،  –

وما أشبه ذلك.
ما يختص بالتمييــز والعلم والمعرفة، والعبــادات بهذه الثالثة تختــص، وعلى هذه الثالثة  –

ينعكس التوحيد، فأما أن تكون تعبيًرا عن التوحيد الخالص، أو تكون تعبيًرا عن شرك ظاهر 
أو خفي، أو انحراف عن العبادة والتوحيد بأي مستوى من مستويات االنحراف.

والقرآن المجيد قد تكفل ببيان ذلك كله على ســبيل اإلجمال في بعضه، وعلى سبيل التفصيل 
في البعض اآلخر، إذ ما من حكم بقيمة شيء من ذلك إال وفي كتاب اهللا الدليل عليه، قال تعالى: 

﴿  Z Y X W VU T S R Q P ﴾ [األنعام: 38].

وقد يدل على ما انطوى عليه الكتاب الكريم(1) من ذلك: تدبر الكتاب نفسه أو بديهة العقل أو 
الفطرة أو بسنة رسول اهللا ! ، أو باالعتبارات واألقيسة المبنية عليها(2).

ولقد بين الحق 4 الغاية من الخلق في آيات عديدة، منها قوله تعالى: ﴿  % & ' ) 
( ﴾ [البقــرة: 30]، ﴿ ¿ Ä Ã Â Á À﴾ [األعراف: 129]، وقوله: 
 Ñ Ð Ï Î ﴿ :4 5 6 7 8 9: ; > = < ﴾ [الحديــد: 25]، وقولــه ﴿
 Ø ×Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í ﴿ :[الصف: 14]، وقوله تعالــى ﴾ Ó Ò
Û Ú Ù ﴾ [هود: 61]، وقولــه تعالى: ﴿ H G F E D C ﴾ [الذاريات: 56]، ومع 
أن هذه اآليات كلها تشــترك في بيان غاية الحق من الخلق بيــد أن التركيز جرى عند الحديث عن 
ا الندراج كل ما اشــتملت عليه اآليات األخرى من االستخالف  غاية الحق من الخلق على العبادة، إم

ينقل قول الشافعي.  (1)
راجع «تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين» للراغب األصفهاني، تحقيق د. النجار، بيروت: دار الغرب اإلسالمي، 1987، ص 106.  (2)
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والنصرة وإعمار األرض تحت مفهوم «العبادة» بعمومه وشــموله، وأما لكون العبادة هي األهم، وأن 
كًال من االســتخالف والنصرة وإعمار األرض يعد عبادة من وجه من الوجــوه. وأًيا كان األمر فإنه 
ال مانع يمنع من كون غايــة الحق من الخلق مركبة مــن عناصر متعددة أهمهــا وأعالها: العبادة، 
وأســاس العبادة ومنطلقها ولبابها، والدعامة األساســية التــي تقوم عليها هــو «التوحيد» والتوحيد 
فعل اختياري قلبي يقوم على االقتنــاع بالحقائق المندرجة تحته، بحيث يؤدي إلى التفاعل النفســي 
والوجداني مع تلك القناعة الراسخة لتتولد الدواعي والمشــاعر والعواطف التي تدفع اإلنسان إلى 
العمل على الحرص على حفظ «التوحيد» وحمايته، والغيرة عليه، والدعوة إليه وتشــكيل نظرته إلى 
ذاته وإلى الكون والحياة، واإلنســان، وخالقهما 4 بمقتضى ذلك التوحيد، فالتوحيد ـ هو المحور 
الذي تتكون حوله معارف الموحد وأخالقه وعبادته وســائر أوجه نشــاطه العقلي والنفسي والبدني، 
بحيث يصبح ذلك النشــاط ـ كلــه ـ وبأنواعه كلها صالًحــا ألن يوصف بأنه عبــادة، والعبادة فعل 
ية الطبيعيّة التي يقوم اإلنسان بتلبيتها  شامل قائم على قاعدة التوحيد، مناف للشهوات الحس اختياري
بناءً على االسترســال الطبيعّي وإن كانت هناك شــهوات تندرج تحت العبادة عند تلبيتها باألســلوب 
الذي رسمه الخالق العظيم كالمعاشــرة بين الزوجين والطعام والشــراب، والموارد الطبيعيّة التي 

تكون محًال للنية المميّزة...

25 ـ النية وموقعها من الفعل اإلنساني:
الفعل اإلنســاني ال بد أن يصدر عن نية وقصــد للتقرب إلى اهللا تعالــى والتعبير عن توحيده 
والتعبد له وفًقا لما رسم في كل ما رسم، فال يدخل فيها الفعل التسخيري أو القهري، ويدخل فيها 
التــرك المقترن بالنية واالختيار؛ ألنّه فعــل، وال يدخل فيها الترك القائم علــى العدم المطلق غير 
المقترن باالختيار، فاســتحضار النية والقصد ركن أساس من أركان اعتبار الفعل وترتب أثره عليه، 
وهي التي يمتاز بها الفعل الذي يقوم اإلنســان به بناء على داعية هواه والفعــل الذي يقوم به بناء 
على توحيده وإيمانه، قال الشاطبي: «المقصد الشرعي من وضع الشريعة إخراج المكلف عن داعية 

هواه حتى يكون عبًدا هللا اختياًرا، كما هو عبد هللا اضطراًرا».
ويوضح ذلك بقوله: «إباحة المباح ـ مثًال ـ ال توجب دخوله بإطالق تحت اختيار المكلف إال من 
حيث كان قضاءً من الشــارع، وحينذاك يكون اختياره تبًعا لوضع الشارع، وغرضه مأخوًذا من تحت 
اإلذن الشرعّي ال باالسترسال الطبعّي، وهذا هو عين إخراج المكلف عن داعية هواه حتى يكون عبًدا 
هللا، قلت: لكن تعبير رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص أقوى وأفضل حيث قال: «ال يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبًعا 

لما جئت به»(1).

الحديث أخرجه الحسن بن سفيان، وصححه النووي في األربعين.  (1)
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فالتوحيد يجعل داعية الهوى اإلنســاني تبًعا لما جاء به رسول اهللا ! ويحقق لإلنسان االختيار 
بأجلى صوره، ويجعله عبًدا هللا من دون أية اعراض جانبية أو مكابدة وصراع نفسّي.

26 ـ و«العبادة» التي ينعكس التوحيد عليها، وترتب عليه لها معنيان: معنى أخص ـ وهو التحنث 
ـل هللا 4 بأداء ما أمر أن يعبد به على ســبيل التقرب الخالص إليــه 4 من دون مالحظة أي  والتذلـ
شــيء آخر، ومن دون أن يخالط النية غير قصد أداء الفعل طاعة له 4 أو اإلمساك عن المنهى عنه 

أو تركه طاعة له. حتى ولو كانت للفعل فوائد تعود على النفس المجتمع فإن المكلف ال يالحظها.
أما العبادة بالمعنى األعم فهي عامة شاملة لسائر األفعال، ومنها تلك األفعال التي ال يبدو فيها 
قصد القربة ظاهًرا إال إذا أراد اإلنسان ذلك نحو تناول المباحات من طعام وشراب وجنس أو مشي 

ووقوف ونحوها.
و«النية» في هذه األفعال يمكن أن تجعلها انعكاًســا للتوحيد، ومتعلًقا للتزكية أو للعمران أولها 
ــة وتكون جماعيّة أو مجتمعية، ولذلك قال النبي ! لســعد بن أبي  كلها، وهذه األفعال تكون فردي
وقــاص: «إنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة، حتى اللقمـــة ترفعها إلى في امرأتك»(1)، هنا 
يمكن أن تدخل فروض الكفايات وكل متطلبات التزكية والعمران تحت مفهوم «العبادة المجتمعية»، 
وقد فســر اإلمام الشــاطبي ذلك بطريقتــه فقال: «ال عمل بفــرض وال حركة وال ســكون يدعى إال 
والشريعة عليه حاكمة إفراًدا وتركيًبا»(2)، وبذلك أدخل كل شيء تحت خطاب التكليف، وكذلك فهم 
بعض الكتابين في خصائص الشــريعة «خاصية الشــمول» فاعتبروا: أن «الشــمول» يعني أن الحكم 
اإللهي لــه تعلق بكل فعل من أفعال اإلنســان، ونحن ال نخالف في هذا، لكننــا ندخل عليه تعديًال، 
وذلك بأن نقول: إن الدين باعتباره وضًعا إلهًيا جاء ليعين اإلنســان علــى تحقيق مهمته في الوفاء 
بالعهــد اإللهي، والقيام بحق األمانة اإللهية، وأداء مهمات االســتخالف لذلك كان له تعلق بذلك ـ 
كلّه ـ في مســتويات مختلفة، ومستوى التكليف واحد من تلك المســتويات وليس كلها: فهناك مستوى 
األخــالق واآلداب، وتنظيم الروابــط االجتماعية وغيرها، ممــا ال يدخل في دائــرة التكليف، لكنه 
ال يخرج عن إطار المقاصــد الثالثة العليا الحاكمــة، لذلك جاء الحديث النبــوي «اإليمان بضع 
وســـبعون شـــعبة أعالها ال إله إال اهللا، وأدناها إماطة األذى عن الطريق»(3). فإماطة األذى عن 
الطريق، أو إنارته وتسويته تدخل في دائرة قواعد تنظيم الخدمات والمرافق العامة فإدراجها تحت 

مفهوم اإليمان لبيان مزيد من االهتمام بها، وإليجاد الحوافز والدوافع الذاتية الكافية للقيام بها.

صحيح البخاري، الحديث رقم (3721)، كتاب المناقب.  (1)
انظر: الموافقات للشاطبي، 41/1.  (2)

صحيح مسلم، الحديث رقم (35)؛ كتاب اإليمان، باب شعب اإليمان.  (3)
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ومن أهم ما يمكن إيراده هنا لتوضيح هذا الجانب ما تنبه إليه الراغب األصبهاني في «تفصيل 
النشأتين وتحصيل الســعادتين» حيث حدد الغرض الذي ألجله أوجد اإلنسان فقال: الغرض منه أن 
يعبد اهللا ويخلفه وينصره ويعمر أرضه، كما نبه تعالى على ذلك بآيات في مواضع مختلفة من كتابه 
الكريم فقــال تعالــى: ﴿ H G F E D C ﴾ [الذاريات: 56]، وقــال تعالى: ﴿ ! 
 À¿ ﴿ :[البقــرة: 30]، وقال تعالى ﴾ ) ( ' &% $# "
Ä Ã Â Á ﴾ [األعــراف: 129]، وقال تعالــى: ﴿ 4 5 6 7 8 9: 
; > = < ﴾ [الحديــد: 25]، وقال تعالــى: ﴿ Ó Ò Ñ Ð Ï Î ﴾ [الصــف: 14]، وقال 
[هــود: 61]،   ﴾ Û  Ú  Ù  Ø  ×Ö  Õ  Ô Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í ﴿ تعالــى: 
فالعبادة التي جعلهــا اهللا تعالى غاية الحق من إيجاد الخلق أمر مركب من العبادة بمعناها الخاص 
واالستخالف والنصرة واإلعمار، فهي: ليست أمًرا بســيًطا أو منحصًرا، بل هي ذلك األمر المركب، 

واهللا تعالى أعلم.
٭ ٭ ٭
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في هذا البحث الوجيز نرجو أن نكون قد قدمنا فكرة وجيزة كاملة ـ في الوقت نفسه ـ عن هذه 
المنظومة القرآنية المهمة: «منظومــة المقاصد القرآنية العليا الحاكمــة»؛ أما البحث الكامل فقد 
ة «بمفهوم التوحيد» باعتباره المقصد األساس في هذه المنظومة،  أنجزنا منه الحلقة األولى الخاص

وقد طبع طبعة أولى..
ونعمل في إنجاز دراســتنا في مقصــدي «التزكية والعمران» ســائلين اهللا 4 العــون والتوفيق 
والسداد إلنجازهما في وقت لن يكون ـ إن شاء اهللا تعالى ـ بعيًدا؛ لتكون المنظومة ـ كلّها ـ مع منهج 
تشــغيلها بين أيدي العلماء وطلبة العلم لعل ذلك يدفع إلى إيجــاد حوار حولها وحول منهج إعمالها 
وتفعيلها يســاعد في إنضاج هذه المنظومة، ويســاعد بإذنه تعالى على استدراك ما فاتنا، وتصحيح 
أخطائنا، وتقويم هذه األطروحة التي ندرك أكثر من غيرنا أهميتها وخطورتها وآثارها.راجين العلّي 

القدير أن يهيئ ألمتنا أمر رشد ويوفقنا للقول السديد، والرأي الراجح الرشيد. إنّه سميع مجيب.
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أستاذ الدراسات العربية واإلسالمية باألكاديمية
البحرية األمريكية
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إن موضوع جذور العلم الفقهي وتطوراته مهم أهمية خاصة، لجهة التوتر المستمر بين األصول 
والفروع والتي تتوســط بينها الدالئل أو األدلة، ولجهة التداول النصي في مسألة األصول والفروع. 
وهــذا التوتر الخالق هو جزء من بنيــة المعرفة الفقهية، وهو الذي مكن العلــم الفقهي من تأمين 

استمرارية مؤسسيه، والتالؤم مع متغيرات الزمان والمكان.
يقول الفقيه اإلباضّي أبو عبيدة مســلم عن العالقة بين القرآن والســنة: «ِإن إمام المســلم هو 
القرآن، ودليله هو ســنة رســول اهللا»(1)؛ فالقرآن هو َمرجع المســلمين في االتباع، بيد أَن داللته أو 
د. وتجتمع في تعريفات اإلباضيّة ألصول الفقه  ِبّي محمة النتفســيره وتطبيقه متحقّق من خالل ســن

وأصول الدين المصادر أو األدلة األربعة التي ذكرها الفقهاء المسلمون.
يشرح عبد العزيز بن الحاج بن إبراهيم الثميني عالقة األدلة األربعة على النحو التالي: «فعلى 
مريد التفقــه أَن يعرف أصول الفقه وأّمهاته؛ فما وجد في الثالثــة فهو األصل، وما وجد في غيرها 

فهو الفرع. واألحكام تؤخذ من الكتاب؛ ألَن السنة واإلجماع والقياس ترجع إليه»(2).
ر أَنه ما  ويفعل الشافعي في رسالته المشهورة الشيء نفســه بالنسبة للمصادر األربعة، وهو يقر
دامت تلك األدلــة أو المصادر متالئمة مع بعضها، فإن القُرآن يبقى وحــده المصدر (األصل األَول) 
أو أَنه َمصدر الحكم، وهكذا يكون اإلجماع وتكون الســنة ويكون القياس الوســائل المطلوبة ِلتأويل 

نه النّص القُرآني. الوحي الذي يتضم

أبو عبيدة مسلم: مسائل، ص 15. النامي عمرو بن خليفة: دراسات عن اإلباضية، بيروت، دار الغرب اإلسالمي، 2001م، ص 124.  (1)
عبد العزيز بــن الحاج بن إبراهيم الثميني: التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم، مســقط، ســلطنة ُعمــان، وزارة التراث   (2)

القومي والثقافة، 1406هـ ، 26/1.
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وســأحاول في الصفحات التالية أن أدرس العالقة بيــن المصادر واآلراء الفقهية المســتنبطة 
منها، مع اهتمام خاص بكيفية مصير فقهاء اإلباضيّة واآلخرين ِإلَى شرح الدالالت النصيّة والمبادئ 

العامة، التي يرجع إليها في السياقات الخاصة.
الفصل األَول: يركز على كيفية استنباط الفقيه لألحكام من المصادر. –
والفصل الثاني: يبحث في كيفيات اســتعمال المبادئ لوضع نظام االختالف الذي يظهر في  –

ُكلّ تحديدات التفكير الفقهي في المســائل العملية، والحاالت التــي أذكرها والمقصود بها 
وتوضيح استعماالت الفقهاء لآلراء الفقهية لجهتي المعرفة، والطريقة التي تظهرها السلطة 

الفقهية بالنسبة لهويات مختلف المذاهب.

I
∫ƒ°UC’G øe ΩÉμMC’G èjôîJ »a á©jô°ûdG π∏Y

د الكدمي عدًدا من المسائل المتصلة بوضع المسجد  د بن سعيد بن ُمـَحم يناقش أبو سعيد ُمـَحم
د التعامالت  ِبّي ُمـَحمم الن باعتباره وجهة عامة للمســلمين جميًعا، فبحســب أبي ســعيد الكدمي حر
التجارية في المسجد، لكنه أيًضا أباح البيع والشراء في المساجد(1). وهناك افتراٌق مشابٌه بالنسبة 
للعمل المباح في المساجد، وفي هذا الصدد يشير الكدمي إلى تفسيرات مختلفة تستند إلى أشكال 
متعددة للتأويل العقلي، من أجل توضيح المبادئ العامة المسؤولة ـ من وجهة نظره ـ عن ظهور تلك 

االختالفات في اآلراء الفقهية.
د للتعامالت التجارية أو سماحه بها يستشهد  ِبّي ُمـَحمهُ في حالتي منع النوعلى سبيل المثال، َفِإن
الكدمي برأي أبي الحسن [محمد بن الحسن] ويصل إلى استنتاج ُمؤداه أن البيع والشراء مباحان في 
المســجد إذا كانت السلعة المتداولة بتلك المسجد. ويستشــهد الكدمي أيًضا بأن عمر بن الخطاب 
انتهر حّسان بن ثابت؛ ألنه أجرى صفقًة في المســجد لصالحه وحده(2). ثُم يعود الكدمي فيستشهد 
برأي عثمان بن عفان الذي يســمح بالتعامل التجاري في المســجد إذا كان ذلك لفائدة المســجد 

نالحظ تناقًضا جلًيا في هذا الكالم وســيتبين هذا التناقض أكثر في الفقــرة اآلتية، وهذا ينم َعن عدم فهم الباحث لحديث   (1)
المؤلف، وإن كانت عبارة المؤلف توهم ذلك، لكن ما أورده بعد ذلك يوضح ما أشكل على الباحث؛ فقد أورد قوًال بجواز بيع 
متاع المســجد في المسجد ثُم نقضه الكدمي بروايات وأقوال، حيث اســتند في ذلك ِإلَى حديث النبي ژ أنه نهى عن البيع 
في المساجد، ثم جاء بروايات كثيرة في ُحرمة المسجد وذكر االختالف في النهي والجواز عن اإلنشاد والعمل الخفيف فيها، 

ويتجه رأيه وحديثه كله إلى إكرام المساجد وحمايتها من جميع ما يهينها، فتأمل. (المراجع).
عجًبا لفهم الكاتب من نص المؤلف، من أين أتى بهذه الصفقة وبهذه االســتنتاجات؟! وال أدري هل إنشاد الشعر يراه صفقة؟   (2)
أو اختلط عليه بين إنشــاد الشــعر وإنشــاد الضالة؟! فقد ذكر الكدمي أن عمر بن الخطاب نهى حساًنا عن إنشاد الشعر في 

المسجد، فقال له: قد كنت أنشد فيه عند من هو خير منك ـ يعني النبي ژ ؛ فلينتبه. (المراجع)
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والمصالح العامة للمسلمين في الوقت نفســه(1). وفي كلتا الحالتين: فإن الكدمي ينطلق من المبدأ 
العام القائل: «ِإن الجامع هو مكان عاٌم هدفه المصلحة العامة للمســلمين». وفي ســبيل ذلك يرجع 
الكدمي الستشهادات من مختلف المصادر (أصول)، وألشكال مختلفة من اإلشارات في تلك المصادر 

(دالئل) الستكشاف المبدأ الكامن في ذلك كلّه (األصل أو العلة).

ونســتطيع مراقبة التقدير نفســه في المصنف ألبي بكر أحمد بن عبد اهللا بن موســى الكندي، 
يبدأ الكندي نقاشــه لألحكام التي يتضمنها القصاص والدية، مستشهًدا بآياٍت من القُرآن، تتضمن 
المبادئ التي تحكم مختلف المصادر والتصرفات العملية. يستشــهد أوًال بسورة الشورى (40 - 43): 
قال اهللا تعالى: ﴿  ¢ £ ¤ ¥ ¦ §... ﴾. فإن عفا الولّي عن القتل فأجره على اهللا، وإن 

اقتص من القاتل فله ذلك بقوله 8: ﴿ ¤ ¥ ¦ § ﴾ [البقرة: 179](2).

ًما تفسيًرا لتلك اآليات. يستشهد بسورة البقرة (179) في الحالتين مقد ثُم

وقال: «ِإنهُ كان منصوًرا، وإن شــاء أخذ الدية؛ فهذا التخفيف من اهللا الذي ذكره في كتابه أن 
 ¶ μ ´ ³ ² ± ° ¯ ﴿ :خفّــف عنهم فجعل لهم الخيار فــي ذلك. فقال تعالــى
 Ð Ï Î Í Ì Ë ﴿ :قال ــه، ثُميقــول: ما على المجروح من عدوان إذا أخذ حق ﴾ ̧

Ò Ñ ﴾ يعني: الصبر والتجاوز في العفو من عزم األمور».
وبعد ذلك يورد الكندي عدًدا من األحاديث التي تشرح اآليات الواردة في القُرآن الكريم بشأن 
د في ســياقات تاريخية مختلفة. ويذكر أبو بكر الكندي أن القُرآن  ِبّي ُمـَحمالمســألة، كما طبقها الن
ا الدية من أجل تثبيــت مبدأ مهم، وليس من أجــل تحديد مبلغ معيّن فــي ُكلّ األوقات  أقــر والنبي

واألمكنة، فقال:

ى ال زيادة فيه.  قضى رســول اهللا ژ في الدية علــى أهل القرى بالــوِرق والذهب عيًنا مســم»
فاتبعنا قضاء رسول اهللا ژ فيه، ولكنه كان يقوّمه على أسنان اإلبل، فإذا غلت رفع من قيمتها بقدر 

ما بلغ»(3).

ويورد أبو بكر الكندي استشــهادات على حاالت من زمان الصحابة والتابعين واألئمة، كما يورد 
رأًيا ألبي سعيد الكدمي يمثل توجهات األجيال المبكرة من فقهاء اإلباضيّة.

د بن ســعيد الكدمي: الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد، مســقط، سلطنة ُعمان، وزارة  د بن سعيد بن ُمـَحم أبو ســعيد ُمـَحم  (1)
التراث القومي والثقافة، 1406هـ ، 96/2 - 99.

أبو بكر أحمد بن عبد اهللا بن موسى الكندي: المصنف، مسقط، وزارة التراث 1406هـ ، 105/41.  (2)
الكندي: المصنف، 126/41.  (3)
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ـهُ جعل دية الحّر المســلم على أهل اإلبــل مائة من اإلبل  روي عــن عمر بن الخطاب 5 أَنـ»
وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الغنم ألفي شــاة، وعلى أهل الدنانير ألف دينار. وعلى أهل 

الدراهم عشرة آالف درهم، وفي رواية: وكان الدينار على عهده 0 صرف اثني عشر.

وعند أبي حنيفة عشــرة دراهم. وروى عكرمة عن ابن عبّاس: «أَنهُ 0 جعل الدية اثني عشــر 
ألف درهم».

وفي الجامع: والدية في النفس مائة من اإلبل، وقد فرضها المسلمون اثني عشر ألف درهم كلّ 
بعير مائة وعشرون درهًما، وقد رد قوم خبر ابن عباس.

األصل في الدية مائة من اإلبــل وقيمتها في الغالء والرخــص، إذا رخصت خفضت، وإذا غلت 
رفعت وإذا اصطلحوا على غيرها جاز، وال تنازع في ذلك.

ا غلت اإلبل  بعير أوقية، فذلك أربعة آالف؛ َفلَم ِبّي 0: مائة بعير ِلكُلوقول: كانت على عهد الن
ورخصــت الورق جعلها عمر أوقيتين فذلك ثمانية آالف. ثُم لم تــزل اإلبل تغلُو وترخص الورق حتى 

جعلها اثني عشر ألًفا أو ألف دينار»(1).

ويعمد أبو بكر الكندي التباع ذلك بذكر االختالفات في الحد األدنى للدية عند أتباع أبي حنيفة 
 يورد رأي أبي معاوية القائل: «الدية عن ثمن نفس الحر دون المملوك»(2). وفي كل والشــافعي، ثُم
الحاالت يحــاول الكندي أن يدلل على أن القيمة المقدرة للشــخص بالنظر إلــى الزمان والمكان، 
هي األصــل في تحديد الدية. أمــا اآلراء المختلفة التــي يوردها من المراجع والمصــادر المختلفة 

فالمقصود بها ـ كما سبق القول ـ السماح بإيراد المبدأ العام واستقراره.

أما في النقاش حول (النجاســة) بالنسبة لعرق اليهودي، فإن جمعة بن علي الصائغي يشير إلى 
العالقة بين المبــدأ العام، وتطبيق ذاك المبــدأ في حاالت معينة. وهو يبــدأ بذكر فرضيات معينة 

مقرونة باإلشارة إلى المصادر التي تستنبط منها تلك المبادئ.

«في رطوبات اليهودي: وعن رجل مصل أعطاه يهودي خاتمه الذي يعلّقه.

هل يجوز لهذا المصلّي أن يصلي بذلك الخاتم إذا غســله أم ال؟ قال: أرجو أَنهُ إذا غسله جاز 
له ذلك. قلت له: وكذلك ثوب اليهودي: إذا غسله المصلي يجوز له الصالة فيه مثل الخاتم؟ قال: 

هكذا عندي.

الكندي: المصنف، 126/41 - 127.  (1)
الكندي: المصنف، 129/41.  (2)
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قلت له: فإن لم يغســل الثوب والخاتم، ولم يعلم أنّ بهما نجاسة، وال أن اليهودي عرق فيهما، 
هل يجــوز له أن يصلّي بهما في الحكم حتى يعلم نجاســته؟ قال: معي أنه إذا كان من لباســه فقد 

قيل: ِإنهُ ال يجوز له الصالة به حتى يعلم أَنهُ طاهر.

قلت له: فإن قال له اليهودي: إنه قد غســله ولم يلبسه بعد غســله. هل يجوز أن يصلي به إذا 
آمــن اليهودي على ذلك؟ قال: ال يبين لــي ذلك؛ ألنه غير مأمون على النجاســة وهو نجس ـ أعني 

ـ . اليهودي 

قلت له: فما الفرق بين المأمــون الثقة في دينه من أهل الكتاب وبيــن الفاجر من أهل القبلة 
الذي يؤمن؟ هل يجــوز أن يؤمن على النجاســة ولم يجــز أن يؤمن اليهودي، أم نجاســة اليهودي 

لشركه؟ فقال: ال يؤمن على النجاسة عندي من هو نجس وأحكامه أحكام النجاسة»(1).

صنف المؤلف مسائل في رطوبات اليهودي، وحكم األشياء التي أفضت إلى المصلي بعد األشياء 
المغســولة: خاتم وثوب من رجل يهودي. يســوي الخاتم الذي صنع من معدن، والثوب الذي نفذت 
إليه رطوبات اليهودي. ثُم في المسألة التالية فّرق المؤلف بين الثوب والخاتم إن لم يغسل المصلي 
الثوب ولم يعلم أَنهُ طاهر فغســله قبل أن يصلي به. وإن غســل رجل يهودي الثوب أو زعم أَنهُ غسله 
ولم يلبسه بعد غسله فغسل المصلي الثوب. وفي المســألة األخيرة أوضح المؤلف القضية في حكم 

النجاسة لليهودي ليس فرًقا بين المأمون الثقة وبين الفاجر.

وهكــذا فإن المؤلف يــورد المســائل المتعلقة بعــرق اليهــودي، والقضايا القانونيــة المتعلقة 
بالمسلمين بعد أن تكون األشياء قد غسلت (الخاتم والثوب) اللذان كانا بتملك رجل يهودي. فالخاتم 
المصنوع من معدن والثوب الذي يتخلله العرق، يعتبران شيًئا واحًدا. َبْيَد أن الخاتم والثوب يتميزان 
في المثال اآلخر: إذا لم يغســل المصلّي األشــياء مــن دون أن يعلم إن كان عليها عــرق اليهودي، 
فالمطلوب منه أن يعمد لغسلها فعًال، الثوب قبل الصالة إذا كان اليهودي قد لبس الثوب، ولو قال: 

ِإنهُ غسله بعد لبسه.

َبْيَد أن الصائغي ال يلبث أن يفّرق بين األمرين. فإذا كان قد لبس اليهودي الخاتم أو لم يلبسه 
لكنه قال: إنه غســله؛ فيجوز للمصلّي أن يصلي فيه من دون غســله. أما في حالة الثوب إن كان قد 

لبسه فإن على المصلّي أال يلبسه ِإال بعد غسله، وإن قال اليهودي: ِإنهُ غسله بعد لبسه(2).

جمعة بن علي الصائغي: جامع الجواهر، مسقط، سلطنة ُعمان، وزارة التراث القومي والثقافة، 1406هـ ، 223/1 - 224.  (1)
نالحظ عدم الترابط بين هذه الفقرات، واألدهى هذا االســتنتاج األخير الذي خرج به الكاتب، رغم وضوح فكرة الصائغي في   (2)

عدم تفريقه بين الثوب والخاتم في الحكم، فليتأمل. (المراجع).
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وتظهر نتائج النقــاش للموضوع في الفقرِة األخيرة من الفصل الســابق الذكر، عندما يتكلم الفقيه 
عن إمكان اعتبار اليهودي ثقة في قوله: ِإنهُ غســل الثوب بعد لبسه، وكذلك الخاتم. ويرى الصائغي أَنهُ 
ال تعتبر مسألة الثقة هنا؛ ألن النجاسة ال تتعلق بالثوب وال بالخاتم بل باليهودي نفسه. فالمشكلة هي في 
مالمســة اليهودي للثوب والخاتم، وبالتالي التنجس بذلك. وقد يمكن مقارنة ذلك بحالة النجاســة عند 
.(Nina Safram قارن بـ) اليهودي والنصراني في الفقه المالكي باألندلس في عصور السيطرة اإلسالمية

وبعــد هذا النقاش المســتفيض يورد الفقيــه النّص الذي اســتند إليه في حكمــه النهائي من 
(القُرآن، التوبــة: 28)، وحديث عن عمر بن الخطــاب «أَنهُ توضأ من جــرة نصرانية»، ويتبع ذلك 

تأويالت مختلفة للقرآن والحديث.
وبالتالي هــذه المســائل أورد المؤلف األصول التي خرجــت منها األحكام: (القُــرآن الكريم، 

والرواية اآلثارية عن عمر بن الخطاب).
 من المصنف أيًضا: اختلف المسلمون في رطوبة أهل الكتاب، فقال بعضهم: بنجاستهم، واحتج»
بقوله تعالــى: ﴿  2 3 4 ﴾. وقال بعضهم: بطهارتهم واحتج بــأن هذه اآلية نزلت في 

مشركي العرب.
ة نصرانية. وأنكر ذلك بعٌض ولم يصححه على عمر وتأول اآلية أَنهُ  أ من جر إن عمر 5 توض

في طعامهم وذبائحهم. واهللا أعلم»(1).
يورد المؤلف إًذا آية ســورة التوبة (28) تدليًال على رأي الذين يقولون إن اليهودي والنصراني 
نجســان، وبذلك فهذا التأويــل يعتبر أهل الكتــاب من المشــركين. لكن، هناك آخــرون يرون أن 
النجاســة هنا خاصة بعبدة األوثان من العرب في فترة ما قبل اإلســالم. وهذا هو رأي عماد الدين 

محمد الطبري الهراسي (ت 504هـ).
ـ «أهل الكتاب»  ر معنى «المشركين» ب عند الصائغي: ذكر بعض من الفقهاء آية التوبة (28) وفس
في هذه اآلية. وربطها اآلخرون من الفقهاء بالمشــركين العرب الذين عاشــوا فــي عصر الجاهلية 

وبزمان النبي ژ .
روى عماد الدين محمد الطبري الهراسي أَنهُ فسر بعض من المفسرين هذه اآلية بعالقة قربان 

العرب الجاهلي.
صار بعض الناس إلى الحكم بنجاســتهم حقيقة حتى نجســوا الماء بمالقاتهــم. وقال آخرون: 
لم يرد تعالى نجاســتهم حقيقة َوِإنَما أراد به جعله فاتحة لمنع قربهم من المســجد، كما تمنع من 

الصائغي: جامع الجواهر، 224/1.  (1)
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ذلك النجاسات. وقال الشافعي: يدخلون ُكلّ مسجد ِإال المسجد الحرام خاصة. ويجوز للذّمي دخول 
سائر المساجد عند أبي حنيفة من غير حاجة. والشافعي يعتبر الحاجة، ومع الحاجة ال يجوز دخول 

المسجد الحرام(1).
ذكر أيًضا هذا التأويل ِفي أحكام القُرآن ألبي بكر أحمد بن علي الجصاص وألبي بكر محمد بن 

عبد اهللا بن العربي(2).
ويمضي أصحاب هذا الرأي قائلين إن النجاســة في حالة المشــركين أيًضــا خاصة بذبائحهم 
وأضحياتهم. كما أن حديث عمر بن الخطاب يشــرح شــروًحا مختلفة، بما في ذلك الذهاب إلى أن 
هــذه الرواية عن عمر غير صحيحة، فال يصّح األخذ بها. وهذا التفكير يربط باألمر مســألة أخرى 

تتعلق بالبئر، الذي يحتوي على ماء يحفر أو يستقي منه اليهودي أو يفرغه ويمأله.
قال الصائغي: إن تأويل هذه اآلية في طعام وذبائح المشــركين من العرب، وأنكر بعض العلماء 
الروايات اآلثارية عن عمر بن الخطاب، وفي النهاية ذكر المؤلف مسألة في الماء من بئر اليهودي: 
وســئل عن البئر وأشــباهه يصونه اليهودي فينقب البئر فيدخل فيها الماء ويخرج، ما حكم الماء؟ 

قال: معي أَنهُ طاهر(3).
فبخالف الخاتم والثــوب: جرى حفر البئر والتعامل معه من جانب اليهودي، كما أَنهُ صار يمأل 
بالماء من جانب اليهودي أيًضا، وكذلك يجري إفراغه. ومع أن اليهودي ال يزال معتبًرا نجًســا، فإن 

الماء ليس كذلك، ويمكن استعماله من أجل التطهر والوضوء.
إن الطريقة التي يســتخدمها فقهاء اإلباضيّة للتعامل مع مسألة اســتنباط األحكام استناًدا إلى 
المبادئ العامة موجودة أيًضا لدى فقهاء الســنة والشيعة. ففي كتاب «غاية المأمول في علم الفروع 
واألصول» لمحمد بن شامس البطاشي: يقال إن التحريم في الخمر من أجل تضييع العقل وليس من 

أجل السكر بحّد ذاته، ولذلك يجلد وإن لم يسكر.
«شــرع الحّد على الســكران ألجل صون عقله؛ ألن السكر جنوٌن، وشــارب الخمر ولو لم يسكر 
يجلد الحّد؛ ألن نفس شربها محرم، وشارب غير الخمر يجلد إن زال عقله حتى ال يعرف األرض من 

السماء وال يميّز شيًئا»(4).

د الطبري الهراسي: أحكام القرآن، بيروت، دار الكتب العلمية، 1405هـ ، 185/3 - 186. عماد الدين بن ُمـَحم  (1)
د بن عبد اهللا ابن  أبو بكر أحمد بن علي الجصاص: أحكام القرآن، بيروت، دار الكتب العلمية، 1415هـ ، 114/3. وأبو بكر ُمـَحم  (2)

العربي: أحكام القرآن، بيروت، دار الكتب العلمية، ب. ت، 468/2.
الصائغي: جامع الجواهر، 224/1.  (3)

د بن شــامس البطاشــي: كتاب غاية المأمول ِفي علم الفروع واألصول، مســقط، ســلطنة ُعمــان، وزارة التراث القومي  ُمـَحم  (4)
والثقافة، 1407هـ ، 233/9.
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وفي «جواهر اآلثار» لمحمد بن عبد اهللا بن عبيدان(1) ترد آثار وأقوال عن أن الُحرمة في الخمر 
والمشروبات المشــابهة لها بما في ذلك النبيذ كانت من أجل أن الشارب يصبح مدمًنا، وأن تضييع 

الوعي متحقق(2).
«وجب الحّد على من تناول المســكر أو الفقاع وإن لم يكن مســكًرا، بشرط أن يكون المتناول 
بالًغا عاقًال مختاًرا عالًما بالحكم والموضوع.. ال فرق في المســكر بيــن أنواعه كالمتخذ من العنب 
وهو الخمر، أو التمر وهو النبيذ، أو الزبيب وهو النقيع، أو العسل وهو البتع، أو الشعير وهو المْزر، 

أو الحنطة أو الذرة أو غيرها»(3).
وهكذا فإن المبدأ ال يتعلق بالمادة المسكرة، وال بأن الشارب أو المتناول سكر أو لم يسكر، بل 

يتعلق بأن المتناول يمكن أن يضيّع عقله.
ويورد ابن قدامة خمس حاالت مختلفة لمعاقبة متناول المشروبات المسكرة.

ِإن ُكلّ مسكر حرام قليله وكثيره، وهو خمر، حكمه حكم عصير العنب في تحريمه.
إنهُ يجب الحد على من شرب قليًال من المســكر أو كثيًرا وال نعلم بينهم خالًفا في ذلك سواء 

كان عصير العنب وكل مسكر.
في قدر الحّد... أَنهُ ثمانون... (أو) أن الحّد أربعون.

إن الحد ِإنَما يلزم من شربها مختاًرا لشربها فإن شربها مكرًها فال ّحد عليه.
ا غيره فال حّد عليه؛ ألنه غير عالم  َما يلزم من شــربها عالًما أن كثيرها ُيسكر. َفأَمالحّد ِإن إن

بتحريمها وال قاصد إلى ارتكاب المعصية بها. فأشبه من زفّت إليه غير زوجته(4).
ويتابع ابن قدامــة إيراد حاالت أكبر تعقيًدا لشــرح المبــادئ التي تحكم الحــلّ والحرمة في 
المشــروبات، ومن بينها معرفة أن المشروب يؤدي إلى الســكر، والتفرقة بين الخمر (المأخوذ من 

العنب)، والمشروبات األخرى المسكرة.
وهناك تعقيدات مشــابهة في آراء الحنفية واعتباراتهم للمشــروبات المســكرة وأنواعها، بحيث 
يتبين أن هناك مبدأين أو منطلقيــن للحرمة عندهم، األول أن الخمرة محرمــة؛ ألن ذلك وارٌد في 

القُرآن، ولذلك ال يجوز شربها بأي كمية سواء أوصل الشارب إلى حالة السكر أم ال.

محمد بن عبد اهللا بن عبيدان: جواهر اآلثار، مسقط، سلطنة ُعمان، وزارة التراث القومي والثقافة، 1406هـ ، 163/15 - 172.  (1)

د بن علي بن الحسين بن باويه: علل الشرائع، بيروت، مؤسسة األعظمي للمطبوعات، 1408هـ ، ص 266 - 267. أبو جعفر ُمـَحم  (2)
آية اهللا الخميني: تحرير الوسيلة، بيروت، دار المنتظر، 1405هـ ، 430/2 - 431.  (3)

ابن قدامة: المغني، القاهرة، هجر، 1410هـ ، 495/15 - 501.  (4)
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والمبدأ اآلخر أن كلّ مسكر محّرم سواء أكان خمًرا أو مشروًبا أو غير ذلك(1).
يذكر أبو سعيد الكدمي في االستقامة: أن حرمة النبيذ والخمر والمسكرات األخرى ثابتة بنّص 
القُرآن والسنة واإلجماع، وإن يكن هناك اختالف في المشروبات التي يشملها ذلك، وما الذي يعتبر 
ســكًرا ومما حرمه اهللا 4 في كتابه، وصّح تحريمه في الســنة، وأجمع أهل القبلــة على تحريمه: 
نبيذ الخمر المســكر منه. فال نعلم في ذلك اختالًفا بين أحد من أهل القبلة أن نبيذ الخمر حرام، 
وأن الخمر المجمع عليه، وال يختلف فيه أنه نبيذ البْســر الذي اعتبر غير مرّطب من النخل والعنب 
الرطب الذي لم يصر نبيًذا. وهذان النوعان نبيذهما المســكر منهما حرام قليله وكثيره، في جميع 
ما عمــال فيه من اآلنية واألوعية، وهما حراٌم رجٌس، واجٌب على من شــرب منه قليًال أو كثيًرا الحّد 

والكفر والبراءة. ويكفر بشرب ذلك كفر نعمة ال كفر شْرك، وذلك إذا أريد به النبيذ...»(2).
ويتابع أبو ســعيد الكدمي باالستشهاد بالقُرآن وأحاديث الســنة، ونماذج من اإلجماع، ونقاشات 
أجيال من العلماء حول المبادئ التي تحكم قضية حرمة الخمرة المسكرة(3). ومن خالل صنيعه هذا 
نتنبه إلى كيفية عمل الفقهاء على اكتشــاف المبــادئ المختلفة أو القواعــد المختلفة من المصادر 
نفسها بحســب ما يفهم كلّ منهم المصدر والحالة التي يحاول أن يســتنبط حكًما لها. ونجد أمثلة 
إضافية في ما يتصل بالناسخ والمنسوخ في مســألة حرمة الخمر والمشروبات المسكرة األخرى في 
القُرآن الكريــم، وذلك في المدونة الصغرى ألبي غانم الخراســاني يستشــهد بأحاديث مروية عن 
طريق ابن عباس وأبي عبيدة وابن مســعود والربيع بن حبيب وآخرين تتصل بكيفية اســتخدام قصة 

عمر بن الخطاب من جانب الفقهاء، لشرح آياٍت من القُرآن تتعلق بالمسألة(4).
وفي «كتاب الجامع» ألبي محمد عبد اهللا بن محمــد البهلوي ترد آيات القرآن الخاصة بموضوع 
حرمة الخمــر، وكذلك األحاديث ذات الصلة بما فــي ذلك الرواية القائلة إن النِبّي محمًدا شــرب 
النبيذ. وينتقد البهلوي الرأي الحنفي القائل بحلّ شــرب النبيذ، واألشــربة األخرى غير المصنوعة 
ة فيها من خالل عمليات معينة. وهو يدعم  ر، أو بتلك التي خفّف قدر الشــد من عصير العنب المتخم
المبادئ والقواعــد التي يقول بها اإلباضيّة عن طريق إيراد اإلشــارات التي تقــّر المبادئ والدالئل 
الواردة في المصادر، ويضعها بالمقارنة مع أصول المذاهب األخرى، ليتوصل في النهاية إلى ترجيح 

ما ذهبت إليه مدرسته الفقهية(5).

أبو بكر المرغيناني: الهداية.  (1)
أبو سعيد الكدمي: االستقامة، مسقط، سلطنة ُعمان، وزارة التراث القومي والثقافة، 1405هـ ، 163/3.  (2)

الكدمي: االستقامة، 163/3 - 170.  (3)
بشر بن غانم الخراساني: المدونة الصغرى، مسقط، وزارة التراث القومي والثقافة، 1404هـ ، 100/2 - 104.  (4)

د البهلوي: كتاب الجامع، مسقط، سلطنة ُعمان، وزارة التراث القومي والثقافة، 1404هـ ، 534/2 - 558. د عبد اهللا بن ُمـَحم أبو ُمـَحم  (5)
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وهذه األمثلة ُيجــرى إيرادها لكي يتعلــم منها الطلبة وقــراء األجيال الالحقــة، في ما يتصل 
بالرجوع إلى المصادر، واآلراء الفقهية التي تتصل بتأويل المصادر واالســتنباط منها: المبادئ أوًال، 

واألحكام ثانًيا.
وتســلك المصادر األخرى المســلك نفســه في شــرح العالقة بين اآلراء المختلفة والمرجعيات 
الفقهية. فبحســب محمد بن جرير الطبري في كتابه «اختالف الفقهاء» اختلــَف الفقهاء ِفي القرن 

الثاني حول عدد كبير من المسائل، استناًدا إلى اختالفهم في استنباط المبادئ عن المصادر.
فقال مالك: في قول النبي ژ : «البّيعان بالخيار ما لم يتفرقا» ليس لهذا عندنا حّد معروف 

وال أمر معمول فيه.
قا ِإال في بيوع ثالثة: بيع مزايدة الغنائم، والشــركة في  وقال األوزاعي: هما بالخيار ما لم يتفر

الميراث، والشركة في التجارة؛ فإذا صافقه فقد وجب وليس فيه بالخيار.
قا ِإال بيع الخيار»  هُ قال: «البّيعان بالخيار ما لـــم يتفروقال النووي: بلغنا عن النبــي ژ أَن

والخيار أن يقول: اختر فإن اختارَ البائع والمبتاع جائز وإن لم يتفرقا..
وقال الشــافعي وأبو ثور: ُكلّ متبايعين في سلف إلى أهل أو دين أو عين أو صرف الخيار تبايعا 
وتراضيا ولم يتفرقا عن مقامهما ِإلَى مجلسهما الذي تبايعا فيه فلكلّ واحد منهما فسخ البيع، َوِإنَما 
يجب على ُكلّ واحد منهما البيع حتى يكون له رّده ِإال بخيار أو شــرط خيار أو ما وصفت إذا تبايعا 
وتراضيا وتفرقا بعد البيع عــن مقامهما الذي تبايعا فيه، أو كان بيعهما عــن خيار فإن البيع يجب 
بالتفرق أو بالخيار. قــال أبو حنيفة وأصحابه: التفّرق بالكالم(1). ويعتبر األوزاعي والثوري اســتثناء 
في ما يتعلق بإيراد حديث النبي محمد بإيضاح كيفية تطبيق المبادئ القُرآنية، فهما ال يرجعان إلى 
الحديث من أجل تفاصيل التطبيق وحاالتــه وآلياته، بل يكتفيان بالقرآن، بخالف أبي حنيفة ومالك 
اللذين يكثران من إيراد شــواهد الســنة، كأن يصال إلى اإلقناع واالقتناع بإمكان إلغاء عقد بيع في 

حالة كتلك المذكورة.
ويوافق الشافعي وأبو ثور على رأي مالك بن أنس وأبي حنيفة بالنسبة لالعتراف بمبدأ التفرق، 
لكنهمــا يفصالن التفرق باعتباره افتراًقا جســدًيا، أي مغادرة المجلس. ويعطــي ُكلّ من مالك وأبي 

حنيفة التفرق مفهوًما أوسع لكنهما يعودان فيختلفان في التطبيق.

د أمين رمــج، 1980م، 34/1. ِفي هذا الحديث،  د بــن جرير الطبري: كتاب اختالف الفقهاء، بيــروت، ُمـَحم أبو جعفــر ُمـَحم  (1)
البخــاري، 44: 23. ومســلم، 10: 21. والشــافعي: الرســالة، القاهرة، مكتبــة حلبــي، 1358هـ ، ص 313. ومالك بن أنس: 
الموطأ، القاهرة، دار إحياء الكتب العربية، 1370هـ ، 671/2. وأبو بكر بن علي الحداد: جوهرة النيرة، القاهرة، وحمود بك، 

1301هـ ، 233/1 - 237.
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وعلة مــن قال بقول مالك: ِإن التفــّرق يحتمل التفرق بالقول؛ ألن اللغــة ال تمتنع أن تقول 
تفرقنا عّما كنا فيه من األمر، وإذا كان ذلك كذلك والبيــع ِإنَما هو إزالة ِملٍْك عن مالٍك إلى 
غيره بِعوٍض معلــوم، َوِإنَما يكون ذلك بالخطاب بينهما لم يكن التفــرق عن مكانهما من البيع 

بسبيل(1).
إن االختالف بين أبي حنيفة ومالك يترّكز على تطبيقات مبدأ التفرق، َوِإال فهما يســتندان إلى 
نفس المبدأ العام، ويســتخدمان نفس األحاديث النبوية واآلثار، أما تســويغ رأي الشافعي فهو وارد 
ة على أن النِبّي ژ  لدى الطبري في «اختالف الفقهاء»: وعلة من قــال التفرق باألبدان قيام اْلـُحج
ا صّح عنه أن «البّيعان بالخيار ما لم يتفرقا» لم  ال يجوز أن يخاطب أمته بما ال يفيدها معنى. َفلَم

يخُل ذلك التفرق من أن يكون بالقول أو باألبدان(2).
وباألســلوب نفســه ُتجرى مناقشــة القضية عند الطحاوي في «اختالف الفقهــاء»، كما يذكره 

أبو بكر الجّصاص، ويتضح ذلك من الخالف حول معنى الجوارح من السباع والطيور.
وقال مالك: ال يؤكل سباع الوحش وال الهر الوحشــي وال األهلي وال الثعلب وال الضبع وال شيء 
من الســباع. وال بأس بأكل الطيــر الرخم والعقبان والنســور وغيرها ما أكل الجيــف منها وما لم 

يأكل(3).
والمعروف أن مالك بن أنس كان يحّرم أكل الطيور التي تملك مخالب استناًدا إلى حديث نبوي 
ـهُ كان يكره أكل بعض  ينهى عن أكل الطيور التي تملــك مخالب للصيد. والمذكور عن األوزاعي أَنـ
 الطيور الكاســرة التي تأكل اللحوم، وهو ما رآه الليث أيًضا: وقــال األوزاعي: الطير ُكلّه حالل، ِإال

أَنهُم يكرهون الرخم. وقال الليث: ال بأس بالهّر وأكره الضبع(4).
ويبدو أن الشــافعي كان يســتند في التحريم إلى مبدأ آخر وهو حرمة الحيوانات والطيور التي 

تأكل لحوم البشر:
وقال الشــافعي: ال يؤكل ذو الناب من الســباع التي تغدو على الناس، األســد والنمر والذئب. 

ويؤكل الضبع والثعلب وال يؤكل النسر والبازي ونحوه؛ ألنها طيوٌر تغدو على الناس(5).

الطبري: كتاب اختالف الفقهاء، 34/1.  (1)
المرجع السابق نفسه.  (2)

أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي: اختالف الفقهاء، إسالم آباد، معهد األبحاث اإلسالمية، 1391هـ ، ص 58. ِفي هذا الحكم:   (3)
مالك بن أنس: الموطأ، 357/1.

الطحاوي: اختالف الفقهاء، ص 58.  (4)
المرجع السابق نفسه.  (5)
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وألن الشافعي كان يبيح أكل الضبع والثعلب وهما حيوانان كاسران مع براثن، لكنهما ال يتناوالن 
لحوم البشر، َفِإنهُ بذلك يوضح مبدأه العام أو قاعدته العامة التي بنى حكمه على أساس منها.

يشــرح الدبوســي الحنفي عبيداهللا بن عمر االختالفات بين الفقهاء باعتبارهــا تتم على ثالثة 
مســتويات. المســتوى األول وهو األكثر عمومية، ســببه أن مؤسســي المذاهب لجأوا ألصول وقواعد 
مختلفــة. وهذه المبادئ المختلفة قد يكون ســببها االحتجــاج بمصادر مختلفة، مثــل احتجاج مالك 
بحديث معين، بينما يرجع أبو حنيفة للقياس على آية قرآنية. ويناقش الدبوســي هذا األمر عبر مثال 
مقارن بين أبي حنيفة والشــافعي في ما يتعلق بحجية رأي الصحابــي: «األصل عند أصحابنا أن قول 
الصحابي مقدٌم على القيــاس إذا لم يخالفه أحد من نظرائه؛ ألنه ال يجــوز أن يقال: ِإنهُ قاله من 
طريق القيــاس؛ ألن القياس يخالفه. وال يجوز أن يقال: ِإنهُ قاله جزاًفا. فالظاهر أَنهُ قاله ســماعا 
من رسول اهللا ژ . وعند اإلمام القرشــي أبي عبد اهللا الشــافعي القياس مقّدٌم؛ ألنه ال يرى تقليد 

الصحابي وال األخذ برأيه»(1).
ا المســتوى الثاني للخالف، فإن الدبوسي يراه كامًنا في اســتنباط الفقهاء المختلفين آلراء  أم
مختلفة من مصدر أو مبدأ واحد، وليس من مبادئ مختلفة من مصادر متنوعة. ويدلل الدبوسي على 

ذلك االختالف في بعض اآلراء بين أبي حنيفة وتلميذه زَُفر:
«األصل عند أصحابنا الثالثة أن الشــيء إذا أقيم مقام غيره فــي حكم َفِإنهُ ال يقوم مقامه في 
جميع األحــكام. وعند زَُفر يقوم مقامه في جميع األحكام... إنّ مْن قتل صيًدا من صيد الحرم له أن 
يذبح هْدًيا كفارًة لذلك عندنا، وعند زفر ال يجزئه ِإال أن يشــتري بقيمته هدًيا ويذبحه؛ ألن ضمان 
صيد الحرم أقيم مقام ضمــان األموال في امتناع جــواز الصوم عنه، وكذلك أقيــم مقامه في حق 

امتناع الهدي عنه»(2).
والمســتوى الثالث الواقع في أصل االختالف بين الفقهاء، وهو األكثر خصوصية هو ما يشرحه 

الدبوسي في طرائقه الثالثة... في الزورق:
األصل عند أبي حنيفة أن الشــيء إذا غلــب عليه وجوُدُه ُيجعُل كالموجــود حقيقة إن لم يوجد. 
كالحدث عن النائم المضطجع؛ ألنه غلب وجوده فُجعــل كالموجود وإن لم يوجْد... إنّ من صلّى في 
السفينة وهو يخاف على نفسه دوراَن رأســه جازت صالته عند أبي حنيفة لهذا المعنى؛ ألن الغالب 

من السفينة دوران الرأس، فُجعل كالموجود حقيقة وإن لم يوجد. وعندهما ال تجوز صالته(3).

عبيد اهللا بن عمر الدبوسي: تأسيس النظر، القاهرة، زكرياء علي يوسف، ب. ت. ص 75.  (1)
الدبوسي: تأسيس النظر، ص 52.  (2)

المصدر السابق، ص 8 - 9.  (3)
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وهكذا يمكن تلخيص رأي الدبوســي فــي االختالف أَنهُ يعود إما إلى االختــالف في المصادر، أو 
لالختالف في المبادئ والقواعد المستنبطة من المصادر، أو من اآلراء الفقهية المأخوذة من المبادئ.

 

٭ ٭ ٭

II
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يكرر أبو ســعيد الكدمي في «الجامع المفيد من األحكام» حديًثا رواه أبو هريرة عن النِبّي ژ 
قال: «أََحب البالد إلى اهللا مساجدها، وأبغض البالد إلى اهللا أســواقها». ويقال: المساجُد مجالس 
من الشيطان حصين. وقيل: من حق المساجد ركعتان، وذلك تطوع. وقال ژ :  الكرام، وهي حصنٌ 
«ما من عبد مؤمن مر بمســجد من مســاجد اهللا فصلى فيه ركعتين مكتوبة أو تطوًعا إال أعطاه اهللا 
من الثواب ملء ما في األرض من المساجد»(1). ويتصل هذا الحديث بحديث آخر: يطيب لكلّ داخل 

المسجد صالة ركعتين فيه ابتداء(2).
ويذكر أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشــد: أن الظاهرية يوجبون صالة تحية المسجد استناًدا 

إلى الشافعي في رواية أسهبت عنه. بيد أن أبا حنيفة ال يوجب ذلك في رواية ابن القاسم(3).

الكدمي: الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد، 80/2.  (1)
البخاري، 8: 444. مســلم، 6: 495. أبو داود، 2: 467. الترمذي، 2: 315. النسائي، 8: 53. ابن ماجه: 2: 1013. أحمد بن   (2)

حنبل، 5: 395.
د بن أحمد بن رشد: بداية المجتهد ونهاية المقتصد، بيروت، دار الكتب العلمية، 1416هـ ، 456/2 - 457. أبو الوليد ُمـَحم  (3)
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وهناك نوعٌ آخر من التمييز بين األماكن الخاصة والعامة من ِمثل حكم األشــجار في المسجد، 
والطرق العامة، والمقابر، وفي الحرم المكي.

ا محمد بن شــامس البطاشــي فيضع ُكلّ هذه المواطن في فقرة واحدة، مشــيًرا إلى المبدأ  أم
العام الذي يحكمها(1). فعلى ســبيل المثال: زرع األشجار في المســجد أو الطريق العام أو المقبرة، 

إذا كانت تنتج ثمًرا َفِإنهَا تتحول إلى وقف وتوزع على الفقراء.
والمبدأ نفســه يسري عند الكدمي على البيع في المســجد، إذ هو يجيزه إن كان ذلك لصالح 
المســجد وليس لصالح الشــخص(2). وكذلك األمر في الشــجرة على الطريق، فإن فوائدها تصبح 

حقوًقا للمارة.
وفي المصنف: فإن الشــجرة في الطريــق العام ُتصبح ِملــًكا عاًما، في حين أن الشــجرة في 

المقبرة ال توقف ِإال ألولئك الذين يمكن أن يدفنوا في تلك المقبرة(3).
وإذا قطعت شــجرة في الحرم، فال بد من كفّارة مدفوعة عن ذلك. وهذه الحالة األخيرة تشير 
إلى الفرق بين المكان المقدس والمكان العام، تماًما مثلما هو الفرق بين المكان الخاص والمكان 
العام. وهذه اآلراء المختلفة في الموضوع تستند إلى مبادئ عامة متباينة، مأخوذة من المصادر، أي 
من القُرآن والســنة. ويشير هذا األمر إلى طريقة الفقهاء في االســتناد إلى المصادر، وبناء مبادئ 
عامة عليها، ثُم اســتنباط األحكام من تلك المبادئ أو القواعد، وهي أحكام تتباين بالنظر ِإلَى ما 

هو أعلى، كما بالنظر إلى الممارسات والسياقات.
ويكشــف فقهاء اإلباضيّة، والفقهاء اآلخــرون عن تمايزات أخرى تتصل باســتنباط األحكام من 
المصادر؛ ففــي البصيرة ألبي محمد بن أبي عبد اهللا األصم ـ على ســبيل المثال ـ نقاش حول قصر 

الصالة في السفر، والمبدأ العام الذي يحكم هذا األمر مميًزا بين اإلقامة والسفر.
«َوُكل مســافر خرج من بلده ليتعدى الفرســخين، فإذا صار في حّد السفر، وجاوز عمران بلده 
صلّى صالة السفر، فإذا رجع فهو على صالة الســفر حتى يدخل عمران بلده.. والعمران هو اتصال 
ا الزراعة فال يلتفت إليها. وإذا لم يرد المســافر أن يتعدى الفرســخين، لم  النخل والمنــازل، َوأَم

يْقُصر حتى يتعداهما»(4).
ويضيف أبو محمد األصم معلومات خاصة بشأن نواحي ُعمان:

البطاشي: كتاب غاية المأمول ِفي علم الفروع واألصول، 87/7.  (1)
الكدمي: الجامع المفيد، 96/2.  (2)

الكندي: المصنف، 87/7.  (3)
د بن أبي عبد اهللا األصم: البصيرة، مسقط، سلطنة ُعمان، وزارة التراث القومي والثقافة، 1404هـ ، 108/2. أبو ُمـَحم  (4)
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موضع القصــر من نــزوى إذا خرج إلى بهال إذا دخل الســور، ومن ســمد المجــازة إذا أراد 
ا يجاوز الفرســخين، وموضع القصر من نــزوى إذا أراد مغرًبا من  كدم أو الرســتاق أو غيرها ِمـم
وراء إمطــي إذا خلف النخــل، ومن نزوى إذا أراد إزكــي، أو منح، أو غيرها الــوادي األبيض الذي 
منــه يصعد إلى فرق، قيل: فما بال هــذا الحد أبعد من عمران النخل من نــزوى كانت إلى الوادي 
األبيض؟ وكذلك حفظ الوضاح بن عقبة.. قال أبو عبد اهللا: من كان بلده الباطنة وأراد ســفًرا، فإذا 
خلــف المنازل والنخل صلى قصــًرا. وإذا لم تكن محل، فإذا خلف منــازل الحي الجامع لهم صلى 
قصًرا(1). أما محمد بن يوسف اطفيش فيحدد الحدود التي تعتبر سفًرا أو رحلة على نحو أكثر جزًما 
ووضوًحا: وحّد الســفر فرســخان والفرســخ اثنا عشــر ألف ذراع وهي ثالثة أميال. وتتبين األميال 
باألمناء والمشاهدة. وفي الشــهرة قوالن: هل يقصد إن جاوز الفرسخين أو إن خرج على نية السفر 
 وإن بال مجاوزته خالف يأتي، وفي الرجوع حتى يدخل وطنه. وقيل: إذا عمرانه أتّم. وقيل: إلى حد

سور المنزل في القصر على بابه(2).

وهكذا يضيف اطفيش إلى تحديد الفرسخ نية اإلنسان في السفر. وهناك فقهاء آخرون يذكرون 
السفر الذي  حدود السفر اســتناًدا إلى المسافات ووسائل الســفر؛ فيذكر ابن هبيرة الشــافعي أنّ 
تقصر معه الصالة حدوده ثالثة أَيام ماشــًيا أو راكًبا على جمل، بينما يذكر مالك والشافعي وأحمد 

السفر باعتباره قطع مسافة 16 فرسًخا(3).

ال يعتبر السير في البر بالســير في البحر وال السير في البحر بالســير في البر، َوِإنَما يعتبر 
فــي ُكلّ موضع منهما ما يليق بحاله حتى لــو كان موضع له طريقان أحدهما فــي الماء وهي تقطع 
في ثالثة أَيام إذا كانت الرياح مســتوية، والثاني في البّر وهي تقطع في يومين. َفِإنُه إذا ذهب في 
طريق الماء يقصر وفــي البر ال يقصر. ولو كان إذا ســار في البر وصل في ثالثة أَيام وإذا ســار 
في البحر وصل في يومين قصــر في البّر وال يقصر في البحر. والمعتبر فــي البحر ثالثة أَيام في 
ريح مســتوية كما في الجبل يعتبر فيه ثالثة أيام وإن كان في الســهل يقطع في أقلّ منها ولو كانت 
المســافة ثلًثا بالسير المعتاد فسار إليها على الفرس جرًيا حثيًثا فوصل في يومين أو أقلّ قصر. قال 
أبو حنيفــة: في مصر له طريقان أحدهمــا يقطع في ثالثة أَيام، وأخرى فــي يومين إن اختار األبعد 

قصر، وإن اختار األقرب ال يقصر(4).

د األصم: البصيرة، 108/2 - 109. أبو ُمـَحم  (1)
د بن يوســف اطفيش: شرح كتاب النيل وشفاء العليل، مسقط، ســلطنة ُعمان، وزارة التراث القومي والثقافة، 1406هـ ،  ُمـَحم  (2)

.47 - 39/2
د بن هبيرة الشيباني: اختالف األئمة العلماء، بيروت، دار الكتب العلمية، 1423هـ ، 147/1. أبو المظفر يحيى بن ُمـَحم  (3)

الحداد: الجوهرة النيرة، 102/1. وعبد الغني الميداني: اللباب شرح الكتاب، بيروت، المكتبة العلمية، 1413هـ ، 105/1.  (4)
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ق  ضح من هذه التباينات أن المعتبــر ليس المكان أو بعده بل مّدة الســفر(1)، هي التي تفرفيت
بين اإلقامة والسفر، وتؤثر بالتالي في قصر الصالة. وتبدو تلك الفروقات بصورة أخّص في التفرقة 
الدقيقة التي تقام بين الحواضر والبوادي ســواء أكاَن اإلنسان مسافًرا أم مقيًما. فهناك عدة فقهاء 

ـ مثًال ـ ال ُيجيزون التيمم في المصر(2).
ويذكر اطفيش في «تيسير التفسير للقرآن الكريم» فيها صالة الجمعة: «صالة الجمعة فريضة 
واجبة عند أئمة العدل في األمصر السبعة التي مّصرها عمر بن الخطاب 3 ، وهي: مكة والمدينة 

والكوفة والبصرة والشام واليمن، والمصر منها صنعاء، والبحرين وعمان مصٌر واحد(3).
د بن إبراهيم الكندي نقًال  واستناًدا إلى ســورة النساء: 43، وســورة المائدة: 6 (4)، وإلى ُمـَحم
عن الزهري وغيره: أن المسافة التي يجوز فيها التيمم تأتي عندما يبتعد المرء عن الماء أكثر من 
أربعة أميال(5). وال يجيز األصّم: للمسافر التيمم إذا كان قد دخل مدينة قبل انقضاء وقت الصالة(6). 
ـهُ يجوز للمســافر أن يتيمم بالنبيذ واللبن، لكــن طبًعا خارج  وذكر الكندي في «بيان الشــرع»: أَنـ
ا وجوب الجمعة على من هو خارج المصر؛ فإن قوًما قالوا: ال تجب على من هو خارج  المصر(7). «َوأَم

المصر. وقوٌم قالوا: بل تجب(8).
ويشير ابن رشد إلى أن الظاهرية فقط يوجبون صالة الجمعة خارج المصر.

أما الصائغي، فيستند إلى ابن جعفر في التفرَقة بين المقيمين والمسافرين بالنسبة لصالة الجمعة(9). 

ليس األمر كما اســتنتجه الكاتب، فالقصر متعلق بالمســافة ال بمدة الســفر فقط، وإنما قيســت بالمدة عنــد بعض الفقهاء   (1)
لمحدودية المسافة عندهم بذلك، لذلك نجد كثيًرا من الفقهاء يحددها باألميال والفراسخ والُبرد، فليتأمل. (المراجع).

ما عالقة التيمم بالمصر أيها الكاتب؟؟!! واستدالله ال عالقة له بتقريره، فليتأمل. (المراجع)  (2)
د األصم: البصيرة، 90/2. أبو ُمـَحم  (3)

د بن يوسف اطفيش: تيسير التفسير، مسقط، سلطنة ُعمان، وزارة التراث القومي والثقافة، 1406هـ ، ينظر: النساء: 43،  ُمـَحم  (4)
والمائدة: 6.

د بن إبراهيم الكندي: بيان الشرع، مســقط، سلطنة ُعمان، وزارة التراث القومي والثقافة، 1404هـ ، 99/9. ليس األمر  ُمـَحم  (5)
كذلك وال نقل القول عن الزهري بل نقله عن عطاء، وجاءت المســألة في جواز إتيان األهل عند بعد الرجل عن الماء مسافة 

تلك األميال، فراجع تفصيل ذلك. (المراجع).
د األصم: البصيرة، 101/2. ليس األمر صحيًحا، فليراجع. (المراجع) أبو ُمـَحم  (6)

لَــْم أجد هذا القول في بيان الشــرع ولم يشــر الكاتب إلى محله، كما أننــي لَْم أطلع على من قال بهــذا أبًدا، فكيف يتيمم   (7)
مة  بالنبيــذ؟ أو كيف يتيمم باللبــن؟ فالعبارة أصال غير مســتقيمة فكيف تصدر مــن طالب ناهيك أن تصدر مــن مثل العال

الكندي، وإن ثبت أَنهُ ذكره فال يذكره إال ليرد عليه، ثُم ما عالقة التيمم بالمصر وغيره؟؟! فلينتبه. (المراجع).
ابن رشد: بداية المجتهد، 353/2.  (8)

الصائغي: جامع الجواهر، 111/5. كان حديث الصائغي في هذه الصفحات المشــار إليها عن صالة الجماعة وفضلها والقائم   (9)
والتــارك لها، ال عن صــالة الجمعة. وقد وقع على الكاتب خلــط كبير بين التيمم والمصر وصــالة الجمعة والجماعة، ولكل 

مسألة أحكام معينة، فلتراجع. (المراجع)
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ويخصص سعيد بن بشير الصبحي فصًال صغيًرا في الجامع الكبير(1) للحديث عن صالة الجمعة من جانب 
د األصم سبعة أمصار تجب ِفيه الجمعة. المسافر. ويذكر أبو ُمـَحم

ويتحدث ابن هبيرة في اختالف األئمة العلماء عن وجود الجمعة فيقول: ِإن أبا حنيفة ال يوجبها 
على من كان بعيًدا عن المصر ثالثة فراسخ، أما مالك والشافعي وأحمد فيوجبون الصالة ما دام هو 
خارج المصر يسمع األذان. لكن ال يجيزونها في القرى التي ليس فيها مصلون بعدد كاف(2). ويعتبر 

ابن قدامة العدد الكافي للجمعة 40 مصلًيا(3).
وهناك فروق أخرى أو تمييزات تذكرها المصادر اســتناًدا إلى االختــالف في فهم المبادئ أو 

القواعد. يذكر الصائغي اآلراء التي تفضل الصالة في المسجد على الصالة في المنزل(4).
ففي «فتح القدير شــرح الهداية للمرغينانــي» للكمال بن الهمام الحنفــي، هناك آراء مذكورة 
تكره بيــع الحاضر للبادي(5). وهناك رأي في «مختصر القدوري» حول التفرقة بين الســوق والبادية 

في بعض األمور(6).
وثمة مســائل ُتجرى التفرقة فيها بين دار اإلسالم ودار الكفر. يذكر ابن حنبل والبخاري حرمة 
حمل القُرآن إلى دار الحرب. وكذلك ســفر النساء عبر دار الحرب(7). وللفقهاء تمييزات وتحديدات 

في ما يتعلق بدار اإلسالم ودار الحرب، يمكن إيضاحها على النحو اآلتي:

سعيد بن بشير الصبحي: كتاب الجامع الكبير، مسقط، وزارة التراث القومي والثقافة، 1407هـ ، 113/1 - 129.  (1)
الشيباني: اختالف األئمة العلماء، 151/1 - 152.  (2)

ابن قدامة: المغني، 202/3 - 209.  (3)
الصائغي: جامع الجواهر، 117/5 - 135.  (4)

د بن عبد الواحد بن الهمام: شرح فتح القدير َعلَى الهداية، بيروت، دار الفكر، ب، ت، 478/6. كمال الدين ُمـَحم  (5)
الميداني: اللباب شرح الكتاب، 105/1.  (6)

أحمد بن حنبل: المســند، القاهرة، 391/1. والبخاري، 6: 65و67. ِفي المائدة: 5: 9. ما عالقة هذه اآلية مع هذا القول؟؟!!   (7)
(المراجع).
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وهنــاك مجال آخر إليضاح االجتهادات فــي األحكام المترتبة على القواعــد، وذلك في تحديد 
أماكن بدء اإلحرام:

شــرط اإلحرام: المكان والزمان. فالمــكان هو المواقيت المســنونة ِلكُل ناحيــة، فللمدينة ذو 
الحليفة، وللشــام الجحفــة، ولنجد قرن، ولليمن يلملــم، وللعراق ذات عــرق.. والزمان أصله قوله 
تعالى: ﴿  ! " #﴾ [البقرة: 197]، فقيل: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة. وقيل: شهران 

وعشرة أَيام، وبه أخذنا(1).
وفي المصنف نقاٌش حول ِركاز الجاهلية وكنوزها: «ومن وجد ركازًا فهو أحق به وليس عليه فيه 
تعريف وهو دفين الجاهلية، وإن وجده ظاهًرا على وجــه األرض؟ قال أبو محمد: ال أحفظ فيه قوًال. 
وأحّب أن يكون ســبيله ســبيل اللقطة؛ ألنها عندي بمنزلة ما يســقط من الناس من األموال؛ وألنها 

مخالفة لوصف الركاز الذي هو كنز، واهللا أعلم.
ومن لقط كنًزا جاهلًيا في أرض قوم أو في أرض فالة فذلك لقطة.

والكنز الجاهلي: ما لم يكن عليه اسم اهللا مكتوًبا وكان عليه عالمة الكفار وأسماء الكفار. وفي 
الجامع: عالمته أن يكون فــي أوعيتهم، أو يكون عليه عالمتهم في الصور وما يعرف بأهل الشــرك 

وعليه الخمس في الجاهلي للفقراء، واهللا أعلم.
وقيل: إذا لم يعلم أَنهُ إســالمي أو جاهلي فهو إســالمي إذا كان في أرض اإلســالم حتى يعلم 
أَنهُ جاهلي، وإن كان في أرض العهد فال يجوز أخذه، وهو مــال ألهل العهد ِإال أن يعلم أَنهُ جاهلي. 

وكذلك أهل األمان ُكلّ أرض يأمن فيها المسلم.
إن كان الكنــز ِفي أرض قوم تحل أموالهــم بالغنيمة من ارتداد وأهل حــرب من مال ظاهر أو 

باطن فهو غنيمة، واهللا أعلم.
أما الكنوز الموجــودة في دار األيتام فتعامل معاملة اللقطة، لكنهــا إن وجدت في أرض يمامة، 

َفِإنهَا تعامل معاملة األرض الموات، في حين تعتبر الكنوز في األرض غير اإلسالمية غنيمة(2).
د بن جعفر اإلزكوي في كتابه: «الجامع»(3): ويشبه ذلك ما ذكره أبو جابر ُمـَحم

«وكنوز الجاهلية قســمها على هذا أربعة أسهم من ذلك لمن أصاب الكنز. والخمس قسمه على 
هذه الســهام، وأقل ما يكون فيه الخمس من كنوز الجاهلية خمســة دوانيق على ما قال من قال من 

اطفيش: شرح النيل، 29/7.  (1)
ال أدري من أين أتى بهذه المسألة، وما عالقة األيتام بالكنز واللقطة؟؟!! فليتأمل. (المراجع)  (2)

الكندي: المصنف، 145/22 - 146.  (3)
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الفقهاء. وكنوز الجاهليــة التي فيها الخمس هي التي نعرفها بعالمة الجاهلية. وكنوز أهل اإلســالم 
عليها عالمة أهل اإلسالم وسبيلها سبيل الصدقة(1).

وهذا المبدأ أيًضا في تعامل المســلمين مع أماكن العبادة غير اإلسالمية، فحسب ما يذكر ابن 
راشد ال يسمح فقهاء كثيرون بالصالة في الكنس والكنائس.

واختلفــوا في الصالة في البيــع والكنائس؛ فكرهها قوم، وفرق قوم بيــن أن يكون فيها صور أو 
ال يكون، وهو مذهب ابن عباس لقول عمر: ال تدخل كنائسهم من أجل التماثيل. والعلة فيمن كرهها 

ال من أجل التصاوير َوِإنَما حملها على النجاسة(2).
وأكد الفقهاء األحناف على تجنب اإلضرار بالبيع والكنائس أثناء العمليات العسكرية، ويقولون: 

إنه إذا وقعت بها أضرار غير مقصودة فعلى المسلمين إصالحها.
وتشــير هاتان الحالتــان إلى التفرقة بيــن ما هو مــوروث الجاهلية، وما حــدث أو يحدث في 

اإلسالم، كأن التفرقة هي المبدأ العام أو القاعدة التي يجري التمييز على أساسها.
وفــي حالة الكنوز تجري التفرقة بين دار اإلســالم ودار الحرب، بحيــث يعتبر ما وجد في دار 
الحرب غنيمة، وعندما يخضع الفقهاء ما وجد في دار اإلســالم لحكــم اللقطة، يفعلون ذلك أيًضا 

بالنسبة لألطفال (اللقطاء)(3).
ويذكر العمراني في «البيان شــرح المهذب» ألبي إســحاق الشــيرازي في الفقه الشــافعي: أن 
التعــرف على األطفال اللقطاء يســتند إلى ما ورد في ســورة الطور (21)، ويفســره حديث الفطرة 
الوارد عن رســول اهللا ژ (4). ويذكــر الزرقاني المالكي في «شــرحه على الموطــأ» أن مالًكا رأيه 

االعتماد في التعرف على الطفل باللجوء إلى أقرب الحواضر من مكان لقياه(5).
والمبادئ التي ذكرت للتمييز في اللقطة واللقيط تســتعمل أيًضا للتميز بين دفن المسلم وغير 
المسلم كما أوضح أبو بكر الكندي: «وعن أبي الحواري: وسألته عن رجل مسافر مع مشرك من أهل 
الذمة فمات المشــرك؟ قال: يدفن وال يجعل وجهه إلى القبلة. وســألت أبــا المؤثر عن الذمي إذا 

د بن جعفر األزكوي: الجامع البن جعفر، مسقط، سلطنة ُعمان، وزارة التراث القومي والثقافة، ب. ت. 146/3. أبو جابر ُمـَحم  (1)
ابن رشد: بداية المجتهد، 194/2 - 195. ينظر أَيًضا: نيل األوطار، 155/2.  (2)

ال أدري كيف أســقط الكاتب مسائل اللقطة بمســائل اللقطاء وما العالقة بينهما؟! وعلى هذا أيًضا هذه المسائل التي يذكرها   (3)
وما الرابط بينها، وهل تتناول بهذا الشكل والمفهوم؟؟!! (المراجع)

يحيى بن أبي الخير العمراني: البيان ِفي فقه اإلمام الشافعي، بيروت، دار الكتب العلمية، 1423هـ ، 7/8.  (4)
د بــن عبد الباقي بن يوســف الزرقاني: شــرح الزرقانــي َعلَى الموطأ لإلمــام مالك، بيــروت، دار الكتب العلمية،  ُمـَحم  (5)

1411هـ ، 63/4 - 68.
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مات بين أظهر المسلمين، ولم يكن بالحضرة من أهل دينه أحد يقوم بدفنه، كيف الرأي فيه؟ قال: 
تحفر له حفرة بال لحد ويطرحوه فيها ويدفنوه وال يغسلوه»(1).

وهكذا فإن غير المســلم يعامل معاملة مختلفة حتى بعد وفاتــه إذا كان منفصًال عن أهل دينه، 
وهذا ينطبق على األطفال الذين مات أهلهم.

وإذا ماتــت يهوديــة وقــد خرج نصــف ولدهــا والولــد يصيح ثُــم مــات وأبوه مســلم؟ قال 
أبو محمد 5 : ِإنهُ يدفن كما هو فيها وال يصلّى عليه. وإن ماتت نصرانية وهي حامل من مســلم؟ 
فال أرى ِإال النصارى أولى بها ما لم يخرج الولد من بطنها. فإن خرج من بطنها حًيا أو ميًتا فوالده 

أولى به، والنصارى أولى بصحبتهم، واهللا أعلم(2).
وهنــا فإن الرحم يعمل عمــل الحدود التي تفرق بيــن دار الحرب ودار اإلســالم في األحكام، 
فيظل الجنين مسيحًيا ما دام في رحم أمه المسيحية، وتظل الكنوز غنيمة ما دامت في دار الحرب، 

ويصبح المرء مسلًما إذا خرج من رحم أمه.
وكذلك األمر فــي التفرقة في الدية على أســاس الديــن: واعلم أن دية المعاهد والمجوســي 

واليهودي والنصراني والصابئي ثلث دية المسلم. والمرأة منهم ديتها كثلث دية المرأة المسلمة(3).
فغير المسلمين ديتهم ثلث دية المسلمين بدون تفرقة بين األديان األخرى:

وقول: ِإن دية المجوســي ثمانمائة درهــم؛ فعلى قول من يقول: دية المجوســي ثمانمائة درهم، 
ال يقاد اليهودي والمجوســي والنصراني وليس ألوليائه ِإال الدية. ونرى أن يقاد المجوسي باليهودي 
والنصراني ويأخذون من ماله الفضل. وعلى قول من يقول: كلهم سواء. فلكلّ واحد منهم ثلث الدية 

التي للمسلم، والقصاص بينهم جميًعا. قال: وهذا الرأي أحب إلي(4).
لكن هناك مــن الفقهاء من يذهــب ِإلَى التمييز بين أهــل الكتاب وغير أهــل الكتاب، جاعًال 
الكتابيين فوق غيرهم مثــل المجوس مثًال: فقد جاء في «التاج المنظوم مــن درر المنهاج المعلوم» 

لعبد العزيز الثميني: تقدمة النساء المسيحيات على المجوسيات (172).
وانظر ـ أيًضا ـ البطاشي بشأن زواج المشركين (97/4 - 101).

ويسري ذلك أيًضا في حاالت القتل، حيث ترد فرضيات مختلفة يختلف فيها القاتلون والمقتولون 
من الناحية الطائفية.

الكندي: المصنف، 90/31.  (1)

الكندي: المصنف، 90/31.  (2)
المصدر السابق، 151/41.  (3)

المصدر السابق نفسه، 151/41.  (4)
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وتظهر التفرقة ـ أيًضا ـ اســتناًدا إلى مبادئ عامة بين الرجل والمــرأة: «وقيل: المرأة في ُكلّ 
شــيء لها نصف ما للرجل ِإال أرش حلمة ثدي المرأة، فإن لها َعشــًرا مــن اإلبل، وللرجل في ذلك 
خمس من اإلبل. فإن لم يستمسك اللبن فللثدي نصف ديتها إذا قطع. وكذلك إذا قطعت الحلمة فلم 

تمسك اللبن، وإن كانتا جميًعا فالدية دية المرأة تامة»(1).
وكما تكون المرأة نصف الرجل في مــا يتعلق ببعض العقوبات؛ فهنــاك تمييز أيًضا في حاالت 

خاصة بين الرجال أنفسهم، والمثال على ذلك الخنثى غير المكتملة الرجولة:
فإن قتل الخنثى رجًال فأراَد أولياء المقتول قتله قتلوه، وأخذ من ماله ربع الدية.

وقول: ال يؤخذ من ماله شــيء إذا قتل. إن قتله أحد وأراد وليّــه القصاص قتل قاتله، وأدى ربع 
الدية إلى ورثة المقتول.

وكذلك إن قتل امرأة فأراَد أولياؤها قتله قتلوه وردوا إلى ورثته ربع الدية.
وإن قتلته امرأة فأراد وليه قتلها قتلها وأخذ من مالها ربع الدية. وقول: ال تبعة في مالها. ودية 

الخنثى ثالثة أرباع دية الرجل، وإن قذف رجًال جلد(2).
وهذه التفرقة بين الرجل والمرأة والخنثى ال تســري في حالة القتل فقط، بل تسري أيًضا في 

حالة الدية والزواج والوصية واإلرث، وأمور أخرى ذات أبعاد اجتماعية.
وهناك التمييز القائم بين الحر والعبد؛ ففي شرح كتاب النيل وشفاء العليل: إن العقوبة لجرح 

عبد أو قتله تتعلق بالقيمة المادية للعبد في حالتي حياته وسالمته(3).
وهناك آراء تحدد قيمة الرجل أو المرأة على أساس الدين:

قال ابن محبوب: وأهل العهد من المشركين ُيقتلون بأهِل الكتاب وبالمجوس، وال يقتلون بالعبيد 
من أهل الصالة وأهل التوحيد َعلَى من قتل العبيــد من هؤالء األدب، وال يقتل الحر بالعبد من أهل 

الكتاب وال من أهِل العهد وال من المجوس(4).
وإذا ســلك إلينا الظن أن العبد المسلم يمكن أن يساوي الحر المشــرك أو الكافر في القيمة 
والعقوبة، فإن ذلك يأتي من ضمن مبادئ وقواعد أخرى. فالعبد مملوك، وهو سلعة لها قيمة محددة. 
ولذلك يقارن بالحّر الكافر المسجون، وذلك أن كليهما حريته محتجزة، وبذلك فإن موقع الشخص 

تابع لهويته الدينية والجنس والعمر والحالة العقلية.

الكندي: المصنف، 149/41.  (1)
المصدر السابق، 145/41.  (2)

اطفيش: شرح النيل، 255/15 - 263.  (3)
الكندي: المصنف، 152/41 - 153.  (4)
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فاألشــخاص األحرار تنطبــق عليهم أحــكام مأخوذة من قاعــدة محدودة، وتظهــر في العالئق 
الشعائرية واالجتماعية. أما غير المسلمين فهم مستثنون ـ بحسب بعض الفقهاء ـ من العبادات، ومن 
بعض األشياء األخرى مثل حلّ لحم الخنزير وشــرب الخمر، كما أن المسلمين يختلفون في األحكام 

على أساس الجنس والعمر والحالة العقلية.
والمــرأة مثًال ليس عليهــا أن تحضر صالة الجمعة، وال يســمح لها بالصالة أمــام الرجال أو 

بينهم، وهناَك أشياء مذكورة خاصة برمضان(1).
ويذكر الكندي في «بيان الشرع» أشياء تتعلق بسفر المرأة(2)، وهناك أمور تتعلّق بالزكاة والحّج 

وليس على اإلنسان أن يمارس الجهاد إذا كانت إعالة أسرته تقتضي بقاءه في دياره.
أما اإلمامة في الصالة فتخضع أيًضا لهرمية معينة، مستمدة من مبدأ أو قاعدة معينة. فبحسب 
ابن رشــد أَنهُ ال بد أن يســتطيع اإلمام القراءة ويقدر على قراءة القُرآن وحفظه. وال يصّح أن يكون 

صغيًرا وال فاسًقا وال بّد أن يكون ذكًرا(3).
ويذكر ابن رشد أن الشافعي يجوز للمرأة أن تؤم النساء، لكن مالًكا ال يقبل ذلك(4).

ويورد القدروي في المختصر موجــًزا جامًعا في ذلك: وأولى الناس باإلمامة أعلمهم بالســنة، 
فإن تســاووا فأقدرهم، وإن تســاووا فأورعهم، فإن تساووا فأســنّهم، ويكره تقديم العبد واألعرابي 

والفاسق واألعمى وولد الزنا فإن تقدموا جاز(5).
ويذكر ابن حجر العســقالني: منع اإلمامــة للمرأة في الرجال، والبدوي، والفاســق، واألمي(6). 

وتبدو الهرمية في عدة نصوص فقهية ومنها:
وال يصلّــي الطاهــر خلف من به ســلس البــول، وال الطاهر خلــف المســتحاضة، وال القارئ 
المقيم المتوّضئ والماســح على الخفّين  خلف األمّي، وال المكتســي خلف العريان. ويجوز أن يــؤمّ 

الغاسلين(7).

البخــاري، 10: 164. مســلم، 4: 132، 5: 269. الترمذي، 2: 59. الدارمي، 2: 52. أبــو داود، 2: 69. ابن ماجه، 5: 54.   (1)
أحمد بن حنبل، 6: 301. ابن الهمام: شرح فتح القدير، 274/1 - 321. ابن رشد: بداية المجتهد، 323/2 - 356.

الكندي: بيان الشرع، 97/6 - 98.  (2)
ابن رشد: بداية المجتهد، 286/2 - 296.  (3)

المصدر السابق، 289/2.  (4)
د القدوري: مختصر ِفي الفقه، القاهرة، المطبعة الخيرية، 1324هـ ، ص 35. وينظر أَيًضا: ابن الهمام: شــرح  أحمد بن ُمـَحم  (5)

فتح القدير، 315/1 - 320. ابن رشد: بداية المجتهد، 286/2 - 299. ابن حزم: المحلى باآلثار، 395/2 - 404.
أحمد بن علي بن حجر العسقالني: بلوغ المرام من أدلة األحكام، بيروت، دار ابن كثير، 1423هـ ، ص 108 - 110.  (6)

القــدوري: مختصر ِفي الفقه، ص 36. وانظر أَيًضا: البخاري، 2: 8. ومســلم، 4: 275. أبو داود، 2: 77. النســائي، 9: 18.   (7)
الدارمي، 2: 100. ابن الهمام: شرح فتح القدير، 274/1 - 321. ابن رشد: بداية المجتهد، 300/2 - 322.
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ال تلزم صــالة الجمعة للمــرأة، والرقيق والصغار  د األصــم: أَنهُ  وفي «البصيرة» ألبــي ُمـَحم
والمرضى والمســافرين(1). وقد ناقش صفة صالة العاري(2). ويذكر ابن رجب في «قواعده» األحوال 

التي يكون عليها المصلون إذا صلى عار بينهم(3).
د الكندي في هرمية المصلين من حيث العري، ومن حيث أنواع اللباس، والمالبس  ويفصل ُمـَحم

الضيقة، والمالبس القصيرة، واألخرى التي تكشف أعلى البدن أو أسفله(4).
٭ ٭ ٭

III
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إن المبــادئ أو القواعد التي تحكم األمثلة والنماذج الفعليــة متنوعة ومتعددة، وهناك اتفاق 
على المصادر أو األدلة، كما هناك إجماع على الوســائل واألدوات المســتخدمة الستنباط الحكم 

وتطبيقه.
أّما ما لم يجر االتفاق عليه حتى بين أتباع المذهب الواحد فهو المبادئ أو القواعد التي يمكن 
اســتنباطها من المصادر، واآلراء واألحكام العملية التي يمكن أخذها من المبادئ والقواعد. والواقع 
أن االســتنباط والقياس كالهما يســمحان لآلراء المختلفة بأن تعتبر جميعها، وقــد ترتبط جميعها 

بمصدر واحد، لكنها تظلّ متحركة وقادرة على االستجابة والتالؤم في الظروف المختلفة.
وال شّك أن أســاليب االســتنباط والقياس المأخوذة من المبادئ والقواعد أو األصول هي التي 
دت الطابع الغالب للفقه اإلســالمي، ومكانه ومكانته في العالم. وهناك نظام لالختالف يستند  حد
إلى أصــول وقواعد محدودة، مأخوذة مــن المصادر. ويمكن مقارنة تلك القواعــد بعلم النحو الذي 
تتعلم منه اللغــة، أو قواعد أي لعبــة، ويمكن للمرء اســتناًدا إلى ذلك أن يتوقع الــرأي أو الحكم 

استناًدا إلى المبادئ والقواعد المعروفة، منظوًرا إليها في الزمان والمكان.
إن نقاش تلــك القواعد من خالل اســتنباط حاالت متنوعــة أمر تربوي، ويتدارســه الطلبة مع 
معلميهم عبر ســنوات طويلة من التدريب، ومن ضمــن التدريب وبرامجه معرفــة المصادر، وكيفية 
استعمالها، ودرجة مرجعيتها، وما هي القواعد واألصول التي يمكن أخذها منها. ويبدو أن هذا العدد 

د األصم: البصير، 92/2. أبو ُمـَحم  (1)
المصدر السابق: البصير، 113/2 - 114.  (2)

أبو الفرج عبد الرحٰمن بن رجب: القواعد ِفي الفقه اإلسالمي، بيروت، دار الكتب العلمية، 1413هـ ، ص 337.  (3)
الكندي: بيان الشرع، 111/12 - 120.  (4)
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الضخم من الفتاوى والشروح علته مجال تحمل العلم وما فيها من سؤال وجواب، ولذلك كتب الفقه 
ليست بالدرجة األولى للحفظ، بل هي في الحقيقة تعلم مستمر من خالل وسائط من اآلراء الفقهية 

تثبت وتطور المعرفة داخل المذهب.
أما الفقه اإلباضّي فشــأنه شــأن فقه مدارس أهل الســنة وأهل البيت، متعلّق بالقدرة على 
دة، والوصول إلى الفتوى أو المرجعية في المذهب تستند إلى  ربط الرأي الفقهي بمصادر محد
إقناع الطلبة والجمهور بااللتزام بمصــادر الفقه ومبادئه وقواعده وأصوله خالل أجيال متعاقبة. 
أن علم الفقه يــدور بين المصادر المختصة والســياقات الخاصة. ويــدور التطبيق في  والحقّ 
اآلراء واألحــكام بالنظر إلى الدالئل المســتنبطة من المصادر المعتمــدة، وما هو معروف من 
استخدام القياس في االســتنباط. إن تلك العملية الخالقة والمتحركة بين العام والخاص على 
مدى عصور متطاولة ضمنت بقاء الصلة الوثيقة بمصدر الوحي، وأغنت الحياة المعاصرة بذلك 

الميراث الحي.
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باحث ِفي التراث اإلباضي بالجزائر

á«°VÉHE’G  óæY  á«¡≤ØdG  QOÉ°üªdGh  äÉØqdDƒªdG
Iôé¡∏d  ô°TÉ©dGh  ¢SOÉ°ùdG  ø«fô≤dG  ø«H  Ée
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وصلى اهللا على نبي الرحمة والهداية محمد وسلم تسليًما كثيًرا
الحمد هللا الذي شــرع لعباده دين الهدى، وبين لهم أسباب الفوز ومزالق الردى، بما أنزل من 

قرآن وذكر حكيم، وأرسل من رسول بالمؤمنين رؤوٌف رحيم.
وبعد؛ فشــاء اهللا ـ تبــارك وتعالى ـ أن يقيــض في كلّ عصر مــن يحيي ما انــدرس من معالم 
الديــن، ويوقد مــا انطفأ من أنوار الشــرع، ويوفق اهللا أبناء هــذه البالد العامــرة أن يقيموا في كل 
عام ندوة فقهية لكشــف الســتور الحاجبة عن تلكم النفائس الغالية والدرر الكامنة في بطون التراث 
اإلســالمي الحضاري، غايتهم وضع لبنة في صرح المكتبة اإلســالمية، وربط ذلكم الكّم الزاخر من 
الفقه اإلسالمي وتكييفه بما يتماشى مع متطلبات العصر الحاضر، ويحل مشكالت هذا الجيل في ضوء 

مقاصد الشريعة، من دون غلو في النصية والحرفية، ومن غير انفالت من قيود النصوص الشرعية.
وإن المنقب في المكتبة الفقهية اإلباضية راصًدا تطوّرَ فكرهم، ونمو فقههم، ورســوّ حضارتهم، 
وتبلور معالمهم، ليبهر بما يصادف من ذخائر ونفائس، ُكشف عن بعضها تحقيًقا وإخراًجا وطباعة، 
وما زال الكثير في دائــرة الظالم، وتحت غبار الخزائن، وتحت رحمة دابة األرض تأكل منســاتها، 
مما يدفع أولي النهى إلى التشمير عن ساعد الجد للقيام بعمل دؤوب لتنوير عقول المسلمين بأشعة 

هذا التراث، وترصيع جيد األمة بجواهر تلك الكنوز.
وإن المتجوّل في فراديس ذلك التراث ليدرك بأن الفكر اإلباضي غصن باســق مزهر مثمر في 
دوحة الشــريعة الغراء بما قام به أهله من جهود مضنية في خدمة الفقه، ونشــر الّدعوة، وإرســاء 
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قواعد العدل والّصــالح في كثير من أنحاء المعمورة، رغم ما عانوه من قلّة ذات اليد واالعتماد على 
النفس، وما تعرضوا له من قالقل وفتن ودعاية مغرضة ووصمة الغلوّ واالبتداع التي الحقتهم في كل 

زمان ومكان(1).

:»°VÉHE’G  »eÓ°SE’G  ¬≤ØdG  ïjQÉJ  ≈∏Y  ´ÓW’G  á«ªgCG  ``  1

مّر الفقه اإلسالمي اإلباضي على أدوار عديدة منذ بزوغ شمس اإلسالم إلى الوقت الحاضر 
ترّدد بين االزدهــار والّذبول والحركية والهمود. وقــد دّون العلماء في هــذا الفن كتًبا مفصلة 
تعين على التعّرف على نشــأة الفقه وتماســكه وقدرته على حلّ كثير من مشاكل الناس في كل 
عصــر، ومدى ما بذل العلماء من جهود مضنية في جمع تلك الثروة الفقهية الهائلة، اســتنباًطا 
من النصــوص، أو تخريًجا على أصول األئمــة، أو ترجيًحا بين األقوال، مع بيــان العلل ومناط 
األحــكام، مع رصد واكتشــاف أخطاء كل عصر من تعصــب مقيت، أو تطويع األحكام بحســب 
االتجاهات السياســية، أو تعطل العمل بالشرع تأثًرا بتيارات التشــكيك وانبهاًرا ببريق المدنية 

الحديثة(2).

:»¡≤ØdG  Qƒ£àdG  πMGôe  ``  2

اتفق العلمــاء الباحثون على أن الفقه اإلســالمي مر منذ نشــأته علــى أدوار عديدة، حصرها 
بعضهم في ثالثة أدوار وبلغت عند البعض اآلخر ثمانية، وهي:

الدور األول: التشــريع في عهد النبــوة (فقه الوحي: تأســيس أرضية الفقــه) إلى التحاق  –
الرسول ژ بالرفيق األعلى.

الدور الثاني: التشــريع في عهــد الصحابة والتابعيــن (االجتهاد واالســتنباط من المصادر  –
األساسية) إلى انتهاء قرن الصحابة.

الدور الثالث: التشريع في عهد األئمة األعالم (النضج والتمام) إلى القرن الرابع للهجرة. –
الدور الرابع: التشريع في عهد األتباع (التنظيم والتأصيل والتفريع واالنتصار المذهبي) إلى  –

سنة 656 للهجرة سقوط بغداد في يد التتار.

مهني التيواجني: كتاب شــرح مختصر العــدل واإلنصاف، ص 14. وانظــر أيًضا بحوث: بدوي عبد العزيــز، ص 717 . مبارك   (1)
الراشــدي، 101. الجعبيري فرحات، ص 489... ندوة الفقه اإلسالمي، وزارة األوقاف سلطنة ُعمان. عمرو النامي، الكشف عن 

مخطوطات إباضية، 179.
راجع: المالح حسين محمد، الفتوى.  (2)



محمد بن بكير أرشوم 185المؤلّفات والمصادر الفقهية عند اإلباضية

الدور الخامس: أتباع األتباع (التقليد والخمود والتأليف الغامض المعقد) إلى القرن الثالث  –
عشر.

الدور السادس: التشــريع في عهد المجددين والمصلحين (اليقظــة وفتح باب االجتهاد على  –
مصراعيه).

الدور السابع: التشــريع في العصر الحاضر (االجتهاد الجماعــي ومسابقة الحوادث وتقنين  –
الفقه)(1).

ولقد مر الفقه اإلباضي بنفــس هذه األدوار غير أنه لم يغلق بــاب االجتهاد، ولم يوقف َحركة 
التأليف الموســوعي المقارن طوال هذه األدوار، وانظر على ســبيل المثال: جامع ابن بركة (ق4هـ)، 

وديوان األشياخ (ق5هـ)، وأجوبة ابن خلفون (ق6هـ)، واإليضاح للشماخي (ق8هـ)... وغيرها.

:Iôé¡∏d  10  ≈dEG  7  øe  :¿hô≤∏d  á«YÉªàL’Gh  á«°SÉ«°ùdG  ±hô¶dG  ``  3

اّتســمت هذه الفترة من تاريخ التشريع (من القرون الســابع إلى العاشر للهجرة) ـ التي نريد 
إلقــاء الضوء على مكنوناتهــا والغوص إلى دررها ـ بتقلبات سياســية واجتماعية خطيرة لم يشــهد 
المسلمون مثلها منذ عصر التشريع األول. ففي بداية هذه القرون وبالضبط سنة 656 للهجرة سقطت 
بغداد حاضرة العالم اإلســالمي وعنوان الشــموخ الحضاري تحت نير االســتعمار التتاري البغيض، 
بعدما قتل هوالكو حفيد جنكيز خان آخر خلفاء بني العباس (المعتصم باهللا)، فتقطعت أوصال الدولة 
اإلسالمية التي كانت تحمي العلم والعلماء وتنشط الحركة العلمية بالعطايا واالهتمام. فصارت دوًال 
عديــدة تحت أمراء مختلفين متناحرين فأصــاب األمة الضعف، وانتابها التفــكك، ونخر في عظمها 
الوهن، ففقد الفقهاء الثقة في النفس، وحرية االســتقالل الفكري، وبالتالي جمدت الحركة العلمية 

مقارنة بالعهد الذهبي الغابر.
كان للفقهاء نشــاط لكن ضمن األطر القديمة وقوًفا عند ما ورثوه عن األســالف مرددين تلك 

المقولة المشهورة: «ما ترك األوائل لألواخر شيًئا».
قال ابن خلــدون في مقدمته: «ولما صار مذهب كل إمام علًمــا مخصوًصا عند أهل مذهبه ولم 
يكن لهم ســبيل إلى االجتهــاد والقياس فاحتاجوا إلى تنظير المســائل في اإللحــاق وتفريقها عند 

االشتباه بعد االستناد إلى األصول المقررة من مذاهب إمامهم...»(2).

انظر: الطريقي عبد اهللا: تاريخ التشــريع ومراحله الفقهية، ص 23. الســايس محمد علي، تاريخ الفقه اإلســالمي، ص 139.   (1)
الخضري محمد: تاريخ التشريع اإلسالمي.

ابن خلدون: المقدمة، ص 449.  (2)



المقـاصـد الشـرعيـة186 أعمال ندوة تطور العلوم الفقهية 

أما اإلباضية فلم يكونوا أســعد حاًال من إخوانهم سياســًيا واجتماعًيا كمــا نلمس ذلك جلًيا في 
معظم مقدمات مؤلفاتهم، فكانت النتائج متشابهة.

فإباضية المشــرق عاشــوا القالقل والفتن، وشــهدت ُعمان في القرن الثامن الهجري مشــاكل 
سياســية وتدخًال لألجانب، فقلّ األمن وقلّ الرخاء وتقلصت الثــروة العلمية، وقل التأليف وإن ُوجد 

الفقهاء، فقد اشتغل معظمهم بإصالح حال الرعية ولم الشعث وجمع الشتات(1).
وأما إباضية المغرب فقد خرجوا من مظلة حكم الرستميين وانحازوا إلى األماكن اآلمنة النائية 
فراًرا بدينهم، وحفاًظا على مميزات مجتمعهم (جزيرة جربة بتونس ـ جبل نفوســة بليبيا ـ ســدراته 
ووارجالن وجبــال بني مصعب بالجزائر) وقد حاولوا اســترجاع اإلمامة بالعديد مــن الثورات لكنها 
باءت بالفشل، فرجعوا إلى الكتمان واإلصالح االجتماعي ونشر العلم والتأليف المذهبي تحت سلطة 

اَبة(2)، اإلمامة الصغرى إلباضية المغرب. العز
كما شــهدت المنطقة حروًبا صليبية خاصة جربة وطرابلس في القرن العاشــر الهجري فكانت 

الحركة الدفاعية، كما أن الفقر والحاجة سببت الركود العلمي في المشرق والمغرب.
يقول الشــيخ ســالم بن حمود الســيابي: «اعلم أن أغلب علماء ُعمان أعظم عللهم الفقر، 
وأكبر مؤخــر لهم عن التأليف العســر، ولم تكن لهــم دولة غنية بمعنى الكلمــة فلذلك ترى 
مؤلفاتهم في الزوايا تلعب بها الحشرات»(3). يقول صاحب اإليضاح: «وبعد، جعلت اهللا على كل 
مسلم قرأ هذا الكتاب أن يستعمل فيه عين البصيرة السليمة من جميع الشوائب، مخلًصا للملك 
الوهــاب، وال يأخذ فيه إال بما وافق الحــق والصواب، على أني جمعته فــي أيام دهش وهراش 

وبلوى...»(4).
ومن أســباب نشــاط الحركة العلمية في هذه الفترة خضوع معظم منطقة وجــود اإلباضية في 
شــمال إفريقيا للدولة الحفصية التــي ابتدأ حكمها ســنة (603هـ) وامتد حكمها 378 ســنة، ومن 
حسنات الحفصيين تشجيعهم للعلماء وإنشــاؤهم للمدارس وجمع الكتب فتأثر اإلباضية بهذا المناخ 

ونشطت حركة التأليف(5).

مبارك الراشدي: ندوة الفقه اإلسالمي، ص 193.  (1)
العزابة: هيئة عرفية أسســها ونّظمها الشــيخ أبو عبد اهللا محمد بن بكر في القرن الخامس الهجــري تتولى وظائف مهمة في   (2)

المجتمع اإلباضي، وعلى رأسها تنشيط الحركة العلمية تعليًما وتأليًفا، ال تزال قائمة في وارجالن ووادي مزاب بالجزائر.
السيابي: فصول األصول، ص 7.  (3)

الشماخي: اإليضاح، ج 1، ص 14.  (4)
راجع: التيواجني: كتاب شرح مختصر العدل، ص 116.  (5)
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شــهدت الحركة الفقهية في هذه الفترة ركــوًدا ملحوًظا في الفكر واالجتهاد، واســتعمال العقل 
الفقهي في إســقاط األحــكام على النوازل بمــا يالئم الظــروف والبيئات، ركوًنا إلــى القديم من 
األحكام. فالفقهاء كانوا على درجة كبيرة من العلم وذوي ملكات فقهية اجتهادية عالية، لكن وجهوا 
جهودهم إلى الفروع من دون األصول حفًظا ودراســة كأنها أدلة للشرع، أو تدويًنا واختصاًرا للكتب 

السابقة في متون هي أشبه باأللغاز حتى إنهم تباروا في اإليجاز في عبارات تشبه األحاجي.
حتى أعلنوا صراحة غلق باب االجتهاد في آخر هذه الفترة: «إنه ال يجوز لفقيه مهما بلغ من علو 

المقدار أن يخالف إمامه أو يختار ويرجح وأن زمن ذلك قد فات»(1).
هنا سكن الفقه وجمدت الفتاوى عن مواكبة الحياة وحل قضايا الناس المتجددة(2).

مة ابــن دقيق العيد (ت 668هـ): «عّز المجتهد في هــذه األعصار وليس ذلك لتعذر  يقول العال
آلة االجتهاد بل إعراض الناس في اشتغالهم عن الطريقة المفضية إلى ذلك»(3).

وحتى ال ننكر جهود العلماء في هذا العصر: فقد قام العلمــاء بجمع اآلثار، وترجيح الروايات، 
وتخريج علل األحكام، واستخراج أصول اإلمام. فكان اجتهاد المذاهب، في علل األحكام المنقولة عن 
أئمتهم، واســتخراج القواعد األصولية من فروع المذهب، وصناعة القواعد حتى يتسنى لهم القياس 
عليها واإلفتاء بمضمونها في ما لم يرد فيه نص. ومثــال لذلك قواعد أحمد بن إدريس القرافي من 

علماء المالكية (ت 684هـ) في كتابه «الفروق».

ومن العلماء الذين برزوا في هذه الفترة أيًضا:
الشيخ خليل المالكي (ت 767هـ) صاحب المختصر في المذهب المالكي. –
وابن السبكي الشافعي (ت 771هـ) صاحب جمع الجوامع وشذرات الذهب. –
ابن الرفعة األنصاري الحنفي (ت 861هـ) صاحب تحرير األصول وزاد الفقير. –
والسيوطي جالل الدين الشافعي (ت 911هـ) صاحب 600 مصنف منها األشباه والنظائر. –
البهوتي منصور بن صالح الدين (ت 1051هـ) شــيخ الحنابلة بمصر، صاحب الروض المربع  –

وكشاف القناع.(4)

الخضري: تاريخ التشريع، 314.  (1)
المالح حسين: الفتوى، ص 330.  (2)

الزركشي: البحر المحيط.  (3)
انظر: محمد علي السايس: تاريخ الفقه اإلسالمي، ص 253 - 266.  (4)
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أما ما يؤخذ على أهل هذه الفترة فهو انتشــار االنتصار للمذهب وتعظيم إمامه وربما النيل من 
مخالفه، وكانت المناظرات والجدل وغالبها للرد علــى اآلخرين فكان اللجج والخصومة، حتى أفتوا 

بعدم الصالة وراء المخالف.
أما في المذهب اإلباضي فبعد نشــاط ملحوظ للحركة الفقهية في القرنين الرابع والخامس 
للهجــرة ركدت حركة التأليف إلى أن بــزغ في أفق المجتمع اإلباضي نجمــان المعان من مدينة 
وارجــالن، هذه المدينة التي كان لهــا الفضل الكبير على الحركة العلميــة إذ طلعت في قرنها 
الذهبي بتراث ضخم من الكتب والموســوعات الفقهية(1). فلقد برز في كل قرن من هذه القرون 
علماء أجالء في المشــرق والمغــرب ألفوا في كل فنون العلم من لســانيات إلــى أصول الدين 
والفقه وأصوله وفروعه، رغــم أن معظم جهود العلماء كانت متوجهــة إلى اإلصالح االجتماعي. 
كانت حركة التأليف في الغالب كالحلقات التي تنداح من نقطة المركز لتتسع بمضي الزمن من 
دون االنفصال عن أصول وأمهات المذهب، فمثــًال كتاب العدل واإلنصاف ألبي يعقوب في أصول 
الفقه يشــرحه إبراهيم البرادي في القرن التاسع، ويختصره أحمد الشماخي في القرن العاشر، 

ثم يشرح المختصر الشماخي نفسه(2).
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رأيت أن أتحدث أوًال عن المؤلفات اإلباضية في الفقــه وأصوله في هذه القرون إلعطاء صورة 
واضحة متكاملة لواقع التأليف آنذاك، ثم أعّرج على المؤلفات التي تعتبر مصادر فقهية، مع اإلشارة 

إلى أهميتها، وشيء من محتواها، ودرجة مؤلفها، ومنهجه في تأليفها.
لقد ازدهــرت مكتبة الفقــه اإلباضي واتســعت قبل هذا العهــد وما بعــده، والظاهر أن ما 
اطلعنا عليه ما هو إال نزر يســير مما كانت تزخر به رفوف المكتبات. يقول أبو العباس أحمد بن 
محمد بن بكر: «كنت أقرأ على الشيخ سعدون فجازت مسألة ذبيحة األقلف، قال: في أكلها قوالن 
فلم ينســبها، فدخلت إلى الديوان، وكان بجبل نفوسة ديوان اشــتمل على تآليف كثيرة، فالزمت 
الدرس أربعة أشهر ال أنام إال فيما بين أذان الصبح إلى صالة الفجر، فتأملت ما فيه من تآليف 
أهل المشــرق فإذا هي تقرب من ثالثة وثالثين ألف جزءًا كلها ألهــل المذهب فتخيرت أكثرها 

فائدة فقرأته»(3).

انظر: باجو: االجتهاد، ص 62. عمر سليمان بو عصبانه: الحياة الدينية والفكرية بوارجالن، ص 106.  (1)
راجع: د. باجو: االجتهاد عند اإلباضية، ص: 56.  (2)

الشماخي: السير، ص 414.  (3)
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 القرن السادس:
برز في هذا القرن أئمة أعالم دّونوا مؤلفات أضحت منارات في المكتبة اإلباضية منها يستقون 
وعليها يعولون. وقــد ألفوا في غالب فنــون العلم في التفســير والتوحيد واألصــول والفروع واللغة 

والرقائق والمواعظ والمنطق.

٭ في المشرق:
نجاد بن موســـى المنحي (ت 513هـ/1119م) ألف كتاب: األكلة وحقائق األدلة، أبواب في أصول  –

الدين والفقه، في خمسة أجزاء، في 250 صفحة. مخطوط: مكتبة الشيخ سالم الحارثي بُعمان.
أبو بكر أحمد بن عبد اهللا بن موســـى الكنـــدي النـــزوي (ت 557هـ/1161م) ألف كتاب:  –

المصنف، موسوعة في أصول الشريعة جمع فيها فقه العبادات والمعامالت والمواعظ والحكم 
والقصص. مطبوع في 42 مجلًدا. وله كتاب التخصيص ـ وزارة التراث ـ ُعمان.

٭ في المغرب:
تيبغورين بن عيسى الملشوطي (حوالى 650هـ). األدلة والبيان في بيان القواعد األصولية،  –

وزارة التراث - ُعمان(1).
مقرن بن محمد البغطوري (ق6هـ) سير مشايخ جبل نفوسة في السير ويتضمن فوائد فقهية  –

عثر عليه الشيخ سالم بن يعقوب ضمن مجموعة البغطور في والغ بجربة(2).
أبو عمرو عثمان بن خليفة السوفي المارغني (بين القرنين 5 هـ و 6 هـ) له كتاب السؤاالت  –

يضّم مســائل في أصول الفقه وبعض المصطلحات. توجد منه نســختان بمكتبة صالح لعلي 
ببني يسجن الجزائر، في 519 صفحة، وبمكتبة البارونية جربة.

أبو العباس أحمد بن محمد بن بكر الفرســـطائي (ت 504هـ/1111م) ألف كتابه القســـمة  –
وأصول األراضين، مطبوع بمراجعة بكير بن محمد باشــعادل. وله كتــاب تبيين أفعال العباد 
مخطــوط مكتبة صالح لعلي ببني يســجن الجزائر، ومكتبة ســالم بن يعقــوب غيزن جربة، 
ومكتبة القطب مزاب. وله كتــاب أبي مسألة في فقه العبادات والمعامالت، مطبوع بالجزائر 
(مجموعة فتاوى). وله كتاب األمـــوات والجنائز مخطوط بمكتبة صالح لعلي ببني يســجن. 
وكتاب الســـيرة في الدماء والجراحات مخطوط بمكتبة بابانو ومكتبــة آزبار. وكتاب األلواح 

تركه مخطوًطا في األلواح مخطوط بدار إروان بالعطف، وبمكتبة الباروني، ومكتبة الثميني.

باجو: االجتهاد، ص 52. وقد قام (المراجع) بتحقيقه، ينتظر الطبع.  (1)
النامي: وصف المخطوطات.  (2)
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أبو عمار عبد الكافي (ت 570هـ): ألف كتاب الفرائض في الميراث. وكتاب شـــرح الجهاالت  –
في علم الكالم، األول مخطوط بمكتبة صالح لعلي ببني يسجن.

أبو يعقوب يوسف بن إبراهيم الوارجالني (ت 570هـ): ألف معتمد اإلباضية في أصول الفقه:  –
العدل واإلنصاف في أصول الفقه واالختالف، تحقيق عمرو النامي. قال عنه التيواجني: «وهو 
يعد بحق إلى حد اآلن أول كتاب إباضي متكامل وصلنا في هذا الفن، في المشرق والمغرب»(1).

أبو يعقوب يوســـف بن خلفون (بين 550 - 600هـ). له: أجوبة ابن خلفون، شــبيهة بالفقه  –
المقارن المعاصر في 23 مسألة، مطبوع بتحقيق عمرو النامي.

 القرن السابع:
٭ المشرق:

أبو عبـــد اهللا عثمان بن أبي عبد اهللا األصم النـــزوي (ت 631هـ) متكلم فقيــه من مؤلفاته  –
التاج في الفقه في خمسين جزءًا عثر على األول والســادس والعشرين، وكتاب البصيرة في 

العبادات والمعامالت مطبوع في جزأين بُعمان. وكتاب األنوار في األصول(2).
٭ المغرب: يرى الشــيخ علي يحيــى معمر أن التأليف بــدأ كظاهرة عامة فــي تاريخ اإلباضية 
بتوجيه من أبي موسى الطرميسي(3). وطابع هذا القرن االهتمام باإلصالح االجتماعي، وتقلصت حركة 

التأليف والتدوين إال ما كان من الشيخ:
أبي نصر فتح بن نوح الملوشـــائي الفقيه األديب الذي عاش في النصــف األول من القرن  –

الســابع الهجري وهو من قرية تملوشــايت بجبل نفوســة بليبيا له النونية فــي أصول الدين 
مطبوعة شرحها إســماعيل الجيطالي في ثالثة مجلدات، وعبد العزيز الثميني بعنوان النور. 
بقي من مؤلفاته الفقهية رائيته في الصالة، وأصــل المنظومة البن وصاف الُعماني مطبوعة 

في 141 بيتا. ولها عدة شروح منها شرح الجيطالي والثميني(4).
أبو العباس أحمد بن ســـعيد بن ســـليمان الدرجيني (ت 670هـ) صاحب كتــاب الطبقات،  –

وهو كتاب في الســير إال أنه جمع فيه أهم فتاوى المشــايخ، وقد قام بجمعها الشــيخ ناصر 
المرموري.

التيواجني: مقدمة تحقيق كتاب شرح العدل واإلنصاف، ص 69.  (1)
المعجم: 882. إتحاف األعيان، 350/1.  (2)

اإلباضية في موكب التاريخ، 104/2.  (3)
معجم أعالم اإلباضية، 730. الشماخي: السير، 189/2.  (4)
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أبو حفص عمرو بن جميع: متكلــم فقيه، ترجم عقيــدة التوحيد وهي فــي العقيدة وتضّم  –
مسائل مهمة في الفقه، وقد شــرحها كثير من العلماء منهم أبو العباس الشماخي، والتالتي 

والقطب...(1).

 القرن الثامن:
ا واضًحا وتقدًمــا ملحوًظا في الحركة العلمية والتطور  ٭ المغرب: عرف هذا القرن الزاخر مد
الفقهي والتفتح المذهبي على يد الشــيخين الجيطالي والشــماخي وهما طودان شــامخان في العلم 

والتحقيق.
أبو طاهر إسماعيل بن موسى الجيطالي (ت 750هـ/ 1349م). من مؤلفاته: قناطر الخيرات  –

(3مج) كتــاب فقهي أخالقي وعظي، مطبوع. شــرح القطب نصيًبا منه. وكتاب في الحســاب 
والفرائض طبعة حجرية. وكتاب في الحج والمناسك مخطوط بمكتبة الشيخ صالح لعلي ببني 

يسجن. وكتاب قواعد اإلسالم في جزأين تحقيق الشيخ عبد الرحٰمن بكلي.
أبو ساكن عامر بن علي الشـــماخي (ت 792هـ/ 1389م). من مؤلفاتــه: اإليضاح في أربعة  –

مجلدات.
أبو عزيز بن إبراهيم بن أبي زكريـــاء الباروني (ت 746هـ/ 1345م) له كتــاب اللقط في  –

مسائل عقدية وفقهية، مخطوط بمكتبة صالح لعلي.

 القرن التاسع:
٭ المشرق:

أحمد بن عبد اهللا الرقيشي اإلزكوي (ق 9هـ/ 15م) له كتاب مصباح الظالم في شرح دعائم  –
اإلســـالم، وهو شــرح ألرجوزة ابن النظر، جمع فيه بين التاريخ والفقــه، وهو مخطوط في 

خمسة مجلدات بوزارة التراث القومي - ُعمان(2).
٭ المغرب:

أبو الفضل أبو القاســـم البرادي (ق9هـ/ 15م) من جبل دمر في الجنوب التونسي. له شرح  –
كتاب العدل واإلنصاف ســماه: البحث الصادق واالستكشاف عن حقائق أسرار ومعاني كتاب 
العدل واإلنصاف. توفي قبــل تمامه وهو عمل تقييمي ونقدي لألصل(3). وكتاب شرح الدعائم 

المعجم: 686.  (1)
مبارك الراشدي، ص 139.  (2)

التيواجني، ص 77.  (3)
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البن النضر الُعماني ســماه شـــفاء الحائم في شـــرح بعض الدعائم لم يتمه. مخطوط في 
البارونية بجربة. وكتاب رسالة الحقائق في أهم المصطلحات اإلباضية، مخطوط(1).

 القرن العاشر:
٭ المشرق:

عمر بن سعيد البهلوي (ت 1009هـ/ 1600م) له كتاب منهاج العدل موسوعة فقهية، مخطوط  –
بوزارة التراث ـ ُعمان، وبعض أجزائه مفقودة.

أحمد بن مداد بن محمد الناعبـــي النزوي (ق10هـ/ 16م) له كتــاب خزانة العباد أو كنز  –
األجواد مجموعة جوابات فقهية، مخطوط بوزارة التراث ـ ُعمان.

خميس الشقصي عاش في النصف الثاني من القرن العاشر وتوفي بين (1059هـ/ 1090هـ)  –
أّيام اإلمام سلطان بن سيف. وهو عالمة فقيه من مؤلفاته منهج الطالبين وبالغ الراغبين، 

وله كتاب اإلمامة العظمى(2).
٭ المغرب:

أبو العباس أحمد بن ســـعيد الشـــماخي (ت 928هـ) مــن مؤلفاته: شـــرح مختصر العدل  –
واإلنصاف أصول الفقه(3)، نســخة كاملة بمكتبة الشيخ صالح لعلي ببني يسجن، قال مؤلفه: 
أكملت تســويده يوم الســبت 20 رجب 894هـ. حيث قام بالشــرح والتقييم والنقد(4). ألف 
كتاب السير حول نشــأة المذهب اإلباضية وأخبار مشايخ المغرب مع ذكر فتاواهم والتعريف 

بمؤلفاتهم.
فارس بن إســـماعيل الخصيبي (ق 10هـ). له كتــاب غرائب اآلثار نقله عــن مجموعة من  –

تصانيف المذهب.
سالمة النفوسي له مسائل مخطوطة بمكتبة آل فضل ببني يسجن. –
ومن علماء هذا القــرن: أبو النجاة يونس بن تعاريت التعارتي. وسعيد بن تعاريت الجربي.  –

لهما مجموعة فتاوى: المسلك المحمود في معرفة الردود.
الشيخ عمي سعيد الجربي (927هـ) له منظومة في الصالة، مكتبة الشيخ سالم بجربة. –

انظر: حياته وآثاره: سالم العدالي، البرادي.  (1)
المعجم: 313.  (2)

الشماخي: السير، 210/2.  (3)
انظر: التيواجني: دراسة حول كتاب الشماخي، ص 76.  (4)
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تتلو هذه القرون صحوة علمية ونشاط فقهي في التأليف والشرح وعلى أمهات الفقه، منهم: 
أبو ســتة محمد بن عمر (1088هـ/ 1676م). والشــيخ يوســف المصعبــي (1188هـ/ 1775م). 
ومحمد بن يوســف المصعبي (1207هـ/ 1793م). والشــيخ عبد العزيز الثمينــي وقطب األئمة 

الشيخ أطفيش.
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تقيًّدا بموضوع البحث نذكر في هذا العنصر المؤلفات الفقهية التي ارتقت أن تكون في مستوى 
مصادر لإلباضية بعد ذلك، وقد راعيت في رفع المؤلّف إلى مستوى المصدر كون كاتبه من العلماء 
المحققين واسعي المعرفة بدقائق الشرع وقواعد االستدالل واالســتنباط، وكون كتابه جامًعا لمعظم 
أبواب الفقه واألصول، أو دارًســا لموضوع فقهي مستقل دراســة وافية أصبح من بعده عالة عليه، أو 
انتهج منهًجا جديــًدا في التأليف أصبح متبًعا بعــده مثل ابن خلفون في أجوبتــه الذي أضحى قدوة 

للجيطالي والشماخي (في الفقه المقارن).
1 ـ كتـــاب المصنف تأليف أبــي بكر أحمد بــن عبد اهللا الكنــدي النــزوي (ت 557هـ) يعتبر 
هذا الكتاب موســوعة في أصول الشــريعة جمع فيها فقه العبادات والمعامــالت والمواعظ والحكم 
والقصص، في 42 مجلًدا. قام بتحقيقه عبد المنعم عامر وجاد اهللا أحمد وقد وصفا الكتاب بقولهما: 
«فإن كتاب المصنف في عرضه ألمور الدين وفق أبوابه يعتبر نموذًجا وافًيا في ترســيخ آداب الدين 
اإلسالمي... وإن القارئ ليجد المتعة الروحية واللذة العقلية في كل ما تحتويه أبواب كتاب المصنف 
من أمور الدين ومســائله في غير إطناب ممل أو إيجاز مخل مما يجعل الكتــاب ذخيرة دينية تثري 

المكتبة العربية واإلسالمية»(1).
منهج المؤّلف: تتبع المؤلّف أبواب الشــريعة في إســهاب وتوّســع حيث يــورد الباب من الفقه 
ويثريه بالمســائل التي تنضوي تحته موِرًدا رأي المذهب مدّعًما بالنصوص الشرعية أو أقوال األئمة 
وقد يورد أقوال الغير. وال يشــتغل كثيًرا بنقد األدلة والرد على المخالفين. ويمتاز ببساطة األسلوب 
في غير إســفاف باللغة تقريًبا للفهم وتيســيًرا علــى القارئ، ويعرج على الرخــص التي قد يضطر 
إلى ركوبها المضطر. ويستعمل أحياًنا طريقة الســؤال والجواب في تقرير المسائل؛ ألن ذلك أدعى 

للحفظ.
2 ـ العدل واإلنصاف في أصول الفقه واالختالف ألبي يعقوب يوســف بن إبراهيم الوارجالني 
(ت 570هـ) ألّف معتمد اإلباضية في أصول الفقه: تحقيق عمرو النامي لم يطبع. قال عنه الدرجيني: 

الكندي: المصنف، ج 1، ص.  (1)
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«وذكروا أنه أقام ســبعة أعوام مالزًمــا داره ال ينصرف، فكان متى زاره أحد مــن الزوار وجده إما 
ينســخ وإما يدرس وإما يقابل وإما يبري األقالم وإما يطبخ الحبر وإما يسفر كتاًبا ال يعدل عن هذا 
الفن إلى ما ســواه إال إن قام إلى فريضة»(1). قال عنه التيواجني: «وهو يعّد بحقّ إلى حد اآلن أول 

كتاب إباضي متكامل وصلنا في هذا الفن، في المشرق والمغرب»(2)
منهج المؤلف: اهتّم الوارجالني في كتابه بالقضايا المنطقية والكالمية واللغوية، وتوســع في 
عرض آراء األصوليين وناقشــها واعتنى كثيرا بالمعنى والفحوى مــن دون اللفظ والمبنى لئال يبتعد 
عن جوهر المعاني ومهمات القضايا، واعتمد طريقة تقرير األصول ثم المضي في شــرحها وبسطها 

والتمثيل لها..(3)
3 ـ أجوبة ابن خلفون ألبي يعقوب يوســف بن خلفون له أجوبة شبيهة بالفقه المقارن المعاصر 
في 23 مسألة. والمؤلف كان واسع المعرف بالفقه اإلسالمي على مذاهبه المتعددة، وهو أول مؤلف 
يخالف طريقة من قبله من إباضية المغرب الذين لم يكونوا يخرجون من دائرة المذهب إّال نادًرا(4). 
وصفه الدرجيني بقولــه: «المتحقق الوصول إلى الغاية في علم الفروع واألصول.. كثير االطالع على 

مسائل االتفاق واالختالف وكثير الدفاع عما قيده علماء األسالف»(5).
منهج المؤلف: كان ابن خلفون في أجوبته رائــًدا لمنهج جديد في التأليف المذهبي حيث يورد 
الرأي والرأي المخالف بأدلته وحججه بكلّ شجاعة وثقة ثم يبين الحق ويرجح األصوب معتمًدا على 
النصوص الشرعية والقواعد الفقهية، كما بين لسائله في ختام رسالته طريقته في التأليف ومناقشة 

األحكام.
قال المؤلـــف في ختام أجوبته: «وقــد أتيت بحمــد اهللا وعونه على جواب مســائلك ونقلنا ما 
حضرنا من أقاويل الفقهاء، وأعلمتك مواضع اإلجمــاع، وبينت لك ما اختلفوا فيه، وما حد كل فريق 
ودليل مذهبــه، وما اختاره أصحابنا من ذلك على األصول القويمة والمذاهب المســتقيمة وزدت في 
سؤالك وأوفيت الجواب واالستقصاء عما لم تســأل عنه مما هو تمام لكل مسألة لنجعل لك البقية 
لما ســألت عنه على التحصيل باإلجمال، والتفصيل واالختالف والتبييــن بين ذلك على ما جاء من 
اختالف الفقهاء في كل مســألة من الصحابة والتابعين وفقهاء األمصار علــى أعصارهم من موافق 
ومخالف، ومن وقع منهم ألصحابنــا في الفتيا ومن يخالفهم وحيث ينفــرد أصحابنا بالمذهب دون 

الطبقات، 492/2.  (1)
مقدمة تحقيق شرح العدل واإلنصاف، ص 69.  (2)
باجو: أبو يعقوب وفكره األصولي، ص: 138.  (3)

النامي: أجوبة ابن خلفون، ص: 13 /17.  (4)
الطبقات، 451/2.  (5)
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مخالفيهم وحليت كل مســألة بعض ما يقع بــه االحتجاج من القرآن وأخبار رســول اهللا 0 ووجوه 
األقيسة مما يقتضيه االستدالل على أصول الفقه وبينت أسماء القائلين من المذاهب...»(1)<

ـ أبو طاهر إســـماعيل بن موســـى الجيطالي (ت 750هـ/ 1349م) عالم أديب ورع مناظر من 
جبل نفوســة، من قرية جيطال، تتلمذ على يد عالمة زمانه أبي موسى الطرميسي (ت 722هـ) رفقة 
أبي ساكن الشماخي فكانا كفرســي رهان في الذكاء والتحصيل، ثم في التعليم والتأليف. رحل إلى 
جربة بعدما تعرض لفتن ومحن، لقب بفيلسوف اإلسالم تشبيًها له بأبي حامد الغزالي، له مصنفات 
كثيرة منها، قال عنه الشــماخي: « وله تآليف جليلة أحيا بها المذهب... يمتاز في كتاباته بأســلوب 

رفيع ومنهج رفيع ويوصف أدبه بالسهل الممتنع»(2)، من أهم مؤلفاته:

4 ـ قناطر الخيرات: في ثالثة مجلدات موســوعة فقهية أخالقية وعظية، مطبوعة، شرح القطب 
نصيًبا منها، قال المؤلف في مقدمته: «ثم إني نظرت في كتاب اهللا تعالى وســنة نبيه ! وما دونه 
الســلف الصالح ـ رحمهم اهللا تعالى ـ من اآلثار والســير في الدفاتر واألســفار، فوجدت في ذلك 
علًما اتضح عندي برهانه وحقيقتــه، وأيقنت بالفوز لمن انتحله وعمل به وهــو العلم بحدود التقوى 
من الورع عن محارم اهللا ـ (ـ والقيام بحدوده وتصفية القوت والقلوب من مكارهه... ثم إني نظرت 
في أحــوال دهرنا فرأيته دهًرا مســتصعًبا تبدلت فيه شــرائع اإليمان وانتقضت فيه عرى اإلســالم، 
واندرســت فيه حدود الدين بالكلية، ورأيت فتًنا متراكبة يحار فيها اللبيب وديًنا مندرًسا ال داع إليه 
وال مجيب، وقد عميت عن اآلخرة بصائرنا وامتألت بحب الدنيا ضمائرنا فخشيت االنسالخ من األمر 
كله، فرأيت التمســك بالقليل خير من ذهــاب الجميع، وأن ال عذر ألحد في تضييع شــيء من دين 
اهللا تعالى، وال ارتكاب شــيء من مناهيه ولكن سداد من عوز؛ ألنه بلغنا عن رسول اهللا ژ أنه قال 
ألصحابه: «سيأتي بعدكم قوم إن تمســـكوا بعشر ما أنتم عليه نجوا» فدعاني ما ذكرت إلى تأليف 
كتاب أشرح فيه إن شاء اهللا تعالى بعض شرائع الدين وأبين فيه بعض مناهيه لعل اهللا يجعله تذكرة 

لنفسي ولمن نظر فيه من أبناء جنسي وغيرهم من الناس وسميته قناطر الخيرات»(3).

5 ـ قواعد اإلسالم: في جزأين مطبوع (تحقيق البكري الشــيخ عبد الرحٰمن بكلي) ويعتبر هذا 
الكتاب مــن المصادر اإلباضية في أصــول االعتقاد وأحكام العبادات والحقوق وآداب الســلوك: قام 
بوضع حاشــية عليه أبو ســتة محمد بن عمر ق11هـ ، ولخصه بحاشــيته القطــب أطفيش في القرن 
13هـ باســم «الذهب الخالص». يقول في المقدمة: «رأينا أن يقتصر الكالم في هذا المختصر على 

الطبقات، 96/2.  (1)
المعجم 110.  (2)

.22/1  (3)
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ســبعة أركان تحتوي على جمل من الفرائض والمظالم التي يلزم بها اإلنســان وكل ركن منها يشمل 
على أبواب مرتبة مبانيها وفصول مشــروحة معانيها تكون لسالكي هذا المنهج من التحف المخزونة 
والــدرر المكنونة يقل على الناظر لفظها ويســهل على القــارئ حفظها وتكون للمسترشــدين ملجأ 

يلجأون إليه وعصمة يعتصمون بها..»(1).

منهج المؤلف: وقد اعتمد المؤلف منهًجا حديًثا في كتابه، فقد قسم الكتاب إلى أبواب، وافتتح 
كل بــاب بمقدمة وعظية أدبية بليغــة رغبة في الترويح عــن النفوس وإيقاظ العزائــم، والباب إلى 
أقســام، والقســم إلى فصول ويتضمن كل فصل مسائل، يورد المؤلف المســألة ويستدل بالنصوص 
الشرعية مرتبة ثم يكشــف عن اختالف الفقهاء داخل المذهب وخارجه ثم يورد سبب االختالف... 

فكان الكتاب بهذا األسلوب معتمًدا في الفقه المقارن في وقت مبكر.

ـ أبو ســـاكن عامر بن علي الشـــماخي: المتوفى (792هـ/ 1389م) أحد كبار مشــايخ نفوسة، 
مجدد المذهب، تتلمذ مع الجيطالي عند أبي موسى الطرميسي كما مر وقد أوصاه يوم تخرجه بهذه 
الوصية: «لقد أبلغت إليك هذا الدين ســالًما دون أن تشــوبه الخرافة أو البدعة فإن حافظت عليه 
بقي، وإن أهملته ضاع»، قال عنه الشــماخي: «إذا أطلق الشــيخ في عرف زماننا ـ القرنين التاســع 

والعاشر ـ فهو المعني»(2). من أهم مؤلفاته:

6 ـ اإليضاح: في أربعة مجلدات مطبوعة في الفقه المقارن وضح فيه اآلراء ومســتنداتها ورجح ما 
رآه صواًبا حشاه عبد اهللا السدويكشي (ت 1078هـ)، ووضع القطب عليه حاشية سماها: حي على الفالح.

قال عن مؤلفه: «فإنه دعاني إلى إيضاح ما ألفت في هذا الكتاب من مســائل الصالة ووظائفها 
بجميع األسباب وما عليه عولت إن شاء اهللا، وقدر سالمة وأعان على هداه مما قد اعتنيت به وألفته، 
ومن أقوال أصحابنا خاصة جمعته بدالئل مسموعات مستندات وقياسات مستنبطات مستخرجات طلبي 
لمرضاة اهللا تعالى وابتغاء ما عنده ال لشيء ســواه ألكون في ذلك عوًنا للمتعلمين ومتبًعا سبيل من 
 Ç Æ Å Ä ÃÂ Á À ¿  ﴿ :ســلك هذه الطريقة من صالح المؤمنين قال تعالى
È﴾، وألن مــن لم يتحكم علــى األصول قلما تتحصل عنــده الفصول كما قــال بعضهم: إنما 

منعهم من الوصول تضييع األصول».

وقد انتهج في كتابه أســلوب الجيطالي، وال يســتغرب هذا ما داما قد تخرجا من مدرســة 
واحدة وعاشا عصًرا واحًدا. يقول في منهجه في التأليف محاوًال إبراز بصماته في ما يؤلف غير 

ص: 02.  (1)
المعجم 529.  (2)
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مكتف بالنقل والســماع محاولة منه لربط الحكم بالدليل وبيان مناط األحكام وعلل التشــريع: 
«ولنقل فــي كل موضع قلت في كتابي هذا فعندي واهللا أعلم، أن ســبب اختالفهــم أو العلة كذا 
وكذا أنه عندي في غالب الظن ال بمعنى علم مســموع قد ثبت واستن. وكذلك إذا قلت والدليل 
كــذا وكذا وأن العلة كذا وكذا فإنما هو في األكثر اســتدالل واعتالل منــي ال من صاحب القول 

الذي على طريقته أسي»(1).

منهج المؤلف: يقوم المؤلــف غالًبا بتعريف المصطلح ثم يفصل األحكام الفقهية، ثم يقســم 
المســألة إلى فروعها، ثم يجيب على بعض التســاؤالت أو االفتراضات، ويســتدل بمصادر التشريع 
مرتبة ما أمكــن، ويعلل األحكام ويحترز ويتوقف إذا أشــكل عليــه األمر. ويعتمــد القواعد الفقهية 
والّضوابــط الفقهية، ويذكــر آراء المخالفين، ويستشــهد بكثير مــن علماء اإلباضية في المشــرق 

والمغرب وينقل من كتبهم أمثال: جامع بن بركة والضياء.

وقد قام بعض العلماء بوضع حواش على اإليضاح مثل: السدويكشي على ج 1 و 2، وأبو ستة على 
ج 5 إلى 8، وأبو حفص عمر بن علي (مخطوط)، القطب اطفيش (مخطوط)(2).

مة خميس الشقصي، عاش في النصف  7 ـ منهج الطالبين وبالغ الراغبين: ألفه الفقيه العال
الثاني من القرن العاشــر، وهو موسوعة علمية، تقع في عشــرين جزءًا، قال في مقدمته: «فإني لما 
رأيت العلم قل طالبه، وتقاصر أكثر النــاس عن الرغبة فيه، وكلت الهمم عن الوصول إلى مقامات 
الســلف الماضين، وعجزت عن درك مقاصد السابقين اســتعملت خاطري في تصنيف مختصر أجمع 
فيه معالم الشــريعة وأنظم فيه شتات الفقه، وأبين أصله وفروعه، وأجعل مسائله مشروحة مجموعة، 
ومتجاورة متتابعة مشــروعة... وجعلته مجزأ عشــرين جــزءًا يحتوي على ضروب من علوم الشــريعة 
وفنون من العلم مجموعة... حتى يقول: وال مزيد على ما صنفه السلف الماضون، وال يدرك غايتهم 
المتأخرون، ولكن ال بد في كل زمان من تجديد ما طال به العهد، ودرس منه البعض تنبيها للغافل 
وتعليًما للجاهل وتقريًبا للمطالعة وتخفيًفا لمن أراد حفظ الشــريعة؛ ألن كتب أهل ُعمان الســالفة 
منها المختصرات التي هــي دون الوصول إلى المراد، ومنها المطوالت التي يشــق جمعها على أهل 
الطلب واالرتياد، وهــذا الكتاب يكتفى به عــن المختصرات والمطوالت؛ ألنه جامــع ألكثر المعاني 
بألفاظ مختصرة، فجمعت فيه بعون اهللا وحسن توفيق ما يســره اهللا لي من آثار أصحابنا ـ رحمهم 

اهللا ـ وما رأيته موافًقا للحق من آثار غيرهم...»(3).

ص: 14.  (1)
جمعة بن سعود الكندي: منهج الشماخي في كتابه اإليضاح، 33.  (2)

ص: 16/15.  (3)
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منهج المؤلف: تتبع صاحــب المنهاج أكثر أبواب الشــرع، وروى كثيًرا عــن األوائل وغالًبا ما 
يكتفي بالرواية عنهم من دون ترجيح أو رد، وجمع فيه آراء العلماء مع مناقشــتها في بعض األحيان 
بما يــراه صواًبا، وقد ضبط كثيًرا من المصطلحات الكالمية والفقهية، وقد أكســبه منصب القضاء 

الذي تواله خبرة ميدانية ظهرت في كتابته(1).
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وقفات مع تلك المصنفات والجو العام في هذه القرون:
اعتقــاد البعض نقص المؤلفــات الفقهية عند اإلباضيــة دعوى ال دليل عليهــا، وواقع المكتبة  ـ  1

اإلباضية يبرز وفرة المؤلفات الموجودة والتي يكشــف عنها في كل مناســبة، بله التي ضاعت 
بسبب الفتن، أو نسيت في الزوايا بسبب اإلهمال(2).

إن الدارس للكتب الفقهية عند اإلباضية يرى االرتباط الوثيق بين الحكم والدليل مع الغوص  ـ  2
في الفهم وفتح باب المجاز، ومحاولة تجلية الحكم والعلل.

اعتماد اإلباضية في كل القرون على مصادر التشــريع األربعة: الكتاب، والسنة، واإلجماع،  ـ  3
والرأي. كما يجمعون بين مدرستي الرأي واألثر: يقول الكدمي: «فإن الحق كله إنما يدرك 
من كتاب اهللا تبارك وتعالى أو ســنة رسوله ژ أو إجماع المحققين من أمة محمد ژ أو 
حجة العقل مما وافق فيه هذه األصول الثالثة كتاب اهللا وســنة رســوله وإجماع المحققين 

من األمة»(3).
اعتماد اإلباضية على الســنة في تأصيل الشرع من بداية عهد التشــريع، مع التحري الشديد  ـ  4

في قبول الحديــث العتقادهم بأن كبيرة الكذب تخلد صاحبها فــي النار، فكيف بالكذب على 
رســول اهللا ژ ، وعدم اكتفائهم بما ورد عندهم مــن أحاديث بل يرجعون إلــى كتب غيرهم 
ويعتمدون مــا رووا مما ال يخالف أصول عقيدتهم. يقول القطب أطفيش: «فإنا مشــتركون في 
العلوم العقلية واألحاديث والقرآن»(4). يقول الشــيخ خميس الشقصي: «وديننا قول وعمل ونية 

واتباع سنة»(5)

انظر: مقدمة تحقيق التاج للثميني للمحققين.  (1)
التيواجني، ص 9. وانظر ما يعزز ذلك أيًضا من قول أبي العباس وشهادته في بدايات هذا البحث، ص 290 - 291. (المراجع)  (2)

المعتبر، 13/1.  (3)
كشف الكرب، 87/1.  (4)

المنهاج، 642/1.  (5)
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تجذر المدرســة اإلباضية الفقهية وأســبقيتها في تاريخ التشريع اإلســالمي وتدوين الحديث  ـ  5
النبوي باعتبار أســبقية األئمة األوائل أمثــال: جابر بن زيد وأبي عبيدة مســلم بن أبي كريمة 

والربيع بن حبيب.
بروز أثر االعتقاد الصحيح «أن العمل جزء من اإليمان» في تحول الفقه إلى الحياة الميدانية  ـ  6

مع كثير من التحــري واليقين واألخذ باألحوط، وتأثير في البعــد الحضاري للمجتمع والتميز 
النوعي في الهندسة المعمارية في البيت والمســاجد والمدن، وسلوك األفراد وحركية الدعاة 

وتنظيم المجتمع(1).
تحرر الفقه اإلباضي من قيود الســلطة واالتجاهات السياســية؛ ألن معظمهم كتبوا ألنفســهم  ـ  7

وبيئاتهم.
التحرر تجــاه المذاهب اإلســالمية في إيــراد أقوالهم واعتمــاد بعض فتاويهم مــع كثير من  ـ  8

التسامح؛ فالحق مقبول ولو من مخالف، والباطل مردود ولو من الموافق.
إيراد آراء المذاهب األخرى مع الرأي اإلباضي بكل ثقة وشجاعة. ـ  9

المراســالت الفقهية والتأثر والتأثير بين مدرستي المشــارقة والمغاربة. مثال: شرح البرادي  ـ  10
الجربي (ق9هـ) لدعائم ابن النظر الُعماني (ق 6هـ).

المدرسة اإلباضية األصولية الفقهية تكامل بناؤها عبر القرون بحسب األدوار التالية: ـ  11
تدوين النصوص في وقت مبكر بأدلتها وحججها.أ ـ  
جمع الفقه في دواوين ثرية مستقلة.ب ـ  
التقعيد والتنظير والتعليل من القرن الرابع الهجري.ج ـ  
الرجوع إلى الشرح والتحليل من القرن العاشر.د ـ  

المتصفح لكتب الفقــه اإلباضي يرى تنوًعا فــي التدوين وتفننا في التأليف بين التوســع في  ـ  12
اإلنتاج واالختصار، والتأليف الفــردي والجماعي، والتعاون بين المشــارقة والمغاربة، والنثر 

والنظم، والتعليق والشرح، واألجوبة على الفتاوى(2).
فضل نظام العزابة فــي الحفاظ على المجتمــع اإلباضي في بالد المغــرب بوارجالن ومزاب  ـ  13

وجربة ونفوسة، وتشجيع العزابة لحركة التأليف وطلب العلم في كل العصور.

راجع: سناء الباروني: البعد الحضاري لنماذج من فقه المذهب اإلباضي، ص 40.  (1)
سلطان الشيباني: المدرسة اإلباضية الفقهية، 06.  (2)
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رغم جهود بعض المستشــرقين في الكشــف عن التراث اإلباضي تبقى المادة غنية وافرة لم  ـ  14
تكتشف وال يعول في اكتشــافها إال على اإلباضية أنفسهم لتيســر وقوفهم على مظان تراثهم، 

كما أنهم أقدر على التعامل مع نصوصهم من غيرهم(1).
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بعد عهد الجحــود للجهود اإلباضية التي تعرضت لها المدرســة اإلباضية ها هي أقالم مفكري 
اإلســالم تعترف بالكّم الهائل والثروة الفقهية التي يزخر بها المذهب اإلباضي، محملين المسؤولية 
ألتباع هــذا المذهب من جهــة، ولتقصير بعض الباحثين فــي االطالع على ما في خــارج المذاهب 

المشهورة من علم أصيل وفقه رصين.

تعقــب هذه الفترة صحــوة في أبنــاء المذهب فــي االهتمام بالتراث تنقيًبا وكشــًفا للســتور، 
واســتخراًجا من الصدف، مرصعين بها رفوف المكتبة اإلسالمية، متحفين بها جيد األمة المحمدية. 
وتتمثل جهودهم في استخراج معاجم األعالم، وإحصاء المخطوطات، وتصويرها وجمعها، ثم دراستها 
وتحقيقها وطبعها ونشــرها في جمعيات منظمة تحتاج إلى الكثير من التشــجيع المادي واألدبي؛ ألن 

الحمل ثقيل والعقبة كؤود.
ما أحوجنا إلى إخراج تراثنا الفقهي في ثوب قشيب، وإخراج مدروس مفهرس فهرسة عصرية  –

في كتب أو أقراص مدمجة ليسهل الرجوع إليها واالستفادة منها.

ما أحوج األمة اإلسالمية وهي تكشف عن تراثها وتزيح الســتور عن تاريخها أن تهتم بواقع  –
المسلمين، وأحوال العالم بأسره، ترشيًدا وهداية.

فما أحوجنا إلى ترشيد لهذه الصحوة التي كثيًرا ما ُدفعت إلى انزالقات خطيرة حسبت على  –
اإلسالم والمسلمين.

مــا أحوجنا إلــى التقريب بيــن المذاهب اإلســالمية المعتدلــة بالتعرف عليهــا من خالل  –
مصادرها، واالعتراف بما لها من الخصائص والمميزات.

ما أحوجنا ـ بعد الموســوعات الفقهية ـ إلى فقه مقارن يعرض اآلراء الفقهية ويوازن ويرجح  –
بحســب ما تقتضيه ظروف العصر من دون إخالل بروح التشريع ومقاصد الشريعة، أو عبث 

بالنصوص الصريحة، أو انبهار ببريق التمدن والحداثة.

انظر: د. النامي: وصف مخطوطات إباضية، ص: 179.  (1)
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ما أحوجنا إلى فقهاء أمــة أو مخططي حضارة وصانعي مجد يقدمــون لألمة منهًجا لتجاوز  –
حاجز التخلف والوصول إلى منطقة الريادة والقيادة في العالم.

ما أحوجنا إلى إذكاء روح األخوة والمحبة بين المسلمين، وبين العلماء والفقهاء خاصة بعيًدا  –
عن الجفاء والنزاع، فمن العار أن يجتمع أهل الباطل على باطلهم ونفترق نحن على حقنا.

ما أحوجنا إلى تكييف فقهي وتقنين شــرعي يضع المكتبة اإلســالمية فــي رفوف صيدالنية  –
تداوى بهــا أدواء هذا العصر، حتى ال يتهم فقهنا بالجمود أمام المســتجدات والقصور أمام 

حاجات البشر.

إن التفكيــر الموفق المجدي هــو الذي يتطلع إلــى النصوص الفقهية رغبة فــي حفظ آثار  –
السلف مع الغوص في المعاني والحكم التي راعاها الشــارع من أجل تحقيق مصالح العباد 
للجمع بيــن األصالة والمعاصرة، ثم إســقاط األحكام على الوقائع إســقاًطا محكًما لضمان 

استمرار الشريعة وعالمية اإلسالم.

٭ ٭ ٭
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أكاديمي ُعماني وأستاذ مساعد

بجامعة السلطان قابوس ـ سلطنة ُعمان
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الحمــد هللا الذي أودع في الخلق أســرار الحكمة، وتوج الشــرع بمقاصد المصلحــة والمنفعة، 
والصالة والسالم على نبي الرحمة، محمد وآله وأصحابه أهل الهداية. أما بعد:

فــإن المقاصد الشــرعية تعبر عن غايات الشــريعة الســامية، وجاللة نظرتهــا الرفيعة، وقد 
أصبحــت المقاصد علًما يعنى بتجلية تلك الغايات، ويســتعان بها في ســالمة االجتهــادات، ومعرفة 
الدالالت، وإحكام التفريعات، سواء ما كان منها يعنى بالمقصد األعلى وهي الضروريات، أو ما كان 
دونه من حاجيات وتحســينيات، كما أنها شــكلت مع غيرها من العلوم رافــًدا مثرًيا للفقيه المجتهد 

الناظر في المشكالت، وصارت عوًنا له في استيعاب المستجدات.

ا كانت المقاصد الشرعية بهذه المكانة السامقة، والمنزلة العالية، صارت محل نظر  هذا َولَـم
الباحثين، سواء ما تعلق منها بطرح علمي جديد، أو بتتبع حضورها في آثار أئمتنا وما خلفوه من فقه 

وفكر سديد.

ولقــد كان من نصيب هذا البحث تتبــع النظر المقاصدي للعلمــاء الُعمانيين، من خالل كتاب 
المصنف ألبي بكر أحمد بــن عبد اهللا الكندي، وقد حاولت فيه جهــدي، ومع ضيق وقت اإلعداد قد 

ال أكون وفيته حقه، وقد قسمت الموضوع إلى محورين:

المحور األَول: التعريفات وفيه تعريف المقاصد لغة واصطالًحا وتقسيماتها.
المحور الثاني: المقاصد الشرعية لدى فقهاء ُعمان من خالل كتاب المصنف.
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1 ـ التعريف اللغوي: أصل اشــتقاق مقصد كمصدر ميمي من الفعل الثالثي قصد، ويذكر 
ابن جني: أن القاف والصاد والدال أصل يراد بها االعتزام والتوّجه والنهوض نحو الشيء على 
اعتدال، كان ذلك أو جور، وأصل لفظه يطلق على الحقيقة ويعبر به عن اســتقامة الطريق على 

المجاز(1).
ة فــي اللغة، إذ يطلق على التوجه للشــيء أو إتيانه والعدل واألمّ  وقد ورد قصد بمعان عد
للشيء كقولهم أّمه: أي قصده، واستقامة الطريق، والتوسط واالعتدال(2)، وغيرها من المعاني، 
 [لقمــان: 19]. ولعل ﴾ Ý Ü Û﴿ :قال تعالــى: ﴿ > = < ?﴾ [النحــل: 9]، وقال
بعض المعاني السابقة تقترب من المعنى االصطالحي، لكن أقرب المعاني الواردة هي استعمال 
قصد بمعنى ضــّد الفعل لَها، فإذا كان لها َيلهو بمعنى خلو الشــيء مــن غرض صحيح وباعث 
مشروع فإن المقصد عكس ذلك إذ هو يتضمن تحقيق غرض صحيح ووجود باعث مشروع، وعليه 
فقد «اختّص المقصد بهذا المعنى باســم الحكمة؛ فيكون المقصد بهــذا المعنى هو المضمون 

القيمي»(3).
أما التعريفات االصطالحية لمقاصد الشــريعة َفِإنهَا حديثة النشــأة والظهــور، بحيث ال يمكن 
القول بوجود تعريف محكم ال تعقيب عليه، غير أن من التعريفات الشــهيرة للمقاصد عند من عنى 

بفنّ المقاصد تعريف الطاهر بن عاشور فقد عرف المقاصد من خالل بيان قسميها:
مقاصد التشريع العامة: وعرفها بأنها: «المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال  •

التشــريع أو معظمها؛ بحيث ال تختّص مالحظتها للكون في نوع خاص من أحكام الشــريعة، 
فيدخل في هــذا أوصاف الشــريعة وغايتهــا العامة والمعانــي التي ال يخلو التشــريع عن 
مالحظتها، ويدخل في هذا أيًضا معان من الحكم ليســت ملحوظة في ســائر أنواع األحكام، 

ولكنها ملحوظة في أنواع كثيرة منها»(4).

الفيومي أحمد بن علي، المصباح المنير، مكتبة لبنان، بيروت، 1987م، ص 192.  (1)
انظــر: تعدد ورود معاني قصــد في: ابن منظور محمد بــن مكرم (1311/711)، لســان العرب، ط1، دار صــادر، 1410هـ ،   (2)

1990م، 353/3 - 354.
عبد الرحٰمن طه (معاصر)، تجديد المنهج في تقويم التراث، الدار البيضاء، المركز الثقافي العربي، ط1، 1994م، ص 98.  (3)

الطاهر بن عاشــور (معاصر)، مقاصد الشــريعة اإلســالمية، تحقيق محمد الطاهــر الميســاوي، ط2، دار النفائس، األردن،   (4)
1421هـ ، 2001م، ص 251.
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مقاصد التشــريع الخاصة: وعرفهــا بأنها: «الكيفيــات المقصودة للشــارع لتحقيق مقاصد  •
الناس النافعة، أو لحفظ مصالحهم العامة في تصرفاتهم الخاصة، كي ال يعود ســعيهم في 
مصالحهم الخاصة بإبطال ما أســس لهم من تحصيل مصالحهم العامة إبطاًال عن غفلة أو 
عن استزالل هوى وباطل شهوة ويدخل في ذلك كل حكمة روعيت في تشريع أحكام تصرفات 
الناس مثل قصــد التوثق في عقدة الرهن، وإقامة نظام المنــزل والعائلة في عقدة النكاح، 

ودفع الضرر المستدام في مشروعية الطالق»(1).
ويالحظ على تعريفي الطاهر بن عاشــور جانب التفصيل وعدم جمع المقاصد في تعريف واحد 
جامع، وهناك من عرف المقاصد جامًعا لهما كتعريف عالل الفاســي الذي عرف مقاصد الشــريعة 
بأنها: «الغاية منها، واألســرار التي وضعها الشــارع عند ُكلّ حكم من أحكامها»(2)، وقد جمع عالل 
الفاسي في تعريفه بين المقاصد العامة والخاصة، «فشطره األول (الغاية منها) يشير إلى المقاصد 

العامة وبقيته تعريف للمقاصد الخاصة أو الجزئية»(3).
وهناك عدد من التعريفات األخرى التي حاول فيها الباحثون في فن المقاصد تعريفها كتعريف 
الريســوني(4) وفتحي الدرينــي(5) ومحمد بن ســعيد اليوبي(6) ونــور الدين الخادمــي(7) وغيرها من 
التعريفات التي حاول أصحابها بيان المقاصد، ويمكن لمن أرادها الوقوف عليها في كتبهم المشــار 
إليها في الحاشــية، ومن التعريفات الحســنة للمقاصد تعريف قطب ســانو إذ َبين المقاصد بأنها: 
«جملــة المعاني والغايــات والحكم واألهداف الثابتــة والخاصة في جميع أحوال الشــريعة المتعلقة 

بالفرد والمجتمع سواء كانت تلك التشريعات عقدّية، أم خلقية أم عملية»(8).

ـ تقسيمات المقاصد الشرعية:
عنى العلماء والباحثون في فنّ المقاصد الشــرعية بتقســيم هذه المقاصد وفــق اعتبارات إلى 

أقسام وأنواع نذكر أهمها:

الطاهر بن عاشور، مقاصد الشريعة اإلسالمية، ص 251.  (1)
عالل الفاسي (معاصر)، مقاصد الشريعة اإلسالمية ومكارمها، مكتبة الوحدة العربية، الدار البيضاء، المغرب، (د.ت)، ص 3.  (2)

الريسوني، أحمد (معاصر)، نظرية المقاصد عند اإلمام الشاطبي، ط4، المعهد العالمي للفكر اإلسالمي، 1416هـ ، 1995م،   (3)
ص 251.

الريسوني، أحمد، نظرية المقاصد عند اإلمام الشاطبي، ص 19.  (4)
الدريني، فتحي (معاصر)، مقاصد المكلفين عند األصوليين، 35/1 (يبحث).  (5)

اليوبي، محمد بن سعيد (معاصر)، مقاصد الشريعة اإلسالمية وعالقتها باألدلة، ص 37 (يبحث).  (6)
الخادمي، نور الدين بن مختار (معاصر)، علم المقاصد الشرعية، ط1، مكتبة العبيكان، 1421هـ ، 2001م، ص 17.  (7)

قطــب مصطفى ســانو (معاصــر)، أدوات النظر االجتهادي المنشــود في ضوء الواقــع المعاصر، ط1، دمشــق، مكتبة الفكر،   (8)
ص 115.
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فباعتبار مصدرها إلى مقاصد الشارع ومقاصد المكلفين. –
وباعتبار الجزم بها وقوة نصها إلى يقينية مقطوع بها أو ظنية. –
وباعتبار قوة أثرها وظهور الحاجة إليها إلى أنواع ثالثة ضرورية؛ عنيت بالضروريات الخمس  –

المقصودة من الشــرع وهي حفــظ الدين والنفس والعقل والنســل والمــال، وهذه الخمس 
ضرورية ال بد منها، وحاجية عبرت عن حاجة عامة إليهــا ال تبلغ حّد الضرورات المتقدمة، 

وتحسينية تعد مكملة للضرورية والحاجية.
وباعتبار شــمول عودها إلى كلية عائدة إلى األمة أو جماعة عظيمــة، أو جزئية أي ما كانت  –

دون ذلك.
وباعتبار عمــوم معانيها وحكمها إلــى عامة لوحظ فيهــا المعاني والِحكَم فــي جميع أحوال  –

الشارع أو في أنواع كثيرة منها أو في معظمها، وخاصة لوحظ فيها الِحكَم في باب من أبواب 
التشريع، أو جزئية لوحظ فيها الِحكَم واألسرار عند كل حكم جزئي.

وباعتبار كونها أصلية تحقق فيها المقصد األول أو األصلي للتشريع، أو التبعية وهي المقاصد  –
األخرى المتحققة تبًعا لذلك.

وباعتبار حقيقة ثباتها: إلــى ثابتة حقيقية وهي الثابتة التي ال تتغيــر على مدى األزمان، أو  –
نسبية تتغير بحسب األزمان واألشخاص.

وهناك من يقسم األخيرة إلى: مقاصد حقيقية ثابتة، وهي التي تتحقق بنفسها إذ تدرك العقول 
الســليمة مالءمتها للمصلحة كتحريم الظلم والقتل والسرقة والزنى، ومقاصد اعتبارية وهي ما كان 
من معان لها حقائق متميزة عن غيرها ويدركها العقل غير أنها ليست قائمة بذاتها؛ إذ وجودها تابع 
لوجود حقيقة أخرى مثل المكان والزمان ومثلوا لها باعتبار الرضاع ســبًبا لتحريم الزواج، ومعاملته 

معاملة النسب.
وباعتبارها عرفية عامة وهي ما أدركت العقول حســنها بالتجربة وصــارت عرًفا؛ فمثًال ثبت  –

بالتجربة أن اإلحسان معنى ينبغي تعامل األمة به، وأن العقوبة تردع الجاني، وعرفية خاصة 
أدركت العقول حســنها بالتجربة ولكنها ليســت عرًفــا عاًما بل خاًصا كاعتبــار الذكورة في 

الواليات القضائية واإلمارة(1).

لمزيد من التفصيل حول هذه التقســيمات انظر: يوســف حامد العالم، المقاصد العامة للشــريعة اإلســالمية، ط2، المعهد   (1)
العالمي للفكر اإلســالمي، 1415هـ ، 1994م، ص 149 - 173. عمر بن صالح بن عمر، المقاصد الشرعية عند اإلمام العز بن 
عبد السالم، ط1، دار النفائس، األردن، 1423هـ ، 2003م، ص 144 - 163. نعمان جغيم، طرق الكشف عن المقاصد الشرعية، 

ط1، دار النفائس، األردن، 1422هـ ، 2002م، ص 26 - 36. الخادمي، نور الدين، علم المقاصد الشرعية، ص 71 - 73.
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ويمكن القول إن هذه التقسيمات يوجد تداخل بين بعض أقســامها، لكن العلماء والباحثين في 
فن المقاصد فرعوا هــذا التفريع لمزيد البيان والكشــف واإلبراز، وما ســأعتمده في تتبّع موضوع 
البحث منطلًقا من التقسيم األم عند العلماء وهو تقسيم المقاصد إلى ضرورية وحاجية وتحسينية، 

خاصة أن بعض التقسيمات داخلة فيه.

:¬ØdDƒeh ∞æ°üªdG ÜÉàμH ∞jô©àdG  :É k«fÉK

1 ـ كتاب المصنف
مة أبي بكر أحمد بن  ة نســـبة الكتاب لمؤلفه: ينســب الكتاب في تأليفه إلى العال ـ صح
عبد اهللا الكنــدي نســبة متفق عليهــا، وممن وثــق هذه النســبة ابن مــداد(1) في ســيرته(2)، 
والشقصي(3) في المنهج(4) واإلزكوي(5) في كشف الغمة(6) وابن رزيق(7) في الصحيفة القحطانية(8)

الناعبي، أحمد بن مداد بن عبد اهللا (ق: 10هـ) فقيه عالم ومؤرخ، من نزوى بُعمان، سليل عائلة عرفت بالعلم والفقه والفضل.   (1)
عاصر اإلمام محمد بن إســماعيل وابنه بركات وبايع عمر بن القاســم الفضيلي، له ســيرة مشــهورة حــوت تراجم مختصرة 
للعلماء.ر: االزكوي، ســرحان بن ســعيد (ق 18/12) كشــف الغمة الجامع ألخبار األمة، صورة مخطوط بوزارة التراث القومي 
والثقافة، ســلطنة ُعمان، 486. الســالمي، نور الدين أبو محمد عبد اهللا بن حميد (1914/1332)، تحفة األعيان بســيرة أهل 

ُعمان، مكتبة اشاعت اإلسالم، الهند، 268/1، 384.
ابن مداد، أحمد بن مداد عبد اهللا النزوي (ق17/12)، ســيرة ابن مداد، نشــر وزارة التراث القومي والثقافة، ســلطنة ُعمان،   (2)

1984م، ص 31.
الشــقصي، خميس بن ســعيد بن علي (ق17/11) ولد بنزوى وقيل: ببهال ثم انتقل إلى الرستاق في ُعمان، تزوج من أم اإلمام   (3)
ناصر بن مرشد اليعربي بعد وفاة زوجها فتربى اإلمام في رعايته، كان قطب ُعمان في عصره، يعود له الفضل األكبر في بعث 
إمامة اليعاربة بعقده على اإلمام ناصر في حركة لتوحيد ُعمان وتخليصها من االســتعمار البرتغالي آنذاك، كان الشــقصي من 
العلماء الموســوعيين، له تآليف عدة أهمها: منهج الطالبين وبالغ الراغبين، في عشــرين مجلًدا. ر: األزكوي، كشــف الغمة، 

ص 349، مجموعة باحثين، دليل أعالم ُعمان، ط1، جامعة السلطان قابوس، 1412هـ ، 1991م.
الشــقصي، خميس بن ســعيد بن علي (ق17/11)، منهج الطالبين وبالغ الراغبين، تح: ســالم بن حمد الحارثي، نشــر وزارة   (4)

التراث القومي والثقافة، سلطنة ُعمان: 1979، 626/1.
اإلزكوي، ســرحان بن ســعيد (ق11هـ) عالم مؤرخ جليل، من إزكي بُعمان، يعتبر في مقدمــة المؤرخين الُعمانين، كما يعتبر   (5)
ا بقي من تآليفه أيًضا: «القصيدة  كتابه «كشــف الغمة» معين الدارســين في تاريخ ُعمان، ومصدًرا من أهم المصادر، َوِمـم
النبوية». ر: الخصيبي، محمد بن راشد بن عزيز: شقائق النعمان على سموط الجمان في أسماء شعراء ُعمان، ط3، المطابع 
العالمية، روى، ســلطنة ُعمان، نشر وزارة التراث القومي والثقافة، 1415هـ ، 1995م، 97/1، مجموعة باحثين، دليل أعالم 

ُعمان، 78..
اإلزكوي، سرحان بن سعيد، كشف الغمة، (مخطوطة وزارة التراث)، ص 440.  (6)

النخلي حميد بــن محمد بن رزيق بن بخيــت (1858/1275)، مؤرخ وأديب وشــاعر، من بلدة نخل، يعد أحــد أبرز المؤرخين   (7)
الُعمانيين، ألف عدًدا من الكتب في التاريخ والتراجم والسير، منها الشعاع الشائع، الصحيفة القحطانية، كتاب الفتح المبين 

وغيرها من الكتب التاريخية. ر: الخصيبي، شقائق النعمان، 128/1، مجموعة باحثين، دليل أعالم ُعمان، 53.
ابن رزيق، حميد بن محمد، الصحيفة القحطانية، (صورة مخطوط بجامعة أكسفورد)، بريطانيا، رقم 1261، ج 3، ص 506.  (8)
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والسالمي(1) في اللمعة(2) والتحفة(3)، وغيرهم.

ـ وصف الكتاب حجًما ومادة وخصائص:
كتاب المصنف موســوعة متكاملة في علوم الشــريعة بفروعها المختلفة يقع فــي واحد وأربعين 
جزءًا، تكلم في األول عــن العلم وفضله وبعض مباحث علم األصــول، والثاني في اآلداب واألخالق، 
واألجزاء من الثالث حتى التاسع في أبواب الطهارات والعبادات، واألجزاء من التاسع حتى العشرين 
تتوزع على األحــكام واإلمامة والجهاد والمســاجد، واألجزاء مــن الحادي والعشــرين حتى الثالث 
والعشــرين تحوي جوانب مــن المعامالت كضروب الشــركة واإلجارات والمزارعــة وغيرها وأحكام 
األمانة والوديعة واللقطة، ويحوي الرابع والعشــرون حقوق األوالد والزوجــة وأحكام اللقيط واليتيم 
وأحكام المفقود، والجزء الرابع والعشــرون والخامس والعشــرون في البيوع، والســادس والعشرون 
في القسمة والشــفعة، واألجزاء من السابع والعشرين حتى التاسع والعشــرين في اإلقرار والوصية 
والمواريث، والجــزء الثالثون في أحــكام الرق، والحــادي والثالثون في أحــكام الميت، واألجزاء 
الثاني والثالثون حتى الثامن والثالثون في فقه األحوال الشــخصية من نكاح وطالق وغيره، والجزء 
التاسع والثالثون في الحيض والنفاس وأحكامهما، واألربعون والحادي واألربعون في الحدود والديات 
والجروح، ويالحظ من خالل تتبع تبويب الكتــاب ومادته أنه ال يخلو من بعض التداخل في التبويب 

والتكرار.
ا من حيث عرض المادة العلمية فيتســم كتاب المصنف بالتوسع في عرض المسائل مع عمق  َوأَم
في الطرح ونَفَس في العرض ممتزجاً بالمناقشــة والتعقيب والتدليل واالستنباط، ووضوح في العبارة 

وقوة في لغة العرض وظهور في العناية بالجانب اللغوي واهتمام بالشواهد الكاشفة للمعاني.
وكذلك يتميز هذا الكتاب بحسن الترتيب والتصنيف، والرصانة والعمق، واعتمد على المصادر 
التي تقدمته، لكنه كان في أخذه مدقًقا وأميًنا في نقله، غير أن الكتاب يحتاج إلى عناية بتصحيحه 

السالمي، نور الدين عبد اهللا بن حميد بن سلوم (1914/1332)، ُولد ببلدة الحوقين بالرستاق في ُعمان، عالمة مجتهد، وأصولي   (1)
محقــق، ولغوي ومؤرخ، كان آية في الذكاء والحفظ ورجاحة العقل، صار قطب ُعمان في عصره وســمي بزعيم النهضة الُعمانية، 
عني باإلصالح االجتماعي والتأليف والتعليم، ألّف كثيًرا في كل العلوم ومن كتبه: معارج األمال في الفقه، شرح طلعة الشمس في 
أصول الفقه، شــرح الجامع الصحيح في الحديث، مشــارق األنوار في التوحيد. ر: السالمي، عبد اهللا بن حميد (1332 /1914)، 
مشارق أنوار العقول: تعليق أحمد بن حمد الخليلي، تح: عبد المنعم العاني، ط1، دار الحكمة، دمشق، سوريا، 1416هـ ، 1993م، 
المقدمة ص 7 - 8، الســالمي، عبد اهللا بن حميد (1914/1332)، معارج اآلمال على مــدارج الكمال بنظم مختصر الخصال، تح: 

محمد محمود إسماعيل، نشر وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة ُعمان، 1403هـ ، 1983م، (المقدمة) 3/1 - 9.
الســالمي، نور الدين أبو محمد عبد اهللا بن حميد (1914/1332)، اللمعة المرضية من أشــعة اإلباضية، مطابع سجل العرب،   (2)

القاهرة، نشر وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة ُعمان، 1983م، ص 21.
السالمي، تحفة األعيان، 233/1، 244.  (3)
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وتحقيقه وتالفــي األخطاء الواردة فيه، وتمييز ما أضيف إليه من قبل بعض النســاخ، ولم يخل من 
وجود بعض التداخل والتكرار.

2 ـ التعريف بمؤلف كتاب المصنف:
هو أحمد بن عبد اهللا بن موســى بن ســليمان بن محمد بــن عبد اهللا بن المقــداد الكندي، من 
مدينة نزوى، قلب ُعمان النابض بالعلم والعدل على مر العصور، ولد فيها وبها نشــأ وترعرع وعاش 

أطوار حياته.
مة الفقيه أبو بكر أحمد بن  تتلمذ أبو بكر الكندي على علماء وجهابذة في عصره وأشهرهم العال
محمد بن صالح النــزوي الغالفقي، والغالفقي أخــذ علمه عن أبي عبــد اهللا محمد بن إبراهيم بن 

سليمان الكندي ابن عم أبي بكر صاحب المصنف(1).
ن أثروا الحركة العلمية فــي ُعمان بمؤلفات متنوعة  آثاره ومؤلفاته: يعتبر أبو بكر الكنــدي ِمـم
في عــدد من العلوم والفنون، فمع كتاب «المصنف» كتاب «التخصيــص» في الوالية والبراءة، وكتاب 
«االهتــداء» في افتــراق أهل ُعمان إلى نزوانية ورســتاقية، وكتاب «التســهيل» فــي الميراث، وكتاب 
«التيسير» في النحو، وكتاب «التقريب» في اللغة، وكتاب «سيرة البررة»، وكتاب «الجوهر المقتصر» 
في علم الكالم، وكتاب «الذخيرة»، وله سيرة يرد فيها على من اعترض على محاربة اإلمام محمد بن 
أبي غســان ألهل العقر بنزوى. وقام بعملية ترتيب أبواب كتاب بيان الشــرع، وهو الذي ســماه بهذا 
االســم(2). ومن الباحثين من نســب إليه جمع كتاب الســير لعلماء ُعمان وأئمتهــم ورّجح أنه جامعها 
والتي طبع جزء منها باســم كتاب الســير والجوابــات(3)، وألبي بكر الكندي أشــعار رائقة في األدب 
والفقه تكشف عن ملكة أدبية، وقدرة بيانية، وقد عرضت بعض المصادر نماذج من أشعاره ونظمه(4).

ويعتبر أبو بكر الكندي مــن أفذاذ العلماء، فالمتتبع لكتابه المصنف يــرى أبا بكر الكندي فيه 
عالًما موســوعًيا مجتهًدا محقًقا، ومصنًفــا متقًنا حاذًقا، وأديًبــا ألمعًيا حاذًقا، ثــم إن هذا التنوع 

الشــقصي، منهج الطالبين وبالغ الراغبين، تح: سالم بن حمد الحارثي، نشــر وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة ُعمان:   (1)
.84/1 ،1979

ر: الســالمي، اللمعة المرضية، 21، 22، تحفة األعيان، 235/1، 237. البطاشــي ســيف بن حمود بن حامد (1999/1420):   (2)
إتحــاف األعيان في تاريخ بعــض علماء ُعمــان، ط1 1413هـ/ 1992م، مطابع النهضة، ســلطنة ُعمــان، 326/1. الخصيبي، 
محمد بن راشــد بن عزيز: شقائق النعمان على سموط الجمان في أسماء شــعراء ُعمان، ط3، المطابع العالمية، روى، سلطنة 
ُعمان، نشــر وزارة التراث القومي والثقافة،، 1415هـ ، 1995م 2/3. الحارثي، ســالم بن حمد (معاصر)، العقود الفضية في 

أصول اإلباضية، دار اليقظة العربية بسورية ولبنان، (د.ت)، ص 277.
سيدة إسماعيل كاشف، مقدمة كتاب السير والجوابات، وزارة التراث القومي والثقافة بسلطنة ُعمان، 1410هـ ، 1989م، ص 9.  (3)

البوســعيدي، حمد بن ســيف بن محمد (معاصر)، قالئد الجمان في أسماء شــعراء ُعمان، مسقط، ســلطنة ُعمان، 1413هـ ،   (4)
1993م، ص 19.
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في التصنيــف والتأليف مدلل على ما تمتع بــه أبو بكر الكندي من تنوع في المعارف ال ســيما أَنهُ 
طرق علوًما ال يقتحم غمارها إال الراســخون في العلم، فمن حدائق أبــواب الفقه المتنوعة المختلفة 
الباســقة بفروعها في موســوعة المصنف؛ إلى بحار علم الكالم ليخرج لنا مــن غوصه في أعماقها 
آلليء «الجوهر المقتصر». ومن محيط علم اللغة والنحو الواســع يخرج لنا «التيسير» و«التقريب»، 

وال تنس لباب الكالم الذي صاغه شذوًرا في شعره الرفيع المنظوم.
وقد شــهد له العلماء بالتمكن والرســوخ العلمي، وببراعته في ما أنتجه مــن نتاج فكري، ففي 
معرض ذكــر رد أبي بكر الكندي على شــيخه في اختالفهمــا في إمامة محمد بن أبي غســان يقول 
الســالمي: «ورَد هذا التلميذ على شيخه رًدا بليًغا مسلًما لو ســلم أصل اإلمامة»(1)، ومثل ذلك بعض 
وصفه لكتاب االهتداء: «...وركبه علــى قواعد مبتكرة، وفروع معتبرة»(2)، وقد أثنى جملة من العلماء 

مة أبي بكر الكندي مبينين رسوخ قدمه في العلم وعلو كعبه فيه(3). على العال
وكان ألبــي بكر 5 مشــاركته اإليجابية فــي عصره علــى الصعيد االجتماعي والسياســي 
والتعليمــي فكان من رجاالت دولــة اإلمام محمد بن أبي غســان، وكان المتولــي لمنصب اإلمام 

محمد بن خنبش(4).
وقد توفي 5 بعد هذا الحدث يقول الســالمي: «أرخوا لموت أبي بكــر أحمد بن عبد اهللا بن 
موسى بن سليمان الكندي مؤلف المصنف أَنهُ مات عشــية االثنين لخمس عشرة ليلة خلت من شهر 
د بن خنبش  ربيع اآلخر سنة سبع وخمسين وخمسمائة [557هـ]، قالوا ذلك بعد أن عقد لإلمام ُمـَحم
بســوني(5) هو ومن حضر عنده من جماعة المســلمين، وأقام عنده بســوني ستة أشــهر، وعرض له 
المرض الذي مات فيه فانحدر إلى أهله بنزوى فلبث عندهم عشــرة أَيام ثُم توفي وقبر بالمض من 

سمد نزوى»(6).
٭ ٭ ٭

السالمي، تحفة األعيان، 237/1.  (1)
السالمي، اللمعة المرضية، ص 22.  (2)

لمزيد من التفصيل انظر: الصحاري، عبد اهللا بن بشير (ق12هـ)، الكوكب الدري، (مخ)، مكتبة السيد محمد البوسعيدي، رقم   (3)
847، مقدمة الكتاب. البطاشــي، إتحاف األعيان، 326/1، 327، الفارسي، ناصر بن منصور، نزوى عبر األيام معالم وأعالم، 

ط1، مطابع النهضة، نشر نادي نزوى، 1415هـ ، 1994م، ص 124 - 125.
السالمي، تحفة األعيان، 235/1، 237.  (4)

اسم بلدة العوابي قديًما.  (5)
السالمي، تحفة األعيان، 237/1.  (6)
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لم تبرز عناية علماء األّمة بالمقاصد الشــرعية كعلم فقهي متخصص ِإال في فترات متأخرة، بل 
إن فنّ المقاصد كعلم مســتقل انطلق في زماننا هذا، وكانت عنايــة األقدمين بهذا الجانب مقتصرة 
فــي غالبها على بيان الِحكَم والغايات واألســرار في كالم مقتضب أو في إشــارات عابرة، ولم يكن 
العلماء الُعمانيون بمعزل عن باقي علماء األمة في ذلــك، وبتتبع ميدان موضوع البحث يمكننا القول 
إن فكرة المقاصد كانت حاضرة معبًرا عنها في اجتهــادات العلماء الُعمانيين وفي تحليلهم وبيانهم، 
غير أن الكشــف عنها يحتاج إلى جهد كبير وبحوث عديدة، وما محاولتي هذه إال محاولة متواضعة 
ال يمكن في تقديري أن توفي أو تكشــف إال اللمح البســيطة منها، والنكت القليلة فيها، وقد أشرت 

في ما تقدم أني سأسلك منطلق تقسيم المقاصد إلى: ضرورية وحاجية وتحسينية.

:äÉjQhô°†dG : k’ shnCG

1 ـ حفظ الدين:
ا ُيعنــى بالدين والقيام به،  يأتي حفظ الدين في مقدمة ضروريــات المقاصد، وتأتي العبادات ِمـم
وفي بيان ذكر فرض الصالة وأهميتها في دين المرء يستدل أبو الحسن البسيوي(1) بحديث: «إن الصالة 
عماد الدين فمن ترك الصالة، فقد هدم الدين»(2)(3)، والنص صريح في أن إقامة الصالة حافظة للدين 
ا فرض اهللا من  من الفســاد. ويذكر أبو بكر الكندي إشــارات بمقاصد بعض العبادات كالصيام فهــو ِمـم
الشرائع التي يقوم عليه اإلسالم(4)، ويورد عن محمد بن جعفر(5) في الحج ما يفيد أنه فرض وعبادة، من 

قام به هللا، كان ذلك صالًحا لدينه، بغفران ذنبه، وتطهير قلبه، ورضا ربه(6)، وهكذا سائر العبادات.

البســيوي، أبو الحســن علي بن محمد (ق10/4) من قرية بســيا ببهال في ُعمان، عالّمة جليل، وفقيــه مجتهد، ومؤلف محقق،   (1)
أخــذ عن والده وابن بركة وأبي مالك الصالني، يعد أحد أقطاب القرن الرابع له عدد من المؤلفات، منها: كتاب «الجامع»، 

والمختصر. ر: اإلزكوي، كشف الغمة، 487. ابن مداد، سيرة ابن مداد، ص 24. البطاشي، إتحاف األعيان، 229/1 - 232.
أخرجه الربيع بلفظ: «ِلكُل شــيء عمود، وعمود الدين الصالة، وعمود الصالة الخشــوع وخيركــم عند اهللا أتقاكم» في كتاب   (2)

الصالة، باب في فضل الصالة وخشوعها، 120/1 (285).
الكندي: المصنف، 25/5.  (3)

المرجع السابق، 3/7.  (4)
اإلزكــوي أبو جابر محمد بن جعفر األصم (كان على قيد الحياة ســنة 277هـ/891م)، من أهل إزكي بُعمان، عالّمة فقيه، كان   (5)
أحــد ثالثة رجعت ُعمان إلى علمهم؛ وهم أصم وأعــرج وأعمى، وكان هو األصم، واله اإلمــام الصلت صحار، وهو ممن عقد 
البيعــة لعزان بــن تميم، ألّف كتاب «جامع ابــن جعفر» الذي يعّد من أجلّ مــا أُِلَف في عصره.ر: الســالمي، تحفة األعيان، 

194/1، 197. البطاشي، إتحاف األعيان، 207/1.
الكندي: المصنف، 6/8.  (6)
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وحول مقصد شــرع النية يشــير أبو بكــر الكندي إلى أن النيــة واجبة في الصــالة وأنه يجب 
تزكيتهــا لإلخالص الموصل لرضا اهللا 8 ، وضرورة اســتحضار النية المقترنــة باتقاء عذاب اهللا 
 ê é è ç æ å ä ã â ﴿ :والتعظيــم لحقه(1)، وينطلق فــي ذلك من قوله تعالــى

î í ì ë ﴾ [الكهف: 110]، وقول النِبّي ژ : «األعماُل بالنيات ولكل امرئ ما نوى»(2).
ا شــرع لحفظ الدين وجوب االلتزام بالســنة ففــي االلتزام بها حفــظ له. وقد عبر  َوِمـم
أبو بكر الكندي عن ذلك واصًفا أثر الســنة في الدين بقوله: «ألن فيها ـ أي الســنة ـ صالح 

الدين»(3).

والتوبة وسيلة التطهير من المعاصي التي جاءت حرمتها حافظة للدين، ويكشف أبو بكر الكندي 
عن بعض مقاصد وِحكَم التوبة في قوله: «الحمد هللا الذي جعل التوبة صالًحا ألمته، ومفتاًحا ألبواب 

رحمته، ومصباًحا يهديهم إلى مغفرته، ... إلخ»(4).

وقد شــرع الجهاد لحفــظ الدين وصونــه، ويعبر أبو بكر الكنــدي عن مقصد الجهــاد بأنه فرض 
إلحياء الحق(5)، وفــي موضع آخر يبيــن أن الجهاد يتعين فرضــه إذا كان لحماية اإلســالم مفرًقا بين 
حال الجهاد في حال فرضه وندبه ويقول: «من سالمة المســلم أال يبذل نفسه ِإال في موضع ُيْدَخُل على 
اإلسالم...»(6)، وتكشف بعض شروط الجهاد وضوابطه عند العلماء الُعمانيين بأن الجهاد جعل لرفع قناة 
الدين وحمايته، فقد نقل أبو بكر الكندي ذلــك عن محمد بن جعفر أنهم قيدوا الخروج لجهاد من كان 
ظالًما أو بالد انتشــر فيها الجور مع قائم ِباْلـَحق والعدل يمكنه أن يقيم أحكام الحق ويدعو من يقاتله 
د بن محبوب(8)  إلى الحق والعدل، وما حكــم اهللا به في القرآن(7)، ويورد الكندي أيًضا من ســيرة ُمـَحم

الكندي: المصنف، 13/1.  (1)
الحديث بهذا اللفظ أخرجه الربيع في مســنده، باب في النية، 23/1 (1)، وبلفظ: «إنما األعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما   (2)
نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه» أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب 
الوحي، باب بدء الوحي، 3/1 (1). وابن حبان في صحيحه، كتاب السير، باب الهجرة، 210/11 - 211 (4868). وأبو داود في 

السنن، كتاب الطالق، باب نسخ المراجعة..، 262/2 (2201).
الكندي: المصنف، 16/1.  (3)
المرجع السابق، 224/2.  (4)
المرجع السابق، 57/11.  (5)
المرجع السابق، 63/11.  (6)
المرجع السابق، 74/11.  (7)

القرشــي الرحيلي أبو عبد اهللا محمد بن محبوب بن الرحيل، (874/260)، إمام من أئمة اإلباضية، وقطب من أقطابهم، تزخر كتب   (8)
المذهب برواياته وآثاره وأقواله، صارت له الريادة العلمية في عصره، كان ممن عقد على اإلمام الصلت، تولى القضاء فكان مبرزًا 
فيه، من آثاره: مختصر من الســنة، ومجموعة من الســير، ر: االزكوي، سرحان بن ســعيد (ق 18/12) كشف الغمة الجامع ألخبار 

األمة، (مخ)، مكتبة السيد محمد بن أحمد بن سعود البوسعيدي برقم 571، ص 263. السالمي، تحفة األعيان، 148/1، 150.
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إلى إمام حضرموت نصائح في الجهاد منهــا أن يكون هدف الجهاد موجه «إلى نصر دين اهللا» «وإحياء 
الدين» «وإعزاز دينه»(1).

ا شــرع لحفظ الدين وعزه ورعايته األمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهما من فرائض  َوِمـم
الدين، ويستدل أبو المنذر بشــير بن محمد(2) على فرضه بقوله تعالى: ﴿ 9 : ; > 
= < ? @ J I H G F ED C B A ﴾ [المائدة: 78]، 
 F E D C B A @ ? > = < ; : 9 8 7  ﴿ :وقوله
H G﴾ [األعراف: 165]، قال بشــير: « فدل باآلية األولى على وجــوب اللعنة بترك النهي عن 
المنكر َوأَنهُ اعتداء ومعصية، وفي اآلية الثانية على وجوب النجاة من عذاب اهللا للنهي عنه، فلو لم 
يكن فرًضا لما اســتحقوا النجاة؛ ألَن الفعل من األعمال ال ينال بها من اهللا ِإال الزيادة من ثوابه»، 
ويقول أيًضــا معلًقا على قولــه تعالــى: «﴿ . / 0 1 2 3 4 5 6 
 ﴾ F E D C BA @ ? > = < ; :9 8 7
[آل عمران: 110]، فدل أن ذلك من أفضل الطاعات لــه، إذ كانوا خير أمة، وما كان من طاعته فواجب 
أبو المنذر  فرضه على عباده، َوُكل هذا دليل على الفرض بما ذكرنا من الكتاب المبين»، ويســتدلّ 
بأدلة أخرى من السنة على ذلك، ثُم يشير في آخر كالمه إلى أن في أمر اهللا ونهيه صالًحا للعباد، 
ونهًيا وتجنيًبا لهم عن الفســاد، وأن ذلك من واجبات بني اإلســالم، واجب به يقوم الدين ويوجبه 

اإلسالم(3).
ا يمكن عده به من المسائل المتعلقة بحفظ الدين مسألة من يتعمد فعل المكروه على وجه  َوِمـم
التعّمد بقصد مخالفة المسلمين واالستخفاف بالنص، فقد نّص العلماء أن ذلك ينقض عمله ويبطل 

دينه ويفسده(4).

2 ـ حفظ النفس:
جاء اإلســالم بحفظ النفس وصونها، وفي مقدمة تشــريعاته في حفظ النفــس تحريم الدماء، 
م اهللا دماء المســلمين ولم يرخص في شــيء من الدماء واألموال إال  يقول أبو بكر الكندي: «قد حر

الكندي: المصنف، 106/11، 107.  (1)
الرحيلي، أبو المنذر بشــير بن محمد بن محبوب بن الرحيل، (حي في: 273هـ/887م)، أحــد أقطاب علماء ُعمان في عصره،   (2)
وظلت أقواله واجتهاداته مورًدا لمن كان بعده، تزخــر بها بطون كتب المذهب، ترك آثاًرا منها: كتاب المحاربة (مخ)، وكتاب 
الرصف (مخ)، وكتاب أســماء الدار وأحكامها (مخ)، ومن مصنفاته المفقودة: كتاب الخزانة.ر: اإلزكوي، ســرحان بن ســعيد، 

كشف الغمة (مخ)، ص 263. السالمي، تحفة األعيان، 194/1، مجموعة باحثين. دليل أعالم ُعمان، ص 33 - 34.
الكندي: المصنف، 6/12 - 7.  (3)

المرجع السابق، 41/5.  (4)
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ما وقع العبد فيه بخطأ، قــال اهللا تعالى: ﴿  ! " # $ % & ' )( * + , 
 h g f e d c ﴿ :[النســاء: 92]، وقــال  ﴾ 0 / . -
r q p o n m l k j i ﴾ [النســاء: 93](1)، وحرمــة القتــل تشــمل 
المعاهد(2)، والحرمة تشمل لما يعرف باإلجهاض فال يحلّ المرأة تناول ما يطرح جنينها فإن اتفقت 
على ذلك هــي وزوجها لزمهما الضمان(3) على حد قول أبي ســعيد الكدمي(4)، وفي موضع آخر يقول 
أبو بكر الكندي في الحبلى التي شــربت الدواء لتقتل ولدها فخرج حيا ثُم مات فديته لورثته وليس 

لألمّ منه شيء»(5).
ويأتي تشــريع القصاص رادًعا عن الوقوع في الدم مؤدًيا للحقوق ومن ثم حافًظا للنفس واقًيا 
لها، ويكشف أبو بكر عن بعض مقاصد القصاص في تفسيره قول اهللا تعالى: ﴿ ¤ ¥ ¦ 
§ ﴾ [البقــرة: 179] بقولــه: «يحجز بعضكم عن قتل بعــض ال أنهم يحيون أبــًدا، وإنما هو إذا علم 
عقوبتكم بالقتــل وأنه متى َقتَل ُقِتل كف عــن فعل القتل لذلك»(6)، ويعلق علــى اآلية في موضع آخر 
ا أنزل اهللا ﴿  c b﴾ [البقــرة: 178] امتنع  ومعاًشــا لعلكم تتقون القتــل... َفلَم بقوله: «يقول بقاءً 
الشــريف أن يقتل الوضيع مخافة أن يقتل به فــكان ذلك لهم حياة وصالح وبقاءً ومعاًشــا ال يقتل 
بعضهم بعًضا، يريد أن ســافك الدم إذا ِقيد منه نزع من كان يهم بالقتــل»(7)، «فإذا عوقبوا أصلح 
ا أراد اهللا مــن عز الدين وحياة  بينهم العقاب فكفــوا عن القتل»(8)، ويقول أيًضــا: «واعلموا أن ِمـم
المســلمين أن كتب القصاص وقّدر فيه البراءة والخالص، وكان فيه الوفاء، وثواب اهللا لمن تصدق 
به وعفا، وذلك حكم اهللا واختياره...»(9)، وهكذا تكشــف النصوص المتقدمــة من أبي بكر الكندي 

بيان مقصد حفظ النفس بتشريع القصاص.

الكندي: المصنف، 6/41.  (1)
المرجع السابق، 7/41.  (2)

المرجع السابق، 46/41.  (3)
الكدمي، أبو ســعيد محمد بن سعيد الناعبي قبيلًة، والكدمي مســكًنا وهي إحدى قرى بلدة الحمرا بُعمان (حي في: 272هـ/   (4)
886م)، لقــب بإمام المذهــب، وعد واحًدا من كبــار علماء ُعمان المحققين فــي تاريخها، أخذ العلم عــن محمد بن روح 
الكندي، ورمشــقي بن راشــد، وغيرهما، تلقيت أقواله وكتبه بالقبول ممن جاء بعده، من كتبه: المعتبر، واالستقامة، وكتاب 
الجامع المفيد، والزيادات على كتاب األشــراف البن المنذر النيســابوري الشــافعي، ر: الســالمي، تحفة األعيان، 194/1. 
البطاشــي، إتحاف األعيان، 215/1 - 219، مجموعة باحثيــن. دليل أعالم ُعمان، ط1، جامعة الســلطان قابوس، 1412هـ ، 

1991م، ص 146.
الكندي: المصنف، 177/41.  (5)

المرجع السابق، 76/41.  (6)
الكندي: المصنف، 101/41.  (7)

المرجع السابق نفسه.  (8)
المرجع السابق، 91/41.  (9)
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وقد بدا مقصد حفظ النفس جلًيا في عدد من فروع المســائل الفقهيــة، ويعبر أبو بكر الكندي 
بضابط فقهي في باب الصالة وهو أن «كلّ ما من شأنه تنجية النفس يجوز للمصلّي القيام به وقطع 
صالته»(1)، وكذلك من كان يخاف على نفســه من عدوه وهو يجاهــده وحضرت الصالة فخاف على 
نفسه إن أقام الصالة أن يقتله َفِإنهُ يجوز له أن يومئ إيماء حيث كان وجهه وقدر ما أمكنه ذلك(2).

وفي قول أبي سعيد الكدمي بأنه تفســد الصالة على من أكل عامًدا أو ناسًيا إال في حال ال بد 
للمصلي من إحياء نفسه بذلك(3).

إن حفظ نفوس اآلخرين ووجوب حمايتها واجب، فلو علم أحد أن هناك من يريد استباحة حرمة 
ن يريد  هُ يجب عليــه إنقاذه ِمـمإنســان أو الفتك به، وهو يقدر على منعــه وإنقاذ من قصد قتله َفِإن
ظلمه(4)، ومن مســائل هذا الباب التي ذكرها أبو بكر الكندي أيًضا مســألة من رأى صبًيا في رأس 
نخلة أو غير نخلة وهو يصيح ويستغيث، أن عليه خالص الصبي إن قدر على ذلك بنفسه أو يدعو له 
من يخلصه، فإن تركه ومات لزمه الضمان إذا كان يقدر على خالصه(5)، وهناك الكثير من َفرعيات 
ا ال يتسع المقام لعرضها في  المســائل الفقهية التي راعى فيها الفقهاء الُعمانيون حفظ النفس ِمـم

موجز كهذا.
م يعبّر عــن حفظ النفس حّســًيا ومادًيا فإننا نجد عناية منهــم أيًضا بحفظ  وإذا كان مــا تقد
النفس معنوًيا َعْبــَر رعاية النفس بتزكيتها وتهذيبها وهو ما يعني حمايــة النفس بإحيائها معنوًيا(6)، 
ويؤكد أبو بكــر الكندي على أن التهذيب حــقّ للنفس بقوله: «ومن حق النفــس أن يأخذها باآلداب 

الجزيلة واألفعال الجميلة فهي أوجب الحقوق عليه وأليق األشياء»(7).
 ويذكر إحياء النفس المعنوي في مســألة من حضرته الصالة فأراد أحــد منعه عن الصالة ِإال
أن يدفــع ديناًرا، فيبين أبو بكــر الكندي أن عليه أن يدفــع إذا كان يقدر وال يضــره وعياله ذلك، 
مبيًنا أن ذلك ليس من إضاعة المــال ومعلًال ذلك بقوله: « ليس هذا مضيًعــا، وهذا محرز لدينه 
ما ال يضره والواجب أال يهلك نفســه وهو يقدر على فدائها، وال شيء أكثر هالًكا من فساد الدين، 
وهذا ال ينقص ماله دفع هذا المقدار الذي يطلب إليه، وعليه أن يفدي نفســه ودينه بما ال يضر به 

الكندي: المصنف، 216/5، 217.  (1)
المرجع السابق، 424/5.  (2)
المرجع السابق، 197/5.  (3)
المرجع السابق، 40/12.  (4)
المرجع السابق، 41/12.  (5)
عمر بن صالح، ص 480.  (6)

الكندي: المصنف، 52/1 - 53.  (7)
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 w v u t ﴿ :ولو طلب إليه أكثر مما ذكرناه إذا كان يقــدر على ذلك، ألن اهللا تعالى يقول
x ﴾ [البقرة: 195]، وهذا منهي أن يهلك نفســه بفســاد دينه وهو يقدر على فدائه...»(1)، ومن هذا 
الباب أيًضا ما فســر به أبو بكر الكنــدي قوله تعالــى: ﴿ ¯ ° ± ² ﴾ [التحريم: 6] قال: 
«يقون أنفسهم بطاعة اهللا ويقون أهليهم بالتعليم لهم والتأديب»(2)، ومنه ما فسر به ﴿   
    ﴾ [المائدة: 32] قال: «اإلحياء في هذا الموضع أن يستنقذ الرجل أخاه 

من الكفر أو الضالل»(3).

3 ـ حفظ العقل:
جاء الشرع حافًظا للعقل، موجًها له بهدايته، فشــرع أموًرا تحميه وتحفظه وتجعله على الدوام 
مناًطا لتكليفه، ومن ذلــك تحريم كل ما يؤدي إلى اختالله وذهابه، ويأتي تحريم المســكرات من 
خمر وغيرها محقًقا لغرض صيانة العقل وحفظه، فالسكر كما يذكر أبو بكر الكندي «هو الذي يتلف 
العقل»(4)، وفي معرض حكمه على كل ما يؤدي إلى الســكر يقول: « والسكران من جميع األشربة في 

جميع األوعية عليه الحد...»(5).

م أبو بكر الكندي الســكر من حيث أثره على العقل إلى ضربين بقوله: «والذي عندي أن  وُيقَس
السكر سكران، ســكر يكون منه ذهاب العقل كالملقى في المزبلة ال يعقل ولو قطع أو حرق، وواحد 
 ل الســكر االختالط ثُميكون منه التخطيط وفيه بعض العقل ويهذي ويتكلم(6)، ويذكر أيًضا أن: «أو

ذهاب العقل»(7)، وأن «حقيقة السكر زوال اإلنسان عن الطبع الذي كان عليه قبل السكر»(8).

 s ﴿ :ويلمح أبو بكر الكندي إلى حفظ العقل كمقصد شرعي من خالل بيانه قول اهللا تعالى
z y x w v u t } | { ~ ﴾ [النســاء: 43]؛ وذلك ألَن الخطاب 

بالصالة أو غيرها مــن فرائض الدين ليس ِإال لمــن كان عنده تمييز، فمــن زال عقله لم يخاطب 
بما ال يعقلــه، وعليه فهناك تالزم بين حفظ العقل ومقاصد الشــرع األخرى، فضرورة حفظه تتأكد؛ 
ألَنهُ يمثل أســاس التكليف، ولذلك نجد أبا بكر الكندي في تعليل وجه الحكم بأن للعقل ديًة كاملًة 

الكندي: المصنف، 147/5.  (1)
المرجع السابق، 16/40.  (2)
المرجع السابق، 10/41.  (3)

المرجع السابق، 124/40.  (4)

المرجع السابق، 125/40.  (5)

المرجع السابق، 126/40.  (6)

المرجع السابق، 127/40.  (7)
المرجع السابق نفسه.  (8)
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والمســتفاد من حديث: «في العقل الدية»(1) يقول أبو بكر: «َألنهُ إذا ذهب زال معه التكليف فأشــبه 
النفس»(2)، وهذا يكشف عن جانب آخر من جوانب حفظ العقل من قبل الشارع الحكيم إذ حماه بأن 

فرض له دية كاملة حفًظا له وصوًنا وحماية من العبث به.
ومن فرعيات اآلثار الفقهية: ما أورده أبو بكر الكندي في مســألة من شــرب دواء مباًحا لكنه 
بالتجربة يزيل العقل حال شربه فأغمي عليه وفاتته صلوات؛ أنه ال يباح له شرب ما يسكر ويزول به 
العقل، ومن فعل ذلك عليه التوبة وقضاء الصالة، وقــد أحب له أن ُيكَفر عن ذلك(3)، وهذا بالطبع 

ح في حال الضرورات بخالف ذلك. محمول على غير حال الضرورة فقد صر

4 ـ حفظ النسل:
جاء اإلسالم بتشريعات تهدف إلى حفظ النسل وصيانة العرض، محّرمة ِلكُل ما من شأنه فساد 
النسل والعرض، وفي مقدمة هذه التشريعات التي تعنى بذلك إباحة النكاح والحّث عليه، ونجد ألبي 
بكر الكندي إشارة لمقصد النكاح وهو النســل وطلب الولد مستدًال بحديث: «تزوجوا األبكار فإنهن 
أعذب أفواًها وأنتق أرحاًما وأقنع بالبضع اليسير»(4) قال: ««وأنتق أرحاًما» وهو كثرة الولد وسرعة 
الحمل»(5)، ويورد مع إشــارته المتقدمة عدًدا من األحاديث التي تحض على طلب النسل الحسن من 
النكاح بحســن اختيار المرأة(6)، ومن ذلك حديــث: «تخيروا لنطفكم...»(7)، وفي موضع آخر يصرح 

بأن «المراد في التزويج طلب الولد»(8).
وفي اإلشــارة إلى العفاف المتولد من النكاح يشــير أبو بكر الكندي في تفســير قوله تعالى: 
﴿ 5 6 7 8 9 ﴾ [النور: 33]، فيفسر االستعفاف بقوله: «معي يستعفف عن المعاصي 
في أمر الزنى وغيره مما يتولد منه، حتى يغنيه اهللا من فضله بالحالل من المناكح، وما يغنيه اهللا 

في ذلك من الرزق»(9).

أخرجه البيهقي في الســنن الكبرى، كتاب الديات، باب ذهــاب العقل من الجنايــة، 86/8 (16004) وبلفظ (عليكم باألبكار   (1)
فإنهن أعذب أفواها وأنتق أرحاما وأرضى باليســير) أخرجه ابن ماجة في ســننه، كتاب النكاح، بــاب تزويج األبكار، 598/1 

(1861)، والبيهقي في السنن الكبرى، باب استحباب تزويج األبكار، 81/7 (13251).
الكندي: المصنف، 289/41.  (2)

المرجع السابق، 127/2.  (3)
(4)  أخرجه بهذا اللفظ الطبراني في المعجم الكبير، 140/10 (10244).

الكندي: المصنف، 10/32.  (5)
المرجع السابق نفسه.  (6)

أخرجــه الحاكم في المســتدرك، كتاب النكاح، 176/2 (2687)، وابن ماجة في ســننه، كتاب النــكاح، باب األكفاء، 633/1   (7)
(1968) والدارقطني في سننه، كتاب النكاح، باب األكفاء، 299/3 (198).

الكندي: المصنف، 43/33.  (8)
المرجع السابق، 9/32.  (9)
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والنكاح وســيلة العفاف وحماية النفس عن الزنى والعالقة عكســية بينهما، ويشــير أبو سعيد 
الكدمي إلى مثل ذلك في تفســير قوله تعالى: ﴿  $ % & ﴾ قــال: «ومعي أَنهُ يخرج في 

الصالحين األعفاء من الزنى الذي يحرم به النكاح»(1).
ويذكــر أبو بكر الكندي مســألة تحريم الزنى ما ظهر منه وما اســتتر مســتدًال على ذلك من 
الكتاب والسنة(2)، ويذكر عظم شــأن الزنى بقوله: «ومن تعظيم الزنا أن اهللا تعالى أمر فيه بأربعة 
شــهود عدول وفي ســائر الذنوب شــاهدين..»(3)، ويبين حكمة الحد فيما يجب فيه الحد من الزنى 
والتعزير فيما كان دون ذلك من المفاخذة والضمة وغيرها «ردًعا للناس وزجًرا عما حذروا منه»(4).
إن غايــة التحريم للزنى والحــد عليه هو الحفظ والصون، ويكشــف لنا أبو بكــر الكندي في 
تفسيره لإلحصان جملة معاٍن منها التحفظ فيقول: «اإلحصان في كتاب اهللا على وجوه منه التحفظ... 

قال سبحانه: ﴿  ! " # ﴾ فهذا إحصان تحفظ»(5).
ومن آثار العناية البالغة بحفظ النســل التي نرى التأكيد عليها عنــد الفقهاء الُعمانيين وجود 
فروع مسائل فقهية تكشــف هذا المقصد العظيم، وتكشف حزمهم فيه، من ذلك القول المشتهر في 
المذهــب بتحريم نكاح المزنية والتغليظ في ذلك(6)، ومن ذلــك أيًضا ما ذكره أبو بكر الكندي من 
الوجوه التي سببت منع وكراهة تزويج الســر، فمنها أنه قد يسبب إنكار الولد في مثل هذه الوجوه 
وال يصل الولد إلى شيء من الحقوق من نســب أو غيره(7)، ومن ذلك عدم إباحة النكاح لمن لمس 

فرجا بل ونظر إليه(8).
ا يتعلق بصيانة النســل وحفظه غرس العفة ورعاية النفس وحمايتهــا بها، ومن ثَم حماية  َوِمـم
الزوجــة بذلك، وينطلق أبو بكر في بيان آثــار العفة األخالقية عند الرجل فــي أَنهَا تؤدي إلى عفة 
زوجته وما هذا العفاف إال حفظ للنســل، يقول أبو بكر الكندي: «عفوا وعودوهن العفة فإن النســاء 
إذا رأيــن رجالهن قد عفوا عففن، وإذا رأينهم يرخصون ألنفســهم اتبعنهم قال اهللا تبارك وتعالى: 

«﴿ ¯ ° ﴾ يقون أنفسهم بطاعة اهللا ويقون أهليهم بالتعليم والتأديب»(9).

الكندي: المصنف، 9/32.  (1)
المرجع السابق، 13/40.  (2)
المرجع السابق، 50/40.  (3)
المرجع السابق، 21/40.  (4)
المرجع السابق، 43/40.  (5)

المرجع السابق، 202/32.  (6)
المرجع السابق، 12/33.  (7)

المرجع السابق، 116/32 - 129.  (8)
المرجع السابق، 16/40.  (9)
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ع عن طلب الصون والحفظ للنســل مراعاة المرأة نفســها في ســترها في ُكلّ حال،  ا يتفر َوِمـم
وتحريــم التبرج ووجوب ســتر الزينة، وتحريــم الخلوة باألجنبيــة(1)، ومن ذلك وجوب الســتر في 
صالتها حيث أمرت أن تصلي مســتترة عن أعين كل أجنبي عنها، وتفرع عن ذلك مســألة إذا صلت 
المرأة وأبصرها من ال يجوز له النظر إليها وكانت في موضع مستتر أو غيره فذكر أبو بكر الكندي 
الخالف في هذه المســألة فقيل: ِإن عليها البدل، وقيل: ال بدل عليها ما صلت في موضع مستتر ولو 
أبصرها من ال يجوز لــه النظر إليها، وعليها البــدل إن أبصرها في موضع غير مســتتر، وقيل بأن 

عليها البدل على وجه االحتياط ال اللزوم»(2).

5 ـ حفظ المال:
جاءت الشــريعة بحفظ المــال، ويعبر ابن بركة(3) عــن هذا المقصد بقوله: «حــث اهللا تبارك 
وتعالى على حفظ األموال....»(4)، وضمن اإلســالم حفظ حقوق وأموال الغير، فال يجوز أخذ شــيء 
بغير وجه حق، يقــول أبو بكر الكندي: «وقــال أصحابنا ووافقهم على ذلك كثيــر من مخالفيهم أن 
األموال في األصل محظورة غير مباحة وذلك؛ ألَنهَا مملوكة لمالك فليس لنا أن نتعدى في ملك الغير 
إال بإباحة منه وإطــالق»(5)، وهكذا فحجر مال الغير عائد إلى أنه مملــوك له، والمنع منه بمقتضى 
ة المانعة مــن غصب أموال الناس  خطاب الشــريعة التي صانت هذا المــال، يقول الكندي: «اْلـُحج
 «﴾ o n m l k ﴿ :ِبّي: «دماؤكـــم وأموالكم عليكم حرام»(6) وقال تعالــىقول الن
[البقرة: 188](7)، ويستشــهد في موضع آخر بحديث: «ال يحّل مال امرئ مســـلم ِإال بطيب نفسه»(8)، 

الكندي: المصنف، 285/2، 286، 299.  (1)
المرجع السابق، 159/5.  (2)

الســليمي، ابن بركة أبو محمد عبد اهللا بن محمد بن بركة (ق 4هـ/10م): عالمــة مجتهد، وأصولي محقق، ومصنف مدقق، بلغ   (3)
مكانة علمية عالية وظلت مؤلفاته مورد العلماء والمصنفين بعده، أخذ العلم عن أبي مالك الصالني، وسعيد بن عبد اهللا، ترك 
آثاًرا ضاع كثير منها، مما بقي من كتبه: جامع ابن بركة، ومنثورة أبي محمد، والتقييد، والتعارف، والمبتدأ، وسيرة ابن بركة. 
تتلمذ عليه الكثير في مدرســته التي أنشــأها ببهال وأوقف عليها األموال. ر: العوتبي، أبو المنذر ســلمة بن مســلم الصحاري، 
(ق 5هـ/11م) األنســاب، مطابع جريدة ُعمان للصحافة والنشــر، نشــر وزارة التراث القومي والثقافة بسلطنة ُعمان، مسقط، 

1404هـ/ 1984م، 218/2 - 219. السالمي، تحفة االعيان، 316/1.
الكندي: المصنف، 9/22.  (4)

المرجع السابق، 8/18.  (5)
أخرجه بهذا اللفظ الربيع في مســنده، كتاب الجهاد، 188/1 (465) والترمذي في ســننه، كتاب الفتن، باب ما جاء: دماؤكم   (6)
وأموالكم عليكم حرام، 461/4 (2159). والطحاوي في شــرح معاني اآلثار، كتاب القضاء والشــهادة، 158/4؛ وأخرجته كتب 

الحديث بألفاظ أخرى مشابهة ضمن خبر خطبة حجة الوداع.
وانظر: الكندي: المصنف، 10/18.  (7)

أخرجه البيهقي في الســنن الكبرى، كتاب الغصب، باب من غصب لوًحا...، 100/6 (11325)؛ والدارقطني في ســننه، كتاب   (8)
البيوع، 26/3 (92).
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ويورد قوًال لإلمام جابر بن زيد(1): «كبيرتان كبيرتان إلى النار الدم والمال»(2)، ويحّدد حّد اإلباحة 
في مال الغير ما كان «الحــالل أصله الرضى وطيبة النفس مع موافقة اْلـَحــقّ في ما دخل فيه»(3)، 
د بن روح(4) حّد المغتصب بأنه: «الذي يأخذ شــيًئا ليس فيه حجة بوجه من الوجوه  وينقل عن ُمـَحم

وال له فيه حصة»(5).
وقد جاء تحريم السرقة وحدها حماية لمال الغير، وتكتمل صورة ضمان حقوق الغير برد المال 
المســروق. وينقل أبو بكر الكندي عن العوتبــي(6) أن القطع واجب على الســارق وواجب عليه رد ما 
يســرق إن كان قائًما لقول اهللا تعالى: ﴿ © ª » ¬ ® ¯° ± ﴾ [النساء: 58]، وقول 
النِبّي ژ : «ردوا الخيط والمخاط فإنه نار وشـــنار يوم القيامة»(7)، وحديث: «ال يحّل مال امرئ 
مسلم إال بطيب نفسه»... فإذا أتلــف العين أو تلفت في يده وجب عليه مثلها أو قيمتها»(8)، واألصل 

منع مال الغير وقد فسر ابن بركة السارق بأنه اآلخذ ما هو ممنوع منه مستخفًيا بذلك(9).
ــا يتعلق بحفــظ المال العناية بتنميته وكســبه، ويأتــي في مقدمة ذلــك إباحة البيع  َوِمـم
والشراء باعتبارهما يحققان حاجة ماسة عند العباد، وقد أشــار أبو بكر إشارة عابرة إلى هذه 

األزدي، أبو الشــعثاء جابر بن زيد (93هـ/ 712م): ولد بقرية فرق من والية نزوى بُعمان، تنقل في رحلته العلمية بين البصرة   (1)
والحجاز،، كان من أئمة التابعين ومفتي البصرة وإمام التفسير، شهد له الصحابة وأئمة التابعين برسوخ العلم، روى عن جمع 
كبير من الصحابة عبر عنهم بقوله: «أدركت سبعين بدرًيا فحويت ما عندهم إال البحر الزاخر يعني عبد اهللا بن عباس». وعن 
ابن عباس: «لو أن أهل البصرة نزلوا عند قول جابر بن زيد ألوسعهم علًما عما في كتاب اهللا»، أهم آثاره: ديوان كبير مفقود، 
كتاب الصالة (مخ)، كتاب النكاح (مخ)، بجربة بالمكتبة البارونية، جواباته ورســائله، ر: الذهبي، أبو عبد اهللا محمد بن أحمد 
(1348/748)، تذكــرة الحفاظ، تح: عبد الرحٰمن بن يحيى المعلمي، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، 1374هـ ، 72/1. 

السالمي، تحفة األعيان، 12/1.
الكندي: المصنف، 7/18.  (2)
المرجع السابق، 28/18.  (3)

الكنــدي أبو عبد اهللا محمد بن روح بن عربي (ق4هـ/10م)، من أهل نزوى بُعمــان، عالّمة فقيه، كان أحد أقطاب عصره، أخذ   (4)
عن أبي الحواري ومالك بن غســان، من تالميذه أبو ســعيد الكدمي الذي شــهد لــه بجاللة العلم والقدر، من آثاره ســيرة 
مشهورة، كما أن أقواله تزخر بها الكتب التي ألفت بعده، ونادى مع رمشقي بن راشد بالوقوف في مسألة عزل الصلت، وعنهما 

أخذ أبو سعيد .ر: ابن مداد، السيرة، ص 15، إتحاف األعيان، 210/1 - 213.
الكندي: المصنف، 9/18.  (5)

العوتبي، أبو المنذر ســلمة بن مسلم األزدي الصحاري (ق5 - 6هـ/11م)، ينسب إلى عوتب بصحار في ُعمان، وبها ولد وعاش،   (6)
كان عالمــًة مجتهًدا، ولغوًيا مبرزًا، ومؤرًخا نســابًة، ترك آثارا عديمة النظير أهمها: موســوعته الفقهيــة «الضياء» في أربعة 
وعشــرين جزءًا، ومعجم اإلبانة، وكتاب األنســاب. وأنس الغرائب في النوادر واألخبار والفكاهات واألسمار، والحكم واألمثال، 

ومعجم الخطابة.ر: العوتبي، مقدمة كتاب األنساب، البطاشي، إتحاف األعيان، 273/1 - 275.
أخرجه الربيع في مسنده، كتاب األيمان والنذور، باب الوعيد في األموال، 269/1 (694). والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب   (7)

قسم الصدقات، باب من يعطى من المؤلفة...، 17/7 (12956).
الكندي: المصنف، 137/40.  (8)

المرجع السابق، 134/40.  (9)
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الحاجة حال لزومها عند بداية كالمه عن بيان ما أحل اهللا وحرم من البيع أو الربا، وأن البيع 
شــرع للزوم هذه الحاجة مســتدًال على إباحة البيع بقولــه تعالى: ﴿ 9 : ; > 
= < ? @ G F E D C B A ﴾ [النســاء: 29] وقوله: 
﴿ » ¬ ® ¯ ° ± ² ﴾ [البقــرة: 282] وقوله: ﴿ 7 8 9 : 

; ﴾ [البقرة: 275](1).
ا يراعى في حفظ المــال وصونه وجوب حفظ األمانة وهذا يجب مراعاته من قبل المؤتَمن  َوِمـم
والمؤتِمن، ويستدلّ أبو الحسن البســيوي على وجوب أداء األمانة بعدد من األدلة من الكتاب العزيز 
والسنة النبوية وينهي ذلك بقوله: «فوجب اتباع أمره ـ أي اهللا 8 ـ وما أمر به رسول اهللا من أداء 
األمانة، فمن ائتمن على أمانة فعليه حفظها حتى يؤديها إلى أهلها وال يجوز له تضييعها فإن ضيعها 
ضمنها وإن أعارها وأتلفها أو استعملها ضمنها، وإن ضاعت من حفظ من غير ضياع لم يضمنها»(2)، 
ويأتــي كالم ابن بركة معبًرا عن مقصــد حفظ المال بحفظ األمانة ووجوب طلــب الثقة الذي تودع 
معــه األمانات إذ يقول: «حّث اهللا تبارك وتعالى على حفظ األموال وعلى األمانة... والذي يجب على 
المؤمن إذا أراد أن يستودع ماله أحًدا من الناس ال يودعه إال ثقة أميًنا معه ألن الواجب عليه حفظ 
ماله وترك إضاعته، وقد نهى رســول اهللا عن إضاعة المال والمودع مالــه غير أمين مضيع له وقد 

عرضه للتلف وغير آمن عليه من اإلثم»(3).

:äÉ«LÉëdG ``  É k«fÉK

ينطلق اإلســالم في مراعاته لحاجيات العباد عموًما من خالل واقعية نظرته لإلنسان المكلف، 
ولذلك شــرع ما يتالءم مع حاجة اإلنسان ومتطلباتها خاصة في أحواله االســتثنائية؛ ففي العبادات 
شرع اإلسالم ما يرفع الحرج ويجلب التيسير ويرفع المشقة ويدفع الضرر، وقّعد الفقهاء قواعد تعبر 

عن هذه المقاصد وفرعوا عليها عدًدا من التفريعات.
ومن نماذج ذلــك: تعليق أبي بكر الكندي على رواية: «أبردوا بالظهــر»(4)، فقال: «يخرج معنى 

هذا بالرفق بالناس فيما عندي من اإلرادة في المعنى»(5).

الكندي: المصنف، 4/24.  (1)
المرجع السابق، 9/22.  (2)
المرجع السابق نفسه.  (3)

أخرجه البخاري، كتاب مواقيت الصالة، باب االبراد بالظهر، 199/1 (513). والربيع في مسنده، كتاب الصالة ووجوبها، باب   (4)
األذان، 178/1 (79). وتتمة الحديث: «إذا اشتّد الحّر فأبردوا بالظهر، فإن شدة الحر من فيح جهنم».

الكندي: المصنف، 46/5.  (5)
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ومن نماذج رفــع الحرج: في صــالة المريض بعد ذكر أحــوال صالة المريــض ينهي أبو بكر 
الكندي القول: «وإن لم يقدر كما أمكن، وإنما يعمل في الصالة مع القدرة»(1).

ومن نماذج رفع الحرج في المصلي على فراش نجس ال يســتطيع التحول من علته ِإال أن يحوله 
غيره. يقول أبو بكر: «فإن أمكنه ذلك من غير ضرر يدخــل عليه وال ألم يمنعه فمعي أن عليه ذلك 

وإال فيصلي كيف ما أمكنه»(2).
ومن منطلق المشقة تجلب التيسير، ينقل أبو بكر عن أبي ســعيد تعليقه على مسألة المضطر لعالج 
شــيء ما ويؤدي ذلك إلى عدم قدرته على العبادة حال العالج فيقول: «فقد جــاء األثر بزوال الفرائض 
عند الضرورات... وال بأس بذلك عند الضرورات إذا رجا في ذلك عافية وخاف من تركه زيادة العلة»(3).
ومن ذلك إباحة الجمع حال المطر الشديد إذا ثقل على الناس الحركة في الوضوء وصار كحال 
المريض، يقول أبو ســعيد: «وإذا كان المطر مثل المريض، والحركة فيه والخروج إلى الوضوء فيثقل 
كما يثقــل على المريض فدين اهللا يســر كله، فكما جــاز للمريض الجمع عند ثقــل الحركة للوضوء 
ولــم تمكنه الحركة في كل وقت صالة كذلك المطر مثله فافهم ذلــك إذا صار بهذا الحّد»، وينطلق 

أبو سعيد في ذلك من قوله تعالى: ﴿  U T S R Q P O N M ﴾ [النساء: 102]»(4).
ومن المشــقة التي تجلب التيســير: ما أورده أبو بكر الكندي عن ابن بركة في ُكلّ من كان في 
حالة تمنعه ال يســتطيع أن يأتي كل صالة فــي وقتها، فإنه مخير في الجمع ســواء كان مريًضا من 
سائر العلل أو مبطوًنا أو مسافًرا أو في يوم غيم ال يعرف وقت الصالة، أو منعه مطر عن الصالة أو 

غير ذلك مما ال يستطيع المصلي أن يؤدي كل صالة في وقتها(5).
ومن المشقة التي تجلب التيســير: ما ذكره أبو ســعيد في الصوم في السفر وفي أيهما يفضل 
الفطــر أم الصوم، فيرى أن الصوم هو األفضل ما لم يكن فيه مشــقة يخشــى منهــا المضرة على 
النفس، فإن كان كذلك فالرخصة أولــى(6)، ومثيل ذلك قول أبي بكر الكنــدي في صيام المريض: 
«وأشــبه معاني هذه األقاويل ما يشــبه معنى صرف المشــقات؛ لثبــوت إجازة اإلفطار في الســفر 

وال يخرج إال للمشقة وكذلك القصر في الصالة»(7).

الكندي: المصنف، 426/5.  (1)
المرجع السابق، 429/5.  (2)
المرجع السابق، 439/5.  (3)
المرجع السابق، 443/5.  (4)
المرجع السابق، 441/5.  (5)
المرجع السابق، 104/7.  (6)
المرجع السابق، 101/7.  (7)
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ومن منطلق الضرر ُيزال: يبين أبو بكر الكندي حكم صيام المريض المفضي إلى ضرره بقوله: 
«وهذا يشــبه عندي صرف الضرر؛ أنه ال يضر بنفســه إذا لم يقدر علــى األكل الذى يقوى به على 
الصيام»(1)، ومثل ذلك رأي أبي ســعيد في الحامل والمرضع إذا بلغتا الحــّد الذي يخافان فيه على 
ولدهما وتهيــأ لهما ذلك، فرخصتهما تشــبه عذر المريــض إن لم يكن أرخص، يقول أبو ســعيد: 
«ألنهما إذا خافتا على ولديهما الضرر، خفت عليهما أال يجوز لهما الصيام، ولعله في أنفسهما لهما 
النظر، واحتمال المشــقة ما لم يخافا على أنفسهما»(2)، ومن نماذج تجنب الضرر أيًضا ما ذكر في 
ما تبيحه الضرورة لتنجية النفس والحفــاظ عليها. ويعلق أبو بكر الكندي على لبس ثوب الحرير أو 
القز بعدم الجواز ثم يقول: «وإن كان البًسا غيره وهو مكتس به فال يجوز أيًضا إال أن يكون في حال 

ضرورة فجائز أن يصلي وهو البس به»(3).

وفي أبــواب المعامالت: جاء تشــريع عدد مــن المعامالت مســتثناة من القواعــد العامة 
الصارمة في أبواب المعامالت، والمقصد من صرامة القواعد العامة هو تجنب الضرر في هذه 
المعامالت، يقول أبو بكر الكنــدي مبيًنا علة منع البيوع التي تالزمها الجهالة: «طريق الجهالة 
يوجب الضرر، والضرر من طريق الغرر، وقد ثبت في السنة أن النبي نهى عن بيع الغرر، وعن 
بيع الثمار قبل دراكها ألجل الضرر»(4) ومــن أمثلة ما ذكره بيع ما كان غائًبا من حيوان وغيره، 
وعلة تحريمها كما يذكر الكنــدي «لمعنى الغيبة ولحدوث اآلفات عليها وإمكان النقص والضرر 
فيها»(5)، ثُم قال: «فإذا ثبت في النقصان دخول ضرر على المشتري فمثله في الزيادة الحادثة 
لدخول الضرر وجهالة ذلك منه له عند عقد البيع»(6)، غير أن الضرر المشار إليه في الجهالة 
عموًما، والمنظور إليه من قبل الشــارع وقع عدم جعله قيًدا موصــًال إلى ضرر آخر وهو تفويت 
عدد من المصالــح التي يحتاجها العباد، ولذلك جاءت بعض التشــريعات في المعامالت ملبية 

لهذه الحاجة.

ومن نماذج ما أبيح للحاجة إليها: المضاربة، فرغــم أن األجرة فيها غير معلومة لكنها أجيزت 
بالســنة النبوية، يقول أبو بكر الكندي: «اتفق الناس على جواز المضاربة، وجواز ذلك من السنة، 
ولوال االتفاق على جوازها لم تجز؛ ألَنهَا أجرة غيــر معلومة، وهي عندي ضرب من اإلجارة، وحكمه 

الكندي: المصنف، 101/7.  (1)
المرجع السابق، 92/7.  (2)

المرجع السابق، 426/5.  (3)
المرجع السابق، 130/24.  (4)

المرجع السابق نفسه.  (5)
المرجع السابق، 131/24.  (6)
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حكم األمين، وأجمعوا أن المضارب ال خســران عليه وال يضمن من المال شــيًئا ما لم يتعد فيه»(1)، 
ا وقع فيه الجواز على حال االســتثناء كالمضاربة أيًضا بيع السلم(2) وغيرها من الضروب التي  َوِمـم

ا ال يتسع المقام لبيانها. أبيحت لتلبية حاجات العباد ِمـم

وقد تأتــي إباحة بعض البيوع مراعــاة للمصلحة، فمن ذلك إباحة بيع الكلب. يقول أبو ســعيد: 
«فإذا كان بيعه لمصالح من الصيد وغير ذلك من الحماية وكان مربوب األصل فال يبين لي فساده، 

وقيل إنه مكروه، ولعل ذلك إذا كان لغير منفعة»(3).
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ُتعبر التحســينيات عن جانب مكمل للضروريات والحاجيات، ونجد إشــارات لمثل هذا الجانب 
التكميلي وإن لم يصطلح عليه بهذا االصطالح، ويلمح أبو مالك الصالني(4) إلى التحســين في قوله 
ا الشروط التي يسمعها  معلًقا على مسألة من المســائل قائًال: «فهذه مصارفة صحيحة وبيع تام، َوأَم

فهي مبالغة وطلب غاية اإلحكام»(5).

ومن أمثلة التحســين: بيان مقصد الحّث والترغيب للســحور في الصوم، يقول أبو بكر الكندي: 
«وعندي أَنهُ ترغيب في ما يؤل إليــه نفعهم من القوة على تأدية الفرض وفعل النوافل والتأكيد َعلَى 
نية الصوم»(6)، ومن أمثلته أيًضا تعليق أبي ســعيد على خبر النهي عن ثمن الســنور، قال: ُكلّ هذا 

يخرج على مذاهب أصحابنا وإن ثبت نهيه فيه فيمكن عن طريق األدب(7).

م نفسه للدعاء،  ومن نماذج التحســيني: حكم صوم يوم عرفة، إذ ندب عدم صومه للحاج ليجم
وذلك ألَن الدعاء ذكر، والذكــر أفضل من الصوم، وأما في حق غير الحــاج فمندوب صيامه لغير 

الحاج(8).

الكندي: المصنف، 96/25.  (1)
المرجع السابق، 126/25.  (2)
المرجع السابق، 30/24.  (3)

الصالني، أبو مالك غسان بن محمد بن الخضر (حي في 320هـ/932م) ولد ببهال في ُعمان ثم نزل صالن بصحار، يعد أحد   (4)
أئمة العلم والفقه في ُعمان، أخذ العلم عن محمد بن محبوب وولديه بشــير وعبد اهللا، أشــهر تالميذه ابن بركة، تزخر كتب 

اإلباضية برواياته وأقواله. ر: السالمي، تحفة األعيان، 194/1. البطاشي، اإلتحاف، 432/1.
الكندي: المصنف، 49/24.  (5)

المرجع السابق، 72/7.  (6)
المرجع السابق، 30/24.  (7)

المرجع السابق، 23/7 - 24.  (8)
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ومــن نماذجه أيًضا: حكــم من دخل صوم نافلة ثــم أفطر بعد دخوله فيــه؛ إذ يكره له ذلك، 
والخالف في حكم إعادته(1).

ولعل فقــه االحتياط داخل في التحســين، وهو بــاب منظور إليه عنــد العلمــاء الُعمانيين في 
اجتهادتهم، وله أمثلة كثيرة، تدخل في كل األبواب الفقهية.

بقي أن نشــير في نهاية كالمنا أن محاولة ســبر غور العلة واســتنطاقها ضــرب من طرق فهم 
المقاصد، ولذلك أمثلة كثيرة بتتبع آثار الفقهاء الُعمانيين، ونكتفي هنا بمثالين على وجه الســرعة 
من ذلك ما أورده أبو بكر الكندي عن أبي سعيد في تعليقه على خبر شرط الخيار َوأَنهُ جعل الخيار 
ثالثة أَيام فقال: «فإن صح الخبر في ذلك وهو من احتياطه إلزالة الضرر وتباعد الوقت على البائع 

والمشتري لئال يوقعوا أنفسهم في الضرر فيثبت عليهم»(2).
ومن نماذج بيان العلة والمقصد من فهم النص: تعليــق أبي بكر على رواية «نهى النِبّي ژ أن 
يختتم الرجل والمــرأة بخاتم من حديد أو نحاس أو صفر»(3) إذ يقول: «معي أن العلة فيه نصح عن 
فعل الجاهلية، وهو مكروه لبســه على الرجال والنساء؛ ألَنهُ من خواتيم الحديد والصفر ِإال ما كان 

ملوًيا عليه من ذهب أو فضة للنساء فقد أجازوه»(4).
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م من هذا البحث على جوانب تكشــف حضور النظرة المقاصدية في اجتهاد  وقفنا خالل ما تقد
الفقهاء الُعمانيين ويمكننا اإلشارة والتأكيد على أمور أهمها:

عبر العلماء الُعمانيون في ثنايا كالمهم في المباحث الفقهية المختلفة عن المقاصد الشــرعية،  •
سواء ما كان منها جاء بعبارة دالة صريحة، أو بعبارة مقتضبة أو إشارة عابرة.

وجد في اآلثار الفقهية عند العلماء الُعمانيين الكثير من التفريعات الفقهية التي راعت المقاصد  •
الشرعية، بل وتفرعت عنها.

يمكن أن نعتبر فقه االحتياط المؤكد عليه كثيًرا عند العلماء الُعمانيين وجًها من وجوه التحسين،  •
وعليه فهو محتاج لمزيد من الدراسة والبحث والتتبع، وربطه بعلم المقاصد.

الكندي: المصنف، 19/7.  (1)
المرجع السابق، 161/24.  (2)

أخرج حديث النهي عن التختم بالحديد والصفر الترمذي ولكن بلفظ آخر، وقال عنه: حسن غريب، في سننه، كتاب اللباس،   (3)
باب ما جاء في الخاتم من الحديد، 248/4 (1785).

الكندي: المصنف، 40/5 - 41.  (4)
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لعله يمكننا القول إنّ المقاصد الشرعية عند العلماء الُعمانيين ال تختلف عما وجد عند غيرهم،  •
ولكن من خــالل التتبع لعينة البحث أرى أن عنايتهم بتفريعات مقصد حفظ النســل ووجود عدد 

من التفريعات الفقهية فيه يتميزون بها، لكن إثبات ذلك محتاج إلى مزيد بحث وتدقيق.
اتســم التدوين الفقهي عند العلماء الُعمانيين بالتدوين الشــامل، ولئن كان ذلك التدوين رافًدا  •

لألجيال التي تقّدمتنا َفِإنهُ ســيظل رافًدا لنا، غير أَنهُ محتاج لمزيــد عنايتنا به، وتتبعه وطرحه 
على ضوء الدراسات المعاصرة، ليسهل على كلّ باحث الوصول إلى مبتغاه منه، وأيًضا لمزيد من 

بلوغ الغاية في اإلفادة منه.
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واعظ ومشرف الكوادر الوعظية بمنطقة الظاهرة ـ 
سلطنة ُعمان
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الحمد هللا رب العالمين الذي أرسل رسله تترى، وأنزل عليهم كتبه تتلى ليحيي من حّي عن بينة 
ويهلك من هلك عن بينة، والصالة والســالم على خير خلق اهللا ســيدنا محمد بن عبد اهللا المبعوث 
رحمة للعالمين، وسراًجا للمهتدين، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وعلى كلّ من اقتفى أثره 

إلى يوم الدين أما بعد:
فإن الشريعة اإلسالمية شريعة سماوية منزلة من عند الذي خلق الخلق، العالم بما ينفعهم 
ويصلح أحوالهم والذي يفســدهم، بل ويفســد عليهم دينهم ودنياهم، لــذا كانت أوامره ـ جل 
وعــال ـ جميًعا تنصب في مــا يصلحهم وجميع نواهيــه تبعدهم عما فيه فســاد لهم، ومن هذا 
المنطلق يأتي هذا البحث المتواضع والمســمى «المقاصد الشـــرعية لدى فقهاء ُعمان كتاب 
البصيرة لعثمان األصم أنموذًجا» لتوضيح الصورة في مراعاة المقاصد حتى لدى فقهاء األمة، 
فعندما يفتون في مســألة فقهية فإنهم ينظرون للمصلحة فيها ورفع المفســدة، وقد تناول هذا 

البحث ما يلي:
ـ المحور األول: المقاصد الشــرعية، وفيه تعريف المقاصد لغــة واصطالًحا. كما تناولت فيه 
أقســام المقاصد: المقاصد الضرورية والمقاصد الحاجية والمقاصد التحســينية، باإلضافة للصلة 

بين المقاصد وجلب المصالح ودرء المفاسد.
ـ المحور الثاني: كتــاب البصيرة أنموذًجا، وهذا المحور تناول البحــث فيه التعريف بصاحب 
 الكتاب: نســبه، كنيته، لقبه، نشــأته، وفاته، شــيوخه، تالميذه، المؤلفات العلمية التي تركها، ثُم

تناولت الحديث عن الحياة السياسية والعلمية في عهده.
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وبهذا المحور كذلك وصٌف لكتاب البصيرة وذكرت فيه:
منهج الشيخ األصم في البصيرة. •
االستدالل عند األصم في بصيرته. •
العلماء والكتب الذين رسم األصم أقوالهم في البصيرة. •

وبعد ذلك تحدثت عن نماذج من المقاصد الشرعية في كتاب البصيرة.
ا بداخــل البحث في نقاط،  وقبــل أن أقفل أوراق البحــث ختمته بخاتمه ذكرت فيهــا بعًضا ِمـم

وأتبعت ذلك بملحق بسيط لعلماء ُعمان في القرن السابع الهجري.
هذا واهللا من وراء القصد.

٭ ٭ ٭
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المقاصد في اللغة: المقاصد جمع مقصد، مأخوذ من الفعل َقَصد، القصد إتيان الشيء وقصد 
قصده أي نحا نحوه(1).

قال الليث: القصد اســتقامة الطريــق(2)، ومنه قول المولــى 4 : ﴿ 2 3 4 5 6 
 E D C B A @> =< ; : 9 87

I H G F﴾ [التوبة: 42] أي: متوسًطا بين القريب والبعيد(3).
والقصد بين اإلسراف والتقتير، يقال فالن مقتصد في النفقة(4).

 C BA @ ? > = < ﴿ :وقصد الطريق قصًدا: أي استقام(5) ومنه قوله تعالى
F E D﴾ [النحل: 9] أي تبين الطريق المستقيم(6).

مختار الصحاح لمحمد بن أبي بكر الرازي، 314.  (1)
معجم تهذيب اللغة، ألبي منصور األزهري، ج 3، ص 2971. كتاب العين، الخليل بن أحمد الفراهيدي، ج 3، ص 1481.  (2)

كلمات القرآن تفسير وبيان، حسين محمد مخلوف، ص 107.  (3)
مختار الصحاح لمحمد بن أبي بكر الرازي، ص 314.  (4)

المعجم الوجيز، مجمع اللغة العربية، ص 503.  (5)
كلمات القرآن تفسير وبيان، حسين محمد مخلوف، ص 148.  (6)
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وجاءت القصد بمعنى العدل(1) وهو ما بين اإلفراط والتفريط؛ ويقال قصد فالن في مشــيه إذا 
 å ä ã â áà ß Þ Ý Ü Û ﴿ :مشــى ســوًيا(2) ومنه قول اهللا تعالى

æ ﴾ [لقمان: 19] أي: توسط بين اإلسراع واإلبطاء(3).
وانقصد العود: انكسر؛ يقال: تقصدت الرماح: صارت ِقصًدا ِقصًدا(4).

المقاصد اصطالًحا: كثير من علماء األصول الســابقين الذين خاضوا فــي علم المقاصد لم 
فوها تعريًفا واحًدا واضًحا؛ بل كانت لهم تعاريف عــدة؛ كما يعبرون عنها بتعبيرات مختلفة، أما  يعر
العلماء المعاصــرون فقد تقاربت رؤيتهم الدالة علــى تعريف المقاصد مع العلمــاء القدامى، لكن 
هؤالء ـ المعاصرين ـ أصلوها وجعلوها علًما قائًما بذاته؛ عرف باسم علم مقاصد الشريعة اإلسالمية.
ومما نجده من تعريفات المتأخرين لتعريف المقاصد على سبيل التمثيل تعريف الشيخ الطاهر 
ابن عاشــور؛ فقال مقاصد التشــريع العامة هي المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال 

التشريع أو معظمها، بحيث ال تختّص مالحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة(5).
وتعريف عالل الفاسي المراد بمقاصد الشــريعة الغاية منها واألسرار التي وضعها الشارع لكل 

حكم من أحكامها(6).
وأما ما كان يعبر عن المقاصد التي أريد بها مقصود الشارع فهي:

المصلحة: والمصلحة هي إما جلب لمنفعة أو درء لمفســدة، أو جلب المنافع ودفع المضار  •
مًعا؛ على اعتبار أن دفع المفسدة مصلحة في حد ذاته.

فقد جاء عــن ابن العربي واعتبــار المقاصد والمصالــح؛ وقد نبهنا على ذلك في مســائل  •
الفروع(7).

كما ُعبر عن المقاصد بالحكمة: يقول ابن رشــد فلنفوض أمثــال هذه المصالح إلى العلماء  •
بحكمة التشريع(8).

مختار الصحاح لمحمد بن أبي بكر الرازي، 314.  (1)
معجم تهذيب اللغة ألبي منصور األزهري، ج 3، ص 2972.  (2)

كلمات القرآن تفسير وبيان، حسين محمد مخلوف، ص 235.  (3)
المعجم الوسيط، ابراهيم مصطفى وآخرون، ج 2، ص 738.  (4)

مقاصد الشريعة، الشيح الطاهر بن عاشور، ص 51.  (5)
مقاصد الشريعة ومكارمها، عالل الفاسي، ص 3.  (6)

أهمية المقاصد في الشريعة اإلسالمية، د. سميح عبد الوهاب الجندي، ص 29.  (7)
المرجع السابق نفسه.  (8)
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وكما يقول نور الدين السالمي 5 : •
دنـيـويـــا يـكــــون  ــامـقـصــــوده  ـــ ــروي ــون أخـــ ـــ ــك ـــ وهــكـــــذا ي

يقول في الشــرح: المراد بمقصــوده الحكمة التي ألجلها ُشــرع الحكم، وهــي حصول مصلحة 
للمكلفين أو دفع مفسدة عنهم(1).

ويقول في موضع آخــر معرًفا الحكمة: والمراد بالحكمة تحصيل المصلحة أو دفع المفســدة(2). 
لذا الحكمة والمقصود بمعنى واحد.

كما عبر عن المقاصد برفع الضرر وقطعه، يقول القاضي عياض: الحكم بقطع الضرر واجب(3). •
كما عبر عنها أيًضا بدفع المشقة ورفعها، يقول ابن عربي: وال يجوز تكليف ما ال يطاق(4). •

إلى غير ذلك من تعبيــرات، ولكن كلها تدور في فلك واحد، وهو أن المقاصد الشــرعية: هي 
التــي تجلب المصلحة للمكلفين ســواء كانت دنيويــة أو أخروية وترفع الضرر والمشــقة عنهم دنيا 
وأخرى، فهي إًذا في صالح المكلف ســواء عقــل القصد أو لم يعقله وهي التــي تحقق العبودية هللا 

تعالى ومصلحة الخلق في الدارين.

:ó°UÉ≤ªdG ΩÉ°ùbCG  :É k«fÉK
لقد قسم العلماء المقاصد إلى ثالثة أقسام وهي:

المقاصد الضروريــة، المقاصد الحاجية، المقاصد التحســينية؛ وهذا التقســيم بني على قوة 
المقصد في ذاته ودرجة أهميته، وإليك بيان ذلك:

أوًال: المقاصد الضرورية:
المقاصد الضرورية هي المصالح التي تتوقف عليها حياة المجتمع واســتقراره؛ بحيث إذا فاتت 
اختل نظام الحياة وساد الناس الهرج والمرج وعمت أمورهم الفوضى واالضطراب، ولحقهم الشقاء 
في الدنيــا والعذاب في اآلخرة، وهذه الضرورات هي الدين والنفس والعقل والنســل والمال، وهذه 
المصالح راعتها الشــرائع جميًعا(5)، وعلى هذه المصالح الضرورية يترتــب ما عداها من المصالح 

األخرى التي تنبني عليها مقاصد الشريعة(6).

طلعة الشمس، الشيخ نور الدين السالمي، ج 2، ص 214.  (1)
المصدر السابق، ج 2، ص 119.  (2)

أهمية المقاصد في الشريعة اإلسالمية، سميح عبد الوهاب الجندي، ص 29.  (3)
المرجع السابق، نفسه.  (4)

المرجع السابق، ص 197.  (5)
المدخل إلى علوم القرآن والعلوم اإلسالمية، د. محمد أمين فرشوخ، ص 190.  (6)
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وهذه الضرورات هي حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال.
فالضــرورات هي األمور التي تتوقف عليها صيانة األركان الخمســة الســالفة البيان من أعمال 
وتصرفات وتدابير وأشــياء وما إليها. والنظر الشــرعي في هذا هو تلك األركان الخمسة التي ال بد 
منها للحياة الصالحة، فإذا فقد بعضها انهارت اإلنســانية أو اختلت وفســدت(1). فالشــريعة جاءت 

لتحفظ هذه الضرورات الخمس من كل ما يدخل عليها من الفساد.

ثانًيا: المقاصد الحاجية:
المقاصد الحاجيــة: هي ما يحتــاج إليه اإلنســان لكنه ليــس ضرورًيا بل توســعة مثل تناول 
الطيبات، والتوسع في المعامالت المشروعة(2) وغيرها، بحيث إذا فقدت وقع الناس في ضيق وحرج؛ 

من دون أن تختل الحياة(3).
وتكون المقاصد الحاجية في العبادات مثل: إباحة الفطر للمريض والمســافر، وصالة المريض 
قعوًدا أو مضطجًعا، والجمع بين الصالتين في الســفر، واالتجاه لغير القبلة على ظهر الســفينة أو 
الطائرة أو الدابة إذا غيرت اتجاهه القبلة بعد أن أحــرم المصلي(4)، وغير ذلك من األمثلة. وتكون 
في العادات مثــل: النهي عن ذبح الخيل التي يجاهد عليها والبقر التي تســتخدم في الحرث واإلبل 

التي يحج عليها(5) أو ينضح بها الماء، وغير ذلك.
وتكون في المعامالت مثل: الســلم والمســاقاة والمزارعة وكتســليط الولي على تزوج الصغير 

والصغيرة وغيرها مما جرى عليه عرف الناس وحاجتهم(6).
وتكون في العقوبات مثل: درء الحدود بالشبهات، والدية على العاقلة في قتل الخطأ تخفيًفا عن 

القاتل، وإفساد أموال أهل الحرب إذا أفسدوا أموالنا(7).

ثالًثا: المقاصد التحسينية:
المقاصد التحسينية وهي: ما عدا القسمين األولين وهو ما كان في مكارم األخالق والعادات الكريمة.

االســتصالح والمصالح المرســلة في المذاهب الفقهية والفقه اإلباضي، األستاذ مصطفى أحمد الزرقاء، ص 667، ضمن ندوة   (1)
الفقه اإلسالمي، مجموعة من العلماء. وعلم أصول الفقه، عبد الوهاب خالف، ص 231.

أهمية المقاصد في الشريعة اإلسالمية، د. سميح عبد الوهاب الجندي، ص 310 - 311 بتصرف.  (2)
المصالح المرسلة عند الفقهاء، د. وهبة الزحيلي، ص 300، ضمن ندوة الفقه اإلسالمي، مجموعة من العلماء.  (3)

أهمية المقاصد في الشريعة اإلسالمية، د. سميح عبد الوهاب الجندي، ص 312 بتصرف.  (4)
المرجع السابق نفسه.  (5)

علم أصول الفقه، عبد الوهاب خالف، ص 235.  (6)
أهمية المقاصد في الشريعة اإلسالمية، د. سميح عبد الوهاب الجندي، ص 314، 315.  (7)
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أ) تعريف المصالح:
تعريف المصالح في اللغة: المصالح في اللغة: جمع مصلحة، والمصلحة: المنفعة(1).

المصلحة فـــي االصطالح: المصلحــة اصطالًحا هي: يعــرف الغزالــي المصلحة بقوله: 
المصلحة هي عبارة في األصــل عن جلب المنفعة أو دفع مضرة... نعنــي بالمصلحة المحافظة 
على مقصود الشــرع من الخلق خمســة: وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفســهم وعقلهم ونسلهم 
ومالهم، فكل ما يتضمن حفظ هذه األصول الخمسة فهو مصلحة وكل ما يفوت هذه األصول فهو 
مفســدة ودفعها مصلحة(2)، وهنا بين الغزالي بأن المصلحة جاءت لجلب المنفعة ودفع المضرة 
وفق مقصد الشــارع الحكيم، إًذا المصلحة بنيت على المحافظة على المقصود الشرعي وتالئم 

تصرفات الشارع ومقاصده.

ب) الصلة بينهما:
لقد ربط العلماء بين المصالــح والمقاصد برباط وثيق وأن مقاصد الشــارع تتمثل إجماًال في 
جلب المصالح ودرء المفاســد، وأن جلب المصالح يمثل حفظ ورعاية مقاصد الشــريعة من جانب 
الوجــود، فالمصالح ضرورية وال بد منها حتى تتحصل مقاصد الشــريعة، فإيجاد المقاصد وتثبيتها 

ورعايتها والعناية بها ال تتم إال بحصول المصالح والمنافع(3).
لذا إهمال المصالح هدر للمقاصد وجلب للمشــقة؛ إن جلب المصالح الحقيقية الشــرعية هي 
تحقيق لمقصد الشرع في حّد ذاتها، فإذا أخذ بالمصالح فان ذلك يجعل دوام حب الناس للشريعة 
الغراء ويكون فيها إبراز لفضائلها ومحاســنها وجمالها أما إذا لم تراع المصالح الحقيقية الشرعية 
في المقاصد فهذا يظهر الشريعة بأن بها نقًصا وال تالئم متطلباتهم بل تجلب لهم العنت والمشقة؛ 

فيجعل الخلق يبتعدون عنها؛ ألنها لم تراع مصالحهم الحقيقية.

٭ ٭ ٭

المعجم الوجيز، مجمع اللغة العربية، ص 368.  (1)
المصالح المرسلة عند الفقهاء، د. وهبة الزحيلي، ص 301 - 302، ضمن ندوة الفقه اإلسالمي، مجموعة من العلماء.  (2)

أهمية المقاصد في الشريعة اإلسالمية، د. عبد السميح الجندي، ص  161 - 162.  (3)
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نسبه: هو العالم الجليل عثمان بن أبي عبد اهللا بن أحمد العزري(1).
كنيته: يكنى بأبي عبد اهللا(2) كما يكنى بأبي محمد.

لقبه: لقــب باألصم، وفي حقيقة األمر ليــس بأصم وإنما لقب بذلك؛ ألنــه تصامم عن امرأة 
أحدثت في حضرته أثناء شكواها فخجلت؛ فاستعاد شكواها ليوهمها بأنه لم يسمع منها شيًئا لصمم 
فيه، فســري عن المرأة ما تجده في نفســها من الحياء ظًنا منها بأنه أصــم فلقب من ذلك الوقت 

باألصم(3).
نشأته: نشــأ الشــيخ عثمان األصم في النصف الثاني من القرن الســادس والنصف األول من 
القرن السابع الهجريين، وســكن مدينة نزوى التي كانت عاصمة ُعمان السياسية والدينية والعلمية 

في ذلك العصر.
وفاته: توفي 5 في جمادى اآلخرة لثالث عشرة ليلة بقيت منه سنة إحدى وثالثين وستمائة(4) 

من الهجرة (631/6/17هـ/ الموافق 1234م).
ا اســتنتجه الباحث بأن من شيوخه  شيوخه: لم أجــد لفًظا صريًحا لشيخٍ من شيوخه ولكن ِمـم
شيخ يسمى بأبي سعيد، فقد قال عدة مرات»: قلت ألبي سعيد(5)، قلت له(6)، أبو سعيد سألته(7)، ومن 
جواب أبي ســعيد(8)، قال أبو سعيد(9)، لكن من هذا العالم الذي يســمى بأبي سعيد؟ لقد بحثت عن 
صاحب هذه الكنية فلم أجد ترجمة لعالم ملقب بأبي ســعيد في فترة حياة الشيخ األصم إال الشيخ 
أبا ســعيد عمر بن علي بن عمر بن علي بن عمر الرســتاقي(10) فلعله هو، ولكن في نفسي حاجة من 

تحفة األعيان، الســالمي، ج 1، ص 245 ـ وإتحاف األعيان، البطاشي، ج 1، ص 439. واألعالم، خير الدين الزركلي، مجلد 4   (1)
طبعة 14، 1999م دار العلم للماليين، بيروت لبنان. ونزوى عبر األيام، ناصر الفارسي، 132 - 135.

انظر: المراجع السابقة تحفة األعيان، وإتحاف األعيان، واألعالم، ونزوى عبر األيام.  (2)
تحفة األعيان، السالمي، ج 1، ص 245.  (3)

تحفة األعيان، السالمي، ج 1، ص 245 ونزوى عبر األيام، ناصر الفارسي، 132 - 135.  (4)
انظر: كتاب بصيرة لألصم، ص 34، 172، 193، 225.  (5)

المرجع السابق، ص 38.  (6)
المرجع السابق، ص 128.  (7)
المرجع السابق، ص 233.  (8)

المرجع السابق، ص 23، 166، 224.  (9)
انظر: ترجمة الشيخ أبي سعيد في كتاب إتحاف األعيان، الشيخ البطاشي، ج 1، ص 475.  (10)
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هذا االحتمال بسبب القطيعة الدائرة بين المدرسة الرســتاقية والنزوانية في ذلك الوقت، أو يكون 
ـ ، وأبو ســعيد هذا ليس أبو ســعيد الكدمي؛ ألن  شــيخ القلهاتي(1) ـ وهذا أميل إليه أكثر من األول 
ا  الكدمي ليس في عصر عثمان األصم بل هو من علمــاء القرن الرابع الهجري (حي353هـ)(2)، وِمـم

تبادر إلي أن الشيخ محمد بن سعيد القلهاتي شيٌخ لألصم بدليل أَنهُ يقول في كتابه البصيرة:
ســألت أبا عبد اهللا(3)، قــال أبو عبد اهللا(4)، حفظت عن أبــي عبد اهللا(5)، وعنــد مراجعة تراجم 
أصحابنا في تلك الفترة ـ التي عاشها األصم ـ لم أجد كنية ألبي عبد اهللا غير كنية الشيخ محمد بن 
ســعيد القلهاتي، بل ذكره باالســم حين قال: عن محمد بن ســعيد(6)، ومما الحظته أيًضا إمكان أن 
يكون من شيوخه الشيخ أبو علي الحســن بن أحمد بن محمد بن عثمان العقري (ت: 576هـ) بدليل 

قوله في البصيرة بلفظ وسألته(7)، واهللا أعلم.
تالميذه: لم أجد ذكًرا لمن تتلمذ على يديه ولكن هذا ال يدل على عدم وجود تالميذ له، فقد 
قال الباحث فهد بن علي السعدي أنشأ الشيخ األصم مدرســة عامرة خرجت العديد من طلبة العلم 

في مختلف صنوف العلم(8).
مؤلفاته: له تصانيف عديدة منها:

كتاب التــاج: وهو من كتــب المذهب المشــهورة قيل: ِإنهُ فــي أربعين جــزءًا، وقيل: واحد  •
وأربعون، وقيل: ثمانية وأربعون، وقيل: في واحد وخمســين جزءًا(9)، ومما يؤســف له أن هذا 
الكتاب من الكتب المفقودة، ِإال أَنهُ يوجد بمكتبة وزارة التراث والثقافة الجزء األَول والجزء 
الســادس والعشــرون، يقول صاحب إتحاف األعيان ولم أطلع منه حتى اآلن ِإال على جزأين 
بمكتبة وزارة التراث القومي والثقافة، وهما الجزء األول والجزء الســادس والعشرون، وقد 

فرغ من تأليف هذا الجزء سنة إحدى عشرة وستمائة، أي قبل وفاته بعشرين سنة(10).

ذكره الشــيخ البطاشــي في كتابه إتحاف األعيان، ج 2، ص 470، وقــراءة مختصرة في الحياة الفقهية فــي ُعمان من القرن   (1)
السابع إلى العاشر الهجري، فهد بن علي السعدي، ص 12.

انظر: ترجمة الشيخ أبي سعيد الكدمي في كتاب إتحاف األعيان، الشيخ البطاشي، ج 1، ص 282 - 294.  (2)
انظر: كتاب بصيرة لألصم، ص 41.  (3)

المرجع السابق، ص 43.  (4)
المرجع السابق، ص 136.  (5)
المرجع السابق، ص 46.  (6)

المرجع السابق، ص 192.  (7)
قراءة مختصرة في الحياة الفقهية في ُعمان من القرن الســابع إلى القرن العاشــر الهجريين، فهد بن علي السعدي، ص 25   (8)

(مرقون).
إتحاف األعيان، البطاشي، ج 1، ص 439.  (9)

المرجع السابق نفسه.  (10)
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كتاب اإلبانة في أصول الديانة: وهو في خمسين جزءًا(1). •
كتاب العقود: وهذا أيًضا من الكتب المفقودة، فرغم اطالع الشيخ سيف البطاشي على كثير  •

من الكتب الُعمانية ِإال أَنهُ يقول بأنه لم يجده(2).
كتــاب النور: وهو في العقيــدة وأيًضا من الكتــب التي طبعتها وزارة التــراث والثقافة  •

الموقرة.
كتاب البصيرة بصيرة األحــكام: وهو الكتاب الــذي أخذته أنموذًجا لهــذه الندوة وهو في  •

الفقه، وقد طبعته وزارة التراث والثقافة بسلطنة ُعمان.
كتاب بصيرة األديان طبعته وزارة التراث والثقافة توجــد صورة من المخطوط عند الباحث  •

ولكن محقق الكتاب المطبوع نســب الكتاب إلى عثمان بن عبد اهللا بن خلف الرويحي، كما 
زعم بأنه قد رتبه ونســق مسائله(3)، رغم أن النســخة الموجودة عندي من المخطوط بنفس 

ترتيب الكتاب المطبوع.
ــا يتبين للباحث بأنه جــزء واحد ال جزأين بنــاء على الكتاب اآلخر المســمى البصيرة  َوِمـم
(بصيرة األحكام) يختلف عنه من حيث طريقة التأليف، نعم يمكن أن يكون له جزء آخر أو أكثر، 
لكن الكتاب اآلخــر المطبوع ليس له صلة بهذا الكتــاب من جهة المنهج في الكتابة واألســلوب. 

ولبعضهم فيه:
األديـان فريـضــــة  علم  شـــئت  األديـانإن  بـصـيــــرة  كتـــاب  فاقـــرأ 

لذا فصاحب البيت حدد بأن كتاب بصيرة األديان حاٍو للفرائض، واهللا أعلم.
كتاب األنوار: في أصول الفقه، توجد منه نسخة في مكتبة السالمي ببدية. •
رسالة في أصول الدين: كتبها ألخيه الشيخ سعيد بن أحمد بن محمد بن صالح القري(4). •
رسالة في العقيدة: موجودة ضمن كتاب بيان الشرع(5). •
رسالة في االعتقادات: موجودة ضمن كتاب بصيرة األديان(6). •

إتحاف األعيان، البطاشي، ج 1، ص 439.  (1)
المرجع السابق، ص 440.  (2)

انظر: كتاب البصيرة للعالمة أبي محمد بن أبي عبد اهللا األصم، ص 8.  (3)
إتحاف األعيان، البطاشي، ج 1، ص 440 - 448.  (4)

كتاب بيان الشرع، ج 3، ص 201 - 224.  (5)
بصيرة األديان، للشيخ أبي محمد عثمان األصم، ص 148 وما بعدها.  (6)
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رســالة في النيات: موجودة ضمن بصيرة األديان(1)، وكانت إجابة طلب وجه إليه وذكر فيها  •
القــول الذي يميل إليه، ولكنــه أجابهم على طلبهم رغــم أَنهُ يأخذ بالقــول اآلخر. هذا ما 

مة الجليل 5 رحمة واسعة. وجدنا من ذكر للمؤلفات التي صنفها هذا العال
الحياة العلمية في عهده:

كانت حياتــه العلمية في نزوى التي كانت تضّج بالعلماء وطلبة العلم، فقد عاصره من مشــايخ 
العلم في الفترة التي عاشــها عدد من العلماء منهم: أبو عبد اهللا محمد بن عمر البشــري المنحي، 
وعبد السالم بن ســعيد بن أحمد بن محمد بن صالح القري، وإبراهيم بن محمد بن أحمد بن راشد 
الســعالي، وعمر بن محمد بن عمر بــن أحمد بن عبد اهللا بــن النظر، وعادي بــن يزيد بن محمد 
 ،( البهلوي، ومحمد بن ســعيد القلهاتي (قد أشرت بأن القلهاتي من شــيوخ األصم في ما يتبادر إلي
ومحمد بن وصاف البزار النزوي (ت أواخر القرن الســادس الهجري)، وأبو الحســن بن ســعيد بن 

أحمد بن محمد بن صالح القري (ت 634هـ).

:Iô«°üÑdG  ÜÉàc  :É k«fÉK

وصف الكتاب: •
يتكون هذا الكتاب من جزء واحد به ســتة وســبعون باًبا ابتدأه المؤلف بالبيــوع وما يتعلق بها  •

(فقه المعامالت) فجعلها في سبعة عشــر باًبا، ثم عرج على النكاح وما يتعلق به (فقه األسرة) 
فوضعه في عشرين باًبا، ثم تكلم عن الحيض والنفاس في خمسة أبواب، وبقية األبواب متفرقة 
في بقية مسائل الفقه من العتق واألمانة والعارية واللقطة والضالة والغصب والسرقة والقذف، 
كما تتطرق للتعزير وجلد الزاني، ثُم عرج علــى المظالم واألحداث وغيرها من األبواب، ومما 
يالحــظ فيه بأنه لم يتكلم عن الطهــارة ـ اللهم إال الحيض والنفاس ـ أو مســائل الصالة أو 

الصوم أو الحج أو الزكاة، وهنا يطرح السؤال نفسه لماذا لم يكتب في هذه األبواب؟!!
ويمكن اإلجابة عن هذا السؤال بأنه ربما هناك بعض األجزاء لم تخرج للوجود.

منهج الشيخ األصم في البصيرة:
ا ميز منهج الشيخ األصم في تأليفه لكتاب البصيرة بأنه يذكر الدليل من كتاب اهللا تعالى  ِمـم
قبل الدخول إلى عرض المســائل في معظــم األبواب، مثل: باب البيوع ما يجــوز منها وما ال يجوز، 

ذكر الدليل قول اهللا تعالى: ﴿ 7 8 9 : ; ﴾ [البقرة: 275](2).

بصيرة األديان، للشيخ أبي محمد عثمان األصم، ص 133 وما بعدها.  (1)
انظر: البصيرة، األصم، ص 5.  (2)
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 w v u ﴿ :ومثل باب الربا في البيوع وتحريم ذلك؛ ذكــر الدليل قول اهللا تعالى
z y x } | { ~ ﴾ [البقــرة: 278] وقال اهللا تعالــى: ﴿ 7 8 9 : ; ﴾ ردا 

على المشركين لما قالوا: ﴿  2 3 4 5﴾(1).
وهذه الطريقة تستمر إلى نهاية الكتاب عند الشيخ 5.

ا نهجه الشيخ 5 في كتابه بأنه يأتي ببعض األسئلة التي تدور بينه وبين شيوخه أو  كذلك ِمـم
أقرانه؛ فمثال في باب جلد الزاني:

قلت ألبي سعيد: هل يسعه إذا وجب عليه الرجم أن يهرب بنفسه؟
قال: معي أن ذلك إذا هرب بنفســه غير متول لغير حكم اْلـَحقّ، َوِإنَما هرب بنفســه ليتوب أو 

لمعنى غير استخفاف بالحق؛ ألن ذلك ليس بواجب عليه أن يفعله بنفسه.
قلت له: فهل يسع الزاني أن يقّر على نفسه بالزنا عند اإلمام إذا كان قد زنا؟

قال: إما إذا قصد إلى إتالف نفســه؛ فأخاف أن ال يســعه، أما إن قصد إلى المعونة إلى 
والشهادة على نفســه فأرجو أن يجوز له ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿  " # $ %  اْلـَحقّ 
& ' ) ( * + , ﴾ [النســاء: 135] أي: على أنفسكم(2)، ومثل هذا موجود 
 ال ثُمعلى شــيء فإنما َيُدلّ علــى األمانة العلمية أو في عدة مواضع من الكتاب(3)، وهذا إن دل

تواصله مع العلماء ثانًيا.
يمكن أن نأخذ أنموذًجا من طريقة عرضه للموضوعات مثًال:

باب السارق: ذكر أوًال اآلية التي جاءت في حكم الســارق(4)، ثم تبعها ببيان نوع السارق، ونوع 
الســرقة التي تقطع يد من يقوم بها(5)، ومقدارها وســاق أقوال الفقهاء بها(6)، ثُم لحق ذلك موضع 
القطع(7)، ثُم أورد العديد من المســائل المتعلقة بالســرقة والســارق وأحكام ذلــك مع ذكر أقوال 

العلماء فيها(8).

انظر: البصيرة، األصم، ص 17.  (1)
المصدر السابق، ص 172.  (2)

المصدر السابق، ص 160 - 163، 166 ؛224، 225.  (3)
المصدر السابق، ص 152.  (4)

المصدر السابق، ص 152 - 153.  (5)
المصدر السابق، ص 154.  (6)
المصدر السابق، ص 154.  (7)

المصدر السابق، ص 155 - 163.  (8)
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باب شرب الخمر: بين فيه مقدار ما يكون الشارب فيه عاصًيا هللا ـ جرعة واحدة فما فوقها ـ(1)، 
ثُم بين ما عليه مــن عقاب دنيوي(2)، ثم بين مكان الجلد من الجســد(3)، ثم بيــن حكم العبيد في 
ذلك مع ذكر اآلراء بالمســاءلة(4)، ثُم أعقب ذلك بذكر كالم صاحب المختصر الشيخ البسيوي في 
ما ذكره(5)، ثم أعقبه بذكر أنواع الســكران(6)، ثُم بين األشخاص الذين تقبل شهادتهم على السكر 

بالخمر(7).

االستدالل عند األصم في بصيرته:
ــا يالحظ في كتاب البصيرة بأن الشــيخ األصم قد اســتدل في كتابه بالمصادر الشــرعية  ِمـم

المعتمدة عند علماء األمة اإلسالمية وهي:
ًال: القرآن الكريم: أو

القرآن الكريــم هو المصدر األول لألحكام الشــرعية، فقد نهج الشــيخ 5 تعالى بأن يأتي 
بالدليل من القرآن الكريم قبل أن يدخل في الموضوع(8)، ثم يســوق أدلة من كتاب اهللا تعالى عند 

عرضه للمسألة سواء أثناء استدالله أو استدالل من ينقل عنهم(9).
ثانًيا: السنة النبوية الشريفة:

لقد أجمع المسلمون على كون الســنة المطهرة األصل الثاني من أصول التشريع(10) اإلسالمي؛ 
لذا لم يترك األصم في بصيرته االستدالل بســنة النِبّي ژ أثناء كتابته للبصيرة؛ حيث نجد كثيًرا 

من أحاديث الرسول ژ موجودة بالكتاب(11).
ثالًثا: اإلجماع:

ة في عصر(12) من العصــور، وهو المصدر الثالث من  اإلجماع: هــو رأي ُكلّ المجتهدين من األم

انظر: البصيرة، األصم، ص 173.  (1)
المصدر السابق، ص 173.  (2)

المصدر السابق، ص 173، 174.  (3)
المصدر السابق، ص 174.  (4)
المصدر السابق، ص 174.  (5)
المصدر السابق، ص 175.  (6)
المصدر السابق، ص 175.  (7)

المصدر السابق، مثًال: ص 5، 17، 69، 98، 110، 125؛ 129؛ 134؛ 152، 164، 175.  (8)
المصدر السابق، مثًال: ص 99، 103، 104، 120، 128، 129، 148، 156.  (9)

أصول الفقه واألدلة النصية، د. إبراهيم بن أحمد الكندي، ص 124.  (10)
.223 ،185 ،168 ،165 ،142 ،138 ،127 ،125 ،122 ،119 ،118 ، 60 ،44 ،18 ،10  (11)

أصول الفقه واألدلة النصية، د. إبراهيم بن أحمد الكندي، ص 42.  (12)
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مصادر التشريع اإلسالمي. لذا نجد الشــيخ عثمان األصم لم يغفل عن اإلجماع في كتاب البصيرة، 
فقد ذكر اإلجماع في عدة مواضع منه(1).

العلماء والكتب الذين رسم األصم أقوالهم في البصيرة:
رسم الشيخ أبو عبد اهللا األصم في كتاب البصيرة عدًدا من العلماء وأقوالهم ومنهم:

محبوب بن الرحيل(2) من علماء القرن الثالث الهجري(3). •
محمد بن روح(4) من علماء القرن الرابع الهجري(5). •
أبو علي الحسن بن قريش(6) من علماء القرن الخامس الهجري (ت 453هـ)(7). •
أبو علي الحسن بن أحمد(8) من علماء القرن السادس الهجري(9). •
أبو بكر أحمد بن محمد بن المفضل(10). •
نجدة بن الفضل النخلي(11) أبو محمد من علماء القرن الخامس الهجري(12). •
الفضل بن الحواري (ت االثنين 26 شوال 278هـ)(13). •
أبو المؤثر(14) الصلت بن خميس الخروصي (ت 278هـ)(15) تقريًبا. •
أبو الحواري(16) محمد بن الحواري من علماء القرن الثالث الهجري(17). وغيرهم. •

انظر: البصيرة لألصم، مثًال: ص 17، 32، 110.  (1)
المصدر السابق، ص 120.  (2)

إتحاف األعيان، البطاشي، ج 1، ص 250.  (3)
انظر: البصيرة لألصم، ص 195.  (4)

إتحاف األعيان، البطاشي، ج 1، ص 277.  (5)
انظر: البصيرة لألصم، ص 192.  (6)

إتحاف األعيان، البطاشي، ج 1، ص 339.  (7)
انظر: البصيرة لألصم، ص 32، 42، 85، 192.  (8)

إتحاف األعيان، البطاشي، ج 1، ص 321.  (9)
انظر: البصيرة لألصم، ص 82.  (10)

المصدر السابق، ص 136.  (11)
إتحاف األعيان، البطاشي، ج 1، ص 542.  (12)

انظر: البصيرة لألصم، ص 46. إتحاف األعيان، البطاشي، ج 1، ص 260.  (13)
المصدر السابق، ص 155، 156، 173.  (14)

إتحاف األعيان، البطاشي، ج 1، ص 263.  (15)
انظر: البصيرة، األصم، ص 36، 39، 40، 83، 84، 197، 235.  (16)

إتحاف األعيان، البطاشي، ج 1، ص 275.  (17)
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ا الكتب التي ذكرها الشيخ 5 تعالى في كتاب البصيرة واستقى منها مادته العلمية فهي: أَم
كتاب المختصر(1) وهو مختصر البســيوي ألبي الحســن علي بن محمد البســيوي من علماء  •

القرن الرابع الهجري(2).
كتاب الكفاية(3)؛ وهو لمحمد بن موسى الكندي من علماء القرن السادس الهجري(4). •
كتاب الضياء(5) ألبي المنذر سلمة بن مسلم العوتبي من علماء القرن الخامس الهجري(6). •

:Iô«°üÑdG  ÜÉàc »a á«Yô°ûdG  ó°UÉ≤ªdG :É kãdÉK

المقاصــد التي جاءت بها الشــريعة نضعها لنلتقط بعــض ما جاء في كتــاب البصيرة كنماذج 
للمقاصد الشرعية فيه:

1 ـ المقاصد الضرورية:
يقصد بالضروريات المصالح التي تتوقف عليها حياة المجتمع واستقراره؛ بحيث إذا فاتت اختل 
نظام الحياة وســاد الناس الهــرج والمرج وعمت أمورهــم الفوضى واالضطراب، ولحقهم الشــقاء 
في الدنيــا والعذاب في اآلخرة، وهذه الضرورات هي الدين والنفس والعقل والنســل والمال، وهذه 

المصالح راعتها الشرائع جميًعا(7).
وعلى هذه المصالح الضرورية يترتب ما عداها من المصالح األخرى التي تنبني عليها مقاصد 

الشريعة(8).
ومن هذا المنطلــق لنعمل جولة في كتــاب البصيرة نســتطلع من خالله ما جــاء من مقاصد 

ضرورية به:

أ ـ حفظ النفس:
ــا قاله صاحب البصيــرة في حفظ النفــس: وإذا ُوِجد المنبوذ في دار اإلســالم، كان على  ِمـم

انظر: البصيرة، األصم، ص 20، 24، 57، 122، 156، 174، 189، 194، 195، 220.  (1)
إتحاف األعيان، البطاشي، ج 1، ص 300.  (2)

انظر: البصيرة، األصم، ص 24، 219.  (3)
إتحاف األعيان، البطاشي، ج 1، ص 325.  (4)

انظر: البصيرة، األصم، ص 149.  (5)
إتحاف األعيان، البطاشي، ج 1، ص 350.  (6)

نقًال من أهمية المقاصد في الشريعة اإلسالمية، د. سميح عبد الوهاب الجندي، ص 197.  (7)
المدخل إلى علوم القرآن والعلوم اإلسالمية، د. محمد أمين فرشوخ، ص 190.  (8)
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المســلمين أخذ اللقيط والقيام به وهو فرض كفاية(1)، والمقصد الشــرعي هنــا حتى ال تزهق روح 
اللقيط وحفاًظا على نفسه من الموت.

ومــن أمر بقتل رجل فعليه الديــة والتوبة، وإن كان اآلمر ســلطاًنا أو أمر عبــده أو ولده فعليه 
القود، ومــن رضي بفعل ظالم في ذلك فهو ظالم، ومن أعان ظالًما فهو ضامن، ومن أمر بظلم فهو 
شريك ويحشــر الظلمة والغصبة ومن أعانهم أو آزرهم ورضي بظلمهم إلى اهللا فهم في النار، واهللا 
 r q p o n m l k j i h g ﴿ :ال يحّب الظالمين، قــال تعالى
w v u t s﴾ [هود: 113](2)، فهذا كالم وجيه منه حفاًظا على أرواح الناس، وهو مقصد 

من مقاصد شريعتنا الغراء.
ويقول: ومن قاد أعمى فليحذره ما يلقاه به، فــإن لم يحذره ضمن إن وقع في متلفة، ومن حفر 
بئًرا في الطريق األعظم أو طريق المســلمين ضمن ما وقع فيها فتلف من نفس أو مال(3)، وهذا حتى 

ال يعرض أحٌد نفًسا إلى الهالك.
ب ـ حفظ العقل:

العقل له شــأن عظيم لذا أمر اهللا تعالى بحفظه وإبعاد كل شــيء يؤثر فيه، فصاحب البصيرة 
ا الخمر: من شــرب جرعــة من الخمر فما فوقها فقد  أتى بهذا المقصد وهو حفظ العقل فقال: َوأَم
عصى اهللا تعالى، وشــرب حراًمــا، وعليه الحّد ثمانون جلــدة دون حّد الزاني والقــاذف.... والذي 
عندي أن السكر سكران؛ فســكر يكون بذهاب العقل كالملقى في المزبلة ال يعقل ولو قطع أو حرق، 

وواحد يكون من التخليط؛ وفيه بعض العقل ويهذي ويتكلم(4).
ت ـ حفظ النسل:

جاء اإلسالم ليبني األســرة بناء متيًنا فجعل الزواج صوًنا لهذه األسرة من الضياع واالنقراض، 
وجاء لتعمير الكون بالجنس البشري فحفظ األنســاب من االختالط، فمن هذا المنطلق نبحث سوًيا 
في كتاب البصيرة ما يتعلق بحفظ النســل، يقول الشــيخ: وال يحل عندنا النكاح بال شهود(5)، وهذا 
فيه مقصد شرعي وهو الحرص على سمعة المرأة؛ وليعلم بأنه زواج ال مخادنة، وذلك لحديث النِبّي 
الكريم ژ : «ال نكاح ِإال بولي وشاهدي عدل». ويقول األصم: وحرام تزويج األمهات وأمهاتهن وإن 
علون، والبنات وبناتهن وإن ســفلن، وبنات األخ وإن ســفلن كذلك، وبنات األب وإن بعدن، والعمات 

انظر البصيرة لألصم، ص 144.  (1)
المرجع السابق، ص 148.  (2)
المرجع السابق، ص 181.  (3)

المرجع السابق، ص 173 - 174.  (4)
المرجع السابق، ص 55.  (5)
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والخاالت حرام، وأمهاتكم الالتي أرضعنكم، وأمهاتهن وإن علون، وبناتهن وإن ســفلن، وبنات بنيهن 
وإن ســفلن، واألخوات من الرضاعة؛ وما ولدن وإن سفلن، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، 
وأمهات نسائكم، فأمّ الزوجة حرام؛ وما عال من ذلك، والربائب التي دخل بأمهاتهن حرام تزوجهن، 
وما ولدن وإن ســفلن، ... ونســاء األبناء على اآلباء حرام ـ دخل بها أو لم يدخل ـ وحرام أن يجمع 
بين األختين في التزويج... وحرام أن يتزوج المرأة على عمتها أو خالتها(1)، وهذا مقصد شرعي وهو 

المحافظة على عالقة الرحم القوية.
ومما قاله صاحــب البصيرة في النفقة: َوِإنَما يحكم على الرجــل بنفقة زوجته متى جاز بها أو 
أجابته إلــى أن يجوز بها؛ فحين ذلك تلزمــه النفقة(2)، ونفقة البنين على أبيهــم ومؤونتهم ما كان 
الغلمــان في حد الصغر، فــإذا بلغوا لم يلزم األب لهم بشــيء، إال الجارية فعلــى األب النفقة لها 
ما لم تزوج(3)، ونفقة المطلقة للســنة في الطالق الذي يملك فيــه رجعتها(4) النفقة لكل حامل على 
زوجها أو مطلقهــا... والنفقة لكل مرضعة كانت زوجــة أو مطلقة، فلها في حــال الرضاع النفقة(5) 

والنفقة تحافظ على كيان األسرة والوحدة بين أفرادها وهو جلب للمصلحة بينهم.
ا  ومــن جهة تحريم ما يضر بالنســل وإقامة الحّد على من تعدى عليه؛ يقول الشــيخ 5: فأم
جلد الزاني: فــإذا اعترف بالزنا أربع مــرات حد وأقيم عليــه الحد وإن كان بكــًرا جلد، وإن كان 
محصًنا رجم بالحجارة... وإن قامت على الزاني البينة أنه زنا وشــهد عليه أربعة شهود عدول أنهم 
رأوا العورتين يختلفان؛ فإنه يحد إذا كان الشــهود بذلك عدوًال، إن كان محصًنا رجم وإن كان بكًرا 
جلد مئة جلدة(6) وقال في القذف فكل من قذف محصنة؛أو رمى محصًنا فعليه الحد، ـ واإلحصان ها 
هنا العفــة ـ فعليه الحّد، يجلد ثمانين جلدة عقوبة لقذف المســلمين إال أن يأتي على تصديق قوله 

ذلك بأربعة شهداء رجاًال عدوًال؛ يشهدون معه في مجلس الحكم في مقام واحد(7).
ث ـ حفظ المال:

المال ضروري مــن ضرورات الحياة التي ال غنى لإلنســان عنها في قوته ولباســه ومســكنه، 
والشــرع ال يعتبر ُكلّ األموال صالحة لالقتناء واالستغالل، بل إن منها ما ال يجوز لإلنسان أن ينتفع 
به، فبما أن المال ضروري من ضرورات الحياة فقد جاءت الشريعة لحفظ المال، ومن حفظه تدوير 

البصيرة لألصم، ص 54.  (1)
المرجع السابق، ص 64.  (2)
المرجع السابق، ص 66.  (3)
المرجع السابق، ص 67.  (4)

المرجع السابق نفسه.  (5)
المرجع السابق، ص 168.  (6)
المرجع السابق، ص 164.  (7)
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األموال بين الناس وقيام عملية البيع والشراء بينهم في ما فيه مصلحة بينهم وال يترتب عليه مفسدة 
دينية أو دنيوية، لــذا أباح اهللا تعالى البيع بيــن الناس، فلم يغفل صاحــب البصيرة هذا المقصد 
فرســم في كتابه أحكام البيع في ما يجوز منه وما ال يجوز(1)، مبيًنا أن الشــريعة اإلســالمية جاءت 

لتحرم كل ما يترتب عليه ضرر على أموال الناس.
مه اهللا في كتابه  ومن هذا المنطلق نجد في كتاب البصيرة ما يوضح ذلك فيقول: فالربا قد حر
ورسوله في ســنته وأجمع المســلمون على تحريمه، وهو زيادة في الحق إذا كان عليه حقّ أجله عليه 
إلى أجل آخر وأضعفه عليه(2) ألن الربا يقلل المشــاعر الطيبة بين النــاس، فالمرابي همه الزيادة 
في أمواله وال ينظر ألحوال بقية الناس، كما أن الربا سبب في اإلفالس والكساد والشلل االقتصادي 

فمنع ما يسمى بتداول األموال بين الناس
كما أن الشــرع جاء ليحافظ على هــذه األموال من االعتــداء عليها، وللمحافظــة عليه حرمت 
الســرقة ووجب الحد بقطع يد الســارق والســارقة. يقول صاحب البصيرة َوِإنَمــا القطع على الذي 
يســرق من الحصون المحصنة بالُجدر أو بغير الُجدر(3) كما يجب علــى المعتدي الضمان من ماله 
فالمنقول ـ يعني ما يمكن نقله من األموال ـ إذا تلف وجب على الغاصب مثله أو قيمته، ســواء تلف 
من جناية الغاصــب أو غيره أو من قبل اهللا تعالى... وإذا تلف مــا ال ينقل من غير جناية الغاصب 

فال شيء عليه في البدل والقيمة(4).
ويقول: ومــن تعدى على دابة غيره وأخذهــا فإنه ضامن لذلك(5)، وإن غصــب أرًضا وزرع فيها 
زرًعا فالزرع لــرب األرض وال عرق للغاصب وال عناء... وإن غصب ماء فســقى أرضه، فعليه ضمان 
الماء والزرع لألرض، وإن غصب سماًدا فعليه ثمنه... وإن ســرق صرًما(6) فغرسه في أرضه فالنخل 

لصاحب الصرم المقلوعة منه...(7).
وقال: ومــن تعمد على مال رجل فأتلفه، فإنــه ضامن، ومن أخطأ أو غلــط فعليه الضمان؛ ألن 

الخطأ في أموال الناس مضمون(8).

انظر: البصيرة لألصم، ص 5 - 16.  (1)
المصدر السابق، ص 17.  (2)

المصدر السابق، ص 145.  (3)
المصدر السابق نفسه.  (4)

المصدر السابق، ص 146.  (5)

الصرم: هو صغار النخيل.  (6)
البصيرة لألصم، ص 149 - 1125.  (7)

المصدر السابق، ص 181.  (8)
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ا قاله ومن عقر دابة رجل ضمنها معقورة، إن كان للحمها ثمن، وعليه قيمتها قائمة في ما  َوِمـم
بين فضل قيمتها سالمة ومعقورة، فما زاد قيمتها صحيحة على قيمتها معقورة ضمن.

وإن لم يكن للحمها ثمن ضمــن جميع قيمتها، والدابة لربها األول؛ وعليــه القيام بها أو بيعها 
وينتفع بلحمها...(1). انتهى المراد.

فأراد الشــيخ التضييق على من تعدى على مال الغير حتى يدفع المفاسد عن أموال الخلق، فقد 
راعى هنا هذا المقصد الشرعي فيها.

ومن مقاصد الشــرع في حفظ األموال حفظ مال الغير؛ فقد راعى الشيخ ذلك في كتابه، فقال 
في األمانة: فمن اؤتمن على أمانة فعليه حفظها حتــى يؤديها إلى أهلها، وال يجوز له تضييعها، فإن 

ضيعها ضمنها وإن أعارها ضمنها، وإن أخذ منها شيًئا بال رأي صاحبها ضمنه...(2).
وقال في اللقطة: من لقط لقطة فعليه حفظها؛ ألن على اإلنسان حفظ مال أخيه وال يدع اللقطة 
تضيع(3)، ومن مر علــى اللقطة فتركها وهو يقدر على حفظها؛ فإنه علــى قول بعض الفقهاء يضمن؛ 
وفي قول آخــر ال يضمن حتى يرفعها من موضعها؛ واألول أحّب إلــّي؛ ألن عليه في األصل حفظ مال 

المسلم(4) وهذا فيه مصلحة ألموال المسلمين وهي حفظها من الضياع.

2 ـ المقاصد الحاجية:
والمقاصــد الحاجية هــي: ما يحتاج إليه اإلنســان لكنه ليــس ضرورًيا بل توســعة مثل تناول 

الطيبات، والتوسع في المعامالت المشروعة(5) وغيرها.
فالشيخ أبو محمد األصم ذكر بعض المســائل التي هي من المقاصد الحاجية منها: المساقاة، 
ا عمل المســاقاة في النخل والشــجر فجائز باالتفاق على إجازة ذلك من أخذ  حيث يقول فيها: َوأَم
مــال معروف بجزء من ثمــرة معروفة(6). فقد راعى حاجــة الناس في ذلك ســواء صاحب المال أو 

العامل الذي يقوم بالعمل في األموال.
وأيًضا: مثال آخر يقول: حريم الفلج بعد استفراغ األصل ثالثمائة ذراع(7).

البصيرة لألصم، ص 183 - 184.  (1)
المصدر السابق، ص 129.  (2)
المصدر السابق، ص 136.  (3)
المصدر السابق، ص 137.  (4)

أهمية المقاصد في الشريعة اإلسالمية، د. سميح عبد الوهاب الجندي، ص 310 - 311 بتصرف.  (5)
كتاب البصيرة، األصم، ص 220.  (6)

المصدر السابق، ص 224.  (7)
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فقد راعى في ذلك حتى ال يصاب الفلج بأذى.
ا ســاقه في حفظ حاجيات الناس كذلك والشــجر الذي يثمر في طريق المسلمين إذا منع  َوِمـم
المضي في الطريق أخرج؛ ألنه منكر، فإخراج األذى من طريق المسلمين من الشريعة(1)، وينقل من 
المختصر ويمنع من إحداث في طريق المسلمين تعدًيا يؤذيهم ويضر الطريق من بناء طين أو جّص 
أو يكبس فيها تراًبا أو يحدث فيها حدًثا من حفر بئر أو ســاقية أو ظفر بجندل أو حضار، أو شــيء 
يكون فيه أذى للمســلمين أو كنف بجنب الطريق... ويقول: وال يجوز لــه أن يجعلها دكاكين لبيع أو 

شراء وال يتخذها مجالس؛ وال يوعث(2) مسالكها(3).
ويقــول كذلك: وكذلك المســاجد: ال يحــدث فيها وال يحدث فــي جنبها كنيف تــؤذي رائحته 
المســجد وال بقرب منازل النــاس، وال تنور يؤذي الجار «وال ضرر في اإلســـالم وال ضرار»، وكلّ 
المضار مصروفة، وال يفتح فــي الطريق باًبا يقابل باب جاره وال فــي طريق غير جائزة، وال يحدث 
مســقى على المســلمين في غير حقه في نهــر يمر فيه ماؤهــم ِإال أن تكون ســاقية جائزة في حقه 

وماله(4)، فهذا فيه مصلحة للمسلمين ودفع الضرر عنهم فقد راعى 5 ذلك هنا.
إلى غير ذلك من األمثلة التي راعى فيها المقاصد الشرعية.

á```ª`JÉ`îdG

بعد أن عشــنا هذه اللحظات مع عالم جليل ومع المقاصد الشــرعية فــي كتابه البصيرة نخرج 
بالتالي:
المقاصد الشــرعية جاءت أوًال لحفظ ضرورات الناس بما تســتقيم بــه حياتهم، ثم تلبي  ـ  1

حاجاتهم ومصلحتهم الحقيقية وترفع الحــرج والضيق عنهم، وهذا بحّد ذاته يجعل الخلق 
يدينون بها ويولونها أهمية ورعاية.

لعلماء ُعمان دوٌر في إثراء المكتبة اإلسالمية بالكثير من الكتب الفقهية، بل إن بعضا منها  ـ  2
وصل إلى الموسوعات؛ والشــيخ عثمان األصم كان من بين الذين أثروا هذه المكتبة لوال 

فقدان موسوعته الفقهية كتاب التاج، وكتاب اإلبانة في أصول الديانة.

كتاب البصيرة، األصم، ص 193.  (1)
أي ما يضايق المار في الطريق، جاء في المعجم الوجيز (وعث الطريق: يوعث وعوثة: تعسر سلوكه، األوعث: الطريق الغليظ   (2)

العسير) المعجم الوجيز، مجمع اللغة العربية، ص 674.
كتاب البصيرة، األصم، ص 189 - 190.  (3)

المصدر السابق، ص 190.  (4)



المقـاصـد الشـرعيـة248 أعمال ندوة تطور العلوم الفقهية 

كذلك عند تدوينهم للفقه راعوا المقاصد الشــرعية فيه تلكم المقاصد التي سعى الدين  ـ  3
الحنيــف لتحقيقها في حياة الناس مــن الجانب الروحي والجانب المادي على حّد ســواء 

حالهم كحال بقية علماء األمة اإلسالمية.
ما رأيته في أســلوب الشيخ 5 أنه يجيب الســائل بالمســائل التي يطلبها السائل ال ما  ـ  4

يعمل به هو، وهذا واضح في الرسالة التي أجاب بها على السائل في النيات؛ فبعد أن بين 
االختالف ومذهبه هو فيه أجاب السائل بما طلب منه.

هذا ما يمكن استخالصه من هذا البحث المتواضع.

٭ ٭ ٭
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أبو الحسن بن أحمد بن الحسن بن سعيد النزوي (ت 5 ذي القعدة 715هـ). ـ  1
أبو الحسن بن سعيد بن أحمد بن محمد النزوي (ت: 7 صفر 634هـ). ـ  2
أبو سالم بن كهالن بن نبهان بن عمر النبهاني (النصف الثاني من ق7هـ). ـ  3
أبو سعيد (ق7هـ). ـ  4
راشــد بن عمر بن أحمد بن أبي الحســن بن عبد اهللا بن أحمد بن النظــر الحميري النزوي  ـ  5

(حي: 710هـ).
سعيد بن أحمد بن محمد بن صالح القري (ت: 632هـ). ـ  6
عادي بن يزيد بن محمد األزدي البهلوي (النصف األول من ق7هـ). ـ  7
عبد المؤمن بن أحمد األصبحي الظفاري (ق7هـ). ـ  8
موسى بن كهالن بن موسى؛ أبو المكيال اليحمدي المنحي (ت: شوال 615هـ). ـ  9

يحيى بن حنش الظفاري (ت 697هـ)(1). ـ  10

٭ ٭ ٭

للنظر في تراجم هؤالء العلماء يمكن الرجوع إلى: إتحاف األعيان، البطاشــي، ج 1؛ ج 2 ونزوى عبر األيام، ناصر الفارســي،   (1)
وقــراءة مختصرة فــي الحياة الفقهية فــي ُعمان من القرن الســابع إلى القرن العاشــر الهجريين، فهد بن علي الســعدي،و 
علماء مدينة بهالء خالل الفترة (800 - 1025هـ) خميس بن راشــد بن سعيد العدوي مقدم إلى المنتدى األدبي، وزارة التراث 
والثقافة، مرقون لدى الباحث نسخة منه. وظفار عبر التاريخ مجموعة من الباحثين (حصاد الندوة التي أقامها المنتدى األدبي 

في صاللة في الفترة 17 - 19 جمادى اآلخرة 1418هـ الموافق 19 - 21 أكتوبر 1997م)، ومعجم أعالم المشرق.
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إتحاف األعيان، الشــيخ ســيف بن حمــود البطاشــي، ج 2، الطبعة الثانيــة 1419هـ/  ـ  1
1998م، الناشــر مكتب المستشــار الخاص لصاحب الجاللة السلطان للشؤون الدينية 

والتاريخية، سلطنة ُعمان.
االستصالح والمصالح المرسلة في المذاهب الفقهية والفقه اإلباضي، لالستاذ مصطفى  ـ  2

أحمد الزرقاء، ضمن ندوة الفقه اإلســالمي المنعقدة بجامعة السلطان قابوس 22 - 26 
شــعبان 1408هـ ، مجموعة من العلماء، ط1، 1410هـ ، 1990م، وزارة العدل واألوقاف 

والشؤون اإلسالمية سابًقا؛ سلطنة ُعمان.
أصول الفقه واألدلة النصيــة، د. إبراهيم بن أحمد الكنــدي، ط1، 1419هـ/ 1998م،  ـ  3

مكتبة الضامري، السيب، مسقط.
األعالم، خير الدين الزركلــي، مجلد 4 طبعة 14، 1999م، دار العلم للماليين، بيروت  ـ  4

لبنان.
أهمية المقاصد في الشــريعة اإلســالمية، د. ســميح عبد الوهاب الجنــدي، بدون، دار  ـ  5

اإليمان للطبع والتوزيع، اإلسكندرية.
بصيرة األديان، للشيخ أبي محمد عثمان األصم، وزارة التراث والثقافة، سلطنة ُعمان. ـ  6
بيان الشرع، ج 3، للشيخ محمد بن إبراهيم الكندي، وزارة التراث والثقافة، سلطنة ُعمان. ـ  7
تحفة األعيان، للشــيخ نور الدين عبد اهللا بن حميد السالمي، ج 1، بدون ط، ت، مكتبة  ـ  8

أشاعت اإلسالم، دلهي الهند.
طلعة الشمس، للشيخ نور الدين الســالمي، 1401هـ/ 1981م، وزارة التراث والثقافة،  ـ  9

سلطنة ُعمان.
ظفار عبر التاريخ مجموعة مــن الباحثين (حصاد الندوة التــي أقامها المنتدى األدبي  ـ  10

في صاللة 17 - 19 جمــادى اآلخرة 1418هـ/ 19 - 21 أكتوبــر 1997م) ط1/ 2000م، 
المنتدى األدبي، سلطنة ُعمان.

علم أصول الفقه، عبد الوهاب خالف، ط بدون /2003م، دار الحديث، مصر. ـ  11
علماء مدينة بهالء خالل الفترة (800 - 1025هـ)، خميس بن راشــد العدوي مقدم إلى  ـ  12

المنتدى األدبي، وزارة التراث والثقافة، مرقون لدى الباحث نسخة منه.
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قــراءة مختصرة في الحيــاة الفقهية في ُعمان من القرن الســابع إلى القرن العاشــر  ـ  13
الهجريين، فهد بن علي السعدي، بحث مرقون لدى الباحث نسخة منه.

كتاب البصيرة، أبي محمد بن أبي عبد اهللا األصم، بدون ط، ت، وزارة التراث والثقافة،  ـ  14
سلطنة ُعمان.

كتاب العين، الخليل بــن أحمد الفراهيــدي، تحقيق د. مهدي المخزومــي ود. إبراهيم  ـ  15
السامرائي، ط األولى، 1414هـ ، الناشر انتشارات اسوة، قم.

كلمات القرآن تفسير وبيان، حسين محمد مخلوف، 1418هـ ، دار ابن حزم، بيروت. ـ  16
مختار الصحــاح، اإلمام محمد بن أبي بكر الرازي، أعدهــا وقدم لها محمد حالق، ط  ـ  17

األولى، 1999م، دار إحياء التراث العربي، بيروت ـ لبنان.
المدخــل إلى علوم القــرآن والعلوم اإلســالمية، د. محمــد أمين فرشــوخ، ط األولى،  ـ  18

1990م، دار الفكر العربي، بيروت ـ لبنان.
المصالح المرســلة عنــد الفقهاء، أ. د. وهبــة الزحيلي، ضمن ندوة الفقه اإلســالمي  ـ  19

بجامعة السلطان قابوس 22 - 26 شعبان 1408هـ ، ط1، 1410هـ/ 1990م، وزارة العدل 
واألوقاف والشؤون اإلسالمية؛ سلطنة ُعمان.

المعجم المفهرس أللفاظ القرآن الكريم، محمد فــؤاد عبد الباقي، األولى، 1417هـ/  ـ  20
1996م، دار الحديث، القاهرة.

المعجم الوجيز، مجمع اللغة العربية، بدون 1989؛ مطابع شركة اإلعالنات الشرقية، مصر. ـ  21
المعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى وآخرون، الطبعة الرابعة، 1989م، دار الدعوة، تركيا. ـ  22
معجــم تهذيــب اللغــة، أبو منصــور األزهــري، تحقيــق د. ريــاض زكــي قاســم، ط  ـ  23

األولى؛2001م، دار المعرفة؛ بيروت ـ لبنان.
مقاصد الشريعة، الشيخ الطاهر بن عاشور، الشركة التونسية للتوزيع، تونس. ـ  24
نزوى عبر األيام، ناصر بن منصور الفارســي، ط األولــى، 1415هـ/ 1994م، إصدار  ـ  25

نادي نزوى، سلطنة ُعمان.
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مدرس بكلية القانون في جامعة السلطان قابوس ـ
سلطنة ُعمان
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د وعلى آله  الحمد هللا رب العالمين، والصالة والســالم على أشــرف المرسلين، ســيدنا ُمـَحم
وصحبه أجمعين.. وبعد:

فقد حصرت الكالم في هذه الورقة البحثية في شخصية مرموقة لها مكانتها العلمية، وشهرتها 
الفقهيــة، كمثال لما تحتضنه تلك الحقبة الزمنية من علماء أجالء لهم القدم الراســخة في ميدان 

فقه األحكام الشرعية.
وقد جاءت هذه الورقة في ثالثة محاور مع تمهيد وخاتمة.

أما التمهيد: فقد تناولت فيه الحالة السياســية والعلمية في هذه الفتــرة المحددة في عنوان 
الندوة المباركة.

ا المحور األَول: فقد تناولت فيه حياة ابن مفرج والتعريف به. َوأَم
ا المحور الثاني: فقد ذكرت فيه منهج ابن مفرج في فتاواه. َوأَم

والمحور الثالث: بيّنت فيه مقاصد الشريعة من خالل فقه الشيخ ابن مفرج.
ثُم ختمتها بخاتمة أبرزت فيها أهم النتائج.

وصلى اهللا على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

٭ ٭ ٭
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من خالل تتبّــع كتب التاريخ كتحفــة األعيان لنور الدين الســالمي، وكشــف الغمة للعالمة 
سرحان بن ســعيد األزكوي، وعمان عبر التاريخ للشيخ سالم بن حمود السيابي. وبالنظر إلى كتب 
التراجم لعلماء ُعمان كإتحاف األعيان للشــيخ البطاشــي نجد أن هذه الفتــرة الزمنية التي هي 
مجال بحوث الندوة المباركة تعتبر من الفترات الحرجة والعصيبة بما تحمله من قالقل واضطراب 
سياســي، حيث كانت تلك الصراعات المريرة، والفتــن المتأججة، والحــروب الدامية التي أتت 
على األخضر واليابس، فحدثت االنقســامات، وعمت الفوضى ســائر األرجاء، واســتمر الحال إلى 
مة خميس بن سعيد الشقصي واصًفا تلك األحوال: «لم يبق  بداية القرن الحادي عشر، يقول العال
بدو وال حضر، وال أهل ماشــية وال مدر ِإال وقد تجرعوا غصص المخــاوف، وصار الدين واألنفس 
عليه بالعصمة،  واألموال إلى أشد المتالف، إال من هوّن اهللا عليه المحنة، ونّجاه من الفتنة، ومنّ 
وتداركــه بالعفو والرحمــة، ثم هم كذلك ولــم يقلعوا عن ذلــك حتى وقعت الحروب والشــرور 
في ُعمان إلى أن أنقذهم اهللا بالعدل واإلحســان مــن الظلم والعدوان بظهور عبده األرشــد إمام 

المسلمين ناصر بن مرشد»(1).
ا ال شك فيه أن تلك الحالة انعكست ســلًبا على الناحية العلمية، حيث قلّت حلقات العلم،  َوِمـم
وذبلت المدارس، ونضبت الثروة العلمية، وصار اهتمام علماء تلك الفترة محاولة لّم الشمل، وجمع 
الشــتات، واإلصالح بين أفراد المجتمع، وتوحيد الكلمة، فالمجتمع باضطراباته وفتنه قد شغلهم عن 

التدريس والتأليف. ولذا قلّ إنتاجهم في مجال التأليف.
قالقــل  مــن  اكتنفهــا  مــا  علــى  ـ  الفتــرة  تلــك  فــي  أن  فيــه  ال شــّك  ــا  ِمـم ـهُ  أَنـ علــى 
ن لهم اليد الطولى في ميدان علوم الشــريعة. فكانوا مرجع  وأحداث ـ وجد جهابذة من العلماء ِمـم
المســتفتين، ومقصد المســتبصرين، ومورد المتعطشين لمعرفة أحكام شــرع اهللا تعالى. ويكفي أن 
تبرز في هذا الفترة أســرتان عرف أفرادها بالعلم، وذاع صيتهم، واشــتهر فضلهم، وهما: أسرة آل 

ج في بهال. مّداد في نزوى، وأسرة آل مفر
ج  ا أسرة آل مفر أما أســرة آل مّداد فقد كان أول ظهور لهم بداية القرن الثامن الهجري(2)، وأم
فقد ظهروا في منتصــف القرن الثامن الهجري حيث كان الشــيخ أحمد بن مفــّرج جّدهم األول(3)، 

العالمة خميس بن ســعيد الشــقصي: حياته ومدرسته الفكرية، ناصر بن سليمان الســابعي، ص 12. ورقة بحثية قدمها لندوة:   (1)
قراءات في فكر الشقصي.

الحياة الفكرية في بهال، ص 57. إتحاف األعيان، ج 2، ص 37.  (2)
المرجعان السابقان.  (3)



د. سليم بن سالم آل ثاني 253المقاصد الشرعية من خالل فقه الشيخ أحمد بن مفرج

وتنتمي هذه األسرة إلى اليحمد كما ذكر ذلك ابن رزيق(1)، ويبلغ عدد العلماء الذين نبغوا في هذه 
األسرة ثالثة عشــر عالًما(2)، كلهم ُعرفوا بالفضل والصالح والورع، على أن منهم من تولى القضاء 

زمن دولة النباهنة(3).
ا هو جديــر بالذكر أن هناك علماء اشــتهروا في تلــك الفترة من غير هاتين األســرتين  َوِمـم
ــاح المنحي المتوفى ســنة 875هـ ، والشــيخ أحمد بن عبد اهللا الرقيشــي  مــة صالح بن وض كالعال
اإلزكوي عاش في القرن التاســع الهجري، والشيخ عمر بن ســعيد بن معد البهلوي من علماء القرن 
د بن علي بن عبد الباقي عاش في أواخر القرن التاسع وبداية القرن  العاشر الهجري، والشيخ ُمـَحم

العاشر الهجري، وآخرون(4).

المؤلفات الفقهية في هذه الفترة:
بما أن تلك الفترة كانت عصيبة كما تقدم، فمــن الطبيعي أن تكون نتيجة لذلك قلة التأليفات 

الفقهية إذ لم تكن الظروف سانحة وال الجوّ مناسًبا في التفرغ للتأليف والتدوين.
ومــع ذلك فقد حاول جماعة مــن أولئك العلماء أن يعتصروا شــيًئا من وقتهــم إلبراز إنتاجهم 

العلمي في شكل مؤلفات تبقى لهم ذخًرا تستفيد منها األجيال المتعاقبة.

ومن تلك المؤلفات:
منهاج العدل: للشــيخ عمر بن ســعيد بن معد البهلوي فــي أربعة مجلــدات. وهذا الكتاب  ـ  1

محفوظ في مكتبة المخطوطات بوزارة التراث والثقافة.
مصباح الظالم شرح دعائم اإلسالم: للشيخ أحمد بن عبد اهللا الرقيشي اإلزكوي، وال يزال  ـ  2

مخطوًطا بوزارة التراث والثقافة.
التبصرة للشيخ صالح بن وّضاح المنحي، مخطوط بوزارة التراث كذلك. ـ  3

٭ ٭ ٭

الحياة الفكرية، ص 57، 58.  (1)
المرجع السابق نفسه.  (2)
المرجع السابق نفسه.  (3)
المرجع السابق نفسه.  (4)
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مة أحمد بن مفرج بن أحمد بن مفرج بن أحمد بن محمد بن  أ ـ اسمه ونسبه: هو الشــيخ العال
أحمد بن ورد البهلوي(1) نسبة إلى ُبهال.

ب ـ والدته: بعــد البحث والمطالعــة لم أعثر على تاريــخ والدته بحســب المصادر التي 
أمكنني الحصول عليهــا، وهي مصادر ضحلة كما هــو معروف، وذلك لقلــة االهتمام بالجانب 
التاريخي، ولهذا يقول نور الدين السالمي 5 : «وأهل ُعمان ال يعتنون بالتاريخ فلذلك غابت 
عنّا أكثر أخبــار األئمة، فكيف بأخبار غيرهــم»(2)، ِإال أَنهُ من علماء النصــف األول من القرن 

التاسع الهجري(3).
ج ـ معاصروه: عاصر الشــيخ أحمد بن مفــرج جماعة من العلماء األفاضــل، نّص على بعضهم 
بنفسه في معرض حكم بين متخاصمين في بعض أفالج ُعمان حيث سّطر هذا الحكم بقلمه وقال في 
نهايته: «وكان ذلك بمحضر من الشــيخ العالم أبي القاسم بن عمر بن محمد بن إبراهيم العفيف، 
وأخيه محمد بن عمر العفيف، والشــيخ إبراهيم بن أبي الحســن بن أبي محمد الشجبي، والشيخين 
الفقيهين: أحمد بن عبد الرحٰمن بن عبد الســالم، وابن أخيه عبد السالم بن عمر بن عبد الرحٰمن.. 

وكتبه العبد الضعيف الراجي عفو ربه اللطيف أحمد بن مفرج .. البهلوي»(4).
كما أَنهُ عاصر من ملوك بني نبهان كًال من السلطان سليمان بن المظفر بن سليمان (ت 871هـ) 

وابنه السلطان المظفر بن سليمان بن المظفر النبهاني (ت 874هـ)(5).
ــا يؤيد المعاصرة ما جاء في الحكم الســابق آنًفا حيث قال فيــه: «وكان هذا ـ أي صدور  َوِمـم
الحكم ـ في مملكة السيد المظفر بن ســليمان بن المظفر بتاريخ نهار السبت لثماني ليال بقين من 

ذي الحجة سنة ست وعشرين وثمانمائة للهجرة»(6).
د ـ شيوخه وتالميذه: أما شيوخه فلم تشر المصادر التي تكلمت عنه إلى واحد منهم.

إتحاف األعيان،، سيف بن حمود البطاشي، ج 2، ص 12، الحياة الفكرية في بهال، إعداد خميس بن راشد العدوي، بحث مقدم   (1)
لندوة بهال عبر التاريخ، ص 58.

تحفة األعيان، نور الدين السالمي، ج 1، ص 351.  (2)
إتحاف األعيان، ج 2، ص 12، الحياة الفكرية في بهالء ص 58.  (3)

إتحاف األعيان، ج 2، ص 15.  (4)
الحياة الفكرية في بهال ص 58، تحفة األعيان، ج 2، ص 42.  (5)

إتحاف األعيان، ج 2، ص 15.  (6)
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ا تالميذه فنّصت على ثالثة وهم: َوأَم
ولده الشيخ الفقيه ورد بن أحمد بن مفّرج (ت 874هـ). ـ  1
الشيخ صالح بن وَضاح المنحي كما يؤخذ من عبارته التي نقلها الشيخ محمد بن علي بن  ـ  2

عبد الباقي حيث يقول: «أخبرني الشيخ صالح بن وّضاح قال: كنّا في بهال نقرأ عند الشيخ 
أحمد بن مفّرج في مســجد حــارة الجبل، وفي المســجد قرب ماء، فصــار كل من يهبط 
من باب الســبلة يطلع يشــرب من الماء الذي في المسجد... فســألت الشيخ أحمد فقال: 
ال يجوز الشرب من ماء المســجد ِإال لعّماره»(1). فهذا َيُدل منه أَنهُ كان تلميًذا للشيخ ابن 

مفرج 5 .
د الناعبي، من علماء النصف الثاني من القرن التاســع  ـ  3 د بن مّداد بن ُمـَحم الشــيخ ُمـَحم

الهجري(2).
هـ ـ منزلته العلمية: كان 5 مرجع الفتوى في زمانه، يقصده العامة والخاصة، ويســتفتيه 
العالم والعامي، حتى السلطان المظفر بن سليمان النبهاني حاكم ُعمان في ذلك الوقت كان يعتمد 
عليه في الفتوى، ويعتّد بآرائه، ولذا كان يقصده بالســؤال، ويرجع إليــه في بيان األحكام، فهذا هو 
الشيخ يقول بنفسه: «سألني الســيّد المعظم أبو المنصور المظفر بن سليمان ـ أدام اهللا عّزه ـ عن 

الشفيع يرسل رجًال من قبله ولم يطلب هو بنفسه، أرسله يقوم مقامه...
الجواب: فالــذي عرفته من األثــر وحفظته عن أهل البصر أن رســول الشــفيع أو وكيله يقوم 

مقامه..»(3).
ويقول في موضع آخر: «وسألني السيد المظفر بن سليمان عّما قضى من ماله في حال يتمه..»(4).

د بن مّداد بقوله: ويكفي وصف تلميذه الشيخ ُمـَحم
ســـريع إلى الخيرات ناٍه عن النكرفتـــى آمر بالعـــرف داٍع إلى الهدى
عظيم القرى غيث لدى البؤس والنصرإمام الورى سامي الذرى أسد الشرى
وأفوله ســـيره  لكـــن  البـــدر  وهـــذا له حظ الكمال من الشـــهرهو 
جزر(5)هو البحـــر لكن آفـــة البحر جزره بذي  ليـــس  العلم  بحر  وأحمد 

إتحاف األعيان، ج 2، ص 230.  (1)
المرجع السابق، ج 2، ص 18.  (2)
المرجع السابق، ج 2، ص 17.  (3)
المرجع السابق، ج 2، ص 16.  (4)
المرجع السابق، ج 2، ص 20.  (5)
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ويقول عنه الشــيخ البطاشــي: «وكان من أكابر علماء عصره، وممن تصــدر للفتوى في زمانه، 
فالذي يطالع كتــب األصحاب في زمانــه، وفي ما بعده يرى أن هذا الشــيخ هو مرجــع الناس في 
الفتوى»(1). على أن من يطالع كتاب لباب اآلثار للعالمة جمعة الصائغي (القرن الثاني عشــر) يجده 
ــا يدلّ على اهتمام مــن جاء بعده مــن العلماء بفتاواه  مشــحوًنا بفتاوى الشــيخ أحمد بن مفّرج ِمـم

واعتدادهم بآرائه وترجيحاته .
أما كتاب منهاج العدل(2) للشيخ عمر بن سعيد البهلوي فما يميزه عن بقية المؤلفات الفقهية أَنهُ 
كان يصدر كلّ باب من أبواب الكتاب بمسألة أفتى فيها الشيخ أحمد بن مفرج، اعتداًدا به، وتقديًرا 

لمنزلته العلمية.
و ـ مؤلفاته: لم تذكر المصادر التي تكلمت عن حياته سوى كتابين:

أحدهما: كتـــاب جواهر المآثر، ولم أطلع على هذا الكتاب، والظاهــر أَنهُ في الفقه حيث إن  ـ  1
د بن عمر السيجاني نقل(3) عنه مسألة من هذا الكتاب «اإليجاز» تتعلق بالزكاة. الشيخ ُمـَحم

وثانيهما: جوابات الشـــيخ أحمد بن مفرج، وهو على هيئة ســؤال وجواب توجد نسخة منه  ـ  2
بوزارة التراث والثقافة تحت رقم 255/1164.

وال يبعد أن تكون للشــيخ مؤلفات أخرى أذهبتها الحروب، وأتت عليها عوادي الزمن، كما أتت 
على غيرها من مؤلفات العلماء، واهللا المستعان.

ز ـ وفاته ورثاء العلماء له: توفّي 5 في النصف الثاني من القرن التاسع الهجري، أما سنة 
وفاته فلم ينّص عليها، وقد رثاه بعض العلماء منهم تلميذه الشــيخ محمد بــن مّداد الناعبي، حيث 

رثاه بقصيدة عصماء، ومنها قوله:
وال نكرفـــإن يـــك أودى أحمد بـــن مفرج الخطوب  فـــي  ببدع  فليس 
إلى جنة الفردوس والسندس الخضرولكـــن تناقًال من البـــؤس واألذى
رمســـه رهن  قبره  في  ثـــوى  قبرغداة  من  وقّدســـت  ثاٍو  من  فبوركت 
ركنه وانهـــد  اإلســـالم  جبل  والحشـــرهوى  القيامة  حتى  أســـًفا  فوا 
وتنوقلت أثرتـــه  مـــا  يخـــف  به زبر األقالم ســـطًرا إلى ســـطرولم 
والغفر(4)ســـقى اهللا قبًرا خلف بهـــالء ثاوًيا السماكين  نوء  من  بأوطف 

اإلتحاف، ج 2، ص 12.  (1)
المصدر السابق، ج 2، ص 407.  (2)

الحياة الفكرية في بهال، ص 58.  (3)
اإلتحاف، ج 2، ص 20 - 21.  (4)



د. سليم بن سالم آل ثاني 257المقاصد الشرعية من خالل فقه الشيخ أحمد بن مفرج

:»fÉãdG QƒëªdG
√GhÉàa »a êôØe øHG è¡æe

مة أحمد بن مفرج بعض فتاواه في كتاب مســتقل، وجد الباحث نسخة منه في وزارة  جمع العال
التراث والثقافة تحت رقم 255/1164، ومن خالل هذه النسخة يمكن أن نتبين منهجه في الفتاوى:

:áî°ùædG  ∞°Uh ``  CG
تقع المخطوطة في مائتي صفحة (مائة ورقة) وهي على هيئة سؤال وجواب يبتدئ السؤال بلفظ: 

مسألة، ويختم الجواب عنه بجملة: واهللا أعلم.
أما بداية المخطوطة فهي: «بســم اهللا الرحٰمن الرحيم: هذه جوابات الشيخ أحمد بن مفرج بن 

أحمد وجدتها بخطه 5 فكتبتها، فمن قرأ فيها فليعمل بما بان له صوابه».
والنسخة بخط واضح فيها سقط يسير من أطرافها.

والكتاب غير مبوب وال مرتب فيذكر مســألة في أحكام الوضوء ـ مثًال ـ ثُم يتبعها بمســألة في 
الوصية، وأخرى في الحّج ورابعة في قضية لغوية ثُم في تفســير بعض اآليات ثُم يرجع إلى الزكاة، 
وهكذا، والظاهر أن ابن مفرج 5 كان يستفتى في مســائل، َوُكل مسألة يتوّجه بها إليه شخص ما 
يقــوم بتدوينها عنده ليحتفظ بها، ولم يكــن قصد بذلك تأليف كتاب فقهــي مبوب ومرتب كما هو 

المعتاد لدى المؤلفين. ثم جاء بعده الناسخ فأبقاها على حالها من دون أي تغيير أو تنظيم.
ـ ، وال بيّن تاريخ نســخها، َوِإنَما  ولم يصّرح الناسخ باســمه ونســبه ـ كما هي عادة النّساخ 
ختم المخطوطة بقوله: «تمت جوابات الشــيخ العالم العامل الفاضــل الكامل أحمد بن مفرج بن 
أحمد بن مفرج 5 ، وجعل الجنة مثواه، وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم، وصلى اهللا على 

محمد وآله وسلم».

:√GhÉàa »a êôØe øHG è¡æe ``  Ü
الع على هذا الكتاب، وتتبع ما يحويه من مســائل يمكن أن نســتخلص منهج ابن  من خالل االط

مفرج في ما يصدره من فتاوى في النقاط التالية:

1 ـ االختصار:
كان مختصًرا في إجاباته حتى ِإنهُ ينّص على إرادة االختصار، فكم من إجابة يقول فيها: «وفيها 

قول غير هذا تركته؛ ألَنهُ يطول...»(1).

الفتاوى، ص 26.  (1)
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ولذلك نجد كثيًرا مــن إجاباته ال تتجاوز ثالث كلمات، بل بعضها فــي كلمتين أو كلمة واحدة. 
ومن أمثلة ذلك:

أَنهُ ســئل عن الحب أصابته النجاســة.. مثل بول أو غيره هل يجزئه إذا جعل في الشمس ثالثة 
أَيام أو أربعة أَيام... ولم يبق للنجاسة أثر: أيطهر بذلك أم يغسل؟ الجواب: يغسل(1).

ن يكون آباؤهم  وعن المعلم هــل يجوز له يجتهد أن يتحفظ على بعض الصبيــان دون بعض ِمـم
يعطونهم أكثر من اآلخرين على قدر النفع والعطية؟.. الجواب: جائز(2)..

فكانت إجاباته 5 على قدر السؤال مختصرة سهلة تخاطب العامي ليحصل على الفائدة التي 
يريدها من خالل سؤاله.

2 ـ استعماله للهجة الُعمانية الدارجة:
إن من يقرأ هذه الفتاوى تطالعه في ثناياها جملة من الكلمات عبر عنها باللهجة الُعمانية ومن 

أمثلة ذلك:
سؤال: وفيمن خدم أرًضا لقوم بالعمود والمسحاة من الطين والتراب(3) من أرضهم فيذهب إلى 
غير أرضهم من غير شــورهم أيجوز ذلك؟ فالمسحاة كلمة عامية معروفة لدى الُعمانيين: يقصد بها 

آلة يحرث بها األرض. وكلمة شورهم: أي رأيهم.
ومن ذلك: وسألت عن الغيلة إذا غيلت بالتبن النجس مثل نجاسة بول أو غيره أتكون طاهرة أم 

نجسة(4)؟ ...
ا ما وجدناه أَنهَا إن غيلت وهي نجسة أنها تطهر إذا بني ويبس الجدار. واهللا أعلم(5). َوأَم

والغيلة: هي التراب المعجون بالماء، وغيلت: أي عجنت ويستخدم في بناء المنازل وغيرها.
ومن أمثلة ذلــك: وفيمن يعترض مالــه ويخرفه ويأكله بغير حســاب وال كيــل... أتجب عليه 

الزكاة فيه؟
الجواب: الزكاة فيما جمعه المصطاح وصار تمًرا يابًســا، وهــذا إذا لم يقصد إتالف الزكاة، 

فذلك ال تلزمه. واهللا أعلم.
فكلمة يخرفه الواردة في السؤال يريد بها أن يجني الرطب من النخلة.

الفتاوى، ص 104.  (1)
المصدر السابق، ص 107.  (2)

المصدر السابق، ص 6.  (3)

المصدر السابق، ص 3.  (4)
المصدر السابق، ص 66.  (5)
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3 ـ استعراضه لألدلة من الكتاب والسنة:
رغم منهجه الواضح في االختصار، بحيــث ال تتعدى كثير من فتاواه الجملة أو الجملتين إال أنه 
في بعضها كان ينص على الدليل الذي اعتمد عليه ســواء من الكتاب العزيز أو من السنة النبوية، 
من غير ذكر لسند الحديث أو درجته كما هي العادة المعروفة عند كثير من الفقهاء؛ فإنهم يكتفون 
بإيراد الحديث فحســب لالســتدالل على الفرع الفقهي، ومــن األمثلة على ذلك أنــه أورد الحديث 
الشــريف: «والثلث كثير، وألَن تترك عيالك بخير خير من أن تتركهم يتكففون الناس...» وذلك 

في معرض جوابه على الحّد الذي يجوز في الوصية.
أما عن حكم صوم يوم الشــك فاســتدل على فتواه بحديث: «صومـــوا لرؤية الهالل وأفطروا 

لرؤيته وإن أغمي عليكم فأتموا العدة ثالثين يوًما».
وفي حكم النية للصوم وأنها تعقد بالليل اســتند إلى الحديث النبوي الشريف: «ال صيام لمن 

لم يثبت الصيام بالليل».
فهذه األحاديث الشريفة وغيرها من األحاديث التي استعرضها في فتاواه ال يذكر سند الحديث 

وال درجته من الصحة، وإنما يذكر نص الحديث فحسب.

4 ـ استعراضه لألقوال:
ا ألَنهُ  قد يســتعرض في بعض فتاواه األقوال في المســألة من غير أن يرجح رأًيا علــى آخر، ِإم
لم يطلع على األدلة في ذلك الوقت اطالًعا واســًعا ودقيًقا حتى يتمكــن من الترجيح، أو ألَن األدلة 

تكافأت عنده، أو ألَنهُ يرى تسويغ األقوال والسائل مخيّر بين أيها شاء.
ومن أمثلة ذلك الســؤال التالي: وفيمن يقول: ســوّد من يفعل كذا وكــذا ففعل، ما يلزمه؟ 
ولم يذكر وجهه ولم يذكر اهللا، أيكون مغلًظا أم مرســًال، وســواد الوجه واللعن والخزي مغلظ 
أم مرسل؟ فأجاب: فهي مغلظة وقيل: مرســلة، وقيل: األيمان كلها مرسلة ِإال العهود فهي مغلظة، 
وقيل: كل ما كان عليه حد في الدنيا ووعيد في اآلخرة، أو اقتطاع مال مسلم بغير حق فكٌل مغلظ 

واهللا أعلم(1).

5 ـ عدم اقتصار الفتوى على الفقه:
لم تكن فتاوى ابن مفــرج 5 مقتصرة في الفروع الفقهية بل تعــدت إلى بيان بعض المعاني 

اللغوية والمسائل النحوية وتفسير بعض آيات الكتاب العزيز.

الفتاوى، ص 10.  (1)
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مة الحريري في ملحته: واألمثلة على ذلك كثيرة، فمن ذلك أنه سئل عن قول العال
والنـفـيوالفـــاء إن جـــاءت جـــواب النهـي مـًعـــا  والعـــرض  واألمر 

العرض: بالعين أم ِبالغين؟ فأجاب: بل بالعين(1).
» كما قال ابن معطي: ا معنى «لوال وأال َوأَم
لـلـعــــرض(2)لـــوال مـــع األفـعـال حـــرف حض أو  لالســـتفتـاح  أال 

وسئل: ما تقول في اسم َقفيز بالزاء أم بالراء. فأجاب: هو بالزاء(3).
̄ ﴾ [المدثر: 6] أيكون بالجزم جواب النهي بالء أم  وســئل كذلك عن قوله 8: ﴿ ¬ ® 

إعرابه الرفع؟
فأجــاب: فقد قــرئ بالجزم على الجــواب، وقرئ بالنصب علــى توّهم الم كي، وقــال آخرون: 

بالرفع، وهو الذي عليه القّراء. واهللا أعلم(4).
 H G F E D C B A @ ? > = ﴿ :8 وفي التفسير سئل عن قوله
W V U T S R Q P O N M L K JI ﴾ [البقــرة: 235]. 

ما هذا السّر، وما هذا القول المعروف
أجاب 5 فالذي يوجد في األثر أن الســّر هو أن يصّرح لها بالخطبــة. والقول المعروف أن 
يقول لها: إنا نحب أن يقضي اهللا بيننا وبينكم معروًفا، فتقول هي: ما شــاء اهللا كان وما شاء فعل، 

وقوله: أكنتم: أسررتم. واهللا أعلم(5).
َوِإنَما كانت معظم فتاواه فقهية نظًرا لكثرة من يســألونه عن ذلــك، حيث كانت حاجاتهم في 
هذا الجانب أكثر من غيره من الجوانب العلمية األخــرى؛ ألَنهُ يتعلق بأفعال المكلفين، ولتكرر كثير 

منه في ُكلّ يوم، ولهذا غّطت فتاواه الفقهية على غيرها من الفتاوى.

6 ـ نسبة القول إلى صاحبه:
رغم أنه يذكر األقوال المتعددة في بعض المسائل ِإال أَنهُ ال ينسب القول إلى صاحبه، َوِإنَما في 

كثير منها يعبر بلفظ قيل كذا، وقيل كذا، ِإال في بعض أجوبته َفِإنهُ يصّرح بصاحب القول.

الفتاوى، ص 10.  (1)
المصدر السابق، ص 17.  (2)
المصدر السابق، ص 18.  (3)
المصدر السابق، ص 18.  (4)
المصدر السابق، ص 28.  (5)
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د بــن محبوب(1)، وأبو الحــواري(2)، وموســى بن علي(3)، وابن  مة ُمـَحم ن صّرح بهــم العال َوِمـم
معطي(4)، وأكثر من نّص عليه العالمة أحمد بن النظر(5)، كما أَنهُ يتعرض في بعض أجوبته للتصريح 

ببعض المؤلفات السابقة له كالمصنف للعالمة الكندي(6).
ولعــل عدم ذكره ألصحاب األقوال يرجــع إلى منهجه في االختصار، إذ ال يريد أن يشــغل 
الســائل بذكر األســماء، والتصريح بأولئك العلماء ما داموا محل إجالل، وأقوالهم محل تقدير 

واعتبار.

7 ـ عدم تمعضه من قول ال أعرف:
كان ـ رحمة اهللا عليه ـ ال يتبرم من قوله: ال أعرف، أو ال أعلم في هذه المســألة شيًئا أو 
نحو ذلك، فالمتتبع لفتاواه تطالعه في ثناياها هذه العبارات وأمثالها، فليس ُكلّ ما يســأل عنه 
يتمكن مــن اإلجابة عليه، فبعض المســائل التي ترد إليه ال يجيب عنهــا مصرًحا بعدم معرفته 

بالجواب.
ففي بعض أجوبته يقول: وسل المسلمين ألني لم أقف على معنى تفسيره(7).

ويقول في بعضها: ونطلب في ذلك قول المســلمين. ونسأل عنه، فإن ال معرفة لي به وفهمي في 
ُكلّ شيء كليل وخصوًصا في الحساب(8).

وعندما ســئل عن رجل حلّف رجًال ويقول له: إن كان كاذًبا فصالتك وصيامك نقض. أرأيت إن 
كان كاذًبا أيلحقه حنث أم تكون يمينه هذه ليســت بشــيء؟ أجاب: فال يلزمه الحنث إال بما حلف، 

وفي صالته وصيامه ال أحفظ فيه شيًئا(9).

٭ ٭ ٭

ص 165 من المخطوطة.  (1)
ص 100.  (2)
ص 100.  (3)
ص 10.  (4)

ص 35، ص 54، 98.  (5)
ص 61.  (6)

ص 154.  (7)

ص 169.  (8)

ص 118.  (9)
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إدراك المقاصــد الشــرعية يعّد من األســس التي يعتمد عليهــا االجتهاد، إذ هي تمثل أســرار 
التشــريع، وحكم التنزيل، ولذا فإن المجتهد ال بد له من الغوص في كنه أســرار النصوص ليضع 

ع 4 (1). الحكم وفق مساره الصحيح. ويصدر الفتوى الموافقة إلرادة المشر
مة ابن مفرج، بل كانت  ونظًرا لهذه األهمية التي تمثلها المقاصد فإنها لم تغب عن ذهن العال
محل اهتمامــه، ومحط نظره كما يظهر ذلك في فتاواه. حيث يصرح فــي كثير منها بالمقصد الذي 

اعتمد عليه، والحكمة التي تبينها في الفتوى.
ومن النماذج على ذلك ما يلي:

أ ـ دفع الضرر وإزالته هدف من أهداف التشـــريع: تضافرت األدلة من الكتاب العزيز والســنة 
النبوّية المطهرة على اعتبار هذا المقصد التشريعي فهو مقصد أصيل، وهدف سام، فاهللا 8 يقول في 
محكم كتابــه العزيز: ﴿  º ¹ ¸ ¶ μ « ¼ ½﴾ [البقــرة: 233]، ويقول: ﴿  6 7 
8 9 : ; > ﴾ [النســاء: 12]، ويقــول: ﴿  ,- . /﴾ [البقــرة: 231]، 
إلى غير ذلك مــن اآليات التي تنهي المكلفيــن عن اإلضرار. وروي عنه (قــال: «ال ضرر وال ضرار» 
كما روي عنه 0 النهي عن االحتكار، وعــن بيع حاضر لباد إلى غيرها من األحاديث التي تفيد منع 

الضرر. ولذلك اعتبره الشيخ ابن مفرج أصًال يصدر عنه فتاواه في ما يتعلق بهذا الجانب.
فعندما ســئل 5 عن المجذومين يمنعون من ماء النهر والبئر وال لهم أحد يقوم بمصالحهم 
مثل ولــد أو زوجة أو خادم، وهم يحتاجون إلى الوضوء للصالة والغســل مــن الجنابة والحيض أم 
ال يمنعون؟ فأجاب: «فعلى ما وصفت فهؤالء ال يمنعون من شــيء مباح ِإال أنهم يدخلون على غيرهم 
الضرر، كما يمنع أكل البصل والثوم لســبب أذاه، وكذلك هؤالء يلحق بسببهم ضرر فيكون منافعهم 
من الماء أســفل النــاس حيث ال بعدهم أحد.. ويســألون النــاس يعطونهم من المــاء ما يحتاجون 
إليه...»(2). فاســتعمال هؤالء للماء شــيء مباح لهم، ولكن ابن مفرج أفتى بمنعهم من استعماله إذا 
ا يرتاده هم وغيرهم لدفع الضرر خوًفا من انتشــار المرض وانتقاله إلى غيرهم، والوقاية  كان عام

خير من العالج.

مقاصد الشــرعية للطاهر بن عاشور ص 251. علم المقاصد الشــرعية للدكتور نور الدين الخادمي، ص 17. مقاصد الشريعة   (1)
اإلسالمية وعالقتها باألدلة، د. الريسوني. ص 37. مقاصد الشريعة اإلسالمية ومكارمها، لعالل الفاسي، ص 3.

فتاوى ابن مفرج، ص 167.  (2)
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ا قاله في  وفي ســؤال وّجه إليه يتعلّق بواجبات الزوج تجاه زوجته أجاب عنه إجابة مطولة َوِمـم
هذه الفتوى: «فيجب لها أن يســكنها ســكًنا رافًقا بها ال مضرة عليها فيه...»، ويقول: «وال يضارها 
في نفسها وال في مالها، ويرفع عنها اإلساءة على كل حال..»، لقوله 4 : ﴿ & ') 

ـ : ﴿ ' ) ( * ﴾» [الطالق: 6](1). ( *﴾ [البقرة: 231]، وقال ـ أيًضا 
فالضرر ممنوع شــرًعا، والزوجة أمانة في يد زوجهــا، فمضارتها والتضييــق عليها في الحياة 
الزوجية محّرم، ولــذا كانت الفتوى من قبل ابن مفرج معتمدة على هــذا األصل الثابت ومتكئة على 

هذا المقصد الراسخ منذ نزول الوحي.
وعندما ســئل 5 عّمن بنى كنيًفا في حقه بجنب طريق المســلمين. فأجــاب بقوله: فاعلم أن 

ذلك ال يجوز له(2).
فنجد أن ابن مفرج أفتى بمنع ذلك مع أن هذا الشــخص يريــد بناء الكنيف في ملكه، وال يتعدى 
على ملك غيره، مــع أن الملكية تقتضــي إباحة التصرف للمالــك، لكن المنع في هــذه الفتوى جاء 
ا هو مقرر شــرًعا أن ال ضرر وال ضرار في اإلســالم، فاعتمد  لمراعاة الضرر الالحق باآلخرين، َوِمـم
ابن مفرج الموازنة بين المصلحة المترتبة على المالك من بناء الكنيف والمضرة الالحقة بغيره، وبما 

أن المفسدة أعظم أو تساوي المصلحة قّدم درء المفسدة على جلب المصلحة. ولهذا أفتى بالمنع.
ب ـ التيسير ورفع الحرج: يعتبر التيسير من المقاصد الشــرعية العامة، حيث يعم جميع أبواب 
الشــريعة، فكل ما يؤدي إلى المشــقة التي ال يتحملها المكلف في نفســه أو بدنه أو ماله فإنه مرفوع 
شــرًعا، وهو مقصد مقطوع به لكثرة النصوص الصريحة الدالة عليه، فاهللا 4 يقول في محكم كتابه 
 T S R ﴿ :[البقرة: 185]، ويقول سبحانه ﴾ ̄  ® ¬ « ª © ¨ §  ﴿ :العزيز
 ﴾ ̀  _ ^ ] \ [ Z Y X W V U
[المائــدة: 6]، ويقــول: ﴿ / 0 1 2 3 ﴾ [النســاء: 28]، وفي الحديث النبوي الشــريف: «فإنما 
بعثتم ميســـرين، ولم تبعثوا معسرين»، وفي حديث آخر: «إن الدين يسر» إلى غير ذلك من اآليات 

القرآنية واألحاديث النبوية الثابتة عن المصطفى 0 إضافة إلى إجماع علماء األمة.
ولــذا فقد اعتــّد ابن مفرج فــي فتاواه بهــذا المقصد الشــرعي األصيل، فعندما ســأله بعض 
المســتفتين بقوله: وما تقول في الطحيــن إذا تنجس، ما الحيلة في طهارتــه؟ أجاب: فال أعلم فيه 
حيلة إال على ما جاءت به الرخصة أنه إذا عجن وخبز ذهبت النار بنجاسته على قول. واهللا أعلم(3).

انظر: فتاوى ابن مفرج، ص 199.  (1)
المرجع السابق، ص 21.  (2)
المرجع السابق، ص 22.  (3)
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فاألخذ بالرخصة في مقام المشــقة أمر معهود في الشــريعة، واهللا يحــب أن تؤتى رخصه كما 
يحب أن تؤتى عزائمه.

وحينما ســئل 5 عّمن يريد أن يصلي نافلة، وليس بحضرته ماء فــي ذلك الوقت هل يجزئه 
التيمم؟ فأجاب: .. ولعله يجوز في ما يوجد من الرخص، ألنها فضيلة. واهللا أعلم(1).

ت ـ المحافظة علـــى المال: المحافظة علــى المال هدف ســام من أهداف الشــريعة الغّراء 
وقصد نبيل من مقاصدها. وشّرع اإلسالم لحفظه وســائل عديدة لما له من أهمية في الحياة بحيث 
ال تســتقيم أمور الناس إال به. ومن تلك الوســائل أنه فتح الطرق المشروعة لكسبه والحصول عليه 
كما أنه حّرم االعتداء عليه، فاهللا ســبحانه يقول: ﴿o n m l k... ﴾ [البقرة: 188]، 
وفي الحديث: «كّل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه»، كما نهى عن إضاعته وتبذيره: 
 ÐÏ Î Í Ì Ë ❁ É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ﴿
مة ابن مفرج  [اإلســراء: 26 - 27]. وبنــاءً على ذلــك فقد اعتمد عليــه العال ﴾Ô Ó Ò Ñ
في أجوبته، ومن األمثلة على ذلك عندما ســئل: في يتيمة لها ذهب من مــال أبيها أيجوز أن تصوّغ 
ويشــترى لها منه الورس والعطر، وهي قليلة المال؟ قال: فال يتعرض لتلف مــال اليتيمة إذا كانت 

قليلة المال، فال تصوّغ على قدر ما عنده، وتركه أسلم مخافة ذهابه. واهللا أعلم(2).
وســئل كذلك: «عّمن تقّر لولدها بجميع ما تملكه، ولها أموال شتى في قرى متفرقة.. ثم ظهر 
ة قالت: لم أكن عارفة  أن المِقر لها مال لم تكن عارفة به، فأراد ذلك الولد أن يحوزه ـ أيًضا ـ ِإال
به. فما الحكــم؟ فأجاب: ... فعلى هذه الصفة ال يثبت على هذا المقرة إال على ما عرفت، وال يثبت 
عليها ما كانت جاهلة به... فيكون ما جهلته زيادة، فيقع عليها الغبن، ويقع التضييع للمال، وقد نهى 
النبي ژ عن إضاعته»(3). فإضاعة المال مخالفة للمقصد الشرعي الداعي إلى واجب الحفاظ عليه 
وعدم إتالفه، كما أن أخذ مال الغير بغير رضاه، وال إذنه ال يصح شرًعا. ولذلك جاءت الفتوى بمنع 

ذلك الولد من أخذ المال الذي لم يقع عليه اإلقرار وإال كان أكًال له بالباطل.
المحافظة على النسل: من المقاصد الشرعية الكبرى المحافظة على النسل، إذ هو خلفة أفراد 
النوع، فلو تعطل آلل ذلك إلى اضمحالل النوع اإلنساني، ولذا فإن حفظه يعّد من الركائز األساسية 
في الحياة، ولذا فقد شرع اإلسالم وسائل عديدة لحفظه من أهمها الحّث على النكاح والترغيب فيه 

فاهللا تعالى يقول: ﴿  Z ] \ [ ^ _﴾ [النساء: 3].

الفتاوى، ص 64.  (1)
المرجع السابق، ص 11.  (2)

المرجع السابق، ص 173 - 174.  (3)



د. سليم بن سالم آل ثاني 265المقاصد الشرعية من خالل فقه الشيخ أحمد بن مفرج

مة ابن مفرج موافقة له فعندما ســئل: وما تقول في  وألجل هذا الهدف العظيم كانت فتوى العال
الرجل ما أفضل التزويج أو العزوبية إذا كان يجد في العزوبية راحة وفراًغا أكثر من التزويج، وهو 
حافظ لنفســه عن الحرام أم التزويج أفضل ليحصن نفســه؟ فأجاب: «التزويج أفضل لقوله ژ : 

«تزوجوا تكاثروا»(1).
ث ـ المؤاخذة على النية: تعتبر النية في الشــريعة اإلسالمية هي أساس الثواب والعقاب، 
ذلــك أن التوجه بأي عمل شــرعي ِإنَما يكــون هللا تعالى، وهــذا محله النية التــي يّطلع عليها 
الخالق 4 وحده، ولهذا يقول المصطفــى: «ِإنَما األعمال بالنيات»، ويعد هذا الحديث قاعدة 
من قواعد اإلســالم، وأساًســا من أسســه المتينة، فالنية في األســاس في العمــل الذي يؤديه 
مــة أحمد بن مفرج 5 كان يركــز على هذا الجانــب في كثير من  المســلم، ولذا فإن العال
أجوبته، فعندما ســئل عن مســألة تتعلق بالبيوع أجــاب عنها بقوله: «فعلى مــا وصفت فإذا لم 
يقصدا بذلــك حيلة، وكان قصدهما البيــع، فالبيع حالل جائز على هــذه الصفة. والنيات هي 

المنجيات وهي المهلكات. واهللا أعلم(2).
وعندما ســئل عن صالة النافلة ما أفضل أن تكون في المســجد أم فــي البيت؟ أجاب: «فذلك 
يرجع إلى نية العبد في حال الســريرة والعالنية فإن صلى في البيت مخافــة أن يطلع عليه ويظهر 

فذلك أفضل له، وإال في المسجد أفضل...»(3).

٭ ٭ ٭

الفتاوى، ص 157.  (1)
المصدر السابق، ص 42.  (2)

المصدر السابق، ص 103.  (3)
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أهم النتائج التي يمكن تسطيرها تبرز في النقاط التالية:
يعتبر الشيخ أحمد بن مفرج من كبار العلماء، وهو مرجع الفتوى في زمانه. ـ  1
عاش ابن مفرج في القرن التاسع الهجري. ـ  2
من مؤلفاته: جواهر المآثر والفتاوى. ـ  3
من تالميذه ولده ورد بن أحمد، وصالح بن وّضاح المنحي ومحمد بن مّداد الناعبي. ـ  4
تميزت فتاواه بالسهولة واالختصار. ـ  5
اعتمد فتاواه من جاء بعده، فدونوها في مؤلفاتهم الفقهية. ـ  6
كانت مقاصد الشــريعة اإلســالمية ماثلة بين عينيه في الفتاوى التي يصدرها، واألجوبة التي  ـ  7

يجيب بها سائليه.
لم يرد تحديد لسنة وفاته وإنما تبين أَنهُ عاش إلى النصف الثاني من القرن التاسع الهجري. ـ  8
تعتبــر الفترة الزمنية من القرن الســابع إلى القرن العاشــر الهجري فتــرة حرجة بظروفها  ـ  9

واضطراباتها.
برز في هذه الفترة على تعاقبها علماء كبار عرفوا بالعلم والتقوى والصالح. ـ  10

وصلى اهللا على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
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مدرس بمعهد العلوم الشرعية ـ سلطنة ُعمان
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الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على خاتم األنبياء والمرسلين، سيدنا محمد الرسول 
األمين وعلى صحبه ومن واالهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد، فإن موضوع مقاصد الشريعة اإلسالمية هو من أهم المباحث األصولية التي اهتمت بها 
طائفة من األصولييــن المعاصرين والباحثين الذين عكفوا على دراســتها وتقليب النظر فيها، قصد 
تعقب مســائلها ومفاصلها وتتبع أبعادها األصولية النظرية، وِمن ثم استثمارها في النشاط الفقهي، 
واالســتعانة بها في مزيد رســم وإحكام مســالك االجتهاد اآليلة إلى تقرير األحكام الفقهية في ما 

ال يتناهى من الفروع والمسائل الفرعية.
بل إن «مقاصد الشــريعة» هو المبحث األصولي األكثــر أهمية من غيره مــن مباحث هذا العلم 
الجليل في هذا العصــر، نظًرا لغضاضته مقارنة بغيره من مباحث األصــول التي توالت عليها األقالم 
بالــدرس والتمحيص منذ قرون عديدة من تاريخ التشــريع اإلســالمي، بخــالف المقاصد فإنها ظلت 
لدقتهــا وتأخر العلماء في العناية بها في حاجة إلى مزيد الدراســة والنظــر والتمحيص. لذلك فإنه 
ليس من المبالغة تقريــر أنه المبحث األصولي الوحيــد الذي ظل متخلًفا عن مســيرة علم األصول، 
وال شك أن الحاجة إلى إلحاقه بركب عموم علم األصول من أوكد واجبات األصوليين في هذا العصر.
وليس من الصواب اقتصــار الجهد في التعهد بإثــراء موضوع المقاصد وتعميقه على مدرســة 
إسالمية واحدة أو بعضها من دون غيرها، بل إن حاجة كل المسلمين لهذا العمل ماسة على اختالف 
مذاهبهم في األصول والفروع. وال بد أن ُتسهم كل مدارسهم في تحمل هذا الواجب والقيام به على 

أفضل صورة.
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كما أَنهُ ليس مــن الصواب أيًضــا االكتفاء بطريقة وحيــدة موروثة للقيام بمهمــة بناء صرح 
المقاصد، هــي طريقة اســتخالص المبادئ والقواعــد األصولية من اســتقراء األدلــة التفصيلية 
وأحكامها المقررة فــي النصوص. بل يجــدر انتهاج طريقِة تتبّــع الفروع الفقهيــة التي نظر فيها 
فقهاؤنــا من مختلــف المذاهب الفقهية، بغية اســتخالص تلــك المبادئ والقواعــد التي يمكن أن 
ُتســهم في إعالء صرح المقاصد واالرتقاء به. فمع أن تلك المحالّ اجتهادية ال تصلح على انفردها 
الســتخالص قواعد أصولية مجردة، فإن تكثف تلك الفروع وتواطؤها باالستقراء يقوّيها فيدرأ عنها 

احتمال توارد األخطاء.
وهذا هو المســلك الذي ســعينا إلى انتهاجه من خالل دراسة موســوعة «منهج الطالبين» في 
الفقه اإلباضي، للفقيه الشــيخ خميس بن سعيد الشــقصي، وتتبع الفروع الفقهية والمسائل العملية 
التي نظر فيها وقرر أحكامها، بغية اســتخالص منهج هذا الفقيه الجليل في التقصيد واســتصحاب 
المقاصد الشــرعية، لجلب المصالح ودرء المفاســد، فــي معرض تقرير أحــكام القضايا الفرعية 

المتضّمنة لتلك المقاصد الشرعية.
واهللا الموفق، وهو المستعان وعليه التكالن.

٭ ٭ ٭
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لقد تأخر تدوين علم أصول الفقه عموًما في مختلف مباحثه عن تدوين الفقه، وهذا أمر طبيعي 
باعتبــار أن التفريع والتطبيق دائًما يســبق التنظيــر والتأصيل الذي يحتاج إلى زمــن أطول إلبراز 
مباحثه وإنضاج مســائله. ومبحث مقاصد الشريعة هو من أوســع وأدق مباحث أصول الفقه، فطبيعي 
أن يتأخر في تدوينه واختصاصه بالبحث عن سائر مباحث علمي الفقه وأصول الفقه على حد سواء. 

حيث لم يحظ بذلك إال في القرن الثامن على يد اإلمام الشاطبي.
ولكن ذلــك ال يعني أبًدا أن مبدأ المقاصد كان غائًبا عن أبواب الفقه اإلســالمي ومختلف 
مباحثه ومســائله العلمية، بل إن مبدأ المقاصد كان حاضًرا منذ نشــأة التشــريع اإلســالمي، 
وأرشدت إليه اآليات القرآنية واألحاديث النبوية على التفصيل في مواضع عديدة، وكان حاضًرا 
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لــدى الصحابة ثم التابعين فــي اجتهاداتهم وإن لــم ُيفصحوا عنه وال صرحوا بــه تنظيًرا في 
اجتهاداتهم، بما يدل على أصالته رغم تأخر تدوينه. ذلك ألن «مقاصد الشريعة» ليست مبحًثا 
محدوًدا ـ في صلته بالمسائل الفقهية ـ كســائر مباحث أصول الفقه األخرى، بل المقاصد روح 
تســري في مختلف أبواب الفقه ومفاصله ومســائله المترامية، ال تفارقها علــى الدوام. وحيثما 
غابت مقاصُد الشارع في اجتهاد فقيه من الفقهاء، كان ذلك االجتهاد مخالًفا إلرادة اهللا تعالى 

وحكمته.

أ ـ مقاصد الشريعة في القرآن الكريم:
تتجلى مقاصد الشريعة في نصوص القرآن الكريم من خالل تنبيه بعض اآليات للِحكم والمعاني 
التي من أجلها تقررت األحكاُم الشرعية لبعض المبادئ الشرعية العامة، أو الفروع الفقهية الواردة 

في تلك النصوص التفصيلية.
 F E D C ﴿ :ففي عموم المبادئ الشرعية العامة نجد قوله تعالى في غاية الخلق
 ﴾ d c b a ` ﴿ :[الذاريــات: 56]. وفي الرسالة الخاتمة قوله تعالى ﴾ H G
[األنبيــاء: 107]. وقولــه تعالى في تنزيل القــرآن الكريــم: ﴿ ! " # $ ﴾ [النمل: 77]. 
وقوله تعالى أيًضا: ﴿/ 0 1 2 3 4 5 ﴾ [اإلســراء: 9]. وقوله تعالى في القصاص: 
﴿ ¤ ¥ ¦ § ¨ ©﴾ [البقرة: 179]. وقوله تعالى في مبادئ العدل واإلحسان وصلة 
 XW V U T S R Q P O N M L K  ﴿ :الرحم

Z Y ] ﴾ [النحل: 90].

 ¹ ¸ ¶μ ´  ﴿ :وفي خصوص الفروع الفقهية نجد في الصالة قوله تعالى
 X W V U T S R  ﴿ :[العنكبــوت: 45]. وفــي الطهارة قوله تعالــى ﴾ º
̀ ﴾ [المائــدة: 6]. وفــي الزكاة قوله   _ ^ ] \ [ ZY
تعالى: ﴿ w v u t sr q p o n m l k j ﴾ [التوبة: 103]. وفي 
 [ Z Y﴿ :[الحج: 28]. وفي فرع النكاح قوله تعالى ﴾ h g f﴿ :الحج قوله تعالى
\ [ ^ _ ` f e d c b a ﴾ [الروم: 21]. وقوله تعالى في 

قسمة الفيء: ﴿   n m l k j i h ﴾ [الحشر: 7]...

ب ـ مقاصد الشريعة في السنة النبوية:
تتجلى مقاصد الشريعة في السنة النبوية في عدة نصوص حديثية، ِمن خالل دعوتها إلى بعض 
المبادئ والحكم الســامية، منها قوله ژ في بيان مقصد االســتئذان: «إنما االســـتئذان من أجل 
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البصر». وقوله في دعوة الشــباب للــزواج: «يا معشر الشباب من اســـتطاع منكم الباءة فليتزوج، 
فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يســـتطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء»(1). وقوله في 
اختيار المرأة للزواج: «انظر إليها، فإنه أحرى أن ُيؤدم بينكما». وقوله في نكاح المرأة على عمتها 
أو خالتها: «إنكم إن فعلتـــم ذلك قطعتم أرحامكم». وقوله في القضــاء: «ال يقضي القاضي وهو 
غضبان»(2)، وقوله في الصــوم: «صوموا تصحوا»، وقوله في االمتناع عــن معاقبة المنافقين: «كي 
ال ُيقال إن محمـــًدا يقتل أصحابه»(3)، وقوله في مقدار الوصيــة: «إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير 

من أن تدعهم عالة يتكففون الناس»(4)...

ت ـ مقاصد الشريعة في عصر الصحابة:
مع أن اجتهادات الصحابة وفتاواهم كانت سابقة لظهور علم أصول الفقه واالصطالح على أدلة 
األحكام الشــرعية التي اســتقرت بعد ذلك بآماد زمنية، فإننا نالحظ بجالء أن المقاصد الشرعية 
وأهدافها لم تكن غائبة عنهم بل كانت حاضرة فــي اجتهاداتهم في مختلف صروف الحياة، وأحياًنا 
يعبّرون عنهــا بصراحٍة، حيث كانــت هي المعيار الــذي يحتكمون إليه واألهداف التي يســعون إلى 

تحقيقها في كل اجتهاداتهم.
من ذلــك أن مبادرتهم إلى جمع المصحف مثًال كان لغايــة حفظ الدين من خالل حفظ 
القرآن دستور األمة. وقول عمر في زواج حذيفة بكتابية: «أخشى أن تواقعوا المومسات منهن». 
وقول حذيفة في منع حد شــارب الخمر في الجهاد: «أتحّدون قائدكــم وقد دنوتم من عدوكم 
فيطمعون فيكم». وكذلك فعل سعد بن أبي وقاص في القادسية(5) مع أبي محجن. وقول علي بن 
̂ : «جمع  أبــي طالب في تضميــن الصنــاع: «ال ُيصلح النــاس إال ذاك». وقول ابن عبــاس 
رسول اهللا ژ بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشــاء بالمدينة من غير خوف وال مطر»، 
(وفــي رواية: «من غير خوف وال ســفر») فقيــل البن عباس: ومــا أراد بذلك؟ قــال: أراد أن 

ال يحرج أمته»(6).

رواه مسلم.  (1)
متفق عليه.  (2)

رواه البخاري.  (3)

رواه الجماعة.  (4)
انظــر: ابن القيم، محمد بن أبي بكر، إعالم الموقعين عن رب العالمين، مراجعة طه عبد الرؤوف ســعد، بيروت، دار الجيل،   (5)

ج 3، ص 5 وما بعدها.
رواه الترمذي والنســائي وأبو داود وأحمد، واللفظ للترمذي، انظر ســنن الترمذي، كتاب الصالة، باب ما جاء في الجمع بين   (6)
الصالتين في الحضر، موســوعة السنة، مج 12، ج 1، ص 354، حديث رقم 187. وترتيب مسند اإلمام أحمد (الفتح الرباني)، 

ترتيب أحمد عبد الرحٰمن البنا، باب جمع المقيم لمطر أو غيره، (القاهرة: دار الشهاب، د.ت.)، ج 5، ص 117.
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وقــد كان ذلك النهج االجتهادي نفُســه دأًبا في اجتهــاد التابعين ثم علمــاء المذاهب الفقهية 
ـ ما عدا الظاهرية ـ إلى عصر ظهور المصنفات األصولية الجامعة التي بدأ التصريح فيها بالحديث 

عن المقاصد الشرعية وإبراز أهميتها واضًحا جليا.
وتتميز هذه المرحلة بأن ورود المقاصد فيهــا كان مرتبًطا باألدلة التفصيلية والفروع الفقهية، 
فلم يخرج عن الدائرة الفقهية لدى الفقهاء المجتهدين فــي تطبيقاتهم الفقهية، ولم يرق بعُد إلى 

اهتمام األصوليين في مصنفاتهم األصولية.

ث ـ مقاصد الشريعة في عصور النهضة األصولية:
وهي المرحلة التي ظهــرت فيها المصنفات األصولية المعتَمدة بعد اإلمام الشــافعي. وقد مّرت 

المقاصُد فيها بحلقات مهّمة، أهمها:
ـ البرهان للجويني (ت 478هـ): وُيعتبر فيه رائًدا في موضوع المقاصد، وتتمثل ريادُته في كثرة 
ذكره للمقاصد وتنبيهه عليها، فقد اســتعمل لفظ المقاصد والمقصود والقصد عشــرات المرات في 
كتابه «البرهان»، وكثيًرا ما كان يعبّر عن المقاصــد بلفظ الغرض واألغراض...كما أن الجويني هو 
صاحب فضل السبق في التقسيم الثالثي لمقاصد الشــارع (الضروريات، الحاجيات، التحسينيات)، 

وهو التقسيم الذي سيصبح من أسس الكالم في المقاصد.
كما أنه صاحب فضل السبق في اإلشــارة إلى الضروريات الكبرى في الشريعة، وهي التي 
سيتم حصرها في ما بعد تحت اســم (الضروريات الخمس: الدين، والنفس، والعقل، والنسل، 

والمال)(1).
ـ المستصفى للغزالي (ت 505هـ): وقــد استفاد فيه كثيًرا من شيخه الجويني وحافظ على 
المقاصد الجامعة لديــه ولكنه أوردها أكثر إحكاًما وتنقيًحا، فلم يقســمها إلى دينية ودنيوية، 
ربما ألنه أحس بإمكان االعتراض عليه بأن هذه المقاصد كلها دينية ودنيوية في آن واحد...كما 
أنــه عدل عن لفظ «البضع» إلى لفظ أكثر دقة ووضوًحا، وهو لفظ «النســل». وهكذا أصبحت 
صياغة المقاصد األساســية كما يلــي: الدين والنفس والعقل والنســل والمــال. وتبع الغزالي 
شيخه إمام الحرمين في تقســيم المصالح إلى رتب الضرورات ثم الحاجات ثم التحسينيات. 
ولكن تقســيمه تميز بمزيد الوضوح واالستقرار، مع إبرازه لما بين المراتب الثالث من تفاضل 
وتكامــل، وإعطائه األمثلــة الكافية لكل مرتبة ولمكمــالت كل منها. وقد ظلــت جهود الغزالي 

انظر: الجويني، عبد الملك بن عبد اهللا (أبــو المعالي)، البرهان في أصول الفقه، تعليق صالح بن محمد عويضة، بيروت، دار   (1)
الكتب العلمية، ط1، 1418هـ/ 1997م، ج 2، ص 79 وما بعدها.
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وتقريراته وتنقيحاته في مقاصد الشــريعة هي المرجع الذي استقر عليه األمر لدى األصوليين 
بعده إلى زمن الشاطبي(1).

ـ قواعد األحكام البن عبد السالم (ت 660هـ): وقد توســع فيه في حديثه عن المصالح، فبيّن 
حقيقة المصالح والمفاســد وعمل على تقســيم وترتيــب كل طرف منهما والترجيــح بين المصالح 
والمصالح وبين المصالح والمفاســد وبين المفاســد والمفاســد. كما تحدث عن مقاصد الشــريعة 
العامة والخاصــة. وحصر المقاصد فــي جلب المصالح باعتبــار أن درء المفاســد ال يخرج بدوره 
عن جلب المصالح. كما تميز ابن عبد الســالم بتنبيهــه إلى مصالح المكلفيــن إلى جانب مقاصد 

الشارع(2)...

ا من حلقات  ـ الموافقات للشاطبي (ت 790هـ): ُيعد اإلمام أبو إسحاق الشاطبي حلقة مهمة جد
مقاصد الشريعة في تاريخ التشريع اإلســالمي، فهو أول من أفرد هذا الموضوع بالبحث والتصنيف 
في الجزء الثاني من كتابه «الموافقات»، بعــد أن كان موضوًعا متناثًرا بين مباحث األصول وخاصة 
منها مبحثي القياس والمصالح المرســلة. كما تكمن إضافات الشــاطبي في حسن ترتيبه وتقسيمه 
للمقاصد بمنهج نسقي توسع من خالله في عرض مختلف مباحث المقاصد وجوانبها بوضوح واقتدار 
غير مســبوق، كما توســع في التفريع وعرض التقســيمات الدقيقــة في مباحث الكتــاب، مع وضوح 

التدليل والتمثيل لكل ما عرضه(3).

:»°VÉHE’G »dƒ°UC’G çGôàdG  »a ó°UÉ≤ªdG ´ƒ°Vƒe :»fÉãdG  Ö∏£ªdG

مــع أن اإلباضية قد تقّدموا على غيرهم من ســائر المذاهب اإلســالمية فــي تدوين الفقه في 
إطار مذهبــي، باعتبار أن اإلمام جابر بن زيد مؤســس المذهب قد عاش فــي القرن الهجري األول 
(18 - 93هـ) قبــل ظهور المدارس الفقهية الســنية، فإنهم في مجال أصول الفقــه عموًما، وموضوع 
مقاصد الشــريعة خصوًصا قد تأخروا تاريخًيا عن ســائر المدارس الفقهية فــي إفراد أصول الفقه 
بالتصنيف. ولكنهم مع ذلك فقد «ُعنوا كســائر أهل القياس القائليــن بتعليل األحكام، ببيان مقصد 
الشــارع من التكليف في الجملة، وفي تفاصيل العبادات والمعامالت. وســعوا لضبط هذه المقاصد 

انظر: الغزالي، محمد بن محمد أبو حامد، المســتصفى من علم األصول، بيروت، دار إحيــاء التراث العربي، ط1، 1418هـ/   (1)
1997م، ج 1، ص 216 وما بعدها.

ابن عبد السالم، عز الدين عبد العزيز السلمي. قواعد األحكام في مصالح األنام. بيروت: مؤسسة الريان، 1410هـ/ 1990م،   (2)
ج 1، ص 6.

انظر: الشــاطبي، أبو إسحاق إبراهيم، الموافقات في أصول الشريعة، بيروت، دار المعرفة، ط3، 1417هـ/ 1997م، م1، ج 2،   (3)
ص 321 وما بعدها.
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وترتيبها للموازنة بينها عند التعارض، وهذا من أهم مجاالت االجتهاد. وخاصة في حاالت الضرورة. 
وفي تصرفات اإلنسان اليومية وفي معامالته، نجدهم يعنون بمعرفة الباعث للوصول إلى الحكم على 

الفعل بناءً على الدافع إلى القيام به، وعلى التصرف وفق الباعث على إنشائه»(1).
ولكن اهتمام أصوليي اإلباضية قد اقتصر على التطرق الموجز لهذا الموضوع، في سياق كتبهم 
األصوليــة الجامعة لكل مباحــث علم األصول، مــن دون أن يفردوه بالتصنيــف، حتى في عصورهم 
المتأخــرة، نظًرا النشــغالهم بالتطبيق العملــي في الفقه والدعــوة، مما صرفهم عــن التركيز في 

التأصيل والتنظير، في تلك المراحل من تاريخ التشريع اإلسالمي.
وِمن أهّم المصنفات الجامعة التي تطرق فيها أصحاُبها لمبحث المقاصد كتابان هما:

أ ـ المبتدأ البـــن بركة (362هـ): وِمــن أهم ما أورده فيــه صاحبه بخصــوص المقاصد «أن 
التكليف ثالثة أقسام: قســم أُمر المكلفون باعتقاده، وقسم أُمروا بفعله، وقســم أُمروا بالكف عنه. 
فما أُمروا باعتقاده، فإثبات التوحيد وصفات الكمال هللا، وتنزيهه عن النقص. وما أُمروا بفعله فعلى 
أقســام، قســم على أبدانهم كالصالة والصيام. وقســم في أموالهم كالزكاة والكفارة، وقسم فيهما 
كالحج والجهاد. وما أُمروا الكف عنه، فعلى ثالثة أقسام كذلك: قسم إلحياء نفوسهم، كالنهي عن 
القتل وأكل الخبائث والسموم، وشــرب الخمور المفسد للعقل. وقسم الئتالفهم وإصالح ذات بينهم، 
كنهيه عن الغصب والظلم والشــر المفضي إلى القطيعة والبغضاء. وقســم لحفظ أنسابهم وتعظيم 

محارمهم، كنهيه عن الزنى ونكاح ذوات المحارم»(2).
ب ـ العدل واإلنصاف للوارجالني: لم يتقيد اإلمام الوارجالني (ت 670هـ) ـ وهو الذي نضج 
على يديه التصنيف األصولي لدى اإلباضية ـ بالتقريرات الســابقة له في موضوع مقاصد الشريعة، 

بل سلك نهجاً مغايرًا في تقريرها، حيث سماها قواعد الشرع، وهي عنده:
القاعدة األولى: الحكم بالحــدود والقصاصات وفــي الخالصات بــأروش الجنايات وغرم  –

المتلفات. وشرع البياعات وباألموال والتعاوض باألبدال للضرورة الواقعة والحاجة الدافعة.
القاعدة الثانية: النكاحات واإلجارات والقراضات والمســاقاة، إذ بالنــكاح يقع الفالح في  –

النســل والصالح، وبالفســاد يقع الفســاد والطالح، وبباقيها تثمر األموال التــي بها تبقى 
النفوس واألحوال لتربية األطفال والعيال.

القاعدة الثالثة: النظافات والطهارات، وهو تخليص اإلنسانية من البهيمات. –

باجو، مصطفى صالح، منهج االجتهاد عند اإلباضية، مكتبة الجيل الواعد، سلطنة ُعمان، ط1، 1426هـ/ 2005م، ص 719.  (1)
ابن بركة، أبو عبد اهللا محمد، المبتدأ، ص 127، 128 (نقًال عن باجو، المرجع السابق، ص 720).  (2)
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القاعدة الرابعة: ما يؤول إلى مكارم األخالق والشــيم وإلى محاســن األفعال والهمم، من  –
الصدقــات والزكوات والصلوات والهدايــا والعتاقات والكتابات، وفيهــا تخليص النفوس من 

الظن والبخل إلى البذل والفضل، وفك أسر الرق والكتابة والعتق.
القاعدة الخامســـة: وهي العبادات البدنية، فإن العقول ال تهتدي إلى معانيها، ولم يلح في  –

الشارع إال طرف من مبادئها كالصالة والصوم والحج، وفي أمثالها(1).
ولكن هذه الطريقة في مدارسة متعلقات مقاصد الشــريعة لم يتلقها عن الوارجالني ومن جاء 
بعده من ســائر األصوليين، بل لم تســتمر حتى مع أصوليي اإلباضية المتأخرين الذين عدلوا عنها 

إلى طريقة الجمهور المتعارفة(2).

:á©jô°ûdG  ó°UÉ≤e ´ƒ°Vƒeh AÉ¡≤ØdG  :ådÉãdG  Ö∏£ªdG

حقيقُة كون المقاصد الشــرعية هي أخالق الفقه وأنها نفَس يســري في جميــع أبواب ومباحث 
ومســائل كل من الفقه وأصوله، يعني حتًما أن الفقه اإلســالمي لم يكن خالًيا مــن المقاصد قبل 
اعتناء األصوليين بموضوع مقاصد الشــريعة. بل إن المقاصد كانت حاضــرة في أذهان العلماء قبل 
تدويــن الفقه ذاته كما في عصر الصحابة الكرام. ولكن نظًرا النشــغال الفقهــاء بالفروع الفقهية 
وتقرير أحكامها العَمليــة، فإنهم لم يهتموا بتدوين مبحث المقاصد تنظيــًرا، باعتبار أن ذلك ليس 
من شــأنهم، وإنما كان إظهار المقاصد ولفت االنتباه إليها بشــكل مستقل مع األصوليين المنظرين 
في مرحلة متأخــرة، ال مع الفقهاء أصحاب الفــروع المتقّدمين لهم تاريخيــا. «فبينما كان الفقهاء 
منهمكين في بنــاء الفقه، وتطبيق مقاصده، قــام األصوليون ـ بداية من القــرن الخامس ـ يبرزون 

معالم ذلك البناء، ويصفون أسسه وأركانه»(3).
وليس مــن مجانبة الصواب تقريــر أن الفقهاء في واقع األمر هــم أدرى بموضوع المقاصد 
من األصولييــن الذين بادروا بتدوينــه؛ ألن المقاصد تدور مع المصالح وجــوًدا وعدًما مالزمة 
لها وال تنفك عنها بحال، فحيثمــا كانت مصالح المكلفين فثم شــرعُ اهللا، وبالتالي ثم مقاصد 
الشارع الذي قرر ذلك الشرع أو أرشــد إليه بوجه من الوجوه. َوِإنَما بعد نجاح بعض األصوليين 

الوارجالني، يوســف بن إبراهيم، العــدل واإلنصاف في معرفة أصول الفقه والخالف، وزارة التــراث القومي والثقافة، ُعمان،   (1)
1404هـ/ 1984م، مج 2، ج 3، ص 75، 76.

انظر مثًال: السالمي، عبد اهللا بن حميد، طلعة الشمس، ُعمان، وزارة التراث القومي والثقافة، 1401هـ/ 1981م، ج 2، ص 119   (2)
وما بعدها.

الريســوني، أحمد، نظريــة المقاصد عند اإلمام الشــاطبي، الرياض، الــدار العالمية للكتاب اإلســالمي، ط2، 1412هـ/   (3)
1992م، ص 24.
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الممتازين في إبراز جوانب مهمة من هذا المبحث، ثم نجاح بعض المتأخرين منهم والمعاصرين 
بإفراده بالتصنيف مع حســن التبويب والترتيب، أصبح من الميسور للفقهاء والباحثين االستفادة 
منه مــن دون عناء، بفضل جهود أولئك األصوليين الذين أصبــح عملُهم جاهًزا واضًحا. بخالف 
محاولة االســتفادة من عمــل الفقهاء، فإنها تتطلب بــذل جهد كبير في تتبع الفروع والمســائل 
الفقهية التي نظــروا فيها، والوقــوف عند المواضع التي أشــاروا فيها إلى مقاصد الشــارع أو 
مصالح المكلفين، قصد استخالص آرائهم وكشف مواقفهم فيها. وهذا عمل فضًال على ما يكتنفه 
من عناء، فإن فائدته تكون قاصرة على كشــف مدى تحقق المصالح فــي نظر فقيه بعينه، وهو 
عمل نسبي يتوقف على نظر ذلك الفقيه، كما يتوقف أيًضا على قدرة الدارس المتابع الجتهادات 
ذلك الفقيه في استشــفاف مواقفه النظرية بخصوص المقاصد من خالل تطبيقاته الفقهية من 
دون تصريحه النظري. وهو ما ينطبق تماًما على كتاب «منهج الطالبين» للفقيه خميس بن سعيد 
الشــقصي، باعتباره كتاًبا فقهًيا اهتم بالفروع والمســائل العملية، ولم ُيفرد فيه صاحُبه موضوعَ 

المقاصد والمصالح بالبحث النظري األصولي.

٭ ٭ ٭

:»fÉãdG åëÑªdG

á«Yô°ûdG ó°UÉ≤ªdG IÉYGôe »a ¬é¡æeh »°ü≤°ûdG ¢ù«ªN ï«°ûdG

:ø«ÑdÉ£dG è¡æe ¬HÉàch »°ü≤°ûdÉH ∞jô©àdG  :∫hC’G Ö∏£ªdG

1 ـ التعريف بشخصية الفقيه خميس بن سعيد الشقصي:
لم يحرص الشــيخ خميس بن سعيد الشقصي على التعريف بنفسه، خالًفا لبعض العلماء الذين 
يحرصون على تدوين ذلك بأنفســهم في مفتتح أهم مصنفاتهم، أو يعــّرف بهم تالميذهم إذا كانوا 
ن تمحض للتدريس ومالقاة طالب العلوم الشــرعية. بخالف حال هذا الفقيه الجليل، فهو مع ما  ِمـم
كان عليه من مكانة علمية، فقد كان زاهًدا في العمل على تخليد نفســه، منشــغًال بســاحات الجهاد 
واإلسهام في إدارة شؤون أتباع المذهب اإلباضي في عصره، ولم يكن متفرًغا تماًما للتصنيف ونشر 
العلم، بل كان يتحين لذلك ما تيسر له من أوقات قصيرة متقطعة لتدوين ما أمكن في مجال أصول 
الدين والفقه وفروعه. ولذلك لم يكن 5 من المكثرين، فلم ُيؤثر عنه غير كتابين اثنين: «منهج 

الطالبين وبالغ الراغبين»، و«اإلمامة العظمى».
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ونظًرا لتلك األسباب َفِإنهُ ال ُيعرف بالتحديد تاريخ ميالد وال وفاة هذا الفقيه الجليل، والراجح 
أَنهُ «من مواليد آخر القرن العاشر الهجري، وذكره مشهور إلى سنة ستين بعد األلف، أي: في إمامة 

اإلمام سلطان بن سيف، ثاني إمام من اليعاربة...
وكان قد خلف على أمّ اإلمام ناصر بن مرشــد، بعد خروجها من زوجها الشــيخ مرشد، وعاش 
اإلمام ناصر ربيًبا له، وطالًبا معه، حتى جهزه إماًما للمســلمين في ســنة أربــع وثالثين بعد األلف 
للهجرة، وكان ســن اإلمام في ذلك الوقت نيًفا وعشــرين... وما زال الشــيخ خميس عضًدا وساعًدا 
لإلمام، مرة يقود الجيــوش، ومرة يحافظ على المراكــز، ومرة ينضم تحت القيــادة التي يقودها 

غيُره(1) إلى أن توفاه اهللا تعالى(2)».

2 ـ التعريف بكتاب «منهج الطالبين وبالغ الراغبين»:
عّرف اإلمام خميس بن سعيد الشقصي بنفسه كتاَبه منهج الطالبين في مقدمته التي قال فيها: 
«لّما رأيــت العلَم قد قل طالُبه، وتقاصر أكثر الناس عن الرغبة فيه، وكلّت الهمم عن الوصول إلى 
مقامات الســلف الماضين، وعجزت عن درك مقاصد السابقين، أعملُت خاطري في تصنيف مختصر 
أجمع فيه معالم الشــريعة وأنظم فيه شــتات الفقه، وأبيّن أصله وفروعه، وأجعل مســائله مشروحة 
مجموعة، متجاورة متتابعة مشــروعة. فجمعت فيه بغاية اإليجاز الذي ال يكــون معه مالل، واختصار 
أ عشــرين  ال يزوي به إقالل وال إخالل، وســميته كتاب منهج الطالبين وبالغ الراغبين. وجعلته مجز
جــزءًا.. يحتوي على ضروب من علوم الشــريعة، وفنون من العلم مجموعة، وجعلتــه معلًما باألقوال، 

ومفصًال بالفصول، لمطالعة المسائل، تقريًبا عن اإلطالة والماللة»(3).
وقد عدد اإلمام خميس الشــقصي األبواب العشــرين التي تضمنها كتابــه. وأولها ال يحوي 
إشــارات مفيدة لمقاصد الشريعة لتعلقه بمســائل نظرية في تقســيم العلم وفضله، ومسائل في 
علوم القرآن والعقيدة. أما ســائر األجزاء األخرى فقد تعلقت بالفروع الفقهية العملية، وبالتالي 

خميس بن سعيد بن علي الشــقصي، منهج الطالبين وبالغ الراغبين، تحقيق سالم بن حمد بن سليمان الحارثي، ُعمان، وزارة   (1)
التراث القومي والثقافة، ط2، 1413هـ ، 1993م ص 8، (من مقدمة المحقق).

ومما ورد بشــأنه 5 أنه «أحد أقطاب العلم والسياسة في النصف الثاني من القرن العاشر والنصف األول من القرن الحادي   (2)
عشــر. ولد بنزوى ثم انتقل إلى الرستاق ونشأ فيها، وتزوج من أم اإلمام ناصر بن مرشد بعد وفاة زوجها، فتربى اإلمام ناصر 
في حجره وتحت رعايته. عقدت اإلمامة لإلمام ناصر على يديه فكان عضده األيمن، صحبه إلى نزوى ورافقه في غزواته وأصبح 
قاضًيا للمســلمين وقاد جيش اإلمام لفتح مسقط. سار قاصًدا «بوشر» فأرسل إليه البرتغاليون يطلبون منه الصلح فأجابهم إليه 
وتصالح معهم وكف القتال، ولذا فهو يعد من مؤسســي دولة اليعاربة». انظر: معجم أعالم اإلباضية قســم المشــارقة: إعداد: 

د. محمد ناصر ومجموعة باحثين، (قرص مدمج) معجم أعالم اإلباضية، نشر جمعية التراث: غرداية، الجمهورية الجزائرية.
خميس بن سعيد الشقصي، منهج الطالبين، ج 1، ص 8.  (3)
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فقد كانت اإلشــارات والتنبيهات إلى مقاصد الشريعة اإلســالمية فيها مبثوثة في طيات األبواب 
الفقهية التي ميزهــا المصنف باســم «األقوال» وما اشــتملت عليه من فصول جامعة للمســائل 
الفقهية التي يروم الشــيخ خميس أحياًنا إلى بيان الِحكم من تشريعها والمصالح المترتبة على 
تقرير أحكامهــا، أو اعتماده مقاصَد الشــريعة فيها مرجًحا لحكمٍ فيها علــى آخر. بحيث تظهر 
المقاصد والمصالح لديه أحياًنا في طيات التكييف الفقهــي للفروع التي يتناولها بالدرس بغية 

تقرير أحكامها الفقهية.
فالكتاب إًذا مع أَنهُ جامٌع لتلــك الموضوعات المتباينة، فإنه يمكــن تصنيفه ضمن المصنفات 
الفقهية من دون غيرها، لغلبة الجانب الفقهي فيه على غيره غلبة واضحة. وما وجود تلك المباحث 
النظرية في الجزء األول منه إال مجّرد افتتاح لدراســته الفقهية بتلك المضامين العقدية والمنهجية 
المهمة كمدخل نظري ال بد منه قبل عرض المسائل الفقهية وأحكامها التي هي الغرض األصلي من 

تأليف الكتاب.
فالمصنف من دون شــك عبارة عن موســوعة فقهية جامعة لمختلف األبواب والمباحث والفروع 
الفقهيــة وتبيين أحكامها. ومن ثم فإن اســتخالص موضوع مقاصد الشــريعة منه، يتطلب ال محالة 
القيام باستقراء شــبيه بالمسح الذي يشمل المســائل الفقهية، بغية الوقوف على المواضع التي نبه 

فيها إلى المقاصد الشرعية ومصالح المكلفين.

ø«ÑdÉ£dG è¡æe »a ó°UÉ≤ªdG IÉYGôe »a »°ü≤°ûdG  è¡æe :»fÉãdG  Ö∏£ªdG

1 ـ تعليل األحكام عند الشيخ خميس الشقصي:
من المعلوم أن التعليل بالمصالح هو أســاس موضــوع المقاصد، فإنكار إمــكان تعليل األحكام 
الشــرعية، والقــول بمحض التعبــد فيها ووجوب تلقيهــا من دون البحــث في عللهــا أو الِحكم من 
تشــريعها، ذلك يســتتبع حتًما القول بأن البحث في المقاصد ال فائدة فيه وال جــدوى ُترجى منه، 
وهو منهج الظاهرية ومــن نحا نحوهم. بخالف القــول بتعليل األحكام الفقهيــة، فإنه يقتضي تتبع 
األدلة التفصيلية التي أشارت إلى علل األحكام، لالســتفادة منها بصورة مباشرة، وتتبع ما لم تشر 
منها إلى المقاصد والِحكم الســتخالص مقاصدها في ضوء ســابقاتها. وهذا هو منهج جمهور األمة 

اإلسالمية على مختلف مذاهبهم، من أهل سنة وإباضية ومعتزلة وشيعة زيدية وغيرهم.
والشيخ خميس بن ســعيد الشــقصي هو كغيره من فقهاء اإلباضية يقول بتعليل األحكام، ويعمل 
على إظهارها في بعض المواضع خالل نظره في الفروع والمســائل الفقهية الفرعية لتقرير أحكامها 

العملية.
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فالقــول بالتعليل هو منهج واضح وقطعي لديــه، يصرح به أحياًنا، بل إنه لــم يقتصر في قوله 
بالتعليــل على جانب المعامــالت في عالقة المكلفيــن ببعضهم، بل هو يقر بالتعليــل حتى في دائرة 
ا من  الشــعائر التعبدية في ما اصطلح عليه الفقهاء باســم «العبادات»، ولكن فــي مواضع قليلة جد

الكتاب.
ويتضح ذلك في تعليله لألذان بأن الحكمة من مشروعيته هي جمع الناس ألداء صالة الجماعة 
فضًال على كونــه تنبيًها لمعنى الصــالة، حيث أورد في «القول األحد عشــر»(1) مــن الجزء الرابع 
«قولــه بعد إيراده لحادثة أْمره ژ بالًال باألذان لما نام الرســول وأصحابه عن الصبح حتى طلعت 
الشــمس»: «... فثبت في معناه فعل النبــي ژ أن األذان ِإنَما هو الجتمــاع الناس لصالة الجماعة 

وتنبيه وتذكرة لمعنى الصالة»(2).
كما يتضــح ذلك في تعليل الفــرق بين هيئة الركــوع المفرد وبين الســجود الثنائي في كل 
صالة. حيث أورد في «القول السادس عشــر» من الجزء الرابع: «فإن قال قائل: فما العلة في أن 
الركوع واحد، وأن الســجود اثنان؟ قيل له: إن رسول اهللا ژ قال صالة القاعد على النصف من 
صالة القائم إذا لم يكن به علة، وكان في التقدير أن السجود من حال القعود، والركوع من حال 
القيام، فجعل الســجود اثنين لتكافئ الركوع ألنه واحد، وأيًضا فإن الســجود أسهل من الركوع، 
فلما كان أســهل طالبهم به، وكانت الســجدتان تقومان مقام الركوع الواحد كالمسافر والمقيم، 
فلما كان المســافر تناله المشقة والشــدة، طولب بركعتين، وكان للمقيم يســر وسهولة، طولب 

بأربع ركعات»(3).
وهذا إمعان في تعليل حكم شــعائري قلمــا يجرؤ على القول به أصحــاب التعليل الذين يكتفون 
عــادة بالتعليل في دائرة المعامالت من دون أحكام العبادات التــي يصرحون باختصاص اهللا بعلمها، 
وأن أمرهــا تعبدي غير قابل لكشــف ِحكمه والمقاصــد منه. ولكن ذلك ال يعنــي أن اإلمام خميس 
الشــقصي يقول بالتعليل على إطالقــه، بل هو ُيقر به حيثما انكشــف له المعنى الذي يســتقي منه 
مقصد الشــارع، بخالف ما إذا لم تنكشف له حكمة تشــريع الحكم، فإنه ال يعمد إلى تعقب العلل 
لألحكام الشرعية، بل يتوقف عند بيان الحكم ويعّف عن التعليل. وقد يصرح أحياًنا بخفاء ما اختص 
الشارع بعلمه، كما في بعض المسائل الشــعائرية، ومنها «تحديد موعد ليلة القدر» وذلك بقوله في 
«القول الثاني» من الجزء السادس: «والذي عندي أن اهللا تعالى أخفى ليلة القدر في شهر رمضان 
على األمة، ليجتهدوا في العبادة ليالي شهر رمضان كلها طمًعا في إدراكها، كما أخفى ساعة اإلجابة 

هكذا وردت في الكتاب، على خالف عبارات األبواب األخرى التي جاءت بصيغة األرقام الترتيبية.  (1)
منهج الطالبين، ج 4، ص 118.  (2)
المرجع السابق، ج 4، ص 177.  (3)
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في يوم الجمعة، وأخفى الصالة الوســطى في الصلوات الخمس، واسمه األعظم في األسماء، ورضاه 
في الطاعات، ليرغبوا في جميعها، وسخطه في المعاصي، لينتهوا عن جميعها»(1).

ا يبرهن على حرص اإلمام خميس الشــقصي على كشف علل األحكام والِحكم من تشريعها  َوِمـم
أنه صرح بالحكمة من خفاء تلك األحكام، مع أن األحكام نفســها تعبديــة غير معقولة المعنى. فهو 
لم يسع إلى محاولة تحديد موعد ليلة القدر وال الصالة الوسطى وال األعظم من أسمائه...التي قد 
يتجرأ البعض على الخوض فيها بالقطع أو الترجيح، ومع ذلك فإنه لم يفوّت الفرصة لبيان الحكمة 

من ذلك الخفاء، وذلك بدوره نوع من التعليل للمسائل مع خفاء أحكامها.

2 ـ صيغ التعبير عن المقاصد عند الشيخ خميس الشقصي:
لم يلتزم الشــيخ خميس بن سعيد الشــقصي منهًجا موحًدا في التعبير عن المقاصد الشرعية، 
كما أنه فضًال على عدم حرصه على إبراز محال المقاصد في كل المســائل، واكتفائه ببعضها، فإنه 
لم يلتزم صيغة واحدة في التعبير عن المصالح والمقاصد الشرعية. بل تراوحت طرقه في ذلك بين 

التصريح بالمقصد، والتعبير بصيغة المفعول ألجله، وصيغ «ألن» و«لئال» و«ألجل».
أ ـ صيغـــة التصريح بالمقصد: وذلــك بأن يســتعمل المصنف عبارة «القصــد» أو«المقصد» 
بصريــح اللفظ، كما في قوله في بيــان المقصد من حكم الختان في «القــول الثاني والثالثون من 
الجزء الثاني»: «وإذا ُخلق إحليل إنســان مكشــوف الحشــفة كالختان، لم يجب عليــه الختان، ألن 

القصد بالختان إظهار الحشفة، فإذا ظهرت فقد ُوجدت البغية»(2).
ب ـ صيغـــة المفعول له: وذلك بأن يعبّــر المصنف عن المقصد الشــرعي بصيغة المصدرية 
الدالة في اللغة على «علة اإلقدام على الفعل»(3) وهو الغرض من الحكم الشــرعي أو فعل المكلف، 
وهو المتعارف لدى أهل اللغة بالمفعول ألجله، كما في قوله في «القول الثاني والثالثون» من الجزء 
الثاني، في بيان المقصد من ختان المرأة: «وأما النســاء فليس الختان واجًبا عليهن، ويؤمرن بذلك 

إكراما ألزواجهن»(4).
ت ـ صيغة ألجل: وهي صيغة صريحــة في بيان المقصد، من ذلك ما جاء في قوله في «القول 
الثاني والثالثــون» من الجزء الثاني، في بيــان مقاصد المكلفين من الجنوح إلــى التقية: «ويجوز 

منهج الطالبين، ج 6، ص 22.  (1)
المصدر السابق، ج 2، ص 437.  (2)

جــاء في تعريفات الجرجاني: (المفعول له): هو علة اإلقدام على الفعل، نحــو: ضرْبته تأديًبا له»، انظر: الجرجاني، علي بن   (3)
محمد بن علي، كتاب التعريفات، تحقيق إبراهيم األبياري، بيروت، دار الكتاب العربي، ط2، 1413هـ/ 1992م، ص 288.

منهج الطالبين، ج 2، ص 436.  (4)
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إضمار العداوة ألهل الكفر وإظهار الوّد لهم ألجل التقية»(1). واحتج لذلك بقول الرســول ژ : «إن 
شر الناس منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء فحشه»، وعبارة الرسول ! ـ أيًضا ـ واضحة 

في تعليل المصانعة المشروعة، وهو ما قصده اإلمام خميس الشقصي بعبارة «التقية».
ا في بيان المقصد، من ذلك ما جاء في قوله  وهي صيغة صريحة أيًضا لغوي :« ث ـ صيغة «ألن
في «القول الحادي والثالثون» من الجزء السابع عشر، في بيان المقصد من المكاتبة: «والمكاتبة: 
ا ُيرجى فيه وفاء، فإن سيده يؤمر أن  شراء العبد نفسه، من سيده. فإذا طلب العبُد ذلك، وكان ِمـم
ُيكاتبه، وال يمنعــه، ألن المكاتبة توجب الحرية، والحرية أفضل من الرق. فإذا حصل للســيد ثمن 

عبده، وأجر المكاتبة، فال نحب له أن يمتنع من ذلك»(2).
ومن ذلك أيًضا ما جاء في قوله في «القول الثالث عشــر» من الجزء الثامن عشــر، في بيان 
المقصد مــن التفريق بين اإلبــل والغنم الضالة: «وفّرق رســول اهللا ژ بين ضالــة اإلبل، وضالة 

الغنم، ألن اإلبل تقدر على ما ال تقدر عليه الغنم، من الرعي والشرب»(3).
ج ـ صيغـــة «لئال»: وهي صيغة تفيــد مقصد درء المفســدة أو تجنب وقوعهــا، خالًفا للصيغ 
الســابقة الدالة على جلب المصالح. ومن ذلك ما جاء في قوله في «القــول الثاني والثالثون» من 
الجــزء الثاني، في بيان المقصد من إنــكار اإلعراض عن المتحدث: «واإلعــراض عن المحّدث من 
ســوء األدب، واإلقبال على المعرض ليس من األدب، وإذا كنَت مع رجل فال تمشينّ عنه حتى يفرغ؛ 

لئال يظن أنّك مستخّف بدعائه»(4).
ومع أن اإلمام خميس الشــقصي لم يحتج في ذلك بدليل قرآني، واكتفى بإيراد هذه المســألة 
ضمن ما ســماه «أدب النفس»، فإنه ال يمكن أن تفوته حادثة الرسول ژ مع الصحابي عبد اهللا بن 
أم مكتوم، التي نزل فيهــا قوله تعالى: ﴿ ! " ❁ $ % & ﴾ [عبس: 1 - 2](5). وبالتالي فإن 

المقصد الشرعي لهذه المسألة قد استفاده ابتداءً من وروده في سورة عبس.

٭ ٭ ٭

منهج الطالبين، ج 2، ص 448.  (1)
المصدر السابق، ج 17، ص 190.  (2)
المصدر السابق، ج 18، ص 301.  (3)
المصدر السابق، ج 2، ص 441.  (4)

وانظر سبب نزولها، في تهذيب أسباب النزول للواحدي، بطرف تفسير الجاللين، دار الفجر اإلسالمي، ط1، 1423هـ ، ص 79.  (5)
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المتتبع للمسائل الفقهية التي تعرض لها الشيخ خميس الشقصي بالنظر، والمواضع التي أشار 
فيها إلى الِحكم والمقاصد الشــرعية، يتبين له أن اهتمامه بكشف المقاصد لم يقتصر على جانب 
مقاصد الشــارع وحده، بل تعداها إلبــراز مقاصد المكلف أيًضا، كلما رأى أن المســألة محل نظره 
تقتضي ذلك. ومن ثم فقد كان نظره الفقهي شــامًال لكال الجانبين من المقاصد: مقاصد الشارع 

ومقاصد المكلف.

:ø«ÑdÉ£dG è¡æe πFÉ°ùe ∫ÓN øe ´QÉ°ûdG  ó°UÉ≤e :∫hC’G Ö∏£ªdG

تتبين مقاصد الشارع وفق نظر الشيخ خميس الشقصي، من خالل نظره في الكثير من المبادئ 
الشرعية والفروع الفقهية والمسائل العملية، ومنها ـ على سبيل الذكر ال الحصر ـ المسائل اآلتية:

1 ـ مقاصد إنكار المنكر:
حيث بيّــن مقاصد حكم وجوب إنــكار المنكر ولو لم يأمــر به اإلمام، ألن عــدم األمر به «ال 
ُيخرجه من عموم األمر به». وتتمثل مقاصده الشرعية في «المناصحة لبعضهم بعًضا، واإلنصاف في 
ما بينهم، وإصالح ذات بينهم، وإرشاد ضالهم، وتعليم جاهلهم، وحفظ أموال بعضهم بعًضا، وتوفير 

أعراضهم، والكف عن التجسس وإظهار عوراتهم، وستر محاسنهم»(1).
وبذلك يتبين أن مقاصد إنــكار المنكر عنده هي: مصالح تبادل النصــح، والعدل، واإلصالح، 
واإلرشــاد، والعلم، وحفظ األمــوال واألعراض. وكلهــا مصالح ضروريــة أو مرتبطــة بالضرورية، 

ال تستقيم حياة الناس إال بها.

2 ـ مقاصد اإلشهاد في الدْين:
فبيّن أن الِحكم من نْدب اإلشهاد كثيرة، حصرها في وجهين: «أحدهما: تنزيًها لمن عليه الحق 
أن ال يطمع في اإلنكار...ولئال يدخل عليه التهمة في دعوى الــذي له الحق في القلة والكثرة، وألن 
اإلنســان محل للحوادث، وال يدري ما يصير إليه أمره وانتهاء خاتمته من قتل، أو هدم، أو غرق، أو 

حرق، أو موت فجاءة... والوجه الثاني: إحراز مال من له الحق خوف التضييع أو اإلنكار...»(2).

منهج الطالبين، ج 8، ص 11.  (1)
المصدر السابق، ج 11، ص 7، 8.  (2)
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مقاصد اإلشــهاد تتمثل عند الشــيخ خميس الشــقصي في: صوْن المدين من  وبذلك يتبيّن أنّ 
الطمع في اإلنكار، وال تدخل الشــبهة في مقدار المال، وفي ضمان حق الدائن في األحداث الطارئة 

على المدين، وأخيًرا صون المال من الضياع واإلنكار.

3 ـ مقاصد إسقاط الخليفة عمر السم الجزية عن بني تغلب:
وقد ناصر الشــيخ خميس الشــقصي اجتهاد الخليفة عمر، وبيّن الِحكم الشــرعية في اجتهاده 
(بقوله: «َوِإنَما اســتجازوها لترك الجزية، لما رأى من نفارهم وأنفهم منها، وعلم أَنهُ ال ضرر على 
المسلمين من إسقاط ذلك االسم عنهم واستوفاها منهم َحتى ضاعف عليهم الصدقة. وكان في ذلك 

رتق ما خلق من فتقهم مع استيفاء حقوق المسلمين من رقابهم»(1).
فاجتهاد الخليفة عمر (حقق عدة مصالح حصرها الشــيخ خميس الشــقصي في: ضمان والئهم 
للدولة اإلســالمية، ودرء خطر التحاقهم بالكفــار المحاربين، وعدم ارتكاب محظــوٍر بمجرد تغيير 
االســم، إذ العبرة بالمعاني ال بالمباني، واستيفاء حقوق المســلمين المالي بدفعهم ما يعادل ضعف 

الزكاة المفروضة على أغنياء المسلمين.

4 ـ مقصد التفريق بين ضالة اإلبل وضالة الغنم:
وهي من المســائل المعلومة المتواطأ على حكمها، نظًرا لورود نصــوص حديثية فيها تقّر ذلك 
التفريق. والشيخ خميس الشقصي يعلّل ذلك التفريق بقوله: «وفرق رسول اهللا ژ بين ضالة اإلبل، 
وضالة الغنــم؛ ألَن اإلبل تقدر على ما ال تقدر عليه الغنم، من الرعي والشــرب»(2). وبناءً على هذا 
التعليل ألحق المصنف اإلبل الضالة التي ال تقدر علــى الماء والرعي، لبعدها عن العمران، بالغنم 
الضالة، وإخراجها من عموم النهي الوارد في حديث «ال يؤوي الضالة إال ضال»(3). فقال في ذلك: 
«...فعلى هذا يحتمل أن تكون الضالة التي أباح رســول اهللا ژ أخذهــا من جملة ما توعد عليه من 
أخذ الضوال: ما خرج من البلدان، وصار في المواضع التي ال يصل أربابها إليها، وال ترجع هي إلى 

القرى التي خرجت منها»(4).
بل إن الشيخ خميس الشقصي يعتبر في من عمد إلى اإلبل الضالة النائية عن البلدان وال تقدر 
على الرعي والشــرب، وأخذها ليحفظها عنده، أنه مطيع هللا تعالــى، إذا كان قاصًدا بذلك حفظها 

منهج الطالبين، ج 5، 234.  (1)
المصدر السابق، ج 18، ص 301.  (2)

أخرجه أبو داود وابن ماجة وأحمد.  (3)
منهج الطالبين، ج 18، ص 302.  (4)
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إلى أن يأتي صاحُبها ألخذها. حيث يقول فــي تقرير ذلك: «فمن وجد بعيًرا ضاًال في وضع ال يقدر 
فيه البعير ورد الماء وال رعي الشــجر. فأخذه قصــًدا منه إلى حفظه إلى ربه، واحتســاًبا له، فهو 
مطيــع هللا 8 في فعله، ألن النبي ژ لم ينه عن حفظ بعير هــذا وصفُه»(1). وبذلك يتجلى بوضوح 
أن المصنف لم يكتــف بأخذ النص على ظاهره، بــل نظر إلى أبعاده ومقاصده الشــرعية، فلم ير 
غضاضــة في إحالة الحكم بتغير الســبب الــذي أدى إليه. كمــا أنه علق في تقريــره ذلك الحكَم 

االجتهادي على مقصد المكلف وجوًدا وعدًما.

5 ـ مقاصد منع تلّقي األجالب:
وهو أن يعترض التجار قوافل التجارة لشراء ما لديهم من عروض قبل وصول القافلة التجارية 
إلى الحضر. وقد نهى الرســول ژ عن ذلك لما فيه من مفسدة عبّر عنها الشيخ خميس الشقصي 
بقوله: «ونهى ـ أي الرســول ژ ـ أن تتلقى األجالب، وأن يبيع حاضر لباد. وهو أن تتلقى الجلوبة، 
فيشــتريها ويتحكم على الناس في بيعها لهــم. فقال: دعوا الناس يــرزق اهللا بعضهم من بعض»(2). 
فقد بيّن الشيخ خميس الشــقصي بوضوح أن الحكمة من ذلك النهي هي منع تجار الحضر المتلقين 
لنظرائهم الوافدين من التحكم في األسعار المتأتي لهم من احتكار السلع التي حصلوا عليها بطريقة 

تلقّي األجالب.

6 ـ مقاصد المكاتبة:
 B A @ ﴿ :وقد أشار إليها الشيخ خميس الشقصي في سياق تفسيره لقوله تعالى
J I H G F E D C ﴾ [النور: 33]. بعد أن قرر أَنهُ «ينبغي لسيده أن يضع 
عنه من ثمنه الربــَع، أو بقدر ذلك. فإن لم يفعل فهو آثم»، ورجح الــرأي القائل بأن المكاتب حر 
ا ُيرجى  من حين مكاتبته ال بعد أن يؤدي ما كوتب عليه(3)، فقــال: «فإذا طلب العبد ذلك. وكان ِمـم
فيه وفاء، فإن ســيده يؤمر أن يكاتبه وال يمنعــه؛ ألن المكاتبة توجب الحريــة. والحرية أفضل من 
. فإذا حصل للســيد ثمن عبده، وأجر المكاتبة، فال نحب لــه أن يمتنع من ذلك»(4). فالحكمة  الرق
من حكم المكاتبة إًذا هو مقصد «الحرية»، وهو مقصد شرعي استخلصه الفقهاء من استقراء األدلة 
التفصيليــة الواردة في معنى تحرير الرقيق، فعبروا عنه بقاعدة «الشــارع تــوّاق إلى الحرية»، وهو 

مقصد شرعي عظيم بال شك.

منهج الطالبين، ج18، ص 302.  (1)
المصدر السابق، ج 14، ص 16.  (2)

المصدر السابق، ج 17، ص 186.  (3)
المصدر السابق، ج 17، 190.  (4)
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لم يكتف الشــيخ خميس الشــقصي ببيان خصوص المصالح التي أنيطت بهــا الفروع الفقهية، 
بل تعدى ذلك إلى بيان أحكام المســائل التي تتفاوت فيها المصالح واســتحال على المكلفين جلبها 

جميًعا، فكشف طريقة إجراء الموازنة فيها، من خالل نظره في تلك المسائل، ومنها:

1 ـ تقديم مصلحة النفس على مصلحة المال:
ويتضح ذلك من قوله ـ في ســياق حديثه عن مسألة تقديم المال للجبابرة لدفع أذاهم ـ «فإن 
كانوا دفعوا ذلك من أموالهم فجائز للمســلم أن يؤثر نفســه على مالــه، وأن ينفق ماله في صالح 
نفســه ودينه، وقد أمر اهللا بذلك. وإن كانوا دفعوا ذلك من بيت مال المســلمين على سبيل ما كان 
ُيدفع للمؤلفة فجائز ذلك(1)». وعبارة المصنف واضحة في ترجيح مصلحة النفس على مصلحة المال 

وال تحتاج إلى تفصيل وال تأويل.

2 ـ تقديم مصلحة مال الغير على مصلحة النفس:
ويتبيــن ذلك من خالل قولــه: «قال أبو محمد: من أخــذه جبّار على أن يدلــه على مال رجل، 
فال يجوز له أن يدلّه ولو توعده بالقتل وقتله علــى ذلك. وإن أجبره ودله كان عليه اإلثم والضمان 
ويسمى ظالًما. وأما إن عّرضه للقتل على أن يعطيه كذا وكذا، ولم يقدر على الذي طلبه منه وخاف 
القتل، فأخذ من مال غيره وفدى نفســه من القتل فال إثم عليه، وعليه الضمان؛ ألن هذا أحيا نفسه 

من القتل. وجائز له أن ُيحيي نفسه إذا أمكنه ذلك»(2).
ففي هذا المثال عرض الشــيخ خميس الشــقصي مســألتين كالهما في الموازنــة بين مصلحة 
النفس ومصلحة مال الغير. ولكن وجه الخالف بينهما يتمثل في أن المســألة األولى كان مال الغير 
فيها مقصوًدا للجبّار، فال مجال فيها للفداء، وفي اإلرشاد إليه تفويت لذلك المال. بخالف المسألة 
الثانية فالمقصود فيهــا الحصول على مطلق المال، وفداء النفس بمــال الغير ليس فيها تفويت له، 

طالما أنه ملتزم بضمانه.

3 ـ تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة:
ويتضح ذلك مــن خالل تقديم الشــيخ خميس الشــقصي لمصلحة عامة المســلمين فــي الدولة 
اإلســالمية على مصلحة الفقراء منهــم، حيث قضى بجواز اســتعمال أموال الزكاة وهــي حق الفقراء، 

منهج الطالبين، ج 2، ص 641.  (1)
المصدر السابق، ج 2، ص 646.  (2)
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لحماية البالد من أخطار األعداء. حيث يقرر أن «للمسلمين أن يستعينوا بجميع الصدقات والصوافي ما 
داموا محتاجين إلى ذلك، وما اســتعان به المســلمون وأنفقوه من مال اهللا عند حاجتهم إليه في إقامة 
الدين وإعزاز الدعوة في وقت خوفهم عليها فليس عليهم أن يغرموا للفقراء من ذلك شــيًئا بعد ســكون 
األمر ووضع الحرب أوزارها وأمن المسلمين من خوفهم... وإقامة عساكر المسلمين والذب عن بيضتهم 

أحق وأولى من إعطاء الفقراء، إذا خيف على الدولة أن يظهر عليها عدوها وُتنتهك حرمتها»(1).

4 ـ تقديم مصلحة النفس على جلب المصالح ودرء المفاسد الجزئية:
ويتبيّن ذلك من خالل قوله في سياق حديثه عن الختان: «ومن أسلم في وقت يخاف على نفسه 
من الختان أو ال يجــد من يختنه، فله تأخير ذلك إلى أن يأمن على نفســه... وذلك إذا خاف على 
نفسه التلف لشدة البرد أو معنى غير ذلك، فله تأخير الختان إلى وقت يرجو فيه السالمة، فجعلوا 

له العذر مع الخوف على نفسه مع وجوب الختان عليه»(2).
كما يتبين ذلك أيًضا من خالل تجويزه كشــَف عورة المســلم المكلف لضــرورة حفظ النفس، 
في قوله: «وإذا أســلم الرجل وهو غير مختتن فله أن ُيظهر فرجه لرجل يختنه، وللرجل ذلك؛ ألنه 
حال ضرورة، ويستر فرجه إال موضع الختان. وكذلك المرأة التي تحتاج إلى أن يعالجها الطبيب إن 
عرض لها وجع قريب من فرجها فلهــا أن تريه الطبيب، وتخرج ذلك الموضع وحده، ويعالج وواحد 

من أوليائها حاضر»(3).

5 ـ تقديم ُحرمة الميت على مصلحة النسل:
وهذه من المســائل التــي يجدر النظــر إليها في إطــار ســياقها التاريخي، ومــا يكتنفها من 
خصوصيــات، وال يتقرر حكمهــا باعتبارها فرًعا فقهًيا مجــّرًدا. ففي إطار ذلك الســياق يمكن فهم 
ره الشيخ خميس الشــقصي خالل نظره في هذه المسألة الفقهية، حيث قرر أنه إذا  الحكم الذي قر
ماتت المرأة الحامل، َفِإنهُ ال يجوز فتح بطنها الســتخراج الجنين. وفي ذلك تقديم لمصلحة ُحرمة 
الميتة على مصلحة الجنين الحي، وهي مســألة مندرجة ضمن أصل مصلحة النسل في  جســد األمّ 
اصطالح األصوليين. فقال: «وإن ماتت المرأة والولد يتحرك فــي بطنها، فال ُيخترق بطنُها ويخرج 
الولــد، ومن أخرق بطنها، فعليه أرش ما حدث فيها بمنزلة أرشــها في الحيــاة، كان الفاعل لذلك 

ا صنع»(4). زوًجا أو غيره، وعليه االستغفار ِمـم

منهج الطالبين، ج 5، ص 18.  (1)
المصدر السابق، ج 2، ص 437.  (2)
المصدر السابق، ج 2، ص 469.  (3)
المصدر السابق، ج 3، ص 454.  (4)
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كما تتحقق مقاصد الشريعة في جانب الشارع، فهي متحققة أيًضا في جانب المكلفين. والشيخ 
خميس الشقصي لم يفته هذا الجانب المهم، بل كان حاضًرا لديه خالل نظره في الكثير من الفروع 
الفقهية والمسائل العملية، وكثيًرا ما علّق عليه بناء األحكام الفقهية التي توصل إلى تقريرها. ومن 

جملة تلك المسائل التي تعرض لها ما يلي:

1 ـ إحالة قصد المكلف للحكم في الزكاة:
ويتجلى ذلك في قول الشيخ خميس الشقصي: «وإن قال له اعطني من مالك فأعطاه من زكاته 
وهو ممن يســتحق الزكاة بال شــك فجائز له ولو لم ُيعلمه في بعض ما قيــل، وإذا ارتاب في أمره 
فال أحب أن يعطيه من الزكاة إذا لم يســأله وسأله من ماله، وإن فعل ذلك وهو يعلم أنه فقير لم 
يبن لــي أن عليه في ذلك ضماًنا إذا قصد بعطيته أن ذلك عما يلزمه من الزكاة»(1). فقد علق حكم 
الجواز مع ســقوط الضمان على قصد المزّكي أن المال الذي أعطاه لمن طلبه هو جزء من الزكاة. 
بما يعني أنه إن لم يقصد ذلك، كان عليه دفع الــزكاة بعد ذلك كاملة ال ينقص منها الجزء الذي 

أعطاه سابًقا.

2 ـ إحالة قصد المكلف للحكم في البيع:
ويتجلى ذلك في قول المصنّف: «وأما الذي يشــتري من رجل شيًئا بدراهم فيها صفر، أو كلها 
صفر، والبائــع عالم بأنها صفر، ذلك جائز، ما لم يقصد أحــد المتبايعين إلى نية الحرام... وإن 
كان ال يعلم أن فيها صفــًرا إال بالظن، فليس عليــه أن يخبر المقَضى، كان بصيــًرا بالنقد، أو لم 
يكــن، إذا لم يقصد إلى التدليس بذلــك»(2). وعبارة المصنف هنا واضحة فــي كال الموضعْين في 
التدليل على تعليق الحكــم الفقهي على قصد المكلف. ففي الموضــع األَول علق الحكم على انعدام 
قصد ارتكاب المحرم، وفــي الموضع الثاني علقه على انعدام قصد التدليس. كما نجد نفس المعنى 
في قوله فــي البيع أيًضا في موضع قريب من الموضع الســابق: «وإن كانت (أي الدراهم) إذا خلط 
فيها غيرها من النقد، صارت في التعارف، بعض يأخذها، وبعــض يردها. فإذا لم يقصد فيها إلى 
تدليس، وإنما قصد إلــى إحضار النقد الجائز، أعجبني أن يجوز ذلــك»(3). فقد قرر حكم الجواز، 
ولكنه علقه على قصد المكلف إلى عــدم التدليس بل محض النقود الجائزة، مع أن ذلك ال يتطابق 

مع واقع تلك النقود.

منهج الطالبين، ج 5، ص 30.  (1)
المصدر السابق، ج 14، ص 303.  (2)
المصدر السابق، ج 14، ص 304.  (3)



د. محمد البشير الحاج سالم 287المقاصد والمصالح الشرعية

3 ـ نوط مدلول الغش بقصد المكلف:
حيث ال يكــون فعل المكلف مندرًجا في مدلول الغــش إال إذا كان مقترنا بقصده المتوجه إليه. 
ويتضح ذلك بجالء في قوله: «والغش... تغيير الصــورة عن ما هي عليه. وفيمن يبيع حًبا فيه تراب 
أو حصى أو ســوس. فال يكون ذلك غًشــا، إال أن يجعل هو ذلك فيه متعمًدا ليُكثره به»(1). فمدلول 
الغش عند الشــيخ خميس الشــقصي قاصر على اقترانه بقصد المكلف تغيير صورة الشيء األصلية. 
أما إذا كان فعل تغيير صورة الشيء من قبل المكلف صادًرا عنه من دون قصد الغش، فال بأس به، 
وال يترتب عليه حكم الغــش ديانة وال قضاءً. بحيث يتم البيع بين المتبايعين ال يفســد، وال يكونان 
محــل عقاب في اآلخرة على ذلك، طالمــا أن النية منتفية. ويتبين ذلك من خــالل قوله «وإذا كان 
ذلك فيه، ورأى المشــتري ذلك ظاهًرا فيه، فاشــتراه على ذلك، جاز له أخذ الثمن منه. والبيع له 

فيه جائز على ما وصفت. والغش أن يجعل هو ذلك فيه، ليكثر به»(2).

4 ـ نوط استرجاع الدْين بالزكاة بقصد المكلف:
والمقصود باســترجاع الدين بالزكاة، هو أن يعطي الغني مال الزكاة لمدينه، فيســتعيد بذلك 
دينه منه. وهو فعٌل تتوقف مشــروعيتُه على قصد المزكي، فإذا كان مقصده من إعطاء ذلك الفقير 
عينه مال الزكاة استرجاع دينه، ال تفريج كربه، فال يجوز فعله ألنه تحيٌّل على الشريعة. أما إذا كان 
مقصُده من إعطاء ذلك الفقير عينَه كونه يعرف أنه فقير مدين، فإن ذلك جائز؛ ألن قصد المكلف 
فيه منصب على إقالة عثرة المدين، ال محض استرجاع دينه. لذلك قال الشيخ خميس الشقصي في 
ما نسبه لصاحب «بيان الشــرع»: «ال ينبغي له أن يعطيه الزكاة احتياًال في قبض حقه منه من أجل 
إفالســه، وال ينبغي له أن يحرمه الزكاة وهو فقير محتاج لما يدور فــي قلبه من المحبة ألجل أخذ 
حقه، ولكن يعطيه الــزكاة ألجل فقره ال ألجل حقه الذي له عليه». وعلق الشــيخ خميس على ذلك 
ا قد حصل عليه له، ويعينه به على  بقوله: «ونحب أن تكون نية لــه أن يقصد بذلك إلى خالصه ِمـم
أداء ما قد عجز عن أدائه»(3). فــكالم الفقيهين هنا واضح في تعليق الحكم على مقصده من الفعل. 

فمع أن الفعل الصادر عن المكلف واحد في كال الحالتين، فإن حكمه مختلف باختالف المقصد.

5 ـ نوط حكم الزعاق والنوح بقصد المكلف:
والزعاق والنوْح من األصوات المنكرة التي تعرف عليها عرب الجاهلية خالل الحروب والنوائب. 
وحكمهما الحرمــة أصالًة، ولكنهما قد يأخذان حكًما مغايًرا لحكم الحرمة، بحيث يســتحيل الحكم 

منهج الطالبين، ج 14، ص 212.  (1)
المصدر السابق نفسه.  (2)

المصدر السابق، ج 5، ص 163، 4.  (3)
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باســتحالة مقاصد المكلفين ونياتهم. وفي ذلك يقرر الشــيخ خميس الشــقصي أن «الزعاق والنوح 
من بقايا أفعال الجاهلية. وعلى المســلمين تغييره وإنكاره، إال أنهم أجازوا الزعاق في أيام الحرب، 
إذا أراد الفاعل لذلك االجتماع والتقوّي على العدّو والهيبــة له والترهيب، حتى إنهم أجازوا ضرب 

الطبول للهيبة، وهي من المنكرات. واألعمال بالنيات»(1).

6 ـ عدم اقتران قصد المكلف باللفظ ال يجزئ في الطالق:
ومعناه أن يكتفي الرجل بالقصــد في الطالق من دون التلفظ بكالم يفيد معنى الطالق، فذلك 
ال ُيعتبر منه، بل َيجب أن يصدر منه تلفظ يفيد الطالق، لينفذ طالُقه؛ ألَن الطالق هو بخالف سائر 
تصرفات المكلف األخرى التي تقوم على القصد فضًال على اللفظ. لذلك فإن من نوى تطليق زوجته 
وعقد العزم على ذلك وأقر ذلك الفعل في نفسه، دون أن يتلفظ بشيء، فال طالق واقًعا. وفي ذلك 
يقول المصنف: «ومن نوى طالق امرأته في نفســه، ولم يطلقها بنيتــه، فإنه ال يقع طالقها، ما لم 
يتلفظ بشــيء يوجب الطالق. والنية وحدها ال ُيحكم بها إال في األفعال، ولو كان محكوًما بها، لكان 
المعتقد للقذف قاذًفا، والمعتقد للزنا زانًيا، والمعتقد للصالة مصلًيا... فلما بطل هذا صح أن النية 

وحدها ال ُيعمل بها حتى يكون معها الفعل»(2).
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لم ُيغفل الشــيخ خميس الشــقصي التعرض إلى قطاع القضاء، فتطرق إلى بعض مســائله 
التي وردت مبثوثــة في ثنايا الكتــاب، من دون إفــراد «القضاء» بفصل خــاص. وذلك بحكم 
الصبغة الفقهية للكتاب، المختصة بالنظر في الفروع والمسائل العملية، من دون التنظير. وقد 
كان مبدأ المقاصد حاضًرا في تلك المســائل أيًضا، من دون التصريــح به أحياًنا. ويبدو ذلك 

جليا من خالل المسائل اآلتية:

1 ـ قرار القاضي منوط بدفع الضرر:
ال خالف في أن دفع الضرر أو درء المفاســد ال يعدو كونه من وجــوه جلب المصالح، بل إن 
م على جلب المصالح(3) في اصطالح األصوليين. وقد تبين هذا االتجاه واضًحا  درء المفاســد مقد
في منهج الطالبين في عــدة مواضع، منها ما تعلق بالنزاع على المســاقي في األراضي الزراعية. 

منهج الطالبين، ج 8، ص 22.  (1)
المصدر السابق، ج 16، ص 137.  (2)

يقول اإلمام الســالمي: «دفع المفســدة أهم من تحصيل المصلحة» انظر: عبد اهللا بن حميد الســالمي، طلعة الشمس، وزارة   (3)
التراث القومي والثقافة، سلطنة ُعمان، 1401هـ/ 1981م، ج 2، ص 119.
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«وقيل في رجل ادعى على رجل مسقى في أرضه لمال(1) المدعي، وأنكر ذلك المدعى عليه، وأقام 
المدعي شهوًدا: أن مســقى هذا المال يمر في هذه األرض، بال أن يحّدوا المسقى. قال: إذا صح 
بالبينة العادلة: أن مســقى هذا المال يمر فــي هذه األرض، كان على صاحــب األرض أن ُيخرج 
لصاحب هذا المال مســقى، حيث أراد من هذه األرض، ما لم ير العدول أن على صاحب المسقى 

مضرة في ذلك»(2).
ومع أن المصنف لم يذكــر رفع الدعوى إلى القضاء، فإن ذكر طرفــْي المّدعي والمدعى عليه 
يعني حتًما أن القضية قد ُعرضت على القاضي، وهو الذي يمكنه أن يفصل فيها؛ ألن إذعان المدعى 
عليه لذلك الحكم ال يتحقق إال بحكــم قضائي، طالما أنه لم يقر به ابتداءً. ويتأكد ذلك من خالل 
قوله بعد ذلك: «وســئل أبو ســعيد عن شــجرة أو فســلة أو نخلة مضرة بالطريق، أو مضرة بساقية 
لقوم، وربها غائــب، حيث ال تناله الحجة. فقيــل: إن ذلك ُيرفع إلى الحاكــم، فإذا صح ذلك مع 
الحاكم، أمر بصــرف المضرة، وحكم بذلك من قطع شــجرة أو نخلة، أو فســلة، أو غير ذلك من 

المضار. وال يكون عليهم ضمان ذلك»(3).

2 ـ درء الفساد من مقاصد التعزير:
وهذا أمر مســلم، فهو من أوكد مهمات القضاء في كل عصــر، والحكم موكول تقريُره للقاضي 
بأن يقّدر التعزيــر، وميزانه في ذلك هو تقدير العقوبة الكفيلة بدرء المفاســد. ويتبين هذا المعنى 
في قوله: «وعندي أن التعزير على ما يرى الحاكم، وليس هو بشيء موقت معروف، ِإال على ما يرى 
اإلمام من ذنب الجاني وجهله. وال يكفر اإلمام بتــرك التعزير، كما يكفر بترك الحدود إذا وجبت، 
ـهُ ينبغي له أن ال يترك شــيًئا من المنكرات ِإال نهى عنها، وال شــيًئا مــن الفضائل إال أتاها.  أَنـ ِإال

وال يترك أهل الفساد يجترئون على الفساد»(4).

3 ـ األخذ بالتهمة ضرورة لمقصد درء الفساد:
لم يتفق الفقهاء في قولهم باألخذ بالتهمة لدرء الفســاد، فقد أنكره بعضهم وأجازه البعض 
ن قالوا بجوازه، فقد قال ـ بعــد أن عرض اختالف العلماء  اآلخر، والشــيخ خميس الشــقصي ِمـم
في التهمة في الحدث في األموال والدواب: «والقول عندي بثبوت التهمة في ذلك أرجح؛ ألنه إذا 
ي في األموال  التعد بطلت التهمة في األموال في معاني المحجورات، جاز أن تبطل في األبدان؛ ألن

يقصد بالمال هنا كما في عرف أهل ُعمان: كل زراعة أو نخيل أو أرض.  (1)
منهج الطالبين، ج 9، ص 244.  (2)

المرجع السابق نفسه، ص 244 - 245.  (3)
المرجع السابق، ج 8، ص 25 - 26.  (4)
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فســاد، كما أن التعدي في األبدان فســاد»(1). ثم ســعى المصنّف إلى بيــان الحكمة من تعارف 
المســلمين األخذ بالتهمة من دون اليقين في تعامل الحاكم مع المحكوم، قصد مقاومة الفساد، 
فقال: «َوِإنَما اصطلح المســلمون على األخذ بالتهم، واتفقوا على ذلــك، إلزالة المنكر؛ ألنهم لو 
لــم يعاقبوا بالتهمة، لكثر الفســاد، واجترأ الســفهاء على كثير من المعاصي ولــم يؤخذ عليهم 
شهادة العدول. فلما نظر المسلمون في هذا، وأجمع رأيهم واتفاقهم على األخذ بالتهمة، في حين 
ما يجب عليهم األخــذ بها في مواضعها وحينها ووقتها، اســتئصاًال للباطل ومحًقا للمناكر، وترك 

تظاهر أسباب ذلك»(2).

4 ـ لفظ السيد بال قصد قاٍض بالعتق:
وُيراد بذلك أن يتلفظ المالــك بما يفيد عتقه لعبده صراحة، فإنــه يترتب عليه حق العبد في 
العتق ونيل حريته بمجرد نطق ســيده بذلك. فإذا لم ينصع السيد لذلك بذاته، فإن القاضي يفصل 
بذلك لمصلحة العبد ولو من دون رضا المالك. وفي ذلك يقول الشيخ خميس الشقصي: «إذا تكلم 
المولى بعتق عبده. وحاكمه العبُد، لزمه في الحكم ما صح عليه. فإذا قال الرجل لغالمه: أنت حر. 
يريد أنه صلف، إن ذلك إلى نيته. وإن حاكمه العبــُد، حكم عليه بالعتق. وقول: إذا قصد إلى نفس 
الكلمة، ُعتق بذلك، ولو لم يرد عتًقا»(3). ففي هذه المســألة وبعض المسائل النادرة الشبيهة بها(4)، 
ينفــك التالزم بين قول المكلف وبين مقصده. وذلك إجالًال من التشــريع اإلســالمي الحنيف لتلك 
المســائل التي يتأتى من مجرد قول المكلف فيها مصلحة عظيمة، هي هنا تحرير نفس بشــرية من 
ربقة الرق، وحتى ال يستخف الناس بشأنها ويتجاهلوا أثرها على نفس العبد، فتكون مشاعره مهدورة 
يتالعب بها المالك بعبارات يلفظها متى شــاء من دون تبعات. وبذلك يتبين أن التشــريع اإلسالمي 
ال يجعل الترابط بين األلفاظ والمقاصد أمًرا محتوًما في ُكلّ الفروع الفقهية بال اســتثناء، أو ضربة 
الزب كما يقول قدامى األصوليين. حيث لم يؤثر غياب المقصد في تقرير الحكم في هذا الموضع؛ 

ألن المصلحة متحققة مع انتفاء المقصد.

٭ ٭ ٭

منهج الطالبين، ج 8، ص 38.  (1)
المرجع السابق نفسه.  (2)

المرجع السابق، ج 17، ص 52.  (3)
وهي زيــادة على العتق: الطالق والنكاح. لما جاء في األثر أنه ژ قــال: «ثالث جدهن جد، وهزلهن جد: الطالق والعتاق   (4)

والنكاح»، وقد أورد الشيخ الشقصي هذا الحديث، انظر المرجع السابق.
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مع أن مســعى اســتخالص القواعد النظرية والتقريرات المجردة من الفروع الفقهية والمسائل 
العملية التي ينظر فيها فقيه فذ، ليس هو بالعمل المأمون، وال يمكن االعتماد عليه تماًما؛ ألَنهُ محض 
اجتهاد ال يخلو من مواطــن الخطأ في التماس مقاصد ذلك المصنف من تقريراته الفقهية العملية، 
طالما أنه لم يصرح بذلك المقصد، بل اكتفى بالتطبيق، وقد ال يكون ما استخلصه الدارس المنّظر 
من ثنايا أحكام الفقيه المطبق غير حاضر في ذهن ذلك الفقيه أصًال، بل يدل عليه كالمه احتماًال. 
مع ذلك كله فإن ذلك العمل قــد تكون فيه فائدة عظيمة، تعيد الصلة بين الفقيه واألصولي، وتوثق 
الرابطة بينهمــا، من خالل تجنب التنظير الــذي يصدر عن عقل األصولي وحده بعيًدا عن إســهام 
الفقيه اللصيق بواقع عامة المكلفيــن الذين يقرر أحكام قضاياهم. فضــًال على أن في ذلك العمل 
الذي ينطلق من الدائرة الفقهية العملية، إصباًغا لوصــف المصداقية على تلك التقريرات النظرية 

المستخلصة من الفروع الفقهية، مع أن من استخلصها ليس هو من قررها.
وهذا الحكم ينطبــق على كتاب «منهج الطالبيــن»، فمع أَنهُ كتاب فقهــي محض، وصاحبه لم 
يتوجه به إلى تقرير القواعد واألصول، فإن تتبع الفروع الفقهية التي دارسها وقرر أحكامها، ال يخلو 
من اإلرشاد إلى الكثير من الفوائد األصولية المهمة التي لم يكن بإمكان الناظر فيها أن يعبر عنها 
ر أحكامها الشــيخ  ابتداءً لو أعمل النظر وأجال الخاطر فيها بعيًدا عن تلك الفروع الفقهية التي قر
خميس الشــقصي وعّضدها باألدلة التفصيلية والبراهين العقلية والتكييفات الفقهية، بما جعل مهمة 

استخالصها من مظانها عمًال غير مستعٍص وإن كان محل احتمال واجتهاد.
ومن أهم ما يمكن استخالصه من تلك الفوائد والقواعد التي حواها هذا الكتاب الفقهي القيم 

ما يلي:
أن الشيخ خميس بن ســعيد الشــقصي يقول بتعليل األحكام، وقد عمل على إظهارها في بعض  ـ  1

المواضع خالل نظره في الفروع والمســائل الفقهية الفرعية. فالقول بالتعليل هو منهج واضح 
وقطعي لديه، يصرح به أحياًنا.

أن الشــيخ خميس الشــقصي لم يقتصر في قولــه بالتعليل على جانب المعامــالت في عالقة  ـ  2
المكلفين ببعضهم، بل هو يقر بالتعليل حتى في «العبــادات»، ولكن في مواضع قليلة جًدا من 

كتابه «منهج الطالبين».
أن الشيخ خميس الشقصي لم يلتزم منهًجا واحًدا في التعبير عن المقاصد الشرعية، كما أَنهُ  ـ  3

لم يلتــزم صيغة لغوية واحدة في التعبير عن تلك المقاصــد والمصالح، بل تعددت طُرقه في 
ذلك بين التصريح بالمقصد، والتعبير بصيغة المفعول له، وصيغ «ألنّ» و«لئال» و«ألجل».



المقـاصـد الشـرعيـة292 أعمال ندوة تطور العلوم الفقهية 

أن كتــاب منهج الطالبين متضمــن لكال الجانبين من المقاصد الشــرعية، مقاصد الشــارع  ـ  4
ومقاصد المكلف. ومقاصد الشارع عرضها الشيخ خميس الشقصي خالل نظره في الكثير من 
الفروع الفقهية والمســائل العملية، منها: مقاصد إنكار المنكر، ومقاصد اإلشهاد في الدْين، 
ومقاصد إســقاط الخليفة عمر الســم الجزية عن بني تغلب، ومقصد التفريق بين ضالة اإلبل 

وضالة الغنم، ومقاصد منع تلقّي األجالب، ومقاصد المكاتبة.
أن الموازنــة بيــن المصالح وبينها وبين المفاســد هي أمــر مهم لم يغب عن خاطر الشــيخ  ـ  5

خميس الشــقصي في منهج الطالبيــن، وتتجلى أهم فوائدها في: تقديــم مصلحة النفس على 
مصلحة المال، ومصلحة مــال الغير على مصلحــة النفس، والمصلحة العامــة على المصلحة 
الخاصة. ومصلحــة النفس على جلب المصالح ودرء المفاســد الجزئيــة. وُحرمة الميت على 

مصلحة النسل.
أما مقاصــد المكلفين فتتجلى في «منهــج الطالبين» من خالل تعــرض المصنف للعديد من  ـ  6

الشــواهد من أظهرها: إحالة قصد المكلف للحكم في الزكاة، وإحالــة قصد المكلف للحكم 
في البيع، ونوط مدلول الغش بقصد المكلف، ونوْط اســترجاع الدْين بالزكاة بقصد المكلف، 
ونوْط حكم الزعاق والنوح بقصد المكلف، وأن عدم اقتران قصد المكلف باللفظ ال يجزئ في 

الطالق.
وذلك فضًال على أن المقاصد والمصالح ال يســتقيم أمُر الحكم في القضاء إال باستصحابها  ـ  7

ومراعاتها واعتبارهــا مناًطا لحكم القضاة. ويتجلى ذلك من خالل عدة شــواهد، من أهمها: 
قرار القاضي منوط بدفع الضرر، وأن درء الفســاد من مقاصد التعزيــر، وأن األخذ بالتهمة 

ضرورة لمقصد درء الفساد، وأن لفظ السيد بال قصد قاٍض بالعتق. واهللا أعلم.

٭ ٭ ٭



د. محمد البشير الحاج سالم 293المقاصد والمصالح الشرعية

™LGôªdGh QOÉ°üªdG

الشاطبي؛ أبو إســحاق إبراهيم، الموافقات في أصول الشريعة، بيروت، دار المعرفة، ط3،  –
1417هـ/ 1997م، م1، ج 2.

باجو؛ مصطفى، منهج االجتهاد عند اإلباضية، ُعمان، مكتبة الجيل الواعد، ط1، 1426هـ/  –
2005م.

ابن القيم؛ محمد بن أبي بكر، إعالم الموقعين عن رب العالمين، مراجعة طه عبد الرؤوف  –
سعد، (بيروت: دار الجيل)، ج 3.

ابن عبد السالم؛ عز الدين عبد العزيز السلمي. قواعد األحكام في مصالح األنام، بيروت:  –
مؤسسة الريان، 1410هـ/ 1990م، ج 1.

البنا؛ أحمد عبد الرحٰمن، باب جمع المقيم لمطر أو غيره، (القاهرة: دار الشهاب، د.ت.)، ج 5. –
الجويني؛ عبد الملك بن عبد اهللا (أبو المعالي)، البرهان في أصول الفقه، تعليق صالح بن  –

محمد عويضة، (بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، 1418هـ/ 1997م) ج 2.
الريسوني؛ أحمد، نظرية المقاصد عند اإلمام الشاطبي، الرياض، الدار العالمية للكتاب  –

اإلسالمي، ط2، 1412هـ/ 1992م.
الســالمي؛ عبد اهللا بن حميــد، طلعة الشــمس، ُعمــان، وزارة التراث القومــي والثقافة،  –

1401هـ/ 1981م.
الغزالي؛ محمد بــن محمد أبو حامد، المســتصفى من علم األصول، (بيــروت: دار إحياء  –

التراث العربي، ط1، 1418هـ/ 1997م) ج 1.
الوارجالني؛ يوسف بن إبراهيم، العدل واإلنصاف في معرفة أصول الفقه والخالف، وزارة  –

التراث القومي والثقافة، ُعمان، 1404هـ/ 1984م، مج 2، ج 3.
الشــقصي؛ خميس بن ســعيد بن علي، منهج الطالبين وبالغ الراغبين، تحقيق: سالم بن  –

حمد بن سليمان الحارثي، ُعمان، وزارة التراث القومي والثقافة، ط2، 1413هـ/ 1993م.
د. محمد صالح ناصر باالشــتراك مع آخرين، (قرص مدمج) معجم أعالم اإلباضية، نشر  –

جمعية التراث: غرداية، الجزائر.
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أكاديمي جزائري، وأستاذ مساعد بكلية الحقوق جامعة 
السلطان قابوس ـ سلطنة ُعمان
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إن الحديــث عن الفقه اإلســالمي حديــث عن علــم أصيل من علوم اإلســالم، تصــّدر تراث 
المســلمين، ونال نصيب األســد في إنتاجهم الفكري، باعتبار الفقه صورة لواقع المجتمع المســلم، 
ورائًدا لســلوك الفرد والجماعة في مختلف ميادين الحياة. ذلك أن الغايــة من علم الفقه «انتظام 

المعاش والمعاد، مع الفوز بكل خير دنيوي وأخروي»(1).
وقد أســهمت كل المدارس الفقهية في إثراء هذه المنظومة إسهاًما طيًبا، وأورثتنا كنوزًا ثمينة 
تعــّد مفخرة خالدة بين األمــم، ومعيًنا ال ينضب منه نســتمد المناهج واألحكام لمســايرة العصر، 

واستنباط ما يلبي حاجتنا التشريعية المتجددة، اتساًقا مع تطور الحياة المتسارعة.
وتتجه الدراســات الحديثة إلى تناول التــراث الفقهي في إطار المقارنة التي تســتهدي بمنهج 
الموازنة بين اآلراء والتعرف على مناهج المجتهدين في االستدالل واالستنباط، واعتماد أرجح األقوال 

دليًال، وأهداها سبيًال، وأقومها استدالًال، وأوفقها بتحقيق مقاصد الشريعة.
وفي هذه المقاربة يتجه االهتمام لبيان جوانب من إســهام مدرســتين من المدارس اإلســالمية 
األصيلة في ميدان الفقه اإلســالمي لتأصيل وتجســيد مقاصد الشــريعة في مناهجهما االجتهادية، 
وهما المدرســة اإلباضية والمدرســة المالكية. وينحصر النظر أساًســا في كتابين بارزين في نتاج 
هاتين المدرستين، هما كتاب اإليضاح ألبي ساكن عامر بن علي الشّماخي (ت 792هـ)، وكتاب بداية 

المجتهد ونهاية المقتصد(2)، ألبي الوليد محمد بن رشد األندلسي (ت 595هـ).

السدويكشي، حاشية على اإليضاح، ج 1، ص 1.  (1)
يرى بعض الدارسين أن اسم الكتاب األصح، هو «بداية المجتهد وكفاية المقتصد». وهو ما نص عليه ابن رشد في آخر كتاب   (2)

«الكتابة»، ج 2، ص 291.
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وسنتناول الموضوع من خالل المباحث اآلتية:
مقاصد الشريعة تأصيًال وتقسيًما. ـ  1
التعريف بالشماخي وكتابه اإليضاح. ـ  2
التعريف بابن رشد وكتابه بداية المجتهد. ـ  3
محتوى الكتابين، وعالقة المحتوى بالمقاصد ـ  4
مقاصد الشريعة في كتابي اإليضاح وبداية المجتهد. ـ  5

٭ ٭ ٭
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برز االهتمــام بالمقاصد بصورة جلية فــي العصر الحديث لدى الدارســين والمهتمين بالتراث 
اإلسالمي؛ ســواء في نتاجه الفقهي واألصولي، أم في منهجه المعرفي واالستداللي، بيد أن الكتابات 
في علم المقاصد كانت منذ بواكير التأليف األصولي في القرن الخامس الهجري، على يد الجويني 
(ت 478هـ) والغزالــي (ت 505هـ)، ومن تالهمــا من علماء األصول، كالفخر الــرازي (ت 606هـ)، 
وســيف الدين اآلمدي (ت 631هـ)، ثم خطا خطوة متميزة على يد العز بن عبد السالم، (ت 660هـ) 
وتلميذه شــهاب الدين القرافي (ت 685هـ)، ونجم الدين الطوفي (ت 716هـ)، حتى اســتقام بنيانه 
علًما مســتقًال على يد أبي إسحاق الشاطبي (ت 790هـ)، ليخفت إشعاعه ألمد طويل، إلى أن أشرقت 
شمسه من جديد، وتجّدد النظر إليه على يد رجال اإلصالح في عصر النهضة، وفي مقدمتهم اإلمام 

محمد عبده (ت 1905م) والشيخ الطاهر بن عاشور (ت 1973م).
بيد أن تناول علم المقاصد كان في بداياته إشارات عابرة في ثنايا مباحث أصول الفقه، ضمن 
مســالك العلة كالمناســب واإلخالة والمصلحة، ثم أخذت كتابات األصوليين توليه عناية أكبر حتى 
أقام الشاطبي دعائمه، وجعله مقدًما على ســائر العلوم، وحاكًما على مناهج االجتهاد، وبسط األدلة 

على ذلك وخصص لها الجزء الثاني من كتابه الموافقات.
أما من حيث مفهوم المقاصد، فلم ُيعن السابقون بوضع تعريف واضح ودقيق لمقاصد الشريعة، 
اســتناًدا إلى جالء معناها في األذهان باعتبارها غايات الشــريعة، ومراد الشارع من إنزال الشرائع 

ووضع األحكام.
بيد أن المتأخرين تداركوا هذا اإلغفال، وســعوا لتحديد مفهوم المقاصد بصورة دقيقة، إيماًنا 

بأن تحديد المفاهيم خطوة أساسية لبناء المعرفة العلمية الموثوقة.
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وقد تولّى الطاهر بن عاشــور تحديد مقاصد الشريعة العامة بأنها «المعاني والِحكَم الملحوظة 
للشــارع في جميع أحوال التشــريع أو معظمها؛ بحيث ال تختص مالحظتها بالكون في نوع خاص من 
أحكام الشريعة، فيدخل في هذا ما في الشــريعة وغايتها العامة والمعاني التي ال يخلو التشريع من 
مالحظتها، ويدخل في هذا أيًضا معاني من الِحكَم ليســت ملحوظة في سائر أنواع األحكام؛ ولكنها 

ملحوظة في أنواع كثيرة منها»(1).
وإذا تأملنــا تعاريف علماء األصــول للمقاصد وجدناهــا تتضمن دالالت أساســية، يفيدها فعل 
«قصد» في معناه المعجمــي، إذ يتضمن معنى الفائدة والمعقولية؛ ألنه ضــد اللغو. كما يفيد معنى 

العمد الذي يضاده السهو، ومن جهة ثالثة نجده يحمل معنى الحكمة التي تنافي اللهو والعبث.
وقد اجتهــد الدكتور طه عبد الرحٰمن في كشــف هــذه المعاني الثالثة من مفهــوم المقاصد، 

استقاها مما بسطه الشاطبي، في فصول خاصة ضّمنها كتابه «الموافقات».
فالمعنى األَول: يســتعمل الفعل قصد بمعنى ضد الفعل «لغا» «يلغو». ولما كان اللغو هو الخلو 
مــن الفائدة أو صــدق الداللة فإن المقصــد يكون على عكس ذلــك «هو معلول الفائــدة أو معقول 
الداللة»، وهــذا المضمون الداللي يعود إلى الفصل الذي وضعه الشــاطبي تحــت عنوان «مقاصد 
وضع الشــريعة لإلفهام»، وقد ناقش فيه قضيتين أساسيتين حاول فيهما إثبات صفة العربية واألمية 

للشريعة اإلسالمية.
والمعنى الثاني: «يستعمل الفعل «قصد» أيًضا بمعنى ضد فعل «سها» «يسهو». ولما كان السهو 
هو فقدان التوجه أو الوقوع في النســيان، فإن المقصد يكون علــى خالف ذلك، وهو حصول التوجه 

والخروج من النسيان. وهو ما تعكسه «مقاصد وضع الشريعة لالمتثال» و«مقاصد المكلف».
وفي المعنى الثالث: «يســتعمل فعل «قصد» ضد الفعل «لها» «يلهو»، ولمــا كان اللهو هو خلو 
من الغــرض الصحيح وفقدان الباعث المشــروع، فإن المقصد يكون على العكــس من ذلك حصولَ 
الغرض الصحيح وقيام الباعث المشروع»، وهو ما تناوله الشاطبي في فصل «مقاصد وضع الشريعة 

ابتداء»(2).
ولئن قسم الشــاطبي المقاصد إلى مقاصد الشــارع ومقاصد المكلف، فإن ابن عاشور قسمها 
إلى مقاصد عامة ومقاصد خاصــة. وعني ببيان أن هذه المقاصد نوعان، معــاٍن حقيقية تتحقق في 
نفسها، ومعاٍن عرفية عامة تدل عليها مجريات الناس، وتألفها النفوس وتستحسنها استحساًنا ناشًئا 

ابن عاشور، مقاصد الشريعة اإلسالمية، الشركة التونسية للتوزيع، 1978، ص 51.  (1)
طه عبد الرحٰمن، تجديد المنهج في تقويم التراث، ط1، دار الكتب العلمية، 1991، ص 98. ـ الشاطبي، الموافقات، ط1، دار   (2)

الكتب العلمية، ج 2، ص 76.
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عن تجربة مالئمة لصالح الجمهور. ويشــترط في النوعين مًعا أن تتوفر فيهما صفات أساسية أربع، 
هي: الثبوت، والظهور، واالنضباط واالطراد(1).

بيد أن تقســيم الشــاطبي كان دقيًقا من حيث شــمولية النظرة إلى هذه المقاصد من مختلف 
الزوايا، حيث قسمها إلى نوعين:

فاألول: يعتبر من جهة قصد الشــارع في وضع الشــريعة ابتداء، ومن جهــة قصده في وضعها 
لألفهــام، ومن جهة قصده فــي وضعها للتكليف بمقتضاهــا، ومن جهة قصده دخــول المكلف تحت 

حكمها.
ا النوع الثاني: فيتمثــل في مقاصد المكلف التي بيّنها فــي «أن األعمال بالنيات، والمقاصد  أَم
معتبرة في التصرفــات، من العبادات والعادات»، و«قصد الشــارع من المكلــف أن يكون قصده في 

العمل موافًقا لقصده في التشريع».
بهذه النظرة الشــاملة اســتطاع الشــاطبي أن يســتوعب المقاصد بنظرته الشــاملة، ويمنحها 

االنسجام بين مقاصد الشارع ومقاصد المكلف.
وقد اعتمد الشــاطبي تقســيم هذه المقاصد في حد ذاتها إلى مراتبها الثالثة الشهيرة، وهي: 
الضروريــات والحاجيات والتحســينيات، وهو أمر أساســي للترتيــب بينها عند التعــارض، ضماًنا 

لالنضواء تحت مظلتها في كل الظروف، وعدم إغفالها في عملية االجتهاد، تنظيًرا وتطبيًقا.
ولتحقيق هذا الهدف وضبط معيار المفاضلة أو الترتيب بينها، وضع خمس قواعد أساسية؛ هي:

القاعدة األولى: أن الضروري أصل لما سواه من الحاجي والتكميلي.
القاعدة الثانية: أن اختالل الضروري يلزم منه اختالل الباقين بإطالق.

القاعدة الثالثة: أنه ال يلزم من اختالل الباقين اختالل الضروري.
القاعدة الرابعة: أَنهُ قد يلزم الختالل التحسيني بإطالق أو الحاجي اختالل الضروري بوجه ما.

القاعدة الخامسة: أنه ينبغي المحافظة على الحاجي والتحسيني للضروري(2).

ـ أهمية المقاصد في عمل الفقيه:
يؤكد ابن عاشــور أهمية المقاصــد للفقيه في مختلف صنوف االجتهاد، ســواء في فهم نصوص 
الشــارع ودالالتها، أم في البحث عن معارض للدليل والوصول إلى راجــح األدلة عند التعارض، أم 

ابن عاشور، مقاصد الشريعة، ص 52.  (1)
الشاطبي، الموافقات، ج 2، ص 4.  (2)
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فــي الوصول إلى العلــة الصحيحة خالل عملية القياس، أم في الكشــف عن المصلحــة في الوقائع 
ا لم يرد فيهــا نص وال يجري فيها قيــاس، أم في التعرف على األحــكام التعبدية  المســتحدثة ِمـم
الصرف. «فالفقيه بحاجة إلى معرفة مقاصد الشــريعة في هذه األنحــاء كلها، أما في النحو الرابع 
فاحتياجه فيه ظاهر، وهو الكفيل بدوام أحكام الشــريعة اإلســالمية للعصور واألجيال التي أتت بعد 

عصر الشارع، والتي تأتي إلى انقضاء الدنيا»(1).
وبيّن ابن عاشور أن إثبات معظم األدلة االجتهادية يندرج تحت هذا النوع؛ كالمصالح المرسلة 

واالستحسان، وكذا مراعاة الكليات الشرعية الضرورية(2).
ومن جهــة ثانية، فــإن دور المقاصد ال ينحصر في ضبط مســالك االجتهاد الســديد، بل في 
تقريب شــقة الخالف بين المجتهدين، فإن االختالف الفقهي كان من بيــن أهم العوامل التي دعت 
الشــاطبي إلى االهتمام بعلم المقاصد، حين رأى كيف اســتنـزفت ظاهرة االختــالف جهوًدا فكرية 
جبــارة، واقتطعت المناظرات والجــدل الفقهي أوقاًتا ثمينة من عمر المشــتغلين بعلــم الفقه، ولم 
يصلوا إلى رأي يحسم الخالف؛ أو يضيق من شقته جهد المستطاع، بسبب تباين مناهج االستدالل، 

أو التقيد بدالالت األلفاظ الصرفة، بعيًدا عن مقصود الشارع وحكمته التشريعية.
وقد وصف الشــاطبي هذه المرحلة وصف مجرب عانــى منها عنًتا، وضاق منهــا ذرًعا، فقال: 
«لقد كنا قبل شــروق هذا النور نتخبط خبط عشواء، وتجري عقولنا في اقتناص مصالحنا على غير 
السواء، لضعفها عن حمل هذه األعباء، ومشــاركة عاجالت األهواء؛ على ميدان النفس التي هي من 
بين المنقلبين مدار األســواء، فنضع الســموم على األدواء مواضع الدواء، طالبين للشفاء كالقابض 
على الماء، وال زلنا نســبح بينها في بحر الوهم فنهيم، ونســرح من جهلنــا بالدليل في ليل بهيم، 
ونســتنتج القياس العقيم، ونطلب آثار الصحة من الجسم السقيم، ونمشي أكباًبا على الوجوه ونظن 

أننا نمشي على الصراط المستقيم»(3).
وعندمــا اهتدى إلى معالم المقاصد تجلت له الشــمس في رأد الضحى، واســتبان له الميزان 
القسط للموازنة بين اآلراء، ومعرفة السليم منها من السقيم، واطراح الشاذ منها لمنافاته مقاصد 

الشارع الحكيم.
وكان هذا السبب نفسه دافًعا البن عاشــور إلى تجديد علم المقاصد «والتمثيل لها واالحتجاج 
إلثباتها، لتكون نبراًســا للمتفقهين في الدين، ومرجًعا بينهم عند اختالف األنظار، وتبدل األعصار، 

ابن عاشور، مقاصد الشريعة، ص 15.  (1)
المرجع السابق، ص 15 - 16.  (2)

الشاطبي، الموافقات، ج 1، ص 13.  (3)
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وتوســًال إلى إقالل االختالف بين فقهاء األمصار، ودربة ألتباعهم علــى اإلنصاف، في ترجيح بعض 
األقوال على بعض عند تطاير شرر االختالف»(1).

ويمكن اعتبار تقريب اآلراء، والوصول إلى الرأي الراجح هدًفا رئيًسا لعلم الفقه المقارن، وهو 
ما ال يتأتى تحقيقه من دون توظيف مقاصد الشريعة، ومعرفة غايات الشارع من تشريع األحكام.

ـ موقع المصلحة في علم المقاصد:
ومن باب التذكير نشير إلى أن مقاصد الشريعة العامة التي ثبت باالستقراء أن أحكام الشريعة 
تمحورت حولها، وســعت لتحقيقها هــي الكليات الخمس، الشــهيرة بحفظ الديــن والنفس والعقل 
والنسل والمال، فال يخرج حكم من أحكام الفقه عن تحقيق واحدة من هذه الكليات إما إيجاًدا لها 

ابتداء، وإما حفاًظا واستدامة، ودفًعا لما ينقضها ويفسدها.
وهذه الكليات تتجسد في ما اصطلح عليه بتحقيق المصالح، أو جلب المنافع ودرء المفاسد.

وقد عرف الشاطبي المصلحة بقوله: «وأعني بالمصالح ما يرجع إلى قيام حياة اإلنسان وتمام 
عيشه، ونيله ما تقتضيه أوصافه الشهوانية والعقلية على اإلطالق، حتى يكون منعًما على اإلطالق»(2).

علًما بأن مفهوم المصلحة في الشريعة ليس مطاًطا، وال ذاتًيا يخضع لتقلبات األمزجة، ويتبع 
األنظــار الفردية القاصرة، بل هو منضبــط بضوابط محكمة، تجعل منــه مفهوًما واضح المعالم، 
متســًقا على وتيرة واحدة ال تغيره ضغوط الواقــع وضرورات المواقف، وال نــزوات النفس، وفورة 

العواطف(3).
وللشــاطبي أيًضا إشــارة إلى انضباط هــذه المصلحة، إذ يقــول: «المصالح المجتلبة شــرًعا 
والمفاســد المســتدفعة ِإنَما تعتبر من حيث تقام الحياة الدنيا للحياة األخــرى، ال من حيث أهواء 

النفوس في جلب المصالح العادية أو درء المفاسد العادية»(4).
ـهُ «حيث توجد  وهذا مــا وقع اإلجماع عليه مــن ِقبل العلماء، وقــّرروا قاعدة جوهرية تقضي أَنـ
المصلحة فَثـم شــرع اهللا»، لكن مع مراعاة الضوابط والحدود التي رسمتها الشريعة» وفي نطاق ما 

يسمح به النص داللة وإشارة.

ابن عاشور، مقاصد الشريعة، ص 5.  (1)
الشاطبي، الموافقات، ج 2، ص 6.  (2)

ينظر في تفصيل ضوابط المصلحة، الدراســة الوافية لها في أطروحة دكتوراه الشــيخ محمد سعيد رمضان البوطي، «ضوابط   (3)
المصلحة في الشريعة اإلسالمية»، وقد طبعت الدراسة طبعات متعددة.

الشاطبي، الموافقات، ج 2، ص 27.  (4)
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وقد اختزل ابن عاشــور هذه الضوابط حين جعل مقاصد الشــريعة قائمة على وصف الشــريعة 
األعظم وهو الفطرة، واعتبر السماحة أول أوصاف الشريعة وأكبر مقاصدها.

وليست الفطرة ِإال مجموع خصائص اإلنســان العقلية والجسدية التي جاء الشرع متمشًيا معها، 
سواء في أصوله أم فروعه. وهو ما يضمن لهذه الشريعة العموم والخلود.

والضابط فــي ذلك أن كل فعل يحــب العقالء أن يتلبس بــه الناس وأن يتعاملــوا به، فهو من 
الفطرة، َوُكل فعل يكرهون أن يقابلوا به، ويشمئزون من مشاهدته فهو انحراف عن «الفطرة».

وقال أيًضا: «فاألصول الفطرية هي التي خلق اهللا عليها اإلنســان المخلوق لعمران العالم، وهي 
إًذا الصالحة النتظام هذا العالم على أكمل وجه، وهي إًذا ما يحتوي عليه اإلســالم الذي أراده اهللا 

إلصالح العالم بعد اختالله»(1).

ـ إسهام اإلباضية في علم المقاصد:
ُعني اإلباضية وسائر أهل القياس القائلين بتعليل األحكام، ببيان مقصد الشارع من التكليف في 
الجملة، وفي تفاصيل العبادات والمعامالت. وســعوا لضبط هذه المقاصــد وترتيبها للموازنة بينها 

عند التعارض.
ويعتبر الترتيب بين المقاصد خطوة منهجية في غاية األهمية للنظر الفقهي المتبصر، وبخاصة 

في حاالت الضرورة.
وتجلّي مصادر الفقه اإلباضي في تناولها لتصرفات اإلنسان اليومية في عباداته، وفي معامالته، 
عناَيًة بالغــة بمعرفة الباعث، حتى يكون دليًال للمجتهد للوصول ِإلَى ما يبنى عليه الحكم الشــرعي 
على هذا الفعل أو ذاك بالجــواز أو الحظر، وعلى التصرف بالصحــة أو البطالن وفق الباعث على 
إنشــائه. إذ قد يكون القصد غير مشــروع، فيُحال دون صاحبه وغايته، ولو كانت الوسيلة مشروعة. 

وهذا ما َتَجلّى واضًحا في إعمال مبدأ سد الذرائع.
وإذا اســتقرأنا مصادر اإلباضية المتقدمة، وجدناهــا تتناول مقاصد األحكام، وفق تقســيمات 

مختلفة، فقد ذكر ابن بركة أن التكليف ثالثة أقسام:
قسم أُمر المكلفون باعتقاده، وقسم أُمروا بفعله، وقسم أمروا بالكف عنه.

فما أُمروا باعتقاده، فإثبات التوحيد وصفات الكمال هللا، وتنـزيهه عن النقص.

ابن عاشور، مقاصد الشريعة اإلسالمية، ص 58.  (1)
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وما أمروا بفعله فعلى أقسام، قسم على أبدانهم كالصالة والصيام، وقسم في أموالهم كالزكاة 
والكفارة، وقسم فيهما كالحج والجهاد.

وما أمروا بالكف عنه، فعلى ثالثة أقسام كذلك: قسم إلحياء نفوسهم، كالنهي عن القتل وأكل 
الخبائث والسموم، وشرب الخمور المفسد للعقل.

وقســم الئتالفهم وإصالح ذات بينهم، كنهيه عن الغصب والظلم والشر المفضي إلى القطيعة 
والبغضاء.

وقسم لحفظ أنسابهم وتعظيم محارمهم، كنهيه عن الزنى ونكاح ذوات المحارم.
فكانت نعمته في ما حرمه عليهم كنعمته في ما أباحه لهم، وتفضله في ما كفّهم عنه كتفضلهم 

في ما أمرهم به(1).
أما أبو يعقوب الوارجالني فقد سلك سبيًال أخرى في تقسيمه للمقاصد.

إذ سماها قواعد الشرع، وحصرها في:
أحكام الحدود والقصاصات والتبعــات في األموال، والتعاوض باألبدال؛ ألن حاجة االجتماع  ـ  1

البشري وتعارض المصالح تفضي إلى التنازع والصراع، فردعهم بهذه األحكام.
النكاحات واإلجارات والقراضات والمساقاة، لضمان سير مصالح األنام على خير ما يرام. ـ  2
النظافات والطهارات، وهو تخليص اإلنسانية من البهيميات. ـ  3
ما يؤول إلى مكارم األخالق والشــيم ومحاســن األفعــال والهمم، مــن الصدقات والزكاة  ـ  4

والهدايا والعتاقات، لتخليص النفوس من البخل إلى البذل والفضل.
العبادات البدنية وما فيها من مصالح ال يدركها العقل، وال يصل إليها بالقياس(2). ـ  5

وبالنظر إلى نتاج المتأخرين نجد الســالمي قد سلك النهج الذي سار عليه جمهور األصوليين، 
وتناول تقسيم هذه المقاصد إلى ضروريات وحاجيات وتحسينيات، بما تتضمنه من الكليات الكبرى 

للتشريع، متمثلة في حفظ الدين والعقل والنفس والنسل والمال(3).
وقد خص بعُضهــم، ومنهم أبو العباس أحمد الشــماخي حفَظ العرض وجعله مقصًدا سادًســا، 

بينما اعتبره الجمهور ضمن كلية حفظ النسل(4).

ابن بركة، المبتدأ، 128/127. ـ األصم، النور، 177. ـ الجيطالي، القواعد، 1: 42/41.  (1)
الوارجالني، العدل، 349/3 - 350.  (2)

السالمي، طلعة، 118/2. فما بعد. ينظر أيًضا الزحيلي، أصول الفقه، 101/2 فما بعد.  (3)
السالمي، طلعة الشمس، ج 2، ص 120.  (4)
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وتأكدت عناية الفقه اإلباضي بتأصيل المقاصد أيًضا ضمن قواعد الفقه الكلية.
وأشــار الســالمي في كتابه «طلعة الشــمس» إلى أن قدماء الفقهاء من أصحابنا وغيرهم بنوا 

الفقه على خمس قواعد:
األولى: اليقيــن ال يزيله إال يقين مثله. وهو نوع من االســتصحاب؛ فالشــك فــي الطهارة  –

ال ينقضها.
الثانية: أن األمور بمقاصدها. ومنها وجوب النية في العبادات. –
الثالثة: الضرر يزال. ومنه وجوب رد المغصوب وضمانه بالتلف. –
الرابعة: المشقة تجلب التيسير. ومنه جواز الفطر والقصر والجمع في السفر. –
الخامسة: العادة محكمة. ومنه بيان أقل الحيض وأكثره، ومسائل العرف(1). –

وهذه أمهات القواعد الفقهية، وعليها فّرع األصوليــون بعض المصادر االجتهادية. وهي ال تعدو 
أن تكون قواعد فقهية، أو فروًعا من هذه القواعد.

فاالستصحاب تندرج فيه القاعدة األولى، اليقين ال يزول بالشك. –
وقاعدة األمور بمقاصدها تتفرع عنها نظرية الباعث، وقاعدة سد الذرائع. –
والمشقة تجلب التيسير، تتفرع عنها أحكام الرخص، وأحكام الضرورة واإلكراه. –
والعادة محكمة، ُبني عليها دليل العرف . –

وال ريب أن الشيخ عامًرا الشماخي قد استفاد من نتاج المدرسة المتقدم، وبنى عليه جانًبا من 
كتابه اإليضاح، وهو ما تجليه النماذج المنتقاة في هذه الدراسة بإذن اهللا.

٭ ٭ ٭

ìÉ°†jE’G  ¬HÉàch  »NÉª°ûdÉH  ∞jô©àdG  ``  2

ـ ترجمة الشماخي:
اخي (ت: 792هـ/ 1389م)(2). هو: أبو ساكن عامر بن علي بن عامر الشم

يعتبر أحد علماء اإلباضية المشاهير بجبل نفوسة بليبيا، أخذ العلم عن الشيخ أبي موسى عيسى 

السالمي، طلعة الشمس، ج 2، ص 191.  (1)
ينظر ترجمته مفصلة في: معجم أعالم اإلباضية، ترجمة رقم: 529. وفيها اإلحالة على المصادر.  (2)
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الطرميســي، وكان أنبغ تالمذته، رغم أنه نشــأ راعًيا لبقر أبيه في صباه ثم اشتغل بالعلم وبلغ فيه 
مرتبة عالية، وأنشــأ مدرسة خاصة في بلدته يفرن، كما أنشــأ مدارس عديدة في جبل نفوسة لنشر 
ج فيها علماء فطاحــل، وال تزال آثار بعضها باقيــة ِإلَى اليوم، قضى ســنوات طويلة في  العلم تخــر
التطواف وعمارة هذه المدارس، ثم عاد إلى بلده يفرن، واستقر في مسجده الكبير، ومدرسته ابتداء 

من سنة 756هـ/ 1355م حتى توفي.
مـــن تالمذته: ولده موســى، وحفيده ســليمان، وأبو يعقوب يوســف بن مصبــاح، وأبو الفضل 

أبو القاسم البرادي، وأبو الضياء الطرميسي، وغيرهم كثيرون.
من مؤلفاته:

كتاب في العقيدة. ألفه لنوح بن حازم. –
قصيدة في األزمنة. –
ات. – ة مر كتاب اإليضاح، في أربعة أجزاء، طبع عد

 الع، جم ه كان واســع االطة وغيرهــم. ووصف بأنكان مرجــع الفتوى في جبل نفوســة لإلباضي
ر الفكر، صادًقا، وقوًرا، حكيًما، حليًما، له في االجتهاد في اإلقراء  المعرفة، دائم المدارســة، متحر

والعبادة والحزم، وإحياء السير أمر كبير.

اخـي: «إذا أطـلق الشــيخ في عـرف زماننـا [القرن التاســع والعاشر] فهو  قال عنه الشــم
.« المعني

أما كتابه «اإليضاح» فهو أشــهر كتبه، لــم يكمل الجزء الرابع ألمر عرض لــه، وهو كتاب في 
ة والدليل؛  ح ما يراه صوابا بالحجح اآلراء ومستنداتها، ويرج الفقه المقارن بين أقوال العلماء، يوض

اها حي على الفالح. وللقطب حاشية عليه سم

ـ أهمية كتاب اإليضاح:
يعّد كتاب اإليضاح للشماخي مصدًرا أساســًيا لفقه اإلباضية حوى نتاج المدرسة المتقّدم، كما 
تجلّت فيه شــخصية الشــماخي الفقهية من خالل ترجيحاته واختياراته، وهو صورة لســعة اطالعه، 
وأمانته فــي نقل اآلراء، وموضوعيته في النقد والترجيح. وقد صــار معتمد الفتوى في بالد المغرب؛ 

وال يزال كذلك لدى إباضية المغرب والمشرق على حد سواء.
ويعتبر كتاب اإليضاح صورة للتأليف المنهجي لفقهاء اإلباضية، فضًال عن جمعه بين تراث 
المغاربة والمشــارقة، إذ نجد فيه إحاالت عديدة إلى كتب المشــارقة، وأئمتهم، بل ثمة فصول 
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ضافية تتردد فيها كثيــًرا عبارة «وفي األثر» و«وفي أثر أصحابنــا»(1)، فضًال عن إيراده الوفير 
آلراء ابن بركة والعوتبــي، وغيرهما من علماء ُعمان، واعتماده مصادر مشــرقية مثل جامع ابن 

بركة، والضياء(2).
وبناء على هذا االعتبار يصح القول بأن كتاب اإليضاح مزيج من فقه المشارقة والمغاربة(3).

هذا باإلضافة إلى تأصيل األقوال وإيراد األدلة لهَا، وبيان منشأ الخالف، وسلوك منهج المقارنة 
بين آراء الفقهاء ونقد أدلتهم، والترجيح بينها بحسب ما اعتضد بالدليل األقوى، أو االستنباط األدق 

واألوفق بمقاصد الشريعة.
وهنا نخلص إلى ميــزة كتاب اإليضاح عن كثير مــن الكتب الفقهية األخــرى، بما يطالعنا في 
ثنايــاه من روح موضوعية تعتمد المقارنة، وتســتهدي بروح الشــريعة ومقاصدهــا العامة، وتوظيف 

قواعد الفقه وكلياته في ما تختار وترجح من اآلراء.
وقد أوضح الشماخي مســتنده في تعليل األقوال واالستدالل لها أن ذلك عن اجتهاد منه، ال عن 
توقيف علــى أدلة أصحاب اآلراء، وقــال: «ولنقل في كل موضــع قلت في كتابي هــذا: فعندي واهللا 
أعلم، أن ســبب اختالفهم أو العلة كذا وكذا، أنه عندي في غالب الظن، ال بمعنى علم مســموع قد 
ثبت واســتنّ. وكذلك إذا قلت: والدليل كذا وكذا، وأن العلة كذا وكذا، فإنما هو في األكثر استدالل 

واعتالل مني، ال من صاحب القول»(4).
وكان صاحب شــخصية مســتقلة يرجح ويوازن ويختار، وتتــردد في كتابه كثيــًرا عبارة «وذلك 

عندي»، نظًرا الستقاللية شخصيته االجتهادية.
ولــم يمنعه تضلعه ورســوخ قدمــه أن ينتصف من نفســه، فيقدم االعتذار للقــارئ عما قد 
يقع فيه من ســهو أو خطأ، فيطلب منــه احتمال العــذر، «وأن ال يأخذ فيه إال بمــا وافق الحق 

والصواب»(5).
٭ ٭ ٭

ينظر مثًال: الشماخي، اإليضاح، ج 2، ص 112 - 113، 277.  (1)
ورد كتاب الضياء في مواضع عدة من اإليضاح، على ســبيل المثال: ج 2، ص 547، 552، 587. وورد ذكر ابن بركة في، ج 2،   (2)

ص 78، 473.
ينظر على ســبيل المثال: الشــماخي، اإليضاح، ج 2، ص 46، 106، 186، 194. كما أورد نصوًصا كثيًرا عن مصادر مشــرقية   (3)

ضمنها أبواب الحج واأليمان والكفارات والذبائح والحقوق. ينظر: الشماخي، اإليضاح، ج 2، ص 288 - 632.
الشماخي، اإليضاح، ج 1، ص 5.  (4)

المرجع السابق نفسه.  (5)
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ـ ترجمة ابن رشد:
د بن أحمد بن رشــد (الشــهير بالحفيد) من أهل قرطبة وقاضي  د بن أحمد بن ُمـَحم هو ُمـَحم
الجماعة بها، يكنى أبا الوليد، ولد بها ســنة عشرين وخمســمائة (520هـ)، قبل وفاة القاضي جده 

أبي الوليد بن رشد بشهر.
روى عن أبيه أبي القاســم الذي اســتظهر عليه الموطأ حفًظا، وأخذ الفقه عن أبي القاسم بن 

بشكوال، وأبي عبد اهللا المازري، وغيرهما من علماء األندلس.
كمــا أتقن علم الطب، وكانــت الدراية غالبة عليه مــن الرواية، ودرس الفقــه واألصول وعلم 
الكالم. ولم ينشــأ باألندلس مثله كماًال وعلًمــا وفضًال، حتى حكى أنه لم يــدع النظر وال القراءة 
منذ عقل إال ليلة وفاة أبيه، وليلة زواجه، وبلغت صفحات ما كتب نحًوا من عشــرة آالف ورقة. وكان 

المرجع في الطب والفقه مًعا، مع تضلعه في علوم اللسان والحكمة والشعر.
يعتبر كتابه «بداية المجتهد، ونهاية المقتصد» صورة أبانت عن مقدار معرفة الرجل بالشريعة، 
بما ذكر فيه من أقوال فقهاء األمة من الصحابة فمن بعدهم، مع بيان أدلتهم وســبب اختالفهم، مع 
الترجيح، وبيان القول الصحيح. وله أيًضا: كتاب «الكليات» في الطب، و«مختصر المســتصفى» في 

األصول، وتزيد تآليفه على ستين كتاًبا.
كان حميد الســيرة في القضاء بقرطبة، وكان وجيًها عند الملوك واألمراء، ولكنه صرف همته 
لتحقيــق العدل، ومصالح أهل بلده خاصة ومنافع أهل األندلس. وكانت وفاته ســنة خمس وتســعين 

وخمسمائة (595هـ)(1).

ـ أهمية كتاب بداية المجتهد:
يعد كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد مصدًرا أساســًيا في تأصيل الفقه المقارن في الفقه 
اإلسالمي، إذ عني فيه ابن رشــد بإيراد المســائل بناء على منهجية واضحة، تتمحور حول تمحيص 
منشــأ الخالف بعد عرض آراء الفقهاء، وإيــراد أدلتهم، ثم نقدها والترجيــح بينها، وهو ما صرح 
به ابن رشــد في مقدمة كتابه إذ قال: «فإن غرضي في هذا الكتاب أن أثبت فيه لنفســي على جهة 
التذكرة من مســائل األحكام المتفق عليها والمختلف فيها بأدلتها، والتنبيه على نكت الخالف فيها، 

وردت هــذه الترجمة في آخر كتاب «بدايــة المجتهــد» ج 2، ص 357 ط دار الفكر، بيروت، لبنــان، د. ت. نقًال عن الديباج   (1)
المذهب في معرفة أعالم المذهب، البن فرحون، والكتاب في تراجم أعالم المالكية.
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ما يجري مجرى األصول والقواعد لما عســى أن يرد على المجتهد من المسائل المسكوت عنها في 
الشــرع، وهذه المسائل في األكثر هي المسائل المنطوق بها في الشــرع أو تتعلق بالمنطوق به تعلًقا 
قريًبا، وهي المســائل التي وقع االتفاق عليها، أو اشــتهر الخالف فيها بين الفقهاء اإلسالميين من 

لدن الصحابة @ إلى أن فشا التقليد»(1).
ومهد لموضوعات الكتاب بمقدمة أصولية مركزة حول أدلة األحكام، وطرق استنباط األحكام 
من النصوص، فقال: «وقبل ذلك فلنذكر كم أصناف الطرق التي تتلقى منها األحكام الشرعية، 
وكم أصناف األحكام الشــرعية، وكم أصناف األســباب التي أوجبت االختالف بأوجز ما يمكننا 

في ذلك»(2).

٭ ٭ ٭
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لماذا المقارنة بين اإليضاح وبداية المجتهد؟
اخي قرنين بعد عصر ابن رشد، وأفاد من كتابه بداية المجتهد في اعتماد منهج  لقد جاء الشــم
ي منشــأ الخالف، وتحديد أسبابه، ثم عرض أدلة ُكلّ رأي فقهي، وترجيح  المقارنة القائم على تحر

ما اعتضد بالدليل األقوى، وأيده المنهج األسد في استنباط الحكم الشرعي.

وقد اعتمد ابن رشــد المقارنة بين آراء المذاهب اإلسالمية، مع التركيز على المذاهب الثالثة: 
المالكي والشافعي والحنفي، بيد أنه لم يكن لتراث اإلباضية أثر في كتابه، وهو ما تكفل الشماخي 
بإبــرازه، نظًرا لمرباه بين أحضان هذه المدرســة، وتوفــر المصادر بين يديه، فــكان كتابه تعبيًرا 
أميًنا عن فقه اإلباضية، وصدق فيه القول بأن أهل مكة أدرى بشــعابها، وامتاز بتأصيل آراء اإلباضية 

الفقهية، في نسق مقارن مع غيرهم من الفقهاء.

ومن هنا كان الحديث عن كتاب اإليضاح وكتاب بداية المجتهد لفتة إلى مواطن التأثر والتأثير 
في تراثنا الفقهي في إطار شامل يخترق حدود المدرسة الواحدة، ليحتضن نتاج فقهاء اإلسالم على 

حد سواء.

ابن رشد، بداية المجتهد، المقدمة، ج 1، ص 2.  (1)
المرجع السابق نفسه.  (2)
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ـ محتوى كتاب اإليضاح:
يقع كتــاب اإليضاح في أربعــة مجلدات، تضــّم جلّ أبواب الفقه اإلســالمي. وقــد ضّم الجزء 
األَول كتابــي الطهارات والصالة، وتضمن الجزء الثاني كتب الــزكاة، والصوم، والحّج، ثُم األيمان 
والكفارات، والذبائح، ثــم الحقوق، وكان الجزء الثالث مخصًصا لكتــاب البيوع وأنواعها، ما يجوز 
منها وما ال يجوز، وعيوب البيوع، وبيع الصرف والسلَم والنقد، وبيع الدين وبيع الخيار، والمشاركة 
في الربح، وبيــع المرابحة والطوافة، ثم كتاب اإلجارات، وتفاصيــل أحكامها ومنها تضمين األجير. 
وجاء الجزء الرابع مشتمًال على كتاب الشركات بأنواعها والقسمة والرهن، وكتاب الشفعة، والهبة، 

والوصية بأنواعها وأحكامها.
وانتهى الكتاب هنا. ويذكر أن الشماخي عاجله القدر دون إتمام الكتاب.

ـ محتوى كتاب بداية المجتهد:
أما محتوى كتاب ابن رشد، فجاء في مجلدين يضم األول منهما الكتب اآلتية: الطهارات، الوضوء، 
وأحكام الجنابة ودماء النســاء، التيمم، الطهارة من النجس، الصالة، الــزكاة، الصيام، االعتكاف، 

الحج، الجهاد، األيمان والكفارات، النذور، الضحايا، الذبائح، الصيد، العقيقة، األطعمة واألشربة.
وتضمن المجلد الثانــي كتب: النــكاح، الطالق، اإليالء، الظهــار، اللعان، اإلحــداد، البيوع، 
الصرف، الســلَم، بيع الخيار، بيع المرابحة، بيــع العرية، اإلجارات، الجعل، القراض، المســاقاة، 
الشركة، الشفعة، القسمة، الرهون، الحجر، التفليس، الصلح، الكفالة، الحوالة، الوكالة، اللقطة، 
الوديعــة، العارية، الغصب والضمان، االســتحقاق، الهبــات، الوصايا، الفرائــض، العتق، الكتابة، 
التدبير، أمهــات األوالد، الجنايات، القصاص، الجراح، الديات في النفــوس، وفي ما دون النفس، 

القسامة، أحكام الزنا، القذف، السرقة، الحرابة، األقضية.
وبالمقارنة بيــن محتوى الكتابين يتضــح أن كتاب اإليضــاح قاصر عن اســتيعاب أبواب الفقه 
اإلســالمي كاملة، إذ غابت عنه أبواب النكاح والطالق وغيرها من الفُــرق الزوجية، كما لم يتطرق 
ألبواب المواريث، وأبواب الحدود والجنايات، واألقضية، فضًال عن غياب جانب غير يسير من أبواب 

المعامالت وأحكام العبيد.
وما يجيب عن هذا التســاؤل أن الشماخي لم يكمل عمله، بســبب ظروف لم تسعفنا المصادر 

التاريخية بتفصيلها.
والذي يعنينا أساًسا أن الكتابين مًعا، لم يدّونا لعلم األصول، فال مطمع الستطالع رأي ابن 
رشد وال الشــماخي في موضوع المقاصد، تأصيًال وتنظيًرا، وإنما قصارانا أن نجد في الكتابين 
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تطبيقــات لقواعد المقاصد، وتجســيًدا لها في ما أوضًحا من مســائل فقهيــة، ورجحا من آراء 
اجتهادية.

فال مناص من اســتخالص معالم المقاصد من خالل تلك المسائل، من دون أن نحاول البحث 
عــن المفاهيم النظرية لها، أو تقســيمات الرجلين لها، وربما أمكننا التعــرف على مدى توظيفهما 

لها، ترجيًحا أو استدالًال.

وهذا ما سنجيله من خالل النماذج المختارة من الكتابين، في بعض أبواب الفقه، حتى نستيقن 
أن العنايــة بالمقاصد كانت حاضرة في نتاج فقهاء اإلســالم، منذ فجر التدويــن الفقهي، وإن لم 
ُيعنوا بتجريدها بالتحرير والتقعيد، شــأنها شــأن قواعد اللغة التي مارســها أهل اللسان، ثم قّعدها 

الالحقون، لتغدو معالم يسترشد بها من رام امتالك ناصية اللغة والبيان.

وسوف نرى كم كان حرص الشماخي وابن رشد شديًدا على العناية بهذه المصالح أثناء معالجة 
آراء الفقهاء، والترجيح بينها عند الخالف.

٭ ٭ ٭
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من المنهجية أن نوضح ثالث نقاط أساســية قبل تناول تطبيقات المقاصد عند الشــماخي 
وابن رشد:

لها: أن الدراسة ال تتناول المقارنة بصورتها المعهودة للموازنة والترجيح بين نتاجي ابن رشد  أو
والشماخي، ذلك لتباين الزمن بينهما، بما يقارب القرنين، إذ كانت وفاة ابن رشد في نهاية القرن 
الســادس، ووفاة الشماخي في آخر القرن الثامن، والمتأخر مســتفيد من المتقدم، ومستوعب لنتاج 

غيره فيحصل له من عوامل التميز ما ال يتوفر لمن سبق.
ثانًيا: اخترنا تناول المقاصد، بحســب تقســيم ابن عاشــور لها إلى مقاصــد عامة، ومقاصد 
خاصة، وأعرضنا عن تقســيم الشاطبي لها، رغم شــموله ودقته، نظًرا لكونه أنسب بباب التنظير، 
وأقرب إلى التجريد، بينما نجد تقســيم ابن عاشــور أوفق بباب التطبيق والتمثيل، وسوف نجد في 
غالب كتابي ابن رشد والشماخي تركيًزا على المقاصد الخاصة التي توزعتها أبواب الفقه المختلفة، 

ومن خاللها يمكننا االطمئنان إلى حضور المقاصد العامة أثناء تحقيق المقاصد الخاصة.
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ثالًثا: لن تسعفنا هذه الدراســة اســتقراء كل مواقع المقاصد في اجتهاد الرجلين على امتداد 
الكتابين، فهــذا تكليف يتجاوز حدود صفحات هــذا البحث، َوِإنَما يغنينــا أن نجتزئ عينات معبّرة، 
تكشــف عن مدى اهتمامهما بإعمال المقاصد في عملية االجتهاد، وتوظيفها في جزئيات المســائل، 
ا  ســعًيا لتحقيق المصلحة أو درء المفســدة، ومراعاة للضــررة ورفع الضرر، ومحاربة للحيل وســد
للذرائع، وإبطاًال للتصرفــات المناقضة لمقصد الشــارع، وتلك غاية ربط النص بالواقع، والســعي 

الحتضان الحياة البشرية تحت مظلة الشريعة الغراء.

ـ التعليل أساس اعتماد فقه المقاصد:
يعتبر القول بتعليل األحكام حجر الزاوية العتماد المقاصد؛ ألَنهَا غايات األحكام، ومرام الشارع 

من وضع الشريعة.
ر أنه «ليس في الشرع أمٌر وال نهٌي ِإال وله معًنى ألجله  وقد كان الشماخي واعًيا بهذه الحقيقة فقر
ُحِظر أو أبيح، إال أن ذلك على ضربين: منه ما عقلنا في الجملة أَنهُ مصلحة للمكلف، واستأثر اهللا بعلم 
معناه على التفصيــل، كقوله تعالى: ﴿  ´ º ¹ ¸ ¶ μ ﴾ [العنكبوت: 45]. 
فعلمنــا أن ُكلّ ما نهــى عنه في الجملة فواجــب لوجوبها، قياًســا عليها، ولم يعلــم المعنى في عددها 
وصفاتها ومواقيتها، ولم ينص عليها. ومنه ما ورد النهي عنه بمعناه، كقوله تعالى في الخمر والميســر 

إنها تصّد عن ذكر اهللا، وغير هذا من وجوه القياسات»(1).
فهذا نص واضح علــى اعتماد القول بتعليل األحكام، وعلى تقســيم األحكام إلى معقولة المعنى 

إجماًال، ومعقولة المعنى تفصيًال.
ونجده يصرح في غير ما موضع بالبحث عن وجه الحكمة، وعــن معنى الحكم ومبناه، لطمأنة 
النفس إلى معقولية التشــريع، فتنقاد إلى االمتثال عن طمأنينة تؤكد صفة اإليمان، التي هي أساس 

االمتثال(2).
ومن نماذج االهتمام بالتعليل ما جــاء في تحديد صفة النوم الناقــض للوضوء، إذ أورد أقوال 
الفقهاء في ذلك، ثــم عقب بقوله: «ومن ذهــب مذهب الجمع بين األحاديث حمــل األحاديث التي 
أوجبت النقض على النوم الثقيــل، واألحاديث التي لم توجب النقض علــى النوم الخفيف، والنظر 
يوجب عندي هــذا القول، حتى يصح القياس وتّطــرد العلة في المجنون والســكران والمغمى عليه، 
ولذلــك خص 0 نوم االضطجــاع ألنه يعرض فيه الثقــل ما ال يعرض في غيــره؛ ألن من قولهم 

الشماخي، اإليضاح، ج 1، ص 14.  (1)
ينظر من عباراته: ِلَم قلتم؟ ِلم خصصتم؟ الشماخي، اإليضاح، ج 1، ص 22.  (2)
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ـ رحمهم اهللا ـ إن من تغيّر عقله بجنون أو ســكر أو علة انتقض وضوؤه، ســواء كان قائًما أو قاعًدا، 
قياًســا على النائم، وليس كل نائم ينتقض وضوؤه إال أن يكون النــوم الغالب، فيصح القياس عليه 
وتطرد العلة، ويكــون كل من غاب عقله انتقض وضوؤه قياًســا على النوم الغالــب الذي يغيب معه 

العقل بالكلية»(1).

وقد أورد ابن رشــد األقوال في النوم الناقض للوضوء، وذكر أن ســببها اختالف اآلثار الواردة 
في ذلك، «فلما تعارضــت ظواهر هذه اآلثار ذهب العلماء فيها مذهبيــن: مذهب الترجيح، ومذهب 
الجمع؛ فمن ذهب مذهب الترجيح إما أســقط وجوب الوضوء من النــوم أصًال على ظاهر األحاديث 
التي تسقطه وإما أوجبه من قليله أو كثيره على ظاهر األحاديث التي توجبه أيًضا، أعني على حسب 
ما ترجح عنده من األحاديث الموجبة، أو من األحاديث المســقطة؛ ومــن ذهب مذهب الجمع حمل 
األحاديث الموجبــة للوضوء منه على الكثير والمســقطة للوضوء على القليل، وهــو كما قلنا مذهب 
الجمهــور، والجمع أولى مــن الترجيح ما أمكن الجمع عنــد أكثر األصوليين. وأما الشــافعي فإنما 
حملها على أن اســتثنى من هيئات النائم الجلوس فقط ألنه قد صح ذلك عن الصحابة، أعني أنهم 

كانوا ينامون جلوسا وال يتوضأون ويصلون.

َوِإنَما أوجبــه أبو حنيفة فــي النوم واالضطجــاع فقط ألن ذلــك ورد في حديــث مرفوع، وهو 
أنه ! قــال «ِإنَما الوضوء على من نام مضطجًعـــا» والرواية بذلك ثابتة عن عمــر. وأما مالك 
فلما كان النوم عنده ِإنَما ينقض الوضوء من حيث كان غالًبا ســبب للحدث راعى فيه ثالثة أشياء: 
االســتثقال أو الطول أو الهيئة، فلم يشترط في الهيئة التي يكون منها خروج الحدث غالًبا ال الطول 

وال االستثقال، واشترط ذلك في الهيئات التي ال يكون خروج الحدث منها غالًبا»(2).

ـ رعاية المصلحة غاية المقاصد:
يعتبر النظر المقاصــدي منهًجا في االجتهــاد، غايته تحقيق المصلحة بمعناها الشــامل الذي 
ضبطته نصوص الشــريعة في الكتاب والســنة، من مثل قول اْلـَحقّ 8: ﴿ % & ') ( 

* + , ﴾ [البقرة: 220]. وقوله تعالى: ﴿ Ã Â Á À﴾ [النساء: 127].
وجاءت تطبيقات الفقهاء تجســيًدا لهــذه المصلحة في صور عديدة. فعن ســؤال عن جواز بيع 
أصول مــال اليتيم لقضاء حوائجه؟ جــاء الجواب أنه إن لــم يكن لهذا اليتيم مــن المال إال هذه 
األصول مــن أرض ونخل، فإنه يجوز أن يبيع منها قدر الحاجة لنفقتــه، وهذا خاص بولّي اليتيم أو 

الشماخي، اإليضاح، ج 1، ص 122 - 123.  (1)
ابن رشد، بداية المجتهد، ج 1، ص 25.  (2)
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نائبه، أو الســلطان، «وإن قام اليتيم إليه فنازعه في ما باع من مالــه، وصّح أنه قد كان معه بقدر 
مــا يمكن أن يكون قد ذهب في مؤونته مثل ما باع من ماله، فــال نرى أنه يدركه بما باع وال بثمنه، 
وإن أراد يمينه حلف له: ما خانه. وهكذا قال أبو المؤثر، إال أنه قال: إنما يباع مال اليتيم في نفقته 
ومؤونته وكســوته ـ إذا لم يكن حاكم ـ برأي جماعة المســلمين من أهل البلــد. وإن باع الذي كفل 
اليتيم أصل اليتيم بغير رأي جماعة المسلمين من أهل البلد، فإنه بمنـزلة من باع بحضرة الحاكم، 
وبيعه مــردود له في مال اليتيم مثل ما أنفق عليه، إال أن يكون حاكًما وال يجد أحًدا من المســلمين 

يقوم بذلك فباع، فبيعه جائز إن شاء اهللا»(1).
وتعرض ابن رشــد لتصرفات القاصرين مــن المحجور عليهم بعد أن بيّــن أصنافهم، وقيد 
تصرفاتهم بما ليس فيه إضرار بأموالهم؛ ألنها أموال الجماعة في النهاية، كما وصفها القرآن، 
﴿ ¤ ¥ ¦ § ﴾ [النســاء: 5]. ولذلــك لــم يجز أن تســلم لهم أموالهــم قبل إيناس 

رشدهم.
ا الصغار الذين لم يبلغوا الحلم من الرجال وال المحيض من النساء فال خالف في  وقال: «َفأَم
المذهب في أنه ال يجوز له في ماله معروف من هبة وال صدقة وال عطية وال عتق وإن أذن له األب 
في ذلك أو الوصي، فإن أخرج من يده شيًئا بغير عوض كان موقوًفا على نظر وليه إن كان له ولي، 
فإن رآه رشًدا أجازه وإال أبطله، وإن لم يكن له ولي قدم له ولي ينظر في ذلك، وإن عمل في ذلك 
حتــى يلي أمره كان النظر إليه في اإلجازة أو الرد. واختلف إذا كان فعله ســداًدا ونظًرا في ما كان 
يلزم الولي أن يفعله هل له أن ينقضه إذا آل األمر إلى خالف بحوالة األســواق أو نماء في ما باعه 

أو نقصان في ما ابتاعه، فالمشهور أن ذلك له، وقيل إن ذلك ليس له»(2).

ـ العرف ودوره في تحقيق المصلحة:
ـ تحدث عن دور العرف في تحقيق المصلحة، في مســائل عدة، منهــا أحكام األيمان «هل تقع 
على األسماء والمسميات، أو على المقاصد والعرف بين الناس؟ وقد ذكر أبو محمد في كتابه وقال: 
إنما األيمان على المقاصد والعادات وتعلق األسماء بمســمياتها، والذي يوجبه النظر عندي أن هذا 
كله موجود في الشرع، واهللا أعلم. ومثل هذا من حلف ال يدخل بيًتا، فإنه كل بيت دخله من حجر أو 
مدٍر حنث، وكذلك لو دخل المســجد؛ ألن المساجد بيوت، وإن دخل بيًتا من شُعر أو نحو ذلك، فإن 

في بعض األثر أنه حانث»(3).

الشماخي، اإليضاح، ج 2، ص 509 - 510.  (1)
ابن رشد، بداية المجتهد، ج 1، ص 212.  (2)

الشماخي، اإليضاح، ج 2، ص 374.  (3)
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وقد فصل ابن رشــد أحكام اليمين، وهل تكون على نية الحالف أم على داللة كالمه. «فمثل أن 
يحلف على شــيء بعينه يفهم منه القصد إلى معنى أعم من ذلك الشيء الذي لفظ به أو أخص، أو 

يكون للشيء الذي حلف عليه اسمان أحدهما لغوي واآلخر عرفي.

أما إذا حلف على شيء بعينه فإنه ال يحنث عند الشافعـي وأبي حنيفة إال بالمخالفة الواقعة 
في ذلك الشيء بعينه، فال يعتبرون النية المخالفة للفظ، وإنما يعتبرون مجرد األلفاظ فقط. 
وأما مالك فإن المشــهور من مذهبــه أن المعتبــر أوًال عنده في األيمان التــي ال يقضي على 
حالفها بموجبها هو النية، فإن عدمت فقرينة الحال فإن عدمت فعرف اللفظ، فإن عدم فداللة 

اللغة.

أما في الدعاوى فإنهم اتفقوا على أن اليمين على نية المستحلف(1).

ـ أثر النية في الحكم على األفعال:
يعتبر النظر إلى مقصد المكلف الركن الثاني في نظرة المقاصد كما أرســاها الشاطبي، وهو 

ما أقام مشروعيته حديث النبي ژ : «ِإنَما األعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى»(2).

وغــدا هذا الحديث مرجًعا لغالب أبواب الفقه ومســائله، وبنى عليه الفقهــاء أكبر منظومة في 
أحكام أفعال وتصرفات المكلفين.

ومن ذلك ما ذكره الشــماخي من وجوب النية للوضوء، وأنها شــرط لصحته، استناًدا إلى قول 
الحــق o n m l kj i h ﴿ : 8﴾ [البينــة: 5]. وإلــى الحديث آنــف الذكر، الذي 
«أراد حصــر األعمال إلى النيــات وإبطالها بغير نية»، إذ إن صورة الفعــل وصفته ال تدل على طاعة 
وال معصيــة، وإنما تدل علــى طاعة ومعصية بتصــرف النية، وكذلك الوضوء، وهو ال يشــبه غســل 

النجاسة، بل يشبه التيمم فكان قياسه به أولى وأجدر بالصواب(3).

كما نّص في موضع آخــر على وجوب الترتيب بين أعضاء الوضــوء، وإن كان وجوًبا ال تتعلق به 
صحة الوضوء، إذ يصح وضوء من قّدم أو أخر، وذكر رأي اإلباضية في «جواز التقديم والتأخير، ما 

لم يقصد المتطهر بذلك الفعل مخالفَة السنة»(4).

ابن رشد، بداية المجتهد، ج 1، ص 304.  (1)
البخاري، كتاب بدء الوحي، حديث1. أبو داود، كتاب الطالق، حديث2201. ابن ماجه، كتاب الزهد، ح4227.  (2)

انظر: الشماخي، اإليضاح، ج 1، ص 50 فما بعد.  (3)
الشماخي، اإليضاح، ج 1، ص 50.  (4)
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ا أن يتحول الحكم من السعة إلى الضيق ومن الجواز إلى الحظر إذا ناقض المكلف  وجميل جد
مقصود الشــارع، أو انطلق من منطلق عقــدي مردود، وهو قصد مخالفة ســنة المصطفى التي جاء 

القرآن يوجب علينا اتباعها والتحاكم إليها في كل األمور جليلها وحقيرها.
وفي بــاب المعامالت يتجلّى تأكيد الشــماخي بإلحــاح على إبطال المعامــالت التي نوقض بها 
قصد الشــارع، فقال: «والبيوع الفاســدة الحكم فيها الــرد، وال تجوز فيها المحاللــة، وال التبرئة، 
وال التقاضــي»(1). ويعني بهــا بيع التحريم وبيــع الربا، وبيع الميتــة، والدم ولحــم الخنـزير وبيع 
األحرار، وغير ذلك مما جاء الشــرع بتحريم بيعه(2). ولم يســتجز تســمية طرَفي هــذا البيع بائًعا 

ومشترًيا؛ ألنهما أتيا فعًال محرًما ال تترتب عليه ثمراته(3).
وفي أحكام الذبائح بيّن أن الذكاة عبادة تصلــح فيها النية، فمن طعن جمًال في موضع النحر، 
ا اســتقبال القبلة  هُ إن ذكر اســم اهللا وعنى النحر فإنه يؤكل، وإن لم يعِن النحر فال يؤكل، َوأَمَفِإن
َفِإنهُ مستحب، وإن تعّمد وذبح لغير القبلة فإنه ليس في ذلك تحريم ما لم يعتقد في ذلك مخالفة 
المســلمين، فإذا اعتقد مخالفة المسلمين لم تؤكل، وكذلك من ذبح بشماله فإنه قد خالف ما جاء 

به الشريعة من المسلمين»(4).
بينما يرى ابن رشــد أن قياس التذكية على الصالة في االستقبال قياس ضعيف، «وأما استقبال 
القبلــة بالذبيحة، فإن قوًما اســتحبوا ذلــك، وقوًما أجازوا ذلــك، وقوًما أوجبــوه، وقوًما كرهوا أن 
ال يســتقبل بها القبلة، والكراهية والمنع موجودان في المذهب، وهي مسألة مسكوت عنها، واألصل 
فيها اإلباحة إال أن يدل الدليل على اشــتراط ذلك، وليس في الشــرع شــيء يصلح أن يكون أصًال 
تقاس عليه هذه المســألة إال أن يستعمل فيها قياس مرســل، وهو القياس الذي ال يستند إلى أصل 
مخصوص عند من أجازه أو قياس شــبه بعيد، وذلك أن القبلة هي جهة معظمة وهذه عبادة، فوجب 
أن يشــترط فيها الجهة، لكن هذا ضعيف ألنه ليس كل عبادة تشــترط فيها الجهة ما عدا الصالة، 

وقياس الذبح على الصالة بعيد، وكذلك قياسه على استقبال القبلة بالميت»(5).

ـ سد الذرائع لمناقضتها قصد الشارع:
يعتبر تأصيل قاعدة سد الذرائع من أهم تجليات فقه المقاصد في اجتهادات الفقهاء.

الشماخي، اإليضاح، ج 3، ص 47.  (1)
المصدر السابق، ج 3، ص 285.  (2)

المصدر السابق، ج 3، ص 285 - 288.  (3)
المصدر السابق، ج 2، ص 449.  (4)

ابن رشد، بداية المجتهد، ج 1، ص 328 - 329.  (5)
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والذريعة باعتبارها وســيلة إلــى غاية، كان النظــر إليها في غاية األهميــة، للوصول إلى 
الحكم النهائي على فعل المكلف، بناء على الحديث الشهير «إنما األعمال بالنيات، وإنما لكل 

امرئ ما نوى»(1).
وحرص الفقهــاء أن يكون قصد المكلــف موافًقا لقصد الشــارع حتى يتحقــق المراد من 
التكليف، أما مناقضة قصد الشــارع فحيــد عن الجادة، وتنكب عن الســبيل، وهو ما ينأى عن 
المكلف أن يصيب غاية التكليف أو يحقق نتيجته المرجوة، ويحصل على ثمرته المقصودة. وهنا 
يقرر الشــاطبي قاعدته الشــهيرة «كل من ابتغى في تكاليف ما شرعت له فقد ناقض الشريعة 
وكل من ناقضهــا فعمله في المناقضة باطل، فمــن ابتغى في التكاليف ما لم تشــرع له فعمله 

باطل»(2).
ويعد االختــالف بين الفقهاء فــي بيوع الذرائــع وجًها بــارزًا لتباين األنظار حــول تحقق هذه 

المناقضة، وبناء األحكام عليها في النهاية.
يقول الشــماخي: «إن باع سلعة نقًدا بعشــرة دراهم، ثم اشتراها بعشــرين إلى أجل، فال يجوز 
ذلك ألنك لو تأملت ذلك لوجدته قد ردت إليه ســلعته، وأخذ عشرة دراهم بعشرين إلى أجل، وأما 
إن اشــتراها بمثل ما باعها له أو بأقل منه، أو اشــتراها نقًدا كما باعها نقًدا، ســواء كان بأقل مما 
باعها به أو بمثلــه أو بأكثر منه؛ فال بأس بهذا كله؛ ألنه لم يتذرع إلى حرام في هذا، وهو بيّن لمن 

تدبره إن شاء اهللا»(3).
ومن ذلك أيًضا النهي عن أكل الطعام واإلشباع فيه(4).

ـ محاربة الحيل:
الحيلة مناَقَضة لمقصد الشــارع، ويتم اللجوء إليها باستعمال وسيلة مشروعة تفضي إلى نتيجة 
غير مقبولة شــرعا، وقد ســعى الفقهاء لبيان أنواع وصور الحيل، والكشــف عن النية السيئة التي 

صاحبت فاعلها، والحكم على الفعل بعد إثباته على صاحبه.
كما تحدث الفقهاء في هذا السياق عن الحيل ونقضوها، وأشبعوها بحًثا في أبواب سد الذرائع، 

والباعث غير المشروع.

سبق تخريجه.  (1)
الشاطبي، الموافقات، ج 2، ص 333.  (2)

الشماخي، اإليضاح، ج 3، ص 47 - 48.  (3)
المصدر السابق، ج 1، ص 8.  (4)
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ومن نماذج هذه الحيــل: الجمع بين المفترقيــن أو التفريق بين المجتمعين فــي مال الزكاة، 
تهّرًبا من الفرض أصًال، أو سعًيا لتقليل المقدار الذي تجب فيه الزكاة(1).

وهو ما أكده أيًضا ابن رشــد، إذ نسب إلى اإلمام مالك أَنهُ ليس على الشريكين جمع أموالهما 
لتجب فيــه الزكاة، فلكل مال مالكه، بينما ذهب الشــافعي إلى وجوب الزكاة فيــه إذا بلغ مجموعه 

النصاب، بقطع النظر عن اختالف مالكيه(2).

ـ القدرة على االمتثال شرط للتكليف:
يؤكد الشاطبي أن من مقاصد الشــارع وضع الشــريعة لالمتثال، ومن رحمة اهللا أن جعلها في 
وســع المكلف، فرفع عنه العنت والتكليف بالمحال، وأســقط عنه ما عجزت عنه قدرته، وعلّمنا أن 

ندعوه بهذا الدعاء ﴿ Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì﴾ [البقرة: 286].
ومن تطبيقات الفقهاء في هذا المقام حديثهم عن الواجب في اســتقبال القبلة في الصالة، إذ 
 ml k j i h g f e ﴿ :أجمعوا أن استقبالها شرط لصحة الصالة لآلية

s r q p o n ﴾ [البقرة: 150].

وقال الشــماخي: «َوِإنَما يهلك بترك االســتقبال في حين ما يهلك بترك الصالة، وعليه المعرفة 
 ـهُ مأمور به، ويعلم أن والعمل، فالمعرفة أن يعلم بوجوب االســتقبال إلى الكعبة البيت الحرام، َوأَنـ
القبلة هي الكعبة البيت الحرام، والبيت قبلة المســجد، والمســجد قبلة مكــة، ومكة قبلة الحرم، 
والحرم قبلة أهل اآلفاق كلّه، والعمل أن يســتقبل بوجهــه وقلبه وجميع جوارحــه. والدليل أيًضا أن 
الفرض هو الجهة التفــاق الجميع على جواز صالة الصف الطويل، وهــو خارج عن الكعبة ضرورة، 
وهذا كلــه إذا لم تكن الكعبة مبصَرة، وأمــا إذا كانت مبصَرة فالفرض هو العيــن(3). وفّصل دالئل 
معرفــة القبلة بمواقع النجوم، وقبور المســلمين، ونحو ذلك، ثم بيّن حال من اشــتبهت عليه القبلة 
ماذا عليه، «وإن تحيّر في القبلة ومعه من لم يتحيّر فيها فإنه يقتدي به أميًنا كان أو غير أمين، وإن 

خالف األمين وصلى على اجتهاده فوافق القبلة فإنه يعيد صالته عند بعضهم؛ ألن األمين حجة»(4).
وعلى نفس النسق وجدنا ابن رشــد أيًضا يتحدث عن فرض المصلي في استقبال القبلة، وذكر 
اتفاق المسلمين على أن التوجه نحو البيت شــرط من شروط صحة الصالة، وأن فرض التوجه إلى 

ينظر تفصيل الموضوع وصوره. الشماخي، اإليضاح، ج 2، ص 83 - 85.  (1)
ابن رشد، بداية المجتهد، ج 1، ص 188. وقد بسط المسألة بأدلتها وناقشها: في، ج 1، ص 192 - 193.  (2)

الشماخي، اإليضاح، ج 1، ص 440 - 441.  (3)
المصدر السابق، ج 1، ص 444.  (4)



د. مصطفى بن صالح باجو 317المقاصد الشرعية بين الفقهين اإلباضي والمالكي

عين البيت عند مشــاهدتها. وأمــا إذا غابت الكعبة عــن األبصار فاختلفوا من ذلــك في موضعين: 
أحدهما هل الفرض هو العين أو الجهة؟ والثاني هل فرضه اإلصابة أو االجتهاد: أعني إصابة الجهة 
أو العين عنــد من أوجب العين؟ ورجح بعد عــرض اآلراء واألدلة أن المطلــوب التوجه إلى الجهة، 
لتقدير اآلية «فول وجهك جهة المسجد الحرام»، ويزكيه حديث «ما بين المشرق والمغرب قبلة إذا 
توجه نحو البيت»، والتفاق المســلمين على الصف الطويل خارج الكعبة. ولو كان واجًبا قصد العين 
لــكان حرًجا، وقد قال تعالــى: ﴿ z } | { ~ ے ¡ ﴾ [الحج: 78]. «فــإن إصابة العين 
شيء ال يدرك ِإال بتقريب وتسامح بطريق الهندسة واستعمال األرصاد في ذلك، فكيف بغير ذلك من 
طرق االجتهاد ونحن لم نكلف االجتهاد فيه بطريق الهندســة المبني على األرصاد المســتنبط منها 

طول البالد وعرضها»(1).
ثُم تحدث عن فرض إصابة القبلة أو أنه يكفي فيها االجتهاد فقط، فمتى تبين له أَنهُ أخطأ لم 
يجب أن يعيد الصالة. أما الشــافعي فزعم أن فرضه اإلصابة وأنه إذا تبين له أنه أخطأ أعاد أبًدا. 
وقال قوم: ال يعيد وقد مضت صالتــه ما لم يتعمد أو صلى بغير اجتهاد، وبه قال مالك وأبو حنيفة، 
إال أن مالًكا اســتحب له اإلعادة في الوقت. وســبب الخــالف في ذلك معارضة األثــر للقياس مع 
االختالف أيًضا في تصحيح األثر الوارد في ذلك. أما القياس فهو تشبيه الجهة بالوقت: أعني بوقت 
الصالة، وذلك أنهم أجمعوا على أن الفرض فيه هو اإلصابة، وأنه إن انكشف للمكلف أنه صلى قبل 

الوقت أعاد أبًدا إال خالًفا شاًذا في ذلك عن ابن عباس وعن الشعبي»(2).
ويرجح في األخير رأي الجمهور العتضاده بقواعد الشــريعة في التكليف بما في الوســع، وعدم 

الحرج والعنت في الدين.

ـ الضرورة ورفع الحرج:
بالرغم من أن الشريعة اإلســالمية مبنية على تقليل التكاليف، فقد رفع اهللا الحرج عن عباده 
فقــال: ﴿ z } | { ~ ے ¡ ﴾ [الحج: 78]. وقــال ژ : «إن اهللا ُيـِحب أن تؤتي رخصه 

كما يحب أن تؤتي عزائمه»(3).
وبهذا ثبتت مشــروعية الرخص فــي كثير من األحكام، فــي الصالة والصــوم والحج وغيرها، 
وأصبحت ممــا علم من الدين بالضــرورة، كما أبيح تنــاول المحرمات عند الضــرورة رفًعا للحرج 

ابن رشد، بداية المجتهد، ج 1، ص 80 - 81.  (1)
المصدر السابق نفسه.  (2)

صحيح ابن حبان، ج 1، ص 284.  (3)
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وتيســيًرا على الناس، وما يريد اهللا إعنات العباد أو تكليفهم ما ال يطيقــون(1). وهو ما أثمر نظرية 
متكاملة في الفقه اإلســالمي عرفت باســم «نظرية الضــرورة» لها أصولها ومؤيداتهــا وتطبيقاتها 

الكثيرة(2). وكان من مشموالتها القاعدة الفقهية الكبرى «المشقة تجلب التيسير».

وقد أجمل الفقهاء رفع الحرج في صور محددة، هي:
إسقاط العبادة، كسقوط التكليف عن المجنون، والصالة عن الحائض. ـ  1
إبدال حكم بآخر أيسر منه كإبدال الوضوء بالتيمم. ـ  2
التنقيص من التكليف مثل قصر الصالة الرباعية للمسافر. ـ  3
التقديم مثل جواز جمع الصالتين في وقت األولى للمسافر ومن في حكمه كالمبطون. ـ  4
التأخير في الجمع بين الصالتين في وقت الثانية. ـ  5
إباحة المحظور، كأكل الميتة لمن أشرف على الهالك، ولم يجد غيرها(3) ـ  6

ونجد قاعدة التيســير وقواعد منع الضرر قبل الوقوع، ورفعه قبل وقوعه ماثلة في ثنايا اإليضاح 
ومسائله.

فمن صور التيســير والتخفيف جواز التيمم للمجروح الذي يضره استعمال الماء، وعدم الجمع 
بينهما؛ ألَن اهللا تعبدنا بإحدى الطهارتين، فمن لم يقدر على الماء جاز له التيمم، وسواء في ذلك 
من عدم الماء، أو خشــي إن طلب الماء أن يفوت وقت الصالة، أو من عجز عن استعماله، لجرح أو 

سلس بول أو استرسال بطن، أو حرارة ماء بالغة، أو برودة قاسية، يخاف منها الهالك(4).
من ذلك قوله جواز االشــتغال بدفع الضرر ولو في الصالة: «وإذا رأى الرجل ما يخاف فساده 
من جميع األموال واألنفس، فإنه يشــتغل بــه ويصلحه، إذ إصالحه أوجب من الصــالة، ويبني على 
صالته، وإن كان اإلمام هو الذي يصلح الفساد فإن القوم يرتقبونه حتى يفرغ من ذلك، ما لم يغب 

عنهم...»(5).
وفي موضع آخر يذكر تفاوت الرخص بحســب أهمية الحكم الشرعي، مثل شرط اللباس لصحة 
الصالة، فمن «لم يجد ما يســتتر به فإنه يســتر نفســه بما أمكنه من نبــات األرض، وإن لم يجد 

الشاطبي، الموافقات 86/2. ابن جزي، القوانين الفقهية ص 57، 82.  (1)
وقد خصها بتأليف مستقل بعض الباحثين، منهم كتاب «نظرية الضرورة» للدكتور وهبة الزحيلي.  (2)

ابن رشد، بداية المجتهد 64/1.  (3)
ينظر تفصيل هذه الصور: الشماخي، اإليضاح، ج 1، ص 272 - 275.  (4)

المصدر السابق، ج 1، ص 563.  (5)
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فليســتر نفســه قاعًدا بما أمكنه من حجارة أو غيرها، أو يحفر حفرة لنفســه حتى يواري عورته ثم 
يصلي، وإن لم يجد إال الماء فليستر نفســه قاعًدا، إال إن لم يمكنه القعود في الماء فليصل قائًما. 
والتــراب والحجارة أولى من الماء، واهللا أعلم. َوِإنَما يصلي قاعًدا إذا لم يجد ما يســتر به نفســه 
قائًما؛ ألن سترة العورة عندهم آكد وأوجب من الصالة قائًما بالركوع والسجود، ولذلك يصلي قاعًدا 
ألن صالته قاعًدا أستر له، واهللا أعلم. وكذلك من كانت به علة في جسده مثل الدم يسيل أو البول 
يقطر منه، وكان مما ال يرده اللــف، فإنه يصلي قائًما بالركوع والســجود إذا كان يحفظ ثيابه من 
النجس، وإن كان ال يحفظ ثيابه من النجس إال إذا صلى قاعًدا؛ فليصل قاعًدا؛ ألن الطهارة عندهم 

أوجب من الصالة قائًما بالركوع والسجود، وليس للثياب الطاهرة وستر العورة بدل»(1).
«وإن لم يجد إال ثوًبا منجوًســا فإنــه يصلي به وال يترك الفرض الواجــب عليه، لقوله تعالى: 
﴿ f e ﴾ [النور: 56]. وال يسقط هذا المأمور إال بدليل قاطع يجب المصير إليه، وذلك ألن 
الصالة مأمور بها، والثوب الطاهر مأمور به، وكان عجزه عن أحد الفرضين ال يســقط عنه الفرض 
اآلخــر ... وقال بعضهم: إن صلــى بالثوب المنجوس علــى االضطرار أعاد صالتــه إذا وجد الثوب 
الطاهر ... والصحيح عندي أن من صلّى بالثوب المنجــوس عند عدم الطاهر، ال تلزمه اإلعادة في 
الحائض بعد خروج الوقت ألنها غير مأمورة بها  المرأةَ  الوقت وال بعد الوقت... كما ال تلزم اإلعادةُ 

في زمان الحيض»(2).
ويضبط الشــماخي هذا الترخيص لمن بذل الوســع ولــم يفرط في اإلعــداد لصالته، «وإنما 
يجوز له أن يصلي بهذه الثيــاب إذا لم يجد ثوًبا طاهًرا يصلي به، مثل أن يكون في الســفر أو في 
موضع ال يجد فيه ثوًبا طاهًرا. هذا كله بشــرط أن يكون غير مضيع؛ مثل أن يخرج من منـزله بثوب 
طاهر ثم ينجس له في موضع ال يقدر فيه على غســله قبل خــروج وقت الصالة، وال يقدر على ثوب 
طاهر غيره، أو مريًضا يدخل فراشــه وهو طاهر بثــوب طاهر والموضع الذي فيــه الفراش طاهر، 
ثم حدث في فراشــه وثيابه ومكانه نجس، وثقل عليه المرض حتى ال يســتطيع أن ينتقل عن فراشه 
أو عن موضعه، أو ال يســتطيع أن يتحــول من ثيابه فإنه يصلي على هذا الحــال، وليس عليه إعادة. 

واهللا أعلم»(3).
ومن صور إباحة المحظور الترخيص في دخول البيوت بغير إذن أهلها عند الحاجة أو الضرورة، 
رغم أن االستئذان واجب. يقول الشــماخي: «إن اضطره العدّو أو السباع أو البرد أو الريح أو معنى 
يخاف فيه تلف نفسه، فوجد بيًتا لغيره، فإنه يستأذن على أهلها ثم يدخل إن أذنوا له أو لم يأذنوا 

الشماخي، اإليضاح، ج 1، ص 432.  (1)
المصدر السابق، ج 2، ص 427 - 428.  (2)
المصدر السابق، ج 1، ص 431 - 432.  (3)
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له؛ ألن اهللا تعالى قد أباح للمضطر الذي خاف على نفسه ما هو أعظم من ذلك، وهو الشرك، دون 
عقده بالقلب، كقوله تعالــى: ﴿  X W V U T S ﴾ [النحل: 106]. وهو من باب 

الفرائض التي تدخل على الفرائض.
وكذلك تنجية األموال واألنفس سواء، ماله أو مال غيره، على هذا المعنى؛ ألَن التنجية عندهم 

آكد من دخول البيت بغير إذن»(1).

من صور التخفيف: حاالت العسر، والخطأ والنسيان:
1 ـ العسر من أسباب التخفيف:

للعســر صور ال تنتهي، وحاالت ال تنحصر. ومن أمثلته: من صلى بالناس بغير طهارة، أو بثوب 
نجس وهو ال يعلم. فإن المســتقر لــدى اإلباضية أن صالة مــن خلفه تنتقض؛ ألن صــالة المأموم 

مرتبطة بصالة اإلمام. وإذا علم بنقض صالته لزمه إخبارهم حتى يقضوها.
وقد فصل الشــماخي المســألة فقال: «إن أصحابنا أجمعوا أن المحدث من جنابة إذا صلى بقوم 
وهو غير عالم بجنابته أن صالته وصالتهم فاسدة، وعلى الجميع اإلعادة، وإن خرج الوقت. وإن غابوا؛ 
فقد قيل: يكتب إليهم وُيظهــر ذلك ليبلغهم. ثم تركوا القياس على مــا أجمعوا عليه من هذا الحدث 
ليقيســوا عليه غيره من األحداث، أعنى أنه إذا صلى وهو غير متوضئ، أو بثوب نجس وهو غير عالم، 

ثم علم بعدما صلى بهم، أن صالتهم تامة، ما لم يتعمد أن يصلّي بهم وهو غير جائز الصالة»(2).
واعتبر الشــماخي ذلك استحســاًنا مخالًفا لقاعدتهم في ارتباط صالة المأمــوم باإلمام، وهو 
استحســان قائم على نظر مقاصــدي يراعي القدرة علــى التكليف ورفع الحرج عــن المكلفين، فإن 

إدراك اإلمام لكل من صلى خلفه ليس باألمر اليسير، وقد يكون مستحيًال في بعض األحيان.

2 ـ الغلط من أسباب التخفيف:
يعد الخطأ عذًرا شــرعًيا رافًعا لإلثم بصريح الحديث النبوي: «إن اهللا وضع عن أمتي الخطأ 

والنسيان وما استكرهوا عليه»(3). فالخطأ قد يكون في القصد أو في عدمه.
والقاعدة أن الفعل العاري من القصد معدوم األجر إن كان حســًنا، ومرفوع اإلثم إن كان سيًئا، 

ولكن إذا ترتب عليه ضرر بالغير لزم رفعه، وضمنه الفاعل.

الشماخي، اإليضاح، ج 2، ص 616 - 617.  (1)
المصدر السابق، ج 1، ص 568.  (2)

أخرجه ابن ماجة، عن طريق ابن عباس، كتاب الطالق، باب طالق المكره والناسي، حديث 2045.  (3)
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وفي باب العبادات نجد صوًرا للخطأ المرفوع كمن أكل رمضــان بالغلط، مع تفصيل في ذلك، 
فمن جعل في فيه ماءً لحاجته ثم ســبقه إلى حلقه فنـزل، فإن عليه بــدل يومه إن كان ألمر دنياه، 

ولم يوجبوا عليه البدل إن كان ألمر آخرته، مثل المتوضئ والمغتسل من الجنابة(1).
«وإن فعل هذا كله باســتكراه مثل أن يســتكرهه ظالم على األكل بنهار فــي رمضان فإنه يأكل 
ويعيد ما أكل إن خاف على نفسه القتل أو المثلة، أو خاف على ماله إذا كان إتالف ماله يؤدي إلى 

إتالف نفسه؛ ألن اهللا تعالى أباح الشرك عند الخوف، وهو أعظم من هذا»(2).

3 ـ النسيان من أسباب التخفيف:
يعتبر النسيان من موجبات التخفيف على المكلف، رحمة من اهللا ورعاية لضعف اإلنسان، وغلبة 

النسيان عليه، ما لم يتعمد المخالفة ويقصد إلى ارتكاب المحظور أو ترك المأمور.
ومن صور هذا التخفيف نســيان المواالة بين أعضاء الوضوء، فقد بيــن النبي كيفية الوضوء، 
ووالى بين أعضائه، وقال: «هــذا وضوء ال يقبل اهللا الصالة إال به» «وهــذا يوجب المواالة، وفّرق 
قوم بين العمد والنســيان، وهو الصحيح؛ ألن الناسي األصل فيه في الشــرع أنه معفوّ عنه، ِإال أن 
يقوم الدليل على غير ذلك، لقوله ژ : «رفع عن أمتي الخطأ والنســـيان وما لم يستطيعوا وما 

أكرهوا عليه»(3).
«وكذلك العذر يظهر من أمر الشــرع أن له تأثيًرا في التخفيف، واهللا أعلم.. وكذلك من نسي 
عضًوا من أعضاء وضوئه، ولم يذكره إال بعدما فرغ، على هذا االختالف َمن عَذرَه في النسيان، قال: 

يقصد إلى العضو ويغسله، ومن لم يعذره قال: يستأنف الوضوء إن جف البلل»(4).
وأورد ابن رشــد خالف الفقهاء فــي المواالة في أفعــال الوضوء وحكم نســيانها: «اختلفوا في 
المواالة فــي أفعال الوضوء، فذهــب مالك إلى أن المــواالة فرض مع الذكر ومع القدرة، ســاقطة 
مع النســيان ومع الذكر عند العــذر ما لم يتفاحش التفاوت. وذهب الشــافعي وأبــو حنيفة إلى أن 
المواالة ليســت من واجبات الوضوء، والسبب في ذلك االشــتراك الذي في الواو أيًضا، وذلك أنه 
قد يعطف بها األشــياء المتتابعة المتالحقة بعضها علــى بعض، وقد يعطف بها األشــياء المتراخية 
بعضها عن بعض. وقد احتج قوم لســقوط المواالة بما ثبت عنه ! أنــه كان يتوضأ في أول طهوره 
ويؤخر غســل رجليه إلى آخر الطهر، وقد يدخل الخالف في هذه المســألة أيًضا في االختالف في 

الشماخي، اإليضاح، ج 2، ص 207.  (1)
المصدر السابق، ج 2، ص 207 - 208.  (2)

المصدر السابق، ج 1، ص 87.  (3)

المصدر السابق، ج 1، ص 88.  (4)
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حمل األفعال على الوجوب أو على الندب، وإنما فرق مالك بين العمد والنســيان؛ ألن الناسي األصل 
فيه في الشــرع أنه معفو عنه إلى أن يقوم الدليل على غير ذلك، لقوله ! «رفع عن أمتي الخطأ 

والنسيان» وكذلك العذر يظهر من أمر الشرع أن له تأثيًرا في التخفيف»(1).
وفي مسألة نسيان التســمية على الذبيحة أورد الشــماخي آراء الفقهاء، ومنها قول ابن عباس: 
ال يضر نسيان االســم في الملة، كما ال ينفع ذكر اهللا في غير الملة، وقال فيمن لم يذكر اسم اهللا 
 X W V U T S R Q P ﴿ :متعمًدا فهو حرام، والدليل على هذا القول قوله تعالى

Y ﴾ [األنعام: 121].
ن ترك التســمية ناســًيا؛ ألن الفســق هو الخروج عن الطاعة، ومن لم  والفســُق ال يكون ِمـم»
يقصد المعصية فال يعصي في فعله... ومن ذهب إلى تعميم اآلية حّرمها في ترك التســمية عمًدا أو 

نسياًنا، وصرف الكناية في قوله ﴿ Y X ﴾ إلى أقرب المذكورات وهو المذبوح»(2).
وفي األثر: «ومن قيل له: قل بسم اهللا، فقال: ال أقول بسم اهللا، ثم ذبح، فقد قالوا: إنه ذكر. 
وذلك في ما يوجبه النظر إذا أراد بذلك التســمية على الذبيحة، فقد ذكر اهللا، وإن كان قال ذلك 
على وجه النفي أنه ال يذكر اهللا في تســميته علــى الذبيحة فاهللا أعلم. وإن ذبــح ذابح ممن يدين 

بالتسمية ثم شك بعد أن ذبح في التسمية لم تفسد ذبيحته بالشك؛ ألنه ممن يدين بالتسمية»(3).
واســتوعب ابن رشــد آراء الفقهاء موازًنا بينها بناء على النظر المقاصدي أيًضا، بعد أن جعلها 
ثالثة أقوال: قول بأنها فرض على اإلطالق وهو قول الظاهرية وبعض الصحابة، وقول بأنها هي فرض 
مع الذكر ساقطة مع النسيان؛ أما قول الشافعي فهي سنة مؤكدة ويروى عن ابن عباس وأبي هريرة.

 Q P ﴿ :وسبب اختالفهم معارضة ظاهر الكتاب في ذلك لألثر. فأما الكتاب فقوله تعالى»
ا السنة المعارضة لهذه اآلية فما رواه مالك عن  [األنعــام: 121]. َوأَم ﴾ Y X W V U T S R
هشــام عن أبيه أنه قال «سئل رســول اهللا ژ فقيل: يا رسول اهللا إن ناًســا من البادية يأتوننا بلحمان 
وال ندري أسموا اهللا عليها أم ال؟ فقال رسول اهللا ژ : «سموا اهللا عليها ثم كلوها». فذهب مالك إلى 
 ل اإلسالم ولم ير ذلك الشافعي؛ ألنأن اآلية ناســخة لهذا الحديث وتأول أن هذا الحديث كان في أو
هذا الحديث ظاهره أَنهُ كان بالمدينة وآية التســمية مكية، فذهب الشــافعي لمكان هذا مذهب الجمع 
ا من اشترط الذكر في الوجوب فمصيًرا إلى قوله ! : «رفع  بأن حمل األمر بالتسمية على الندب. َوأَم

عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه».

ابن رشد، بداية المجتهد، ج 1، ص 12.  (1)
الشماخي، اإليضاح، ج 2، ص 444.  (2)

المصدر السابق، ج 2، ص 445 - 446.  (3)
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ـ موقع المال في مقاصد الشريعة:
يمكننا اســتجالء مقاصد المال في بعض موضوعاته التي شــغلت فكر الفقهــاء، ونالت نصيًبا 
معتبًرا من كتاباتهم، ونجتزئ على سبيل التمثيل هنا مقاطع من أبواب الزكاة، وتحريم الربا، وبعض 

البيوع المنهي عنها، للتدليل على حضور فقه المقاصد في هذه األبواب:

ـ مقاصد الزكاة:
مــن المقاصد الجزئية التي تجلي وظيفية التشــريع اإلســالمي في تحقيق مصالــح المكلفين، 
مقاصد الزكاة، وهي عبادة مالية تتبوأ مرتبة متقدمة ضمن أركان اإلسالم الخمسة، التي قرنها اهللا 

بالصالة في عشرات اآليات القرآنية.
وللفقهاء نظرات سديدة في الكشف عن مقاصد الشارع من هذه العبادة.

وفي ثنايا اإليضاح أيًضا نصيب من هذا النظر المقاصدي السديد.
ومنطلق الــزكاة أنها ال تجب على مــال إال إذا بلغ النصاب، إذ به يتميــز الغني من المحتاج، 
وإال كانت عقوبة ال عبادة، وتفقيًرا ال إغناء؛ ألن مزاحمة الفقراء لمن لم يبلغ ماله النصاب يذهب 
بأثر المال، فال يغني هذا وال ذاك، وفي هذا يقول الشماخي بأن «اشتراط النصاب يدل على الرفق 

بأرباب األموال لئال يشاركهم الفقراء في ما دون النصاب»(1).
ـ ؛  فقد ذكر الشماخي أن «زكاة العروض التي يقصد بها التجارة ثابتة عند علمائنا ـ رحمهم اهللا 

ألنها مال مقصود به النماء والزيادة، فأشبه الحرث والماشية والذهب والفضة»(2).
ويرى ابن رشــد أيًضا أن اختالف األنظار في مــا تجب فيه الزكاة راجــع إلى المقصد من 
هذه العبادة: «وفــرق قوم بين ما تخرج األرض وبيــن ما ال تخرجه فقالوا: عليــه الزكاة في ما 
تخرجه األرض، وليس عليه زكاة في ما عدا ذلك من الماشــية والنــاض والعروض وغير ذلك، 
وهو أبو حنيفــة وأصحابه. وفرق آخرون بيــن الناض فقالوا: عليه الزكاة إال في الناض. وســبب 
اختالفهم في إيجاب الزكاة عليه أو ال إيجابها هو اختالفهم في مفهوم الزكاة الشــرعية هل هي 
عبادة كالصــالة والصيام؟ أم هي حق واجب للفقراء على األغنياء؟ فمن قال إنها عبادة اشــترط 
فيها البلوغ، ومن قال إنها حق واجب للفقراء والمســاكين في أمــوال األغنياء لم يعتبر في ذلك 

بلوًغا من غيره»(3).

الشماخي، اإليضاح، ج 2، ص 18.  (1)
المصدر السابق، ج 2، ص 72.  (2)

ابن رشد، بداية المجتهد، ج 1، ص 178.  (3)
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كما فصل الشــماخي مبنى اختالفهم في زكاة عروض التجارة، هل تزكى على قيمتها أم على ما 
ُجعل فيها من الذهب والفضة؟ وهل ينظر في ذلك إلى اختالف األسعار يوم شرائها ويوم زكاتها أم 
ال ينظر؟ والمعتبر أساًسا نماء هذه األموال وزيادة غنى صاحبها بما يجعل للفقير نصيًبا في ماله(1).

وألجل اعتبار نماء المال في الزكاة كان اشــتراط الحول، كما قال الشماخي: «والذي يدلّ عليه 
قول علمائنا ـ رحمهم اهللا ـ أن اشــتراط الحول إنما هو ألجل النماء، إذ الزكاة إنما هي في األموال 
الناميــة، ولذلك لم يعتبروا في الفائدة الحول، ولكن حكمها عندهــم حكم المال الواردة عليه، إن 
وردت على مال وجبت فيه الزكاة أو تجب فيه، حملت على حوله ألنه األصل، وإن وردت على مال لم 

تجب فيه الزكاة وال تجب فيه، استقبل لهما الحول إن كمل فيهما النصاب»(2).
وإذا نظرنا إلــى أوعية الزكاة نجدها منصوًصا عليها في الكتاب والســنة وهي األنعام والزروع 
والثمار والذهب والفضة، وعروض التجارة، بيد أن للفقهاء اختالفات حول بعض األنواع من الزورع، 
لت والذرة، وبعضهم  فبعضهم حصرها في األصناف الستة من التمر والزبيب والحنطة والشعير والس
جعلها في المدخر المقتات من النبات، وبعضهم جعلها في كل ما تخرجه األرض ما عدا الحشــيش 

والحطب.
وقد ذكر الشماخي أن ســبب اختالفهم فيها تحديد المقصود من الزكاة، فبعضهم التزم عموم 
النصوص، وبعضهم اعتبر «بأن الزكاة المقصود منها سّد الخلة، وذلك ال يكون غالًبا إال في ما هو 

قوت».
ورجح رأي اإلباضية في حصرها في األصناف الســتة؛ ألن آيات القرآن وردت عامة، ثُم فصلتها 
السنة وحددتها في تلك األصناف، فلزم التقيد ببيان النِبّي ژ ، ولوال بيانه ما عرفنا حدود الواجب 
في هــذه العبادة، ال وعاء وال نصاًبــا وال مصرًفا. «فإذا صّح هذا فبيان الرســول 0 أولى بنا من 

القياس»(3).
كما أننا حين نتأمل في مصــارف الزكاة نجد للمقاصد أيًضا دورها فــي تعيين األصناف التي 
تصرف لهــم، مع أن اهللا قد ســمى تلك األصناف فــي القرآن، فلــم يتركها الجتهــادات الفقهاء، 

وتقديرات األغنياء، حتى ال تكون عرضة للتقلبات بالزيادة أو اإللغاء.
بيد أن الفقهاء كانت لهم آراؤهم في تحديد صفة بعض مصارف الزكاة، مثل الفقير والمسكين، 
«واختلفوا في صفة الفقيــر الذي ال يجوز له أخذ الزكاة، وذكر في بعــض كتب أصحابنا: وال تدفع 

ينظر: الشماخي، اإليضاح، ج 2، ص 72 فما بعد.  (1)
الشماخي، اإليضاح، ج 2، ص 42.  (2)

المصدر السابق، ج 2، ص 11.  (3)
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الزكاة إال لمن يعلم أنه ال يتقوى بها على معصية اهللا، وأكثر قول المسلمين أنها تدفع للمستحق لها 
من أهل دعوة المسلمين»(1).

وذكر أن األصل أن يأخذها اإلمام ويضعها في مواضعها لما فيه مصلحة المســلمين، وأورد آراء 
ن ال يستعين بها على معصية اهللا، ثم أردف  اإلباضية في تقييد صرفها ألهل الصالح من الفقراء ِمـم
قائًال: «وإذا عدم اإلمام ومرجت عهود الناس وأمانتهم، فعلــى كل ذي مال تلزمه الزكاة أن يضعها 

ا لإلسالم وعوًنا ألهله»(2). في مواضعها التي تكون عز
وعلى نفس النســق، وتحقيًقا للمقصد ذاته من كون الزكاة وســيلة إلعزاز اإلســالم، وتوظيًفا 
للمال في خدمة الدين والمســلمين، أورد آراء الفقهاء في ســهم المؤلفة قلوبهم وأن النبي ژ كان 
يتألفهم لإلســالم، ولتصّح نياتهم وليعينوا اإلســالم بما لهم من وجاهة وقوة، ولما كان عهد عمر 
منعهم وأســمعهم كلمته التاريخية حين جاؤوا يســألون نصيبهم: «ال حق لكم، ذلك إذ كان اإلسالم 

ِحقًيا، وأما اليوم فقد بزل، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط»(3).
وذكر الشــماخي أَنهُ «في أثر أصحابنا، فهو اليوم ســاقط ما دام اإلســالم عنهم قوًيا، وعنهم 
غنًيــا، ِإال أن ينـزل قوم في اإلســالم بمنـزلة خافوا عليــه الضعف، فيتألفوا من نــزل بمنـزلة من 

ذكرنا، ليحرزوا اإلسالم من شره، ويجّروا إلى اإلسالم نفعه»(4).
كما ناقش آراء الفقهاء فــي جواز إخراج القيمة بدل عين المال الــذي وجبت فيه الزكاة، وهو 
قول أبــي حنيفة وبعــض اإلباضية، إذ رأوا أن المقصود ســّد خلــة الفقير، وذلك متحقــق بعين ما 
 وجبت به الزكاة، ومتحقق أيًضا بقيمته، ورجــح رأي الجمهور الذي عليه أيًضا جمهور اإلباضية؛ ألن

النصوص واردة بذلك، وال يعدل عنها إال لضرورة تقتضيها بعض الظروف(5).

ـ مقصد تحريم الربا:
من األصول التي بان بها فقه اإلســالم عن األنظمة الوضعية في مجال االقتصاد تحريم الربا، 

واعتباره جريمة نكراء، أعلن اهللا عليها الحرب وتوعد أهلها بأليم الجزاء.
وقد اجتهد الفقهاء للتعرف على مقصد الشارع من هذا التحريم فأجلوا من ذلك غايات عديدة، 

وكشفوا عن علل كثيرة.

الشماخي، اإليضاح، ج 2، ص 109 - 100.  (1)
المصدر السابق، ج 2، ص 110.  (2)
المصدر السابق، ج 2، ص 112.  (3)
المصدر السابق، ج 2، ص 113.  (4)

المصدر السابق، ج 2، ص 23 - 24.  (5)



المقـاصـد الشـرعيـة326 أعمال ندوة تطور العلوم الفقهية 

وإن اختلفوا في تحقيق مناط التحريم في بعض الصور والجزئيات.
وفي اإليضاح شــواهد لبعض هذه االختالفات في تحديد علة تحريم الربا في األصناف الســتة 
المشــهورة، البـّر والشــعير والتمر والملح والذهب والفضة، فذهب بعضهم إلى أن علة تحريمه في 
األصنــاف األربعة ـ غير الذهــب والفضة ـ الكيل والــوزن، وبعضهم اعتبر القــوت، وبعضهم اعتبر 
الطعام، وأنه من بــاب التنبيه على ما في معناه، «فهي كلها يجمعهــا االقتيات واالدخار، وأيًضا لما 
كان معقول المعنــى إنما هو أن ال َيغِبن الناس بعضهم بعًضا، وأن تحفــظ أموالهم، فوجب أن يكون 

ذلك في أصول المعايش، وهي األقوات»(1).

مة: ـ مقصد المعامالت المحر
وقد كان اإلسالم حازًما أيًضا مع معاملة أخرى شــبيهة بالربا في كونها استغالًال للحاجة، وهي 
االحتكار، حيث ينتهز بعض الجشــعين حاجة الناس إلى األقوات فيغلون عليهم أرزاقهم، ويثرون على 

حساب ضروراتهم وحاجاتهم.
تحذيًرا من هذا المقصد السيئ، ومنًعا لهذا الضرر العام، وحفًظا ألموال الناس من أن تنالها أيدي 

االنتهازيين، جاء النهي عن االحتكار ولعن أصحابه، وقول المصطفى 0: «ال يحتكر إال خاطئ»(2).
وأوضح الشــماخي «معنى االحتكار أن يشــتري الرجل الطعام للتجارة وقت رخصه، فيرفعه إلى 
 وقت غالئــه في البلدة التي اشــتراها فيها، والنهي واقــع على المقيمين من دون المســافرين؛ ألن

المسافر إنما ذلك منه تجارة ونفع يرفعه من بلدة إلى بلدة»(3).
وبعد أن اســتعرض األقوال في تحديد مجال االحتكار، خلص إلى أنه يحرم في األقوات، لشــدة 
حاجة الناس إليها، فإذا كان في غير القوت، أو حصل بعد أن أخذ الناس حاجتهم منه، وبقيت بعد 

ذلك بقية «فال بأس على من يشتريه ويرفعه إلى وقت الغالء، وال يكون محتكًرا»(4).
وأكد أَنهُم كلهم متفقــون أنه ليس في غير الطعام احتكار، كما أنه إن اشــتراه ليبيعه من دون 
انتظار الغالء فليــس محتكًرا، ومثله من يشــتري الطعام ويخرج به إلى األميال، أو يشــتريه لقوته 
وقوت عياله ســنة أو عدد ســنين. فكل هؤالء ال حجر عليه وال محذور؛ ألن قصد االحتكار معهم غير 

وارد، وضرره منهم غير صادر(5).

الشماخي، اإليضاح، ج 3، ص 25 - 26.  (1)
صحيح مســلم، كتاب المســاقاة، باب تحريم االحتكار في األقوات، حديث 1605. سنن الترمذي، كتاب البيوع عن رسول اهللا،   (2)

باب ما جاء في االحتكار، حديث 1267.
الشماخي، اإليضاح، ج 3، ص 95.  (3)

المصدر السابق، ج 3، ص 96.  (4)
انظر أيًضا المصدر السابق نفسه.  (5)
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ـ مقصد تحريم االحتكار:
وتأسيًسا على هذه القواعد يرى الشــماخي جواز جبر أصحاب األموال على بيع أموالهم بحسب 

ما تقتضيه مصلحة أهل البلد.
ومــن ذلك ما جاء في األثــر: «إذا منع الصيــادون أهل القريــة أن يبيعوا لهــم الصيد، وكانوا 
محتاجين إليه، ُحِكم عليهم أن يبايعوهم، فإن قال أهل الصيد: ال نبيع صيدنا إال بالدراهم أو بحب أو 
بتمر، وفي القرية مــن ال يمكنه إال حبا، ومنهم من ال يمكنه إال دراهم، ومنهم من ال يمكنه إال تمًرا، 
فالبيع ال يكون إال بالدراهم، إال أن يشاء البائع، أن يبيع بتمر أو حب أو بغير ذلك، من العروق فجائز 
إذا اتفق البائع والمشــتري على ذلك. وإذا اشــترط أهل الصيد في الثمن ُحكم عليهم أن يبيعوا بثمن 

وسط، فهذا يدل من قولهم على جواز جبر أهل األموال على بيع أموالهم عند الحاجة إليها»(1).
وعلى نفس النســق أصل لجواز التســعير عند الضــرورة، حفاًظا على أنفس النــاس، وتقديًما 
لمصلحة حفظ األنفس على مصلحة حفظ المال، فنقل ما جاء في األثر أنه «ليس لإلمام أن يســّعر 
على الناس أموالهم، وال يجبر على بيعها، لما روي أن النبي ژ ســئل عام ِســنَة... أن يســّعر لهم 
األسواق فامتنع، فقال ژ : «القابض الباسط هو المسعر، ولكن اسألوا اهللا». وال يجوز لهذا الخبر 
أن يسّعر أحد على الناس أموالهم، وأن يجبرهم على بيعها بغير طيبة أنفسهم من إمام وغيره، ولكن 
إذا بلغ الناس حال الضرورة من الحاجة إلى الطعام، وعزم أصحاب الطعام على منع ما في أيديهم 
واســتغنائهم عنه، مع سوء حال الناس في الشــدة، جاز لإلمام أخذ صاحب الطعام ببيع ما في يده 

بالثمن الذي يكون عدًال في قيمته، ويجبرهم على ذلك»(2).
ولكنه لم يكن مطمئًنا تمام االطمئنان إلى هذا الرأي فعقب بقوله «وقد جوّزوا التســعير وجبر 
أصحاب الطعام على بيع طعامهم عند الضرورة بشرط أن يكونوا مستغنين عنه، وهذا يصعب معرفة 

حقيقته»(3).
ونجد الحرص نفســه على حفظ أموال الناس خالل الحديث عن بعــض مناهي البيوع، كالنهي 

عن سوم المسلم على سوم أخيه، وعن بيعه على بيع أخيه، وعن تلقي الركبان، وأمثالها.
ومثل ذلك جاء تعليــل النهي عن الغرر وبيان حقيقته والمراد مــن تحريمه، إذ فيه أكل ألموال 

الناس بالباطل، وهو أمر مجمع على تحريمه بال خالف بين الفقهاء(4).

الشماخي، اإليضاح، ج 2، ص 478 - 479.  (1)
المصدر السابق، ج 2، ص 479.  (2)

المصدر السابق، ج 2، ص 478 - 479.  (3)
المصدر السابق، ج 3، ص 54.  (4)
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ويؤكد ابن رشــد هذا المقصد األساســي في مناهي النبي عن بعض البيوع، ومنها «إجماع 
العلماء على منــع بيع الرجل شــيًئا ال يملكه، وهو المســمى عينة عند من يــرى نقله من باب 
الذريعة إلــى الربا. وأما مــن رأى منعه من جهــة أنه قد ال يمكنــه نقله فهو داخــل في بيوع 

الغرر»(1).
وحكم هذه البيوع أن البائع عاٍص، إلضراره بإخوته من أهل اإلسالم(2).

كمــا جاء النهي عن بيــع المصّراة لهذا الغرض حفًظــا على أموال الناس أن تــؤكل بغير حق، 
وال رضى من صاحب المال(3).

ومن الطريف أن نورد تفصيل قول الشــماخي في بيع البراءة وحكمه؛ لنســتجلي مدى اهتمامه 
بالمقصد للحكم على التصرف بالصحة أو البطالن.

وبين الشــماخي «صورته أن يشترط البائع على المشــتري التزام كل عيب يجده في المبيع عن 
العمــوم. فبعٌض جوّز البراءة من العيوب في ذلك، وأبى بعض، وحجــة من جوّز البراءة في ذلك أن 
القيام بالعيب حق من حقوق المشــتري على البائع، فإذا سقطه سقط، أصله سائر الحقوق الواجبة. 
وحجــة اآلخرين الذين لم يجوّزوا على اإلطالق أن ذلك من باب الغرر في ما لم يعلمه البائع، ومن 

باب الغش في ما علمه»(4).
ثم ذكر اختالف اإلباضيــة فيه فأثبته ابن عبد العزيز، ومنعه الربيع، إال أن يســّمي له العيوب 

ويريه إياها، بينما أجاز بعضهم بيع البراءة للسلطان أو الحاكم من دون سواه(5).

منع الضرر ورفعه مقصد شرعي معتبر:
يستشهد الشــماخي بالحديث الذي يقرر قاعدة منع وقوع الضرر، ومنع استمراره، ووجوب رفعه 

إذا وقع، وهو قوله ژ : «ال ضرر وال ضرار»(6).
وينطلــق منه لتأكيد معنى تحريم قضــاء الحاجة في األجحرة وتحت األشــجار، ومورد الناس، 
الذي جــاءت به أحاديث نبويــة أيًضا، منها حديــث «اتقوا المالعن الثالث: البـــراز في الموارد، 

ابن رشد، بداية المجتهد، ج 2، ص 110.  (1)
المصدر السابق، ج 3، ص 88.  (2)

انظر تفصيل اآلراء: المصدر السابق، ج 3، ص 467 - 469.  (3)
المصدر السابق، ج 3، ص 259.  (4)

المصدر السابق، ج 3، ص 359 - 362.  (5)
ســنن ابن ماجه، كتــاب األحكام، باب من بنى في حقه ما يضــر بجاره، حديث 2341. مالك، الموطــأ، كتاب األقضية، باب   (6)

القضاء في المرفق، حديث 1461.
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والظل، وقارعة الطريق»(1). و«نهيه ژ عن البول والغائط في األجحــرة»(2). فضًال عن تعليل آخر 
ورد عن ابن عباس بأنها مساكن إخوانكم من الجن(3).

وقد حصر ابن رشد كثيًرا من البيوع المنهي عنها للعلة المذكورة وهي أكل مال الناس بالباطل، 
وأورد نقاًشــا تأصيلًيا لهذا المقصد، في حكــم بيع الثمار قبل بدو صالحهــا، واختالف العلماء في 
حكمها، نظــًرا الختالف أحوال المتبايعين، والتمييز بين اشــتراط التبقية أو قطــع الثمار بعد البيع 
مباشــرة. فقال: «ولما ظهر للجمهور أن المعنى في هذا خوف ما يصيب الثمــار لجائحة غالًبا قبل 
أن تزهــى لقوله ! في حديث أنس بن مالك بعد نهيه عن بيع الثمــرة قبل الزهو: «أرأيت إن منع 
اهللا الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه؟»، لــم يحمل العلماء النهي في هــذا على اإلطالق: أعني 
النهي عن البيع قبل اإلزهاء بل رأى أن معنى النهي هو بيعه بشــرط التبقيــة إلى اإلزهاء، فأجازوا 
بيعها قبل اإلزهاء بشــرط القطع. واختلفوا إذا ورد البيع مطلًقا في هذه الحال هل يحمل على القطع 
وهو الجائز، أو على التبقية الممنوعــة؟ فمن حمل اإلطالق على التبقيــة، أو رأى أن النهي يتناوله 
بعمومه قال: ال يجوز؛ ومن حمله على القطع قال: يجوز، والمشــهور عــن مالك أن اإلطالق محمول 
علــى التبقية، وقد قيل عنه إنه محمول على القطع. وأما الكوفيون فحجتهم في بيع الثمار مطلًقا قبل 
أن تزهي حديث ابن عمر الثابت أن رسول اهللا ژ قال: «من باع نخًال قد أبرت فثمرتها للبائع إال 
ا جاز أن يشترطه المبتاع جاز بيعه مفرًدا، وحملوا الحديث الوارد  أن يشترطها المبتاع». قالــوا: َفلَم
بالنهــي عن بيع الثمار قبل أن تزهي علــى الندب، واحتجوا لذلك بما روي عــن زيد بن ثابت قال: 
«كان الناس في عهد رســول اهللا ژ يتبايعون الثمار قبل أن يبدو صالحها، فإذا جد الناس وحضر 
تقاضيهم قال المبتاع: أصاب الثمر الزمان أصابه ما أضر به قشام ومراض لعاهات يذكرونها، فلما 
كثرت خصومتهم عند النبي قال كالمشورة يشــير بها عليهم: «ال تبيعوا الثمر حتى يبدو صالحه» 
وربمــا قالوا: إن المعنى الــذي دل عليه الحديث في قوله: «َحتى يبـــدو صالحه» هو ظهور الثمرة 

بدليل قوله ! : «أرأيت إن منع اهللا الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه؟»»(4).
٭ ٭ ٭

سنن ابن ماجه، كتاب الطهارة وسننها، باب النهي عن الخالء على قارعة الطريق، حديث 328.  (1)
لفظ الحديث عند النسائي: «عن أبي قتادة عن عبد اهللا بن سرجس أن نبي اهللا ژ قال: «ال يبولن أحدكم في جحر». قالوا   (2)
لقتادة: وما يكره من البول في الجحر؟ قال: يقال إنها مســاكن الجن». سنن النسائي، كتاب الطهارة، باب كراهية البول في 

الجحر، حديث 34.
الشماخي، اإليضاح، ج 1، ص 17.  (3)

ابن رشد، بداية المجتهد، ج 2، ص 112 - 113.  (4)
ولفظ الحديث عند مســلم: «عن أنس بن مالك أن رســول اهللا ژ نهى عن بيع الثمرة حتى تزهــي. قالوا: وما تزهي؟ قال: 
تحمر. فقال: إذا منع اهللا الثمرة فبم تستحل مال أخيك». صحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب وضع الجوائح، حديث 1555.
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ـى لنا من خالل عرض نماذج من فقه الشــماخي وابن رشــد، كيف كانــت روح المقاصد  يتجلـ
موجهة لهما أثناء عملية االجتهاد، اســتنباًطا لألحكام، وترجيًحا أو اختياًرا بين اآلراء، وتعليًال لتلك 

االجتهادات.
كما تبين لنا إعادة ربط الفقه باألخالق من خالل التأكيــد على القصود وأثرها على األحكام، 
بصــورة ملحة كانت طابًعا متميًزا في كتــاب اإليضاح على الخصوص، نظًرا لكــون المنطلق العقدي 
موجًها لســلوك الفقيه أثناء عملية االجتهــاد، إذ نجد للعقيدة ظاللها الواضحــة على كثير من آراء 

الشماخي الفقهية، سواء في باب العبادات، أم في باب المعامالت.
ويعتبر االهتمام باألخالق في مجال الفقه منهًجا قرآنًيا، يأخذ المكلف باعتباره وحدة متناغمة، 
ويصله بالدين باعتباره وحدة متكاملة، حتى تتحقق له الدينونة هللا في كل مسالك الحياة ودروبها، 
فيصبح عبًدا هللا اختياًرا، كما أنــه عبد هللا اضطراًرا، ويؤكد هذه الحقيقــة نص الوحي القرآني: 

﴿ £¤¥¦ § ¨ © ª » ﴾ [األنعام: 162].
وبمراعــاة المقاصد تتحقق غايات التشــريع من تهذيب اإلنســان وتكريمه فــرًدا وجماعة حتى 
يحيا عيشة هنيئة ســعيدة، يتوفر فيها التعبد هللا في مســيرة بناء الحضارة اإلنسانية، وينسجم فيها 
ـًرا يكون مصدر خير ينداح أثره الطيب مــن دائرته الفردية إلى  المثل بالواقع، فيثمر لنا فرًدا خيـ
مستوى البشــرية والكون أجمع، ويحقق رســالة المصطفى 0 حين قال: «ِإنَما ُبِعثت ألتمم مكارم 

األخالق»(1).
وبضمان تمازج األخــالق واألحكام تتم إقامة العدل الشــامل، الذي به يصلــح كيان المجتمع، 
وحين ينحرف عن هذا المســار تكون الجزاءات الرادعة وسيلة لتقويم اعوجاجه، وتأمين الناس من 
خطر فئة زاغت بصيرتها وغلبت عليها شــقوتها، مصداًقا للمثل العربي «آخر الدواء الكّي». وحينها 
يأمن الناس على أنفســهم وأعراضهم وأموالهم، فتســير الحياة محمية من نوازع المفسدين بفضل 

زواجر العقوبات التي تقف حجاًبا حاجًزا من دون هؤالء وما يشتهون.
ــدت ُكلّ هذه المعالم فــي نتاج الفقهاء وهــم يعالجون الوقائع ويســتنبطون األحكام  وقد تجس
للنوازل الطارئة، ووجدنا في نتاج الشــماخي وابن رشــد صورة صادقة للفقه اإلسالمي القائم على 

رعاية المقاصد استنباًطا وتنـزيًال ومآًال.

لفظ الحديث في مســند أحمد «عن أبي هريرة قال: قال رســول اهللا 0: «إنما بعثت ألتمم صالح األخالق». مسند أحمد،   (1)
باقي مسند المكثرين، باقي المسند السابق، حديث 7829.
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ومن خالل هذه النماذج تأكد لنا كيف يتجســد منهج الفقه األســلم بتوظيــف علم المقاصد؛ 
حيث يندمج علم األخــالق بأصول الفقه، لتوليــد فقه قائم على المزاوجة بيــن األحكام واألخالق، 
وذلك جلي في إبطال الحيل وسد الذرائع، ومراعاة العدل والحق الذي قامت عليه الشريعة الغراء، 

واستقام به أمر الدنيا واآلخرة على حد سواء.
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ابن بركة، المبتدأ. أبو عبد اهللا محمد بن بركة البهلوي. (ت ق4هـ) كتاب الجامع. (مجلدان)  ـ  1
حققه وعلق عليه: عيسى يحيى الباروني. ط.2. دار الفتح. بيروت، لبنان. 1394هـ/ 1974م.

ابن جزيء الكلبي الغرناطي، القوانين الفقهية. ـ  2
ابن رشد؛ أبو الوليد محمد، بداية المجتهد، ط دار الفكر، بيروت، لبنان، د. ت. ـ  3
ابن عاشور؛ محمد الطاهر، مقاصد الشريعة اإلسالمية، الشركة التونسية للتوزيع، 1978. ـ  4
األصم؛ عثمان بن أبي عبد اهللا. (ت 631هـ)، كتاب النور. د. ط. مطبعة عيسى البابي الحلبي.  ـ  5

نشر وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة ُعمان. 1404هـ/ 1984م.
البوطي؛ محمد سعيد رمضان، ضوابط المصلحة في الشريعة اإلسالمية، طبع عدة طبعات. ـ  6
جمعية التراث، معجم أعالم اإلباضية، قســم المغرب، طبع دار الغرب اإلسالمي، بيروت،  ـ  7

.2000
الجيطالي؛ إسماعيل بن موســى، قواعد اإلســالم، تحقيق عبد الرحٰمن بكلي، طبع المطبعة  ـ  8

العربية، غرداية ـ الجزائر، 1976.
الســالمي؛ عبد اهللا بن حميد، طلعة شــمس األصول، نشــر وزارة التراث القومي والثقافة،  ـ  9

سلطنة ُعمان.
السدويكشي، حاشية على اإليضاح. ـ  10
الشاطبي، الموافقات، ط1، دار الكتب العلمية. ـ  11
الشماخي؛ عامر بن علي، اإليضاح، نشر وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة ُعمان، ط4،  ـ  12

1420هـ 1999م.
طه عبد الرحٰمن، تجديد المنهج في تقويم التراث، ط1، دار الكتب العلمية، 1991. ـ  13
العوتبي؛ سلمة بن مسلم، كتاب الضياء، نشر وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة ُعمان. ـ  14
مصطفى باجو، منهج االجتهاد عند اإلباضية، نشر مكتبة الجيل الواعد، مسقط، 2005م. ـ  15
الوارجالني؛ أبو يعقوب، العدل واإلنصاف، وزارة التراث القومي والثقافة، ُعمان، 1984. ـ  16
وهبة الزحيلي، نظرية الضرورة الشرعية، دار الفكر، ودار الفكر المعاصر، دمشق، بيروت،  ـ  17

ط4، 1997م.
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مدرس بمعهد العلوم الشرعية ـ سلطنة ُعمان
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الحمد هللا الذي أرســل رســله هداة ورحمة للناس، وأرســل رســوله محمًدا ژ إلــى الثقلين 
رأفة ورحمة، فقال تعالــى: ﴿ ` d c b a ﴾ [األنبيــاء: 107]، وقال تعالى: ﴿ | 

{ ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦§¨ © 
د النبي األمي األمين،  [التوبة: 128]، والصالة والســالم على أشــرف المرسلين ســيدنا محم ﴾ ª

وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان ِإلَى يوم الدين.
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نعيش في العصــر الحاضر وتحاصرنا المســتجدات كل يــوم، في مجاالت متعددة، ســواء في 
المجال االجتماعي أو االقتصادي، أو الطبي أو غير ذلك، وكل ذلك يحتاج إلى الحكم الشرعي.

ونحن نوقن أن الشريعة اإلسالمية فيها حكم كل فعل للمكلفين مهما كانت طبيعة هذا الفعل(1)، 
فهي صالحة لكل زمان ومكان.

وإعطاء حكم شرعي ألفعال المكلفين يحتاج إلى قدرات علمية خاصة، بحثها األصوليون في علم 
أصول الفقــه، ومن توفرت فيه هذا المقدرة العلمية أصبح أهًال ألن يســتنبط الحكم الشــرعي من 

الدليل.

أبو بكر أحمد بن عبد اهللا بن موسى الكندي السمدي النزوي، المصنف، ط: وزارة التراث القومي والثقافة، تحقيق: عبد المنعم   (1)
عامر، ود. جاد اهللا أحمد، ج 1، ص 66.
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ومن األدوات التي تعين المجتهد على فهم النص على وجهه الصحيح فقه مقصود الشــارع من 
تشريع األحكام، ومن ثم فنحن في أشــد الحاجة إلى فقه المقاصد الشرعية، إذ من خالله يتمكن 

أولو العلم من استنباط الحكم لكل ما يستجد من حوادث.
ويرجع تاريخ اعتبار المقاصد في اســتنباط الحكم الشــرعي إلى رســول اهللا ژ ، وسار على 

نهجه الصحابة والتابعون(1).
وما زال الفقهاء في غالب المذاهب يراعونها(2)، ومن بين المذاهب الفقهية التي تراعي مقصود 
الشــارع في الحكم الشــرعي المذهب اإلباضي، كما تدل على ذلك مؤلفــات الفقهاء فيه من قديم 

الزمن إلى وقتنا الحاضر(3).
ومن فقهاء المذهــب الذين تبنوا هذا االتجاه ـ كغيرهما ـ شــيخان كبيران؛ أحدهما من فقهاء 
المغاربة، وهو الشــيخ الجيطالي صاحب قواعد اإلســالم، واآلخر من فقهاء المشــارقة، وهو الشيخ 

الكندي صاحب المصنف.
وعلى هذا تظهر أهميــة الموضوع في إظهار المنهج االجتهادي عنــد هذين الفقيهين من خالل 

كتابيهما، وفي خصوص بناء الحكم الشرعي على مراعاة المقاصد الشرعية.

:åëÑdG  á£N  ``  2
وبحث هذا الموضوع يقتضي التعرض لعدة عناصر:

أوًال: بيان حقيقة المقاصد وعالقتها بالفقه.
ثانًيا: التعريف بالشيخين: الجيطالي والكندي، وكتابيهما.

انظر: تاريخ المقاصد الشرعية في االجتهاد: الدكتور زين العابدين العبد محمد النور، مقاصد الشريعة، ص 9 وما بعدها.  (1)
انقســم الفقهاء في مراعاة مقصود الشــرع في اســتنباط الحكم إلى عدة مذاهب: المذهب األول: ويرى أن أحكام اهللا ليست   (2)
معللة بالمصالح إال ما نص على تعليله بها، وهذا مذهب الظاهرية، كما نص على ذلك ابن حزم في اإلحكام. المذهب الثاني: 
ويــرى أن أحكام اهللا تعالى معللة بالمصالح، وهذا مذهب الجمهور من أهل العلم، وإن كانوا قد اختلفوا: هل ذلك واجب على 
اهللا تعالــى أو هو جائز في حقه تعالى؟ فذهب إلى األول المعتزلة، وذهب إلــى الثاني الجمهور، ومنهم اإلباضية، كما صرح 
بذلك اإلمام السالمي في المعارج. نور الدين عبد اهللا بن حميد السالمي، معارج اآلمال شرح مدارج الكمال، ط: وزارة التراث 
القومي والثقافة، ســلطنة ُعمان (1403هـ/ 1983م)،، ج 1، ص 160 وما بعدهــا؛ وانظر في عرض المذاهب األخرى بالتفصيل 
واالستدالل لكل مذهب: الدكتور زين العابدين العبد محمد النور، رأي األصوليين في المصالح المرسلة واالستحسان من حيث 
الحجية، رســالة دكتوراه قدمت إلى كلية الشــريعة والقانون، جامعة األزهر الشــريف (1393هـ/ 1973م) وقد طبعت في دار 

البحوث للدراسات اإلسالمية وإحياء التراث، دبي (1425هـ/ 2004م)، ج 1، ص 61 وما بعدها.
وهذا واضح في الوقت الحاضر من خالل فتاوى الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، المفتي العام للسلطنة، وما قاله بصفة خاصة   (3)
في برنامج الشريعة والحياة الذي يقدم على قناة الجزيرة الفضائية، بعنوان: «الفقه اإلسالمي بين ظواهر النصوص ومقاصد 

الشريعة»، وقد طبع في كتاب: إعادة صياغة األمة، ص 47 - 89.
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ثالًثا: نتناول بالدراســة التطبيقيــة مدى اعتبــار المقاصد من خالل كتابــي المصنف وقواعد 
اإلسالم بما يعطي الدليل على وجود المنهج المقاصدي في اجتهاد مؤلفي الكتابين.

ونفرد ِلكُل عنصر منها مبحًثا خاًصا.

ومن ثم نقسم هذا البحث إلى ثالثة مباحث:
المبحث األول: في تعريف المقاصد وعالقتها بالفقه.

المبحث الثاني: في ترجمة الشيخين الكندي والجيطالي والتعريف بكتابيهما.
المبحث الثالث: في المقاصد الشرعية من خالل الكتابين.

:åëÑdG  è¡æe  ``  3

في خصوص ذكر المقاصد الشــرعية من خالل الكتابين أتتبع بعض النماذج التي انبنى الحكم 
الشرعي فيها على مراعاة المقاصد الشــرعية مع ذكر الموضع الذي ذكر الشيخان فيه ذلك، حتى 
ولو لم يصرحا بذكر المقصد الشرعي الذي جاء الحكم من أجله(1)، طالما أن هناك وجًها لمراعاة 

المقصود الشرعي في الحكم.

وأعتمد في بحث المقاصد الشــرعية على ما ذكره الشــيخان في هذين الكتابين، سواء كان ما 
ذكراه قوًال لهما أو لغيرهما، بناء على أن ما ذكراه ونقاله هو اعتماد منهما له طالما لم يرد منهما 

ما يرده أو يعترض به عليه.

ونسير على ذلك في اســتظهار المقاصد الشــرعية في الكتابين بناء على ما ظهر لي من 
أن الشيخين اتبعا عمومات الشــريعة في بناء الحكم، كما بنيا الحكم على المصلحة التي تعني 
المحافظة على مقصود الشارع(2)، وهو ما يمثل اتباع الغاية من الشريعة، وسار هذا المنهج في 
المقاصد الخمسة: حفظ الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال، وسأتبع بيان المقاصد في 
الكتابين بناء على هذا المنهج من خالل هذه المقاصد الخمسة، سواء منها ما تعلق بالضروري 
من هذه المقاصد، أو الحاجي، أو التحســيني، وســاء ما كان منها على المســتوى الفردي أو 

الجماعي.

لم يصرح الشــيخ الكندي في كثير من المواضع بالنص على المقصود الشرعي، ومع هذا فإن هناك أحكاًما كثيرة ذكرها في   (1)
المصنف مبنية على المقاصد الشرعية، وسوف نشير إلى ذلك في منهج الشيخ في ما بعد.

أبو حامد محمد بن محمد الغزالي، المســتصفى من علــم األصول، ط: دار الكتب العلمية، بيــروت (1413هـ) تحقيق: محمد   (2)
عبد السالم الشافعي، ص 174.
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وفي كل الدراســة لهذا الموضوع أرجع إلى المصادر األساســية في كل موضع، مع عزو اآليات، 
وتخريج األحاديث، وتوضيح ما غمض من األلفاظ.
وما توفيقي إال باهللا عليه توكلت وإليه أنيب.

٭ ٭ ٭
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تقسيم: نقســم هذا الفصل إلى مطلبين، نبين في األول حقيقة المقاصد، وبما يشمل أقسامها، 
ثُم نبين في الثاني عالقتها بالفقه.

É¡eÉ°ùbCGh ó°UÉ≤ªdG ∞jô©J :∫ shnC’G Ö∏£ªdG

تعريف المقاصد الشـــرعية: المقاصد في اللغــة جمع مقَصد، وفعله قصــد، ويأتي على معان، 
منها: األَمّ(1)، واإلرادة واالختيار(2)، والطلب للشيء(3).

ويطلق مقَصد ويراد منه اســم المفعول، أي مقصود، ونظير ذلك قوله تعالى: ﴿ « ¼ ½ 
¾ ¿ Ã Â Á À ﴾ [لقمان: 11]، والمعنى: هذا مخلوق اهللا(4).

وعلى هذا فمقاصد الشــريعة هي المعاني التي قصدها اهللا تعالى من تشــريع األحكام، وهذه 
المعانــي مقصودة له، وهي مطلوبة له ومرادة، ومثال ذلك أن يقال: قصد الشــارع من وجوب القتل 

قصاًصا حفظ النفس، فحفظ النفس مقَصد بمعنى مقصود الشارع من تشريع القصاص(5).

أما معناها في االصطالح فيمكــن أن يقال إنها تعني: «المصالح والحكــم التي تترتب وتنبني 
على األحكام الشرعية، أو على فعل الشارع»(6).

أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي، المصباح المنير، ط: المكتبة العلمية، بيروت، ج 1، ص 23.  (1)
الفيومي، المصباح المنير، ج 2، ص 428.  (2)

المصدر السابق، ج 2، ص 504.  (3)
أبو عبد اهللا محمد بن أحمد األنصاري القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، ط: دار الشعب، القاهرة، ج 14، ص 58.  (4)

د. زين العابدين العبد محمد النور، مقاصد الشريعة، ص 2.  (5)
المصدر السابق، ص 3.  (6)
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والمصالــح المترتبة على الحكــم أو فعل الشــارع كل ذلك مقصود للشــارع، ويؤيــد هذا أن 
األصوليين عند تعريفهم للمناســب ذهبوا إلى أن مقصود الشــارع من ترتب الحكم على المناســب 

حصول مصلحة أو دفع مفسدة.
قال اآلمدي: «والحــق في ذلك أن يقال: المناســب عبارة عن وصف ظاهــر منضبط يلزم من 
ترتيب الحكم على وفقه حصول ما يصلح أن يكون مقصوًدا من شــرع ذلك الحكم، وسواء كان ذلك 
الحكــم نفًيا أو إثباًتا، وســواء كان ذلك المقصود جلــب مصلحة أو دفع مفســدة»(1)، وهو ما ذكره 

الزركشي(2)، والتفتازاني(3)، والشوكاني(4)، والبعلي الحنبلي(5)، والصنعاني(6)، وغيرهم.
وقال الشاطبي مبيًنا الغاية من التشــريع وهي جلب المصالح: «وهي أن وضع الشرائع ِإنَما هو 
لمصالح العباد في العاجل واآلجل مًعا»، ثُم قال: «والمعتمد ِإنَما هو أنا اســتقرينا من الشريعة أَنهَا 
 P O N ﴿ :وضعت لمصالح العباد؛ فإن اهللا تعالى يقول في بعثه الرسل وهو األصل

.(7)«﴾ d c b a ` ﴿ ،[165 :النساء] ﴾ X W V U T S R Q
وقد أرجع العز بن عبد السالم الفقه كله إلى اعتبار المصالح ودرء المفاسد بل قد يرجع الكل 

إلى اعتبار المصالح فإن درء المفاسد من جملتها، كما قال السيوطي عنه(8).
وعلى هــذا فالمقاصد ترادف المصالح، وقد يعبر عنها بالغاية، أو المنفعة، أو الغرض، وجميع 

هذه المعاني يراد منها األثر المترتب على الحكم أو الفعل(9).

أبو الحســن علي بن محمــد اآلمدي، اإلحكام في أصول األحــكام، ط: دار الكتاب العربي، بيروت (1404هـ) تحقيق: د. ســيد   (1)
الجميلي، ج 3، ص 294، 295.

بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد اهللا الزركشــي، البحر المحيط في أصول الفقه، ط: دار الكتب العلمية، بيروت (1421هـ/   (2)
2000م) تحقيق: د. محمد محمد تامر، ج 4، ص 187.

سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني، شرح التلويح على التوضيح، ط: دار الكتب العلمية، بيروت (1416هـ/ 1996م) تحقيق:   (3)
زكريا عميرات، ج 2، ص 135.

محمد بن علي بن محمد الشوكاني، إرشاد الفحول إلى تحقيق علم األصول، ط: دار الفكر، بيروت (1412هـ/ 1992م) تحقيق:   (4)
محمد سعيد البدري، ص 365.

أبو الحســن علي بن محمد بن علي البعلي، المختصر في أصول الفقه، ط: جامعــة الملك عبد العزيز، مكة المكرمة، تحقيق:   (5)
د. محمد مظهر بقا،، ص 148، 149.

محمد بن إسماعيل األمير الصنعاني، إجابة السائل شــرح بغية اآلمل، ط: مؤسسة الرسالة، بيروت (1986م) تحقيق: القاضي   (6)
حسين بن أحمد السياغي، والدكتور حسن محمد مقبولي الهاللي، ص 198 وما بعدها.

أبو إســحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الشــاطبي، الموافقات في أصول الشــريعة، ط: دار المعرفة، بيروت، تحقيق: الدكتور   (7)
عبد اهللا دراز، ج 2، ص 6. بتصرف؛ وفي هذا المعنى: أبو عبد اهللا محمد بن إبراهيم الَبقوري، ترتيب فروق القرافي وتلخيصها 

واالستدراك عليها، ط: مؤسسة المعارف، بيروت، الطبعة األولى (1424هـ/ 2003م)، ص 31 وما بعدها.
جالل الدين عبد الرحٰمن بن أبي بكر السيوطي، األشباه والنظائر في فروع الشافعية، ط: دار الكتب العلمية، بيروت (1403هـ)، ص 8.  (8)

الدكتور زين العابدين العبد محمد النور، مقاصد الشريعة، ص 3.  (9)
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أنواع المقاصد:
تنقسم المقاصد باعتبار قوتها في نفسها وتفاوت مراتبها، إلى ثالثة أقسام: ضرورية، وحاجية، 

وتحسينية.
والمقاصد الضرورية: هي التي ال بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا بحيث إذا فقدت 
لم تجر مصالح الدنيا على استقامة بل على فساد وتهارج وفوت حياة، وفي األخرى فوت النجاة 
والنعيم والرجوع بالخســران المبين(1)، وهو معنى قول الســالمي: «ما يفضــي الحال فيه إلى 

الضرورة»(2).
ها  وقــد اختلف األصوليون في عدد هــذه الضروريات وفي ترتيبها في ما بينهــا؛ فبعضهم(3) عد
خمســة هي: حفظ الدين، فالنفس، فالعقل، فالنســل، فالمــال، وبعضهم عدها ســتة، فزاد حفظ 
العرض على ما ســبق، قال القرافــي: «واختلف الناس فــي عددها؛ فبعضهم يقــول: األديان عوض 
األعراض، وبعضهم يذكر األعراض وال يذكر األديان، وفي التحقيــق: الكل متفق على تحريمه، فما 

أباح اهللا العرض بالقذف والسباب قط»(4).
وفي الترتيب: فإن بعض األصوليين على الترتيب الســابق(5)؛ أي حفظ الدين فالنفس، فالعقل، 
فالنســل، فالمال، غير أن بعضهم(6) قدم العقل على المقاصد كلها، وبعضهم قدم النفس على الكل. 
ولعل وجه ذلك عنده أن العقل أساس التكليف، وإذا لم يكن هناك من األحكام ما يحافظ بها عليه 
فاتت كل المقاصد األخرى، فبحفظه تحفظ بقية المقاصد، فناسب تقديمه عليها في الترتيب، واهللا 

أعلم. وقد أخره البعض اآلخر وجعله المقصود الخامس(7).
لكن هذا كله يكون على مستوى الجماعة، أما على مستوى الفرد في خاصة نفسه فيترجح حفظ 
النفس أو المال في بعض الحاالت علــى العبادات؛ ألن في التضحية بالنفــس مع حفظ العبادة فيه 

الشاطبي، الموافقات، ج 2، ص 8.  (1)
نور الدين عبد اهللا بن حميد الســالمي، شــرح طلعة الشــمس، ط: وزارة التــراث القومي والثقافة، ســلطنة ُعمان (1405هـ/   (2)

1985م)، ج 2، ص 119.
المصدر الســابق، ج 2، ص 119 وما بعدها؛ ابن أمير حاج، التقرير والتحبير في شــرح كتاب التحرير، ط: دار الفكر، بيروت   (3)

(1417هـ/ 1996م) ج 3، ص 307؛ اآلمدي، اإلحكام، ج 3، ص 300.
شرح تنقيح الفصول، ص 169، أشار إليه الدكتور زين العابدين العبد محمد النور، الرسالة السابقة، ج 1، ص 126.  (4)

الغزالي، المرجع الســابق، ص 174؛ ابن أمير الحــاج، التقرير والتحبير، ج 3، ص 307 وما بعدهــا؛ اآلمدي، اإلحكام، ج 3،   (5)
ص 300.

السالمي، شرح طلعة الشمس، ج 2، ص 119.  (6)
الشــاطبي، الموافقات، ج 2، ص 10؛ محمد بن عمر بن الحســين الرازي، المحصول في علم أصــول الفقه، ط: جامعة اإلمام   (7)

محمد بن سعود، الرياض (1400هـ) تحقيق: طه جابر العلواني، ج 5، ص 220.
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فوت العبادة نفسها، وأما إذا حفظت النفس ففيه عود على العبادة بالحفظ(1)، وهذا ما نراه واضًحا 
في تفريعات الشيخ الكندي والجيطالي عند تعارض المقاصد.

وثبت حصر المقاصد الضرورية في الخمسة باالستقراء، فقد تتبع العلماء المصالح الضرورية 
فلم يجدوا فيها ضرورًيا غيرها(2).

ا المقاصد الحاجية: فهي التي ال بد منها للتوسعة على الناس ورفع الحرج عنهم بفقدانها،  َوأَم
وهي أدنــى رتبة من الضروريات؛ ذلك أنــه يترتب على فقد الضروري اختالل المجتمع في شــؤونه 

كلها، وأما فقد الحاجيات فال يترتب عليه ذلك، بل يصيب الناس حرج ومشقة(3).
والمقاصد التحسينية: هي ما قضت العادة باستحسانها عند أصحاب العقول الوافرة، واألخالق 
الكاملة(4)، وهي أقل المقاصد رتبة؛ إذ ال يترتب علــى فقدها ضرورة وال حاجة، ولكن في تحصيلها 

تحسين وتزيين(5).
ومع ُكلّ قسم من هذه األقسام ما يكمله ويتممه، وهذه األقسام مرتبة في قوتها على حسب 
ورودها في ما ســبق؛ ومن ثم فإنه عند التعــارض يقدم الضروري على الحاجي والتحســيني، 
والحاجي على التحســيني، كما أنه في مرتبــة الضروري يقدم حفظ الدين على ما ســواه من 
الضروريات على المســتوى الجماعي، كما يقدم أصل الضروري والحاجي والتحســيني على ما 

يكمله، وهكذا.(6)
وقد جاء التشــريع اإلســالمي باألحكام الشــرعية التي يتم بها حفظ هذه المقاصد من جانب 
الوجــود، أي من جانب ما يقيم هذه المقاصد ويوجدها، ومن جانــب العدم، أي من جانب ما يدفع 

كل ما يؤدي إلى فواتها.
وسارت خطة الشيخين الكندي والجيطالي في كتابيهما على هذا المنهج، فقد جاء في الكتابين 
من اإلحكام الشــرعية ما يؤدي إلى حفظ المقاصد من جانبي الوجود والعدم، كما سنبين ذلك في 

ما بعد إن شاء اهللا تعالى.

انظر في هذا بالتفصيل: الدكتور جمال الدين عطية، نحو تفعيل مقاصد الشــريعة، ط: المعهد العالمي للفكر اإلسالمي، ودار   (1)
الفكر بدمشق، ص 91 وما بعدها إلى، ص 172.

الدكتور زين العابدين العبد محمد النور، الرسالة السابقة، ج 1، ص 125.  (2)
الشاطبي، الموافقات، ج 2، ص 10، 11، السالمي، شرح طلعة الشمس، ج 2، ص 121.  (3)

السالمي، شرح طلعة الشمس، ج 2، ص 121؛ الشاطبي، الموافقات، ج 2، ص 11.  (4)
الشاطبي، الموافقات، ج 2، ص 12.  (5)

المصدر الســابق، ج 2، ص 12 وما بعدها؛ ابن أميــر حاج، التقرير والتحبيــر، ج 3، ص 307، 308.؛ اآلمدي، اإلحكام، ج 3،   (6)
ص 301، 302.
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تمهيد:
ا كان البحث عن المقاصد من خالل كتابي المصنف للكندي، وقواعد اإلســالم للجيطالي،  لَـم
وهما من كتب الفقه فــي األصل، يكون من المناســب البحث عن العالقة بين المقاصد الشــرعية 

والفقه، وعن حدود هذه العالقة ونوعها، ونبين ذلك في ما يأتي.

تحديد العالقة بينهما:
ال ريب أن العلوم الشــرعية خادمة بعضها البعض اآلخر، ولهذا فال شك أن هناك صلة ما 
تربط بينها، لكن ال بد من تحديد حدود هذه العالقة بيــن العلم واآلخر، وهذا التحديد يقوم 
في المقام األول على تحديد موضوع كل علم، فــإذا تحدد الموضوع أمكن تحديد مدى العالقة 

بينهما.
وعلى هذا األساس فإنه يثور التساؤل عن العالقة بين المقاصد الشرعية والفقه، وعن نوعها؟

فالفقه في اصطــالح األصوليين هو: «العلم باألحكام الشــرعية العملية المكتســب من أدلتها 
التفصيلية».

ووفًقا لهــذا التعريف فموضوع علم الفقه هو أفعال المكلفين من حيث إعطاء حكم شــرعي لها 
مســتنبط من الدليل التفصيلي، بأن تكون األفعال مطلوبة الفعل أو التــرك، أو أن العبد مخير بين 

الفعل والترك(1).

قال الزنجاني: «وموضوع علم الفقه هو أفعال العباد»(2).

وأما المقاصد الشرعية فمما سبق في تعريفها بأنها المصالح التي تترتب على الحكم الشرعي 
يتضــح أن موضوع المقاصد هــو المصلحة، من جهة البحث فــي كونها مأذوًنا فيها شــرًعا أي قام 
الدليل على اعتبارها، أو غير مأذون فيها، وكذلك من جهة كونها مجمًعا عليها أو مختلًفا فيها، ومن 

جهة كونها قطعية أو ظنية(3).

الدكتور زين العابدين العبد محمد النور، مقاصد الشريعة، ص 5.  (1)
محمود بن أحمــد الزنجاني، تخريج الفروع على األصول، ط: مؤسســة الرســالة، بيروت (1398هـ) تحقيــق: د. محمد أديب   (2)

صالح، ص 33.
الدكتور زين العابدين العبد محمد النور، المرجع السابق، ص 5.  (3)
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وإذا نظرنا إلى المصلحة نجدها أنها ليست فعًال للمكلف، بل هي دليل من األدلة(1)، وإذا ثبت 
ذلك تبين أن موضوع الفقه مختلف عن موضوع المقاصد، ومن ثم فالمقاصد ليســت من الفقه، بل 

هي جزء من أصول الفقه، باعتبارها دليًال من األدلة(2).
ومع هــذا فإن هناك عالقة بين المقاصــد والفقه، وبيان ذلك: أن فعــل المكلف يلزم له حكم 
شــرعي، والحكم الشرعي يتبعه ويترتب عليه المصلحة المقصودة للشــارع، وهي ال تكون في الواقع 
إال بتطبيق الحكم الشرعي عن طريق المكلف، ومن ثم يكون الفقه وسيلة إلى تحقيق المقاصد، أو 
وســيلة إلى المصالح، ولهذا يقول الزنجاني بعد أن بين موضوع الفقه كما ســبق بأنه فعل المكلف: 
«وحقيقته تهذيبات دينية وسياسات شرعية شــرعت لمصالح العباد إما في معادهم كأبواب العبادات 
أو في معاشــهم كأبواب البياعات والمناكحــات وأحكام الجنايات وهو المقصــد األقصى في ابتعاث 
ـ ، فإنهم لم يبعثوا إال لتعريف العباد أحكام هذه األفعال من  المرســلين ـ صلى اهللا عليهم أجمعين 
الحالل والحرام والواجب والمنــدوب والمكروه والمباح، ليتوصلوا بتهذيبهــا إلى العلم باهللا تعالى 

ومالئكته وكتبه ورسله»(3).
وعلى أســاس ما تقدم فإن الفقهاء حين يذكرون األحكام الشرعية في كتبهم فإن العلم بها من 
المكلف يلزمه بالتطبيق والتنفيذ على العموم، وهذا كله مؤد إلى تحقيق مقصود الشــارع من الحكم 

الشرعي، وهو تحقيق المصالح للعباد في العاجل واآلجل.

٭ ٭ ٭

والذي يدل على اعتبارهــا دليًال من األدلة أنها ذكرت ضمن األدلة المختلف فيها، ونعني بذلك المصلحة المرســلة عند من   (1)
يعتبرها حجة في االســتنباط، كما أنها تكون مرجًحا عند التعارض بين الدليلين، ومن شــأن المرجــح أن يكون دليًال، وبيان 
ذلــك أنه عند تعــارض دليلين أحدهما يؤدي إلى مصلحة عظمى واآلخر إلى مصلحة أدنــى منها فإن الذي يعمل به منهما هو 
األول، وأيًضا فإنه قد يعدل عن القياس استحساًنا لمعنى يقتضي ذلك، وهذا المعنى هو المصلحة في معناها العام، أي الذي 

يجلب به منفعة ويدفع به مفسدة.
الدكتور زين العابدين العبد محمد النور، المرجع السابق، ص 6، 7.

اعتبــار المقاصــد جزءًا من علم أصول الفقه واضح مــن اتفاق موضوع علم أصول الفقه مع موضــوع علم المقاصد؛ فموضوع   (2)
أصول الفقه األدلة، قال اآلمدي: « وأما موضوع أصول الفقه فاعلم أن موضوع كل علم هو الشيء الذي يبحث في ذلك العلم 
عن أحوالــه العارضة لذاته، ولما كانت مباحث األصوليين في علم األصول ال تخرج عــن أحوال األدلة الموصلة إلى األحكام 
الشــرعية المبحوث عنها فيه وأقســامها واختالف مراتبها وكيفية اســتثمار األحكام الشــرعية عنها على وجه كلي، كانت هي 
موضوع علم األصول»، وموضع المقاصد هو المصلحة وهي دليل، فلما اتحد موضوع كل منهما كانت المقاصد جزءًا من أصول 

الفقه. اآلمدي، اإلحكام في أصول األحكام، ج 1، ص 23؛ الدكتور زين العابدين العبد محمد النور، مقاصد الشريعة، ص 5.
الزنجاني، تخريج الفروع على األصول، ص 33، 34.  (3)



المقـاصـد الشـرعيـة342 أعمال ندوة تطور العلوم الفقهية 

:»fÉãdG åëÑªdG

Éª¡«HÉàch …óæμdGh »dÉ£«édG ø«î«°ûdÉH ∞jô©àdG

تمهيد:
ترجمة الفقيه تعبر عن رحلة علمية قضى فيها عمــره، وتأثر بغيره كما أثر في غيره من خالل 
دروسه، وكتبه التي ألفها وتركها، فكم من شــيوخ تتلمذ عليهم أصبحوا رواًدا في المجتمعات، وكان 
تأثرهم بهؤالء المشــايخ ال عن طريق اللقاء بهم بل عن طريق التأمل في كتبهم ودراســتها، وتنبئ 
هذه المؤلفات فضًال عن الدروس عن المنهج العلمي في اســتنباط الحكم الشرعي لما يعرض على 

أولئك األعالم، أو لما يرونه من قضايا ومسائل.
ونعرض لترجمة الشيخين مع بيان منهجهما في كتابيهما، ونفرد لترجمة كل فقيه مطلًبا خاًصا.
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تقسيم: نقســم هذا المبحث إلى فرعين، ندرس في األَول حياة الشيخ الجيطالي العلمية، وفي 
الثاني نعطي فكرة موجزة عن كتاب قواعد اإلسالم ومنهج الجيطالي فيه.

الفرع األول: حياة الشيخ الجيطالي العلمية
مة أبو طاهر إســماعيل بن موســى الجيطالي(1)، ولد بجبل نفوسة، ونشأ  حياته ووفاته: هو العال
في مدينة جيطال، ولــم يذكر المؤرخــون الذين ترجموا لــه تاريًخا لمولده(2)، وذهب الشــيخ بكلي 
عبد الرحٰمن بن عمر إلــى أَنهُ كان بال ريب من علماء الخمســين الثانية للقرن الســابع واألولى من 
القرن الثامن(3)، ولعلّ هذا من الشــيخ من باب إطالق الكل وإرادة الجزء في خصوص الخمسين سنَة 
الثانية من القرن السابع. وتلقى الشيخ تعليمه في مدينة جيطال على مشايخ العلم الذين كانت تزخر 
بهم المدينة في ذلك الوقت(4)، ونشــأ على الجهر ِباْلـَحق، وهذا ما كان ســبًبا في حبسه، فقد حبس 

أحمد بن ســعيد بن عبد الواحد الشماخي، كتاب الســير، ط: وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة ُعمان (1407هـ/ 1987م)   (1)
تحقيق: أحمد بن سعود السيابي، ج 2، ص 195.

فلم يذكر ذلك الشماخي في الســير، وال مؤلفو معجم أعالم اإلباضية.انظر: الشماخي، كتاب السير الجامع لتراجم األشياخ،   (2)
ج 2، ص 195 - 198؛ محمد بن موسى بابا عمي وآخرون، معجم أعالم اإلباضية، قسم المغرب، الطبعة الثانية، ط: دار الغرب 

اإلسالمي، بيروت (1421هـ/ 2000م)، ج 2، ص 57 وما بعدها.
الشــيخ بكلي عبد الرحٰمن بن عمر، مقدمة تحقيقه لكتاب قواعد اإلســالم للجيطالي، ط: المطبعة العربية، غرداية ـ الجزائر   (3)

(1976م)، ج 1، ص (هـ).
المصدر السابق نفسه.  (4)
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فترة من الزمن في ســجن طرابلس الغرب ثم أطلق ســراحه(1)، وبعد خروجه قصد جربة(2) ونزل بها، 
فاســتقبله علماؤها، وكانت له منزلة في التدريس بها في فروع عديدة من العلم(3). وعرف عن الشيخ 
الجيطالي امتالكه ملكة الحفظ بمجرد القراءة(4)، ولهذا فقد ذكر المؤرخون حفظه لعدد من المؤلفات 
العلمية في الفقه وغيره، فقيل إنه كان يحفظ كتاب العدل واإلنصاف ألبي يعقوب الوارجالني، ويحفظ 

جمل الزجاج في النحو، ومقامات الحريري، وكتاب الدعائم البن النضر، وغيرها(5).
وتوفي الجيطالي في جربة ودفن بالمقبرة المجاورة للمسجد الكبير سنة خمسين وسبعمائة(6).

شـــيوخه وتالميذه: تلقى الشــيخ الجيطالي العلم على يد جملة من العلمــاء الذين كان لهم 
أبلغ األثــر في تكوينه العلمي، وقد ذكر المؤرخون اثنين منهم هما: الشــيخ أبو موســى عيســى بن 
عيسى الطرميسي، والشــيخ أبو عزيز(7)، ولم تذكر المراجع غير هذين الفقيهين، لكن األمر الذي 
ال ريب فيه أن الشيخ الجيطالي برع في علوم عدة كما تدل على ذلك مؤلفاته، وهذا َيُدل على كثرة 
مشايخه، ونحن هنا ال ننكر الجهد الذاتي، لكن نرى أنه تابع للتعلم على مشايخ العلم أوًال، خاصة 

في مجال العلوم الشرعية.
ولم يذكر أصحاب التراجم للشيخ تالميذ بأســمائهم(8)، مع أنهم ذكروا أنه عندما قدم جزيرة 
جربة التــف حوله طلبة العلم، ولعل هذا يرجــع إلى كثرة تنقله من هنا إلــى هنا ـ كما ذكر ذلك 
الشــيخ بكلي(9) ـ لنشــر الدعوة والقيام بواجب األمر بالمعروف والنهي عــن المنكر، لكن ومع هذا 

يكفي ما تركه من آثار علمية يتتلمذ عليها الكثير من أهل العلم.

قيل في ســبب إطالق ســراحه إنه قال قصيدة في ابن مكي والي قابس امتدحه فيها، وكان الوالــي قريًبا من حاكم طرابلس،   (1)
فاستشــفع له فأطلق ســراحه، وقيل إن أبناء أبي زكريا فصيل بن أبي مسعود هم الذين عملوا على إطالق سراحه وتحملوا معه 

ماًال في سبيل اهللا.
انظر في ذلك: السير، ج 2، ص 196، 167؛ معجم أعالم اإلباضية، قسم المغرب، ج 2، ص 57.

جربة: جزيرة في تونس تقع على ساحل البحر المتوسط.  (2)
الشماخي، السير، ج 2، ص 196.  (3)
المصدر السابق، ج 2، ص 196.  (4)

المصدر السابق، ج 2، ص 196، بكلي عبد الرحٰمن، مقدمة تحقيق قواعد اإلسالم، ج 1، ص (هـ).  (5)
المصدر السابق، ج 2، ص 198؛ معجم أعالم اإلباضية، ج 2، ص 58؛ مقدمة تحقيق كتاب قواعد اإلسالم، ص (ز).  (6)

المصدر السابق، ج 2، ص 195؛ معجم أعالم اإلباضية، ج 2، ص 75؛ مقدمة تحقيق كتاب قواعد اإلسالم، ج 1، ص (هـ).  (7)
هذا على خالف رفيقه الشــيخ عامر الشماخي، فقد ذكروا له تالميذ بأســمائهم، بل نص الشيخ بكلي عبد الرحٰمن على معنى   (8)
مــا ذكر في المتن، فقــال: « من المفروض أن يكون للشــيخ الجيطالي ـ نظــًرا لغزارة علمه وقوة نشــاطه ـ تالميذ بارزون 
ال سيما بعد أن استقر بجربة والتف حوله الطلبة لكن لم يحدثنا التاريخ أنه أبقى مريدين نابهين، ولم يكن من هذه الناحية 
محظوًظا كزميله أبي ساكن عامر الذي ترك بعده أعالًما تصدروا مجالس العلم وانتهت إليهم الفتوى». مقدمة قواعد اإلسالم، 

ج 1، ص (ز)؛ وانظر كذلك: الشماخي، السير، ج 2، ص 198.
مقدمة التحقيق لكتاب قواعد اإلسالم، ج 1، ص (و).  (9)
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مــة الجيطالي مؤلفات تدل على غزارة علمه وريادته الفقهية وغيرها، ومن  مؤلفاته: ترك العال
هذه المؤلفات: قناطر الخيــرات، وهو كتاب في األخالق نهج فيه نهج الغزالي في اإلحياء، ويقع في 
ثالثة أجزاء. وترك أيًضا شرح نونية أبي نصر في أصول الدين، والحج والمناسك، وكتاب الحساب 
وقسم الفرائض، وعقيدة الشيخ إسماعيل، وكتاب قواعد اإلســالم، وغير ذلك مما نسب إليه وفقد، 
وبالجملة: «فقد ترك اإلمام الجيطالــي ثروة كبيرة من الجهاد العلمي المثمــر في مؤلفاته القيمة 

العميقة التي هي من أرفع الجهود العلمية وأخصبها»(1).

الفرع الثاني: كتاب قواعد اإلسالم
وصف عام للكتاب:

يقع كتاب قواعد اإلســالم في مجلدين، كل مجلد فيه ما يقرب مــن ثالثمائة صفحة، وقد طبع 
في المطبعة العربية، بغرداية، الجزائر، بتحقيق: الشيخ بكلي عبد الرحٰمن بن عمر(2).

ونظًرا ألهمية هذا الكتاب ولمكانة مؤلفه العلمية فقد حشــى عليه الشيخ أبو ِستة(3)، وقد طبعت 
هذه الحاشية مع الكتاب على هامشه في طبعة حجرية سنة 1297هـ بمصر(4)، ولم تطبع مع الكتاب 

في طبعته هذه التي حققها الشيخ بكلي، والتي اعتمدت عليها في هذا البحث.

نبذة عن منهج الجيطالي في الكتاب:
قســم الشــيخ الجيطالي الكتاب إلى عدة أقســام تناول فيها العقيدة وبعًضا من أصول الفقه، 

والعبادات، واآلداب، والحقوق والمظالم.
ولم يقتصر الشــيخ الجيطالــي في كتابه هذا علــى ذكر المذهب اإلباضــي فقط، بل ذكر 
بجانبــه أقوال فقهاء المذاهب األخــرى، وخاصة المذاهب األربعة المعروفة، وكان في المســائل 
المختلف فيها يؤصل لهذا الخالف بذكر سببه(5)، وهي طريقة قريبة من طريقة ابن رشد الحفيد 

في بداية المجتهد.

بكلــي عبد الرحٰمن، مقدمة قواعد اإلســالم، ج 1، ص (ز)؛ الشــماخي، الســير، ج 2، ص 196؛ معجم أعالم اإلباضية، قســم   (1)
المغرب، ج 2، ص 58.

من علماء اإلباضية المغاربة في القرن الرابع عشر الهجري، وله تعليق على كتاب النيل، وفتاوى البكري، ونثر فتاوى السيابي.  (2)
هو: محمد بن عمر القصبي، من علماء اإلباضية المغاربة في القرن الحادي عشر، اشتهر بكثرة حواشيه.  (3)

انظر: الشيخ بكلي، مقدمة التحقيق، ص (ج).
مقدمة تحقيق كتاب قواعد اإلسالم، ص (ج).  (4)

انظر على سبيل المثال:، ج 1، ص 9، 12304، وج 2 ص 12، 15، 20، 24، 27، 69، وغير ذلك.  (5)
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وهذه الطريقة تعين الباحث على الوقوف على األســاس الحقيقــي الذي أدى إلى اختالف 
الفقهــاء، ومن ثم يصير االختالف مقبوًال ســائًغا، وهــذا يؤدي بدوره إلــى التقليل من اإلنكار 
الحاصل على اختالفهم، بل التعبير األدق أن اإلنكار في المختلف فيه حينئذ يصير غير مقبول(1).
وذكر الشــيخ باكلي أن الجيطالي تأثر إلى حد بعيد بالغزالي الشافعي في كتابه اإلحياء، 

من حيث استشهاده باألحاديث الضعيفة والموضوعة أحياًنا وهذا في باب الترغيب(2).
يســتدل الشــيخ الجيطالي لألحكام الشــرعية التي يذكرهــا بالقرآن الكريم، والســنة، 
واإلجماع، والقياس، والمصلحة الشــرعية، وغيــر ذلك، وكثيًرا ما يرجح في مســائل الخالف 

ويختار لنفسه قوًال في المسألة.
ويعتمد منهجــه في بناء الحكم علــى مراعاة المقاصــد على اتباع عمومات الشــريعة من 
التيســير ورفع الحرج، وعلى اســتظهار الغاية من الشــريعة وأنها جاءت لجلب المصالح ودرء 
المفاسد، ومن ثم الترجيح بين المفاسد، وكذا المصالح عند التعارض، سواء في ذلك ما تعلق 
بمقصــد حفظ الدين، أو النفس، أو المال، أو العقل، أو النســل، وهذا هو المنهج الذي ســار 
عليه الشيخ الكندي في المصنف، وهو ما نسير عليه في استظهار المنهج المقاصدي من خالل 

الكتابين.
وكان فــي بعض المواطن يذكر الحكمة مــن الحكم، وفي هذا ما يشــير إلى أن المقاصد 
الشرعية مراعاة عنده في الحكم الشرعي، فقد قال في فريضة الزكاة: «اعلم أن اهللا 8 شرع 
الزكاة في أموال األغنياء وجعلهــا حًقا واجًبا للفقراء، حكمة ألف بها بيــن قلوب العباد لتثبت 
المــودة بين ذوي الفاقة واألغنياء فــي أقطار البالد، ويقع منهم التعــاون والتناصر على الحق 

وسبيل الرشاد...»(3).
وما ذكــره الجيطالي في باب الحقوق والمظالم(4) هو من قبيل ذكر الوســائل التشــريعية 

التي تحفظ بها المقاصد الخمسة من جانبي الوجود والعدم.

ولهذا فإن الفقهاء وضعوا قاعدة في عدم قبول اإلنكار في المختلف فيه، وأنه مقبول فقط في المجمع عليه، أو ما كان قطعًيا،   (1)
فقالوا: ال ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه. انظر: السيوطي، األشباه والنظائر، ص 158.

بكلي، مقدمة تحقيق كتاب قواعد اإلسالم، ص (ب).  (2)
قواعد اإلسالم، ج 2، ص 7.  (3)

المصدر السابق، ج 2، ص 198 إلى ص 251.  (4)
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تقسيم:
نقسم هذا المطلب إلى فرعين، األول: الشيخ الكندي وحياته العلمية، والثاني: كتابه المصنف.

الفرع األَول: الشيخ الكندي وحياته العلمية
مة: أحمد بن عبد اهللا بن موســى بن ســليمان بن محمد بن عبد اهللا بن  حياته ووفاته: هو العال
المقداد الكندي(1)، ولد بنزوى وفيها كانت نشــأته(2)، وبيته بيت علــم، فثالثة من آل الكندي ذاعت 
مؤلفاتهم؛ الكندي صاحب المصنف، والكندي صاحب بيان الشرع، والكندي صاحب كتاب الكفاية، 

وكتاب جالء البصائر(3).
وبعد حياة حافلة بالعطاء في الحياة االجتماعية والعلمية توفي الشــيخ الكندي بعد أن عرض له 

المرض عشية االثنين لخمس عشرة ليلة خلت من ربيع اآلخر سنة سبع وخمسين وخمسمائة(4).
مة الشــيخ أحمد بــن محمد بن صالح  شـــيوخه: أخذ العلم عن جملة مــن العلماء منهم العال
النزوي(5)، وأشار محقّق كتاب المصنف أنه تتلمذ أيًضا على يد العالمة الشيخ أبي عبد اهللا محمد بن 

إبراهيم بن سليمان الكندي، صاحب كتاب بيان الشرع(6).
وكان لهــؤالء العلمــاء أبلغ األثر في تكوين شــخصيته، ولهــذا ال غرابة أن نجد أثــره واضًحا 
في المجتمع؛ عندما عقد اإلمامة لإلمام محمد بن خنبش بســوني هو ومــن حضر عنده من جماعة 

المسلمين، وهذا على بعض الروايات التي ذكرها السالمي(7).
بل قد وجدناه ـ نظًرا الستقالل شخصيته ـ ينتقد شيخه سابق الذكر في فكره حول اإلمامة، قال 
البطاشي: «وكان على خالف مع شيخه؛ ألنه من الطائفة النزوانية والتلميذ من الطائفة الرستاقية.. 
ويظهر الخالف بينهما في رسالة كتبها شيخه في ســيرة اإلمام محمد بن أبي غسان في حربة ألهل 

سيف بن حمود بن حامد البطاشي، إتحاف األعيان في تاريخ بعض علماء ُعمان، الطبعة األولى (1413هـ)، ج 1، ص 253.  (1)
عبد المنعم عامر وجاد اهللا أحمد، مقدمة التحقيق لكتاب المصنف، ص (ز)، وذكرا أنه ولد في أواخر القرن الخامس الهجري.  (2)

مقدمة التحقيق لكتاب المصنف، ص (ز).  (3)
الســالمي، تحفة األعيان بســيرة أهل ُعمان، ج 1، ص 345؛ البطاشــي، إتحاف األعيــان في تاريخ بعض علمــاء ُعمان، ج 2،   (4)

ص 103.
البطاشــي، إتحاف األعيان في تاريخ بعض علماء ُعمان، ج 1، ص 253؛ نور الدين عبد اهللا بن حميد الســالمي، تحفة األعيان   (5)

بسيرة أهل ُعمان، نشر مكتبة اإلمام نور الدين السالمي، السيب، مسقط، سلطنة ُعمان (2000م)، ج 1، ص 343.
مقدمة التحقيق لكتاب المصنف، ص (ط).  (6)

السالمي، تحفة األعيان، ج 1، ص 345.  (7)



د. شوقي إبراهيم عالم 347المقاصد الشرعية

مة نور الدين السالمي رحمه اله تعالى: «وقد رد التلميذ على شيخه رًدا  العقر من نزوى، قال العال
بليًغا مسلًما لو سلم صحة أصل إمامتهم»(1).

مؤلفاته: ترك الكندي ثروة علميــة ضخمة من المؤلفات ذكرها أصحاب التراجم، نذكر منها: 
كتاب التخصيص في الوالية والبراءة، وكتاب االهتداء في افتراق أهل ُعمان إلى نزوانية ورســتاقية، 
وكتاب التســهيل في الفرائض، وكتاب التيســير في النحو، هذا فضًال عن كتابــه الكبير: المصنف 

الذي يعد من أشهر كتب اإلباضية المشارقة(2).
ولم يقف جهد الكنــدي عند حد التأليف، بل تعدى األمر إلى جمع وترتيب كتاب بيان الشــرع 
البن عمومته الكنــدي(3)، فقد كان الكتاب مبعثًرا في أوراق متفرقة وغير مرتبة على أجزاء أو أبواب، 

فرتبه صاحب المصنف وأصلح خلله، وأكمل النقص في بعض أبوابه(4).

الفرع الثاني: كتاب المصنف
وصف عام للكتاب:

يقع كتاب المصنف في واحد وأربعين جزءًا بحســب طبعة وزارة التراث القومي بســلطنة ُعمان، 
وقد حقق بعض أجزائه: عبد المنعم عامر وجاد اهللا أحمد، والباقي حققه الشيخ سالم الحارثي، كما 

هو واضح من طبعة الكتاب.
ويبدو من تصفح الكتاب في أجزائه ســابقة الذكر أن النســاخ أضافوا إلــى أصله نقوالت من 
أمهات كتب المذهب مما لم يذكره الكندي في موطنه، وهذا حدث في مواطن كثيرة، ولعل مما يدل 
على ذلك أنه كثيًرا مــا يذكر عبارة: «ومن غير الكتاب» ثم يعود ويقــول: «رجع إلى الكتاب». غير 
أنه في الجــزء الخامس يبدو أن هناك تصرًفا كثيًرا، وترتيًبا لهــذا الجزء بما لم يكن في األصل، 
وهذا مســتفاد من موضعين: األول: في المقدمة، فقد قال فيها: «ولكني اســتعنت فــي بلوغ الهمة، 
واســتصحاب العزيمة بقواعد أحكمت تمهيدها واعترضت األيام دون تشييدها من نتائج الشيخ األجل 
أحمد بن عبد اهللا بن موســى الكندي، الذي جرى التغليب عليه بالمصنف..»(5)، والثاني: ما جاء في 
الباب الخامس بعد ذكره لمجموعة من المســائل، قال: «كانت هذه المســائل في غير هذا الموضع 

فنقلناها من الكتاب في هذا الباب، إذ هو موضعها»(6).

البطاشي، إتحاف األعيان في تاريخ بعض علماء ُعمان، ج 1، ص 253؛ وانظر السالمي، تحفة األعيان، ج 1، ص 343.  (1)
البطاشي، إتحاف األعيان في تاريخ بعض علماء ُعمان، ج 2، ص 253.  (2)
كتاب بيان الشرع، طبعته وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة ُعمان.  (3)

مقدمة تحقيق كتاب المصنف، ج 1، ص (ز).  (4)
المصنف، ج 5، ص 12.  (5)

المصدر السابق، ج 5، ص 39.  (6)
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وتتنــوع المــادة العلمية التــي تناولها ما بيــن العقيدة، واألخــالق، والعبــادات، والمعامالت، 
والجنايات، وغير ذلك من التقســيم الطبيعي لكتب الفقه اإلســالمي التراثي، وبالجملة فقد تناول 

الكتاب أصول الشريعة اإلسالمية وفروعها.
نبذة عن منهج الشـــيخ في الكتاب: جمع الشــيخ الكنــدي في المصنف العديد من المســائل 

والقضايا العقائدية والفرعية، بجانب أنه جمع فيه جانًبا كبيًرا من األخالق والحكم.
وقد اســتقى المادة العلميــة فيه من مصــادر متعددة، وكان لــه اعتماد كبير علــى كتاب بيان 
الشــرع(1)، وربما كان ينقل النــص منه ويزيد عليه في بعــض المواضع(2)، وكان فــي بعض األحيان 

يتصرف في نص بيان الشرع وال يذكره بنصه.
وجاء فيه ذكر العديد مــن األقوال لفقهاء المذهب اإلباضي المعروفيــن نذكر منهم: العوتبي، 
فقد نقل عنه العديد من المســائل من كتابه الضياء، وكذا ابن بركة من كتابه الجامع، وأبو ســعيد 

الكدمي، وغيرهم، هذا فضًال عن ابن عمومته: الكندي في بيان الشرع كما سبق.
ولم يقتصر علــى ذكر المذهــب اإلباضي فقط، وإن كان هــو األصل في عمــوم الكتاب، لكن 
كان يذكر إلــى جانبه أقواًال للصحابة والتابعيــن، وأقواًال لفقهاء المذاهــب الفقهية األخرى، منهم 
أبو حنيفة، والشافعي، ومالك، وأحمد بن حنبل، وغيرهم، ويظهر هذا بصفة خاصة بداية من الجزء 
الرابــع، وإن كان يتقلص جًدا بداية من الجزء الخامس عشــر، حتى يكاد ينعــدم ذكر أقوال فقهاء 
المذاهب األخرى في األجزاء: الســابع عشر والثامن عشر، والتاسع عشــر، وأما العشرون وما بعده 

ففيها ذكر قليل ألقوالهم.
والكندي يستدل في كثير من األحيان للحكم الشرعي الذي يذكره، ويعتمد في االستدالل األدلة 
الشــرعية، من الكتاب الكريم، والســنة المشــرفة، واإلجماع، والقياس، والمصلحة بطبيعة الحال، 
وإن لم يصرح بذلك في غالب األحوال، لكن بناء الحكم علــى المصلحة ظاهر في التفريع الفقهي 

ويظهر هذا في نقله عن كتاب اإلشراف، وهو ألبي بكر بن المنذر، نقله وزاد عليه العالمة أبو سعيد الكدمي في كتابه زيادات   (1)
اإلشراف، ومن المعلوم أن هذا الكتاب ربما كله منقول في كتاب بيان الشرع، والشيخ الكندي صاحب المصنف ينقل كثيًرا من 
اإلشــراف والزيادات في مواطن كثيرة من كتابه، فالظاهر أنه ينقل ذلك عن بيان الشــرع ال عن كتاب أبي سعيد، خاصة أنه 

ـ  كما سبق القول ـ هو الذي قام بترتيب بيان الشرع.
انظر على ســبيل المثال ما جاء في المصنف، ج 30، ص 251 مع مقارنته بكتاب بيان الشرع، ج 55، ص 92 في مسألة: «ومن   (2)
اشــترى جارية ولها زوج..»؛ وكذلك ما جاء في المصنف، ج 38، ص 22 مع مقارنته بما جاء في بيان الشرع، ج 52، ص 298 
في مســألة الخلع فســخ نكاح وليس بطالق؛ وما جاء في المصنف، ج 38، ص 21 في تعريف الخلع ومقارنته بما جاء في بيان 
الشــرع، ج 52، ص 299؛ وكذا مــا أورده الكندي في المصنــف، ج 38، ص 147مع مقارنته بما جاء في بيان الشــرع، ج 52، 

ص 419 في مسألة: ومن ظاهر من امرأته فمكث أربعة أشهر ثم مات. وهكذا.
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المذكور في الكتاب. لم يذكر ســبب الخــالف ـ غالًبا ـ في المســألة التي يذكر لهــا خالًفا بين 
الفقهاء، كما كان يفعل الجيطالي.

واعتمد في بناء الحكم على المقاصد على مراعاة عموم الشــريعة في كثير من المواضع، وعلى 
اتباع المصلحة، كما سبق ذكره عند الكالم في منهج الشيخ الجيطالي.

٭ ٭ ٭
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تمهيد: المقاصد موجودة في النص الشرعي في ُكّل حال:
المقاصد الشــرعية بمعناها الســابق، أي المصالح المترتبة على الحكم الشرعي، أو الخطاب 
الشــرعي بمعنى آخر، هي موجودة وملحوظة في النص ســواء علمناها أو خفيت علينا، وهذا مالحظ 
ا ذكره اإلمام الشاطبي(1)، ومن ثم فنحن نوقن أن ما جاء من أحكام في نصوص القرآن والسنة  ِمـم
هــو لمصلحة الناس في الدنيــا واآلخرة، حتى وإن لم يصــل عقلنا إلــى إدراك المعنى من الحكم 

المأخوذ من النص.
لكن ال يعني ذلك أننا ال ندرك المقصود من النص فــي ُكلّ حال، بل يمكن التعرف عليه بعّدة 

طرق(2):
النّص على المعنى في القرآن الكريم أو السنة المطهرة. –
استنباط العلّة أو المعنى، ويمكن االستعانة على ذلك بفهم الصحابة ـ رضوان اهللا تعالى عليهم ـ . –

وال ريب أن فقهاء اإلباضية ـ كما ســبق القول ـ راعوا المقاصد الشــرعية في استنباط الحكم 
الشــرعي لما يقع من حوادث، ومن الثابت أن هذا المنهج اتبعه الشــيخان الكندي والجيطالي في 
كتابيهما المصنف وقواعد اإلســالم، ذلك أن الفقيه الحاذق في العلم ال يغيب عن ذهنه وهو بصدد 
استنباط الحكم الشرعي المقصد الشرعي من النص، وال يغيب عنه ذلك عند ترجيحه بين األدلة، 

الشاطبي، الموافقات، ج 2، ص 6، وانظر، ج 2، ص 303 وما بعدها.  (1)
انظــر: ابن أميــر الحاج، التقريــر والتحبيــر، ج 3، ص 251 وما بعدها، وقبل ذلــك، ص 189 وما بعدها؛ الشــاطبي،   (2)
الموافقات، ج 2، ص 305 وما بعدها؛ الصنعاني، إجابة الســائل شرح بغية اآلمل، ص 190 وما بعدها؛ الشوكاني، إرشاد 

الفحول، ص 357.
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أو حين اســتظهار وجه المصلحة التي لم يشــهد لها الشــارع باالعتبار أو اإللغاء، وهذه أمور تجلي 
منهجية الفقيه في اعتباره المقاصد في االستنباط، وسيتضح هذا في ما بعد إن شاء اهللا تعالى.

ومــن ثم فإنني أقف على بعض النماذج التي تعطي برهاًنا على رســوخ المقاصد الشــرعية في 
الكتابين، وأن الشيخين الكندي والجيطالي قد بنيا كثيًرا من األحكام الشرعية على مراعاة مقصود 

الشارع، وهذا في تقديري كاف للداللة على وجود المنهج المقاصدي في الكتابين.
تقسيم: وبناء على ما سبق فإنه يمكن تقسيم بحث النماذج من الكتابين إلى ما يشمل العبادات، 

والجانب الطبي، والمعامالت، والقضاء والجنايات، ونفرد ِلكُل قسم منها مطلًبا خاًصا.

المطلب األَول: مراعاة المقاصد في باب العبادات:
تمهيد: العبادات راجعة إلى مقصد حفظ الدين، فيتســع معناه لما يشــمل اإليمان واإلســالم 

واإلحسان(1).
وقد جاء في كتابي المصنف وقواعد اإلسالم من األحكام ما يؤدي إلى حفظ الدين بهذا المعنى 

من جانبي الوجود والعدم، ونعطي بعض النماذج التي توضح ذلك.

ة بالعالم الواحد: قيام اْلـُحج
عرض لهذه المســألة الشــيخ الكندي وذكر أنه إذا وجد العالم المحــق كان حّجة اهللا تعالى 
في ما أفتى به من دين اهللا تعالى، وال يلزم تعدده حتــى تقوم الحجة، وعلل ذلك بقوله: «ولوال أن 
ة من اهللا تعالى تقوم وينقطع بها عذر الشاّك فيها بالرسول  اْلـَحقّ والدين على هذا ما كانت اْلـُحج

الواحد إلى أهل األرض كلهم»(2).
وفي هذا الحكم مراعاة لمقصد حفظ الدين واألحكام الشرعية من ناحيتين:

ة بالعالم الواحد لزم منه ضياع الحكم الشــرعي، إذ قد  األولى: أننــا إذا لم نقل بقيام الحج
يخلو المكان والزمــان عن غيره، وال بد للناس مــن وجود من يبين لهم أمر دينهــم، والعلماء هم 

المنوط بهم ذلك، ومن ثم إذا لم نقل بكونه حجة لزم ضياع األحكام.
الثانية: أن المعنى الســابق في قيــام الحجة بالواحد مالحظ في جانب الرســل الكرام عليهم 
الصالة والســالم، فإن اهللا تعالى يرســل الرســول الواحد إلى قومــه ويكون حجــة عليهم، بل إن 

الشاطبي، الموافقات، ج 2، ص 8؛ و ج 4، ص 27. فقد قال: « فإن حفظ الدين حاصله في ثالثة معاٍن وهي: اإلسالم واإليمان   (1)
واإلحسان».

المصنف، ج 1، ص 75.  (2)
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رســول اهللا محمًدا ژ أُرســل إلى الناس كافة وهو حجة عليهم أجمعين، وإذا لــم نقل بذلك أيًضا 
للزم منه هدم الشرائع جميعها التي جاء بها الرسل، وهو باطل.

ال يلزم استقبال عين القبلة عند تعّذر المعاينة، بل تكفي الجهة:
عرض الجيطالي لهذه المســألة وذكر أقوال الفقهاء ورجح القول القائل بعدم لزوم اســتقبال 
عين القبلــة إذا تعذرت المعاينة، وقد اســتدلّ لذلك بعدة أدلة نذكر ما قالــه في خصوص مراعاة 
المقاصد، وهو مقصد رفع الحرج واألخذ بأسباب التيســير على الناس فقال: «وأما القياس فهو أن 
الحاجة تمس إلى االســتقبال وبناء المســاجد في جميع أقطار األرض، وال يمكــن مقابلة العين إال 
بعلوم هندســية لم يرد الشــرع بالنّص فيها، بل ربما زجر عن التعّمق فيها، ولو كان الفرض مقابلة 
العين لكان حرًجا، واهللا 4 يقــول: ﴿ z } | { ~ ے ¡ ﴾ [الحج: 78]، فيجب االكتفاء 

بالجهة كما قدمنا»(1).

جواز صرف الزكاة كلها في مصالح الدولة:
ال ريب أن الدولة في التشــريع اإلسالمي هي الحارسة للشــرع، ومن ثم وجب إعانتها وتقويتها 
للقيام بهذا الواجب، فكل قوة للدولة في حدود الشرع هي قوة للدين، ولهذا فإنّ وسائل قوة الدولة 

هي وسائل لقوة الدين وحفظه من هذا الجانب، وهذا مقصود شرعي.
وقد ذكر الشيخ الجيطالي جواز صرف مال الزكاة في مصالح الدولة إذا احتاجت إليه، فقال: 
«وإن كان اإلمام محتاًجا إلى جميعها في عز الدولة ومصالح اإلســالم أخذها كلها، وإال فرقها على 

الفقراء كما قدمنا»(2).

جواز نقل الزكاة من مكانها إذا قضت المصلحة ذلك:
نقل الزكاة من موضعها أمر اختلف فيه الفقهاء، وهذا الخالف موجود عند اإلباضية، وكان من 

رأي الشيخ الجيطالي جواز النقل تبًعا للمصلحة.
وهذا نص ما قالــه: «قالوا وال يأخذها إال من أهل واليته وال يضعهــا إال في أهل واليته أيًضا. 
وهــذا عندي حرج وتضييق، والــذي أرى ـ واهللا أعلم ـ أنه إذا حصلت عنــد الناظر فيها يضعها في 
ذوي الحاجة مــن المتعلمين منه ممن ال يطلع له على كبيــرة وذوي الفاقة من أهل واليته وغيرهم، 
وال يجعلها طعاًما يأكلها المتعلمون منه وال من غيره من عوام الناس. ويصرف ما في يده مما يرفع 

قواعد اإلسالم، ج 1، ص 250.  (1)
المصدر السابق، ج 2، ص 54.  (2)
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إليه من األموال من وجوه الوصايا والصدقات المتطوع بها وغير ذلك في إحياء اإلســالم والمداراة 
عنه وعن أهله، وفي ذوي الفاقة من المسلمين وغيرهم من عوام الناس على قدر ما يرى»(1).

جواز التيمم عند تعذر استعمال الماء:
م طهارة ترابية بديلة عن الطهارة المائية، شــرعها اإلســالم تيســيًرا على المسلمين عند  التيم
عدم الماء، ومع هذا فقد يوجد الماء وال يقدر المســلم على استعماله لسبب أو آلخر فهل يشرع له 

التيمم أيًضا؟
عرض الجيطالــي والكندي لهذه المســألة وذهبــا إلى مشــروعية التيمم وبنياه على أســاس 
مقاصدي، وهو الموازنة بين لزوم اســتعمال الماء مع ما يترتب على ذلك من فوات النفس أو المال 
أو إلحاق ضرر شــديد بهما، وبين االنتقال إلى التيمم والمحافظة على النفــس أو المال، فرأيا أن 
مفســدة تلف النفس أو المال أو إلحاق ضرر بهما أشــد من مفســدة فوات العبــادة، فترتكب أخف 

المفسدتين، كما هو الثابت عند التعارض بين المفسدتين.
قال الجيطالي عند ذكره ألسباب التيمم: «السبب الثاني عجز خيفة: وهو أن يخاف على نفسه 
ـ إذا عدل إلى الماء ـ عدًوا يهلكه، أو ســبًعا يتلفه، في كل هذه األحوال التيمم له بها جائز، وليس 
عليه وال له أن يحمل نفسه على حالة مخوفة، وال أن يعرضها لخطة متلفة، وقد يسر اهللا على عباده 
تخفيًفا وكان بهــم وهللا الحمد لطيًفا... الثالث: وإذا احتاج إليه لعطشــه في الحــال أو لتوقعه في 
المآل، بــأن يغلب على ظنه أنه ال يجد مــاء أو لعطش من معه، فله التيمــم إن خاف العطش الذي 

يهلكه، وإن خاف عطًشا يمرضه كان بمنزلة من خاف من استعمال الماء لمرض...»(2).
وبمثل ذلك قال الكنــدي، فقد قال: «وأّما عجــز البينة فهو تعذر وصوله إليــه بأن يحول بينه 
وبينه عدو يخافه، أو ســبع يطلبه، أو مرض يدنفه(3). وكلّ هذه األحــوال التيمم بها جائز، وليس له 
وال عليه أن يحمل نفســه على مخوفة أو يعرضها لمخاطر متلفة، فقد يســر اهللا على عباده تخفيًفا، 
وكان بهم، وله الحمد، رحيًما لطيًفا، لما روي عــن ابن عباس أنه قال: نزلت هذه اآلية(4) فيمن به 

جرح أو قرح...»(5).

قواعد اإلســالم، ج 2، ص 55. لكن هــذا الحكم مقيد بما إذا كان هناك من يقوم بأمور المســلمين. كمــا ذكر هو ذلك في   (1)
الصفحة التالية.

قواعد اإلسالم، ج 1، ص 190.  (2)
دنف المريض، أي ثقل عليه مرضه. من هامش المصنف.  (3)

 »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨ ﴿ تعالــى:  قولــه  بذلــك  يريــد   (4)
¼ ½ ¾ ¿ Ç Æ Å Ä Ã ÂÁ À ﴾ [النساء: 43].

المصنف، ج 3، ص 56، 57؛ وص 60، 61.  (5)
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وفي موضع آخر قــال الكنــدي: «فيمن يحفظ للنــاس أموالهم مثــل الشــائف(1)، والراقب(2)، 
والمؤتمر بأجرة أو غيــر أجرة، إذا كان في موضع ليس فيه ماء، والمــاء قريب منه أو بعيد، أو لم 
يمكنه أحد أن يأتمنه، وهو يخاف الســرقة أو الدواب، قال إذا خاف على ماله أو على مال قد لزمه 
حفظــه، فقيل: إن له العذر فــي ذلك، ويتيمم إن لم يجــد ماء حيث يؤمر على قــول من يقول: إن 

الخائف كمن لم يجد الماء»(3).
ومــع هذا فقد ذكر الكندي في موضــع بعد ذلك أن العبادة مقدمة على حفــظ المال بناء على 
قول نقله، ومن ثم فقد رجح جانــب العبادة على مقصد حفظ المــال؛ ألن الضرر في فوات العبادة 
أكبر من الضــرر في فوات المــال، وهذا نصه: «ومن خــاف على ماله وعياله فــال يجوز أن يؤخر 
ذلك ويتأخر عن الحج لضياع المال، وال خــوف على العيال إذا كان يترك لهم قوًتا، وقد عرفت أن 
الفريضة ال تترك لضياع المــال، والضرر فيه أولى من الضرر في الديــن. وقيل: يؤخر حتى يأمن 

على عياله كما يؤخر عن نفسه إذا لم يأمن من الطريق، إال أن يوكل من يقوم بأمرهم»(4).
ويظهر أنه ال تعارض بين ما ذكره هنا من تقديم العبادة على المال أو النفس وما ذكره سابًقا 

من حفظ المال مقدم على العبادة ألمرين:
األول: أن ما ذكــره أوًال في فوات عبادة لها بــدل، ومن ثم فأصل العبــادة محافظ عليه، وما 
دام األمر كذلك فينبغي حفظ النفس أو المال فــي الموطن الذي يظن فيه فوت أحدهما مع اإلتيان 

بالعبادة ولو كان ذلك بالبدل الذي قرره الشرع لها.
أما ما ذكره ثانًيا ففي عبادة ال بدل لها ولهذا قدم حفظها ورجحه على حفظ النفس أو المال، 
وهذا بناء على القــول األول الذي ذكره، أما على القول الثاني فهو متفق مع األصل في تقديم حفظ 

النفس أو المال على العبادة
الثاني: أن يقــال إن المقصود في كل حال هو حفظ نفســه هو وماله هــو أو المال الذي وكل 
بحفظه عند تعارض ذلك مع العبــادة المفروضة عليه، أما إذا كان التعارض بين العبادة المفروضة 
عليه ونفس غيره أو ماله طالما لم يوكل على حفظه فإنه يأتي بالعبادة صارًفا النظر عن مال غيره 

ونفسه، وهذا هو الظاهر من القول األول مع ما ذكره سابًقا.

الشائف هو الرجل الطليعة الذي يشتاف وينظر للمسافرين. من هامش المصنف.  (1)
الراقب: الحارس والحافظ.  (2)

لسان العرب، ج 1، ص 426؛ المصباح المنير، ج 1، ص 234.
المصنف، ج 3، ص 61، 62.  (3)

المصدر السابق، ج 8، ص 73.  (4)
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والواقع إذا صح هذا الفهم فــإن القول الثاني الذي ذكره يكون هو األولــى بالقبول؛ ألنه إذا كان 
حفظ المــال الذي ُوكل عليــه مقدًما على اإلتيــان بالعبادة على وجهها الشــرعي فــإن عياله إذا خاف 
عليهم أولــى بالحفظ من المال، ذلك أنه موكل وأمين على عياله كما هو أمين على نفســه، وهذا ثابت 
بقولــه ژ : «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، اإلمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله 
وهو مسؤول عن رعيته...»(1)، وقوله ژ : «كفى بالمرء إثًما أن يضيع من يعول»(2)، والذهاب إلى أداء 
فريضة الحج مع الخوف عليهم فيه تضييع لهم، فال يجب عليه كما ال يجب عليه عند خوفه على نفسه.

وليس في تقديم مصلحة حفظ النفس أو المال على مصلحة العبادة تعارض مع ما سبق من أن 
مقصد حفظ الدين مقــدم على مقصد حفظ النفس والمال؛ ألنه لو ألــزم بالعبادة على هذا الوجه 
مع حال االضطرار ألدى ذلــك إلى تفويت حفظ الدين أصًال؛ ألن االضطرار يؤدي إلى فوات النفس 
وفواتها يؤدي إلى فوات العبادة نفســها في كل حال(3)، واإلبقاء على النفس بهذه الوسيلة يؤدي إلى 
الحفاظ على الدين والعبادات تبًعا، ولهذا وجدنا القرآن الكريم يقيد وجوب الحج باالســتطاعة في 
قولــه تعالى: ﴿ | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥﴾ [آل عمــران: 97]، ويجمع الفقهاء على 

أن من خاف على نفسه إذا سافر لم يجب عليه الحج(4).
قــال العز بن عبد الســالم: «النوع األول مشــقة عظيمة فادحة كمشــقة الخــوف على النفوس 
واألطراف ومنافع األطراف فهذه مشــقة موجبــة للتخفيف والترخيص؛ ألن حفــظ المهج واألطراف 

إلقامة مصالح الدارين أولى من تعريضها للفوات في عبادة أو عبادات ثم تفوت أمثالها»(5).

 Ê  ﴿ :البخاري في صحيحه في مواطن متعددة، منها: كتاب األحكام، باب قول اهللا تعالى : ̂ أخرجه من طريق ابن عمر   (1)
Ð Ï Î Í Ì Ë ﴾، حديــث رقــم 6719، ج 6، ص 2611، ط: دار ابــن كثيــر ـ اليمامة، بيــروت (1407هـ/ 
1987م) تحقيق: مصطفى ديب البغا؛ ومسلم في صحيحه، كتاب اإلمارة، باب فضيلة اإلمام العادل..، حديث رقم 1829، ج 3، 
ص 1459، ط: دار إحياء التراث العربي، بيروت، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي؛ وأبو داود في ســننه، كتاب الخراج واإلمارة 
والفــيء، باب ما يلزم اإلمام من حق الرعية، حديث رقــم 2928، ج 3، ص 130، ط: دار الفكر، بيروت، تحقيق محمد محيى 
الدين عبد الحميد؛ والترمذي في ســننه، باب ما جــاء في اإلمام، حديث رقــم 1705، ج 4، ص 208، ط: دار إحياء التراث 

العربي، بيروت، تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرين.
أخرجـــه من طريق عبد اهللا بــن عمرو 3 : أبو داود في ســننه، باب في صلــة الرحم، حديث رقــم 1692، ج 2، ص 132؛   (2)
والنسائي في ســننه، باب إثم من ضيع عياله، حديث رقم 9176،، ج 5، ص 374، ط: دار الكتب العلمية، بيروت (1411هـ/ 
1991م) تحقيق: عبد الغفار ســليمان البنداري، وسيد كسروي حســن؛ وأحمد في المسند، حديث رقم 6495، ج 2، ص 160، 
ط: مؤسســة قرطبة، مصر؛ وابن حبان في صحيحه، باب ذكر الزجر عن أن يضيع المرء من تلزمه نفقته من عياله، حديث 
رقم 4240، ج 10، ص 51 ط: مؤسسة الرسالة، بيروت (1414هـ/ 1993م)؛ والبيهقي في السنن الكبرى، باب الرجل ال يجد 
مــا ينفق قال اهللا m l k j i h g f ﴿ : 8 ﴾ [التوبة: 91]، حديث رقم 17601، ج 9، ص 25، ط: 

مكتبة دار ابن باز، مكة المكرمة، تحقيق: محمد عبد القادر عطا.
الدكتور زين العابدين العبد محمد النور، الرسالة السابقة، ج 1، ص 146 وما بعدها.  (3)

أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري، مراتب اإلجماع، ط: دار الكتب العلمية، ص 41.  (4)
قواعد األحكام، ج 2، ص 7، 8.  (5)
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هذا إذا ســلمنا فوات العبادة في هذه الحالة بالكلية، والواقع أنهــا ال تفوت بالكلية، بل ينتقل 
المكلف إلى البدل، ولهذا انتقد ابن أمير حاج قول من قال بأن التقديم هنا كان؛ ألن حق العبد في 
حفظ نفســه أو ماله مقدم على حق اهللا تعالى في حفظ العبادة والدين، فقــال: «واألول: أي ترك 
الجمعة والجماعة لحفظ المال، ليس منه، أي من تقديم حق العبد على حق اهللا؛ إذ له أي لتركهما 
خلف يجبران بــه، وهو الظهر واالنفراد بالصالة وإن فات فيها صفتهــا التي هي الجماعة، والفائت 
إلى خلف كال فائت، والــكالم إنما هو في الترك مطلًقــا»(1)، كذلك هنا فــإن المنتقل إلى التيمم 

لألعذار السابقة ليس مفوًتا للعبادة بالكلية، وإنما منتقل إلى البدل.
لكن هذا كله في العبــادات التي ال يؤدي فواتها إلى فوات الدين من أساســه، فإن كان فواتها 
يؤدي إلى فواته وجب تقديمها على كل مصلحة ســواء تعلقت بالنفس أو المال، وعلى هذا فإن العدو 

إذا فجأ داًرا من دور المسلمين وجب دفعه بكل وسيلة ولو أتى ذلك على النفس والمال(2).

ال أثر للشك على ما ثبت يقيًنا رفًعا للحرج:
من مقاصد الشرع رفع الحرج، وقد روعي هذا المقصد كثيًرا عند الشيخ الكندي في كتاب 
المصنف، وهذا يتضح مما أورده في الباب التاســع عشــر من الجزء الرابع في المتوضئ يشك 
في وضوئه، وكذا ما أورده في الباب العشرين في المتوضئ يشك في شيء من وضوئه في نفس 

الجزء.
ووجه مراعاة المقاصــد هنا: أن ما ثبت بيقين ال يــزال بالتردد واالحتمــال، وإال لو قلنا بأثر 
الشــك والتردد على ما ثبت بيقين لترتب على ذلك حرج شــديد وضيق للناس، ذلك أنه يؤدي إلى 

عدم ثبوت يقين، وهذا فيه من المشقة ما فيه.
ورفع الحرج والتيسير على الناس مقصد شرعي دلّت عليه نصوص كثيرة، ومن ذلك قوله تعالى: 
[الحــج: 78]،   ﴾ «  ª  ©  ¨  §  ¦¥  ¤  £  ¢¡ ے   ~  }  |  {  z ﴿
̄ ﴾ [البقرة: 185]، وقوله ژ : «يســروا   ® ¬ « ª © ¨ §  ﴿ :وقولــه تعالــى

وال تعسروا»(3)، وغير ذلك.

ابن أمير حاج، التقرير والتحبير، ج 3، ص 308.  (1)
المصنف، ج 11، ص 85 وما بعدها وص 149.  (2)

أخرجـــه من طريق أنس بن مالــك: البخاري في صحيحه، كتاب العلم قبــل القول والعمل، باب مــا كان النبي ژ يتخولهم   (3)
بالموعظة والعلم كي ال ينفروا، حديث رقم 69، ج 1، ص 38، وكتاب قتل الولد خشية أن يأكل معه، باب قول النبي ژ يسروا 
وال تعســـروا، حديث رقم 5774، ج 5، ص 2269، ؛ ومسلم في صحيحه، كتاب، باب في األمر بالتيسير وترك التنفير، حديث 
رقــم 1734، ج 3، ص 1359؛ والنسائي في السنن الكبرى، كتاب السهر في العلم، باب التخول بالموعظة، حديث رقم 5890، 

ج 3، ص 445؛ وأحمد في مسنده، حديث رقم 12355، ج 3، ص 131.



المقـاصـد الشـرعيـة356 أعمال ندوة تطور العلوم الفقهية 

ومقتضى هذه النصوص رفع الحرج والمشــقات، وهذا يعني بقاء ما ثبت على ما هو عليه حتى 
يثبت ما يخالفه بدليل مساو لألصل، وال يرفع ما ثبت يقيًنا بمجرد االحتماالت؛ ألن في رفعه بذلك 

ال بيقين عدم بقاء أمر، وهذا فيه مشقة كبيرة.
ويكفي أن نذكر بعًضا مما ذكره الكندي في كتابه المصنف تأييًدا لما سبق:

فقد قال: «ومن شك في وضوئه كله بعد خروجه منه فال نقض، وال يرجع إلى الشك، فإن شك 
في عضو أنه لم يحكمه بعد أن خرج منه لم يرجع، ولو كان ذلك لكان اإلنسان ال يبرح يتوضأ»(1).

وقال: «وكلّ من كان على يقين من طهارته ثم شك في فسادها لم يجب عليه إعادتها، وكذلك 
من تيقن أنه قد أحدث ثم شك في أنه قد تطهر أم ال فشكه غير مزيل ليقينه، وال يزيل ما ثبت من 

الطهارة إال كتاب أو سنة أو إجماع»(2).
ومما أورده أيًضا في رفع الحرج والتيســير على الناس ما ذكره في الباب الثالث واألربعين في 

وضوء ذوي العلل واألعذار(3)، وكذا الباب الذي بعده(4).
ونجد هــذا المعنى واضًحا عند الشــيخ الجيطالي، عند بيانه لحكم البــراءة ممن أحدث فعًال 
ال يدرى ما هــو، فذهب إلى عدم جواز البراءة في هذه الحالة، لثبوت الوالية بيقين ورفعها ال يكون 
بالشــك واالحتمال، فهو يقول: «اختلف الناس في المتوليين إذا قتــل بعضهما بعًضا فلم يدر المحق 
منهما من المبطل، وفــي المتالعنين اللذين لم يعرف الظالم منهما من المظلوم إذا كانا متوليين، 

وفي كل من له أصل الوالية ثم أحدث فعًال ما هو:
فقال من قال بالوقوف فيهما جميًعا، لئال نتولى كافًرا أو نتبرأ من مسلم، فالوقوف فيهما جميًعا 

أسلم، وأحسب أنه قول الناكثة وابن الحسين(5).
وقال من قال بالوالية لهما علــى األصل األول؛ قالوا: ألن اهللا تعالى فــرض الوالية علينا لمن 
 أظهر لنا الوفــاء بدينه، والبراءة ممن أظهر لنا خالفه، فنزلت هــذه البلية فال مخرج لنا منها ِإال
الثبوت على األصل، إذ كان ثابًتا بالعلم؛ ألنه لو زال لثبت ضده من البراءة، فأمضينا الوالية فيهما 

المصنف، ج 4، ص 100؛ وانظر، ص 101، 102.  (1)
المصدر السابق، ج 4، ص 103؛ وانظر، ص 104 إلى، ص 107، وانظر، ص 112، 162 من الجزء نفسه.  (2)

المصدر السابق، ج 4، ص 223 وما بعدها.  (3)

المصدر السابق، ج 4، ص 236 وما بعدها.  (4)
قال الشــيخ بكلي عبد الرحٰمن في حاشــية هــذه الصفحة: « تقــدم التعريف بالنــكاث، وأنهم هم الذين نكثــوا بيعة اإلمام   (5)
عبد الوهاب الرستمي، وخالفوا اإلباضية الوهبية في مسائل، بل أصبحوا فرقة من اإلباضية غير الوهبية. أما ابن الحسين فقد 

سبق أنه كان رئيًسا لفرقة من اإلباضية غير الوهبية تنسب إليه، وهي الحسينية».
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واهللا تعالــى يحكم فيهما بعلمه، وأظنه قــول أصحابنا، وهو أقيس؛ ألن اليقيــن ال يزيله ِإال اليقين، 
والرجوع عن العلم ال يسع عند الجميع»(1).

فتراه في ترجيحه للقول الثاني راعى مقصد الشــارع من جهة أن زوال اليقين بالشــّك والتردد 
مما يرتب حرًجا وضيًقا على الناس، وكل ذلك مرفوع في الشرع، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى 
فإن األصل صون العرض عن كل ما يخدشه، لقوله ژ : «كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله 

وعرضه»(2)، وإذا ثبت حماية العرض فال يزال إال بيقين، وال يزال باالحتمال والشك.

يشرع الفطر في رمضان حفًظا للنفس والنسل:
يجب صوم رمضان لمن شــهد الشــهر، وال يجوز ترك الصــوم إال لعذر، ومن ذلــك أن يكون 
اإلنسان مريًضا، أو أن تكون المرأة حامًال وتخشى على حملها لو صامت، أو أن تكون مرضًعا وتخاف 
علــى مولودها لو صامت، بــل هذا ثابت فــي كل حالة ال يقدر اإلنســان معها على الصــوم، إلحاًقا 
 K J I H G F E DC B ﴿ :بالمرض المنصــوص عليه في قولــه تعالــى

O N M L ﴾ [البقرة: 184].
فمشــروعية الفطر(3) في هــذه الحاالت مبنيــة على مراعاة مقصد الشــراع فــي حفظ البدن، 

والنسل، والتيسير ورفع الحرج، وهذا نجده واضًحا في ما ذكره الكندي والجيطالي في كتابيهما:
فمن ذلك ما ذكره الكندي، قال: «أجمعوا على أن الشيخ الكبير والعجوز العاجزين عن الصوم 

أن يفطرا»(4)، وهو ما ذكره الجيطالي(5).
وقال: «فإذا خاف الشــيخ الفاني على نفسه فليس له أن يصوم، فإذا فعل مع الخوف كان ذلك 

منه معصية»(6).

قواعد اإلسالم، ج 1، ص 94، 95.  (1)
أخرجه من طريق أبي هريرة: مســـلم في صحيحــه، كتاب تحريم ظلم المســلم وخذله واحتقاره، حديــث رقم 2564، ج 4،   (2)
ص 1986؛ وأبو داود في ســننه، باب فــي الغيبة، حديــث رقــم 4882، ج 4، ص 270؛ وابن ماجه في ســننه، كتاب الفتن، 
بــاب حرمة دم المؤمن وماله، حديث رقــم 3933، ج 2، ص 1298، ط: دار الفكر، بيروت، تحقيــق: محمد فؤاد عبد الباقي؛ 
والترمذي في ســننه، كتاب ما جاء في صلة الرحم، باب ما جاء في شــفقة المســلم على المســلم، حديث رقم 1927، ج 4، 
ص 325؛ وأحمد في مســنده، حديــث رقم 7713، ج 2، ص 277، وحديــث رقم 8707، ج 2، ص 360؛ والبيهقي في الســنن 

الكبرى، كتاب العارية، باب تحريم الغصب وأكل أموال الناس بغير حق، حديث رقم 11276، ج 6، ص 92.
مشــروعية الفطر هنا دائرة بين الندب والوجوب، على حســب درجة الضرر المتوقع، وهــذا واضح من التفريعات التي ذكرها   (3)
الكندي، والمنقول بعضها في المتن. وانظر في تفصيل ذلك: المصنف، ج 7، ص 100 وما بعدها؛، ج 2، ص 276 وما بعدها.

المصنف، ج 7، ص 88.  (4)
قواعد اإلسالم، ج 2، ص 95، وانظر أيًضا ما ذكره، ص 97 وما بعدها.  (5)

المصنف، ج 7، ص 91.  (6)
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وقال: «وقيل: للمرضع أن تفطــر إذا خافت إن صامت أن يذهب لبنها، ويهلك ولدها، وقول إذا 
لم يجد غــذاء، وكذلك الحامل إذا خافت علــى ولدها أن تطرحه، فلها أن تفطر ثم تقضي شــهر 
رمضان، وكذلــك المرضع إن جاءها رمضــان الثاني ولم تفطم ولدها فخافــت عليه فلها أن تفطر 

وتقضي ما عليها من ذلك»(1)، وغير ذلك(2).
وذهب الجيطالي إلى أن الفطر في الصوم الواجب حفاًظا للنفس واجب في ُكلّ حال حدث فيها 
االضطرار، فقال: «فــكلّ من أجهده الصوم في صوم رمضان أو في قضائــه فاضطر إلى األكل َفِإنهُ 
ينجي نفسه بأيهما اضطر إليه؛ ألن اهللا سبحانه أحل الميتة للمضطر إليها، وليس قتل النفس قربة 

إلى اهللا تعالى»(3).

»Ñ£dG ÖfÉédG »a ó°UÉ≤ªdG :»fÉãdG  Ö∏£ªdG

حرمة الجسد وإجراء الجراحات الطبية:
كفل التشــريع جســد اإلنســان بحمايته من أي اعتداء أًيا كانت صورته، لكن التشريع استثنى 
بعض األحوال خرجت عن المبدأ العــام لمعاٍن أجازت هذا الخروج وهذا االســتثناء، وهذه المعاني 

تدور حول حماية الجسد وحفظه.

مة الكندي  ومن هذه األحوال جواز إجراء الجراحات الطبية بالجســد حفًظا له، وقد عقد العال
لهذا األمر باًبا مســتقًال هو الباب الخامس والعشــرون في معالجة العلل(4)، بيــن فيه أحكام إجراء 
الجراحــة بصور متعددة، والتــداوي بالمحرم وغير ذلــك، ومن جملة ما أورده مــن أحكام في هذا 
الخصوص يمكن الخلوص إلى القول بأن الشــيخ راعى المقاصد الشــرعية في الحفاظ على الجسد 
والنفس اإلنســانية، وأن التدخل الجراحي أو التطبيــب على وجه العمــوم وإن كان يمثل بصورة ما 
اعتداءً على الجســد إال أن هذا االعتداء تعين وسيلة لنجاة هذا الجسد، وبعبارة أخرى تعارضت هنا 
مفســدتان؛ مفســدة ترك الجســد من دون عالج بما يؤدي إلى إمكان فواته، ومفسدة االعتداء عليه 
بالتدخل الجراحي وما شابهه، وال ريب أن المفسدة األولى أعظم وأشد، والثانية أخف، واألصل أنه 

عند تعارض مفسدتين فإنه ينظر إلى أخفهما وترتكب لتدفع به المفسدة األعظم.

وننقل هنــا بعض األحــكام التي تدلّ على مــا ذكر: قال: «ومن كوى نفســه برأيــه ففي معنى 

المصنف، ج 7، ص 92.  (1)
المصدر السابق، ج 7، ص 100 وما بعدها.  (2)

قواعد اإلسالم، ج 2، ص 109.  (3)
المصنف، ج 2 من، ص 119 إلى، ص 127.  (4)
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الحديث عن النبي ژ (1) أنه تلزمه التوبة وال يرجع على مثل ذلك، وقول: إذا كان يؤمن شــر ذلك 
ويرجى خيره فــي معنى التعارف مما جرت بــه العادة لم يضق ذلك، وكان كغيــره من المعالجات 
باإلحداث في األبدان مــن القطع في العرق والفصــد الذي في األصل محجور فــي البدن مثله، إال 

اللتماس الصالح بذلك»(2).
وقال: «ومن خرجت به خارجة(3) في بعض أعضائه فخاف منها التلف فله أن يقطع تلك الخارجة 
إن طمع في قطعها حياة، ومن لدغته دابة فــأراد أن يبط موضعها لم يمنع ذلك إذا كان متعارًفا أن 
له فيه الشفاء، وللمرأة أن تحلق شعر رأسها، وإن دون الخوف على تلف النفس فال يجوز، وقيل: إن 

قمل رأسها وخافت المرض أو خافت الضرر ورجت نفًعا فلها أن تقصه»(4).
وذكر الشــيخ الجيطالي هذا المعنى فقال: «يظهر تأثير التوكل في حركة العبد وســعيه بعلمه 
إلى مقاصده، إما أن يكون لجلب نافع مفقود بالكسب، أو لحفظ موجود عنده باالدخار، أو دفع ضار 
لم ينزل به كاللص والســباع، أو إلزالة ضار قد نزل به، كالتداوي مــن المرض، فمقصود حركات 

العبد ال تعدو هذه الوجوه»(5).

مشروعية ما يؤدي إلى التناسل ومنع ما يمنعه:
وفي خصوص مقصد حفظ النســل قال: «فــإذا اتفق رجل وزوجته أن تشــرب دواء؛ ألن تحمل، 
قــال: إذا كان ذلك ال يضرهــا واتفقا عليه فأرجــو أن لهما في ذلك الثواب إن شــاء اهللا، غير أن 

الدواء ال ينفع إال ما شاء اهللا»(6).

أخرجه من طريق عمران بن حصين: أبو داود في ســننه، باب في الكي، حديث رقم 3865، ج 4، ص 5؛ والترمذي في ســننه باب   (1)
ما جاء في كراهية التداوي بالكي، حديث رقم 2048، ج 4، ص 389، وقال: «حديث حســن صحيح»؛ وابن ماجه في ســننه، باب 
في الكي، حديث رقم 3490، ج 2، ص 1155؛ وأحمد في المســند، حديث رقــم 19844، ج 4، ص 427؛ وابن حبان في صحيحه، 
بــاب ذكر الزجر عن أن يكوي المرء شــيًئا من بدنه لعلة تحدث، حديث رقــم 6081، ج 13، ص 445. ونقل صاحب عون المعبود 
عن العز بن عبد السالم قوله: «إن الكي تارة يكون عند قيام أسبابه والداعي إليه، فهذا يترجح فعله على تركه، لما فيه من نفي 
الضرر عن المكوي. وتارة يكون مع عدم تحقق أسبابه، كما يحكى عن الترك أنهم يفعلون ذلك ليزعجوا الطبيعة فال يصل الداء 
إلى الجســد، فهذا يترجح تركه على فعله لمــا فيه من الضرر العظيم العاجل مع إمكان االكتفــاء بغيره، فهذا هو المنهي عنه». 

محمد شمس الحق العظيم آبادي، عون المعبود شرح سنن أبي داود، ط: دار الكتب العلمية، بيروت (1995م)، ج 10، ص 247.
المصنف، ج 2، ص 120.  (2)

لعله أراد الســلعة، وهي خراج، قال الفيومي: «الســلعة خراج كهيئة الغدة تتحرك بالتحريك، قال األطباء: هي ورم غليظ غير   (3)
ملتــزق باللحم يتحرك عند تحريكه وله غالف وتقبل التزيد، ألنها خارجة عــن اللحم، ولهذا قال الفقهاء: يجوز قطعها عند 

األمن». المصباح المنير، ج 1، ص 285.
المصنف، ج 2، ص 122.  (4)

قواعد اإلسالم، ج 1، ص 126.  (5)
المصنف، ج 2، ص 127.  (6)
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فإباحة تناول الدواء ترتب الحفاظ على النســل من حيث إنه وســيلة إلى جلب النسل، والنسل 
غاية مشروعة ومقصودة للشــارع، فكذلك الوسيلة إليه، فالوســائل لها حكم الغايات، ولهذا عندما 
يكون تنــاول الدواء بقصد منع النســل نجد الحكم بعدم مشــروعيته، وقــد أورد الكندي ذلك بعد 
المسألة الســابقة؛ فقال: «وإذا اتفق رجل وامرأة على أن تشرب دواء لكن لعلة أن ال تحمل وال تلد 

بعد، فال يحل لهما ما اتفقا عليه من معصية اهللا تعالى»(1).
بل من هذا المنطلق في الحفاظ على النســل ال يجوز للمرأة أن تتناول دواء يضر جنينها، ولو 
شــربته وهي عالمة بإضراره له وترتب على ذلــك موته وجب الضمان؛ الدية أو الغرة على حســب 

األحوال.
جاء في المصنف: «فإن شــربت امرأة دواء وهي حبلى حامل فطرحــت ما في بطنها؛ فإن كانت 
شــربت الدواء لتقتل ولدها فخرج حًيا ثم مات فديتــه(2) لورثته وليس لألم منه شــيء. وإن كانت 
شــربته وال تعلم أنها حبلى فخرج حًيا ثم مات فهو خطأ وهو دية على عشيرتها، وإن خرج ميًتا فغرة 

عبد أو أمة»(3).
بل إن المــرأة ال يجوز لها أن تفعل بموضــع الولد ما يؤدي إلى إلحاق الضــرر بهذا الموضع، 

وهذا فيه حماية للنسل المأمول قدومه وإن لم يحصل بعد.
قال الكندي: «وقيل: إذا اســتنجت المرأة أدخلت أصبعها في فرجها وغســلت داخله إلى موضع 
الولــد، وال تجاوز ذلك، وال تبالغ في الغســل، وال تــؤذي موضع الولد، وليس علــى المرأة في ما 

غمض من الدم في الفرج غسل، ولكن تستنقي عند الوضوء»(4).

إباحة الكشف عن العورات عند الضرورة في التطبيب:
وانطالًقا من مقصد الشــارع في حماية الجسد بكل ما يضر به أباح الشيخ الكندي الكشف عن 
العورات الممنوع من كشــفها في حال االختيار إذا كانت هناك ضــرورة تدعو لذلك في حال العالج 
والتطبيب، ونص الكندي على ذلك فقال: «وإن انكســرت امرأة فكرهت أن يداويها رجل، فآمرها أن 

يداويها الرجل إذا لم تجد المرأة، وقال: ليس على المضطر جناح»(5).

المصنف، ج 2، ص 127.  (1)
والدية عليها في مالها هنا للعمد، ويؤيده أنه أوجب الدية في حال الخطأ على العشيرة.  (2)

المصنف، ج 41، ص 177. ومع هذا فقد ذكر في المسألة قوالً آخر في المذهب، ونصه: «قال وعندنا أنها إذا شربت دواء مما   (3)
يشــرب الناس تريد به الشفاء وال تعلم أنه مما يقتل فطرحت ولدها أنه ال دية عليها ولو علمت أنها حبلى. وكذلك يوجد عن 

أبي علي، وقال: ما أرى بأًسا أن تصوم شهرين».
المصنف، ج 39، ص 45.  (4)

المصدر السابق، ج 2، ص 122.  (5)



د. شوقي إبراهيم عالم 361المقاصد الشرعية

وال ريب أن الشــيخ الجيطالي ال يخالفه في هذا المعنى، بدليل ما ســبق مــن النقل عنه من 
قوله يظهر تأثير التوّكل في حركة العبد وســعيه بعلمه إلى مقاصده، إما أن يكون لجلب نافع مفقود 
بالكسب، أو لحفظ موجود عنده باالدخار، أو دفع ضار لم ينزل به كاللص والسباع، أو إلزالة ضار 
قد نزل به، كالتداوي من المرض، فمقصود حركات العبد ال تعدو هذه الوجوه»(1)، لكن لم أطلع له 

على نص خاص في هذا الخصوص.

äÓeÉ©ªdG ÜÉH »a ó°UÉ≤ªdG IÉYGôe :ådÉãdG  Ö∏£ªdG

األصل في المعامالت االلتفات إلى المعاني:
قرر الشــاطبي أن األصل في العادات هو االلتفات إلى المعاني ومراعاة مقصد الشــارع ودوران 
الحكم الشــرعي مع المصلحة المضبوطة بطبيعة الحال بضوابط الشرع، فقد قال: «وأما أن األصل 
في العــادات االلتفات إلى المعاني فألمور، أولها: االســتقراء؛ فإنا وجدنا الشــارع قاصًدا لمصالح 
العباد واألحكام العادية تدور معه حيثما دار، فترى الشيء الواحد يمنع في حال ال تكون فيه مصلحة 
فإذا كان فيه مصلحة جاز، كالدرهــم بالدرهم إلى أجل يمتنع في المبايعة ويجوز في القرض، وبيع 
الرطــب باليابس يمتنع حيث يكــون مجرد غرر وربا من غيــر مصلحة ويجــوز إذا كان فيه مصلحة 
راجحة، ولــم نجد هذا في باب العبادات مفهوًمــا كما فهمناه في العادات...»(2). وقد راعى الشــيخ 

الكندي مقاصد الشريعة في أحكام المعامالت في مواطن متعددة، نذكر منها ما يأتي:

ال يجوز اإليداع إال عند أمين حفًظا للمال، وقد تتعين اللقطة حفًظا له:
شرعت الوديعة كوسيلة لحفظ المال في حاالت قد ال يستطيع المالك حفظ المال بنفسه فيها، 
لكن مشــروعية إيداعه المال حفًظا له عند غيره ليســت مطلقة، بل مقيدة بأن يكون الوديع أميًنا، 

حتى يتحقق المقصود الشرعي من اإليداع.
هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن اللقطة شرعت لحفظ مال الغير في حال جهل ربه، إذ في 

ترك عدم االلتقاط تعريض لهذا المال للضياع، وهو ما يخالف مقصود الشارع.
وهذا ما ذكــره الكندي، فقد قال: «حــث اهللا تعالى على حفظ األموال وعلــى األمانة وحفظها 
بما قدمنا(3)، والذي يجب على المؤمن إذا أراد أن يســتودع ماله أحــًدا من الناس ال يودعه إال ثقة 

قواعد اإلسالم، ج 1، ص 126.  (1)
الشاطبي، الموافقات، ج 2، ص 305.  (2)

أي من أدلة من القرآن والسنة دالة على مشروعية االستئمان.  (3)
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أميًنا معه؛ ألن الواجب عليه حفظ ماله وترك إضاعته، وقد نهى رسول اهللا ژ عن إضاعة المال(1)، 
والوادع ماله غير األمين مضيع له، وقد عرضه للتلف، وغير آمن عليه من اإلثم»(2).

وكذا ما ذكــره في اللقطة عند تعينها على المســلم، فإن المقصود منهــا حفظ مال الغير عن 
الضياع، قال الكندي: «على المسلم حفظ مال أخيه وال يدعه يضيع وهو يقدر على حفظه، فإن ودعه 
ضمن ذلك، وكما نهــاه عن إضاعة ماله فإن ضيعه أثم في ذلك إذا كان قادًرا على حفظه، وكذلك 
مال المســلم إذا رآه يضيع أو واقًعا في الطريق، أو فالة، أو بر، أو بحر، أو حمله سيل، أو سبع، أو 
لص، أو دابة، فإن عليه حفظه، واللقطة إذا مر بهــا وهي ضائعة فعليه حفظها وقبضها من موضعها 

حفًظا لربها، واحتساًبا للمسلمين»(3).

جواز التسعير رفًعا للضرر وجلًبا للتيسير:
األصل العام عند اعتدال األســواق وعــدم االحتكار أن تترك الســوق تعمل بحريــة، ومن ثم 
ال يجوز التســعير؛ ألنه لو جاز لترتب عليه ضرر بالبائع، ولهذا امتنع رسول اهللا ژ من التسعير، 
وقــال: «يا أيها الناس، إن غالء أســـعاركم ورخصها بيد اهللا، وإني ألرجـــو أن ألقى اهللا وليس 

ألحدكم عندي مظلمة في مال وال دم»(4).

أخرجــه من طريق المغيرة بن شــعبة: البخاري فــي صحيحه، باب ما ينهى عــن إضاعة المال، حديــث رقم 2277، ج 2،   (1)
ص 848؛ ومســلم فــي صحيحه، باب النهي عن كثرة المســائل من غير حاجــة..، حديث رقــم 593، ج 3، ص؛ وأحمد في 
المســند، حديث رقم 18172، ج 4، ص 2461341؛ وابن حبان في صحيحه، باب ذكــر األخبار عن تحريم اهللا 8 خصاًال 
معلومــة على المســلمين، حديث رقم 5555، ج 12، ص 366. ومــن طريق أبي هريرة أخرجه: مســلم، باب النهي عن كثرة 
المســائل..، حديث رقم 1715، ج 3، ص 1340؛ وأحمد في المســند، حديث رقم 8316، ج 2، ص 327؛ ومالك في الموطأ، 
باب ما جاء في إضاعة المال وذي الوجهين، حديث رقم 1796، ج 2، ص 990 ط: دار إحياء التراث العربي، مصر، تحقيق: 
محمــد فؤاد عبد الباقي؛ وابن حبان في صحيحه، بــاب ذكر اإلخبار عما يجب على المرء من مجانبة اإلكثار من الســؤال، 

حديث رقم 3388، ج 8، ص 182.
المصنف، ج 22، ص 9. وانظر في هذا المعنى:، ص 15، 16.  (2)

المصدر السابق، ج 2، ص 109، 110.  (3)
أخرجـــه: أبو داود مــن طريق أنس وأبي هريرة، باب في التســعير، حديث رقــم 3450، وحديث رقــم 3451، ج 3، ص 272؛   (4)
والترمذي في ســننه من طريق أنس، باب في التســعير، حديــث رقم 1314، ج 3، ص 605؛ وابن ماجه في ســننه من طريق 
أنس وأبي ســعيد، باب من كره أن يســعر، حديث رقم 2200، وحديث رقم 2201، ج 2، ص 741، 742؛ والدارمي في ســننه 
من طريق أنس، باب النهي عن أن يســعر في المســلمين، حديث رقــم 2545، ج 2، ص 324 ط: دار الكتاب العربي، بيروت 
(1407هـ) الطبعــة األولى، تحقيق: فــواز أحمد زمرلي؛ وأحمد في المســند من طريق أبي هريرة، حيــث رقم 8429، ج 2، 
ص 337، ومــن طريق أبي ســعيد، حديث رقــم 11826، ج 3، ص 85، ومن طريق أنس، حديث رقــم 12613، ج 3، ص 156؛ 
وحديث رقــم 14089، ج 3، ص 286؛ وابن حبان في صحيحه من طريق أنس، باب التســعير واالحتــكار، حديث رقم 4935، 
ج 11، ص 307، والبيهقي في الســنن الكبرى، باب التســعير، من طريق أبي هريرة وأنــس، حديث رقم 10926، وحديث رقم 

10927، ج 6، ص 29.
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أما إذا كان هناك خلل في عمل السوق، وكان الغالء من فعل التجار فيجوز التسعير رفًعاَ للضرر 
عن المشــترين، وفي هذا مراعاة لمقصود الشــارع العام في رفع كل ما يرتــب ضرًرا، لقوله ژ : 

«ال ضرر وال ضرار»(1).
وهذا ما يستفاد من عرض الشيخ الكندي لهذه المســألة فقد قال بعد أن عرض لألصل العام 
الســابق ذكره، وذكر الحديث المتقدم، قــال: «فال يجوز لهذا الخبر عنه ژ أن يســعر أحد على 
الناس أموالهم، وال يجبرهم على بيعها بغير طيب أنفسهم، من إمام وال غيره، ولكن إذا بلغ الناس 
حال الضــرورة من الحاجة إلى الطعام ومنع أصحابه مع اســتغنائهم عنه، وحاجة الناس إليه، جاز 
لإلمــام أخذهم ببيع ما في أيديهم بالثمن الذي يكون عدًال في قيمته ويجبرهم على ذلك. فإن قيل: 
لم منعتم من التسعير وقد جوزتموه؟ قيل له: جوزناه في حال الضرورة... وللضرورات أحكام تنافي 

أحكام االختيارات»(2).

تقييد حّق الملكية بما يدفع الضرر:
األصل أن المالك حر التصرف في ملكه بما يشــاء مــن أنواع التصرفــات المباحة، وال يجوز 
تقييد حقه في التصرف إال إذا أدى إلى اإلضرار بالغير، فحينذاك يقيد المالك في التصرف، رفًعا 

للضرر، وهذا مقصود للشارع.
وجــاء في المصنف ما يوضح هذا المعنى: فقد قال: «مســألة: وســألته عــن رجل رفع على 
جار له قصار، يقصر الثياب، وقال: إنــه يؤذيه بمقصرته، وطلب أن يصرف عنه أذاه، هل يحكم 
عليه بصرف المقصرة من قربه؟ قال: إن كان محدًثا عليه هذا ولم يكن قد ســبقت له في ذلك 
الموضع حجة بذلك، ورأى العدول أنه عليه في ذلــك أذى، كان له صرف ذلك، وال يجوز ثبوت 
الضرر، وال األذيــة. وإن لم يكن في ذلك أذى وال مضرة في نظر العــدول لم يمنع أن يفعل ما 

يشاء في ملكه»(3).
وجاء في المصنف في األحكام المتعلقة بحريم الســواقي(4) ما يفيد تقييد المالك في استعمال 
حقه بما ال يؤدي إلى اإلضرار باآلخرين، وقد نقل عن أبي ســعيد قوله: «وقال أبو ســعيد: معي أنه 

أخرجه: ابن ماجه في سننه من طريق عبادة بن الصامت 3 ، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره، حديث رقم 2340، ج 2،   (1)
ص 784؛ ومالك في الموطأ عن عمرو بن يحيى عن أبيه، باب القضاء في المرفق، حديث رقم 1429، ج 2، ص 745؛ وأحمد 
في المســند من طريق ابن عباس، حديث رقم 2867، ج 1، ص 313؛ والبيهقي في الســنن الكبرى من طريق عمرو بن يحيى 

المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري، باب ال ضرر وال ضرار، حديث رقم 11166، ج 6، ص 69.
المصنف، ج 12، ص 36، 37.  (2)

المصدر السابق، ج 12، ص 91، 92.  (3)
هي ممرات الماء.  (4)
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يجــوز للناس أن يحدثوا فــي أموالهم األتقة(1) على الســواقي في الجائز(2) إذا لــم يضروا بالماء، 
وكان في ذلك نفع لهم بغيــر ضرر على غيرهم. قلت: فإن كانت الســاقية التي أحدثت فيها األتاق 
ضاقت عما كانــت في األصل إال أنه لم تبن مضــرة على الماء، هل يجوز ذلــك؟ قال هكذا عندي 
أنه يجوز لها االنتفاع فــي ماله ولو ضاقت الســاقية إذا لم تكن مضرة»(3). وفــي موضع آخر جاء 
قوله: «إن كانت هــذه األنهار مرفوعــة من الوادي من مــاء واحد متصل لم يجــز ألصحاب الفلج 
األعلى تصريجهم(4) فلجهم إذا كان في ذلك مضرة على غيرهم، وأخذوا من الماء أكثر من عادتهم 

وأنقصوا على الذين أسفل منهم إذا صح الضرر، وعلى غير هذا الوجه فذلك جائز»(5).

حظر التعدي على الطرقات دفًعا للضرر:
جعلت الطــرق خادمة للمارة فيهــا، ويقع االهتمام بها فــي كل وقت بما يناســب حاجة الناس 
ورفع المشــقات عنهم، ومن ثم ال يجوز إحداث ما يعرقل السير والمرور فيها، بالجملة كل ما يضر 

بالناس.
قال الكندي: «ويمنع من الحدث في طريق المسلمين تعدًيا في ما يؤذيهم، ويضر بالطريق، من 
بناء طين، أو حصى، أو بآجر، أو يكبس فيها تراًبا، أو يحدث فيها حدًثا، من حفر بئر، أو ســاقية، 
أو نهر، أو ظفر، أو جندل(6)، أو حضار(7)، أو شــيء كون فيه أذى للمسلمين، أو كنيف بجنب الطريق 
أو المســجد يؤذيهم، أو يعرش عليها عرًشا، أو بناء ســقف، أو غماء بطين، أو يحفر فيها ويطويها 
بحصى أو بآجر، وكل ذلك منكر على من فعله. ومن أحدث ذلك ينكر عليه ويؤمر برد ما أحدث»(8).

وفي موضع قبل ذلك قال: «وللحاكم أن يأمر بصرف المضار عن طرق المســلمين والمســجد 
وأموال األيتام واألغياب، وليقم بذلك من يقوم به، ويحجر الناس أن يضر بعضهم بعًضا.

لعلها مثل القنطرة على مجرى الماء.  (1)
أي الذي يجوز ويتعدى إلى الجانب اآلخر.  (2)

المصنف، ج 17، ص 46. وانظر بقية المسألة في الصفحة وبعدها، فإن ما فيها من أحكام مبني على هذا األساس.  (3)
عمل الصاروج، وهو نوع من اإلسمنت على ما يبدو.  (4)

المصنف، ج 17، ص 53. وانظر ما بعد هذه الصفحة في هذه المســألة، ففيها أحكام مبنية على رفع الضرر؛ وكذلك ما جاء   (5)
في باب البناء على الســواقي عند قوله: «مسألة: وسألته عن رجل له مال»، ج 17، ص 69، وانظر، ص 81. وغير ذلك، فهذه 
بعض األمثلة في هذا الحكم، والجزء كله مليء باألحكام التي تمنع المالك في التصرف في ملكه بما يضر بغيره، ومن ثم فهو 

جدير بالنظر والدرس، وهذه فقط بعض األمثلة.
هكــذا في األصل، ولعل الصواب: أو ظفر جندل، بحــذف « أو»، وقد ذكره الكندي بعد ذلك بهذا اللفظ في الجزء التاســع   (6)

عشر، ص 163، فقال: « ظفر جندل»، وظفر جندل يعني الجدار من الحصى.
الجدار المتخذ من سعف النخل.  (7)

المصنف، ج 12، ص 176. وانظر فروًعا كثيرة في هذا األمر في هذه الصفحة وص 177 وما بعدها.  (8)
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مســألة: وكل جدار أو نخلة أو شــجرة مالت كلها علــى الطرق أو على أرض قوم أو شــيء من 
أغصانها فإن ذلك يصرف»(1).

وقال الجيطالي: «ومن حقوق الطريــق... وأن ال تحدث فيه مضرة من إهراق ماء ووضع تراب، 
أو حجارة أو شــوك، أو تضييقه بالبنيــان، أو ربط الدواب فيه بحيث يضيق على المارة، وما أشــبه 

ذلك؛ ألن الطريق مشتركة المنافع بين الناس»(2).
ويشــهد العتبار هذا المقصد من رفع الضرر عن الناس في طرقاتهــم قوله ژ : «ملعون من 

آذى المسلمين في طرقاتهم»(3).

حرمة تضييع المال إال بقصد حفظ النفس:
األصل أنه ال تجوز إضاعة المال، لنهــي النبي ژ ، عن ذلك، لكن إذا تعارض حفظ ماله مع 

حفظ نفسه قدم حفظ النفس على المال؛ ألنها أولى، وال إثم عليه في إضاعة المال.
قال الكندي: «مســألة: وقد نهى النبي ژ عــن إضاعة المال(4)، فمن هرب مــن ماله مخافة 
الســلطان لئال يظلم أو يطلــب بما ال يقدر عليه فال شــيء عليه إن ضاع مالــه إذا كان لو أمن لم 

يضعه، وإنما ضاع لهربه»(5).
هذا في مال نفسه، وأيًضا في مال غيره، فإنه في األصل محرم عليه إال بطيب نفس من مالكه، 
لكن إذا تعارض حفظ نفســه مع تضييع مال غيره رجح حفــظ النفس على المال، لكن يجب ضمان 

المال للمالك؛ ألن االضطرار ال يبطل حق الغير.
قال الكندي: «وإذا غصب المشــركون قوًما ثم أطلقوهم ومعهم مركب ألحد الناس فجائز لهم 
أن يركبوا في هذا المركب ويخلصوا أنفســهم من الهلكة وفتنة الشــرك، ويضمنوا ألرباب المركب، 
كما أن من خاف على نفســه أكل مال غيره إذ لــم يجد حالًال، وضمن كذلــك إن أخذه الظالمون 
وأوثقوه وفتنوه وخاف على نفسه فافتدى منهم بما قدر عليه ولو بمال غيره، فهذا مثله واهللا أعلم»(6).

المصنف، ج 12، ص 173؛ وانظر: ج 17، ص 160 وما بعدها.  (1)
قواعد اإلسالم، ج 2، ص 228.  (2)

أخرجه اإلمام الربيع في مســنده مرســًال من طريق جابر بن زيد، حديث رقم 981، ص 373 ط: مكتبة االستقامة، مسقط،   (3)
تحقيق: محمد إدريس، وعاشــور بن يوســف؛ والمناوي في الفيض القدير، ط: المكتبة التجارية الكبرى، مصر (1356هـ)، 

ج 6، ص 18.
سبق تخريجه.  (4)

المصنف، ج 18، ص 7، 8.  (5)
المصدر السابق، ج 18، ص 61.  (6)
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فتراه في هذا كله رجح حفظ النفس على حفظ المال، وهذا مقصد شرعي.
ومن هذا الباب أيًضا اإللزام بنفقة الصغير والقيام برعايتــه، ولو أدى ذلك إلى فوات المال، 

ووجود بعض المشاّق، وهو ما نذكره في البند اآلتي:

وجوب النفقة للصغير ومراعاته حفًظا له:
من جملة األحكام المتعلقة بحفظ النســل ما تعلــق بتربية الصغير واإلنفــاق عليه والقيام على 

شؤونه كلها، سواء كان منسوًبا إلى أحد، بل ولو كان لقيًطا.

وقد ذكر الكندي هذه األحكام، مبيًنا المقصود الشــرعي منها وهو حفظ الصغير، ونذكر بعًضا 
منها للتدليل على مراعاة المقاصد الشرعية في هذا الصدد:

قال: «وحق الولد على والده أن يحســن تربيته وأدبه وتعليمه، وكل ما يحتاج إليه، وينفق عليه 
ويكسوه، حتى يبلغ لطلب المعاش والكسب، ويجد إليه سبيًال»(1).

ومصلحــة الصغير ينبغــي أن تقدم على الــدوام، ولهذا فإنــه إذا تنازعت الخالــة والعمة في 
حضانته، كانــت المرجح هو مصلحته، فإذا اســتظهرت مصلحتــه في إلحاقه بأيتهمــا وجب ذلك، 
وال يعدل عنــه ولو كانت إحداهما تحضنه من دون مقابل واألخرى بأجــر؛ قال الكندي: «وإذا طلبت 
العمة أن تأخذ ابن أخيها بالفريضة، وطلبت خالته بال فريضة، فإن كان الغالم ال يعقل الخيار جعل 

حيث يعلم أنه أصلح له، وينفق عليه من ماله، وإن كان يعقل الخيار جعل حيث يختار»(2).

وإذا كانــت األم المطلقة ال يلزمها إرضــاع ولدها من حيث األصل إال أنــه إذا خيف عليه 
الهالك ولم يقبــل غيرها تعين عليها ذلك حفًظــا له(3)، وإن لم يكن هنــاك وجه إللزام أحد 
بعينه بنفقــة الصغير وجبت نفقته على المجمــوع على الكفاية، قال الجيطالــي: «وإن لم يكن 
لليتيم مال وال يقدر على االكتســاب فعلى المســلمين القيام به من أموالهم، وال يترك لضيعة، 
وكذلك الفقير والمســكين على هذا الحــال، وإن هلكوا جوًعا وهم يقــدرون على تنجيتهم فقد 

هلكوا بذلك»(4).

المصنف، ج 23، ص 22، وانظر، ص 45.  (1)
ومــا ذكره الكنــدي في الحضانة هو أيًضا أحــد المظاهر التي تبين بنــاء الحكم على مراعاة المقصود الشــرعي في حماية 

الصغير. انظر في ذلك: المصنف، ج 23، ص 25 وما بعدها.
المصنف، ج 23، ص 26، 27.  (2)

المصدر السابق، ج 23، ص 42.  (3)
قواعد اإلسالم، ج 2، ص 214.  (4)
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وال تقف العناية والحفــظ للصغير عند الصغير معروف الوالدين، بل تمتد إلى من وجد لقيًطا 
في دار المسلمين، فيجب التقاطه على مجموع المسلمين العالمين به على الكفاية، وإذا قصروا أثموا 

جميًعا، كما هو المعلوم في فروض الكفاية..

قال الكندي: «وإذا وجد المنبوذ في دار اإلســالم كان على المســلمين أخــذه والقيام به، وهو 
فرض يلزمهم على الكفاية إذا قام به البعض ســقط عن الباقين، وإنما يلزم العالم به من دون من 

لم يعلم، وواجب على من أخذه أن يعرف حاله»(1).

وقال قبل ذلك: «ومن دخل مســجًدا فوجــد صبًيا فيه فتركه حتى مات؛ فــإن كان في نظر من 
يقوم به فمــات قبل أن يجد فأرجو أن ال يكون به بأس، وإن وجد من يقوم به وتركه عمًدا حتى هلك 

فأخاف أن يلزمه الضمان، كان الواجد في المسجد إماًما له أو غير إمام.

مســألة: فيمن خرج يقتات لعيالــه فوجد صبًيا في فــالة، أيحمل طعامه أو الصبــي؟ قال: إذا 
لم يقدر عليهمــا جميًعا فالقيام بعولته ألزم، وإذا كان يقدر على حفــظ هذا الصبي والقيام بعولته 

جميًعا، وكان في موضع هالك يخاف عليه، كان عليه القيام بذلك كله»(2).

وجوب حفظ مال اليتامى والغائبين:
إذا كان الشــرع الحنيف قد ألزم المالك مراعاة ما تحت أيديهم من األموال عمل كل ما يلزم 
لحمايتها، وعدم تعريضها للضياع(3) فإن األمر ذاتــه الزم أيًضا في أموال اليتامى والغائبين، ولهذا 
أوجب الشــرع تنصيب وصي على مال اليتيم، وألزمــه بالقيام بكل ما فيه صــالح أمر هذا المال، 
ولم يجز دفع المال إلى اليتيم إال عند العلم برشــده واختباره الستظهار ذلك، أخًذا بقوله تعالى: 
 É È Ç Æ Å ÄÃ Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ ﴿
 ÝÜ Û Ú Ù Ø × ÖÕ Ô Ó Ò Ñ ÐÏ Î Í Ì ËÊ
à ß Þ﴾ [النساء: 6]. قال الكندي: «وعلى الوصي والمحتسب وجميع المسلمين أن يحفظوا مال 
اليتيم والغائب وال يتركوا مال مسلم يضيع وهم يقدرون على حفظه، وكذلك يجوز له أن يخلص مال 
اليتيم ممن يحوز عليه ويحمله مــا ال يطيق ويخاف عليه الهالك من يده مــن مال اليتيم، ويخلص 

ماله أيًضا من يد الجائر بشيء منه إذا كان في ذلك توفير وصالح لليتيم»(4).

المصنف، ج 23، ص 123.  (1)
المصدر السابق، ج 23، ص 121.  (2)

المصدر السابق، ج 27 القسم األول، ص 7، 8.  (3)
المصدر السابق، ج 23، ص 199.  (4)
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وقال قبل ذلك مبيًنا مســؤولية الوصي فــي حفظ مال اليتيم: «وعلى الوصــي أن يتعاهد أموال 
اليتامى وال يدعها تخرب»(1).

وقال الجيطالي: «والواجب على الناس القيام بحقوق اليتامى في جميع مصالحهم، وإن لم يكن 
لهم األولياء واألوصياء فعلى الحاكم القيام بهم...وكذلك األغياب واجب على الناس حفظ أموالهم 
بالخالئف وغيرها، ويعملوا فيها كل ما يصلح لهم حتى يقدموا عليها، أو يموتوا فتصير لورثتهم»(2).

وجوب الضمان على آخذ المال أو متلفه من دون إذن صاحبه:
األصل عدم جواز اســتعمال مال الغير إال بإذنه صراحة أو داللة(3)، لقوله ژ : «كل المســـلم 

على المسلم حرام؛ دمه وماله وعرضه»(4).
ومن ثم فإذا لم يكن إذن من مالك المال وجب الضمان على اآلخذ، بضمان مثله أو قيمته على 
حســب األحوال، وكذا إن أتلف المال من دون أخذ أو تسبب في إتالفه(5)، وسواء كان ذلك كله على 
العمــد أو الخطأ، غير أن ما وجب في حال الخطأ يســمى تبعة(6)، وهذا ما أخذ به الشــيخ الكندي 

وأتى من الفروع الكثير على تطبيق هذا المبدأ(7).
قال الكندي: «واألمالك على حد الحجر بالملك حتى تنقلها اإلباحة بصحة ذلك، أو بما تطمئن 

إليه القلوب»(8) وقال: «ومن أخذ من أرض تراًبا رد فيها مثله من أرضه»(9).
وهذا ما ســار عليه في بحثه أحكام أرض الرموم، فإن الملك فيها محمي ال يجوز االعتداء عليه 

من الغير طالما علم مالكه(10)، كذا ما سار عليه في بحث ضمان ما أتلفته البهائم(11).

المصنف، ج 23، ص 189.  (1)
قواعد اإلسالم، ج 2، ص 214.  (2)

ويقــوم العرف في هذه األحوال مقام اإلذن، ألن المعروف عرًفا كالمنصــوص نًصا. انظر المصنف، ج 18، ص 67 وما بعدها،   (3)
وص 82 وما بعدها، وص 87 وما بعدها.

سبق تخريجه.  (4)
المصنف، ج 18، ص 99 وما بعدها.  (5)

قــال الكندي: «الفرق بين التبعــة والضمان: أن التبعة ما لزم على غير تعمد من وجــه الخطأ، والضمان ما ضمن من أموال   (6)
الناس بالتعمد، وعليه في هذا الفصل الخروج، واألول ال خروج عليه». المصنف، ج 18، ص 132.

انظر في ذلك المصنف، ج 18، ص 67 وما بعدها. ويتعلق غالب هذا الجزء بهذه األحكام.  (7)
المصدر السابق، ج 18، ص 91.  (8)

المصدر السابق، ج 18، ص 102.  (9)
المصدر الســابق، ج 19، ص 83 إلى، ص 91، وص 123 إلى، ص 126. ومع هذا ينبغي النظر في أمر هذه األرض وتعميرها،   (10)
ألن حفظ المال ال يتم فقط من خالل حماية الملك، بل ويالزمه أيًضا اتخاذ ما يلزم لتعميره، وهو مطلب شرعي مستفاد من 

قوله تعالى: ﴿ Ò Ñ Ð Ï Î Í ﴾. [هود: 61].
المصدر السابق، ج 20، ص 13 وما بعدها.  (11)
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بل إن الضمان تقرر في بعض الحاالت التي ال يكون فيها أخذ أو إتالف، وإنما كان ترًكا للمال 
بما يعرضه للضياع، طالما كانت عند التارك القدرة على تخليصه وحمايته من الضياع.

قال الكندي: «وكل من قدر على تخليص مال المسلمين وتركه حتى هلك أنه يضمن»(1).
وكــذا األحكام المتعلقة بضمان الوديع والمســتعير(2)، وتارك االلتقاط عنــد تعينه عليه(3)، كان 

المقصود منها حفظ المال، وبالجملة فوجوب الضمان في كل األحوال هو مقرر لحفظ المال(4).

ال يجوز التصرف في المال الموقوف للمسجد إال بما فيه المصلحة حفًظا له:
الوقف له دور كبير في حياة المســلمين في كل وقت، وأولى الفقهــاء الوقف عناية كبيرة، من 
ناحية البحث والدرس وبيان أحكامه، وكان من بين هذه األحكام حدود التصرف في المال الموقوف 
على الموقوف عليهم، وحدود هذا التصــرف مبنية على المصلحة من التصرف بالنظر إلى الموقوف 
عليهم والغرض من الوقف، فإذا وجدت مصلحة في التصرف جاز، وإذا عرت عنه لم يجز، إذ يكون 

التصرف في هذه الحالة إتالًفا للمال من دون فائدة، وهو ما ال يجوز.

وقد بنى الشــيخ الكندي أحكام التصرف في المال الموقوف على هذا األساس، وجعل المصلحة 
مناطه، ومن المواضع التي ذكر فيها جواز ذلك فيه بناء على المصلحة: التصرف في مال المسجد، 
فقال: «وجائز أن يفســل في أرض المســجد ويعطي الذي يفسل في أرض المســجد الكراء من مال 
المسجد، إذا كان المســجد مســتغنًيا عنه في الوقت، وكان ذلك أصلح وأوفر، ويشتري له الصرم 

وتعطى األرض من يزرعها ويستغلها بسقي الصرم»(5).

:äÉjÉæédGh AÉ°†≤dG  »a ó°UÉ≤ªdG IÉYGôe :™HGôdG  Ö∏£ªdG

تمهيد: القضــاءُ عنوان الدولة، به تحفظ الحقــوق وتصان، ولهذا أواله الفقهــاء عناية كبيرة 
بالدرس والبحث في كل المقومات التي تســاعد على أداء دوره في المجتمع على الوجه األكمل، وقد 
ذكر الكندي عدة أحكام شــرعية مبنية على مراعــاة المصلحة، أو ترجيح إحــدى المصلحتين على 

األخرى في األقضية والشهادات والجنايات، نذكر منها ما يأتي:

المصنف، ج 22، ص 10.  (1)
المصدر السابق، ج 22، ص 34، 44، وص 61 وما بعدها.  (2)

المصدر السابق، ج 22، ص 10، وص 109.  (3)
وانظر في الضمان في حال تلف األموال: قواعد اإلسالم، ج 2، ص 230، 231.  (4)

المصنف، ج 19، ص 67.  (5)
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عدم جواز نقض الحكم القضائي الصحيح:
إذا صدر الحكم القضائي وكان صحيًحا فال يجوز نقضه، ولو كان الناقض يرى خالفه، وســاء 
كان الناقــض له هو القاضي الذي أصــدره وغير اجتهاده، أو كان قاضًيا آخــر يختلف اجتهاده عن 

اجتهاد القاضي مصدر الحكم في نفس الواقعة.
 وهذا القول مبني على أســاس المصلحة؛ فإنها تقضي بضرورة استقرار األحكام القضائية، َوِإال
لو جاز النقض ألدى ذلك إلى عدم اســتقرار حكم قــط؛ ألنه ما من اجتهــاد إال ويجوز أن يتغير، 

ويتسلسل، فيؤدي إلى عدم استقرار أي حكم قضائي.
وجاء في المصنف فــي مواضع متعددة القول بهذا المبدأ، فقد قــال الكندي: «ليس لحاكم أن 

ينقض حكم حاكم قبله، إال أن يرى جوًرا بيًنا»(1).

جواز عزل القاضي لوجود من هو أصلح منه:
أجاز الفقهاء عزل القاضي لمصلحة تقتضي ذلك، والغرض منه تحقيق أوجه الكمال في ســير 
القضاء، ومن ذلك ما ذكره الكندي فقــال: «ولإلمام أن يعزله ـ أي القاضي ـ إذا رأى وجه عزله، 

وتقديم من هو أولى منه، وأصلح لألمر»(2).

ال ضمان على القضاة في الخطأ في الحكم، وما أخطأوا فيه فضمانه في بيت المال:
األصل العام أنه ال ضمان على القضاة في أحكامهم التي يترتب عليها تلف مال أو نفس، طالما 
أن القاضي لم يقصد إلى تضييع شــيء أو يتعمده، أي لم ينســب إليه تقصير، وهذا الحكم مبني 
على رفع الحرج على القضاة، وهذا كله من مقاصد الشــرع؛ ألن المصلحة فيه ظاهرة، والمفســدة 
في عدمــه واضحة، وبيان ذلــك: أن القاضي لو ضمن مــا ترتب على حكمه مــن إتالفات في حال 
الخطأ في الحكم ألدى ذلك إلى إرهاق القاضي؛ ألن الخطأ فــي حكمه وارد، وهو لم يقصد إليه، 
ولم ينســب إليه تقصير فيه، وألدى أيًضا من ناحية أخرى إلى عدم قبول أحد القضاء، وهذا يرتب 

المشقة العظيمة على الناس؛ إذ ال بد لهم من قضاة يأخذون الحقوق للمظلومين من الظالمين.
ومع هذا كلــه فإن ما تلف من أموال وأنفس كثمرة لخطأ القاضــي في حكمه يكون مضموًنا في 
كل حال في بيت مال المسلمين، وهذا فيه تحقيق لمقصد الشارع في الحفاظ على األنفس واألموال، 

بأن ال تضيع هدًرا في ما كان على غير وجه الحق بالخطأ فيه.

المصنف، ج 14، ص 38.  (1)
المصدر السابق، ج 13، ص 43.  (2)
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جاء فــي المصنف: «والحاكم ال يلزمه في ماله شــيء مــن الحقوق التي تتلــف على يديه في 
األحكام أو يخطئ في حكمه، ما لم يقصد إلى تضييع شيء، أو يتعمد على ما ال يسعه.

ويعجبني أن يكون ذلــك الذي يخطئه في الحكم، أو يضيع على يديــه من غير اعتماد في بيت 
مال اهللا، فإن لم يكن هللا بيت مال لم يكن عليه أداؤه مــن ماله، فإن قدر اهللا بعد ذلك بيت مال، 
أو كان يملك ذلك وقدر عليه جاز له أن يؤدي ما لزمه. مســألة: وخطأ اإلمام والوالي والحاكم دية 
ال  ال قود فيه، والدية وما دونها من األروش في بيت مال المسلمين، إال أن يكون اإلمام أو الحاكم بد

الحكم، أو خالفا الحق الذي ال اختالف فيه»(1).

ال يجوز االمتناع عن أداء الشهادة إال لضرورة:
وفي الموازنة بين الحفاظ على النفس أو المال عنــد التعارض جاء في المصنف ترجيح حفظ 
النفس على المال، فإذا تعينت شــهادة على إنســان إلثبات حق مالي إلنســان آخــر، وخاف متحمل 
الشهادة لو أداها تلف نفسه أو تلف عياله كان حفظ نفسه وعياله أولى من حفظ حق الغير، إال إذا 

قام من له الحق وكفل له ما يقوت به نفسه وعياله فيجب األداء.
قال في المصنف: «فإذا كان الشــاهد يخاف على نفســه ضرًرا يؤدي به إلى تلفه وتلف عياله 
باالشتغال في أداء الشهادة، من طلب قوته أو قوت عياله، كان االشتغال بفرض نفسه أولى أن يبتدئ 
إليه، فإن دفع المشــهود له عوًضا ليقيم به رمقه ويسد به خلّته كان عليه أداء الشهادة، وكان له ما 

صار إليه من العوض، على ما وصفنا»(2)
ثم اســتدل الكندي لما قاله بالقياس على وصــي اليتيم فقال: «ويدل على مــا قلنا: ما أجمع 
الناس عليه أن وصي اليتيم عليه حفظ مال اليتيم، والقيام بحفظ ما يضمنه من حفظ ماله والقيام 
بمصالحــه وليس له على ذلك عــوض معجل، فإن خــاف العجز عن طلب القيام بذلك، النشــغاله 
 Î Í Ì ﴿ :بطلب قوته وقوت عياله، جاز له األخذ مــن مال اليتيم لقوته، وكما قال اهللا تعالى

Õ Ô Ó Ñ ÐÏ﴾ [النساء: 6](3)،(4).

مشروعية اإلشهاد على الديون والحقوق وكتابتها حفًظا لها:
استظهر الشــيخ الكندي أن اإلشهاد على الديون والحقوق قصد به حفظ المال، وإذا ترك ذلك 

فإنه يرتب تعريض المال للضياع، وهو خالف مقصود الشارع.

المصنف، ج 13، ص 120.  (1)
المصدر السابق، ج 15، ص 16.  (2)

وفي األصل: «فمن كان غنًيا» وهو خطأ.  (3)
المصنف، ج 15، ص 16.  (4)
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 x w v  ﴿ :قال: «قال اهللا تعالــى: ﴿  $ % & ' ) ( * ﴾، وقال
z y } | { ~﴾، وقال: ﴿  º « ¼ ﴾ [البقرة: 282] وأجمع علماؤنا 
أن اإلشهاد على الدين غير واجب، وأن األمر به تأديب وحث على حفظ المال، والذي اختاره للمسلم 
أن ال يدع اإلشــهاد على حقه في الحضر والســفر؛ ألن النبــي ژ نهى عن إضاعــة المال، وليس 

بحافظ ماله من دفعه إلى من ال يثق به ثم ال يشهد عليه»(1).

مشروعية العقاب للتقليل من الجرائم:
ال ريب أن الغاية من العقــاب(2) هي الزجر والردع، وهي تتحقق بإنــزال العقوبة على من ثبت 
له موجبها، وهناك نوع من العقوبــات ليس محدًدا بحد، بل متروك إلى تقديــر القاضي وما تمليه 
الظــروف المحيطة بالجريمــة، وهو يفعل ما فيــه الصالح ودرء الفســاد، وقد راعــى الكندي في 
المصنف المعنى المقاصدي من تشــريع العقوبــة التعزيرية، وأنها متروكة لتقديــر الوالي ليراعي 

الصالح من أحوال الرعية في جلب المصالح ودرء المفاسد عنهم.

ا يوّضــح ذلك ما جاء في المصنف مــن قوله: «لوَالة األمر أن يؤدبــوا الرعية بغير إفراط  وِمم
، على قدر إحداثهم فــي جنايتهم، ونحن ال نأمر في ذلك بشــيء، إال أن على الوالة النظر  وال تعد

واالجتهاد في مصلحة الرعية»(3).

وقال قبل ذلك: «والتعزير على قدر الفاعل، وعلى حســب ما يرى أنه يردعه، من قول أو ضرب 
قليــل أو كثير، على قدر جســمه وضعفه وقوته، وعلى ما يــراه اإلمام»(4). وقــال: «العقوبة على قدر 

الحدث في عظمته وقلته، وليس ذلك بأشد من القيد والمقطرة والتعزير إذا وجب ذلك»(5).

ضبط مكان الحبس بما يردع الجاني ويحمي الحقوق:
صــرح غير واحــد من الفقهــاء بأنه لم يكــن هناك مكان خــاص للحبس حتــى عهد عمر بن 
ح الكندي بذلك. فاتخاذ مــكان للحبس مبني على المصلحة، وإذا كان الهدف  الخطاب 5 ، وصر

المصنف، ج 20، ص 117.  (1)
تتنــوع العقوبة إلى ثالثة أنواع: حدود، وقصاص، وتعزيرات، ويتفق الحد مع القصاص في أن كال منهما عقوبة مقدرة شــرًعا   (2)
ال دخــل للقاضي فــي تعديلها أو التصرف فيهــا طالما ثبت موجبها لديــه، ويختلفان في أن الحد يكون فــي حق هللا تعالى، 
والقصــاص غلب فيه حق العبد، وأما التعزير فهو عقوبة غير مقدرة، ويكون في حق اهللا تعالى وفي حق العبد، وتقديرها يعود 

للقاضي.
المصنف، ج 12، ص 87، 88.  (3)

المصدر السابق، ج 12، ص 84.  (4)
المصنف، ج 12، ص 90.  (5)



د. شوقي إبراهيم عالم 373المقاصد الشرعية

من العقاب هو الزجر والردع فهو ال يتحقق إال بشعور الجاني باأللم الذي يتفق مع جنايته، ومن ثم 
فإنه ينبغي إعداد مكان الحبس بما يحقق الغاية من العقاب، غير أن ذلك ال يدعو إلى المبالغة بما 

يضر المحبوس ضرًرا أشد من العقوبة المقررة عليه.

وقد نقل الكندي عن الضياء ما يفيد ضبط المــكان بهذا الضابط، ومبنى ذلك كله المصلحة؛ 
ألنه لو لم يوجد قدر من األلم يشعر به الجاني في سجنه ألدى ذلك إلى تهاون الجناة في الحقوق، 
غير أنه من ناحية أخرى ينبغي عدم المغاالة فــي األلم بما يؤدي إلى اإلضرار بالجاني ضرًرا يفوق 

العقاب المقرر عليه.

وعلى هذا فضبط المكان بكل ذلك يحقق مقصود الشــارع في رفــع الجريمة وحماية الحقوق، 
ومن ناحية أخرى يحقق حماية حقوق المحبوس حال حبسه، وهذا المعنى جاء واضًحا في المصنف، 
فقد قال: «قال في الضياء: ورأيناهم يجعلون الحبس مكشــوًفا للشــمس والبرد، فمن أراد ستر على 
نفســه؛ ألن الحبس عقوبــة، فمن أجل ذلك لــم يجعلوا لهم أســتاًرا، ولو جعلوا لهم أســتاًرا واثًقا 

لتهاونوا بالحق، واجترأوا على معاصي اهللا.

وفي زيادة الجامــع: قلت ما حّد الحبس الذي يجوز أن يحبس فيه، ويؤمن فيه الضرر؟ قال: ما 
يكنهم من الحر والبرد(1). قلت: فله أن يحبس في حبس ال طوى فيه وال ماء؟ قال: هكذا عندي، إذا 

أمن عليهم الضرر من أنفسهم؛ ألنه ال ضرر وال إضرار في اإلسالم.

مسألة: وهل يجوز أن يحبس في المســجد أو في موضع ال يكون عليه قفل وال باب؟ قال: له أن 
يحبس حيث يأمن على إبطال حقوق الناس، إذا كان على القدرة من ذلك»(2).

ال يجوز إقامة الحد على الحامل حماية للحمل:
 Ê  ﴿ :من المبادئ المقررة في التشــريع أن العقوبة شــخصية ال تتعدى الجاني، لقوله تعالى
Î Í Ì Ë ﴾ [األنعــام: 164]، ومن ثم فإذا كانت المــرأة حامًال فبمقتضى هذا المبدأ ال يجوز 
إقامة الحد عليها في هذه الحالة، بل يجب تأخير التنفيذ إلى ما بعد وضعها للحمل؛ ألن في إقامته 

تعدية للحد والعقوبة إلى غير الجاني.

وقد قــرر الكندي هــذا المبدأ ونقل اإلجمــاع في ذلك فقــال: «والحامل ال يقــام عليها الحد 

ال منافاة بين هذا وما ســبق من كون الحبس ينبغي أن يكون مكشوًفا، ألن ما سبق يحمل على انتفاء الضرر الشديد من الحر   (1)
والبرد، وما هنا يحمل على التضرر منهما، واهللا أعلم.

المصنف، ج 12، ص 94، 95. وانظر كذلك في حقوق المحبوس، ص 103 وما بعدها إلى ص 110.  (2)
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حتى تضع ما فــي بطنها إجماًعا»(1). وعليه إذا أخبرت المرأة أنهــا حامل وجب تأخير الحد، وتنظر 
ســنتين(2)، ويجب التحري أيًضا من خلوها من الحمل بعد هذه المــدة، ومن ثم لو أقيم عليها الحد 
فألقت جنيًنا ففيه الغرة على الحاكم في بيت مال المســلمين(3)، وهــذا بطبيعة الحال إذا لم يثبت 

تقصيره.
وإذا وضعت الحامل ما في بطنها ولم يســتغن عنها بمرضعة أو لــم يوجد مرضعة أصًال وجب 

تأخير الحد إلى فطام الولد(4).
فنالحظ من خالل هذه األحــكام أنها جاءت لحماية الجنين، ولحمايــة الولد بعد الوالدة، أي 

جاءت لحماية وحفظ النسل على العموم.

اعتبار أقصى مدة للحمل فيه حفظ للنسب:
اختلف الفقهاء في أقصى مدة للحمل على أقوال كثيرة، منها أنها سنتان، وهذا ما ذكره الكندي 
في المصنف(5)، واعتبار الســنتين كأقصى مدة للحمل فيه رعاية للنسل من ناحية إلحاقه بأب، وهذا 
فيه تحقيق مقصود شــرعي في حماية النســل، إذ يقوم األب على كل أعباء ولــده، وإذا قصر أمكن 

إلزامه بذلك، وهذا بال ريب فيه حفظ للنسل.
وعلى هذا فإذا وجد نــزاع في إلحاق الولد ألبيــه؛ ألن أمه ولدته بعد مــدة طويلة من الفرقة 

المنهية للعقد، فينبغي على القاضي أن يعتبر أقصى مدة للحمل وينسب الولد إلى أبيه حماية له.
وبعد، فهذه بعض النماذج من مواضع مختلفة تعطي تصوًرا عاًما عن وجود المقاصد الشــرعية 
ومراعاتها في األحكام الشــرعية من خالل كتابي المصنف وقواعد اإلسالم، فإن كنت أصبت في ما 
قصدت إليه فهو بفضل من ربي 8، وإن كنت أخطأت فذلك من نفســي وتقصيري، وأرجو أن أكون 

قد وفقت، وما توفيقي إال باهللا، والحمد هللا رب العالمين.

٭ ٭ ٭

المصنف، ج 40، ص 64؛ وقبل ذلك، ج 39، ص 101، 102.  (1)
وهي أقصى مدة الحمل عند اإلباضية، وقيل أكثر من ذلك. انظر المصنف، ج 39، ص 101، 102.  (2)

المصدر السابق، ج 40، ص 64.  (3)

المصدر السابق، ج 40، ص 64.  (4)
المصدر السابق، ج 39، ص 102.  (5)
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أهم النتائج المستخلصة من البحث:
بعد هذه الرحلة المباركة مع كتابي المصنف للكندي، وقواعد اإلســالم للجيطالي، واســتظهار 
المقاصد الشــرعية من خاللهما، وبعد ما قدمته من دراسة تسبق ذلك، يمكن الخلوص إلى النتائج 

اآلتية:
أوًال: المقاصد الشــرعية هي المصالــح المترتبة على الحكم الشــرعي، وتنقســم إلى ثالثة 
أقسام: مقاصد ضرورية في الخلق، ال تستقيم حياتهم من دونها، بل تسير على هرج وعدم استقامة. 
ومقاصد حاجية، ال بد من مراعاتها وإال ترتب على عدمها أن يصاب الناس بحرج ومشقة شديدين. 

ومقاصد تحسينية يترتب على وجودها التحسين والتزيين، ولكن ال يترتب على فقدها خلل شديد.
ثانًيا: هناك قدر كبير من االتفاق على أن خمســة مقاصد ال بد مــن مراعاتها في كل مجتمع، 
وهي: حفظ الدين، فالنفس، فالعقل، فالنســل، فالمال، وأن هذه المقاصد مرتبة في ما بينها على 
هذا النحو، ومن ثم يكون الترجيح بينها عند التعــارض على وفق هذا الترتيب، فيقدم حفظ الدين 

على حفظ النفس، والنفس على ما بعدها، وهكذا.
لكن ينبغي أن يراعى أن الترجيح بين المقاصد الضرورية على هذا النحو يكون على المســتوى 
الجماعي، فيقــدم الدين على غيره؛ ألن فــي التضحية بالدين من أجل المقاصــد األخرى فيه عود 
على الجميع بالفوات. أما على المستوى الفردي فيقّدم حفظ النفس على العبادات عند التعارض بما 

يؤدي إلى فوات النفس.
ثالًثا: يشــرع لكل نوع من أنواع المقاصد ما يحقق حفظه، من جانبي الوجود والعدم، فيشــرع 
من األحكام الشرعية ما يؤدي إلى بقائه واســتمراره، وكذا يشرع من األحكام ما يدفع كل ما يؤدي 

إلى فواته.
رابًعا: المقاصد الشرعية ليست جزءًا من الفقه، بل الفقه وسيلة إلى تحقيقها.

خامًسا: الفقه اإلباضي له دور بارز في مراعاة المقاصد الشرعية في األحكام الشرعية للنوازل 
والوقائــع، وتمثل ذلك في رســوخ المنهج المقاصدي عند الشــيخين: الكندي فــي كتابه المصنف، 

والجيطالي في كتابه قواعد اإلسالم.
سادًســـا: تبين من خالل الدراســة أن منهــج الكندي في بنــاء الحكم على مراعــاة المقاصد 
ال يختلف عن منهج الجيطالي، فكلّ منهما يبني الحكم الشــرعي في المســألة على هذا األســاس، 
غاية األمــر أن الكندي في كتابه المصنف له توســع في التفريع من حيث الكــم، يختلف عن الكم 
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التفريعــي للجيطالي في كتابه قواعد اإلســالم. وهــذا راجع في المقام األَول إلــى كبر حجم كتاب 
المصنف واســتيعابه لكلّ أبواب الفقه، فقد جاء الكتاب في واحــد وأربعين جزءًا، بينما كتاب قواعد 
اإلســالم جاء في جزأين، ولم يستوعب كل أبواب الفقه، وهذا نتج عنه كثرة التفريع الفقهي المبني 

على مراعاة المقاصد في األول دون الثاني.
سابًعا: جاء بناء الحكم على مراعاة مقاصد الشرع في الكتابين مستوعًبا لما ذكر في الكتابين 
من أبواب الفقه، فبرز في العبادات والمعامالت والجانب القضائي وكذا الجانب الطبي، وغير ذلك.

ثامًنا: ما ذكر مــن تفريعات فقهية مــن الكتابين في خــالل هذا البحث لم يكن على ســبيل 
 الحصــر والتتبع التام، إنما جاء من قبيل التمثيل لبيان بروز المنهــج المقاصدي في الكتابين، َوِإال

فإنهما يحتاجان إلى جهد كبير في تتبع واستقراء لكل تفريع مبنّي على المقاصد.
ولهــذا نوصي أال يقف الجهد بدراســة الكتابين عند هذا الحد من ذكر النمــاذج، َوِإنَما ال بد 
من تكاتف جهود متعددة إلبراز هذا المنهج في نواح مختلفة، تشــمل المنهج على المســتوى الفردي 

والجماعي. هذا وصلى اهللا وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

٭ ٭ ٭
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أوًال: كتب الحديث:
أبو محمد علي بن أحمد بن ســعيد بن حزم الظاهري، مراتــب اإلجماع، ط: دار الكتب  ـ  1

العلمية.
سنن ابن ماجه، ط: دار الفكر، بيروت، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. ـ  2
سنن أبي داود، ط: دار الفكر، بيروت، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد. ـ  3
سنن البيهقي، ط: مكتبة دار ابن باز، مكة المكرمة، تحقيق: محمد عبد القادر عطا. ـ  4
ســنن الترمذي، ط: دار إحيــاء التراث العربي، بيــروت، تحقيق: أحمد محمد شــاكر  ـ  5

وآخرين.
سنن الدارمي، ط: دار الكتاب العربي، بيروت (1407هـ) الطبعة األولى، تحقيق: فواز  ـ  6

أحمد زمرلي.
ســنن النســائي، ط: دار الكتب العلمية، بيروت (1411هـ/ 1991م) تحقيق: عبد الغفار  ـ  7

سليمان البنداري، وسيد كسروي حسن.
صحيح ابن حبان، ط: مؤسسة الرسالة، بيروت (1414هـ/ 1993م). ـ  8
صحيح البخاري ط: دار ابن كثير ـ اليمامة، بيروت (1407هـ/ 1987م) تحق: مصطفى  ـ  9

ديب البغا.
صحيح مسلم، ط: دار إحياء التراث العربي، بيروت، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. ـ  10
محمد شــمس الحق العظيم آبادي، عون المعبود شــرح ســنن أبي داود، ط دار الكتب  ـ  11

العلمية، بيروت (1995م).
مسند أحمد، ط: مؤسسة قرطبة، مصر. ـ  12
مسند الربيع، ط: مكتبة االستقامة، مسقط، تحقيق: محمد إدريس، وعاشور بن يوسف. ـ  13
موطأ اإلمام مالك، ط: دار إحياء التراث العربي، مصر، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. ـ  14

ثانًيا: كتب أصول الفقه ومقاصد الشريعة:
ابن أمير حــاج، التقرير والتحبير في شــرح كتــاب التحريــر، ط: دار الفكر، بيروت  ـ  15

(1417هـ/ 1996م).
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أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي، الموافقات في أصول الشريعة، ط: دار  ـ  16
المعرفة، بيروت، تحقيق: الدكتور عبد اهللا دراز.

أبو الحسن علي بن محمد اآلمدي، اإلحكام في أصول األحكام، ط: دار الكتاب العربي،  ـ  17
بيروت (1404هـ) تحقيق: د. سيد الجميل.

أبو الحسن علي بن محمد بن علي البعلي، المختصر في أصول الفقه، ط: جامعة الملك  ـ  18
عبد العزيز، مكة المكرمة، تحقيق: د. محمد مظهر بقا.

أبــو حامد محمد بــن محمد الغزالي، المســتصفى مــن علم األصــول، ط: دار الكتب  ـ  19
العلمية، بيروت (1413هـ) تحقيق: محمد عبد السالم الشافعي.

بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد اهللا الزركشي، البحر المحيط في أصول الفقه، ط:  ـ  20
دار الكتب العلمية، بيروت (1421هـ/ 2000م) تحقيق: د. محمد محمد تامر.

الدكتور جمال الديــن عطية، نحو تفعيل مقاصد الشــريعة، ط: المعهد العالمي للفكر  ـ  21
اإلسالمي، ودار الفكر بدمشق.

الدكتور زيــن العابدين العبد محمــد النــور، رأي األصوليين في المصالح المرســلة  ـ  22
واالستحســان من حيث الحجية، رســالة دكتوراه قدمت إلى كلية الشــريعة والقانون، 
جامعة األزهــر الشــريف (1393هـ/ 1973م) وقــد طبعت في دار البحوث للدراســات 

اإلسالمية وإحياء التراث، دبي (1425هـ/ 2004م).
ســعد الدين مســعود بن عمر التفتازاني، شــرح التلويح على التوضيح، ط: دار الكتب  ـ  23

العلمية، بيروت (1416هـ/ 1996م) تحقيق: زكريا عميرات.
محمد بن إســماعيل األمير الصنعاني، إجابة الســائل شــرح بغية اآلمل، ط: مؤسســة  ـ  24

الرســالة، بيروت (1986م) تحقيق: القاضي حسين بن أحمد السياغي، والدكتور حسن 
محمد مقبولي الهاللي.

محمد بن علي بن محمد الشــوكاني، إرشــاد الفحول إلى تحقيق علم األصول، ط: دار  ـ  25
الفكر، بيروت (1412هـ/ 1992م) تحقيق: محمد سعيد البدري.

محمد بن عمر بن الحســين الرازي، المحصول في علم أصول الفقه، ط: جامعة اإلمام  ـ  26
محمد بن سعود، الرياض (1400هـ) تحقيق: طه جابر العلواني.

محمود بن أحمد الزنجاني، تخريج الفروع على األصول، ط: مؤسســة الرسالة، بيروت  ـ  27
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لقد توافرت األدلة والشــواهد على كون الدين اإلســالمي ينطوي على مقاصد وغايات كلية هي 
فــي جملتها تحقيــق مصالح الخلق ودفع المفســدة والضرر عنهــم، يلمس الناظــر ذلك من خالل 
تشــريعاته على اختالفها، فثمة تشريعات يســتفاد منها المعنى المذكور بشكل مباشر وصريح. وثمة 
أخرى يتبين من عللها التي أشير إليها صراحة أو قدرت فهًما مراعاة الشارع الحكيم لتلك المصالح 

َوأَنهُ إنما يهدف من تشريعه إلى تحقيقها.
ولقد كان من شــأن عناية الدين اإلســالمي بالمقاصد أن وجد في منهج المتبحرين في قضايا 
التشريع اإلسالمي ربط واضح بين التشــريع والمقصد وصلة متيقنة بين الوســيلة الشريعة والغاية 
الشرعية، وهو ما أفاد العقل اإلســالمي دقة في التفكير وعمًقا في النظر. ولئن أثر عن الكثير من 
العلماء توســًعا في هذا النظر الغائي الكلي فإن قلة من العلمــاء حالت ظروف ومعطيات معينة دون 
مضيّهم قدًما في ذلك االتجاه اآلخذ بالعناية المتعاظمة بالمقاصد فتمســكوا بظواهر التشــريع من 
أمر ونهي وغيرهما وآثروا التوقف عند ذلك الظاهر مــن دون الخوض في ما انطوى عليه من معاٍن 

وعلل وغايات.

٭ ٭ ٭
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المقاصد في اللغة:
المقاصد: جمع مقصد، وهو: الغاية والهدف. ويطلق المقصد أيًضا ويراد به استقامة الطريق، 
ومن هذا المعنى قوله تعالــى: ﴿ > = < ? @ A ﴾ [النحل: 9] ويقال: طريق قاصد 
 Ü Û ﴿ :أي: مســتقيم. كما يطلق المقصد ويراد منه االعتدال والتوسط، ومن ذلك قوله تعالي

Ý ﴾ [لقمان: 19].

المقاصد في االصطالح الفقهي:
يــراد بالمقاصد عند العلماء المعانــي والحكم والغايات التي يرمي إليها الشــارع الحكيم من 
جملة تشريعاته، فهي إًذا ما يرمى إليه من مصالح ومنافع تتمثل في حفظ الضرورات الخمس وهي: 

الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال وفي رفع الحرج عن الناس.

تعريف الشريعة لغة:
من معاني الشــريعة في اللغة: الدين، والملة، والطريقة، والسنة، وأصلها في لغة العرب مورد 

الماء الذي يرده الناس لالستسقاء.

تعريف الشريعة اصطالًحا:
يطلق بعض العلماء الشريعة على مجمل ما شرعه اهللا تعالى من عقائد وأخالق وأحكام تكليفية 
وهي بهــذا المعنى تعني الدين بمــا تضمنه من فروع، ويذهــب بعض العلماء إلــى أن المراد منها 

األحكام الشرعية العملية من أوامر ونواٍه وغيرها.

المراد بالمقاصد الشرعية:
م من تعريفات يتضح أن المراد بمقاصد الشــريعة غاياتها ومراميها التي هي تحقيق  ــا تقد ِمـم

مصالح الخلق والتيسير عليهم من خالل التشريعات المختلفة.

ـ األدلة والشواهد على أن الشريعة جاءت متضمنة لمقاصد وغايات كلية:
ثمة أدلة تكاد ال تنحصر على أن للشــارع الكريم في تشــريعه مقاصــد وغايات وحكم هي في 
جملتها تحقيــق مصالح الخلق والتيســير عليهم ودرء المفاســد والحرج عنهم، وهــذه بعض األدلة 

والشواهد على ذلك:



د. الهادي أحمد الهادي 383المقاصد الشرعية: مفهومها ودالالتها عند اإلباِضية

أن اهللا تعالى بعث الرســل الكرام هداية ورحمة للعالميــن، يقول تعالى: ﴿ ` b a  ـ  1
 [  Z  Y  X  W  V  UT S  R  ﴿ [األنبياء: 107] ويقــول:   ﴾ d  c

\ [ ^ _ ﴾ [يونس: 57].
ما َيُدل عليه اســتقراء النصوص واألحكام الشــرعية من قصد إلى تحقيق مصالح الخلق وذلك  ـ  2

أَنهُ بتتبع هــذه النصوص واألحكام الشــرعية والتأمل في ما يرمى إليه منها يتبين أن للشــارع 
 M L K  ﴿ :الكريــم مقاصد مشــهودة فــي حفظ مصالــح الخلق، ومن ذلــك قوله تعالــي
 Z  Y  XW  V  U  T  S  R  Q  P  O  N
] ﴾ [النحــل: 90]. وهي آية كما هو بين جامعة لمعاني الخير واإلحســان، ومن ذلك أيًضا 

 S R  ﴿ :[البقــرة: 185]، وقوله ﴾ ̄  ® ¬ « ª © ¨ §  ﴿ :قولــه تعالى
X W V U T﴾ [المائــدة: 6]. وقوله: ﴿ / 0 1 2 3 ﴾ [النســاء: 28]. 
ومن السنة الشريفة قوله ژ : مشيًرا إلى أن الحرج والضيق ليسا من مقصود الشارع «إن هذا 

الدين يسر» وقوله: «ال ضرر وال ضرار»، وقوله: «ِإنَما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين».
داللة القواعد الشرعية على مقصود الشارع إلى تحقيق مصلحة الناس: وذلك أَنهُ بالتأمل في  ـ  3

بعض المعاني الشــرعية التي صاغها الفقهاء قواعد شــرعية يتبدى قصد الشارع إلى تحقيق 
مصالح الخلق ومن ذلك ما يأتي:

أ ـ ما استنبطه بعض العلماء من تفاوت رتب الطاعات من حيث درجة أفضليتها ورتب المعاصي 
من مقدار التشنيع عليها وتغليظ جزاءاتها مع تساوي ذلك في الطلب في حالة الطاعات وفي النهي 
والزجر في حالة المعاصي، وعلة ذلك أن أمرها منظور إليه من جهة نتائجها ومآالتها، فبمقدار ما 
تؤدي إليه الطاعة من مصالح يكون الحّث عليها وبيان فضلهــا وعظم أجرها وبمقدار ما تؤدي إليه 
المعصية من مفاســد يكون المنع والزجر منها وشدة عقوبتها. وفي هذا المعنى يقول اإلمام العز بن 
عبد الســالم: «ومن القواعد تفاوت رتــب األعمال تفاوت المصالح والمفاســد»، ثُــم يقول: «طلب 
الشارع لتحصيل أعلى الطاعات كطلبه تحصيل أدناها في الحد والحقيقة، كما أن طلبه لدفع أعظم 
المعاصي كطلبه لدفع أدناها إذ ال تفاوت بين طلب وطلــب، َوِإنَما التفاوت بين المطلوبات من جلب 
المصالح ودرء المفاســد، لذلك انقســمت الطاعات إلى الفاضل واألفضل النقســام مصالحها إلى 

الكامل واألكمل، وانقسمت المعاصي إلى الكبير واألكبر النقسام مفاسدها إلى الرذيل واألرذل»(1).
ب ـ ثبوت مســؤولية التعويض المالي بصرف النظر عن تحقيق شروط التكليف، فالمعروف أن 
المســؤولية ِإنَما تتحقق في األصل بتحقق شــروطها من عقل وبلوغ وغير ذلك، غير أَنهُ في ما يتعلق 

انظر: قواعد األحكام، ص 22.  (1)
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بالتعويض المالي للضرر ال يشــترط تحقق العقــل والبلوغ؛ وهذا ألَن الغرض الــذي يرمى إليه من 
التعويــض المالي إنما هو جبــر ما قد فات المتضرر مــن مصالح، ومن ثَم ثبوت مســؤولية الجبر 
بصرف النظر عن كون من تســبب في هذا الضرر مكلًفا واقًعا تحت معنى اقتراف اإلثم من عدمه، 
فشــرع الجبر والتعويض في أحوال العمد والخطأ والعلم والجهل والذكر والنســيان والبلوغ والصغر 
إذ المنظور إليه هو ضمان ما أتلف وتعويــض ما أهدر من مصالح. وبهذا فاإلتالف هو علة الضمان 
وليس اإلثم والمســؤولية الجنائية. ولهــذا وجبت الدية على المخطئ والمجنــون والصغير مع عدم 
توفر التكليف أو القصد. وواضح من ذلك كله أن قصد الشــارع ِإنَما هــو المحافظة على المصالح 

ودفع الضرر والمفسدة(1).

ج ـ اختالف األحكام والشروط في بعض المسائل بالنظر لما تؤدي إليه من مصلحة أو مفسدة، 
د بالنظر إلى  َما تتحدهَــا ِإنومن ذلك ما يالحظ من اختالف في شــروط المعامالت بحيث يتضح أَن
أداء المعاملة إلى المصلحة واتســاقها مع مقاصد الشرع، فبينما تنشأ بعض المعامالت والعقود على 
أساس دوام االلتزام فيها تنشأ أخرى على أساس التوقيت، وما ذلك ِإال الختالف طبيعة هذه العقود 
عن بعضها اآلخر بحيث يتواءم بعضها مع مقاصد الشــارع من خالل الديمومة، بينما يتســق بعضها 
اآلخر من خــالل التوقيت، فقد اعتبر الدوام فــي عقد الزواج، إذ المصلحة فيــه تتحقق من خالل 
العشــرة الدائمة بين الزوجين توفيًرا للبيئة األصلح للتناسل وتنشــئة األبناء وتربيتهم وإقامة عالقة 

المودة والرحمة والسكن بين الزوجين.

واعتبر الدوام أيًضا في عقــد البيع، إذ به تتحقق معاني الملكية ومقتضياتها من حرية التصرف 
وخلوصه، واعتبر في اإلجارة والمزارعة والمساقاة ونحوها التوقيت إذ بذلك تتحقق مصلحة الطرفين 
بتمكين الطرف المالك من اســتثمار ماله مع االحتفاظ بملكيته وتمكين الطرف المنتفع من الحصول 
على المنفعة ومن ذلك اختالف شروط بعض المعامالت عن شروط غيرها وفًقا لما يؤدي إلى تحقيق 
المصلحة، بل إن قصــد المصلحة قد يقضى أحياًنا بكون الشــرط في معاملة ما نقيض الشــرط في 
ت جميع التصرفات  المصلحة إن عم غيرها، وهذا ما عناه اإلمام العز بن عبد السالم بقوله: «اعلم أن
شــرعت تلك المصلحة في كل تصرف وإن اختصت ببعض التصرفات شرعت في ما اختص به دون ما 

لم تختص به، بل قد يشترط في بعض األبواب ما يكون مبطًال في غيره نظًرا إلى مصلحة البابين».

ومن صور التناقض بين شروط المعاملة وشروط غيرها أَنهُ يشترط في اإلجارات تحديد مقدار 
األجرة بحيث ال يسمح بأن يتفق على كونها نسبة شائعة في ما يتحقق من عوائد بينما أَنهُ يشترط في 
المشاركات أن يكون نصيب كل شريك نسبة شائعة في ما يتحقق من أرباح بحيث ال تصح المشاركة 

انظر: المقاصد للدكتور يوسف العالم، ص 87.  (1)
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متى حدد ألحدهما نصيب معين، وما ذلك ِإال ألَن المناســب في اإليجــارات هو تحديد األجرة حتى 
ال تؤدي إلى جهالة وأكل مال الغير بالباطل بينما المناســب في المشاركات هو أن يكون نصيب ُكلّ 
ة شائعة معلومة، وتفسير ذلك أن األجير في حالة اإلجارة بذل عمًال محدًدا فيستحق في  شريك حص
مقابله أجًرا محدًدا بصرف النظر عما عاد للطرف اآلخر من فوائد، فإذا جعلت أجرته نســبة شائعة 
في األرباح َفِإنهَا تكون حينئذ أجرة مجهولة مقابل عمل معين معلوم وهو ال يصّح إذ يؤدي غالًبا ِإلَى 

ظلم أحد طرفي المعاملة.
وهذا بخالف المشاركة فإن الطرفين يدخالن إليها بجهد مشترك فكان األنسب أن يكون نصيب 
ُكلّ منهما من األرباح نسبة شائعة بحيث إذا ربحا ربحا مًعا وإن خسرا خسرا مًعا، فإن حدد ألحدهما 
نصيب معين مع جهالة ما ســيحصل من ربح أدى ذلك إلى استحواذه على الربح كله إذا لم يتجاوز 
الربح ما حدد له أو إلى حصوله على نصيب ال يتناســب مع جهــده إن جاء الربح كثيًرا أو إلى غير 
ذلك من وجــوه الجهالة والضرر وأكل مال الغير من دون وجه حقّ، ومن ذلك تظهر غاية الشــارع 
الكريم بتوجيه كافة المعامالت الشــرعية على نحو يتواءم مع مقاصــده وغاياته الكلية وهي تحقيق 

المصلحة والخير والعدل.

:´ô°ûdG  ó°UÉ≤e á≤«≤M

ا ســبق يتبين أن مقصود الشارع من تشريعه هو تحقيق مصالح الخلق واألدلة الشاهدة على  ِمـم
ذلك ال تنحصر، يقول اإلمام الشــاطبي: «قد اتفقت األمة بل ســائر األمم على أن الشريعة وضعت 
للمحافظة على الضروريات الخمس وهي: الدين والنفس والنســل والمال والعقل، وعلمها عند األمة 
كالضروري، ولم يثبت لنا ذلك بدليل معين وال شهد لنا أصل معين يمتاز رجوعها إليه بل مالءمتها 

للشريعة بمجموعة أدلة ال تنحصر في باب واحد»(1).

:É¡Ñ«JôJh ídÉ°üªdG º«°ù≤J

1 ـ تقسيمها من جهة أهميتها:
وهي تنقســم من هذه الزاوية إلى ضرورية وحاجية وتحســينية، وزاد بعض العلماء قسًما رابًعا 

وهو المصالح التكميلية، وإليك هذه األقسام مرتبة بحسب األهمية: 
أ ـ المصالح الضرورية: وهي أهم المصالح إذ من دونها ال تستقيم للناس حياتهم، وال تستقّر 

أوضاعهم وال يتمكنون من نيل مبتغاهم ديًنا ودنيا.

الموافقات، 38/1.  (1)
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ب ـ المصالح الحاجية: وهي المصالح التي يحتاج إليها لرفع ما قد يصيب الناس من مشقات 
وضيق وحــرج غير أن فواتها ال يؤدي إلى ما يــؤدي إليه فوات المصالح الضرورية، ومثالها: شــرع 
الرخص حال المشــقة البالغة وتجويز بعض المعامالت استحســاًنا لحاجة النــاس إليها مع كونها 

مخالفة للقاعدة كما في عقد السلم.
ج ـ المصالح التحســـينية: وهذه ال تعد من الضروريات الالزمة وال مــن الحاجيات المطلوبة 

لرفع المشقات والحرج ِإال أَنهَا تقع موقع التحسين والتزيين ورعاية المظاهر الحسنة.
ا ذكر في تكميل  د ـ المصالح التكميلية: ويراد بها ما يكمل المصالح الثالث الســابقة. َوِمـم
الضروري إظهار الشــعائر مثل صالة الجماعة َفِإنهُ مكمل لضروري هو حفظ الدين وتحريم القليل 
ا ذكر في تكميل الحاجي اعتبار  من المسكر فإنه مكمل لضروري هو منع الســكر حفًظا للعقل. َوِمـم
ـهُ مكمل لحاجي، ومنه أيًضا خيار المجلس في البيــع تأكيًدا للتروي والنظر  الكفاءة في الزواج َفِإنـ
وتتميًمــا للحاجي. ومما ذكر في تكميل التحســين مندوبات الطهارة مثل تكرار الغســل في الوضوء 

ثالث مرات.

2 ـ تقسيمها من حيث العموم والخصوص:
ــم بعض العلماء المقاصد إلى عامة وخاصة وجزئية. والعامة ما تتعلــق بالقضايا والمعاني  قس
العامة التي راعاها الشرع كحفظ الضروريات والتيسير ورفع الحرج ودفع الضرر. والخاصة ما تعلّق 
بأبواب معينة أو باب معين من أبواب الشرع كما في المقاصد المتعلقة بالمعامالت. وجزئية ما يتعلق 

بمسألة معينة(1).
طريقة العلماء في معرفة واستنباط المقاصد الشرعية:

للعلماء في استنباط المقاصد الشرعية عدة طرق أهمها ما يأتي:
مالحظة تكرر الحكم المتعلق بمعنى معين خالل الجزئيات المختلفة. يقول اإلمام الشاطبي:  ـ  1

«فكل أصل تكرر تقريره وتأكد أمره وفهم ذلك من مجاري الكالم فهو مأخوذ على عمومه. 
وأكثر األصول تكــراًرا األصول المكية كاألمر بالعدل واإلحســان وإيتاء ذي القربى والنهي 

عن الفحشاء والمنكر والبغي وأشباه ذلك».
معرفة العلة من الحكم. ـ  2
استنباط مقصد الشارع من خالل التعبير المستخدم. ـ  3

المقاصد الشرعية للدكتور محمد سعد اليوبي.  (1)
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ة عالقة رابطة بين طبيعة المصادر واألدلة الفقهية المعتمدة لدى المجتهد  فيه أن ثم ما ال شك
أو المذهب الفقهي أساًســا لالجتهاد، وبين مالحظته للمقاصد الشــرعية التي يهدف إليها الشارع 
الحكيم من خالل تشــريعه. ولئن كانت هذه العالقة المذكورة تبدو أكثــر تجلًيا ووضوًحا من خالل 
المصــادر واألدلة االجتهادية العقلية مع كون األدلة النقلية هي المصدر األصل واألســاس فإن ذلك 
ِإنَمــا يعود إلى كون هذه األدلــة االجتهادية تمثل النظر العقلي االســتنباطي الذي ينفذ إلى ما بين 
عبارات وألفاظ النصوص الشرعية كاشًفا عّما وراءها من مقاصد ومعاٍن وحكم شرعية. ومن ثم كان 
المقتصرون من الفقهاء على األدلة النقلية أقلّ مالحظــة أو عناية بهذه المعاني والمقاصد والحكم 
وأكثر اقتصاًرا على ظواهر هذه النصوص واكتفاء بدالالتها القريبة والمباشــرة وما تحمل من ظاهر 

األمر أو النهي أو نحوه.
ا اعتبر  ومعنى هذا بالطبــع أن األدلة النقلية من نصــوص قرآنية وأحاديث نبوية وغيرهــا ِمـم
ضمن دائرة النقل جاءت تحمل في طياتها ومن خالل األوامر والنواهي والتشريعات المختلفة مقاصد 
الشــرع وغاياته الســامية التي ال غنى للخلق عنها. فكان دور األدلة االجتهادية العقلية والتي تدور 
في جملتها حول تلك األدلة النقلية هو استنباط الحكم الشرعي ما يجيء منه مباشرة وما يرد أيًضا 

بطريق غير مباشر تأسيساً على فهم مقصد الشارع.
وبسبب هذه العالقة بين هذه المصادر واألدلة االجتهادية وآليتها الكاشفة عن المقاصد والعلل 
والمعاني الشــرعية فإن الصلة بين اعتمــاد المجتهد هــذه المصادر واألدلــة ومالحظته للمقاصد 
والغايات الشــرعية خالل اجتهاده هي صلة تالزمية طردية حيث يضحى التوّسع في األخذ بها مؤذًنا 
بنظــر غائي مقاصدي. فــإن األخذ بالقياس يبحث عــن علل األحكام وال يكتفــي بظاهر الحكم وما 
أنطوى عليه من أمر أو نهي ونحوهما. واآلخذ بالمصلحة المرســلة ينظر في االعتبار لقصد الشــارع 
لتحقيق مصالح الناس. وهكذا يكون األمر بالنســبة لألخذ باالستحسان وسد الذرائع والعرف حيث 

يؤسس االجتهاد بالنظر إلى مقاصد الشارع.

:´QÉ°ûdG  ó°UÉ≤eh ájOÉ¡àL’G ádOC’G ø«H ábÓ©dG í«°VƒJ

1 ـ المصلحة المرسلة وعالقتها بالمقاصد:
ويراد بالمصلحة المرســلة المصلحة التي لم يشهد لها شاهد من الشــرع على االعتبار وال على 
اإللغاء. ومن هذا الوجه وصفت بكونها مرسلة إذ هي مطلقة عن شاهدي االعتبار واإللغاء مًعا. جاء في 
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طلعة الشمس: «المصلحة المرســلة وهي: عبارة عن وصف مناسب ترّتب عليه مصلحة العباد واندفعت 
به عـنهم مفـسدة ولم يعتبر ذلك الوصف بعينه وال جنسه في األحكام ولم يعلم منه إلغاء منه»(1).

وقد رأى العديد من العلماء أن المصلحة المرســلة يســوغ العمل بها وابتناء الحكم عليها نظًرا 
لما ثبت يقينا من كون الشــارع الحكيم هادًفا إلى تحقيق مصالح الخلق ودفع الضرر عنهم. وعلى 
هذا فإن وقعت واقعة لم يأت بخصوصها شــاهد من الشــرع على اعتبارهــا أو عدمه ووجد المجتهد 
أن في العمـل بها تحقيق مصلحة شــرعية من جنس المصالح التي راعاها الشــرع ســاغ العمل بها 

واعتبارها.
ومن ذلك يبدو ظاهًرا العالقة بين المصالح المرســلة والمقاصد الشــرعية حيث يؤسس فيها 

المجتهد اجتهاده بالنظر ِإلَى ما يثمره من مصلحة ومواءمة مع مقصود الشارع.

2 ـ االستحسان وصلته بالمقاصد:
واالستحســان في اللغة عّد الشيء حســًنا. وهو في االصطالح الفقهي: العدول في حكم مسألة 
عن حكم نظرائهــا لدليل خاص من مصلحة أو ضــرورة أو مراعاة لعرف أو نحــو ذلك. فإذا وجد 
المجتهد أن تنزيــل الجزئية التي هو بصدد معرفــة حكمها على القاعدة العامة مــؤٍد إلى مصادمة 
مقصود الشــارع عدل عن ذلك مخالًفا لمســلكه االجتهادي الذي يســلكه عادة فــي نظرائها وذلك 

تحقيًقا لمقصود الشارع وتقديًما لغاياته الكلية.
ة وقائع اســتخلص منها  ا حدا بالعلماء اآلخذين باالستحســان إلــى تجويز العمل به أن ثم َوِمـم
أن الشــارع خالف القياس والقاعدة تحقيًقا لمقاصــده العامة، وهو معنى االستحســان، ومن ذلك 
مشــروعية الســلم الثابتة بالنصوص الشــرعية فإن القياس عدم جوازه؛ ألَن المعقود عليه فيه غير 

مملوك للبائع آن التعاقد إال أن هذا القياس ترك لحاجة الناس إلى التعامل بالسلم.
ا  ومخالفة القياس في االستحســان قد تكون ألجل مصلحة جزئيــة أو لدفع ضرر أو غير ذلك ِمـم
يســوغ هذه المخالفة. ومن االستحســان الذي بني على مصلحة ما تقرر مــن االكتفاء في تطهير مياه 
اآلبار ونحوها من النجاســة بنزح مقدار مناســب من مائها، وذلك أَن القياس ال تطهر مهما نزح من 
ماء، إذ بنزح أي مقدار تبقى بعض أجزاء النجاســة عالقة بالمقدار المتبقي لتنجس معها ما ينبع من 
ماء جديد، وهكذا يظل محكوًما عليه بالنجاســة مهما نزح منه إال أنه استحســن االكتفاء بنزح مقدار 
مناسب خالًفا للقياس مراعاة للضرورة ورفًعا للحرج. ومن االستحسان بالمصلحة إجازة االستصناع مع 
كون القياس منعه إذ المبيع فيه وهو الشــيء المراد صنعه معدوم وبيــع المعدوم ال يجوز في القياس 

شرح طلعة الشمس لإلمام السالمي.  (1)
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غير أنه جــاز التعامل به تقديًرا لحاجة الناس ومراعاة لمصلحتهم. وبعض العلماء يرجع االستحســان 
في حالة االستصناع إلى مراعاة العرف حيث تعارف الناس على التعامل به من غير إنكار.

ا ســبق وغيره يتبيــن جليا عالقة االستحســان بالمقاصد، إذ مخالفة القيــاس ِإنَما تجيء  َوِمـم
بالنظر إلى مقصود الشــارع وهو تحقيق مصلحــة الناس ودفع الضرر والحــرج عنهم. يقول اإلمام 
الشاطبي عن االستحســان: «ومقتضاه تقديم االستدالل المرســل على القياس فإن من استحسن لم 

يرجع إلى مجرد ذوقه وتشهيه، َوِإنَما رجع إلى ما علم من قصد الشارع في الجملة».

3 ـ سد الذرائع وعالقته بالمقاصد:
يقصد بســد الذرائع: منع الوســائل والطرق المؤدية إلى الفســاد ولو كانت الوسيلة في ذاتها 
مشــروعة طالما أَنهَا تؤدي في غالب الظن إلى المفســدة. وفي الجملة فإن ســد الذرائع ينظر فيه 
إلى مــآل الفعل ونتيجته بحيث يحكم بمنع مــا يؤّدي إلى مآل ممنوع. وهذا ألَن العبرة في األســاس 
بالمقاصد والمعاني الشــرعية الكلية التي يهدف إليها الشارع من تشــريعه وليس بالوسائل. أي أن 
الوســائل تابعة للمقاصــد وخادمة لها لكون المقاصــد أعظم مصلحة. وهو نظــر عقلي مقبول. فإن 
ا كان يفضي إلى تجرؤ  هُ لَـمأَن سب آلهة المشركين حمية هللا تعالى ودينه أمر مشــروع في ذاته ِإال
ا يسيء إليها  اهللا تعالى منع منه تحقيًقا لمقصد شرعي هو صيانة الذات اإللهية ِمـم المشركين بسب

وسًدا لباب المفسدة.
ومصطلح سّد الذرائع يراد به حســم مادة الفساد وســّد الذرائع إليه. كما أَنهُ قد يطلق ويراد 
به فتــح الذرائع بإعطاء الوســيلة إلى المصلحة حكم ما تــؤدي إليه. يقول الشــيخ القرافي: «اعلم 
أن الذريعة كما يجب ســدها يجب فتحها وتكــره وتندب وتباح. فإن الذريعة هي الوســيلة. فكما أن 
مة فوسيلة الواجب واجبة... وموارد اإلحكام على قسمين، مقاصد وهي المتضمنة  وسيلة المحرم محر
للمصالح والمفاسد في أنفسها ووسائل وهي الطرق المفضية إليها. وحكمها حكم ما أفضت إليه من 
تحريم وتحليل. غير أَنهُ أخفض رتبة من المقاصد في حكمها والوســيلة إلى أفضل المقاصد أفضل 

الوسائل وإلى أقبح المقاصد أقبح الوسائل وإلى ما يتوسط متوسطه»(1).

4 ـ العرف وعالقته بالمقاصد:
العرف اصطالًحا: يراد بــه ما اعتاده الناس واســتقر عليه حالهم من عادات وطباع مستحســنة 
وتعامل في ما بينهم. وال شك أنّ قصد الشارع إلى تحقيق مصالح الناس يتماشى مع إقرار ما تعارفوه 
وارتضوه ألنفســهم من أمور وعادات، طالما أَنهَا ال تتعارض مع نّص شــرعي أو قاعدة شــرعية. يقول 

الفروق، 32/2.  (1)
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ا قطعنا بأن الشــارع جاء باعتبار المصالح لزم القطع بأنــه ال بد من اعتبار  اإلمام الشــاطبي: «لَـم
العوائد؛ ألَنهُ إذا كان التشــريع على وزن واحد دل على جريان المصالح على ذلك؛ ألَن أصل التشريع 
سبب المصالح والتشريع دائم كما تقدم فالمصالح كذلك. وهو معنى اعتباره للعادات في التشريع»(1).

ا َيُدل على كون الشــرع يراعي أعراف الناس التي ال تتعارض مع أصوله وقواعده أَنهُ عول  َوِمـم
في بعض أحكامه على العرف القائم، ومن ذلك أَنهُ اعتبر في طبيعة العالقة والتعامل الناشــئ بين 
 | { z ﴿ :في أمر إرضاع ابنهما ما تعارفــه المجتمع. يقول اهللا تعالى األب واألم
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ä ã â á à ß Þ ﴾ [البقرة: 233]، فقد جعل المقدار في بعض المستحقات كما تفيد اآلية 

الكريمة راجًعا ِإلَى العرف.
ومن ذلك أيًضا إذن الرســول ژ لهند بنت عتبة حين اشــتكت إليه شــح زوجها ومنعه النفقة 

عنها وعن ابنها بأن تأخذ من ماله ما يكفيها ويكفي ابنها بحسب المتعارف عليه.
وبناءً على ما فهمه العلماء من إقرار الشارع للعرف واعتباره له بقصد التيسير على الناس ورفع 
الحرج عنهم؛ فقد اعتبر كثير من العلماء أَنهُ دليل شــرعي معتمد، وأن االجتهادات والفتاوى المبنية 

عليه تتغير بتغيّر ذلك العرف، إذ المدار على المصلحة الناشئة عن ممارسة ما وقع التعارف عليه.
ومن ذلك ُكلّــه تبين عالقة العرف بالمقاصــد، فإن بناء المجتهد اجتهــاده على العرف يرجع 
إلى مالحظته لضرورة مراعاة قصد الشــارع في تحقيق مصالح الخلق والتيسير عليهم ويكشف عن 
نظر دقيق في شــتى المواضع والحاالت التي توجد فيها المصلحة تحصيًال لهذه المصلحة وتحقيًقا 

لمقصود الشرع.

5 ـ القياس وصلته بالمقاصد:
والقيــاس يقوم على النظر فــي علل األحكام وإعطــاء الفرع غير المنصــوص على حكمه حكم 
األصل المقيس عليه والذي له حكم مقرر، وذلك بجامع االشــتراك في العلة. واألخذ بالقياس بهذا 
المعنى المذكور يكشــف عن نظر مالحظ للمقاصد الشــرعية، ولدوران األحكام مع عللها ومقاصد 
الشــرع منها. ذلك أَنهُ ينظر في مناســبة العلة، والنظر في مناســبتها يعني اعتبار مقاصد الشارع 
وغاياته، إذ التعليل ِإنَما يكون حين تتوافق العلة ومناســبتها مع تلك المقاصد. وهذا ما أشــار إليه 

الموافقات، 287/2.  (1)
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اإلمام الغزالي بقوله: «وجميع أنواع المناسبات ترجع إلى رعاية المقاصد، وما انفك عن رعاية أمر 
مقصود فليس مناسًبا، وما أشار إلى رعاية أمر مقصود فهو مناسب»(1).

6 ـ التداخل بين األدلة االجتهادية والمقاصد:
لقد كان من نتائج الصلة الواضحة بين األدلة االجتهادية المشار إليها ومراعاة مقاصد الشارع 
أَن يالحــظ الناظر إليها تداخــًال بيًنا بينها. وهــو أمر ليس مســتغرًبا لما أَنهَا جميًعــا تدور حول 
فلك واحد وهو هذه المعاني والمقاصد الشــرعية. فاالستحســان مثًال ِإنَما هو اســتثناء من القاعدة 
والقياس؛ ألجل تحقيق مصلحة أو درء مفســدة، أو مراعاة ألعراف الناس التي توائم في جملتها ما 
استحسنه الشــرع، أو منًعا لوقوع مآل مناقض للشــرع أو غير ذلك. ومن هذا الوجه يظهر التداخل 
ا  ــا اعتمد في مراعاة مقاصد الشــارع. َوِمـم بينــه والمصلحة والعرف وســد الذرائع وغير ذلك ِمـم
ة عبارات للفقهاء يشــيرون فيها إلى هذا المعنى  ة هذه المالحظة وموافقتها للواقع أن ثم د صحيؤك
أو تتداخل فيها هــذه األدلة عندهم، وذلك حين يشــيرون إلى الدليل الذي اعتمــدوه في توصلهم 
ا يبنى عليه هذا قاعدة االستحسان،  للمقصود الشرعي واالبتناء عليه. يقول اإلمام الشــاطبي: «َوِمـم
ووجه دخول االستحســان تحت قاعدة المآالت أن التزام الدليل العــام أو القاعدة العامة يؤدي إلى 
الحرج والضيق ويؤول إليه. واالستحســان ترك الدليل العام نظــًرا ِإلَى مآله واعتباًرا به، فرجع في 

حقيقته وجوهره ِإلَى مقاصد الشريعة»(2).
ويالحظ أَنهُ ربط بين ُكلّ من االستحســان وســّد الذرائع ومعنى رفع الحــرج في كالمه. ويقول 
اإلمام السرخســي: «تركناه (أي القيــاس) للضرورة المحوجة إلى ذلك لعامــة الناس، فإن الحرج 
مرفوع بالنص، وفي موضع الضرورة يتحقق معنى الحرج لو أخذ بالقياس؛ فكان متروًكا بالنص»(3)، 
فقد ربــط في كالمه بين االستحســان ودفــع الضرورة وهي مصلحــة. وجاء في طلعة الشــمس عن 
االستحســان: «وقال آخرون: هو عدول عن الدليل إلــى العادة للمصلحة، كدخــول الحمام من غير 
تعيين زمن للمكث وقدر الماء واألجرة، َفِإنهُ معتاد على خالف الدليل للمصلحة. وكذا شــرب الماء 
من الســقاء من غير تعيين قدره». وجاء في حاشــية ابن عابدين عن بيع الثمــرة بعد بروز بعضها: 
«وأفتــى الحلواني بالجــواز وزعم أَنهُ مــروي عن أصحابنا. وكــذا حكى عن اإلمــام الفضلي وقال: 
استحســن فيه لتعامل النــاس، وفي نزع الناس عــن حاجتهم حرج»، فقد ربط بيــن عدة قواعد في 

إجازة ذلك، وهي االستحسان والعادة والمصلحة»(4).

شفاء الغليل، 159. وانظر: المستصفى، 251.  (1)
أصول السرخسى، 203/2.  (2)

.185/2  (3)
حاشية ابن عابدين.  (4)
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7 ـ السياسة الشرعية وصلتها بالمقاصد:
ا يرتبط أيًضــا بالمقاصد مقتضيات السياســة الشــرعية التي تتيح لولّي األمــر قدًرا من  ِمـم
ة من دون دليل شرعي مباشر من النصوص ونحوها، وهذه  السلطات المبنية على تقدير مصالح األم
المقتضيات ال تنفصل عن معانــي النظر المقاصدي وآلياته، بل تتداخل معــه بحيث تصّب كلها في 
مقاصد الشرع وغاياتة الكلية، ومن ثّم يكون للتوســع في تطبيق هذه السياسة المذكورة بما تحمله 
من معاني االجتهاد الملــزم للرعية والمبني علــى المصالح العامة أثره الواضــح في االقتراب من 

النظر الفقهي المعتبر للغايات والمقاصد الشرعية.

٭ ٭ ٭

:ådÉãdG åëÑªdG
øjóHÉY øHG á«°TÉMh ∞æ°üªdG »HÉàc ∫ÓN øe ó°UÉ≤ªdG

ájOÉ¡àL’G ádOC’Gh QOÉ°üªdG OÉªàYG ôKCGh

إن الناظر في أصول مذهبي اإلباِضية والحنفية يستشعر نظًرا معوًال على المقاصد في ما ساقوه 
من مسائل واجتهادات في مؤلفاتهم الفقهية المختلفة، ومن بينها كتابا المصنف وحاشية ابن عابدين.
ــع في األخذ باألدلة االجتهادية األكثر صلة بالمنهــج القائم على اعتبار  فكلّ من المذهبين توس
المقاصد الشرعية ومالحظة علل األحكام. فقد اعتمد اإلباِضية ضمن ما اعتمدوا القياس واالستحسان 
والمصلحة المرســلة وســّد الذرائع والعرف، وهي في جملتها أدلة اجتهادية ذات عالقة بينة بالنظر 

م. واعتمد الحنفية القياس واالستحسان والعرف ضمن ما اعتمدوا. الفقهي المقاصدي كما تقد
وطبيعي أن يكــون للمصادر التي اعتمدها مذهب ُكلّ من صاحبــي الكتابين المذكورين موقعهما 
عندهما أو أثرهما الواضح على األقلّ، إذا ما وضعنا في الحســبان أن صاحب المصنف وهو الفقيه 
د أمين بن  أبو بكر أحمد الكندي من علماء المذهب اإلباضي، وأن صاحب الحاشية وهو الفقيه ُمـَحم

عابدين حنفي المذهب.
وعلى هذا ُيمكن القول إن ابتناء العديد من الفتاوى واالجتهادات على أساس مالحظة المقصود 
الشــرعي أو ربطها به أو اإلشارة إلى اتســاقها معه يضحى نتيجة طبيعية لتلك المقدمات المذكورة 

بالنسبة لكتابي المصنف والحاشية وسائر مؤلفات اإلباِضية والحنفية.
ة هذا المنطق، على أن  والواقع أن ما سنورده من نقول ونماذج من ِكال الكتابين شاهد على صح
ة نماذج وتأثيرات خارجية قد تحول دون حصول هذه المعادلة المشار إليها والمترتبة على منطق  ثم
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المقدمات والنتائج بشــكل دقيق، من حيث درجة اتســاع دائرة ربط صاحبــي الكتابين بين االجتهاد 
ومقاصد الشــرع في ما ساقوه من مســائل، فمع اتســاع دائرة األدلة االجتهادية ذات الصلة بالنظر 
الفقهي المقاصدي في مذهب اإلباِضية اتساًعا ملحوًظا شمل أكثر هذه األدلة كما مّر، ِإال أَنهُ يالحظ 
أن ما جاء في كتاب المصنف من إحاالت على المقاصد أو إشــارات لهــا يعد محدوًدا بالمقارنة مع 
درجة ذلك االتساع. غير أن ذلك ال ينسحب على كتاب الحاشية والذي ينبئ ما جاء فيه عن تناسب 

بين منهج الحنفية المقاصدي واتساع دائرة اإلحالة للمقاصد أو اإلشارة إليها.
وأرى أن ذلــك يعود في غالب األمر إلى أن صاحَب كتاب المصنــف وقد تضمن كتابه المذكور 
أكثر ما تضمن نقوًال لمســائل واجتهادات فقهية متعددة لغيره من العلماء إنما كان ينحو نحوا يركز 
على نقل هذه المســائل واالجتهادات على اختالفها من دون عناية خاصة بتقصي األساس الذي بنيت 
عليه، ومن دون عناية أيًضا بإبراز وجهة نظره فيها ِإال في القليل النادر الذي لم يتناسب مع حقيقة 
نظــره الفقهي المقاصدي، ولم يتناســب أيًضا مع ســعة حجم الكتاب الذي شــمل أكثر من أربعين 
مجلدا، على أَنهُ يبقى أن ما جاء في كلّ من الكتابين يعكس نظًرا آخًذا بالمقاصد والعلل معتبًرا لها.

:ø«HÉàμdG  øe ádƒ≤æe êPÉªf

وهذه النماذج هي عبارة عن بعض المسائل واالجتهادات الفقهية التي يبدو واضًحا فيها الربط 
بين االجتهاد ومقاصد الشرع.

كتاب المصنف:
ا  في ج 11/ص 65: «عّمن يقع به اللصوص وخاف إن قاتلهم قتلوا أصحابه وأخذوهم بأشــّد ِمـم
ـهُ إذا لم تكن الحرب عليه فرًضا وإنّما وســيلة فهــو مخير... وإن  إذا استســلموا؛ فالذي عرفناه أَنـ
استســلم وســعه ذلك، وليس عليه القتال مــن أجل ما يتخوف علــى أصحابه من الضــرر، بل يباح 
ا يســتحب الفقهاء أَنه ِإذَا كانــت الحرب ال يرجى نفعها  ه ِمـمله أن يجاهــد وينكر المنكر، غير أَن
فتركها أفضل، وذلك عندنا لما يحبون من سالمة المســلم أال يبذل نفسه ِإال ِفي موضع يدخل على 
اإلســالم». فقد نظر في هذه الفتــوى إلى مآل الحكم بحيث يتبع في حكمــه حكم مآله من مصلحة 

كلية أو مفسدة.
وفي ج 75/11: «وليس ألحد من المســلمين المحاربة مع أحد المتســاوين في ظلم الرعية من 
الظالمين لها. وقــد قيل: إن الدفع عن الحريم ِفي غشــيان البلد. فإنّما قيــل للرعية المحاربة مع 
األقل ظلًما منها قصًدا لرفع األكثر ظلًما لها عن زيادة ظلمه، ال لمعونته وتمكن ســلطانه». وواضح 

ا للذريعة. من ذلك أن إجازة نصرة الظالم إنّما ساغت ألجل دفع مظلمة ومفسدة أكبر سد
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وفي ج 107/11: «وما اســتعان به المسلمون من مال وأنفقوه عند حاجتهم إليه في إقامة الدين 
وإعزاز الدعوة في وقت خوفهم عليها، فليس عليهم أن يفرضوا للفقراء من ذلك شيًئا ِإال بعد سكون 
األمــر ووضع الحرب أوزارها، وأمن المســلمين من خوفهم، ولكن يعطيهــم اإلمام ما رأى من ذلك 
على قدر ما يعلم في ذلك من قوة المســلمين... وإقامة عساكر المســلمين والذب عن بيضتهم أحقّ 
وأولى مــن إعطاء الفقراء إذا خيــف على الدولة أن يظهــر عليها عدوها وينتهــك حرمتها، والذي 
من ورائها من مال اهللا أولــى من تفرقته على الفقراء». وهذا نظر فقهي آخذ بمقتضيات السياســة 
الشــرعية الناظرة إلى مصالح األمة، ولذا جاز لولي األمر أن يعطل اإلنفاق على الفقراء إلى حين 

من مال بيت المال ألجل ضرورات أكثر خطورة وإلحاًحا.
د: ولإلمام مصالحة عدوه من أهل حرب بمال إذا كان  وفي ج 147/11: «قال الشــيخ أبو ُمـَحم
في حال ضعف عن قتاله والهرب عنه عند زحفه إليه، واعتصامه بالمواضع المانعة له من الحصون 
والقالع رجاء اســتبقاء الدولة». فقد جازت مصالحة العدو بمال مع أَنهَا مفســدة في ذاتها غير أن 

دفع مفسدة أكبر وهو فناء الدولة تطلب هذه المصالحة ودفع المال.
وفي ج 36/12: «وليس لإلمام أن يسعر على الناس أموالهم وال يجبرهم على بيعها، وليس هذا 
من أئمة العــدل، وهو مخالف للحق... ولكن إذا بلغ الناس حال الضــرورة من الحاجة إلى الطعام 
ومنع أصحابه ما في أيديهم مع اســتغنائهم عنه وحاجة الناس إليه؛ جاز لإلمام أخذهم ببيع ما في 
أيديهم بالثمن الذي يكــون عدًال في قيمته». وجاء بعــده: «فإن قيل: ِلَم منعتهم من التســعير وقد 
جوزتمــوه؟ قيل له: جوزناه في مال الضــرورة. ويظهر أن إجازة ذلك حال الضرورة هو على ســبيل 

االستحسان ومنًعا لمفسدة هي الضرر الماحق الواقع بالناس.
وفي ج 149/12: «َوِإنَما اصطلَح المسلمون على األخذ بالتهمة واتفقوا على ذلك إلزالة المنكر؛ 
ألَنهُ إذا ترك أهل الفساد حتى يعاينوا الفساد ويصّح عليهم بالبينة كان ذلك أقرب من تعديهم إليه 
وارتكابهم منه وإمكانهم من الباطل؛ ألنهم أمنوا أن تســلط عليهم األيــدي». فقد جاز اتخاذ بعض 
التدابير في مواجهة التهم رغم ثبوتها بعد البينة ونحوها لمصلحة هي منع تجرؤ أهل الفساد عليه.

وفــي ج 11/17: «وعن أبي معاوية: قلــت: أرأيت إن حفر إنســان بئًرا حيث الطريق كم يفســح 
ثُم يحفر؟ قال: بقدر مــا ال يضّر ويصل طوبته من الماء من المســتقين والمتوضئين. قلت له: بقدر 
عشــرين ذراًعا؟ قال: ينظر في ذلك بقدر ما ال يكون على الطريق ضرر». فقد جعل المعول عليه هو 
انتفاء الضرر فحسب من دون تحديد مقدار معين، إذ في ذلك عين مراعاة المصلحة واالبتناء عليها.

ا يخرج جوازه بالتعارف دخول بيت المأتــم أو العرس ومجالس الحكام،  وفــي ج 32/18: «َوِمـم
والبيت الذي فيه الحريق، ومــا كان في هذا المعنى؛ فقد كانت هذه البيــوت محرًما الدخول إليها 
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فأجازوا الدخول إليها بقدر علم من أربابها». وواضح التعديل في هذه الفتوى على العرف استحساًنا؛ 
ألجل رفع الحرج عن الناس.

وفــي ج 36/18: وبعدها تحت عنوان التعارف ومــا يجوز منه جاء ما يلــي: «وال بأس بما دفعه 
ار إلى المشتري من الخيوط والقراطيس والشــيء اليسير من األشجار التي يصلح بها اإلدهان  العط
ا اشــتراه. فال يسأل العطار عن ذلك وال يستحله عن َشْيء منه. وكذلك ما يشتريه من  والزيادة ِمـم
صاحب الكتان فيدفع إليه ما باعه ثم شده له بدوابه كتاًنا من عنده ويدفعها إليه، وال يقول له فيها 

شيًئا فيعلم المشتري أَنهُ تبرع بها عليه».
وجاء أيًضا: «وال يجيزون إلنســان كسر مســواك من مال بغير رأي ربه، وجوزوا لقط التمر من 

ماله وقيمته أضعاف ذلك».
وجاء أيًضا: «المبايعات التي تجرى بين الناس من تسليم المشتري دراهم إلى التمار أو الخباز 
وال يقل له: بع لي بها، فيقبض منه ويســلم إليه. فيأخذ وينصــرف َوُكل واحد قد ملك ما صار إليه 
وطاب له أكله. وكذلك يصل إلى بائع البطيخ فيدفع إليه الفضة ويسلم إليه صاحب البطيخ بطيخة 
أو أكثر وينصرف، أو يدفع إلى صاحب البقل رغيف خبز فيشــير لــه البقل وال يكون بينهما خطاب 
من ذكر بيع وال غيره؟ هذا بيع صحيح إذا تتاموا عليه ولم يتناقضوا ورفع إلى الحاكم. والبيع يكون 

بغير قول».
وجاء أيًضــا: «ومن قبض من اليتيم شــيًئا من ماله ودفع إليه البدل فــال ضمان عليه إذا كان 
ا يحفظ على نفســه، ويأكل ما يدفع إليه ويميز؛ فهذه حال توجــد من البائع. وأيًضا: فإن إجازة  ِمـم
ذلك على تعارف الناس في ما بينهم إذا كانت ســنّة البالد مبايعــة الصبيان والعجم جارية بينهم، 

والتعارف يوجب اإلجازة لهم».
وجاء أيًضا: «والغرف تكون في األسواق يدخلها الناس بطعامهم يأكلون فيها جائز دخلوها بغير 
اســتئذان أهلها؛ ألَنهَا كالمنازل المأذون للناس الدخول فيها، وال يجوز دخولها ليًال بال اســتئذان. 
الفرق بينهما أن النهار وقت الدخول للناس وإذن، وليس في الليل تعارف ِإال أن يكون إجازته للناس 
في الليل كإباحتهم في النهار فيجوز الدخول إليهم في الليل، َوِإنَما قلنا: ال يجوز الدخول إليهم في 

الليل؛ ألَنهُ ليس في ذلك تعارف وال عادة» .
وفي ج 57/33: جاء عن تزويــج الصبيان ما يدل على مراعاة المصلحــة وابتناء الحكم على 
أساســها، فقد جاء ما يلي: «قال أبو ســعيد: قد قيل في تزويج الصبي باختــالف. فقال من قال: 
ـهُ ال يثبت في حاله َوإنهُ باطل. وقــال من قال: ِإنهُ موقوف إلى بلوغه، فــإن أتم تّم النكاح وإن  ِإنـ
فســخ لم يثبت عليه. وقال من قال: ِإنهُ يثبت إذا عقله وكان بمنزلة من يعقله. قال معي: أَنهُ يثبت 
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على قول من أثبته على ما وصفــت لك... قلت له: وكذلك الصبية هي بمنزلة الصبي في التزويج 
والقول فيها واحد؟ قال: هكذا عندي أَنهُ قيل. قلت: فما علة من أثبت النكاح على الصبّي والصبية 
وبماذا تثبت عليهما الحدود واألحكام عنــدك؟ قال معي: أَنهُ يقع موقع المصالح لهما... قلت: فما 
عندك من العلة في قول من قال: ِإنهُ موقوف إلى البلوغ؟ قال: فليس معي لذلك كله علة، وال معي 
علة أحفظها وال أعرفها ِإال علــى مجاز المعنى. ومعي أن من أصحاب الــرأي اآلخرين إنما ذهبوا 
إلى المصالح أيًضا؛ ألَنهُم إذا أثبتوه على الصبي وحلت عليه األحكام من الصداق والكســوة فكان 
ذلك إتالًفا لماله، وإذا أبطلوه عنه لم يأمنوا إدخــال الضرر عليه بصرف ما يرجى نفعه وأوقفوه 
له إلى بلوغه اجتهاًدا فــي النظر له». فأنَت ترى أن األمر يعود فــي مختلف االتجاهات المذكورة 

إلى تقدير المصلحة.

كتاب حاشية ابن عابدين:
في ج 32/4: «وفي البزازية اشــترى عدًال على أَنهُ كذا فوجده أزيد والبائع غائب، يعزل الزائد 
ويســتعمل الباقي؛ ألَنهُ ملكه. وكأنه استحســان َوِإال فالبيع فاســد لجهالة المزيد. وفي الخانية فإن 
د  غاب البائع قالوا: يعزل المشــتري من ذلك ثوًبا ويســتعمل الباقي. وهذا استحسان أخذ به ُمـَحم
نظًرا للمشــتري. أي ألَنهُ عند غيبــة البائع يلزم الضرر على المشــتري بعدم االنتفــاع بالمبيع إلى 
د عزل ثوب واســتعمال الباقي  حضــور البائع، وربما ال يحضر أو تطول الغيبة؛ فلذا استحســن ُمـَحم
نظًرا للمشــتري، وهـذا ال يجري في صورة حضرة البائع إلمكان تجديــد العقد فالظاهر بقاؤه على 
القياس». وواضح أن إجــازة ذلك ِإنَما هو استحســان مخالف للقياس رفًعا للضــرر الذي يقع على 

المشتري فإن انتفى الضرر كما في حالة حضور البائع التزم القياس.

وفي ج 38/4: «قال في الفتح: وال خالف في عــدم جواز بيع الثمار قبل أن تظهر، وال في عدم 
جوازه بعد الظهور قبل بدو الصالح بشرط الترك، وال في جوازه قبل بدو الصالح بشرط القطع في 
ما ينتفع به، وال في الجواز بعد بدّو الصالح. لكن بدو الصالح عندنا أن تؤمن العاهة والفســاد... 
وعندنا إن كان بحــال ال ينتفع به في األكل وال فــي علف الدواب ففيه خالف بين المشــايخ؟ قيل: 
ال يجوز ونسبه قاضي خان لعامة مشــايخنا. والصحيح أَنهُ يجوز؛ ألَنهُ مال منتفع به في ثاني الحال 
إن لم يكن منتفًعا به في الحال... ولو اشتراها مطلًقا أي بال شرط قطع أو ترك فأثمرت ثمًرا آخًرا 
قبل القبض فســد البيع؛ ألنه ال يمكن تسليم المبيع لتعذر التمييز فأشــبه هالكه قبل التسليم. ولو 
أثمرت بعد القبض يشــتركان فيه لالختالط... ومقتضاه أنه لو أثمرت بعــد القبض يصح البيع في 
الموجود وقت البيع... قوله: وأفتى الحلواني بالجــواز وزعم أَنهُ مروي عن أصحابنا، وكذا حكي عن 

اإلمام الفضلي وقال: استحسن فيه لتعامل الناس، وفي نزع الناس عن عادتهم حرج».
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وفي صفحة 39: «قلــت: لكن ال يخفى تحقق الضرورة في زماننا وال ســيما في مثل دمشــق ـ 
الشام كثيرة األشجار والثمار، َفِإنهُ لغلبة الجهل على الناس ال يمكن إلزامهم بالتخلص بأحد الطرق 
المذكــورة، وإن أمكن ذلك بالنســبة إلى بعض أفراد الناس ال يمكن بالنســبة إلــى عامتهم، وفي 

نزعهم عن عادتهم حرج».
ا سبق أن بيع الثمرة بعد بروز بعضها دون بعض جرى فيه مثل هذا النظر المستحسن  وواضح ِمـم

للجواز رفًقا للناس ومراعاة ألعرافهم وعاداتهم.
وفي ج 101/4: «والمعدوم كبيع حقّ التعلّي أي علوّ سقط ألَنهُ معدوم، ومنه بيع ما أصله غائب كجزر 
وفجل، وبعضه معدوم كورد وياســمين وورق فرصــاد... وجوزه مالك لتعامل الناس بــه، وبه أفتى بعض 

مشايخنا استحسانا للتعامل بال نكير». فقد أفتى بالجواز استحساًنا اعتباًرا ألعراف الناس ومصالحهم.
وفي ج 159/4: «ال رد بغبن فاحش وهو ما ال يدخل تحــت تقويم المقومين في ظاهر الرواية، 

وبه أفتى بعضهم مطلًقا كما في القنية. ثُم رقم وقال ويفتى بالرد رفًقا بالناس».
وفي ج 162/4: «صح بيع عقار ال يخشــى هالكه قبل قبضه من بيعــه لعدم الغرر لندرة هالك 

العقار، حتى لو كان علًوا أو على شّط نهر ونحوه كان كالمنقول فال يصّح».
فقد نظر إلى مقصد الشــارع في فهم وتأويل الحديث الناهي عن بيع المشتري لما اشتراه قبل 
ا يؤدي إلى الغرر والنزاع، وهذا غير متحقق في  علّة المنع هالكه قبل قبضه ِمـم قبضه. فقد فهم أَن

العقار كاألرض َفِإنها ال تهلك.
وفــي ج 391/4: جاء في منــع التصرف في الملك حين يــؤدي لإلضرار بالجار إضــراًرا بيًنا: 
«والقياس في جنس هذه المسائل أن من تصرف في خالص ملكه ال يمنع منه ولو أضّر بغيره، ولكن 

ترك القياس في محل يضّر بغيره ضرًرا بيًنا».
وفي ج 392/4 عن الشهادة على الشــهادة: «وهي مقبولة وإن كثرت استحساًنا في ُكلّ حقّ على 

الصحيح ِإال في حّد وقود لسقوطها بالشبهة».
وفي ج 34/5: «األصل أن ُكلّ طاعة يختّص بها المســلم ال يجوز االستئجار عليها عندنا لقوله: 
«اقرأوا القرآَن وال تأكلوا به». وفي آخر ما عهد رســول اهللا ژ ِإلَى عمرو بن العاص: «وإن اتَخذت 
مؤّذًنا فال يأخذ على األذان أجًرا»، وألن القربى متى حصلت وقعت عن العامل، ولهذا تتعين أهليته. 
تها لتعليم  فال يجوز له أخذ األجرة مــن غيره كما في الصوم والصــالة. قوله: ويفتى اليــوم بصح
القرآن إلخ... قال في الهداية: وبعض مشــايخنا @ استحسنوا االســتئجار على تعليِم القرآن اليوم 

لظهور التواني في األمور الدينية؛ ففي االمتناع تضييع حفظ القرآن وعليه الفتوى».
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وفي ج 36/5: «ومشــايخ بلخ والنســفي يجيزون حمل الطعــام ببعض المحمول، ونســج الثوب 
ببعض المنسوج؛ لتعامل أهل بالدهم بذلك. ومن لم يجوزه قاسه على قفيز الطحان، والقياس يترك 

بالتعارف.. أال ترى أن االستصناع ترك القياس فيه وخّص من القواعد الشرعية بالتعامل».
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مع أن الواضح أنّ كال من كتابي المصنف وحاشــية ابن عابديــن تضّمنا قدًرا وافًيا من االبتناء 
ة فروًقا َبينهما في بعض الجوانب أهمها ما يلي: أن ثم على المقاصد الشرعية ِإال

يالحظ أن دائرة الربط بين االجتهاد ومقصود الشــارع أقلّ اتساًعا في كتاب المصنف منه في  ـ  1
كتاب الحاشية، وكان الفرض أن يتســاوى صاحبا الكتابين على األقلّ في ذلك، إذا ما وضعنا 
في الحسبان أَن مذهب اإلباِضية آخذ بأكثر األدلة االجتهادية ذات الصلة بالمقاصد الشرعية. 
ولئن كان مذهب الحنفية آخًذا باألدلة االجتهادية فإن ثمــة أدلة منها اعتمدها اإلباِضية ولم 
يعتمدها الحنفيــة، أو ضيقوا دائرة العمل بها. فســّد الذرائع اعتمــده اإلباِضية بينما يالحظ 
إقالل الحنفيــة الواضح في األخذ به. كما لــم يأخذوا بدليل المصلحة المرســلة أو أَنهُ جاء 
عندهم ضمن دليل االستحسان كما يرى البعض. على أَنهُ يبدو أن محدودية حاالت الربط بين 
المســائل واالجتهادات في كتاب المصنف ِإنَما ترجع إلى أن أكثر مــا جاء فيه هو منقول عن 
غيره من المشايخ والفقهاء، وأن نظر الشــيخ الكندي ظل في معظم األحوال مركًزا على نقل 

هذه المسائل من دون العناية بربطها بمقصود الشارع.
ة إقالل أيًضا في كتاب المصنف في اإلشارة لألساِس الذي بني عليه االجتهاد من استحسان  ـ  2 ثم

أو مصلحة أو سد ذريعة، وإن كان يمكن استنباط ذلك من العبارات وسياقها وذلك بالمقارنة 
مع كتاب الحاشية الذي يشير إلى ذلك صراحة في الغالب.

يالحظ أن أكثر اإلحاالت التي وردت في كتاب حاشية ابن عابدين ترجع إلى دليل االستحسان،  ـ  3
وربما يعود ذلك إلى أن األدلة األخرى التي يبنــى عليها من عرف وضرورة ورفع ضرر وحرج 
ِإنَما يرد عبر االستحســان، كما يعود إلى أن الحنفية لم يعتمدوا أو يتوســعوا في بعض مقدر 

وذي صلة مباشرة من األدلة، مثل سد الذرائع والمصلحة المرسلة.
نظًرا العتماد اإلباِضية للمصلحة المرســلة وارتباط المصلحة المرســلة بالسياســة الشرعية  ـ  4

القائمة في األســاس على تقدير مصالح الرعية، فقد جاءت مســائل كثيرة في كتاب المصنف 
بني فيها االجتهاد على مقتضيات السياسة الشرعية.

واهللا الموفـق...
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خرجت الندوة الخامسة من ندوات تطور العلوم الفقهية (المقاصد الشرعية)
والتي أقيمت في الفترة: 18 - 21 صفر 1427هـ/ 18 - 21 مارس 2006م
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علم المقاصد مبدأ قرآِنّي جاء مع الدين من أول يوم، األمر الذي يعني أهمية دراسته في  ـ  1
ضوء تلك النصوص والغوص في أعماقها؛ للخروج ببلورة واضحة على أساسها يتعامل مع 
هذا الفنّ، علًما يجمع بين كشــف أسرار التشريع من ناحية واستنباط األحكام من ناحية 

أخرى.
أولويــة العناية بعلم المقاصد ودراســته، وعدم ترجيح أهميته على أهمية دراســة علم أصول  ـ  2

الفقه، فال بد من العناية بالعلمين مًعا، واعتبار أن كال منهما يكمل اآلخر وال يســتغني عنه، 
كما ينبغي عدم إغفال تدريسهما بالمؤسسات الشرعية مًعا جنًبا إلى جنب، وهذه هي النظرة 

المتوازنة التي ينبغي األخذ ِبها.
يمثــل علم المقاصد مشــروًعا كبيًرا يعتني بشــمولية الضــرورات الخمس؛ وصــوًال بالحقوق  ـ  3

اإلنسانية إلى أرفع مراتبها.
ا على ما قيل فيه وكتــب، ويحتاج لضبطه  ـ  4 لم يزل علم «المقاصد الشــرعية» علًمــا غًضّ

ضبًطا يمكن من جعله قابــًال لتفريع الجزئيات الفقهية عليه في الفــروع الفقهية، وهذا 
يعني إعطاء مزيــد أهمية وعناية من المتخصصين من علمــاء وباحثين عن طريق صرف 
تهم إليه لتبدأ الخطوة األولى من خطوات ربط هذا العلم المضبوط المقعد له بالواقع  ِهم

التطبيقي.
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أهّمية إشاعة الندوات والحوارات المتعلقة بدراســة المقاصد الشرعية في المؤسسات العلمية  ـ  5
والمحافل الثقافية سعًيا إلعطائها حقّها من البحث والدراسة ولفت النظر إلى أهّميتها.

المقاصد الشــرعية هي حياة الفقــه وروحه اللتان تضمنــان له حيوية واســتمرارية وتالؤًما  ـ  6
مع الواقع، ما يعني أنّها الســبيل إلى نهضة الفقه اإلســالمي وتفعيله فــي الحياة في ظالل 
النداءات المتكررة بضرورة تجديد الفقه اإلســالمي ودراســاته، ولذلك توصي الندوة بجعل 
المقاصد ســبيًال للتجديد والنهوض بالفقــه عن قالب الجمود واالنغــالق، واالنطالق به من 
جانبه التنظيري في الدراسات الحديثة إلى الجانب العملي الستيعاب مستجدات العصر وحلّ 

مشكالته.
ة أحوج ما تكون إلى فكــر علمائها الذين يظهرون  ـ  7 التأكيــد على فتح باب االجتهــاد، وأن األم

مســالك الشــريعة ومرونتها مع ثبات قيمها ومبادئها، فلكل عصر تعقيداتــه التي تختّص به 
وظروفه التي تحيط بــه ويبقى الفكر النير المعتمد على ترجيــح جانب المصلحة من منطلق 

المقاصد في منظومة االجتهاد في كل عصر ومصر.
ا يستدعي االعتراف لهم  ـ  8 التراث الفقهي لعلماء المســلمين ثرّي بمنثورات علم المقاصد، ِمـم

بالفضل والعناية بدراســة نتاجاتهم، ليبدأ عالم هذا العصر من حيــث وقف من قبله ويبني 
فوق ما انتهت إليه لبنات بناء من ســبق، وقد ترك الســابقون لالحقين الشيء الكثير الذي 
ـ «ماذا  يحتاج إلى مشمر جاد وباحث كفء يأتي بالجديد، وال يقف عند عتبات أبواب التغنّي ب

حق؟». ترك السابق لال
االهتمام بكتب التراث اإلباضي من أجل تحقيقه تحقيًقا علمًيا وفق أضبط المناهج المعتمدة،  ـ  9

وتكثيف الدراســات االســتقرائية له لتحديد مالمح التفكير المنهجي ومعالمه، وإبراز ما فيه 
من مكنونات مقاصدية، ومقارنته مع المدارس الفقهية األخرى.

توجيه عناية الباحثين في الدراســات العليا الختيار موضوعات رســائلهم وأطروحاتهم ضمن  ـ  10
الدراســات المقاصدية التأصيلية والتطبيقيــة لإلفادة من نتاج الفقهاء الســابقين، وتوظيف 

نتائج هذه الدراسات في االجتهاد الفقهي المعاصر.
التأكيد على من يتصدر للفتوى لبيان األحكام الشــرعية أن يستحضر المقاصد الشرعية حال  ـ  11

فتواه.


