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البد مف دراسة كؿ فف؛ البداءة في دراسة مبادئو ,فمبادئ العموـ ىي المفاتيح الكمية لمعمـ ,فاألصؿ في

طالب العمـ الذي يبدأ بدراسة أي عمـ أنو يجيمو ,فيو ال يدري ما ىذا العمـ ,فينبغي أف يخرج مف ىذا

الجيؿ إلى عمـ كمي ,ثـ يخرج مف ىذا العمـ الكمي إلى عمـ تفصيمي ,ىذه المنيجية في طمب عمـ الفنوف:

أف تبدأ أوال بالخروج مف الجيؿ إلى عمـ كمي؛ عمـ كمي بيذا العمـ ,تتصور ىذا العمـ مف جية كيفيتو

ومعناه ,وىذا يحصؿ بمعرفة المبادئ ,فالمبادئ تتعمـ بيا العمـ الكمي ليذا الفف ,وبعد معرفة العمـ الكمي

لمفف ,ينتقؿ إلى العمـ التفصيمي ,ومف األخطاء التي يقع فييا طبلب العمـ أنيـ ينتقموف مف الجيؿ إلى
التفصيؿ ,واالنتقاؿ المباشر مف الجيؿ إلى التفصيؿ لو أثره عمى الطالب مف ثبلث جيات-:
ٔ) إجادة الفف .
ٕ) محبة الفف .

ٖ) معرفة أس ارره .

وىذا ينطبؽ عميو قوؿ العرب( :كيؼ يطير ولما يريٍّش) فيحتاج األمر إلى مرحمة ,لكي يكوف التعمـ

نافعا قوياَ ََ ََ ََ ثابتاَ ََ ,ويكوف بيذه المنيجية المذكورة مر بالمعرفة الكمية لمفف ,وفييا يتعمـ أىـ المبادئ,
وأىـ المبادئ ىو التعريؼ ,وىو أف تعرؼ معنى العمـ ,وىذا التعريؼ ىو مفتاح المبادئ ,والمبادئ مفتاح

العمـ ,ولذلؾ يقوؿ اإلماـ البرماوي في ألفيتو في أصوؿ الفقو – وىي نافعة جدا -أسماىا بػ "النبذة األلفية":
أقوؿ فييا:حؽ كؿ مف طمب

عمماَ ََ تصور لو قد انتسب
ال جية التفصيؿ في حقيقتو

مف حيث معناَ ََ جامع لكثرتو
ومف يحصؿ حاصبل مطموؿ
فػطمب المجيػوؿ مستحيؿ
ىذه األبيات في المبدأ األوؿ الذي ىو التعريؼ,

* القسم األول :مبادئ عمم المقاصد ,وفيو من المباحث ما يمي:
المبحث األول :تعريف مقاصد الشريعة وأسمائيا.

الشؾ أف (مقاصد الشريعة) مركب ,واالسـ إذا كاف مركباَ؛ فممعمماء في تعريفو منيجاف:

المنيج األوؿ  :تعريفو باعتباريف:

أوالَ ََ :باعتباره مركبا ,وىذا معناه تعريفو باعتبار مفرداتو ,أي تعرؼ كؿ كممة باستقبلؿ.
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ثانياَ ََ :تعريفو باعتباره لقباَ ََ ََ ََ ََ ََ ََ ,باعتبار مزج الكممات حتى يصبح لقباً عمى عمـ ,وىؤالء ىـ
األكثر ,ووجية نظرىـ ,أف معنى كؿ كممة يؤثر في المعنى الكمي,
المنيج الثاني :أف يعرفوه باعتباره لقباً ,فيـ ال يعتبروف بالمفردات ,بؿ بالمعنى الكمي ليذا العمـ,

فيكتفوف بتعريفو لقباً.

والذي عميو األكثر ىو األوؿ وىو األدؽ ,وىو الذي سنسير عميو في تعريؼ "مقاصد الشريعة"؛ فنعرفو

باعتبار مفرداتو فيي مركبة مف كممتيف " :مقاصد" و "الشريعة".
المنيج األوؿ :أوالً :باعتباره مركباً-:

أوال :تعريؼ "المقاصد" لغة واصطبلحاً:

المقصود مف ىذا ,ىو الربط بيف المعنى المغوي والمعنى االصطبلحي ,ومعرفة النسبة بيف المعنييف

فػ:

ِ
ٔ) المقاصد لغةً :فالمقاصد جمع مفردىا ِ
المقصد" مصدر ميمي ,مشتؽ مف
مقصد ,و"
مقصد أو
َ
قَص َد ,وىو عمى وزف ِ
مفعؿ ,وىذا الوزف في لغة العرب يستعمؿ في الزماف والمكاف والمصدر:
َ
ِ
القصد,
فإذا استعمؿ " المقصد " في المصدر فيكوف ىو
َ
ِ
المقصد " ىو المقصود فيو,
واذا استعمؿ في المكاف فيكوف "
واذا استعمؿ في الزماف فيكوف بمعنى الزماف المقصود فيو,
ِ
المقصد " في الغاية المقصودة ,فتقوؿ مثبلً :مقصدي مف الكبلـ معؾ نصحؾ,
وقد يستخدـ "

ومقصدي مف التغميظ عميؾ؛ النصح لؾ ,أي غايتي ومقصدي ىو نصحؾ.
 معاني " القصد " في المغة ,فيو لو ٍ
معاف كثيرة منيا:

أ) األَـ :والمقصود ىو المأموـ ,واألـ :ىو القصد المستقيـ.

ب) االعتزاـ ,والتوجو ,واتياف الشيء ,واالعتماد(أي العمد إلى الشيء) ,تقوؿ مثبلً :قصد الحجاج

أموا تمؾ الجية واعتمدوىا ,ويقاؿ :قصد فبلف فبلناً إذا توجو
البيت الحراـ ,أي توجيوا إلى البيت الحراـ و ّ
إليو ,سواء كاف التوجو بخير أو بشر ,ومنو حديث جندب بف عبداهلل البجمي  قاؿ :إف رسوؿ اهلل 

بعث بعثاً مف المسمميف إلى قوـ مف المشركيف ,وأنيـ التقوا ,فكاف رجؿ مف المشركيف إذا شاء أف يقصد إلى

رجؿ مف المسمميف ,قصد لو فقتمو ,واف رجبلً مف المسمميف قصد غفمتو ...,الحديث
يتوجو ,وقصد :توجو.

{رواه مسمـ}ٕٜٛ:

يقصد:أي

ت) استقامة الطريؽ :ومف ىذا المعنى :االقتصاد ,واالقتصاد في لغة العرب يطمؽ عمى كؿ ما لو
طرفاف؛ إفراط وتفريط وىو وسط بينيما ,وقصد السبيؿ ىو الطريؽ المستقيـ المؤدي إلى المطموب ,ﭧ
ﭨ ﭽ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭼ

{النحؿ,} ٜ :

يقوؿ ابف جرير الطبري –رحمو اهلل(:-والقصد مف

الطريؽ ,المستقيـ الذي ال اعوجاج فيو){ ,تفسير الطبري ج/ٔٚصٗ ,}ٔٚويقوؿ الشوكاني -رحمو اهلل (:-والقصد
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(فتح

القدير ج ٖ  /ص ٕٗٔ) ,نجمع بيف المعنييف فنقوؿ قصد السبيؿ ىو(:الطريؽ المستقيـ الذي ال اعوجاج فيو ,وىو
الموصؿ إلى المطموب) ,والقصد في المعيشة :ىو أال يسرؼ المرء وال يقتر ,يقاؿ :فبلف مقتصد في النفقة,
أي أنو معتدؿ ومتوسط ,ال إفراط وال تفريط.

ث) السيؿ الذي ال مشقة فيو ,يقاؿ :طريؽ قاصد :أي مستقيـ ,ليست فيو مشقة ,وسفر قاصد :أي
سيؿ قريب ,ليست فيو مؤنو ومشقة وكمفة ,ﭧ ﭨ ﭽ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
وموضعا قر ًيبا سيبل)
قاصدا ,يقوؿ:
وسفر
ًا
ﭫ ﭬﭭﭼ {التوبة ,}ٕٗ :قاؿ الطبري -رحمو اهلل(:-
ً
ً
الطبري ج ٗٔ  /ص ٔ ,)ٕٚأي :لو كاف الموضع قريبا سيبل ال مشقة فيو وال كمفة فيو ألتبعوؾ ,ولكف بعدت

(تفسير

عمييـ الشقة ,وكاف فيو كمفة وتعب ,لـ يتبعوا النبي .

ج) االعتداؿ والتوسط :ﭧﭨ ﭽ ﰉ ﰊ ﰋ ﭼ

{لقماف,}ٜٔ :

يقوؿ القرطبي  -رحمو اهلل (:-قاؿ:

ﭽﰉ ﰊ ﰋ ﭼ :أي توسط فيو ,والقصد :ما بيف اإلسراع والبطء ,أي ال تدب دبيب المتماوتيف ,وال
تثب وثب الشطار){ ,تفسيرالقرطبي(جٗٔ/صٔ ,})ٚوفي الحديث(القصد القصد تبمغوا){البخاري ,ٖٙٗٙ:احمدٖٕٓٔٔ} ,أي
عميكـ بالقصد مف األمور في القوؿ والفعؿ ,وىو الوسط بيف الطرفيف ,قاؿ الحافظ ابف حجر– رحمو اهلل(:-

والقصد األخذ باألمر

األوسط) {,فتح الباري(ج ٔ/ص٘})ٜ

.

ح) العدؿ :يقاؿ يقصد في حكمو ,أي :يعدؿ ,فيو عادؿ في حكمو.
كؿ ىذه المعاني موجودة في كتب القواميس.

خ) وجاء في مذكرة ألقاىا الشيخ عبداهلل الغدياف – حفظو اهلل  -عمى طبلب المعيد العالي لمقضاء,
المص َم ُـ عمى فعمو) ,قاؿ الشيخ(:ىذا
ص ِم ُـ عمى الفعؿ ,والمقصود :ىو األمر
َ
الم َ
(أف القصد لغة :العزـ ُ
بالنسبة إلى الناس ,أما بالنسبة هلل فيو اإلرادة) .
* وقد انتزع بعض الباحثيف ,معاني لمقصد في المغة لـ ترد في القواميس ,ولكف أخذىا مف األضداد,

والشيء قد يعرؼ بضده ,وذكر منيا بعضيـ ثبلث معاني:

د) يستعمؿ الفعؿ " قصد " ضد :لغا يمغو ,ولما كاف المغو معناه :الخمو عف الفائدة؛ فإف القصد ىو

حصوؿ الفائدة.

ذ) يستعمؿ الفعؿ " قصد " ضد :ليا يميو ,ومعناه :الخمو عف الغرض الصحيح ,فيو يميو ,ليس لو

غرض صحيح ,فيكوف القصد :ىو حصوؿ الغرض الصحيح.

ر) يستعمؿ الفعؿ " قصد " ضد :سيا يسيو ,السيو قريب مف النسياف ,وىو :فقد التوجو ,أو :الوقوع

في النسياف ,فيقاؿ فعؿ ذلؾ ساىياَ ًَ ,يعني :لـ يقصد ,فيكوف القصد حصوؿ التوجو ,والخروج مف النسياف,
والسبلمة مف النسياف ,فيذه المعاني زائدة عمى ما في كتب القواميس ,ولكنيا مف المغة ,ألنيا مذكورة في
كتب المغة أف قصد ,ضد كذا ,فإذا عرفنا معنى الضد ,عرفنا معنى القصد.
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 مناسبة المعنى المغوي لممعنى االصطبلحي:

كؿ المعاني المذكورة مناسبة لممعنى االصطبلحي لمعنى " المقاصد " ,فمقاصد الشريعة فييا

االستقامة ,وىي سيمة ,سمحة ,قريبة ,ألنيا مف الشريعة؛ و الشريعة سمحة وسيمة وقريبة ,وفييا التوسط
واالعتداؿ ,ألنيا مف الشريعة ,و الشريعة وسط ,وفييا العدؿ التاـ ,فكؿ ما يخالفيا البد فيو مف ظمـ ,إال

الشريعة ففييا العدؿ التاـ ,ولذلؾ حقوؽ اإلنساف في الحقيقة مف مقاصد الشريعة ,ألف فيو العدؿ لجميع

األطراؼ ,بؿ لجميع البشر ,مف المؤمنيف والكفار ,والعدؿ التاـ معناً لغوي ,إال أف أقرب المعاني وألصقيا
وأقربيا لمذىف ىو :معنى التوجو والعمد إلى الشيء ,وىو الذي نستطيع أف نعبر عنو باإلرادة ,والقصد
والتوجو إلى الشيء قد يكوف حسياً ,وقد يكوف معنوياً ,فيكوف حسياً بالفعؿ ,تقوؿ مثبلً :قصدت كمية

الشريعة ,يعني :ذىبت إلييا ,وقد تقوؿ وأنت في بمدؾ :أنا أقصد كمية الشريعة ,يعني :أنا أريد كمية
الشريعة ,ىو ال يذىب إلييا مف بمده ,لكف يتمنى ويريد أف يكوف فييا.

أحد مف أىؿ العمـ عرؼ المقاصد بذاتيا ,لكف عند النظر إلى
ٕ) " المقاصد " اصطبلحا ,لـ يوجد ٌ
استعماؿ أىؿ العمـ ليذه الكممة؛ نجد أف المعنى االصطبلحي لممقاصد ىو المرادات ,فالمقصد ىو المراد
فيقولوف :مراد اهلل مف الخمؽ أو مقصد اهلل مف خمؽ الجف واإلنس عبادتو ,والمعنى مراد اهلل مف خمؽ الجف

واإلنس ,ويقولوف :مقاصد المكمفيف ,يعني :مرادات المكمفيف ,فإذا أضافوا المقصد إلى شيء فالمقصود بو:

المراد.

ثانياً :معنى " الشريعة " لغةً واصطبلحاً,
ٔ) " الشريعة " لغة لو ٍ
معاف متعددة منيا:
أ) الظاىر المستقيـ مف المذاىب.

ب) مورد الشاربة الماء.

ت) مورد الماء الذي تشرع فيو الدواب.
ث) مورد الشاربة التي يشربيا الناس ,يقاؿ شرعت الدواب :أي ذىبت إلى مورد الماء الذي تشرع

فيو ,ويقاؿ :شرع الناس :أي ذىبوا إلى الشاربة التي يشربوف منيا ,والغالب أف موارد الماء التي تسمى

بالشريعة ,تكوف مواضع ينحدر إلييا ,مف عمو إلى أسفؿ فيي في األسفؿ ,ولذلؾ العرب_ إلى اليوـ _
تسمي الوادي بيف الجبميف الذي يسير فيو الماء شريعة.
ج)

وتأتي بمعنى السنة ,وتأتي بمعنى الديف ,وبمعنى الممة ,وبمعنى المنياج ,وبمعنى الطريؽ.

* ومناسبة المعنى المغوي لممعنى الشرعي ظاىرة جداً ,أما كوف الشريعة ىي :المنياج ,والممة,
والديف ,فاألمر واضح ,وأما كونيا مورد الشاربة ,فالمناسبة أف الماء فيو حياة كؿ شيء ,كما ﭧ ﭨ ﭽ
ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﭼ {ألنبياء ,}٠٣ :قاؿ ابف جرير _رحمو اهلل_ (:وأحيينا بالماء الذي
ننزلو مف السماء ك ّؿ شيء){ .تفسير الطبري (ج  / ٔٛص ٖٗٗ)} ,وقاؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية ػ رحمو اهلل ػ(:الماء
سبب لحياة النبات والحيواف){,مجموع الفتاوى(ج  / ٜص  ,})ٕٛٛإذاً الماء فيو حياة كؿ شيء ,وديف اإلسبلـ الذي
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ىو الشريعة؛ سبب لمحياة الحقيقية لمنفوس ,فالحياة الحقيقية لمنفوس ىي بالشريعة ,كما ﭧ ﭨ ﭽ ﯛ
ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﭼ

{األنفال,} ٤٢ :

فكما أف الماء سبب لحياة النفوس؛

فالشريعة سبب أعظـ لحياة النفوس وىنا المناسبة بيف الماء والديف ,والشريعة سبب لمحياة والسعادة الحقيقية
في األرض.

ٕ) " الشريعة " في االصطبلح ,فالشريعة في االصطبلح العاـ لشرائع األنبياء جميعا ,ىي كما قاؿ

ابف حزـ ػ رحمو اهلل ػ(:الشريعة :ىو ما شرعو اهلل  عمى لساف نبيو  في الديانات أو عمى ألسنة أنبيائو
 قبمو){,رسائؿ ابف حزـ(جٗ/صٔٔٗ)} ,وقاؿ النووي ػ رحمو اهلل ػ( :الشريعة :ما شرعو اهلل لعباده مف الديف),

وىذا يشمؿ كؿ ما شرعو اهلل عمى لساف األنبياء ,قاؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية ػ رحمو اهلل ػ (:الشريعة :كؿ ما

شرعو اهلل مف العقائد واألعماؿ){مجموع الفتاوى(ج/ٜٔص.})ٖٓٙ
* ] لمفائدة:

ىذه الشريعة العامة تنوعت إلى أربعة أنواع:

ٔ)

شرع منزؿ :فيو حقيقة الشرع الذي نزؿ عمى جميع األنبياء.

ٕ)

شرع مبدؿ :مثؿ الشرع الموجود عند الييود والنصارى وحرفوه ,وكما ىو موجود عند بعض

ٖ)

شرع ُمتَأوؿ :والمقصود بالمتأوؿ ىو ما ينسب إلى الشرع تقربا ولـ يرد فيو ,كالبدع.

الفرؽ التي تنتسب إلى اإلسبلـ.
ٗ)

شرع منسوخ :فكؿ شرائع األنبياء  نسخت ببعثة النبي .[ 

إذاً الشريعة بمعناىا العاـ :كؿ ما شرعو اهلل  مف العقائد واألعماؿ عمى لساف نبي مف أنبيائو,

وحقيقة الشريعة وموجبيا مف ىذا المعنى إتباع الرسؿ والدخوؿ تحت طاعتيـ.

تعرفوف الشريعة بما ىو مشتؽ منو ,فتقولوف :ما شرعو اهلل...؟
وقد يقوؿ قائؿ :كيؼ ٍّ

فنقوؿ ىذا الدور غير حقيقي ,ىذا دور لفظي ,ألف شرع ىنا بالمعنى المغوي ,فبل يتوقؼ معرفة معنى

"الشريعة" عمى معنى " شرع " ,ألف " الشريعة " بالمعنى االصطبلحي ,و"شرع" بالمعنى المغوي ,فمعنى

"شرع" :سف ,ولذلؾ قاؿ النووي بعد تعريفو(:وقد شرع ليـ شرعا أي :سف) ,فيو يشير إلى ىذه الحقيقة ,أي
الم َع َرؼ ,فبل تتوقؼ معرفتنا لمعنى "شرع" عمى معرفتنا
أف " شرع " بالمعنى المغوي ,فيو ليس جزئا مف ُ
معنى الشريعة في االصطبلح.
أما الشريعة بالمعنى الخاص :فنعني بو الشريعة المعيودة ,وىي شريعة محمد  ,و(اؿ) في

"الشريعة" لمعيد ,وفي المعنى العاـ (اؿ) فييا لمجنس ,والشريعة بالمعنى الخاص كما قاؿ شيخ اإلسبلـ ابف
تيمية ػ رحمو اهلل ػ (:الشريعة وىى ما شرعو اهلل ورسولو مف الديف) {مجموع الفتاوى(جٗ/ص ,})ٖٗٙوقاؿ

أيضاً(:الشريعة إنما ىي كتاب اهلل وسنة رسولو وما كاف عميو سمؼ األمة فى العقائد واألحواؿ والعبادات
أبو محمد الكمزاري
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واألعماؿ والسياسات واألحكاـ والواليات والعطيات) {مجموع الفتاوى(ج/ٜٔص ,})ٖٓٛأي كؿ ما جاء بو محمد ,

وموجبو وحقيقتو في قولو ػ رحمو اهلل ػ (:الشريعة ىي طاعة اهلل ورسولو وأولى األمر منا)

{مجموع

الفتاوى(ج/ٜٔص.})ٖٜٓ

وىناؾ ِمف العمماء مف يطمؽ الشريعة في االصطبلح عمى العبادات ويخرج العقائد ,يقوؿ شيخ اإلسبلـ

ابف تيمية ػ رحمو اهلل ػ (:ومف العمماء والعامة مف يرى أف اسـ الشريعة والشرع ال يقاؿ إال لؤلعماؿ التي

يسمى عمميا عمـ الفقو) {مجموع الفتاوى(ج/ٜٔصٖٓٔ)} ,وبيذا أخرجوا العقائد ,وىذا منيج لبعض أىؿ العمـ ,وال

ي ازؿ يستعمؿ إلى يومنا ,ولو تأممنا في تقسيمات الجامعة لوجدناىا مبنية عمى ىذا االصطبلح ,ولو كاف

باالصطبلح العاـ لكاف الجامعة اإلسبلمية – مثبلً  -ىي كمية الشريعة,أي :كؿ الكميات جامعة الشريعة,

ولكف باالصطبلح الخاص وجدنا بقية الكميات ,فأطمقت عمى كمية الشريعة ىذا المسمى ألنيا تيتـ بباب

الفقو ,وىذا عمى االصطبلح الخاص واال فالسمؼ يطمقونو عمى كؿ ما جاء بو محمد  ,وليذا يعرؼ كثير
مف المتأخريف "الشريعة " بأنيا( :األمر والنيي والحبلؿ والحراـ والفرائض والحدود والسنف واألحكاـ) ,فيذا

قصر لػ"الشريعة" عمى معنى خاص.

"

وقد يقاؿ َلـ ال نقوؿ كما يقوؿ كثير مف ال ُكتاب "مقاصد الشريعة اإلسبلمية"؟ أي :نضيؼ " اإلسبلمية
فنقوؿ :أف المقصود بػ"الشريعة " ىنا ىي الشريعة اإلسبلمية التي جاء بيا نبينا محمد  ,وألنو

المتبادر إلى الذىف عند اإلطبلؽ ,وألنيا المعيودة ,فػ(اؿ) ىنا لمعيد ,فبل حاجة لزيادة قيد "اإلسبلمية".
فإف قاؿ قائؿ :إف القيد يزيد فائدة .قمنا :إف كاف المقصود مف الفائدة التخصيص فميس بصحيح ,ألف

اإلسبلـ كالشريعة سواء بسواء ,فاإلسبلـ لو معناً عاـ ىو ديف األنبياء ,ولو معناً خاص وىو ما جاء بو

محمد  ,فمو ذكرنا "اإلسبلمية" لمتخصيص؛ الحتجنا إلى قيد آخر ,ولف يفيد ىذا القيد التحديد إال بالعيد,
والعيد أغنت عنو " الشريعة " ,ولذلؾ ذكره زيادة ال حاجة إلييا ,وال يأتي بمزيد فائدة ,ألف ما يقاؿ في

"الشريعة " يقاؿ في "اإلسبلـ".

أبو محمد الكمزاري

منتديات نور اليقين

www.noor-alyaqeen.com

مـقـاصـد الـشـريـعـة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

7

ثانياً :المعنى المقبي لمقاصد الشريعة

( أي :الثاني مف المنيج األوؿ في تعريؼ مقاصد الشريعة) ,إذا نظرنا إلى المتقدميف مف أىؿ العمـ ال
نجد عندىـ تعريفاً ٍ
لعمـ يسمى ب" مقاصد الشريعة " ,لكف نجد عندىـ ىذا االسـ ,فنجد عندىـ مقاصد

الشارع ,ومقصود الشارع ,ومقاصد الشرع ,ولو عندىـ معنى لكف ال باعتباره عمماً ,إذ لـ يكف عند المتقدميف
عمـ يسمى بػ" مقاصد الشريعة " ,ولكنو باعتبار أنو مصطمح ,وليس بمحدث ,والدليؿ :إف العمماء كاف يرد

في كبلميـ ىذا المفظ ومف ذلؾ:

ٔ) قوؿ اآلمدي ػ رحمو اهلل ػ (:مقصود الشارع مف شرع الحكـ)

{اإلحكاـ لآلمدي (ج ٖ  /ص .})ٕٜٛ

ٕ) قوؿ القرافي ػ رحمو اهلل ػ (:مقصود الشارع ضبط األمواؿ عمى العباد ,ألنو أنمط بيا مصالح

دنياىـ وأخراىـ).

ٖ) قوؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية ػ رحمو اهلل ػ (:وما كاف أبمغ في تحصيؿ مقصود الشارع كاف أحب

إذا لـ يعارضو ما يقتضي خبلؼ

ذلؾ){,مجموع الفتاوى(ج ٕٔ /ص.})ٖٓٛ

ٗ) وكذلؾ قولو ػ رحمو اهلل ػ (:فأعرضوا عف مقصود الشارع وحكمتو في تحريـ ىذه األشياء)

{الفتاوى

الكبرى(ج /ٙص.})ٖٚ

٘) قوؿ ابف القيـ ػ رحمو اهلل ػ (:مقصود الشارع مف إراقة دـ اليدي واألضحية التقرب إلى اهلل

سبحانو){إعبلـ الموقعيف (جٔ/صٖٔٓ)} ,والمراد مف ىذه النقوالت أف ىذا المصطمح كاف مستعمبل عند المتقدميف,
مصطمح لو معنى.
لكف ال عمى أنو عمـ ,كاف يسمى مقصود الشارع ,وانما
ٌ
وكاف مرادىـ مف قوليـ ( مقصود الشارع)؛ ىو معناً خاص ,وىو تعميؿ األحكاـ الشرعية بالغايات

المقصودة مف جمب المصالح ودرء المفاسد ,مف ذلؾ  -مثبلً -قوؿ الغزالي ػ رحمو اهلل ػ (:ومقصود الشرع

مف الخمؽ خمسة ,وىو :أف يحفظ عمييـ دينيـ ونفسيـ وعقميـ ونسميـ وماليـ ,فكؿ ما يتضمف حفظ ىذه

األصوؿ الخمسة فيو مصمحة ,وكؿ ما يفوت ىذه األصوؿ فيو مفسدة ودفعيا مصمحة) {(المستصفىٗ ,})ٔٚىنا
الغزالي يبيف مقصود الشارع عنده ,وىو تعميؿ األحكاـ الشرعية ,فيي شرعت لحفظ ىذه األمور الخمسة,

وذلؾ بجمب المصالح ودرء المفسدة ,وقاؿ اآلمدي (:المقصود مف شرع الحكـ إنما ىو تحصيؿ المصمحة أو

دفع المضرة) {(اإلحكاـ لآلمدي(جٖ /ص ,})ٕٜٙإذاً مقصود الشارع ىو جمب المصمحة أو دفع المضرة,

و(المقصود) :مقصود الشارع مف تشريع األحكاـ جمب المصمحة أو دفع المضرة ,كذلؾ قاؿ شيخ اإلسبلـ

ابف تيمية ػ رحمو اهلل ػ (:ما اشتممت عميو الشريعة مف المصالح و المحاسف و المقاصد التي لمعباد في

المعاش والمعاد) {(مجموع الفتاوى(ج/ٛص ,})ٜٔٚىذا المعنى ليذا المصطمح ,آؿ عند المتأخريف إلى ما سمي بػ"
عمـ مقاصد الشريعة " ,وىو ال يخرج عف ىذا المعنى عند المتقدميف,وىو حفظ ىذه الكميات الخمس ,أو

بعبارة أخرى جمب المصالح ودرء المفاسد ,فعمـ مقاصد الشريعة ُيعنى بيذا الباب ,لكنو عند المتقدميف لـ
يكف عمماً ,وانما كاف مصطمحاً يذكر في أصوؿ الفقو وفي ثنايا الحديث ,ويعنى بو ما ذكرناه مف تعميؿ

األحكاـ مف جمب المصالح ودرء المفاسد ,فمـ يحتاجوا إلى تعريفو ,وأما المتأخروف فقد أخرجوا مقاصد
أبو محمد الكمزاري
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الشريعة بعمـ مستقؿ ,فاحتاجوا إلى أف يعرفوه ,فاجتيدوا في وضع تعريؼ ليذا العمـ ,واختمفت ألفاظيـ في

تعريفو ,وىي متقاربة المعنى ,إال أنيا تتفاوت في دقة المفظ ,ومف ىذه التعريفات-:
ٔ)

منيـ مف عرفيا بأنيا(:ىي الغاية مف الشريعة ,واألسرار التي وضعيا الشارع عند كؿ حكـ مف

أحكاميا) ,فمقاصد الشريعة قد تكوف في الشريعة كميا ,وىذا ما يسمى بالمقاصد العامة ,وىذا الذي عبر

عرؼ بقولو (:الغاية مف الشريعة) ,أي :المقصود مف الشريعة كميا ,مثؿ التيسير – مثبل ,-فالتيسير
الم ٍّ
عنو ُ
غاية في الشريعة ,فالشريعة كميا ُيسر ,مف أوليا إلى أخرىا ,ومف مقاصدىا التيسير ,وجمب المصالح ودرء

المفاسد ,لكف المقاصد قد تكوف في مسائؿ  ,وفي أبواب ,وفي كتب ,فمو قاؿ (:الغاية مف الشريعة) وسكت
النتقد لعدـ ذكره المقاصد الخاصة ,ولكنو قاؿ (:واألسرار التي وضعيا الشارع عند كؿ حكـ مف أحكاميا),

وىذا ما يعرؼ بالمقاصد الخاصة ,فكؿ حكـ فيو مقصد ,ىذا التعريؼ انتقده بعض الباحثيف مف جية دقة

األلفاظ ال مف جية المعنى ,حيث عبر بػ(األسرار) ,واألسرار لفظ استخدمو كثير الصوفية في ٍ
معاف فاسدة,
فاستخداـ ىذه المفظة في التعريؼ يخشى منو أف ُيػفيـ منو أف لمشريعة س اًر باطناً وحقيقةً ظاىرة ,وأيضاً (
التي وضعيا الشارع) ,ولـ يبيف أنيا مرادة ,فانتقد مف جيتيف-:
الجية األولى :أف لفظ ( الوضع) ليس لفظاً وارداً في النصوص ,واذا كاف المعنى صحيحاً فاإلخبار

بو عف اهلل صحيح ,ألف ىناؾ فرؽ بيف اإلخبار والوصؼ ,فالوصؼ بابو توقيفي ,وأما اإلخبار فبابو واسع,
يصح أف تخبر عف اهلل  بكؿ لفظ ال يكوف مذموماً ,لكف األولى أف يعبر باأللفاظ الواردة في الكتاب

السنة ,فيو أدؿ عمى المقصود ,وأبعد عف االعتراض.

الجية الثانية :أنو ال ُيشعر بأنيا مرادة عند التشريع ,والصحيح أف المقاصد أرادىا اهلل عند التشريع,
وىذا التعميؽ عمى ىذا المعنى لبياف دقة األلفاظ ,ال مف جية دقة المعنى.
ٕ) منيـ مف قاؿ بأنيا( :ىي ِ
الح َكـ المقصودة لمشارع في جميع أحواؿ التشريع) ,فعبر عف المقاصد

ِ
بالح َكـ ,لكف يبلحظ أف ىذا الكبلـ يشعر بالمقاصد العامة ,وال يدؿ داللة ظاىرة عمى المقاصد الخاصة,
ألنو قاؿ (:في جميع أحواؿ التشريع) ,واألصؿ في (الجميع) أف يشعر بالمجموع ,فالمجموع نص في الكؿ,
والجميع ظاىر في الكؿ.

ٖ) منيـ مف عرفيا بأنيا (:المصالح العاجمة واآلجمة لمعباد ,التي أرادىا اهلل  مف دخوليـ في

اإلسبلـ وأخذىـ بشريعتو).

ٗ) منيـ مف قاؿ (:ىي المصالح التي تعود إلى العباد في دنياىـ وأخراىـ ,سواء أكاف تحصيميا عف

طريؽ جمب المنافع أو عف طريؽ دفع المضار).

٘) منيـ مف عرفيا بأنيا (:ىي المعاني و ِ
الح َكـ ونحوىا التي رعاىا الشارع في التشريع عموما

وخصوصا مف أجؿ تحقيؽ مصالح العباد).
 )ٙمنيـ مف عرفيا بأنياِ (:
الح َكـ التي أرادىا اهلل مف أوامره ونواىيو ,لتحقيؽ عبوديتو واصبلح العباد

في المعاش والمعاد) ,ىذه بعض تعريفات المعاصريف لػ" عمـ مقاصد الشريعة ".
أبو محمد الكمزاري
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* أدؽ تعريؼ لمقاصد الشريعة :ىو أنيا (:ىي المعاني والحكـ التي أرادىا اهلل  في التشريعات,

عموما وخصوصا لتحقيؽ عبوديتو ,واصبلح العباد في المعاش والمعاد),

فقولنا (المعاني) :جمع معنى ,والمراد بالمعنى عند األصولييف :العمة ,والعمة ركف مف أركاف القياس,

مبني عمى
بؿ ىي أدؽ أركاف القياس ,واختمؼ األصوليوف في تعريفيا وتفسيرىا اختبلفا كبي اًر ,وذلؾ ٌ
اختبلفيـ في معتقداتيـ,ػ والمعتقد يؤثر عمى كبلـ اإلنساف في أي فف مف الفنوف ,فبلبد أف يتأثر المتكمـ

بعقيدتو ,فبل يقاؿ ىذا يدرس النحو أو أصوؿ أو كذا  ,فبل أثر لو في العقيدة ,فيطمب ىذا العمـ عمى أي

أحد ,فيو يتكمـ مف عقيدتو ,فيكوف لو تأثير في تدريسو وكبلمو ػ ,لكنيـ يتفقوف في المعنى العاـ لمعمة,
فعندىـ تطمؽ عمى أمور ثبلثة-:

الحكـ) ,ويقصدوف بو :ما في نفس الفعؿ مف نفع أو ضر.
أ) (المعنى المناسب لشرعية ُ

ب) (ما يترتب عمى تشريع الحكـ وامتثالو مف ثمرة ومصمحة ,وىي جمب منفعة أو دفع مضرة),
والفرؽ بينيما أف األوؿ ىي ذات المصمحة المناسبة لتشريع الحكـ ,والثاني ىو ما يترتب عمى الفعؿ أو

الترؾ مف جمب مصمحة أو دفع مضرة.

ت) (ىو الوصؼ الظاىر المنضبط الذي يترتب عمى تشريع الحكـ عنده جمب منفعة لمعباد أو دفع

مضرة عنيـ) ,وىذه المعاني الثبلثة كميا صالحة ألف تراد ىنا لمعنى ( المعاني) ,لكف األولى ىو المعنى

الثالث ,ألنػا لو حممناه عمى المعنى األوؿ أو الثاني يكوف ذكر الحكمة بعد المعاني تك ار اًر لو في التعريؼ.
ومف المعموـ أف الحسنات والصالحات تعمؿ بعمتيف كميتيف )ٔ :ما تتضمنو مف جمب المنفعة )ٕ ,ما

تتضمنو مف دفع المفسدة والمضرة.

وكذلؾ السيئات تعمؿ بعمتيف كميتيف )ٔ :ما تتضمنو مف المضرة )ٕ ,ما تتضمنو مف الصد عف
المصمحة والمنفعة- ,مثبل -ﭧ ﭨ ﭽ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ
ﯰ ﯱ ﯲ ﭼ {العنكبوت ,}ٗ٘ :فبيف اهلل  الوجييف في الطمب ,فقولو:ﭽ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ
ﯨ ﭼ فيو بياف لما تتضمنو مف جمب المصالح ودفع المضار ,فيي تنياؾ ﭽ ﯦ ﯧ ﯨ ﭼ

فتدفع ىذه المضار ,وﭽ ﯪ ﯫ ﯬ ﭼ  ,والصبلة فييا ذكر اهلل  ,متضمنة لما في ذلؾ مف
المصالح العظيمة ,وىذا باب عظيـ عند أىؿ العمـ ,فما في العمؿ باب عظيـ في مقاصد الشريعة ,فيذا
الباب األوؿ؛ باب المعاني.
وقولنا ( ِ
الحكـ ) :جمع حكمة ,وليا عند أىؿ العمـ معناً عاـ ومعناً خاص؛

فمعناىا العاـ (:الغايات المحمودة المرادة في أفعاؿ اهلل  وشرعو) ,وىذا يشمؿ حتى العمؿ ,بعضيـ

إذا أطمؽ الحكمة فيو يريد ىذا المعنى ,فإذا قاؿ الحكمة أراد الغاية مف التشريع أو الخمؽ.

ومعناىا الخاص (:األمر الذي ًج َُعؿ الوصؼ مف أجمو عمة) ,أي مثبل :عمة قصر الصبلة في
السفر ىو السفر ,ألنو وصؼ ظاىر منضبط ,فالحكمة التي جعمت السفر عمة؛ ىي أف في السفر مشقة,
فوجود الشقة ىو الذي جعؿ السفر عمة ,لكف لـ ُي َعمؿ بالمشقة ألنيا ال تنضبط ,والعمة البد أف تكوف
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فعمؿ بالوصؼ الذي اشتمؿ عمى ىذه الحكمة ,ولو أف شخصاً قاؿ :لماذا نعبٍّر بالمعاني والحكـ
منضبطةُ ,
ونحتاج إلى تعريفيا؟ فمنا أف نعبر عنيا بقولنا :الغايات ,فنقوؿ :الغايات التي أرادىا اهلل  مف التشريع,
ويكوف المعنى صحيحا ,لكف األكثر في استعماؿ أىؿ العمـ ىو التعبير بالمعاني والعمؿ والحكـ ,والتعبير

بالغايات تعبير صحيح.

قولنا (:التي أرادىا اهلل) ,وبعضيـ عبر بقولو (:التي رعاىا الشارع أو وضعيا الشارع) ,ولكف قولنا(

التي أرادىا اهلل) أدؽ مف جميع العبارات ,وذلؾ لوجوه:
الوجو األوؿ :أف ىذا ىو المفظ الوارد في

النصوص ,ﭽ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﭼ {البقرة} ٔٛ٘ :

فيذا المفظ

وارد في النصوص.

الوجو الثاني :أف قولنا (التي أرادىا اهلل) ,فيو بياف أف ىذه الغايات والمعاني والحكـ ,مرادة هلل عند

التشريع ,وىذا ىو الحؽ ,وليس الثمرة – كما يقولو نفاة التعميؿ – فالكؿ متفؽ أف الشرع يحقؽ المصالح
ويدفع المفاسد ,ولكف ىؿ ىذه المصالح والمفاسد مرادة عند التشريع؟ أو ىي ثمرة حصمت عند التشريع؟

فأىؿ السنة والجماعة يقولوف ىي مرادة ,فاهلل  أرادىا ,فعندما أمرنا بالصبلة – مثبل -أراد أف تنيانا عف

الفحشاء والمنكر ,ثـ ىي ثمرة تحصؿ عند الفعؿ ,أما نفاة التعميؿ ,فيقولوف ليست مرادة ,يقولوف :أف اهلل

 عندما شرع الحكـ لـ يرد ىذه المقاصد وىذه المصالح ,ولكنيا حصمت فيي ثمرة ,ويشبو ىذا بما لو أف

أنساناً رأى ثعباناً فقصده فقتمو ,فإنو يكوف قد دفع مفسدة ,ولو أف شخصاً يجمس فوؽ بيتو ,فرمى حصاة
ٍ
ثعباف فقتمتو ,فيو دفع مفسدة ,فكبلىما دفع مفسدة ,لكف األوؿ أراد أف يدفع ىذه المفسدة
فوقعت عمى رأس
وفعؿ ما أراد ,والثاني نتج عف فعمو دفع المفسدة لكنو لـ يكف مريداً لو ,فيذه ىي صورة المسألة.

وقولنا(عموما وخصوص) ,ىذا قيد لمبياف ,لبياف أف المقاصد قد تكوف عامة وقد تكوف خاصة ,فقد

يكوف المقصود مراد مف الشرع كمو ,كؿ أجزاء الشرع فييا ىذا المقصود ,كما قمنا في اليسر ,فتحقيؽ اليسر

عي في الشرع كمو ,وىذا مف المقاصد العامة ,وقد يكوف المقصود في بعض الشرع ,فتحصيؿ
مقصود شر ً
العفة – مثبل– مقصود شرعي ,لكف تحصيميا ليس مقصودا في كؿ الشريعة ,أي ليست أحكاـ الشريعة كميا
تحقؽ ىذا المقصود ,وانما ىو محصؿ بأحكاـ معينة ,مثؿ النكاح وتحريـ النظر إلى النساء األجنبيات

ومصافحتيف واالختبلط بيف ونحو ذلؾ ,فيذا يحقؽ مقصود تحصيؿ العفة ,فيذا مقصد خاص ,وسيأتي,..

فقولنا(عموما وخصوصا) ىذا مف باب االحتراز ,حتى اليظف ٌّ
ظاف أف مقاصد الشريعة إنما ىي الممحوظة

في الشرع كمو ,بؿ نقوؿ :قد تكوف ممحوظة في الشرع كمو ,وقد تكوف ممحوظة في بعض األحكاـ الشرعية,
فيي مرادة ىنا.

وقولنا( لتحقيؽ عبوديتو) :ىذا فيو البياف والتصريح لممقصود األعظـ مف التشريع ,والحكمة الكمية مف
التشريع ,وىذه الحكمة الكمية تكفي العبد لبلمتثاؿ والتسميـ لمشرع ,فإذا جاءه األمر َعمِـ أف الحكمة فيو
تحقيؽ عبودية اهلل  بامتثالو ,وكذلؾ النيي إذا جاء عمـ أف الحكمة فيو تحقيؽ عبودية اهلل  باجتنابو,
فالمسمـ إذا جاءه األمر ال يتوقؼ فيو حتى يأتيو الحكمة ,كما يفعمو بعض المخذوليف ,وكذلؾ إذا جاءه
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النيي اليتوقؼ حتى يأتيو الحكمة ,بؿ ىنالؾ حكمة عامة يعمميا تدفعو لبلمتثاؿ وىي تحقيؽ عبودية اهلل
 ,وىي ممحوظة في كؿ التشريع ,ولذلؾ نجد في كتب أىؿ العمـ أف ىذا الحكـ تعبدي ,وىذا الحكـ

معمؿ ,كؿ األحكاـ تعبدية ,لكف التعبد ىنا مصطمح خاص ,يريدوف بو ما لـ تُعرؼ لو عمة خاصة ,والمعمؿ
ما عرفت عمتو ,فالحكمة الممتمسة مف التشريع ىو تحقيؽ عبودية اهلل  ,ثـ بعد ىذا إذا تبيف لممرء حكـ

يماف وتسميماً ,لكف اإلنساف تكفيو ىذه الحكمة الكمية لبلمتثاؿ,
أخرى فذلؾ نور عمى نور ,يزيده نو اًر ويقيناً وا ً
وقمنا ىذا؛ ألف مف الناس مف فيـ أف مقاصد الشريعة متعمقة بالمصالح والمفاسد الدنيوية ,فإذا جاء األمر

طالب بالحكمة ,وقد يخالؼ األمر بزعـ أف المصمحة بخبلفو ,ألنو نظر إلى مصمحة دنيوية قاصرة يراىا.

وقولنا (:واصبلح العباد في المعاش والمعاد) ,فيو بياف أف المقاصد قد تكوف في الدنيا ,وقد تكوف في

اآلخرة ,فالتسريع جاء لعمارة الدنيا واآلخرة ,وىذا أمر يجب التنبيو عميو,ألف مف الناس مف ظف أف الشرع

جاء لعمارة اآلخرة ,فأىمؿ الدنيا ,وجاء بما ُعرؼ بالدروشة ,واىماؿ أمور الدنيا ,فابتدع ىذه البدعة ثـ
ابتدع بدعاً في التعبد ,ومف الناس مف ظف أف مقصود الشارع إصبلح الدنيا وعمارتيا فقط ,فإذا حصمت لو
عمارة الدنيا بأي طريؽ مف الطرؽ حصؿ لو المقصود الشرعي ,فقد يترؾ النصوص الشرعية بحجة أف

مقصود الشارع عمارة الدنيا ,وعمارة الدنيا تحصؿ بطريؽ آخر ,وىذا األمر يكثر عند أىؿ السياسات وأىؿ
المناىج المنحرفة عف منيج السمؼ الصالح رضواف اهلل تعالى عمييـ ,فقاؿ بعض ىؤالء –مثبل (:-إف

مقصود الشارع مف النصوص المتعمقة بطاعة ولي األمر ىو إصبلح الرعية ,وما ليس فيو إصبلح الرعية
يجوز معارضة ولي األمر فيو) ,إذاً مقاصد الشريعة لعمارة الدنيا واآلخرة ,وال تكوف أحدىما منفكة عف

األخرى ,بؿ بينيما ارتباط كبير ,وقد نبو عمى ذلؾ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية ػ رحمو اهلل ػ في مواطف كثيرة مف
مجموع الفتاوى.

وقولنا في التعريؼ(عموما وخصوصا لتحقيؽ عبوديتو ,واصبلح العباد في المعاش والمعاد) ىذا يسمى

عند أىؿ العمـ بالقيود الكاشفة ,قيود بياف وليست قيود احتراز ,والقيد الكاشؼ ىو :قيد يبيف شيئاً ينبغي بيانو

وال يحترز بو عف شيء آخر ,ولكف يخشى أف ال يفيـ أو يخشى أف يظف القصور عنو ,فيذكر مف أجؿ أف

يبيف ىذا األمر فقط..

وقد يقاؿُ :يبلحظ أف ىذه التعريفات ليست تعريفا لػ" عمـ مقاصد الشريعة " ,وانما ىو تعريؼ لمقاصد
الشريعة ,أي :ىو تعريؼ لو باعتباره مصطمحا ,ال باعتباره عمما ,وكاف المفترض أف يعرفوه مف حيث أنو
عمـ؟

فإذا أردنا أف نعرؼ "عمـ مقاصد الشريعة "؛ فبل بد مف ذكر كممة (عمـ ) قبؿ مقاصد الشريعة ,فعمى

التعريؼ الذي اخترناه لو أردنا أف نعرؼ " عمـ مقاصد الشريعة " نقوؿ (:ىو العمـ بالمعاني والحكـ التي
أرادىا اهلل  في التشريعات ,عموما وخصوصا لتحقيؽ عبوديتو ,واصبلح العباد في المعاش والمعاد,

تأصيبل وتفريعاً) ,والمراد بقولنا( تأصيبلً)أي :المباحث النظرية المتعمقة بمعرفة مقاصد الشريعة ,كمبادئ
واستمداد وتاريخ مقاصد الشريعة وغيرىا ,فيي ليست مف الغايات والحكـ ,ولكنيا تأصيؿ لمعرفة ىذه
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المعاني والحكـ ,فزدنا ( تأصيبل) لندخؿ المباحث النظرية( ,وتفريعاً) أي :ما يتعمؽ بمعرفة وتحصيؿ تمؾ

المعاني والحكـ لمتشريع ,إذاً فعمـ مقاصد الشريعة فيو جانباف :الجانب التأصيمي التنظيري ,الذي البد منو

حتى نصؿ إلى معرفة المعاني والحكـ ,والجانب التفريعي وىو معرفة المعاني والحكـ ,وال ينبغي أف نكتفي
بالتأصيؿ كما ىو واقع الكتب اليوـ التي تتكمـ عف مقاصد الشريعة ,فيي مع كثرتيا تتكمـ فقط عمى

التأصيؿ والتنظير ,وال تُعنى بالمقاصد التفريعية ,واف ذكر شيء فيو عمى سبيؿ التمثيؿ مف غير عناية ,وال
ينبغي أف نخوض في تفريعات المقاصد بدوف أف نعرؼ مبادئيا وأصوليا ,ولذلؾ عمـ مقاصد الشريعة
ينبغي أف يكوف في باب التأصيؿ وينبغي أف يكوف في باب التفريع.
 لمقاصد الشريعة عند الميتميف بو أسماء منيا-:
ٔ) (مقاصد الشريعة) ,وىذا األشير.

ٕ) (مقاصد الشارع) ,كما في كتاب الدكتور الربيعة ( عمـ مقاصد الشارع) ,وال فرؽ بيف التسميتيف.
ٖ) (المقاصد الشرعية) ,كما ىو مكتوب في جدوؿ محاضرات طبلب الجامعة (المقاصد الشرعية),

وىذه التسمية قميمة االستخداـ عند الميتميف ,ولكف نجد نور الديف الخادمي سمى بيذه التسمية ,ويرى بعض

الميتميف أنو ال فرؽ بيف (مقاصد الشريعة) و(مقاصد الشارع) ,وىذا صنيع بعض الباحثيف الذيف كتبوا

بعنواف (المقاصد الشرعية) حيث نجدىـ تكمموا عف مقاصد الشريعة سواء بسواء ,والذي يظير أنو ينبغي أف
يكوف بينيما فرؽ ,فقولنا (:مقاصد الشريعة) يعني :أف نتكمـ عف مقاصد الشارع ,وىذا ال يستمزـ أف نتكمـ

عف مقاصد المكمفيف ,ألف مقصود المكمؼ ليس مقصوداً لمشارع ,إال إذا وافؽ مقصود الشارع ,فيكوف مف

باب الموافقة ال مف كونو مقصوداً ,أما قولنا (المقاصد الشرعية) فيستمزـ ذكر مقاصد المكمفيف ,ألف األصؿ

في قصد المسمـ أف يكوف شرعياً ,وال يكوف مخالفاً لمشرع ,فالباحث لو كتب في مقاصد الشريعة ولـ يكتب

فييا عف مقاصد المكمفيف فإنو ال يعاب ,فبل يمزمو ,بخبلؼ ما لو تكمـ عف المقاصد الشرعية ,ولـ يتكمـ عف

مقاصد المكمفيف ,لكاف بحثو ناقصاً ,لتركو بعض ما يقتضيو العنواف ,والمسألة اصطبلحية ,ولكف مف حيث
النظر إلى الصنعة العممية وجب أف يكوف بينيما فرؽ.

ٗ) (المقاصد) ,وفي ىذه الحالة إف كانت (اؿ) لمجنس فيذا يشمؿ مقاصد الشارع ومقاصد المكمفيف,

ألنيما مقاصد ,واف كانت لمعيد ,فالمعيود عند اإلطبلؽ مقاصد الشارع .

المبحث الثاني :موضوع مقاصد الشريعة .

كؿ عمـ لو موضوع ,والمقصود بالموضوع في الجممة ,ىو :الشيء الذي ُيبحث في العمـ عف األحواؿ
العارضة لو ,أي :يكوف ىنالؾ شيء ُيبحث عف ىذا العمـ عف األحواؿ التي تعرض لو- ,فمثبلً -عمـ الطب
البشري موضوعو جسد اإلنساف ,ألف جسد اإلنساف ىو الشيء الذي ُيبحث في عمـ الطب البشري عف
األحواؿ العارضة لو مف المرض ونحو ىذا ,فعندما نقوؿ:
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ما موضوع عمـ مقاصد الشريعة؟ فمعناه :ما الشيء الذي ُيبحث في عمـ مقاصد الشريعة عف
األحواؿ العارضة لو؟ إذا نظرنا إلى ما ذكره المتقدموف مف مباحث تتعمؽ بمقاصد الشريعة وما ذكره
المعاصروف الذيف أفردوا مقاصد الشريعة؛ يظير ػ واهلل أعمـ ػ أف موضوع مقاصد الشريعة ىو الشرع ,أي:

ما جاء في الكتاب والسنة وفيمو سمؼ األمة ,وذلؾ مف جية معرفة ما يريده اهلل  مف التشريع ,بمعنى

آخر :ما ىو الشيء الذي يبحث في األحواؿ العارضة في مقاصد الشريعة؟ ىو الشرع ,واألحواؿ العارضة
المكمؼ في
لمقاصد الشريعة ىي مف جية مراد اهلل  مف التشريع ,وقد ُيدخؿ بعض الباحثيف المعاصريف ُ
موضوع مقاصد الشريعة ,فيقوؿ :موضوع مقاصد الشريعة ىو الشرع والمكمؼ ,وأُدخؿ المكمؼ مف
جيتيف-:

ٔ) مف جية مراعاة حالو ,أي :أف الشارع راعى حالو مف جية ِ
الصغر والكبر والحيض ونحوىا.
ٕ) مف جية موافقة مقاصده لمقاصد الشارع ,واألصؿ عدـ إدخاؿ المكمؼ.

المبحث الثالث :مسائل مقاصد الشريعة ,أو مباحث مقاصد الشريعة.

أي :ما المباحث التي ينبغي دراستيا في عمـ مقاصد الشريعة؟ أو بعبارة أخرى :ما المباحث التي إذا
درسيا طالب العمـ ,يحؽ لو أف يقوؿ :أنو قد درس مقاصد الشريعة ,وسيكوف الكبلـ في المباحث عمى وفؽ
ما بحثو العمماء المتقدموف مف مباحث متعمقة بمباحث مقاصد الشريعة ,وما بحثو المعاصروف ,في ما

سمي بػ"عمـ مقاصد الشريعة" في جيتيف-:

* الجية األولى :التقسيـ الكمي لمباحث مقاصد الشريعة ,أي :العناويف الكمية الرئيسة.
* الجية الثانية :التقسيـ التفصيمي ليذه المباحث.

أوال :التقسيـ الكمي :يمكف أف نقسـ مقاصد الشريعة إلى سبعة أقساـ كمية:
القسـ األوؿ :مبادئ عمـ المقاصد.

القسـ الثاني :إثبات المقاصد وأقساميا.

القسـ الثالث :المصالح والمفاسد وعبلقتيا بالمقاصد.
القسـ الرابع :مقاصد وضع الشريعة لئلفياـ.

القسـ الخامس :مقاصد وضع الشريعة لمتكميؼ واالمتثاؿ.

القسـ السادس :خصائص الشريعة اإلسبلمية ,ويدخؿ في ذلؾ خصائص الشريعة عموما ,وخصائص

مقاصد الشريعة عمى وجو الخصوص.

القسـ السابع :تطبيقات مقاصد الشريعة استنباطاَ ًَ واعماالً.
* ونستطيع أيضاً أف نقسـ ىذه األقساـ الكمية إلى قسميف كمييف:

القسـ األوؿ :التأصيؿ (التنظير) لمقاصد الشريعة ,ويدخؿ في ىذا القسـ؛ األقساـ الستة األوؿ.
القسـ الثاني :التفصيؿ لمقاصد الشريعة ,أي :بحثيا عمى وجو التفصيؿ ,وىو القسـ السابع.

أبو محمد الكمزاري
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ثانيا :التقسيـ التفصيمي يكوف عمى النحو التالي:

* القسـ األوؿ :مبادئ عمـ المقاصد ,وفيو مف الباحث ما يمي:
المبحث األوؿ :تعريؼ مقاصد الشريعة وأسمائيا.

المبحث الثاني :موضوع مقاصد الشريعة.

المبحث الثالث :مسائؿ مقاصد الشريعة ,أو مباحث مقاصد الشريعة.
المبحث الرابع :استمداد مقاصد الشريعة.

المبحث الخامس :عبلقة مقاصد الشريعة بأصوؿ الفقو
المبحث السادس :فوائد "عمـ مقاصد الشريعة" وأىميتو.
المبحث السابع :حكـ تعمـ مقاصد الشريعة وتتبعيا.
.المبحث الثامف :تاريخ مقاصد الشريعة.

المبحث التاسع :دراسة أىـ الكتب التي ُعػنيت بمقاصد الشريعة.
* القسـ الثاني :إثبات المقاصد وأقساميا ,وفييا مبحثاف:
المبحث األوؿ :إثبات المقاصد.

المبحث الثاني :تقسيـ مقاصد الشريعة.

* القسـ الثالث :المصالح والمفاسد وعبلقتيا بالمقاصد وفيو:

المبحث األوؿ :تعريؼ المصالح والمفاسد.

المبحث الثاني :مراتب المصالح والمفاسد.

المبحث الثالث :تقسيـ مقاصد الشريعة بالنظر إلى المصالح والمفاسد.
المبحث الرابع :قواعد تعارض المصالح والمفاسد.

المبحث الخامس :ضوابط الترجيح بيف الصالح والمفاسد.
* القسـ الرابع :مقاصد وضع الشريعة لئلفياـ ,وفيو قواعد:

القاعدة األولى :الشريعة عربية.
القاعدة الثانية :األمة أميٍّة.

القاعدة الثالثة :الدالالت أصمية وثانوية.

* القسـ الخامس :مقاصد وضع الشريعة لمتكميؼ واالمتثاؿ ,وفيو قواعد:

القاعدة األولى :رفع الحرج (,الحرج مرفوع).
القاعدة الثانية :القدرة شرط التكميؼ.

القاعدة الثالثة :ال تكميؼ بالمشاؽ.

القاعدة الرابعة :التكاليؼ الشرعية عمى طريؽ الوسط.

القاعدة الخامسة :القصد مف التشريع إخراج المكمؼ مف داعي اليوى إلى قصد اليدى.
أبو محمد الكمزاري
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القاعدة السادس :مف مقاصد الشريعة المداومة عمى العمؿ.
القاعدة السابعة :األصؿ في العبادات التعبد.
القاعدة الثامنة :األصؿ في العادات التعميؿ.

القاعدة التاسعة :الشريعة موضوعة لبياف وجو شكر النعـ.

* القسـ السادس :خصائص الشريعة اإلسبلمية ,وفيو عدد مف الخصائص:

األولى :كماؿ الشريعة اإلسبلمية.

الثانية :اتصافيا بالعدؿ.

الثالثة :اتصافيا برفع الحرج.
الرابعة :عموميا وشموليا.

الخامسة :وسطيتيا.

السادسة :كونيا رحمة لمعالميف.

* القسـ السابع :تطبيقات مقاصد الشريعة استنباطاَ ًَ واعماالً (تفصيؿ مقاصد الشريعة) ,يعني مقاصد
الشريعة العامة ,وكوف الشريعة تقصد التيسير ,وكونيا تقصد الرحمة والعدؿ ,والمقاصد التفصيمية ,مقصد
الشريعة في كتاب الطيارة مثبل ,أو كتاب اآلنية ...وىكذا عمى وجو التفصيؿ ,أي :تتبع مقاصد الشريعة
عمى وجو التفصيؿ.

وىذه المباحث ىي التي ينبغي لطبلب العمـ أف يدرسيا إذا ما أراد أف يدرس مقاصد الشريعة ,فإذا

حصميا صح لو أف يقوؿ أنو درس مقاصد الشريعة.

وقد يقوؿ قائؿ :لماذا لـ َي ِرد في أثناء التفصيؿ في مباحث مقاصد الشريعة شيء يتعمؽ بمقاصد
المكمفيف؟ فيؿ ىي مف مباحث مقاصد الشريعة؟
فيقاؿ أف األمر يعود إلى ما تقدـ ذكره في أسماء مقاصد الشريعة ,وأف األصؿ في مقاصد المكمفيف أف

ال تدخؿ في مقاصد الشريعة ,ألف مقاصد الشريعة تُعنى بمقاصد الشارع ,ومقاصد المكمفيف ال تدخؿ في
مقاصد الشريعة ,إال مف جية موافقتيا لمقاصد الشارع ,وىنا ال يكوف النظر إلى مقصد المكمؼ؛ إنما يكوف

النظر إلى مقصد الشارع ,وكوف المكمؼ وافؽ مقصد الشارع.

ومف الباحثيف مف يرى أف مقاصد المكمفيف مف مباحث مقاصد الشريعة ,ولذلؾ يدخموف مباحث

مقاصد المكمفيف في مباحث مقاصد الشريعة ,واألولى ػ واهلل أعمـ ػ أف التدخؿ مقاصد المكمفيف في مقاصد
الشريعة ,وانما تدخؿ إذا عنونا بػ"المقاصد الشرعية" فيدخؿ فييا ألف األصؿ مف مقصد المكمؼ المسمـ أف
يكوف شرعياً ,وما خرج عف ذلؾ خرج عف األصؿ.

أبو محمد الكمزاري
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المبحث الرابع :استمداد مقاصد الشريعة.

أي :مف أي شيء تستمد مقاصد الشريعة؟ ومف أي شيء تؤخذ مادة مقاصد الشريعة؟
تستمد مادة مقاصد الشريعة في الجممة مف أربعة أمور وىي:

األوؿ :األدلة الشرعية ,وبعضيـ يقوؿ النصوص ,لكف األولى أف يعبر باألدلة الشرعية ,ألف األدلة
الشرعية أعـ مف النصوص الشرعية ,فيدخؿ في ذلؾ األدلة التي اتفؽ عمييا العمماء في الجممة وىي األدلة

األربعة ,أو األدلة التي اختمؼ فييا العمماء ,فكميا تستمد منيا مقاصد الشريعة ,حيث تستمد مقاصد

الشريعة مف األدلة في جانب التأصيؿ ,فعندما نؤصؿ لمقاصد الشريعة مف األمور التي نأخذ منيا ىذا

التأصيؿ األدلة الشرعية كما سيأتي في مبحث :إثبات مقاصد الشريعة ونحوىا ,وكذلؾ في جانب التفصيؿ,
إذا أردنا أف نعرؼ مقاصد الشارع فنأخذىا مف األدلة الشرعية.

الثاني  :عمـ العقيدة ,ويسمى بػ" عمـ أصوؿ الديف" وال إشكاؿ في ىذه التسمية ,إذا أريد تمييز العموـ,

وانما اإلشكاؿ إذا ُبنيت عمييا أمور مف تكفير وغيرىا ,وشيخ اإلسبلـ ابف تيميةػ رحمو اهلل ػ عندما انتقد
تقسيـ الديف إلى أصوؿ وفروع ,وقاؿ إنو محدث ,إنما أراد تقسيـ الديف إلى أصوؿ وفروع لتبنى عمى ذلؾ

في َكفر في أصوؿ الديف بإطبلؽ ,وال ُي َكفر في فروع الديف ,فيذا لـ يعرؼ عف السمؼ ,ولـ تأتي بو
أحكاـُ ,
النصوص ,أما إطبلؽ لفظ أصوؿ الديف عمى المعتقد لتميزه عف غيره مف العموـ فبل إشكاؿ فيو ولذلؾ شيخ
اإلسبلـ ابف تيمية ػ رحمو اهلل ػ في كثير مف المواطف في الفتاوى عبر بأصوؿ الديف ,ولكف ليس في باب
ترتيب األحكاـ ,إنما في باب تميز العموـ ,ويسمى ىذا العمـ أيضاً بػ" عمـ الكبلـ" واخمتفوا في تعميؿ ىذه

التسمية:

فقيؿ :ألف أكثر الذيف كتبوا فيو مف أىؿ الكبلـ,
وقيؿ :ألف قواعده تشبو قواعد أىؿ الكبلـ,

وقيؿ :ألف مف أعظـ مسائمو مسألة كبلـ اهلل  ,لكف ىذه التسمية ينبغي اجتنابيا ,ألف عمـ الكبلـ
مف العموـ التي ذميا السمؼ ,وليـ إطبلقات في ذمو ,واألولى أف يسمى:بػ" عمـ العقيدة " ,فعمـ العقيدة
تستمد منو مقاصد الشريعة ,مف جيتيف:

الجية األولى :مف جية التأصيؿ ,أي عندما نؤصؿ لػ" عمـ مقاصد الشريعة " نحتاج إلى عمـ العقيدة,

فإنا نحتاج إلى عمـ العقيدة في المسألة الكبرى المتعمقة بتعميؿ
فإذا أردنا-مثبل -إثبات وجود المقاصد؛ ّ
أحكاـ اهلل جؿ وعبل ,وىذه ال تؤخذ إال مف كتب العقيدة.
الجية الثانية :مف جية التفصيؿ ,فإف مباحث العقيدة تنبئ عف مقاصد شريعة ,فميست مقاصد

الشريعة مركوزة فيما سمي في بعمـ الفقو فقط ,بؿ عمـ العقيدة فيو مقاصد شريعة تتعمؽ بالقموب ,ومقاصد
شريعة تتعمؽ بالسير إلى اهلل ,و مقاصد شريعة تتعمؽ حتى بالعمؿ مف جية شروطو ونحو ذلؾ ,فمف أراد
أف يستنبط مقاصد الشريعة فإنو اليستغني عف عمـ العقيدة.

أبو محمد الكمزاري
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الثالث :األحكاـ الشرعية مف جية تصورىا ومعرفتيا ,ألف مقاصد الشريعة ىي ِحكـ األحكاـ ,فكيؼ
ِ
الحكـ ,فبلبد مف معرفتيا وتصورىا.
تعرؼ الحكـ إذا لـ تعرؼ ُ
الم َكمؼ مف جية مراعاة الشارع لو ,فمراعاة الشارع ألحكاـ المكمفيف تكشؼ عف أحكاـ
الرابع :حاؿ ُ

شرعية ,مثبلً :مراعاة الشارع ألحكاـ المكمؼ مف جية الصحة والمرض ,ىؿ ساوى الشارع بيف الصحيح

والمريض؟ طبعاً :ال ,ومف جية السفر واإلقامة ,ومراعاة حاؿ المرأة مف جية الطير والحيض ,تكشؼ مثبلً
عف مقصد التيسير ,ولوؿ فرضنا أنو لـ يأتنا نص في التيسير؛ ولـ نجد دليبل يدؿ عمى التيسير في ذاتو,

فمو نظرنا في مراعاة الشارع ألحواؿ المكمفيف استنبطنا مف ىذه المراعاة أف الشارع يقصد التيسير والتخفيؼ,

فإذا وجدنا أف الشارع راعى حاالً معينة مف أحواؿ المكمؼ ,وتأممنا فيو سنجد مقصداَ ًَ مف مقاصد الشريعة,
ونستنبط مقصداً مف مقاصد الشريعة.

أبو محمد الكمزاري
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المبحث الخامس :عالقة مقاصد الشريعة بأصول الفقو.

أكثر معرفة الناس أف الفقو يتعمؽ بو أمراف :الفقو وأصوؿ الفقو ,فإذا ذكر بيت الفقو انصرفت

األذىاف إلى الفقو الذي ىو عمـ الفروع ,والى أصوؿ الفقو ,لكف ظير عند الناس ما سمي بػ" عمـ القواعد

الفقيية " ,وليس ظيوره جديداَ بؿ ىو قديـ لكنو كاف منسياَ عند كثير مف الناس ,ثـ اُىتـ بو في ىذا الزمف
وظير عند الناس ,فمف أراد دراسة القواعد الفقيية البد أف يعرؼ عبلقتو بالفقو وأصوؿ الفقو ,وظير اآلف

أمر مرتبط بالفقو وأصولو ,فبلبد
عند الناس ما يسمى بمقاصد الشريعة وبػ" عمـ مقاصد الشريعة " ,وىو ٌ
أيضاَ مف معرفة عبلقة مقاصد الشريعة بالفقو وأصولو ,وىذا في جانبيف:
الجانب األوؿ :عبلقة مقاصد الشريعة بعمـ أصوؿ الفقو ,أي :ما النسبة بيف مقاصد الشريعة وعمـ

عمـ مستقؿ
أصوؿ الفقو؟ ىؿ مقاصد الشريعة مف مباحث أصوؿ الفقو فتكوف جزءاَ منو؟ أو مقاصد الشريعة ٌ
ليس جزءاَ مف أصوؿ الفقو؟
اختمفت أنظار الباحثيف في ذلؾ إلى قوليف:

القوؿ األوؿ :يرى بعض الباحثيف أنيا مف عمـ أصوؿ الفقو ,وأنيا تبحث في أصوؿ الفقو :مف جية

كونيا دليبلً كمياً عند الحاجة إلييا ,وتبحث أيضاَ مف جية تأثيرىا في القياس ألنيا متعمقة بالتعميؿ ,وتبحث

أيضاَ مف جية تأثيرىا في االستصبلح (المصالح المرسمة) ,فيقولوف ىي جزء مف أصوؿ الفقو مف الجيات

التي ذكرناىا ,والشؾ أف الكبلـ عف المقاصد إنما بدأ في أصوؿ الفقو ,فكانت مباحثيا تذكر في أصوؿ

الفقو ,ولـ تكف تفرد عند المتقدميف مف أىؿ العمـ ,وىذا يتبيف في الكبلـ عمى تاريخ مقاصد الشريعة ,لكف
ىؿ يعني ذلؾ أنيا جزء مف أصوؿ الفقو وليست جزءاً مستقبل ,وال يصح جعميا عمماَ مستقبلَ ؟!

القوؿ الثاني :يرى بعض الباحثيف أف مقاصد الشريعة عمـ مستقؿ ,وليس جزءاَ مف أصوؿ الفقو ,بؿ

عمـ لو مباحثو ومبادئو المستقمة عف أصوؿ الفقو ,وانما ذكر األصوليوف منو ما احتاجوا إليو ,كما ذكروا
ٌ
مف عمـ المغة ما احتاجوا إليو ,ولـ يكف عمـ المغة جزء مف عمـ أصوؿ الفقو ,وكذلؾ ما ذكروه مف عمـ

المصطمح ما احتاجوا إليو ,فكذلؾ مقاصد الشريعة إنما ذكر األصوليوف منيا ما احتاجوا إليو في أصوؿ
الفقو ,وىذا ال يعني أف مقاصد الشريعة جزء مف أصوؿ الفقو ,بؿ يرى بعضيـ أف المذكور مف مقاصد

الشريعة في أصوؿ الفقو؛ لـ يذكر ذك اًر يميؽ بو ,فمـ يذكر ذك اَر يحقؽ الفائدة المرجوة منو ,مثبل يقوؿ
الطاىر بف عاشور-وىو أوؿ مف ُع ِرؼ بإفراد مقاصد الشريعة (:-ومف وراء ذلؾ خبايا في بعض مسائؿ

أصوؿ الفقو أو في مغمور أبوابيا الميجورة ,ترسب في أواخر كتب األصوؿ ,ال يصؿ إليو المؤلفوف إال عف

تعد في عمـ
سآمة ,وال المتعمموف ,إال الذيف ُرِزقوا الصبر عمى اإلدامة ,فبقيت ضئيمة منسية ,وىي بأف َ
المقاصد حريٍّة).

ومعنى كبلمو :إما أف تكوف مذكورة ضمناَ؛ فيي كاألمور المخبأة ,أو مذكورة في أبواب ميجورة ,في

أواخر الكتب ,فبل يصؿ إلى مبحث االستصبلح –مثبل -إال وقد سأـ ألنيا في آخر الكتاب ,والمعيود لمف
جرب الكتابة أف اإلنساف إذا وصؿ إلى آخر الكتابة يبدأ يسأـٍّ ,
وبوده أف يفرغ منو ,وكذلؾ المتعمميف
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فيبدءوف بنشاط في أوؿ الكتاب ,ثـ يكسموف؛ فينتقموف إلى كتاب آخر ينشطوف إليو ,ولذلؾ يراوحوف في
أوائؿ األبوابًّ ,
وقؿ أف يصؿ إلى آخر الكتاب.
وىذه النظرة قد ال ُيوافَؽ عمييا الطاىر بف عاشور مف كؿ وجو ,ألف بعض مباحث مقاصد الشريعة
في أصوؿ الفقو ُمبرزة ,إب ار ًاز ظاى اًر والسيما فيما يتعمؽ بقضية التعميؿ في القياس ,لكف ىذا رأي لبعض
عمـ مستقؿ.
الباحثيف كما قدمنا ,وىناؾ أمور أخرى في المقاصد لـ تذكر في أصوؿ الفقو ,فمقاصد الشريعة ٌ
قاؿ شيخنا –حفظو اهلل (: -إف لكبل الرأييف وجو ,فإذا نظرنا إلى صنيع المتقدميف وجدنا أنيـ لـ يفردوا

مقاصد الشريعة ,حتى الشاطبي  -الذي ُعني بمقاصد الشريعة عناية كبرى -لـ يفردىا بكتاب مستقؿ ,ولكف
كاد أف يفردىا  -وسيأتي الكبلـ عميو في تاريخ مقاصد الشريعة ,-وىذا يدعـ القوؿ أف مقاصد الشريعة مف
أصوؿ الفقو ,واذا نظرنا إلى مباحث مقاصد الشريعة في الواقع؛ وجدنا أنيا أوسع بكثير مما ذكر في أصوؿ

الفقو ,وىذا يدعـ القوؿ القائؿ :أف عمـ مقاصد الشريعة عمـ مستقؿ ,وأنو عمى الرأييف ؛ فإف ذلؾ ال ينقص
مف أىمية إبراز مقاصد الشريعة والعناية بيا ,والشؾ أف عدـ إفراد المتقدميف لمقاصد الشريعة عف أصوؿ

الفقو ال يمنع مف جعميا عمماَ مستقبلَ ,كما أف الفقو لـ يفرد عند العمماء األوائؿ عف الحديث والتفسير ,بؿ
كاف الفقو ُيكتب ضمناً مع الحديث ,ثـ أفرده العمماء ,وىكذا تُفرد العموـ بحسب الحاجة إلييا ,مادامت
تحتمؿ ذلؾ وليا مبادئ ومسائؿ).

الجانب الثاني :عبلقة مقاصد الشريعة بأصوؿ الفقو؛ يتعمؽ بعبلقة مقاصد الشريعة باألدلة الشرعية,

أي :ما عبلقة مقاصد الشريعة بالكتاب والسنة واإلجماع والقياس واالستصبلح ؟ وىي أىـ األدلة التي تتعمؽ
بيا مقاصد الشريعة.

أوالً :عبلقة مقاصد الشريعة بالكتاب والسنة ,وىي متعمقة بيا مف جيتيف:

الجية األولى :عبلقة استمداد ,فمف أعظـ ما تستمد منو مقاصد الشريعة الكتاب والسنة ,وىذا تقدـ في

استمداد مقاصد الشريعة ,والكتاب والسنة ممموءاف بتعميؿ األحكاـ ,وببياف أسرار الشريعة ومحاسنيا.

الجية الثانية :عبلقة بياف ,فمقاصد الشريعة تعيف عمى فيـ الكتاب والسنة ,وعمى تفسير اآليات,

ومعاني األحاديث ,لكف ينبغي عند الكبلـ عمى ىذا؛ التنبو إلى أف نصوص الكتاب والسنة حاكمة ال

محكومة ,فنرد كؿ ما نسبناه إلى الشرع إلى الكتاب والسنة ,ونحكـ عميو بيا ,وىذا محؿ إجماع ,فبل يجوز
أف نرد النصوص الشرعية الثابتة بحجة مخالفتيا لمقاصد الشريعة ,ألنو إذا ثبت النص فإف المتيقف أنو ال

يخالؼ مقاصد الشريعة ,فإذا توىـ متوىـ أف النص يخالؼ مقاصد الشريعة فالخمؿ في فيمو ,فمو جاء

شخص وقاؿ حديث مقؿ الذبابة في اإلناء{البخاري ٕٖٖٓ وٕ ,}٘ٚٛيخالؼ مقاصد الشريعة ,ألف مف مقاصد

الشريعة النظافة ,والمقؿ فيو وسخ وقذر ,وىو يخالؼ مقاصد الشريعة ,ولذلؾ ُنرد ىذا الحديث! ,بؿ قاؿ
بعضيـ :أضعو تحت قدمي!! ,فيذا يقاؿ لو إف الخمؿ في فيمؾ ,والمرض في عقمؾ ,والبد لمثؿ ىذا أف
يراجع أىؿ العمـ ,ألف النص إذا ثبت فيو مف اهلل -سواء كاف مف الكتاب أو السنة -العميـ الحكيـ الذي

يعمـ ما كاف وما يكوف وما لـ يكف لو كاف كيؼ يكوف ,وال يمكف أف يعارض نص ثابت مقصوداً شرعياً
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ثابتاَ ًَ ,فبل يرد طالب العمـ فيـ المقاصد الصحيح السميـ الدائر مع النصوص وجوداً وعدماً ,وال يسمـ قياده
لؤللفاظ الرنانة والعبارات البميغة باسـ مقاصد الشريعة ,بؿ يكوف عمى فطنة مف ىذه القاعدة التي ىي محؿ
إجماع مف عمماء األمة ,وىي :أف النصوص حاكمة ال محكومة ,وأف كؿ ما ينسب إلى الشرع يحاكـ
بالنصوص ,ويعرؼ بطبلنو مف صحتو بالنظر إلى موافقتو لمنصوص.

ثانياً :عبلقة مقاصد الشريعة باإلجماع ,فمف جية أف اإلجماع يدؿ عمى مقاصد الشريعة ,ألف

اإلجماعات قد تكشؼ لنا عف مقاصد لمشارع ,ومف جية أخرى أف مقاصد الشريعة قد تكشؼ عف مستند

اإلجماع ,ومف أعظـ المقاصد ما يدؿ عميو اإلجماع ,ألنو البد أف يكوف لكؿ إجماع مستند شرعي ,لكف إذا
ثبت اإلجماع أغنانا عف تطمب المستند ,واف كاف وقوفنا عمى المستند يجعؿ القمب يطمئف إلى اإلجماع,

ألف أكثر اإلجماعات يصعب إثباتيا ,ويبقى في قموب الناس شيء منيا ,ويندفع كثير مف ِ
اإل َر َادات التي ترد
إلى القمب ,وال نعطؿ اإلجماع ألنا ال نعمـ مستنده ,فنعمـ مف مقاصد الشريعة أنيا قد تكشؼ لنا عف مستند
اإلجماع ,وذلؾ لمعرفتنا أف ىذا اإلجماع مستند إلى مجموعة نصوص تدؿ عمى ىذا المقصد ,قد يكوف
بمقصد االجتماع أو األلفة أو تعظيـ الكتاب والسنة...إلخ والتي تدؿ عمييا نصوص كثيرة.

الثالث :عبلقة مقاصد الشريعة بالقياس ,وعبلقتو بالقياس ظاىرة جداً ,إذ أف مقاصد الشريعة تتعمؽ

بالتعميؿ ,والتعميؿ ىو ركف القياس األقوى ,فمف لـ يضبط العمؿ ظير عنده الضعؼ في القياس ,واألمراف

متفرعاف عف إثبات الحكمة والتعميؿ في أحكاـ اهلل  ,ولذلؾ أكثر مباحث مقاصد الشريعة التي تذكر في

أصوؿ الفقو؛ تذكر في باب القياس.

الرابع :عبلقة مقاصد الشريعة باالستصبلح ,واالستصبلح ىو طمب األصمح وىو المفروض عمى

اإلنساف طمبو ,أو ىي العمؿ بالمصالح المرسمة ,وعبلقة مقاصد الشريعة باالستصبلح ظاىرة جداً ,حيث

يبحث في االستصبلح عف المصالح ,وتقسيميا ,وما يعتبر منيا وما ال يعتبر ,وعمـ المصالح والمفاسد مف

أعظـ أقساـ عمـ المقاصد.
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المبحث السادس :فوائد "عمم مقاصد الشريعة" وأىميتو.
ومعرفة الفوائد مف أىـ مبادئ العموـ مف جيتيف:

الجية األولى :تنشيط طالب العمـ في الطمب ,ألف طالب العمـ إذا عرؼ الفوائد الجنية مف معرفة ىذا

العمـ الذي يدرسو؛ فإف ىذا ينشطو في الطمب ويبعد عنو الكسؿ والسآمة واالستجابة لممعوقات التي في
الطريؽ.

الجية الثانية :أف طالب العمـ يعرؼ اليدؼ مف دراستو ,فيسعى أثناء الدراسة لتحقيؽ ىذه األىداؼ

والفوائد ,ثـ يرى ما حققو مف فوائد وأىداؼ ,فإف وجد أنو ما استفاد مما تعمـ؛ فعميو أف يراجع نفسو في

طريقة تعممو.

فمف الفوائد التي تكتسب مف دراسة عمـ المقاصد:

ٔ) أف معرفة مقاصد الشريعة معرفةً صحيحة تزيد المؤمف إيماناً بكماؿ اهلل  ,وأنو  لو الكماؿ

المطمؽ ,وبالتالي تزيده إيمانا ومعرفة بكماؿ الشريعة ,وأنيا صالحة في ذاتياُ ,مصمحة لكؿ زماف ومكاف,
وأنو ال يصمح الناس سواىا ,يقوؿ ابف القيـ ػ رحمو اهلل ػ (:إنو سبحانو حكيـ ال يفعؿ شيئا عبثا وال لغير
معنى ومصمحة وحكمة ,ىي الغاية المقصودة بالفعؿ ,بؿ أفعالو سبحانو صادرة عف حكمة بالغة ,ألجميا

فعؿ ,كما ىي ناشئة عف أسباب بيا فعؿ ,وقد دؿ كبلمو وكبلـ رسولو عمى ىذا ){ شفاء العميؿ(جٔ/صٓ,})ٜٔ

فما مف شيء إال ولو حكمة ,حتى ما خفيت ًّ
عنا حكمتو ,ففي خفائو حكمة ,وقاؿ أيضا (:وىذا شأف الحكيـ
المطيؼ الخبير البر المحسف واذا تأممت شرائع دينو التي وضعيا بيف عباده ,وجدتيا ال تخرج عف تحصيؿ
المصالح الخالصة أو الراجحة بحسب اإلمكاف ,واف تزاحمت قدـ أىميا وأجميا ,واف فاتت أدناىما ,وتعطيؿ

المفاسد الخالصة أو الراجحة بحسب اإلمكاف ,واف تزاحمت عطؿ أعظميا فساداً باحتماؿ أدناىما وعمى ىذا

وضع أحكـ الحاكميف شرائع دينو دالة عميو ,شاىدة لو بكماؿ عممو وحكمتو ولطفو بعباده واحسانو إلييـ
){مفتاح دار السعادة(جٕ/صٕٕ)} ,وقاؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية ػ رحمو اهلل ػ مبيناً داللة ِ
الح َكـ عمى الكماؿ (:إف

العقؿ الصريح يعمـ أف َم ْف فعؿ فعبلً ال لحكمة ,فيو أولى بالنقص ممف فعؿ لحكمة كانت معدومة ,ثـ
َحب َك ْوَنيا فيو ,فكيؼ يجوز أف يقاؿ :فعمو لحكمة يستمزـ النقص ,وفعمو
صارت موجودة في الوقت الذي أ َ

ال لحكمو ال نقص فيو){الرد الشامؿ(جٕٗ/ص٘)} ,ألف األشاعرة يقولوف أف إثبات التعميؿ يستمزـ التنقص هلل ,

وشيخ اإلسبلـ رد عمييـ بردود منيا داللة العقؿ الصريح ,فإف العقؿ يدؿ عمى أف التنقص إنما ىو في

وصؼ الفاعؿ بكونو يفعؿ شيئاً لغير حكمة ,وأف الكماؿ في فعؿ الشيء لمحكمة ,أ أريتـ لو أف رجبل قصد
ثعباناً ليقتمو ليريح الناس مف شره فقتمو ,وآخر رمى بحجر ال يدري لِ َـ رماه ,فأصاب بو ثعباناً فقتمو ,أييما
األكمؿ؟! األوؿ ببل شؾ ,ألنو عمـ وأراد وفعؿ ,وىذا يدؿ عمى الكماؿ ,فمعرفة المقاصد يزيد المسمـ إيماناً
بكماؿ اهلل جؿ وعبل ,وأف لو الكماؿ المطمؽ.
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ٕ) أف مف يتعمـ عمـ المقاصد الشرعية تعمماً صحيحاً؛ يعرؼ المنيج الشرعي الصحيح ,الذي تعرؼ

بو مرادات اهلل  ,وبالتالي يعرؼ المناىج الفاسدة ,التي تنسب بيا بعض المقاصد إلى الشرع ,ففي ىذا
الزماف المقاصد الشرعية كالفرس يركبو الفارس وغيره ,ومف يحسف وال يحسف ,وكؿ يدعي المقاصد

الشرعية ,ويعرؼ بذلؾ أىؿ المنيج الحؽ مف غيرىـ ,ويكوف عندؾ القدرة عمى الرد عمى أصحاب المناىج
كساع إلى الييجاء بغير سبلح ,بؿ يجب عميو
الباطمة في ىذا الباب ,وال ينبغي لطالب العمـ أف يكوف
ٍ

المعرفة بالوسائؿ الشرعية لمرد عمى المخالفيف والخصوـ ,دفاعاً عف الحؽ ,ألف الكؿ في ىذا الزماف ينطؽ
باسـ مقاصد الشريعة ,وىي مف أعظـ األمور المجودة في الساحة ,فينبغي لكؿ مف رزقو اهلل محبة

النصوص أف يتقنوا ىذا الباب ,وأف يعرفوه معرفة صحيحة ,حتى يكونوا دعاة لمحؽ ,فبل ُيعمـ زمف واجو فيو
الفقو الصحيح ىجمة أشرس مف زمننا ,بشتى ألواف اليجمات ,مف العممانييف والمبرالييف واإلسبلمييف وغيرىـ

ممف ييونوف مف النصوص ويطعنوف فييا وفي أىمو ,وتحاوؿ أف تنفر الناس منو.

ٖ) أف مف يعرؼ المقاصد يعرؼ مراتب المصالح والمفاسد ,ومف عرؼ مراتب المصالح والمفاسد؛

حصؿ منو االمتثاؿ عمى الوجو األكمؿ ,يقوؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية ػ رحمو اهلل ػ (:والمؤمف ينبغي لو أف
يعرؼ الشرور(المفاسد) الواقعة ومراتبيا في الكتاب والسنة ,كما يعرؼ الخيرات الواقعة ومراتبيا في الكتاب
والسنة ,فيفرؽ بيف أحكاـ األمور الواقعة الكائنة ,والتي يراد إيقاعيا في الكتاب والسنة ليقدـ ما ىو أكثر

خي ار ,وأقؿ ش ار عمى ما ىو دونو ,ويدفع أعظـ الشريف باحتماؿ أدناىما ,ويجتمب أعظـ الخيريف بفوات

أدناىما ,فإف مف لـ يعرؼ الواقع في الخمؽ والواجب في الديف ,لـ يعرؼ أحكاـ اهلل في عباده ,واذا لـ
يعرؼ ذلؾ كاف قولو وعممو بجيؿ ومف عبد اهلل بغير عمـ؛ كاف ما يفسد أكثر مما يصمح

){قاعدة في

المحبة(ص ,})ٜٔٔومعنى قولو(فإف مف لـ يعرؼ الواقع في الخمؽ) أي :مف جية وقوع المصالح والمفاسد,

وقولو(والواجب في الديف) أي :مف جية التعامؿ مع ىذه المصالح والمفاسد ,فمنيـ مف لـ يعرؼ المصالح

والمفاسد ,فكاف ما يفسد أكبر مما يصمح ,وىناؾ مف عطؿ المصالح والمفاسد ,منيـ مف ىـ أىؿ األىواء,
حيث وجدوا أف فقو المصالح والمفاسد عمى الوجو الشرعي يسد عمييـ الباب ,فقاؿ أحدىـ (:إف فقو

المصالح والمفاسد ابتدعو عمماء الحكاـ) ,فيـ يريدوف الطعف في العمماء ,ومف أكبر الطعف عند العامة أف
ينسب العالـ إلى الحاكـ ,ألف الذي يغمب عمى نظرة العامة ىي النظرة المادية ,وألف العمماء ىـ الذيف يقفوف

في طريقيـ ,ومف أعظـ ما يسد عمييـ مفاسدىـ التي يبثونيا اليوـ ,مسألة المصالح والمفاسد ,وذكر شيخ
اإلسبلـ أف أوؿ مف عطؿ المصالح والمفاسد في األمة ىـ الخوارج ,وذكر ذو الخويصرة.
ٗ) أنيا تعيف طالب العمـ عمى فيـ القياس ,وعمى إثباتو وتطبيقو عمى الوجو الشرعي ,مف غير

إفراط وال تفريط ,وأف القياس حجو ,ألف مقاصد الشريعة فييا إثبات تأصيمي وعممي لمتعميـ ,ففييا إثبات أف

هلل  حكمة مرادة في أحكامو مف جية التأصيؿ ,وفييا إثبات ألعياف تمؾ العمؿ ,واذا ثبت التعميؿ ثبت
القياس ,ويعيف عمى فيـ القياس مف جية أنو إذا عرؼ القياس والعمؿ؛ فإنو يفيـ أف ما وجدت فيو ىذه
أبو محمد الكمزاري

منتديات نور اليقين

www.noor-alyaqeen.com

مـقـاصـد الـشـريـعـة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 23 

العمة؛ يوجد فيو الحكـ ,وىذا ىو القياس ,وتعمـ مقاصد الشريعة عمى الوجو المشروع يعيف طالب العمـ عمى

العمؿ بالقياس المشروع ,ألف الناس بالعمؿ بالقياس طرفاف ووسط ,والوسط ىو المشروع ,فطرؼ يعطؿ
القياس ,ويرده واليعمؿ بو ,وطرؼ ُيعمؿ القياس في كؿ شيء ,ويبالغ في إعمالو ,وىذا مذموـ أيضاً,
وطرؼ متوسط وىو الذي ُيعمؿ القياس إعماالً مشروعاً( ,والقياس – كما نص عمماء اإلسبلـ -لمفقيو؛

كالميتة لممضطر) ,ال يجوز العمؿ بو مع وجود ما يتقدمو مف األدلة وىي النصوص أو اإلجماع ,لكف إذا
ُعدمت ىذه األدلة؛ فإف الفقيو مضطر إلعماؿ القياس ,فيعمؿ منو بالمقدار الذي تندفع بو الضرورة ,فيكوف
شأف الفقيو مع القياس داخبلً في القاعدة (:إذا ضاؽ األمر اتسع ,واذا اتسع ضاؽ) ,فإذا ضاؽ األمر عمى

وس َع عميو فعمؿ بالقياس ,ولكف يعمؿ بالمقدار الذي تندفع بو ىذه
الفقيو ولـ يجد دليبل يسبؽ القياسٍّ ,
الضرورة.
٘) أف مقاصد الشريعة تعيف عمى فيـ النصوص فيماً صحيحاً ,وعمى استنباط األحكاـ منيا,

فطالب العمـ إذا عمـ المقصود الشرعي مف النص ,فإف ىذا يعينو عمى فيـ النص ,وعمى إفياـ النص,

فبلبد لطالب العمـ أف َيفيَ َـ النص وأف ُيف ِيمو لغيره ,ومف أعظـ ما يعيف عمى ذلؾ ىو معرفة المقصود
الشرعي مف ىذا النص ,وكذلؾ مف أعظـ ما يعيف عمى إفياـ الناس النص؛ أف يبيف ليـ المقصود الشرعي
الذي يكوف في ىذا النص ,والحكمة الشرعية مف النص ,وتعيف مقاصد الشريعة عمى استنباط األحكاـ مف

النصوص.
 )ٙأف مقاصد الشريعة تعيف مف ابتمي بالفتيا عمى ضبط فتاواه ,فطالب العمـ إذا تخصص في

العموـ الشرعية ُينظر إليو عمى أنو مفتي ,شاء ذلؾ أـ أبى ,حتى لو ظير منو تقصير ,فقد ُيقتدى بو في
ويجعؿ حجة ,ومف أىـ ما يحتاجو طالب العمـ أف يضبط فتاواه فبل يضطرب ,ألف الفتاوى بنت
الشر ُ

لحظتيا ,أي :يأتيؾ السؤاؿ فتفتي وال تعطى ميمة ,ثـ يأتيؾ سؤاؿ آخر بعد مدة فتفتي ,فبلبد مف ضبط

الفتيا لكي ال تضطرب ,فمما يعيف عمى ضبط الفتاوى ,ىو أف يكوف لدى الطالب معرفة بمقاصد الشريعة,
وأف يستحضر مقاصد الشارع ,فيذا يعينو عمى تذكر الضوابط التي يفتي عمى ضوئيا ,ومف أحسف يعيف

طالب العمـ عمى ضبط فتاواه – بعد حفظ كتاب اهلل وكثرة إدامة النظر في السنة – أف يعرؼ مقاصد
الشريعة والقواعد الفقيية ,ففي ىذيف الفنيف ضبط عجيب لمنيجية اإلنساف في الفتوى.

 )ٚأف معرفة مقاصد الشريعة تكوف أدعى لمتسميـ والقبوؿ لؤلحكاـ الشرعية ,وتزيد النفس طمأنينة

بالشرع وأحكاميا ,والشؾ أف النفس مجبولة عمى التسميـ لمحكـ الذي عرفت حكمتو ,فتكوف مسارعتيا لمتسميـ

إذا عرفت الحكمة أعظـ ,ولذلؾ نجد أف نصوص الكتاب والسنة ممموءة بتعميؿ األحكاـ ,والسيما في

المخاطبيف ,مثبل :ﭧ ﭨ ﭽ
األحكاـ الكبرى ,فبلبد أف تكوف معممة ,لما في ذلؾ مف تأثير في نفوس ُ
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ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﭼ {األنفاؿ ,} ٕٗ :فواجب عميكـ أف تستجيبوا ,ثـ
جاء ﭽ 0ﯣ ﯤﯥ ﭼ ,إذاً فالدعوة مف اهلل ومف رسولو  ,فييا حياة الناس ,فإذا عمـ المسمـ أف استجابتو
ألمر اهلل وألمر رسوؿ اهلل  فييا حياتو الحقيقية في الدنيا واآلخرة ,فإف ذلؾ أدعى لمتسميـ ,فالحياة الدنيوية

الحقيقية ليست حياة األنفاس وانما حياة النفس ,التي ىي الحياة الحقيقية ,حياة االطمئناف والراحة والسعادة,
التي قاؿ فييا النبي  ... (:و مف كانت اآلخرة نيتو ,جمع اهلل لو أمره ,و جعؿ غناه في قمبو ,وأتتو الدنيا

وىي راغمة) {السمسمة الصحيحة ٓ٘ ,}ٜفمف يستجيب هلل وألمر رسوؿ اهلل  يجمع اهلل عميو أمره ,فقمبو اليييـ في

األودية؛ فبل ييدأ وال يستقر ,بؿ مطمئف ومستقر( ,وجعؿ غناه في قمبو) :فيو يشعر أنو غني ,ميما كاف
عنده فيشعر أنو غني ,ففيو الحياة الحقيقية ,وكذلؾ الحياة في اآلخرة.

 )ٛأف العمـ بمقاصد الشريعة يعيف الدعاة إلى اهلل عمى بياف محاسف الشريعة ,وتبصير الناس بيا,

وترغيبيـ فييا ,فإف ىذه الشريعة – المباركة – ليا محاسف عظيمة ,ومحاسف الشريعة في مقاصد الشريعة,

وفي الحكـ ,فإذا كاف الداعية متمكناً مف مقاصد الشريعة فإنو يستطيع أف يخاطب الناس بما يؤثر فييـ,

خاطبوف مسمميف متقيف ,أو كانوا مسمميف مسرفيف عمى
الم ُ
بحيث يبيف ليـ محاسف الشريعة ,سواء كاف ُ
أنفسيـ بالمعاصي ,أو كانوا غير مسمميف ,فإف معرفة مقاصد الشريعة تعيف الدعاية عمى مخاطبة كؿ

ىؤالء ,فالمسمموف المتقوف إذا خاطبيـ المتمكف مف مقاصد الشريعة تمكناً شرعياً ,فإنو يعينيـ عمى الثبات,

والمسمـ المتقي بحاجة عمى أف يثبت عمى الخير ,ألف القموب بيف أصبعيف مف أصابع الرحمف يقمبيا حيث

يشاء ,فيحتاج سؤاؿ اهلل  أف يثبتو عمى الخير واليدى ,ويحتاج إلى بذؿ األسباب التي تعينو عمى

الثبات ,ومف يدعو الناس يجب أف يكوف مف أىدافو أف يعيف أىؿ الخير عمى الثبات عمى الخير ,والمقاصد
تعيف الداعية عمى مخاطبة الذيف أسرفوا عمى أنفسيـ بالمعاصي ,فإذا بيف ليـ محاسف الشريعة فإنو ُيرجى

أف يؤثر ذلؾ في نفوسيـ ,ويعيدىـ إلى اليدى ,والمقاصد تعيف الداعية عمى بياف محاسف اإلسبلـ لغير

المتَكمَفة بحسب ما يريدىا الناس ,فبعضيـ يريد أف يأتي
المسمميف ,المحاسف الشرعية الثابتة ال المحاسف ُ
بمحاسف مف عنده ,ويترؾ بعض األحكاـ فبل يتكمـ فييا ,مف أجؿ أف يظير ليؤالء الذيف يخاطبيـ

محاسف ,ىذا ليس منيجاً شرعياً ,لكف لو التزـ أف يبيف ليـ محاسف الديف الشرعية الثابتة في
المقاصد الشريعة فبل شؾ أف ذلؾ سوؼ يؤثر في قموبيـ.

 )ٜأف معرفة مقاصد الشريعة تعيف طالب العمـ عمى الترجيح بيف أقواؿ العمماء ,ونحف بأمس

الحاجة إلى معرفة أسباب الترجيح ,ألف الفقياء قد يختمفوف في المسألة الواحدة إلى أقاويؿ ,وقد تكوف

المسألة عممية البد مف النظر فييا ,أو تُسأؿ عنيا ,فتحتاج أف تعرؼ الراجح مف أقواؿ أىؿ العمـ ,ومعرفة
مقاصد الشريعة مف الوسائؿ التي تعيف عمى معرفة الراجح مف أقواؿ أىؿ العمـ ,فمثبل :قد تكوف موافقة أحد
األقواؿ لمقصد مف مقاصد الشريعة مرجحة لو عمى غيره ,فقد ننظر في األدلة فتتكافأ عندنا ,ولكف نجد أف
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مقصد مف مقاصد الشارع ,فيكوف ذلؾ مرجحاً لذلؾ القوؿ ,وقد يكوف أحد األقواؿ
أحد األقواؿ يسنده
ٌ
معتضداً بمقصد عاـ مف مقاصد الشريعة ,ويكوف القواؿ اآلخر معتضداً بمقصد دونو في المنزلة ,فيكوف

األوؿ ُم َرجحاً ,وذلؾ عند تكافؤ األدلة.

ٓٔ) أف تعمـ مقاصد الشريعة والعناية بيا يساعد طالب العمـ عمى تكويف الممكة الفقيية عنده ,فمف

أكثر ما يحتاجو طالب العمـ لكي يكوف فقيياً؛ الممكة الفقيية ,ألف الفقو يحصؿ لئلنساف بفضؿ اهلل 
بتوفر ثبلثة أمور-:
أ)

الممكة الذىنية الفطرية ,أف يكوف عنده مف الذىف والذكاء ما يصمح أف يصبح بو فقيياً ,وىذا أمر

فطري ولكنو ُي َنمى أيضاً ,فالذىف يمكف أف ُينمى ,ولذلؾ يقوؿ األصوليوف (:التعميؿ رياضة العقوؿ) ,أي:
معرفة التعميؿ وطرؽ التعميؿ والخوض في ىذا بدراية وعمـ ينمي ذىف اإلنساف ,فالطفؿ الصغير إذا طمبت
منو أف يحفظ سورة الفاتحة مباشرة ال يستطيع ,ولكف لو طمبت منو حفظ آية ,فيمكف أف يطيؽ ذلؾ ,ففي

أسبوع يستطيع حفظ الفاتحة ,وبعد فترة تجده يستطيع حفظ آيتيف في يوـ ,وبعد فترة يستطيع حفظ ثبلث...
وىكذا الذىف ,وأيضاً يحصؿ ىذا لمف دخؿ في كميات الشريعة مثبل وليس لو دراية بكتب الشريعة كاألصوؿ
والفقو واختبلؼ األقواؿ ,فمثؿ ىذا ينصح بأف يبدأ بمتف فقيي ,لكي يسيؿ عميو الدراسة.

ب) المادة العممية ,أف تأخذ العمـ بالفقو وتعرؼ كبلـ الفقياء ,ومسائؿ الفقو ونحو ذلؾ.,

ت) الممكة الفقيية ,أي :القدرة عمى فيـ المسائؿ فيماً صحيحاً مع القدرة عمى تنزيميا عمى وقائع

الناس ,فيكوف عند اإلنساف القدرة عمى الربط بيف المسألة العممية التي درسيا ووقائع الناس ,فإذا جاءه

السؤاؿ الواحد ولو بعدة صيغ استطاع أف يربطيا بالمسألة التي درسيا ,وىذه الممكة تحصؿ لئلنساف مف

الدراسة ,لكف بمراعاتيا واالىتماـ بيا ,فطالب الفقو عند دراستو لمسألة فقيية ػ مثبل ػ يجب أف ينمي ممكتو
الفقيية فيو ,وذلؾ بدراسة المسألة خارج القاعة الدراسية ,وايراد األسئمة عمييا ,وكأنؾ تُسأؿ عف ىذه
األسئمة ,وذلؾ بأف تأتي بواقعة وتبحث ىؿ ينطبؽ عمييا ىذه المسألة أـ ال تنطبؽ؟ ,أو تبحث في فتاوى
أىؿ العمـ وما فييا مف أسئمة تناسب ىذه المسألة ,ومما يعيف أيضا :معرفة القواعد الفقيية و مقاصد

الشريعة وأف تفيـ أصوؿ الفقو.


] لمفائدة:

الفائدة والثمرة والغاية ,فالفائدة والثمرة بمعنى واحد ,ويعبر في المبادئ بالفائدة ويعبر بالثمرة ,والغاية

والفائدة والثمرة متحدة مف حيث المعنى ومختمفة مف حيث االعتبار ,فنستطيع بدال مف أف نقوؿ فوائد تعمـ

مقاصد الشريعة ,نستطيع أف نقوؿ :الغاية مف تعمـ مقاصد الشريعة ,ونستطيع أف نقوؿ أيضاً :الثمرة مف

تعمـ مقاصد الشريعة ,ومف حيث االعتبار يقولوف :أف الغاية ىي (:الدافع لمطمب ,أو اليدؼ مف الدراسة

والتعمـ) ,والثمرة ىو (:ما ينتج عف ىذا العمـ) ,فيقولوف :الغاية طرؼ في األوؿ ,والثمرة طرؼ في األخير,
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والمعنى واحد ,لكف لو نظرت إلييا مف بداية الطمب فيي الغاية ,واذا نظرت إلييا عند نياية الطمب فيي

الفائدة والثمرة ,والغاية ىي األمور التي يريد تحقيقيا مف ىذه الدراسة ,واألىمية والفضؿ ىي مف أقرب
المبادئ إلى الفائدة والغاية والثمرة[.


أىمية عمـ مقاصد الشريعة ,ال شؾ أف لعمـ مقاصد الشريعة أىمية ,وتتجمى أىميتو في أمور-:

ٔ) أنو يتعمؽ بخاصة الفقو في الديف ,يقوؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية ػ رحمو اهلل ػ (:ما جاءت بو

الشرائع مف المصالح والمفاسد والمعروؼ والمنكر وما في الشريعة مف المناسبات بيف األحكاـ وعمميا خاصة
الفقو في الديف ,الذي ىو معرفة حكمة الشريعة ومقاصدىا ومحاسنيا ){,مجموع الفتاوى(جٔٔ/صٖٗ٘)} ,فميزة الفقو
في الديف (ىو معرفة حكمة الشريعة ومقاصدىا ومحاسنيا ) ,وقاؿ أيضا في بياف ما ينبغي أف يحرص

عميو طالب العمـ( :جماع الخير أف يستعيف باهلل سبحانو) فتكوف عنده ثقة بما عند اهلل جؿ وعبل ,وأف تكوف
عنده ثقة بأف اهلل ال يضيع أجر مف أحسف عمبل ,فيستعيف باهلل  ,ويعتمد عمى اهلل ,ويتوكؿ عمى اهلل في

طمب العمـ ,ال يعتمد عمى قدراتو ,وال يعتمد عمى شيخو ,وانما يستعيف باهلل ويتوكؿ عميو ثقة باهلل ,ثـ قاؿ(:
في تمقى العمـ الموروث عف النبي  فإنو ىو الذي يستحؽ أف يسمى عمما)فالعمـ الحقيقي ىو العمـ

الموروث عف النبي  ,فالعمـ قاؿ اهلل قاؿ رسولو قاؿ الصحابة ىـ أولو العرفاف,ثـ قاؿ (:وما سواه إما أف
يكوف عمما نافعا) وما خرج عف الكتاب والسنة إما أف يكوف عمما كالمنطؽ ,لكنو ليس بنافع ,ثـ قاؿ (:واما

أف ال يكوف عمما واف سمى بو ولئف كاف عمما نافعا) أي :لو أف ىنالؾ عمما غير موروث وىو نافع( فبل بد
أف يكوف فى ميراث محمد ما يغنى عنو مما ىو مثمو وخير منو) فمف أراد االنتفاع فعميو بالعمـ الموروث

عف النبي  ,واف طمبت غيره فإما إنؾ ال تطمب عمما ,واما أنؾ ال تطمب عمما نافعاً ,ثـ يقوؿ ػ وىو

يـ مقاصد الرسوؿ في أمره ونييو
الشاىد في كوف المقاصد ىو خاصة الفقو في الديف ػ (:ولتكف ىمتو فَ َ
ىمؾ أف تفيـ مقاصد الرسوؿ  ( ,فإذا اطمأف قمبو
وسائر كبلمو) أي" عندما تأخذ العمـ الموروث ليكف ّ

إف ىذا ىو مراد الرسوؿ فبل يعدؿ عنو فيما بينو وبيف اهلل  وال مع الناس إذا أمكنو ذلؾ)
(جٓٔ /صٗ,})ٙٙ

{مجموع الفتاوى

أي :فإذا عممت مقاصد الرسوؿ  ,فاجعميا طريقؾ ,في عبادتؾ ومعاممتؾ لمناس ,تسير

عمى وفؽ مقاصد الرسوؿ  وال شؾ أف ىذا ىو خاصة الفقو في الديف ,أف تجعؿ ىذا الطريؽ تتقرب بو

إلى اهلل  وتتعامؿ بو مع الناس.

.

ٕ) أنو عمـ سمفي أصيؿ ,اىتـ بو السمؼ ػ رحميـ اهلل ػ  ,واف لـ ُيفردوه بعمـ ,لعدـ الحاجة لذلؾ,
ولذلؾ الشاطبي ػرحمو اهلل ػ لما ذكر مقدمة الموافقات قاؿ (:وعمى آلو وأصحابو الذيف عرفوا مقاصد الشريعة

فحصموىا وأسسوا قواعدىا وأصموىا وجالت أفكارىـ في آياتيا) {الموافقات (جٔ/صٕٔ)} ,وقاؿ شيخ اإلسبلـ ابف

تيمية ػ رحمو اهلل ػ بعد أف ذكر آثا اًر كثيرة مف الصحابة رضي اهلل تعالى عنيـ (:وىذا مما يبيف أف المقاصد

كانت معتبرة عندىـ في المتابعة) {مجموع الفتاوى(ج/ٔٚصٔ ,})ٗٛإذاً سمفنا الصالح رضواف اهلل تعالى عمييـ كانوا
ييتموف بمعرفة مقاصد الشارع وبفيميا وبإعماليا ,وىذا معنى قوؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية ػ رحمو اهلل ػ
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ٖ) أنو مف أىـ الطرؽ وأزكاىا لتماـ أمر المؤمف ,قاؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية ػ رحمو اهلل ػ (:فإذا

عرفت المقاصد والوسائؿ تـ األمر)

{مجموع الفتاوى (ج/ٕٛصٓ,})ٕٙ

فإذا عرؼ ما ىو المقصد وعرؼ ما ىو

وسيمة تـ األمر.

ٗ) أف االىتماـ بو طريؽ األذكياء األزكياء ,أي :أف ييتـ بو عمى الوجو المشروع ,الذي ُيبحث فيو
عف مراد اهلل  ,فمذلؾ يقوؿ حجة اهلل الدىموي (:أـ معرفة المقاصد التي بنيت عمييا األحكاـ ,فعمـ دقيؽ,

ال يخوض فيو إال مف لًطُؼ ذىنو ,واستقاـ فيمو){,حجة اهلل البالغة} ,أي :ليس لكؿ أحد أف يأتي ويقوؿ مقاصد

الشارع ,ومقاصد الشريعة ,ويبني عمى ذلؾ أحكاماً ,كما نرى في زماننا ,نرى كتاباً صحفييف و أطباء

بيطرييف ومينييف ,يتكمموف في مقاصد الشارع ومقاصد الشريعة ,ويتفننوف في األحكاـ ,فيذا طريؽ مف

وحسف ذكاءه وفيمو فيو مف أىؿ ىذا
زكت نفسو ,وكاف متحرياً لما يرضي اهلل  ال ما يرضي الناسُ ,
الفف.
ويعنى بما جاءت
٘) أنو عمـ ُيبحث فيو عف أمر شريؼُ ,يبحث فيو عف مرادات اهلل  مف الشرعُ ,
الشريعة لحفظو ,والشريعة ػ ال شؾ ػ أنيا جاءت لحفظ المقاصد التي يكوف بيا صبلح الداريف ,فعمـ مقاصد
الشريعة يتعمؽ بيذا األمر.

 )ٙما يترتب عمى ىذا العمـ مف فوائد جنية جميمة ,أشرنا إلييا في بياف فوائد عمـ مقاصد الشريعة.

المبحث السابع :حكم تعمم مقاصد الشريعة وتتبعيا.

إذا عممنا ما لمقاصد الشريعة مف أىمية؛ فإنو ينبغي أف نعمـ حكـ تعمـ مقاصد الشريعة ,فالمتحرر مف

كبلـ أىؿ العمـ أف حكـ تعمـ المقاصد يتنوع ,وليس حكماً واحداً ,فتعمـ مقاصد الشريعة فرض عيف عمى

المجتيد والمفتي فيما يفتي فيو ,يعني يجب عمى المجتيد أف يعرؼ مقاصد الشارع ,ويجب عمى المفتي فيما
يفتي فيو أف يعرؼ مقاصد الشارع ,حتى ال يفتي بخبلؼ مقاصد الشارع ,ويكوف تعمـ مقاصد الشريعة

فرض كفاية في حؽ عمماء األمة ,ألف مقاصد الشريعة مف الشريعة ويجب عمى عمماء األمة أف يحفظوا
ىذه الشريعة بتعمميا ,ولكف ىذا الحفظ ليس متعيناً عمى كؿ عالـ ,بؿ ىو فرض كفاية ,إذا قاـ بو مف يكفي

سقط اإلثـ عف الباقييف ,ويكوف تعمـ مقاصد الشريعة مستحباً في حؽ مف زاد عمى فرض الكفاية ,مف

العمماء وطبلب العمـ ,كسائر العموـ الشرعية.
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* ما حكـ تتبع مقاصد الشريعة؟ أي :يتتبع كؿ الشريعة ليستخرج منيا المقاصد ,فيقوؿ -مثبل :-ما

مقصد الشارع مف الوضوء؟ وما مقصده مف الصبلة؟ وىكذا في جميع الشريعة؟

فنقوؿ :إف كاف تتبع المقاصد مف باب بياف مراد اهلل  بالطرؽ الشرعية؛ فيو مطموب محبوب ,واف

كاف مف باب التكمفات والبحث عف المقاصد مف غير دليؿ ,فيذا مف التكمؼ والتنطع الذي ُنيينا عنو,
فبعض الناس يأتي إلى أمر لـ ُيشر الدليؿ إلى مقصد فيو ,مع عممنا وتيقننا مف أف حكـ شرعي ففيو
ِحكمة ,لكنا نوقف أيضاً أف اهلل  بحكمتو أطمعنا بعض ِحكـ األحكاـ باألدلة ,وأخفى عنا ِحكـ بعض

األحكاـ ,وفي ٍ
كؿ حكمة ,فأطمعنا لحكمة ,وأخفى عنا لحكمة ,فإذا كاف الحكـ لـ يدؿ الدليؿ عمى وجود

مقصد فيو؛ فإف التكمؼ والبحث عف حكـ ومقاصد مف التكمؼ الذي ُنيينا عنو ,فمثبل :كوف صبلة الظير
أربع ركعات ,والعصر أربع ركعات ,والمغرب ثبلث ركعات ,والعشاء بعدىا أربع ركعات ,والفجر ركعتيف,

فبل شؾ أف فييا حكمة ,لكف لـ يأتي الدليؿ ال بإشارة وال بداللة ظاىرة عمى نوع ىذه الحكمة ,وكوف بعض
الناس يأتي ويتكمؼ ويستخرج مقاصد ِ
وحكـ ,ىذا مف التكمؼ الذي نيينا عنو ,وبعضيـ يتكمؼ المقاصد في

بعض األحكاـ حتى ُيخرجيا مف التعبد ,أو يضعؼ جانب التعبد فييا ,فمثبل :يتكمـ بعضيـ عف مقاصد
الصبلة ,فيأتي بمقاصد تدؿ عمييا األدلة ,كتزكية النفس ,والنيي عف الفحشاء والمنكر ,ونحوىا مف المقاصد
العظيمة ,لكف بعضيـ يتكمؼ مقاصد لـ يدؿ عمييا الدليؿ وتضعؼ مف شأف التعبد فييا ,فيقوؿ -مثبل:-

أف مف مقاصد الصبلة جرياف الدـ في الجسـ ,لما فييا مف الحركة كالركوع والسجود ,فكونيا فائدة تحصؿ
فيذا ال إشكاؿ فيو ,ألف كؿ حركة تساعد عمى جرياف الدورة الدموية ,لكف أف يجعؿ ىذا مف ِ
الحكـ ومف
ُ
أسرار التشريع في مثؿ ىذا ,فيذا مف التكمفات ,وقد نيينا عف التكمؼ والتنطع ,وقد يزري بعمـ المقاصد,
ولذلؾ تجد بعض الناس إذا سمع مقاصد الشريعة ,تكوف عنده ُنفره منيا ,ألنو ال يأتي في نفسو إال مسألة
التكمؼ في المقاصد ,فالتكمؼ مذموـ في تحري المقاصد ,لكف إذا كاف تتبع المقاصد مف باب بياف مراد اهلل
 باألدلة والطرؽ الشرعية ,فبل شؾ أف ىذا مطموب ومحبوب ,لكف المذموـ ىو التكمؼ ونسبة شيء إلى

الشرع والى مقصود الشارع مف دوف أف يدؿ عميو دليؿ شرعي.

المبحث الثامن :تاريخ مقاصد الشريعة.

أف العمـ بتاريخ العموـ والفنوف ليس ام أًر زائداً ال حاجة إليو ,بؿ لو حاجة عظيمة جداً يستفيد منو

طالب العمـ ,إذ أف معرفة تاريخ العمـ تُبيف لطالب العمـ ما حصؿ في ىذا العمـ مف نمو وتطور ,وما اُدخؿ
فيو مما ليس منو ,أو مف األمور التي ينبغي التنبو ليا أو ال ,فمثبل :لو درسنا تاريخ أصوؿ الفقو ,وعممنا
أف تاريخيا بدأ بزمف النبوة ,ثـ عرفنا أوؿ مف ألؼ فيو ىو اإلماـ الشافعي ,فإف ىذا يعطينا أف ىذا العمـ

سمفي أصي ٌؿ نافعٌ ينبغي أف ُييتـ بو ,ثـ إذا عممنا أف المعتزلة بعد اإلماـ الشافعي ػ رحمو اهلل ػ تمقفوا
عمـ
ٌ
ٌ
ىذا العمـ وكتبوا فيو ,ثـ تمقفو األشاعرة فكتبوا فيو ,وردوا عمى المعتزلة ,فإف ىذا يبيف لنا أف ىذا العمـ أُدخؿ

فيو مما ليس منو ,مما يتعمؽ بعقائد المعتزلة واألشاعرة ونحو ذلؾ ,وىذا ينفعنا في ىذا العمـ ,وفي معرفة
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المبادئ فائدة كمية وىي –كما ذكرناىا :-أف اإلنساف يخرج مف حد الجيؿ بالعمـ إلى حد العمـ الكمي ,قبؿ

أف يدخؿ في حد العمـ التفصيمي الجزئي ,والناظر في تاريخ مقاصد الشريعة يجد أنيا مرت بثبلث مراحؿ-:
المرحمة األولى :مرحمة الوجود والنشأة.
أي :المرحمة التي وجدت فييا مقاصد الشريعة ابتدءاً ونشأت ,قبؿ أف تناؿ حظيا مف االىتماـ واإلبراز

والتقسيـ ونحو ذلؾ ,وتبدأ ىذه المرحمة مف زمف النبي  ,وىكذا كؿ عمـ ُينسب إلى الشرع ينبغي أف يكوف
بدءه مف زمف النبي  ,وكؿ عمـ ُنسب إلى الشرع ولـ يثبت أنو وجد في زمف النبي  فنسبتو إلى الشرع

باطمة ,وليست صحيحة ,فكؿ عمـ شرعي ال بد أف يكوف أصمو موجوداُ في الكتاب والسنة ,واال لـ يكف

عمماً شرعياً ,فمقاصد الشريعة مف الشريعة وقد كانت موجودة في زمف النبي  ,حيث بعث اهلل  نبيو

محمداً  رحمة لمعالميف ,فجاء النبي  لكؿ ما يصمح البشر ,وحذر مف كؿ أوجو الفساد ,فكؿ فساد يقع
عمى اإلنساف أو عمى مكاف اإلنساف فإف النبي  جاء بما يدرأه ,إما بأمر كمي أو أمر تفصيمي ,فميس

شيء يصمح المعاش والمعاد إال جاء بو النبي  ,وليس شيء يجمب الفساد في المعاش والمعاد إال حذر

منو النبي  ,وقد آتاه اهلل جؿ وعبل الكتاب ومثمو معو ,وجعؿ شريعتو ناسخة لكؿ الشرائع ,وجعؿ شريعتو
باقية إلى يوـ الديف ,وقد كانت المقاصد تُبيف في القرآف والسنة ,فالمقاصد مذكورة في كتاب اهلل جؿ وعبل,
والمقاصد مراعاة في سنة رسوؿ اهلل  ,يقوؿ اإلماـ ابف القيـ ػ رحمو اهلل ػ (:القرآف وسنة رسوؿ اهلل 
بالحكـ والمصالح وتعميؿ الخمؽ بيما ,والتنبيو عمى وجوه ِ
ممموءاف مف تعميؿ األحكاـ ِ
الحكـ التي ألجميا
شرع تمؾ اإلحكاـ ,وألجميا خمؽ تمؾ األعياف ,ولو كاف ىذا في القرآف والسنة في نحو مائة موضع أو

مائتيف لسقناىا ,ولكنو يزيد عمى ألؼ موضع بطرؽ متنوعة) ,ثـ أخذ ذكر الطرؽ عمى وجو اإلجماؿ ,إلى
أف قاؿ (:والقرآف ممموء مف أولو إلى آخره بذكر ِحكـ الخمؽ واألمر ,ومصالحيما ومنافعيما وما تضمناه مف
اآليات الشاىدة الدالة عميو ,وال يمكف مف لو أدني إطبلع عمى معاني القرآف إنكار

ذلؾ){مفتاح دار

السعادة(جٕ/صٕٕ ,})ٕٖ-فالقرآف والسنة ممموءاف مف مقاصد الشارع ,وقاؿ أيضاً ػ رحمو اهلل ػ (:ولو تتبعنا ما
يفيد إثبات األسباب مف القرآف والسنة؛ لزاد عمى عشرة آالؼ موضع){شفاء العميؿ ص ,})ٜٔٛومسألة إثبات

األسباب متعمقة بمسألة التعميؿ ,فالقرآف والسنة فييما قواعد عظيمة لمقاصد الشريعة ,وفييما مقاصد

تفصيمية كثيرة جداً ,ػ قاؿ شيخنا ػ حفظو اهلل ػ (:إف مجاؿ الدارسيف –اليوـ -ىو ىذا المجاؿ ,وىو مجاؿ

النظر في مقاصد الشريعة في الكتاب والسنة ,ألف البحوث والدراسات السابقة لمقاصد الشريعة كانت تتركز
عمى تأصيؿ عمـ مقاصد الشريعة ,فيؤخذ مقاصد الشريعة –مثبل-في سورة مف سور القرآف ,ويؤخذ –مثبل-

حفظ الضروريات في سورة مف سور القرآف ,أو المقاصد العامة في سورة مف سور القرآف ,أو مقاصد األمر
ِ
ب فيو فيو
أو النيي مف صحيح البخاري ,أو السنف ونحوىا ,وىذا مجاؿ عظيـ ,وال أظنو ينضب ,فميما ُكت َ
مجاؿ رحب ليزاد فيو ,وىذا الباب لـ يطرؽ كثي اًر إلى ىذا اليوـ) ػ ,فإذا تأممنا كتاب اهلل  وجدنا كثي ار مف
بياف المقاصد ,مثبل:
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وىو أف اهلل  أراد وقصد مف خمؽ الجف واإلنس أف يعبدوه  ,وبيف اهلل  المقصد والمراد مف بعثة
الرسؿ ,ﭧ ﭨ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﭼ  ,لماذا؟ ﭽ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ
ﮍ ﮎ ﭼ {النساء},

وبيف اهلل  المراد مف كثير مف األحكاـ ,وىذا كثير في القرآف ,واذا نظرنا فإنا نجد

أف مف أساليب القرآف بياف الفوائد المترتبة عمى المأمور بو ,وبياف المفاسد المترتبة عمى المنيي عنو ,وىذا

ىو عيف ما نتكمـ عنو في مقاصد الشريعة ,عمـ مقاصد الشريعة يتعمؽ ببياف المصالح والمفاسد المرادة شرعًا,

ومف أعظـ أساليب القرآف أنؾ تجد بياف المنافع المترتبة عمى المأمورات ,وبياف المفاسد المترتبة عمى المنييات,

يقوؿ اهلل مثبل :ﭽ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﭼ {العنكبوت ,}ٗ٘ :ىنا فيو بياف المنافع المترتبة
عمى الصبلة ,وأف مف منافع الصبلة أنيا ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ  ,ويقوؿ اهلل –مثبل :-ﭽ ﭡ ﭢ

ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭼ {المائدة ,}ٜٔ :فبيف اهلل  المفاسد المترتبة عمى الخمر
والميسر ,وىذا في القرآف باب واسع جداً ,وال يحتاج إلى كثير مف التكمؼ ,وكاف الرسوؿ  يراعي مقاصد
الشريعة ويبينيا ويعمٍّمنا كيؼ نراعي مقاصد الشريعة مراعاة شرعية تجمب المصالح وتد أر المفاسد ,ألف مراعاة
المصالح التي يستخدميا الناس منيا ما ىو مقصود الشارع ,يجمب المفسدة ويدفع المصمحة ,لكف بالنظر إلى

النبي  وسنتو نجد أنو يعممنا المنيج الشرعي في مراعاة المقاصد الشرعية والنظر إلييا ,مثبل :يقوؿ النبي 
لعائشة (:لوال قومؾ حديثوا عيد بشرؾ أو بكفر ,لنقضت الكعبة ولبنيتيا عمى قواعد

إبراىيـ){البخاري ,ٕٔٙمسمـ

 ,}ٖٖٓٙىذا الحديث يبيف النبي  مراعاة المآالت فيما يترتب عمى األمور ,وىذا فيو بياف مقصد مف

مقاصد الشريعة ,فبيف النبي  أنو يقصد مف ترؾ البيت وعدـ إعادتو إلى قواعد إبراىيـ  درء المفسدة,
ألف الناس كانوا حديثي عيد بشرؾ وكفر ,فمو ىدـ البيت وغيره قد يسبب ذلؾ الفتنة في نفوس الناس,

فنبلحظ ىنا أف النبي  لـ يكف محتاجاً أف يعمؿ فعمو ,فميس ىناؾ مف يطالبو بتعميؿ مراده ,لكف النبي 
يعممنا أف ننظر إلى المآالت ,فعمؿ لنا النبي  فعمو ليبيف لنا أف مف مقاصد الشارع درء الفتنة ,وىذا مف
أعظـ مقاصد الشريعة ,وىذا األمر أخذه العمماء وانتفعوا بو ,ولذلؾ العمماء لما أخطأ بعض الخمفاء فأدخؿ

قبر النبي  في مسجده؛ لـ ينقؿ العمماء -بعد ىذا -القبر مف المسجد ,درء لمفتنة عف الناس ,ألنو

سيترتب عميو فتنة أعظـ مف مفسدة بقاءه داخؿ المسجد ,فالنبي  بيف لنا أف المسمـ ينبغي لو أف ينظر

إلى مآالت األفعاؿ واألقواؿ ,فعندما يفعؿ شيئاً ينبغي لو أف ينظر إلى أصؿ فعمو ,ىؿ ىو صحيح أـ غير

صحيح ,ثـ ينظر إلى أثر فعمو ىؿ ىو صحيح أو غير صحيح ,وىذا مقصد مف مقاصد الشريعة العظيمة,
المصميف){أبي داودٜٕٗٛقاؿ عنو

وكذلؾ النبي  لـ يكف يقتؿ المنافقيف ,وكاف يقوؿً (:نييت عف قتؿ
األلباني:صحيح} ,أي :الذيف يظيروف الصبلة ,واف كاف في قموبيـ الفساد العظيـ ,وقاؿ النبي َ (:د ْعوُ الَ
َص َح َابو){البخاري,ٜٗٓٚمسمـ ,}ٙٚٗٛفالنبي  قصد دفع مفسدة عظيمة ,وىي
َيتَ َحد ُ
اس أَف ُم َحم ًدا َي ْقتُ ُؿ أ ْ
ث الن ُ

صد الناس عف اإلسبلـ بقتؿ المنافقيف ,فقد يروج عند الناس أف محمداً يقتؿ أصحابو ,وبالتالي يخاؼ
الناس المجيء إلى النبي  و ِ
يسمموا ,فترؾ النبي  قتؿ المنافقيف مع ما في وجودىـ مف مفسدة ,درءاً
ليذه المفسدة العظيمة ,وكذلؾ استمر الحاؿ حتى مع قوة اإلسبلـ ,حتى عندما دخؿ الناس في ديف اهلل
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أفواجاً وظير اإلسبلـ لـ يقتميـ النبي  ,درءاً لمفساد حتى ال يتخذ أقواـ ذلؾ سنة فيقتؿ بعض المسمميف

بزعـ أنيـ منافقوف ,وىذا مقصد شرعي عظيـ جداً ,وىذا الفعؿ مف النبي  فيو اعتبار لمقاصد الشريعة,

وفيو تعميـ العتبار مقاصد الشريعة ,وعدـ اعتبار ىذه األمور –ال شؾ -يجر إلى فساد عظيـ ,ولو نظرت

إلى الناس الذيف ال ينظروف إلى ىذه المقاصد في أقواليـ وأفعاليـ ,لوجدت أنيـ يجروف عمى األمة الفساد

ويطيؿ بيـ ,حتى شؽ ذلؾ عمييـ
العظيـ ,فيذا تعميـ مف النبي  ,وعندما كاف معاذ يصمي بالناسُ ,
وانصرؼ مف انصرؼ مف صبلتو بسبب طوؿ صبلة معاذ  قاؿ لو النبي (:أفتاف أنت يا معاذ؟! مف

أـ الناس فميخفؼ ,فإف فييـ الضعيؼ والمريض وذا الحاجة){البخاري٘ٓ,ٚمسمـ ,}ٔٓٙٛفالنبي  لـ يقؿ لمعاذ(:
مف أـ الناس فميخفؼ) مباشرة ,بؿ قاؿ لو(:أفتاف أنت يا معاذ؟!) فبيف المقصد مف التخفيؼ ,فعممنا أف مف

مقاصد الشريعة درء الفتنة ,وقولو(:مف أـ الناس )...فرع عف المقصد ,وعندما ُسئؿ النبي  عف ُسؤر
اليرة ,قاؿ (:إنيا ليست بنجس ,إنيا مف الطوافيف عميكـ والطوافات){الترمذيٕ,ٜابف ماجة ٖٙٚقاؿ األلباني:صحيح},

فبيف النبي  الحكـ ثـ بيف المقصد مف ىذا الحكـ ,وأنيا ليست بنجس ,مع أنيا تأكؿ الفئراف ,والغالب أف
في فميا قاذورات ,ومع ذلؾ قاؿ عنيا النبي (:إنيا ليست بنجس) لماذا؟ (ألنيا مف الطوافيف عميكـ

والطوافات) ,ىذا التعميؿ يبيف مقصداً مف مقاصد الشريعة وىو التيسير ,ألف ىذا الير يطوؼ عمى الناس
فيختمط بمبلبسيـ ,وبمفارشيـ وأوانييـ ,ولو ُج ِعؿ نجساً ألدى ذلؾ إلى المشقة العظيمة ,فالشاىد أنا إذا
وجمبت
نظرنا إلى الكتاب والسنة نجد الكثير مف مقاصد الشريعة التي لو عممناىا إلندرأت عف الناس الفتفُ ,
المصالح وتحققت الخيرات ,واجتمعت الكممة المرادة شرعاً ,االجتماع الذي يريده اهلل  ويحبو ,وىذا ىو

المنيج العظيـ الذي ينبغي أف ييتـ بو طبلب العمـ في تعميـ الناس مقاصد القرآف ,فمو لـ نشغميـ بمقاصد

القرآف شغميـ غيرنا بمقاصد مخترعة ,كما ىو حاصؿ اليوـ ,حيث تجد الكثيريف يتكمموف في المقاصد,

ولكف ال تجد عمييا إال ظممة الرأي ,فإذا اىتـ طبلب العمـ بالمقاصد الشرعية ,كاف ذلؾ د أًر لفاسد كبير عف

األمة وجمب مصمحة كبيرة ليا ,ألف في إحكامو سدا لممغرضيف لموصوؿ إلى قموب الناس عف طريؽ
المقاصد.

بعد موت النبي  تولي الصحابة  أعباء الحكـ والفتوى ,وكانوا يعتبروف مقاصد الشريعة ,ويمتفتوف

إلييا ,وفي كبلميـ الكثير مف مقاصد الشريعة ,وكذلؾ في أعماليـ الكثير مف إعماؿ مقاصد الشريعة ,ألنيـ
تربوا عمى يد رسوؿ  ,وأخذوا العمـ عنو ,وقد ذكر شيخ اإلسبلـ ابف تيمية ػ رحمو اهلل ػ وقائع كثيرة عف
الصحابة تدؿ عمى أنيـ كانوا يمتفتوف إلى مقاصد الشريعة ,ومف ذلؾ ما جاء عف ابف عباس ما ,أنو

خطب الناس فأطاؿ فكاف رجؿ يقوؿ :الصبلة يا ابف عباس ,الصبلة يا ابف عباس ,وكاف ابف عباس ما
يستمر في خطبتو لمصمحة عظيمة لممسمميف ,وكاف الرجؿ يقوؿ :الصبلة يا ابف عباس ,ػ وىذا األمر

موجود عند الناس إلى اليوـ ,فالواحد منيـ ينظر بقصر نظره ثـ يعترض عمى العمماء ػ ,فقاؿ ابف عباس

ما  (:جمع رسوؿ اهلل  بيف الظير والعصر وبيف المغرب والعشاء في المدينة مف غير خوؼ وال

مطر){(السنف الكبرى لمبييقي (جٖ/ص,)ٔٙٚوأصمو في مسمـ ,})ٔٙٙٚإذاً ابف عباس ما ذكر أف النبي  جمع بيف
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الظير والعصر والمغرب والعشاء في المدينة مف غير سفر ,وال خوؼ ,وال مطر ,أما السفر فيو ظاىر

بقولو(:في المدينة) ,ثـ قاؿ (:مف غير خوؼ وال مطر) ,فقيؿ البف عباس ما :ما أراد بذلؾ؟ قاؿ (:أراد

أال ُي ِ
حرج أمتو) ,وفي رواية (أراد أال ُيحرج أمتو) ,وىذا في صحيح مسمـ ,فينا بيف ابف عباس ما
المقصود الشرعي مف الجمع ,فالمقصود الشرعي مف الجمع ىو رفع الحرج ,فمذلؾ الصواب مف أقواؿ أىؿ

العمـ أف عمة الجمع بيف الصبلتيف :الحاجة ,أي :الحاجة المعتبرة شرعاً بضوابطيا المقررة في عمـ القواعد

الفقيية ,وليذا قاؿ ابف عباس ( أراد ) فبيف أف لمحكـ مقصداً ,وكذلؾ جاء عف معاذ بف جبؿ  أنو

قاؿ(:جمع رسوؿ اهلل  في غزوة تبوؾ بيف الظير والعصر وبيف المغرب والعشاء) قاؿ أبي الطفيؿ :فما
حممو عمى ذلؾ؟ قاؿ (:أراد أف ال يحرج أمتو){(مسمـ ,})ٔٙٙٙومعناه –كما قاؿ شراح الحديث(:-إنما فعؿ ذلؾ
لئبل يشؽ عمييـ ويثقؿ ,فأراد التخفيؼ عنيـ) ,إذاً فالصحابة ػ رضواف اهلل عمييـ ػ كانوا يعمموف أف لؤلحكاـ

مقاصد ,ويبينونيا وينصوف عمييا ,وكذلؾ إذا نظرنا إلى عمؿ الصحابة  وجدنا أنيـ ينظروف في أعماليـ
إلى مقاصد الشريعة ,وىذا لو صور كثيرة منيا –مثبل : -أنيـ بعد موت النبي  مباشرة اجتمعوا في

السقيفة ليتشاو ار فيمف يتولى األمر ,والنبي  لـ يدفف بعد ,وىذا ليس حرصاً منيـ عمى الخبلفة واإلمارة

والتولية – كما يظنو البعض ,-وانما لعمميـ أف مف مقاصد الشريعة ضبط أمر الناس ,والبد أف يكوف لمناس

رأس يضبط أمورىـ ,ولذلؾ بادروا إلى االجتماع في السقيفة ليحققوا ىذا المقصود الشرعي ,وأبوبكر الصديؽ
 لما حضرتو الوفاة عيد إلى عمر  بالخبلفة ,ألنو  ال يريد أف يبقى المسمموف شيئاً يسي اًر ببل

إماـ ,فمف مقاصد الشريعة جمع الناس عمى إماميـ ,والبد أف يكوف ليـ إماـ ينظر في أمورىـ ,وعندما

استحر القتؿ في القراء والسيما في يوـ اليمامة رأى أبوبكر  أف يجمع القرآف ,وىذا األمر لـ يكف في

عزـ أبي بكر  عمى جمع القرآف اعترض عمى ىذا وقاؿ(:كيؼ
زمف النبي  .ولذلؾ لما رأى عمر َ 
تفعؿ أم اًر لـ يفعمو رسوؿ اهلل  ,)فقاؿ أبوبكر (:ذلؾ واهلل خير)(البخاري ,)ٜٗٛٙأي :فيو خير ينظر إليو

وجمع القرآف ألف الصحابة  خافوا عمى القرآف مف موت
شرعاً ويعتبر شرعاً ,فيو مف المرادات الشرعيةُ ,
القراء ,فبلبد مف جمعو وكتابتو ,وىذا مف حفظ القرآف ,فمف مقاصد الشريعة أف ُيحفظ كتاب اهلل ,ومف حفظ
كتاب اهلل أف ُيحفظ مجموعاً مكتوباً ,ففعمو أبوبكر  ووافقو الصحابة ,وكذلؾ لو نظرنا إلى عمر  في
عاـ المجاعة ,عندما اشتد الجوع بالناس أوقؼ حد السرقة في ذلؾ العاـ (مصنؼ ابف أبي شيبة(ج/ٙص,)ٕ٘ٚ,ٕ٘ٙ
ألنو نظر إلى قاعدة الشريعة في المصالح والمفاسد ,فأوقؼ حد السرقة في عاـ المجاعة ,ثـ جاء بعد

عصر الصحابة عصر التابعيف واألئمة األربعة وعصر تبلميذىـ وىذا فيو كثير مف مقاصد الشريعة ,سواء

ما نص عميو األئمة أو ما عمموا بو ,وباب المصالح المرسمة باب عظيـ في مقاصد الشريعة ,والمصالح

المرسمة :ىي التي لـ يرد دليؿ مف الشارع عمى اعتبارىا وال عمى إلغائيا وكانت مبلئمة لتصرفات الشارع,
أي :أف جنسيا مما يعتبر شرعاً ,لكف عينيا لـ يأتي فيو دليؿ ,ال عمى االعتبار وال عمى اإللغاء ,وىي مف
األدلة المختمؼ فييا ,لكف لو نظرنا إلى عمؿ األئمة والفقياء نجد أنيـ مف جية العمؿ متفقوف عمى النظر
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إلى المصمحة المرسمة ,وعمى العمؿ بيا فبل يوجد إماـ وال مذىب مف المذاىب المعتبرة ال يمتفت إلى
المصمحة المرسمة في الفقو ,وىذا يدؿ عمى عناية األئمة وتبلميذىـ بمقاصد الشريعة.
المرحمة الثانية :مرحمة االىتمام واإلبراز بدون إفراد.
ومعنى ىذا :ىي مرحمة التقسيـ والتنويع واظيار المباحث بدوف أف تفرد بعمـ ,أي :ظيرت تقسيمات

لممقاصد ,وظيرت مباحث لممقاصد ,لكنيا كانت تذكر ضمف كتب أصوؿ الفقو ,ولـ تفرد بعمـ مستقؿ ,وأوؿ
مف ُعرؼ باالىتماـ بتقسيمات ما يتعمؽ بالمقاصد وتأصيبلتيا ىو إماـ الحرميف الجويني ,ولذلؾ نستطيع أف
نقوؿ أف ىذه المرحمة تبدأ مف زمف إماـ الحرميف الجويني ,نعـ؛ سبؽ اإلماـ الجويني عمماء تكمموا في
محاسف الشريعة ,كالقفاؿ الشاشي الكبير ,فكتب عف ( محاسف الشرائع) و(محاسف اإلسبلـ) ,ومدح ىذا

الكتاب اإلماـ ابف القيـ ػ رحمو اهلل ػ  ,ػ والكتاب موجود وىناؾ مف يحققو تحقيقاً عمميا ػً ,وىناؾ أيضاً مف
يقاؿ لو الحكيـ الترمذي ألؼ كتاباً حوؿ ىذا ,لكنو لـ يتكمـ عف تفصيبلت التأصيؿ لمقاصد الشريعة مف

جية التقسيـ ونحو ىذا ,فالسابقوف الذيف كتبوا كانوا يتكمموف عف مقاصد وأىداؼ مف األحكاـ ,والجويني ىو

الذي لو الريادة في االىتماـ بمقاصد الشريعة ,وابراز أصولو ,وقد نبو إلى ضرورة مراعاة مقاصد الشريعة,
فقاؿ (:ومف لـ يتفطف لوقوع المقاصد في األوامر والنواىي ,فميس عمى بصيرة في وضع

الشريعة)(البرىاف في

أصوؿ الفقو(جٔ/ص ,)ٕٓٙوبيف أف اعتبار المقاصد ليس أم اًر حادثاً ,بؿ ىو طرؽ الصحابة رضواف اهلل عمييـ,
وأنيـ كانوا يعتمدوف النظر إلى المصالح والمراشد والمحاسف ,وكانوا يعتبروف محاسف الشريعة ,وبيًّف أف

الشريعة مبنية عمى جمب المصالح ودفع المفاسد ,وىو ما يسمى باالستصبلح ,وقسًّـ المصالح قسمة

خماسية ,وىذا التقسيـ ىو تقسيـ لمقاصد الشريعة بحسب المصالح ,ومف المعموـ أف مقاصد الشريعة مف
جية الصالح تقسـ إلى ثبلثة أقساـ :ضرورية وحاجيو وتحسينية ,ولكف نجد أف اإلماـ الجويني قسميا إلى

خمسة أقساـ ,فقاؿ (:أحدىا ما يعقؿ معناه ,وىو أصؿ ويؤؿ المعنى المعقوؿ منو إلى أمر ضروري البد

منو) ,فقولو( أحدىا ما يعقؿ معناه) :أي ما تعرؼ عمتو ,وما ُيعرؼ المقصود منو ,ثـ قاؿ  (:وىذا بمنزلة
قضاء الشرع بوجوب القصاص في أوانو فيو معمؿ بتحقؽ العصمة في الدماء المحقونة والزجر عف التيجـ
عمييا) ,ىذا القسـ الضروريات ,ثـ قاؿ (:والضرب الثاني ما يتعمؽ بالحاجة العامة وال ينتيي إلى حد

الضرورة) فالحاجة دوف حد الضرورة ,والعمماء يقولوف إف مف الحاجات ما ينتيي إلى حد الضرورة,

والمتقرر أف الضرورة ىي ما تؤدي إلى اليمكة أو يشبو اليمكة ,والحاجة ىي ما تؤدي إلى الحرج والمشقة

الخارجة عف المعتاد ,ىذه الحاجة تتفاوت ليست درجة واحدة ,فمنيا ما ينتيي إلى حد الضرورة ,أي:

تتعطؿ بو المصالح حتى يقترب مف اليمكة ,وىذا مثؿ السيارة في زمننا مف حيث الجممة ,فالسيارة –الشؾ-
أنيا ليست مف الضروريات التي لو فرطنا فييا ألدى ذلؾ إلى التيمكة أو اقترب مف اليبلؾ ,فيي مف

الحاجة لو فقدىا المرء لوقع في حرج ,لكف ىذه الحاجة قريبة مف الضرورة ,فاإلنساف يتعطؿ عف مصالحو

إذا لـ تكف عنده سيارة ,وخاصة إذا كاف يعيش في المدف ,وما ينتيي إلى حد الضرورة يأخذ حكـ الضرورة,
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لكف الحاجة ال تنتيي إلى حد الضرورة كما قاؿ إماـ الحرميف ,ولذلؾ يقوؿ الفقياء في القواعد الفقيية:

(الحاجة تُنزؿ منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة) ,وليس المراد كؿ حاجة ,واال لـ تكف ىناؾ فائدة في
التقسيـ بيف الحاجة والضرورة ,ولكف المقصود ىي الحاجة التي تقترب مف الضرورة ,فتنزؿ منزلة الضرورة
مث ََؿ ليا ,فقاؿ (:وىذا
وتأخذ أحكاميا ,والذي معنا ىنا –التي ذكرىا -حاجة ال تنتيي إلى حد الضرورةَ ,
مثؿ تصحيح اإلجارة فإنيا مبنية عمى مسيس الحاجة إلى المساكف مع القصور عف تممكيا وضنة مبلكيا

بيا عمى سبيؿ العارية فيذه حاجة ظاىرة غير بالغة مبمغ الضرورة) أي :أف اإلجارة ىي مف الحاجيات ,ولو

لـ تُشرع اإلجارة لوقع الناس في حرج ,ألف اإلنساف في بعض مصالحو يحتاج إلى استئجار بعض األمور,
ألنو ال يستطيع أف يتممكيا ,وال يبذليا أصحابيا ببل عوض ,وىذا ىو قسـ الذي اصطمحنا عمييا بقسـ

الحاجيات ,ثـ قاؿ (:والضرب الثالث ما ال يتعمؽ بضرورة حاقة وال حاجة عامة) أي :ال يوقع فواتو في

اليمكة والحرج والمشقة ,قاؿ (:ولكنو يموح فيو غرض في جمب مكرمة أو في نفي نقيض ليا) ,وىذا القسـ
يتعمؽ بالتحسيف والتكميؿ ,في جمب المكارـ ,ثـ قاؿ (:ويجوز أف يمتحؽ بيذا الجنس طيارة الحدث وازالة

الخبث) ,فطيارة الحدث وازالة الخبث ال تتعمؽ بيا ضرورة وال حاجة ,ولكنيا في باب المكارـ ,وكونيا مف
باب المكارـ ال يعني أنيا مستحبة ..وسيأتي في تقسيمات المقاصد ,فيذه ىي األقساـ المصطمح عمييا,

ولكف إماـ الحرميف أضاؼ إلييا قسميف فقاؿ (:والضرب الرابع ما ال يستند إلى حاجة وضرورة وتحصيؿ

المقصود فيو مندوب إليو تصريحا ابتداءاً ,وفي تحصيمو خروج عف قياس كمي) ,قولو (ما ال يستند إلى

حاجة وال ضرورة) فكأف ىذا مف القسـ الثالث ,وقولو ( وفي تحصيمو خروج عف قياس كمي) فيو الفارؽ بيف

القسميف الثالث والرابع( ,قياس كمي) أي :قاعدة كمية ,ثـ قاؿ (:وبيذه المرتبة يتميز ىذا الضرب مف

الضرب الثالث وبياف ذلؾ بالمثاؿ أف الغرض مف الكتابة(مكاتبة العبد) تحصيؿ العتؽ وىو مندوب إليو

والكتابة المنتيضة سبباً في تحصيؿ العتؽ تتضمف أمو ار خارجة عف األقيسة الكمية كمعاممة السيد عبده و

كمقابمتو ممكو بممكو) يقاؿ في المكاتبة :أف السيد يبيع مالو بمالو ,فالعبد ممؾ لمسيد ,وماؿ العبد ممؾ لمسيد,
فإذا كاتب السيد العبد عمى ماؿ؛ فيذا الماؿ الذي يأتي بو العبد ىو ممؾ لمسيد ,فيبيع ممكو بممكو ,وىذا

ليس جارياً عمى القياس والقواعد الشرعية ,واإلجارة ذكرناىا في النوع الثاني مف جية أنيا مف الحاجيات,

وىو داخؿ في النوع الرابع مف باب أنيا خارجة عف القياس الكمي ,إذ أف المستأجر يدفع الماؿ عمى منفعة

لـ يمتمكيا بعد ,فيو عقد عمى معدوـ ,والقياس يقتضي المنع ,والفرؽ بيف الثالث والرابع؛ أف الثالث ٍ
جار
عمى القواعد ,والرابع خارج عف القواعد الكمية ,ثـ قاؿ (:والضرب الخامس مف األصوؿ ما ال يموح فيو

لممستنبط معنى أصبل ,وال مقتضى مف ضرورة أو حاجة أو استحثاث عمى مكرمة) ,أي :األقساـ األربعة

السابقة معمومة المعنى ,وىذا القسـ لـ يعرؼ عمتو ,ولـ يقؿ :ما ال معنى فيو ,بؿ قاؿ (ما ال يموح فيو
لممستنبط) ,إذاً ىو فيو معنى وحكمة ,لكف المستنبط ال يظير ىذا ,ثـ قاؿ(:وىذا يندر تصويره

جداً){البرىاف في

أصوؿ الفقو(جٕ/صٕٓ ,})ٙٓٗ-ٙأي :ىذا مف الصعب أف ُيذكر لو مثاؿ ,ألنو قميؿ جداً ,ونبو إماـ الحرميف عمى
كثير مف المقاصد ,وسار عمى طريقتو تمميذه الغزالي ,في تقسيمات المصالح والمقاصد وبيانيا ,وال زاؿ
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العمماء ييتموف بمقاصد الشريعة حتى جاء العز بف عبد السبلـ  ,المعروؼ بسمطاف العمماء فوضع كتابو (

قواعد األحكاـ في مصالح األناـ) ,ووضع كتابو اآلخر المعروؼ بػ(القواعد الصغرى) ,واىتـ في ىذيف

الكتابيف بالمصالح وقواعد المصالح ,فذكر كثي اًر مف قواعد المصالح ,لكنو لـ يتكمـ عف مقاصد الشريعة

عمى وجو كمي شامؿ ,وانما كاف كبلمو عف المصالح وما يتعمؽ بيا مف القواعد ,وال شؾ أف المصالح لب

المقاصد ,ولذلؾ السبكي لما ترجـ لو ذكر مف ألقابو :العارؼ بالمقاصد ,وممف اىتـ بمقاصد الشريعة

اىتماماً كبي اًر جداً تأصيبلً وتفصيبلً شيخ اإلسبلـ ابف تيمية ػ رحمو اهلل ػ فقد اىتـ بتأصيؿ مقاصد الشريعة,
وبيف أف الشريعة جاءت ِ
لحكـ ومصالح ومقاصد وغايات ,ورد عمى المخالفيف ,وجعؿ ذلؾ مف أكبر أصوؿ
اإلسبلـ ,بؿ أنو ذكر ىذه المسألة في موطف فقاؿ (:أعظـ المسائؿ اإلليية) ,أي :أعظـ المسائؿ التي

تنسب إلى اهلل  ,أي :تعميؿ األفعاؿ واألحكاـ ,وذكر كثي اًر مف مقاصد الشريعة ,وشيخ اإلسبلـ ابف تيمية

في فقيو ممف ييتموف بالمقاصد اىتماما كبي اًر ,وقؿ أف يتكمـ عف مسألة فقيية وال يتعرض لممقصد فييا,

والدكتور يوسؼ البدوي كتب -كتابة نافعة -عف مقاصد الشريعة عند شيخ اإلسبلـ ابف تيمية ,وكتابو كاف

في تأصيبلت مقاصد الشريعة عند شيخ اإلسبلـ ,لكف الزاؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية أف ُيكتب عف المقاصد
التفصيمية عنده ,فما مف مسألة فقيية يذكرىا شيخ اإلسبلـ إال ويذكر معيا مقصداً شرعياً ,بؿ وقد يرجح
بالمقاصد ,فكثي اًر ما ينص –مثبل -عمى رأي لئلماـ مالؾ ويقويو لموافقتو لمقصد عظيـ مف مقاصد

الشريعة ,وتبعو عمى ذلؾ تمميذه ابف القيـ ,وتتممذ عمى ابف القيـ إماـ مالكي يقاؿ لو :المقري ,والمقري أخذ
مف ابف القيـ ػ رحمو اهلل ػ االىتماـ بمقاصد الشريعة ,فكاف ييتـ في دروسو ومجالسو ببياف مقاصد الشارع,
ولـ يؤلؼ في ىذا ,ولكنو كاف ييتـ بو في دروسو ,وكاف في حمقتو طالب ٍ
عمـ نبيو ,أعجبو اىتماـ شيخو
بمقاصد الشارع ,ورأى أف األمر يحتاج إلى اىتماـ ,ىو اإلماـ الشاطبي ػ رحمو اهلل ػ فيو تمميذ المقري,

والمقري تمميذ ابف القيـ ,فاخذ الشاطبي مف مجالس شيخو االىتماـ بمقاصد الشريعة ,ورأى أف ىذا الباب

ويعتنى بو ,ومف ىنا برز اىتماـ الشاطبي بأسرار التشريع ,ورأى أف مف مما يثبت العمـ؛
ينبغي أف ُييتـ بو ُ
أف ُيربط بأسرار التشريع ,فألؼ كتاباً نافعاً أسماه بػ"الموافقات " ,ىذا الكتاب كاف اسمو إبتداءأً " عنواف

معني بربط أصوؿ الفقو
التعريؼ بأسرار التكميؼ " ,ثـ حدث أمر جعمو يغيره إلى "الموافقات " ,وىذا الكتاب
ٌ
بأسرار التشريع ,ولذلؾ الشاطبي في الموافقات لو مدرسة مستقمة في أصوؿ الفقو ,غير المدرسة التي
اُصطمح عمييا بمدرسة األحناؼ الفقياء ومدرسة الجميور أو الشافعية أو طريقة الجمع ,فيناؾ طريقة

الشاطبي ,وىي طريقة ربط أصوؿ الفقو بأسرار الشريعة ,ومف االىتماـ بأسرار الشريعة أنو اىتـ بالمقاصد,
فكتب في المقاصد كتابةً حتى كاد أف يفرد المقاصد بعمـ ,فكتب في ضمف الموافقات كتاب المقاصد ,ولو

انتزع طالب عمـ كتاب المقاصد مف كتاب الموافقات وسماه بػ"مقاصد الشريعة " لمشاطبي وتركو كما ىو؛ لما

اختؿ األمر أبداً ,غير أنو لـ يفرده ,لكف بنيانو ومباحثو وطريقتو كأنو مؤلؼ مستقؿ ,ولذلؾ الشاطبي كاد
أف يصؿ بالمقاصد إلى أف يكوف عمماً مستقبلً ,بطريؽ التقسيـ والتنويع والتدليؿ والتأصيؿ وذكر المباحث
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والمسائؿ غير أنو ػ رحمو اهلل ػ جعؿ ذلؾ ضمف كتابو الموافقات ,وفي المقاصد قسـ المقاصد إلى مقاصد

الشارع ومقاصد المكمفيف ,ثـ بحث مقاصد الشارع وقسميا تقسيماً بديعاً.
المرحمة الثالثة :مرحمة اإلفراد والتمييز.

أي :مرحمة إفراد المقاصد بعمـ مستقؿ ,واخراجيا عف أصوؿ الفقو ,وىذه المرحمة أوؿ مف بدأىا ىو

مفتي تونس في زمنو محمد الطاىر بف عاشور (تٖٖٜٔىػ) ,حيث ألؼ كتابو المعروؼ بػ"مقاصد الشريعة
اإلسبلمية" ,وكاف ػ رحمو اهلل ػ يعتني بالمقاصد في دروسو وفي مؤلفاتو حتى أفردىا بكتاب مستقؿ ,وجعميا
عمـ مستقؿ ,وكاف مقصده مف إفراد المقاصد بكتاب مستقؿ وبجعميا عمماً مستقبلً أف يقمؿ الخبلؼ بيف

الفقياء ,فيو رأى االختبلؼ بيف الفقياء وأتباع المذاىب ,ورأى ما يؤدي إليو االختبلؼ مف مفاسد عظيمة,
حتى يصؿ في بعض األحياف إلى االقتتاؿ والى أمور منكرة ,فأراد ػ رحمو اهلل ػ أف يذكر ما يقمؿ ىذا

االختبلؼ ,ورأى أف أصوؿ الفقو موجود مف زمف الشافعي ,ولكنو لـ يقمؿ االختبلؼ ,بؿ االختبلؼ في
ازدياد ,فقاؿ :البد مف شيء آخر ,فظف أف عمـ مقاصد الشريعة مما يقمؿ ىذا االختبلؼ إف لـ يذىبو ,فألؼ
كتابو ,بقصد أف يكوف مرجعا عند المتفقييف عند االختبلؼ ,وقد كتب ػ رحمو اهلل ػ كتابة جيدة ,وتكمـ عف
مقاصد الشريعة العامة ,وعف الحاجة إلى المقاصد ,وعف مقاصد الشريعة في كتاب المعامبلت عمى وجو

الخصوص ,وكانت كتاباتو جيدة ,غير أف الناظر فييا يجد أنيا نثرية تأممية أكثر مف كونيا تأصيمية ,فكؿ
الكتابات ال تخرج مف منيجيف :إما أف يكوف منيج الكتاب منيجاً نثرياً تأممياً ,واما أف يكوف منيج الكتاب

تأصيمياً ,المنيج النثري يكوف عمى طريقة النثر وعمى طريقة –ما يمكف أف يسمى -باالنطباعات والرغبات
والتأمبلت ,وأقرب شيء إللى ىذه الطريقة؛ طريقة المجالس العممية ,فالكبلـ في المجالس يأخذ جانب

التأمؿ مع العمـ ,أكثر مف جية التأصيؿ ,ولذلؾ نجد أف الناس يتساىموف في مجالسيـ وال يتساىموف في
كتاباتيـ ,وقد ترى أف بعضيـ يجمس إلى شيخ ثـ يتصيد عميو أخطاء ,فالشيخ في المجمس ال يحرر

المصطمحات ,وال يدقؽ في المصطمحات ,فقد يقوؿ مصطمحاً بالمعنى يفيمو الناس الموجودوف في

المجمس ,بينما لو كتب لما أطمؽ ىذا المصطمح ,فقد يتكمـ الشيخ –مثبل -في القدر ,ويقوؿ ليـ ىذا مف
المتشابو ,ويأمر بتركو ,بينما لو كتب لما أطمؽ ىذا المصطمح ,بؿ يبيف معو أمو اًر أخرى ,فيو متشابو

بالنسبة لمطبلب ,فعقوليـ قد تكوف أدنى مف أف تدرؾ ىذا األمر ,فيو متشابو عمييـ ,ولذلؾ قد تجد بعض

الكتب؛ الكتابة فييا نثرية تأممية ,ليست تأصيمية ُيرجع فييا إلى الكتب واألصوؿ والتقعيد ووزف الكبلـ,
ويرجع فيو إلى
ويوثؽُ ,
والمنيج ألتأصيمي ىو الذي يكوف مدققاً فيو بحيث ُيرجع فييا إلى الكتب المتقدمة ُ

األصوؿ واألدلة ,ويوزف فيو الكبلـ وزناً ,ولذلؾ قد يكتب كاتباف في موضوع واحد ,أحدىما يكتب بالمنيج

التأممي ,واألخر يكتب بالمنيج التأصيمي ,فتجد الذي يكتب بالمنيج التأممي يكتب عشريف صفحة في

موضوع ,بينما تجد الذي يكتب بالمنيج التأصيمي يكتب سطريف في نفس الموضوع ,ولو أردت أف تعبر

عف العشريف صفحة الموجودة في المنيج التأممي؛ لما وجدت إال ىذيف السطريف ,قاؿ شيخنا ػ حفظو اهلل ػ(:
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أف المنيج التأممي يغمب عمى أىؿ المغرب العربي عموما) ,فكثي اًر ما تجد في كتاباتيـ النثر الطويؿ ,في

موضوع لو قرأتو تجد أنؾ تحتاج تختصره إلى ثبلث أو أربع أسطر ,يغمب ىذا في كتبيـ ومحاضراتيـ في
الجممة ,وىذا ال يعني أنو ليس فيو خير أو عمـ ,لكنو منيج موجود ,ولذلؾ تجد أف كثي اًر مف الكتب التي

تصدر مف المغرب العربي قد تجد في كؿ عشر أو عشريف صفحة مرجعاً واحداً ,تجد حاشية أو حاشيتيف,
ألف المنيج منيج نثري ,بخبلؼ المنيج التأصيمي فتجد أف في كؿ صفحة عدد مف الحواشي والمراجع,

وكتابة الطاىر بف عاشور ػ رحمو اهلل ػ لممقاصد كتابة تأممية ,وسبب ىذا –فيما يظير -فوؽ منيج الكتابة

في المغرب العربي عموماً؛أف الطاىر بف عاشور يكتب شيئاً جديداً –إفراد العمـ -فيحتاج فيو إلى أسموب

النثر ,مف أجؿ أف يفيـ الناس ما يريد ,وىذا معروؼ عند كؿ مف يريد أف يكتب في شيء جديد فيحتاج

إلى أف يشرح أكثر مما يؤصؿ ,ولذلؾ نجد أيضاً الدكتور يعقوب البا حسيف لو كتب معروفة ,كتاباتو فييا
أصولية ,ال يزيد في الكبلـ ,فتجده أحياناً ينتقد التعريفات لوجود الزيادة في التعريؼ ,ولكف لو نظرت في
كتابو "التخريج عند الفقياء واألصولييف" لما ظننت أف ىذا مف كتبو ,الختبلؼ منيجو في ىذا الكتاب,

فمنيجو فيو منيج نثري تأممي ,ألنو أوؿ مف أفرد التخريج بكونو عمماً ,فاحتاج أف يشرح وينثر حتى يقنع

الناس بما أتى بو ,وكاف التخريج قبمو عمبلً ,فأراد أف يجعمو عمماً ,وال يعني قولنا :أف كتابة الطاىر بف
عاشور نثرية تأممية أنيا ليس فييا عمـ ,وال يعني أنيا منتقدة ,لكف لو أف طالب عمـ أراد أف يأخذ كتابة

الطاىر بف عاشور ويجعميا كتابة تأصيمية؛ لكاف ذلؾ نافعاً ,والختصر ذلؾ في متف أقؿ بكثير مف كتابة

الطاىر بف عاشور ,ثـ تتابع الباحثوف عمى الكتابة في مقاصد الشريعة بعد ذلؾ ,قاؿ شيخنا ػ حفظو اهلل ػ(:
إف كؿ مف كتب في مقاصد الشريعة فيما اطمعت عميو لـ يخرج عف دائرة الشاطبي و الطاىر بف عاشور),

والزالت مقاصد الشريعة بحاجة إلى الكتابة والبحث ,السيما المقاصد التفصيمية ,فإنيا بحر يحتاج إلى بياف,
وىناؾ جوانب في مقاصد الشريعة لـ ُييتـ بالتأليؼ فييا حتى اليوـ اىتماماً كبي اًر ,كػ:
ٔ) مقاصد الشريعة في الكتاب والسنة ,وكذلؾ المقاصد عند الصحابة ,وىناؾ رسالة في المغرب

"مراعاة الخمفاء الراشديف لمقاصد الشريعة" ورسالة أخرى في "اعتبار عمر  لمقاصد الشريعة" في الرباط

في المغرب.

ٕ) المقاصد التفصيمية في كتب الفقياء ونحو ذلؾ.

ٖ) مقاصد العقيدة وىو ميـ جداً لما لو مف األثر العظيـ في إصبلح القموب ,أي :مقاصد الشريعة

في العقائد ,فتجد أف أكثر مف يتكمموف يربطوف مقاصد الشريعة بالفقو ,والشؾ أف ىناؾ مقاصد عظيمة في
أمور العقيدة ,وابرازىا فيو أثر عظيـ في إصبلح القموب ,فمو نظرنا إلى عقيدة أىؿ السنة والجماعة في

األسماء والصفات؛ لوجدنا مقاصد عظيمة تبرز في ىذه العقيدة ,وأعظـ آثارىا تتعمؽ بإصبلح القموب ,فيذا

باب يحتاج إلى اىتماـ كبير مف طبلب العمـ.
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* القسم الثاني :إثبات المقاصد وأقساميا ,وفييا مبحثان:
المبحث األول :إثبات المقاصد ,ويكون الكالم فيو من وجيين-:

األول :إثبات أن لمشارع مقاصد من األحكام.

أي :ىؿ لمشارع مقاصد مف أحكامو؟ وىؿ توجد أصبلً مقاصد لمشريعة؟ ويكوف ذلؾ في عدة نقاط-:

ٔ) إثبات المقاصد في أصؿ التشريع ,ىذه النقطة تقوـ عمى أصؿ عقدي كبير مف أصوؿ العقيدة ,إذا

أُثبِت أُثبتت المقاصد وال إشكاؿ حيف إذ ,واذا نفي فإف في إثبات المقاصد إذ ذاؾ إشكاالً كبي اًر ,ىذا األصؿ
ىو أصؿ تعميؿ أفعاؿ اهلل وأحكامو ,ىؿ اهلل  شرع األحكاـ ِ
لحكـ وغايات ,أو أنو  شرع األحكاـ

لمحض اإلرادة ,فنيى –مثبل -عف الكذب ال لحكمة في ذلؾ ,وانما أراد أف ينيى عف الكذب ,وأمر –مثبل-
بالصبلة ال لحكمة في ذلؾ ,وانما ألنو  أراد أف يأمر بالصبلة ,وعمى ىذا االحتماؿ الثاني يجوز في

الحكمة أف يأمر اهلل بالكذب ,وأف ينيى عف الصدؽ ,وأف ينيى عف الصبلة ,ألنو عمى ىذا االحتماؿ الثاني
الحكمة في األمر ,فمتى ما وجد األمر وجدت الحكمة ,فإذا أمر اهلل بالكذب –وال حوؿ وال قوة إال باهلل-

وجدت الحكمة ,واذا أمر اهلل بالصدؽ وجدت الحكمة ,إذاً الحكمة عمى ىذا االحتماؿ ليست في المأمور بو,

وانما الحكمة في مجرد األمر ,يقوؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية ػ رحمو اهلل ػ (:وقد تكمـ الناس في تعميؿ األحكاـ

الشرعية واألمر والنيي ,كاألمر بالتوحيد والصدؽ والعدؿ والصبلة والزكاة والصياـ والحج ,والنيي عف
الشرؾ والكذب والظمـ والفواحش ,ىؿ أمر بذلؾ لحكمة ومصمحة وعمة اقتضت ذلؾ؟ أـ ذلؾ لمحض

المشيئة وصرؼ اإلرادة ,و ىؿ عمؿ الشرع بمعنى الداعي والباعث أو بمعنى اإلمارة والعبلمة) ,فيذا الثاني

مرتب عمى األوؿ ,فإذا قمنا أف اهلل  يأمر وينيى لحكمة؛ فالعمة بمعنى الباعث –عمى تفسير لمباعث

يقرر في أصوؿ الفقو ,-واذا قمنا أف اهلل يأمر لمحض اإلرادة؛ فالعمة بمعنى مجرد األمارة والعبلمة عمى

األحكاـ ,ثـ قاؿ (:وىؿ يسوغ في الحكمة أف ينيى اهلل عف التوحيد والصدؽ والعدؿ ,ويأمر بالشرؾ والكذب
والظمـ أـ ال؟){مجموع الفتاوى(ج/ٛصٕ ,})ٛىذا عنواف المسألة التي إذا قررناىا تقرر عندنا مقاصد الشريعة ,وقد

ذكر شيخ اإلسبلـ ابف تيمية ػ رحمو اهلل ػ أف ىذه المسألة (أعظـ المسائؿ اإلليية)

{في منياج السنة

النبوية(جٖ/ص)ٖٜبمفظ( أجؿ المسائؿ اإلليية)}( ,ومف أعظـ أصوؿ الديف){في مجموع الفتاوى(ج/ٔٚصٕ٘ٓ) (أعظـ مسائؿ الديف)},
كثير جداً ,فتحتاج إلى تحقيؽ,
والشؾ أنيا مف أعظـ أصوؿ الديف ,وما يترتب عمييا في األصوؿ ٌ
والمسمميف اختمفوا في أصؿ المسألة إلى قوليف-:

القوؿ األوؿ :قوؿ أىؿ السنة والجماعة ,ووافقيـ كثير مف المنتسبيف إلى اإلسبلـ مف غيرىـ ,كالمعتزلة
ونحوىـ ,وىذا القوؿ :ىو إف اهلل يشرع األحكاـ ِ
لحكـ مقصودة أرادىا وغايات محمودة ,فأفعاؿ اهلل وأحكامو

معممة ِ
بحكـ عظيمة وغايات مطموبة.

فأمر اهللُ ألنو شاء ,ونيى اهلل ألنو
القوؿ الثاني :قوؿ األشاعرة ,قالوا :إف أحكاـ اهلل لمحض المشيئةَ ,
شاء ال لحكمة ,فأحكاـ اهلل ليست معممة عندىـ.
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والذيف وافقوا أىؿ السنة والجماعة في القوؿ بالتعميؿ ليسوا مع أىؿ السنة في المسألة عمى أي حاؿ,

ىـ وافقوا في أصؿ التعميؿ ,ورأس ىؤالء المعتزلة ,ويتبف ذلؾ في ثبلث نقاط-:

األول :أف أىؿ السنة والجماعة –مثبل -يصفوف اهلل بأنو حكيـ ,فيثبتوف هلل  ىذه الصفة ,والمعتزلة
ينفوف ىذه الصفة ,واف وافقوا أىؿ السنة والجماعة أف اهلل شرع األحكاـ ِ
لحكـ؛ لكنيـ ينفوف صفة الحكمة وال
يثبتونيا هلل .

الثاني :أف أىؿ السنة والجماعة يثبتوف ِ
الحكـ المقصودة المرادة هلل مف التشريع مف باب الرحمة
واإلحساف والتفضؿ ,يقولوف إف اهلل  أراد ىذه ِ
الحكـ رحمة بالخمؽ ,وتفضبلً منو  عمى الخمؽ,

واحساناً منو  ,أما المعتزلة فيروف أف ذلؾ واجباً عمى اهلل  مف باب المعاوضة ,فيقولوف :يجب عمى
اهلل  أف يعوض المكمفيف ,فالمكمفوف مأموروف بالتكميؼ؛ فيعاوضيـ اهلل  بيذه ِ
الحكـ ,ولو كاف األمر
مف باب المعاوضة لخسر اإلنساف والشؾ ,فإف اإلنساف لو َع َب َد اهلل عمره كمو في معاوضة جزٍء مف نعمة
العيف لما استوفى ذلؾ.
ولذلؾ قيؿ :أف رأي األشاعرة ردة ٍ
فعؿ لرأي المعتزلة ,فاألشاعرة -كما قيؿ -خرجوا مف عباءة

المعتزلة ,ولذلؾ قاؿ بعض أىؿ العمـ عنيـ :أنيـ أفراخ المعتزلة ,فوجدوا رأي المعتزلة بوجوب األصؿ عمى
اهلل ,فجاءوا بما يضاد ذلؾ تماماً ,فأخذوا الناحية األخرى ,فنفوا أف اهلل يريد ىذه ِ
الحكـ.

الثالث :أف أىؿ السنة والجماعة يثبتوف أف في تشريع األحكاـ ِحكماً ترجع إلى المخموقيف ,التي ىي
ِ
كـ ترجع إلى اهلل  ,فاهلل يأمر بالشيء ألنو يحبو ,فإذا
إصبلحيـ في معاشيـ ومعادىـ ,وفيو أيضاً ح ٌ
أمرنا اهلل بالصبلة عممنا أف اهلل يحب الصبلة ,واذا أمرنا بالصدؽ فاهلل يحب الصدؽ ,وينيى عف الشيء
الحكـ راجعة إلى اهلل ِ ,
ألنو يبغضو ويأباه ,فنيانا عف الكذب فاهلل يبغض الكذب ,فيذه ِ
فالحكـ ترجع إلى
المخموقيف وترجع إلى اهلل  ,أما المعتزلة فبل يثبتوف إال ِ
الحكـ التي ترجع إلى المخموقيف.

والشؾ أف المتأمؿ في المسألة والناظر فييا الدارس ليا؛ يرى أف قوؿ أىؿ السنة والجماعة ىو القوؿ

الذي يجب المصير إليو ,وىو الذي يؤيده المنقوؿ والمعقوؿ ,فبل منقوؿ إال وىو داؿ عمى قوؿ أىؿ السنة
والجماعة ,وال معقوؿ إال وىو مؤيد لقوؿ أىؿ السنة والجماعة.
* أما المنقوؿ :فبل شؾ أف اهلل  شرع الشرع كمو ِ
لحكـ عظيمة ,أطمعنا عمى كثير منيا لحكمة

عظيمة ,وأخفى عنا بعضيا لحكمة عظيمة ,و خفائيا عنا ال يدؿ عمى عدـ وجودىا ,لكف يدؿ عمى أف

الحكمة أف تكوف خافية عنا ,فاهلل  حكيـ عميـ ,شرع ىذا الشرع إلصبلحنا ,وقد يكوف إصبلحنا في أف
نعمـ الحكمة بعينيا ,وقد يكوف إصبلحنا في أف نعتقد في وجود الحكمة ولكف عينيا يخفى عنا ,وىذا مف

حكمة اهلل  ,وىذا األمر في الشرع كمو ,فاهلل ُيعممنا بما يكوف في صبلحنا العمـ بو ,ويخفي عنا ما يكوف
في خفائو صبلح لنا ,والمتأمؿ في ليذا يزيده ذلؾ إدراكاً ويقيناً بحكمة اهلل  وأنو شرع الشرع ِ
لحكـ ,واف
شئت مثاالً فانظر :اهلل  أعممنا بفضؿ ليمة القدر ,وما فييا مف الفضائؿ والمصالح العظيمة ,وأطمعنا
عمى كونيا في شير رمضاف ,بؿ عمـ اهلل فينا ضعفاً فخفؼ عنا وأعممنا بأنيا في العشر األواخر مف
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رمضاف ,ألف إذا عممنا فضميا ,وعممنا أنو منحصرة في زمف يمكننا أف نجتيد فيو ,فإف ىذا يدعونا إلى
االجتياد ,ألنيا عشرة ٍ
لياؿ فحسب ,ليمة القائـ فييا إيماناً واحتساباً يغفر لو ما تقدـ مف ذنبو ,وىي خير مف

حصؿ فييا العبد فضيمة أكثر مف ألؼ شير ,الشؾ أف ىذا يجعؿ العبد
ألؼ شير ,اجتياد في عشرة أياـ ُي ٍّ

يزداد اجتياداُ ,لكف اهلل  أخفى عنا عينيا ,وفي أي ليمة ىي ,فبل يمكف بحاؿ أف يجزـ بميمة بعينيا ,وفي

ذلؾ حكمة عظيمة ,ألف العبد ضعيؼ ,ولو عمـ عيف الميمة لما اجتيد إال في تمؾ الميمة ,وىذا أمر ُمشاىد,

فتجد في بعض بمداف المسمميف أنيـ يجزموف أف ليمة القدر ىي ليمة السابع والعشريف ,فتجدىـ طواؿ الشير

في ليو ,وال يجتيدوف إال في تمؾ الميمة ,وىذا مبلحظ أيضاً في المسجد النبوي والمسجد الحراـ ,حيث يكوف

في ىذه الميمة زحاماً شديداً بخبلؼ بقية األياـ ,بؿ يعتقد البعض أف ليمة الختـ أفضؿ حتى مف ليمة القدر,

والشاىد أف ىذا يبيف لنا الحكمة العظيمة التي بسببيا أُخفي عنا ليمة القدر ,حتى األدلة تجعمؾ ال تدري في

أي ليمة ىي ,فاألدلة متقاربة جداً ,حتى قاؿ مف قاؿ مف المحققيف أنيا متنقمة في الميالي العشر جمعاً بيف
األدلة ,والذي نريد أف نقولو :ىو أف اهلل شرع الشرع كمو ِ
لحكـ وغايات ,عممنا أكثرىا ,وفي عممنا صبلحنا,
وخفي عنا بعضيا ,وخفائيا ال يعني عدـ وجودىا ,وفي خفائيا عنا صبلحنا ,واألدلة عمى ىذا متواترة يدؿ

عمييا المنقوؿ ,ويدخؿ فيو اإلجماع ,ألف المنقوؿ إذا أُطمؽ فيدخؿ فيو أدلة الكتاب والسنة واإلجماع ,ألف

اإلجماع مما ُينقؿ ,ويدؿ عمييا المعقوؿ ,وواقع الحاؿ ,كميا تدؿ عمى قوؿ أىؿ السنة والجماعة ,أما األدلة

مف الكتاب والسنة فأكثر مف أف تحصر ,واف شئت فقؿ :ما مف آية في كتاب اهلل أو حديث في سنة رسوؿ

اهلل  إال وىو يدؿ عمى أف اهلل شرع لحكمة ,وليذا يقوؿ اإلماـ ابف القيـ ػ رحمو اهلل ػ كما مر معنا(:
والقرآف وسنة رسوؿ اهلل  ممموآف مف تعميؿ األحكاـ ِ
بالحكـ والمصالح وتعميؿ الخمؽ بيما ,والتنبيو عمى
وجوه الحكـ التي ألجميا شرع تمؾ األحكاـ ,وألجميا خمؽ تمؾ األعياف ,ولو كاف ىذا في القرآف والسنة في

نحو مائة موضع أو مائتيف لسقناىا ولكنو يزيد عمى ألؼ موضع بطرؽ متنوعة){مفتاح دار السعادة(جٕ/صٕٕ)},

ويقوؿ الشاطبي ػ رحمو اهلل ػ مقدماً كما نقدـ لمسألة المقاصد (:ولنقدـ قبؿ الشروع في المطموب –(وىو

الكبلـ عمى المقاصد) -مقدمة كبلمية مسممة في ىذا الموضع ,وىي أف وضع الشرائع إنما ىو لمصالح

العباد في العاجؿ واآلجؿ معاً ,وىذه دعوى ال بد مف إقامة البرىاف عمييا صحة أو فسادا وليس ىذا موضع

ذلؾ) موضعو ما يسمى بعمـ الكبلـ ,لكف قاؿ  (:وقد وقع الخبلؼ فييا في عمـ الكبلـ وزعـ الرازي) وىو

مف أعياف األشاعرة ورؤوسيـ ,حيث تكمـ عف ىذه المسألة في تفسيره ,وتكمـ عنيا في أصولو ,ثـ قاؿ (:أف

أحكاـ اهلل ليست معممة بعمة البتة كما أف أفعالو كذلؾ وأف المعتزلة) فنبلحظ أف األشاعرة دائماً أماميـ

المعتزلة ,ولذلؾ يقوؿ بعض طبلب العمـ :أف األشاعرة في تقريراتيـ العقدية واقعوف تحت ضغط اآلراء
المعتزلية ,فعندما تق أر ألئمة األشاعرة ترى أف تأصيبلتيـ العممية ال تجدىا أحياناً في مباحثيـ العقدية,

فأحياناً تق أر ليـ في أصوؿ الفقو تجد فحبلً ,يقرر المسائؿ بطرؽ عممية قوية ,فإذا أتيت إلى أصوؿ الديف؛

تجده يقرر المسائؿ بحيرة ,كمف يبحث في ظممة ,فتعجب! ىؿ ىذا الذي يتكمـ اآلف ويكتب ىو نفسو الذي

يكتب ىناؾ في أصوؿ الفقو ,وىذا ليس فقط في أصوؿ الفقو والعقيدة؛ لكف نفس المباحث ,فتجد –مثبل -أف
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عالماً منيـ يتكمـ في التفسير إذا جئت إلى مباحثو في التفسير؛ تجد بحوثاً نفيسة ,لكف إذا جاء إلى مباحث

ونفَ ُسو وطريقتو تغيرت ,وقيؿ :مف أسباب ىذا األمر أنو يكتب تحت ضغط
العقيدة تجده قد تغير ,فأسموبو َ
آراء مخالفة ,فيـ يكتبوف تحت ضغط آراء المعتزلة ,فكأنؾ تشعر أنيـ يشعروف أنيـ لو تركوا ىذا الكبلـ
لثبت رأي المعتزلة ,وثبوت رأي المعتزلة مف الخطورة بمكاف ,فبلبد مف ىذا ,وىذا يرشدنا إلى أف اإلنساف

أحياناً إذا كاف تحت ضغط يتكمـ بأمور قد ال يسمـ بيا لو لـ يكف تحت ىذا الضغط ,وىذه قضية ميمة جداً
حتى في الحكـ عمى األشخاص ,فبل يتكمـ متكمـ وىو في السبلمة والبراءة والفطرة السميمة ليحكـ عمى

شخص بنفس الحكـ الذي يحكـ بو عمى نفسو في غير ىذا األمر ,شخص ُيعمـ أف ىذا ىو الديف ,ومف
خالؼ ما ُيرشد إليو مف مشايخو لكفر ,فيو بيف ضغط شيخو وبيف ما ال يقبمو فطرتو ,فبل يجد إال أف

يصدؽ شيخو ويكذب فطرتو ,ولو رفعت عنو ىذه الضغوط لما اعتقد ما أُممي عميو مف الباطؿ ,فالشاىد

قوؿ الشاطبي ػ رحمو اهلل ػ (:وزعـ الرازي أف أحكاـ اهلل ليست معممة بعمة البتة كما أف أفعالو كذلؾ ,وأف

المعتزلة اتفقت عمى أف أحكامو  معممة برعاية مصالح العباد ,وأنو اختيار أكثر الفقياء المتأخريف ,ولما
اضطر في عمـ أصوؿ الفقو إلى إثبات العمؿ لؤلحكاـ الشرعية؛ أثبت ذلؾ عمى أف العمؿ بمعنى العبلمات

المعرفة لؤلحكاـ خاصة) ,يعني أف الرازي مف أئمة القائميف بالقياس ,وال يمكف أف ُيثبت القياس ,إال إذا
أثبتنا العمؿ ,فيناؾ يقولوف (:ليست معممة بعمة البتة ) ,إذا نقموا قوليـ ىناؾ إلى قوليـ في األصوؿ نفوا

القياس ,وىـ يروف أف القياس خاصية االجتياد ,وأف مف لـ يأخذ بالقياس فميس مجتيداً ,فاضطر إلى أف
ُيثبت العمؿ ,لكنو كغيره مف األشاعرة أراد أف يوفؽ بيف القوليف ,وال يمكف التوفيؽ بيف النفي واإلثبات
المطمقيف ,فجاءوا ببدعة أف العمؿ مجرد أمارات ,فرد عمييـ األشاعرة بقوليـ :إذا كانت مجرد أمارات ,إذاً

ليست مؤثرة في األحكاـ ,إذاً ال تنفعكـ في القياس ,ألنيا مجرد عبلمات ,والعبلمات ال يصح أف ُينقؿ منو
مف مكاف إلى مكاف ,وأخذ األشاعرة يرد عمى بعضيـ البعض في ىذه المسألة ,قاؿ الشاطبي  (:وال حاجة
إلى تحقيؽ األمر في ىذه المسألة) ,أي :نحف اآلف لسنا في حاجة أف نخوض معيـ في ىذه المسألة ,ثـ

قاؿ –وىو وجو الشاىد( :-والمعتمد إنما ىو أنا استقرينا مف الشريعة أنيا وضعت لمصالح العباد استقراء ال
ينازع فيو الرازي وال غيره ,فإف اهلل  يقوؿ في بعثو الرسؿ وىو األصؿ :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ

ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﭼ {النساء ,)}ٔٙ٘ :إذاً اهلل  بيف أف الرسؿ ﭿ ﮀ لمقصود ,وىو
ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ,قاؿ (:ﭽ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﭼ {األنبياء ,)}ٔٓٚ:وىذا في

صد أف يكوف رحمة لمعالميف,ثـ قاؿ (:وقاؿ في أصؿ ِ
خصوص نبينا  ,فالنبي  بعث رحمة ,قُ ِ
الخمقة ﭽ
ُ
ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭼ {ىود,)}ٚ:

والعجيب أف الرازي في التفسير عندما ذكر ىذه اآلية قاؿ (:فدؿ عمى أف كؿ شيء إنما ىو إلصبلح

الناس) ,ألف ىنا تجرد مف مسألة األصوؿ العقدية ,فقرر األصؿ العممي في داللة اآلية ,ثـ قاؿ( :وأما
التعاليؿ لتفاصيؿ األحكاـ في الكتاب والسنة فأكثر مف أف تحصى كقولو بعد آية الوضوء ﭽ ﮂ ﮃ ﮄ
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ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﭼ {المائدة , }ٙ :وقاؿ في الصياـ ﭽ ﭦ
ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭼ {البقرة} ,وفي الصبلة ﭽ ﯣ ﯤ

ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﭼ {العنكبوت ,)}ٗ٘:إلى آخر ما ذكره ,ثـ قاؿ( :واذا دؿ االستقراء عمى ىذا ,وكاف
في مثؿ ىذه القضية مفيدا لمعمـ) ,وكاف مفيداً لمعمـ؛ ألنو استقراء تاـ ,لو استقرأت القرآف مف أولو إلى أخره

لدؿ عمى ىذا ,ولو استقرأت السنة بكؿ ما ثبت فييا لدلت عمى ىذا ,ولذلؾ يقوؿ (:واذا دؿ االستقراء عمى
ىذا؛ وكاف في مثؿ ىذه القضية مفيدا لمعمـ؛ فنحف نقطع بأف األمر مستمر في جميع تفاصيؿ الشريعة,
ومف ىذه الجممة ثبت القياس واالجتياد فمنجر عمى مقتضاه){الموافقات(جٕ/ص.}(ٚ,ٙ

ويقوؿ البيضاوي –وىو أشعري(:-إف االستقراء دؿ عمى أف اهلل  شرع أحكامو لمصالح العباد),

يعني ليست آية وال آيتيف ,بؿ ىو استقراء لكؿ النصوص ,إذاً استقراء األدلة النقمية مف الكتاب والسنة يدؿ

داللة قطعية عمى أف اهلل شرع الشرع لمصالح العباد.

وأما اإلجماع فيو أشير مف أف ًيذكر ,فقد أجمع عمى ذلؾ السمؼ الصالح ببل نزاع ,تدؿ عميو أقواليـ

وأفعاليـ ,يقوؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية ػ رحمو اهلل ػ (:وقد تدبرت عامة ما رأيتو مف كبلـ السمؼ),

ػ و شيخ اإلسبلـ ابف تيمية ػ رحمو اهلل ػ آية مف آيات اهلل في كبلـ السمؼ ,يستحضره استحضا اًر

عجيباً ,كتب ما يقرب مف سبعيف ورقة في مسألة ,وذكر األدلة مف الكتاب والسنة وكبلـ السمؼ واألئمة

األربعة ,ثـ قاؿ (:والمقاـ ال يقتضي الزيادة فقد كتبتو والسائؿ مستوفز

عجبلف){جاء في موضعيف(مجموع الفتاوى

تتبعت ما كتبو –في ىذه الرسالة -وخاصة في نقمو عف السمؼ,
(جٕ/ص )ٜٗٚو(جٕٔ/ص ,})ٗٔٙقاؿ شيخنا(:
ُ
فوجدت الكبلـ فيما وصمنا مف كبلـ السمؼ كأنو ينقمو مف كتاب ,وىو قد كتبو في المسجد والسائؿ مستوفز
عجبلف) ػ

قاؿ (:وقد تدبرت عامة ما رأيتو مف كبلـ السمؼ مع كثرة البحث عنو و كثرة ما رأيتو مف ذلؾ) ,أي:

مع كثرة عنايتو بالبحث عف كبلـ السمؼ ,وكثرة ما رأى مف كبلـ السمؼ يقوؿ (:وقد تدبرت عامة ما رأيتو

مف كبلـ السمؼ مع كثرة البحث عنو و كثرة ما رأيتو مف ذلؾ ,ىؿ كاف الصحابة والتابعوف ليـ بإحساف أو

أحد منيـ عمى ما ذكرتو مف ىذه األقواؿ التي وجدتيا في كتب أىؿ الكبلـ مف الجيمية والقدرية ومف تمقى
ٌ
ذلؾ عنيـ مثؿ دعوى الجيمية أف األمور المتماثمة يأمر اهلل بأحدىا وينيى عف اآلخر ال لسبب وال لحكمة
أو أف األقواؿ المتماثمة واألعماؿ المتماثمة مف كؿ وجو يجعؿ اهلل ثواب بعضيا أكثر مف اآلخر ببل سبب

وال حكمة ونحو ذلؾ مما يقولونو كقوليـ إف كبلـ اهلل كمو متماثؿ) ,بقولوف كبلـ اهلل ال يتفاضؿ ,فآية

الكرسي مثؿ أي آية ,قاؿ (:واف كاف األجر في بعضو أعظـ) ,واف كانوا يقولوف :أف كبلـ اهلل ال يتفاضؿ

لكف األجر في بعضو أعظـ ,ثـ قاؿ –وىو الشاىد (:-فما و جدت في كبلـ السمؼ ما يوافؽ ذلؾ ,بؿ
يصرحوف ب ِ
الحكـ واألسباب وبياف ما في المأمور بو مف الصفات الحسنة (محاسف الشريعة) المناسبة لؤلمر
بو ,وما في المنيي عنو مف الصفات السيئة المناسبة لمنيي عنو ,ومف تفضيؿ بعض األقواؿ واألعماؿ في
نفسيا عمى بعض ,ولـ َأر عف أحد منيـ قط أنو خالؼ النصوص الدالة عمى ذلؾ ,وال استشكؿ ذلؾ وال
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تأولو){مجموع الفتاوى (ج/ٔٚصٕ ,})ٔٛفالسمؼ متفقوف بالقوؿ عمى ما دلت عميو النصوص ,ولـ يتأولوا شيئاً مف

ىذه النصوص ,وىذا بإجماع السمؼ ,وأما إجماع غيرىـ فقد نقمو غيره ,وأقوى اإلجماع ما ينقمو المخالؼ,
واألشاعرة نقموا اإلجماع عمى قوؿ أىؿ السنة والجماعة ,وكذلؾ غيرىـ نقؿ اإلجماع عمى ذلؾ ,يقوؿ ابف

الحاجب(:األحكاـ ُشرعت لمصالح العباد بدليؿ إجماع األمة) ,ويقوؿ القرطبي (:وال خبلؼ بيف العقبلء أف
شرائع األنبياء قصد بيا مصالح الخمؽ الدينية والدنيوية){تفسير القرطبي(جٕ/صٗ ,})ٙوىذا مف المنقوؿ.
أما المعقوؿ يدؿ عمى ما ذىب إليو أىؿ السنة والجماعة ,مف جيات ,منيا-:

ٔ) أف في إثبات الحكمة والتعميؿ إثباتاً لكماؿ اهلل  ,فكؿ عاقؿ ينظر في الشرع يعمـ أنو يتحقؽ
منو ِحكـ ,فنعمـ أف في القصاص حياة ,وأف الصوـ يحقؽ التقوى ,وال ينكر ىذا أحد مف المسمميف ,وىذه
ِ
الحكـ التي نتجت مف شرع رب العالميف إذا قمنا عنيا إف اهلل أرادىا ,أو قمنا إف اهلل لـ يردىا ولكنيا وقعت

اتفاقاً ,فاألوؿ أليؽ بالكماؿ ,كما يضرب المثاؿ :لو أف ثعبانييف يؤذياف المسمميف ,رأى أحدىما مسمـ فقصده
ليقتمو فقتمو ,وأراح المسمميف مف شره ,وآخر كاف عمى سطح بيتو فرمى بحجر فوقعت عمى الثعباف الثاني

فقتمو ,وأراح المسمميف مف شره ,فبلشؾ في أف األكمؿ منيما ىو األوؿ ,والذي ُيمدح عمى فعمو ,فيو عمـ
بوجود الثعباف ,وبضرر وجوده ,وبمصمحة قتمو ,فقصد قتمو فحقؽ ما أراد ,فكاف لو العمـ واإلرادة والقدرة

عمى فعؿ ما أراد ,بخبلؼ الثاني فإنو لو تحققت ىذه المصالح مف فعمو لكنو لـ يكف عالماً ,فدؿ ىذا أف في

إثبات الحكمة والتعميؿ إثباتاً لكماؿ اهلل ,وىو البلئؽ بكماؿ اهلل .
ٕ) إف اهلل عند تشريع األحكاـ :إما أف يكوف مريداً ِ
لمحكـ المحمودة الواقعة والحاصمة مف التشريع,
فيـ ال ينازعوف في ِ
الحكـ الواقعة ,ولكنيـ ينازعوف في الحكـ المرادة ,فنقوؿ ليـ :إف اهلل عند تشريع
األحكاـ :إما أف يكوف مريداً ِ
لمحكـ المحمودة الواقعة مف التشريع ,واما أف يكوف غير مر ٍيد ليا ,فإف كاف
مريداً فبل إشكاؿ بيننا ,واف كاف غير مريد ليا؛ فيذا ال يخمو-:

أ  -إما أف يكوف لعدـ عممو السابؽ بيا ,فيو لـ يعمـ بيا فمـ يردىا ,وىذا باطؿ والشؾ.

ب  -واما أف يكوف لعدـ حكمتو ,عمـ ولكف لـ يرده ,فيو عمـ أف في الحياة قصاص ولكف لـ يرد ىذه

الحكمة ,وىذا ال يقع مف حكيـ ,أي :أف يعمـ بحكمة في أمر وال يريد ىذه الحكمة ,وىذا باطؿ أيضاً.
ت  -واما أف يكوف لمانع منعو ,فيو عمـ وأراد ولكف ِ
وجد مانع يمنعو ,وىذا باطؿ.

فتعيف أف اهلل  مريد ليا ,فمـ يبقى إال القوؿ بيذا ,إذاً المنقوؿ والمعقوؿ يدالف عمى قوؿ أىؿ السنة
والجماعة,وواقع الحاؿ في ِ
الحكـ العظيمة التي تقع مف الشريعة تدؿ عمى ذلؾ.
ولكف النفاة كانوا موجوديف والزالوا موجوديف ,وليـ كبلـ و ُش َبو حوؿ ىذا ,وقاؿ النفاة بنفي الحكمة
والتعميؿ في أحكاـ اهلل  وأفعالو؛ لوجود كثير مف ال ُش َبو عندىـ ,وىي راجعة إلى ثبلثة أمور-:
ٔ) أف اهلل  قاؿ :ﭽ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﭼ

{األنبياء},

فقالوا :إف اآلية دلت عمى أف

أحكاـ اهلل ال يجري فييا السؤاؿ بػ" لِ َـ " ,فبطؿ التعميؿ ,يقولوف أف اهلل  ال ُيسأؿ عما يفعؿ.
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والجواب أف يقاؿ :إف اآلية عميكـ وليس لكـ ,فالخمؽ ُيسألوف ,ألف حكمتيـ قاصرة ,وعمميـ قاصر,

أما اهلل  فبل يسأؿ عف أفعالو وأحكامو لكماؿ عممو وحكمتو ,فشرُعو  في غاية اإلتقاف ,وعمى أعظـ
ِ
الحكـ ,فبل يسأؿ  عما يفعؿ سؤاؿ معارضة ,فمـ تكف اآلية مسوقةً لبياف أف اهلل يفعؿ لغير حكمة ,وانما
كانت اآلية مسوقة لممدح ,في أنو  لكماؿ حكمتو ,وكماؿ عممو ال يمكف أف ًيسأؿ عما يفعؿ سؤاؿ
معارضة ,فما شرعو اهلل في غاية الحكمة وغاية اإلتقاف.

لما تخمؼ ذلؾ في فعؿ ,أي :يجب اطراد ذلؾ في كؿ
ٕ) أنو لو كانت أفعاؿ اهلل وأحكامو معممة َ
المشاىد خمو بعضيا مف ذلؾ ,كإالـ األطفاؿ ,وخمؽ الشرور ,فدؿ ذلؾ عمى انتفائيا,
األفعاؿ واألحكاـ ,و ُ
فيـ يقولوف :لما وجدنا بعض أفعاؿ اهلل  ال حكمة فييا؛ فإف ذلؾ يقتضي منا أف ننفي ِ
الحكـ في كؿ

األفعاؿ ,ومثموا بذلؾ بإالـ األطفاؿ ,أي :ما الحكمة مف إالـ األطفاؿ وبكائيـ ,وكذلؾ خمؽ الشرور,
والمعاصي ,فميس في ىذا كمو حكمة.
والجواب :مف وجييف:

األوؿ :أنػا لو سممنا لكـ أف بعض أفعاؿ اهلل ال حكمة فييا؛ فإف المعقوؿ أف ُنتبع األقؿ باألكثر ,وأكثر
األفعاؿ ال يمكف أف تنازعوا أف فييا حكمة ,فأنتـ مثمتـ بمثاليف أو ثبلثة ,وال يمكنكـ التمثيؿ بأكثر ,فالعاقؿ

ًيتبع األقؿ لؤلكثر ,فيأخذ األقؿ حكـ األكثر وال عكس.
الثاني :أف القرآف والسنة ممموآف مف إثبات التعميؿ ,واثبات ِ
الحكـ ,فدؿ ذلؾ عمى وجودىا ,وخفائيا
عنا في البعض ال يعني عدـ وجودىا.

الثالث :أنا ال نسمـ لكـ أف ما ذكرتـ مف األمثمة ال حكمة فييا ,بؿ ىو في غاية الحكمة ,ونحف نعتقد
أف أفعاؿ اهلل وشرعو في غاية الحكمة ,ولو تممسنا ِ
الحكـ لوجدناىا ,فإالـ األطفاؿ الذي تدعوف أنو ال حكمة
فيو؛ ال نسمـ لكـ أنيا ال حكمة فيو ,بؿ ىو في غاية الحكمة والمصمحة ,وفيو حكـ عظيمة ,منيا:

تييئة األطفاؿ لتحمؿ التكميؼ ,فإف مف عاش في النعيـ ال يتحمؿ اإلرزاء ,كما قاؿ ابف القيـ ػ رحمو

اهلل ػ (:النعيـ ال يدرؾ بالنعيـ ,واف مف آثر الراحة فاتتو الراحة ,والجنة ال تدرؾ إال عمى جسر مف

التعب){بألفاظ مختمفة في:مفتاح دار السعادة(جٕ/ص٘ٔ)} ,فمو عاش الطفؿ في نعيـ ال يتألـ وال يعرؼ شيئاً مف ىذا؛ إذا
وصؿ إلى حد التكميؼ فإنو ال يطيؽ التكميؼ ,وال يستطيع أف يقوـ بالعبادات ,وىذا أمر ظاىر.

وأيضاً :أف في إالـ األطفاؿ كفاً ليـ عما يضرىـ ,فالطفؿ ال يمكف أف يردعو ويحجزه عما يضره إال

أف يتألـ منو ,فالطفؿ ال يمكف أف ُيحاط بالعناية طواؿ الوقت ,فتجده يأتي إلى النار –مثبل -أو إلى الغاز
وىو مشتعؿ والقدر عميو فيضع يده عميو ,ولكف يتألـ فيرفع يده ,فيكوف الضرر محدوداً ,وال يرجع إلى ذلؾ

مرة أخرى ,ألنو إذا جاء مرة أخرى وحاوؿ أف يضع يده يتذكر المرة األولى؛ فيحجزه ذلؾ عما يضره ,وىذا
أعظـ ما يحجز األطفاؿ عما يضرىـ ,ففي ىذا ِحكـ عظيمة ولو ذىبنا نتممس؛ لوجدنا مف ِ
الحكـ الشيء
الذي يعجز عنو الوصؼ.

وأما خمؽ الشرور فمخمقيا ِحكـ عظيمة ,منيا:
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أف يبتمى المؤمنوف في ذلؾ ,فيتميز الصادؽ في إيمانو عف الكاذب ,فالمؤمف إذا وجد –مثبل -امرأة

فاتنة؛ فيتميز المؤمف الصادؽ مع اهلل مف الكاذب الذي في إيمانو ضعؼ.

أف تتبيف مصالح الخيرات ,ألنو بضدىا تتميز األشياء ,فمما يظير مصمحة الصدؽ؛ ظيور مفسدة
الكذب ,ومما يظير مصمحة العفة؛ ظيور مفسدة الزنا وىكذا ,وفي ىذا ِ
الحكـ العظيمة ,وال يسمـ لكـ خمو
ما ذكرتموه مف ِ
الحكـ.

ٖ) قالوا :إف في إثبات التعميؿ تنقصاً هلل  ,ألف اهلل يكوف محتاجاً إلى غيره لتحقيؽ ىذه ِ
الحكـ.

ويجاب عف ىذا :أف ما ذكرتـ يخالؼ المعقوؿ ,فيو خبلؼ لمعقؿ الصريح ,ألف الذي فيو التنقص ىو
ُ
القوؿ :إف اهلل يشرع ال لحكمة وال مراد ,واألليؽ بالكماؿ أف يقاؿ :إف اهلل أراد ىذه ِ
الحكـ التي وقعت مف

شرعو .

ويجاب أيضاً :بالقاعدة العامة (أف الكماؿ المطمؽ فيما أثبتو اهلل لنفسو وأثبتو لو رسولو  ,)فإذا ثبت
ً
شيء في القرآف أو السنة ففي ذلؾ إثبات بما يميؽ باهلل  ,ويأتي بعض الناس ويقوؿ :اهلل في كؿ مكاف,
ٌ
ٍ
ومستو عمى عرشو ,ففي ىذا تنقص ,فنقوؿ ليـ :ىناؾ أكثر مف
ويقوؿ :ال يميؽ أف نقوؿ اهلل في السماء,

ٍ
مستو عمى عرشو فوؽ سماواتو ,وىذا ىو البلئؽ
ألؼ دليؿ في المنقوؿ فضبلً عف المعقوؿ تدؿ عمى أف اهلل

بكماؿ اهلل  ,ويقولوف :ال يميؽ أف تسأؿ عف اهلل بػ"أيف؟" ألف في ذلؾ تنقصاً هلل  ,فنقوؿ :إذا ثبت أف
ؽ لو المؤمف؛
النبي  سأؿ أيف اهلل؟؛ ففي ىذا غاية إثبات الكماؿ هلل  ,وىكذا القاعدة العامة لو وِف َ
الستراح عقمو وقمبو وصح إيمانو ,و واهلل ال راحة حقيقية إال لمتسميـ لمكتاب والسنة ,وذلؾ بتركؾ زخرفة

المتكمميف وفمسفتؾ أماـ الناس ,فبعضيـ قد يكوف عمى عقيدة فييا انحراؼ ,ويتفمسؼ عمى زمبلئو واخوانو,
وقد يكوف عمى منيج فيو انحراؼ فكري ,وىو ذو لساف ,لكف لو نظر إلى حالو إذا وضع رأسو عمى الوسادة

وأراد النوـ ,ىنا يعرؼ الميزاف الصحيح ,فتجدىـ غير مستقري القمب ,وال يينأ ليـ باؿ ,حتى ولو انفتحت

عميو الدنيا انفتاحاً ,لكف الذي يسمـ لمنصوص إذا خبل بنفسو كاف مف أىدأ الناس ,وىو قد يكوف في ضيؽ

أماـ الناس ,لما يجد مف المخالفيف والمخذليف والشامتيف والشاتميف والمؤذيف لو ,لكف إذا خبل بنفسو كاف مف

أريح الناس ,فمف الموازيف التي يرجع بيا المرء إلى نفسو؛ أف ينظر إلى نفسو حاؿ الخموة ماذا يحدث في

قمبو؟ ,ىؿ ىو مف الذيف يحصؿ عندىـ الحيرة واالضطراب والقمؽ ,فإف كاف كذلؾ فبلبد مف مراجعة النفس,
ألنو الشؾ أف ىنالؾ خمبلً ,واذا وجد أف قمبو استراح وىدأ ,فيو إف شاء اهلل عمى خير ,فبل خبلص وال راحة
إال بالتسميـ لما دلت عميو النصوص ,ولذلؾ ميما كاف المتحدث فصيحاً بميغاً متمكناً مف مجمسو وقوتو

وسمطانو؛ البد أف يكوف صاحب حيرة ,ولذلؾ أئمة أىؿ الكبلـ وفصحائو وكبرائيـ صرحوا بحيرتيـ أخر

أمرىـ ,ومنيـ مف رجع كإماـ الحرميف الجويني ,فيو أراد أف يرج في أخر حياتو إلى ما كاف عميو السمؼ,
لكنو لـ ييتدي لو عمى وجيو فعاد إلى التفويض ,لكنو قصد ما كاف عميو السمؼ ,وصرح بأنو الصواب,

وأف الكبلـ ومخالفة النصوص ليس فييا إال الحيرة ,وكذلؾ الرازي كتب وصية كبيرة في ىذا األمر وكذلؾ

غيرىما ,فما ثبت في الكتاب والسنة فيو الكماؿ بما يميؽ باهلل  عمى وجو الكماؿ؛ فيذا ىو المقطوع بو
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والذي تدؿ عميو النصوص ,ويشيد بو اإليماف ويدؿ عميو واقع حاؿ الناس ,فجوابنا :ىو أف ما أثبتو اهلل 
لنفسو ,وأثبتو لو رسولو  فيو غاية ما يميؽ باهلل  ,وقد ثبت في الكتاب والسنة أف اهلل يشرع ِ
لمحكـ
والمصالح ,واذا ثبت أف فيو ما يميؽ باهلل؛ ففي ضده تنقص هلل .
مسألة :ما رأي الظاىرية في المسألة؟
فيذا السؤاؿ لو ما يبرره ,ألف الظاىرية –كما ىو معموـ -يأخذوف بظواىر النصوص ,وظاىر
النصوص تدؿ عمى أف اهلل يشرع ِ
لحكـ ,والظاىرية ينفوف القياس ,ولو أخذوا بظاىر النصوص النيدـ
عمييـ نفي القياس ,ولو تبثوا عمى نفي القياس؛ إلنخرـ عمييـ األخذ بالظاىر ,فيـ إما أف يأخذوا بالظاىر,
وظواىر النصوص صريحة في التعميؿ ,وبذلؾ ينيدـ عمييـ نفي القياس ,واما أف يثبتوا عمى نفي القياس؛

وال يمكف بحاؿ أف يستقيـ ذلؾ مع أخذىـ بظواىر النصوص ,ولذلؾ مف السائغ جداً أف ُيسأؿ ىذا السؤاؿ,
ألف عندىـ أصميف :أصؿ يقتضي إثبات التعميؿ وىو األخذ بظواىر النصوص ,وأصؿ يقتضي نفي

التعميؿ ,وىو نفي القياس ,ولذلؾ ابف حزـ ػ رحمو اهلل ػ اضطرب في ذلؾ اضطراباً عجيباً ,وىو مع ما عنده
مف عمـ إال أف عنده اضطرابات كثيرة ,لعدـ اطراد األصوؿ عنده ,فتارة :ينفي التعميؿ واألسباب ويحمؿ
عمى المثبتيف حممة شديدة ,وتارة :يقر باألسباب و ِ
الحكـ والعمؿ ,وسبب ذلؾ تعارض األصميف ,إذا نظر إلى

لحكـ ,واذا نظر إلى أصمو في نفي القياس؛ نفى التعميؿ و ِ
أخذه بالظاىر؛ أقر باألسباب وا ِ
الحكـ وحمؿ عمى
المثبتيف ,قاؿ شيخنا حفظو اهلل ػ (:والذي ظير لي مف قراءة كثير مف كبلـ ابف حزـ في المسألة ,أف ابف
الحكـ في الجممة ,لكنو يجعميا قاصرة ,أي :يثبت ِ
حزـ ػ رحمو اهلل ػ يثبت المقاصد و ِ
الحكـ المرادة ,ولكنيا

قاصرة ,أي :ال تتعدى ,وينفي ِ
الحكـ المتعدية ,فكبلمو في اإلثبات عف ِحكـ قاصرة ,عمى موضع النص

فقط ,فما ورد فيو النص يثبت لو العمة ,ولكف عمة قاصرة عمى موضع النص ال تتعداه إلى غيره ,فإذا جاء

الجميور يتكمموف عف عمة ُيعدى بيا الحكـ؛ ينفي ىذه العمة ,فنفي ابف حزـ لمعمؿ غنما ىو نفي لمعمؿ
المتعدية ,واثباتو لمعمؿ إنما ىو إثبات لمعمؿ القاصرة المنصوصة).
فالعمة المنصوصة المتعدية ال يثبتيا ابف حزـ,
والعمة المنصوصة القاصرة يثبتيا ابف حزـ,
والعمة المستنبطة المتعدية ال يثبتيا,

والعمة المستنبطة قاصرة ال يثبتيا,

فالعمؿ المستنبطة ال يثبتيا عمى أية حاؿ ,والعمؿ المنصوصة المتعدية ال يثبتيا وينفييا ويحمؿ عمى

أىميا ,وال يثبت إال العمؿ المنصوصة القاصرة ,وىذا خبلصة مذىبو.
الحكـ الموجودة في الشرع ال ينكرىا أحد ,لكف كؿ ىذا الكبلـ حوؿ :ىؿ اهلل  كاف يريد ىذه ِ
ِ
الحكـ
عند التشريع أو ال يريدىا؟
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الحكـ الموجودة في الشرع ,ىؿ ىي في الشرع أـ في المشروع؟ فمثبلِ :
وىذه ِ
الحكـ الواردة في

المأمورات :ىؿ ىي في األمر أو في المأمور؟
أىؿ السنة والجماعة يقولوفِ :
الحكـ في الشرع ثبلثة أنواع-:

ٔ) حكمة في المشروع أو المأمور بو يدركو العقؿ ,كالحكمة في الصدؽ ,والحكمة في العفة,
والحكمة في المحافظة عمى العقؿ ,ىذه ِ
الحكـ في نفس الصدؽ ونفس العفة,وجاء بيا الشرع ,ويدركيا العقؿ

أيضاً ,ولذلؾ بعض العقبلء قبؿ اإلسبلـ حريصاً عمى العفة ,فما كاف يمس امرأة تحرـ عميو في ظنو ,وال

ينظر إلييا ,ويقوؿ :وأغض طرفي إذا ما بدت لي جارتي  ...حتى يواري جارتي مأواىا ,وكاف بعضيـ ال

يشرب الخمر.

ٕ) حكمة في المشروع أو في نفس المأمور بو ,وال تًعرؼ إال بالشرع ,كالحكمة في الصبلة والزكاة
والصياـ ,ال تًعرؼ إال بالشرع ,بعد ثبوتيا شرعاً لو تفكر العاقؿ فييا؛ لوجد فييا الحكمة ,لكنيا ال تًعرؼ إال

بطريؽ الشرع.

ٖ) حكمة في األمر أو الشرع ال في المشروع ,أي في اإلمتثاؿ ,وىذا ما يسمى بباب االبتبلء ,فنفس

األمر ال حكمة فيو ,ولكف الحكمة في األمر بو وامتثالو ,كأمر إبراىيـ  بذبح ابنو إسماعيؿ  ,فذبح

إسماعيؿ  الحكمة ليست متعمقة بو ,ولذلؾ لـ يقع ,ولكف الحكمة متعمقة بامتثاؿ األمر ,ولذلؾ لما

امتثؿ إبراىيـ  األمر ,وتمو لمجبيف تحققت الحكمة ,فمما تحققت الحكمة فداه اهلل بذبح عظيـ ,ولـ يقع

المأمور بو.

أىؿ السنة والجماعة يثبتوف األنواع الثبلثة كميا ويقولوف :الغالب أف الحكمة في المأمور بو ,ومف

النادر أف تكوف الحكمة في األمر فقط دوف المأمور بو ,واألشاعرة جعموا الحكمة الموجودة في كؿ الشرع

في الشرع أي :األمر ,ال في المشروع أي :المأمور ,ولذلؾ يجوزوف أف يأمر اهلل بالكذب ,ولو أمر اهلل
بالكذب لتحققت الحكمة ,ألف الحكمة في األمر ال في المأمور بو ,فبل يختمؼ الكذب عف الصدؽ إال

باألمر فقط ,فجعموا الشرع كمو مف باب االبتبلء ,أي :النوع الثالث ,والمعتزلة جعموا الحكمة الشرعية كميا

مف النوع األوؿ ,فالحكمة عندىـ في المأمور بيا ويدركيا العقؿ ,ولذلؾ يقولوف :العقؿ يوجب ويحرـ ويترتب
عميو الثواب والعقاب ,وأىؿ السنة والجماعة أثبتوا األنواع الثبلثة.

أي :أف الظاىرية ينفوف القياس ,والمقاصد قائـ عمى القياس ,فيـ بيف أمريف :إما أف يبقوا عمى

قاعدتيـ في نفي القياس؛ وبيذا ال يثبتوف المقاصد ,أو يثبتوا المقاصد فيكوف بذلؾ انيدـ عمييـ قاعدتيـ في
عدـ القوؿ بالقياس.

الثاني :طرق إثبات ىذه المقاصد.
أو بعبارة أخرى :طرؽ الكشؼ عف مقاصد الشريعة ,أي :ما الطرؽ التي اتبعيا العمماء لبياف المقاصد

مف الشرع؟ أي :كيؼ نعرؼ ىذه المقاصد ونثبتيا بأعيانيا؟
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فبلشؾ أف مقاصد الشريعة ال يمكف أف تؤخذ إال مف النصوص ,فمرادات اهلل  ال تًعرؼ إال مف
األدلة الشرعية المرعية ,وأف المقاصد إذا أدعيت مف غير نظر في األدلة فيي مف الكذب واالفتراء ,والقوؿ
عمى اهلل بغير عمـ ,وىي مف أبطؿ الباطؿ ,ومف أعظـ الكذب عمى اهلل ؛ أف تدعى هلل  مرادات في
الشرع وال تكوف مأخوذة مف األدلة ,إذاً األمر الكمي في إثبات المقاصد ىو النظر في الشريعة ,والعمماء ػ

رحميـ اهلل ػ قد وضعوا لنا أسساً لمنظر في األدلة لمعرفة مقاصد الشريعة ,سميناىا نحف بػ"طرؽ معرفة

المقاصد" ,وىذه الطرؽ التي نتبعيا لمنظر في ىذه األدلة ىي عمى النحو التالي-:

ٔ) االستقراء :وىو أعظـ طرؽ الكشؼ عف المقاصد ,وأكثرىا تأثي اًر في عمـ مقاصد الشريعة ,والعمماء

الميتموف بالمقاصد ييتموف باالستقراء كثي اًر ,وعؿ رأسيـ اإلماـ الشاطبي ػ رحمو اهلل ػ ,فإنو اعتمد االستقراء
في تبيف مقاصد الشريعة.

واالستقراء في المغة :ىو التتبع واالستقصاء ,وأصمو مف الجمع والضـ ,فيو لغة أف يتتبع المرء ما

يريد ويستقصيو ,ويجمع بعضو إلى بعض.

وفي االصطبلح؛ جممة كبلـ أىؿ العمـ تعود إلى أنو :ىو تتبع الحكـ في الجزئيات لموصوؿ إلى أمر

كمي ,وقد يستخدـ االستقراء في الحسيات وقد يستخدـ في المعنويات.

فيو أف يتتبع العالـ أو الباحث جزئيات أمر ما ,بأف يجمعيا ثـ ينظر فييا ,ليصؿ إلى حكـ كمي.

فيستخدـ في الحسيات –مثبل -لمحكـ عمى طبلب قاعة دراسية ,ىؿ ىـ طبلب عمـ أو طبلب

وينظر في حالو ثـ الذي يميو ثـ الذي يميو,
شيادات؟ ,فيستخدـ االستقراء بالنظر إلى كؿ طالب عمى حدةُ ,
وىكذا حتى يصؿ إلى حكـ كمي ,فينظر –مثبل -إلى حاؿ الطالب مف جية جموسو ,ومف جية استماعو,
ومف جية نومو وصحوه ,وغيرىا مف األحواؿ.

وقد يستخدـ في الحسيات وىو الذي يعنينا ىنا ,وىو معرفة االستقراء في معرفة مقاصد الشريعة,

والمقصود باالستقراء في معرفة مقاصد الشريعة؛ ىو تتبع النصوص الشرعية وما يتعمؽ بيا حتى ًيعرؼ

منيا مقصد مف مقاصد الشريعة ,أي :ما يتعمؽ بيا مف جية العمؿ ونحو ذلؾ ,ليس مف شرط المقصد

المستق أر أف يكوف اجتيادياً ,بؿ قد يكوف المقصد المستق أر منصوصاً عميو ,وقد يكوف استنباطياً ,يعني:

االستقراء ليس مف شرطو أف ُيستعمؿ لموصوؿ إلى مقصد اجتيادي استنباطي ,بؿ قد يكوف المقصد
منصوصاً عميو ,ولكف تُستق أر النصوص المنصوصة وغير المنصوصة لتتظافر لموصوؿ إلى ىذا المقصد,

مثبل :مقصد اليسر منصوص عميو ﭽ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﭼ {البقرة ,}ٔٛ٘:فيو منصوص

غميو ,ولكنو يدخؿ في االستقراء ,فعندما أستقري النصوص واألحكاـ واألحواؿ؛ أصؿ إلى أف الشارع يقصد
اليسر ,وقد يقاؿ :يكفي النص؟ فبلشؾ أف النص ِ
كاؼ إلثبات المقصد ,لكف االستقراء يعطيو قوة وداللة
عامة ,واالستقراء عند أىؿ العمـ في المقاصد ثبلثة أنواع-:
أ)

استقراء جنس األدلة ,وىو أف تُستق أر األدلة كميا أو أغمبيا ,يعني :أف ُيستق أر الفقيو أو العالـ كؿ

األدلة في الشريعة ,فيتصفح الشريعة كاممة ,أو أغمبيا ,ألف األغمب يأخذ حكـ الكؿ ,ويستعمؿ استقراء
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جنس األدلة ويحتاج إليو إذا أردنا الوصوؿ إلى المقاصد العامة في الشريعة ,أي :المقاصد الممحوظة في

الشرع كمو ,وبالتالي نعرؼ أف استقراء جنس األدلة ُيعرؼ منو مقصد عاـ ,مثبل :إذا استقرأنا األدلة كميا
فإنػا سنصؿ إلى أف مف مقاصد الشريعة التيسير ,وسنصؿ أف مف مقاصد الشريعة موافقة الفطرة ,وأف مف

مقاصد الشريعة حفظ الديف ,وحفظ األنفس ,ألنؾ ستجد أف كؿ ىذه المقاصد ممحوظة في الشرع كمو ,وىذا
النوع مف االستقراء يسميو بعض أىؿ العمـ باالستقراء المعنوي ,والمقصود بو :ىو أنو ال يثبت بدليؿ

خاص ,وال بعدد مف األدلة ,وانما يثبت بأدلة ينضاؼ بعضيا إلى بعض ,بحيث ينتظـ مف مجموعيا أمر

واحد عاـ ,تجتمع عميو تمؾ األدلة ,فإذا استقرانا الشريعة –مثبل -وجدنا أف أدلة الطيارة تدؿ عمى التيسير,
وأدلة الصبلة تدؿ عمى التيسير ,وأدلة الصوـ تدؿ عمى التيسير ,وأدلة المعامبلت تدؿ عمى التيسير ,فنصؿ

إلى أف مف مقاصد الشريعة التيسير ,ىذا ىو االستقراء المعنوي وبعض العمماء يسميو بالعموـ المعنوي,
وىذا العموـ يؤخذ مف استقراء الشريعة.

ب) استقراء نوع األدلة ,فالنوع أخص مف الجنس ,ومعناه :استقراء األدلة في نوع معيف مف التشريع,

كتتبع األدلة في كتاب الطيارة مثبل ,أو تتبع األدلة في كتاب الصوـ ,أو في كتاب البيوع ,فينا نبلحظ أنػا

لـ نستق أر األدلة في الشرع كميا ,فمـ نصؿ إلى جنس األدلة ,لكنا لـ نكتفي بمسألة ,بؿ ىو نوع يشمؿ كؿ ما

في الكتاب ,فيشمؿ –مثبل -كؿ ما يتعمؽ بالطيارة أو الصبلة أو البيوع ,وىذا النوع مف االستقراء يستعمؿ

لموصوؿ إلى مقاصد الشريعة الخاصة ,يعني :لو استقرأنا كتاب الطيارة –مثبل -؛ قد نصؿ مف االستقراء

أف مف مقاصد الشريعة النظافة ,والتجمؿ ,وأف كوف المسمـ عمى حاؿ طيبة في أموره كميا ,وقد نصؿ مف

استقراء األدلة في كتاب الصياـ إلى أف مف مقاصد الشريعة تحقيؽ تقوى اهلل  ,فيذا المقصد خاص ,وقد
يقاؿ :كيؼ يكوف تقوى اهلل مقصداً خاصاً؟ ,نقوؿ :نعـ ىو مقصد خاص بالنسبة لعممنا اآلف ,فكوننا نظرنا
فقط في أدلة الصياـ؛ فقمنا أف مف مقاصد الشريعة تحقيؽ تقوى اهلل؛ فيذا مقصد خاص ,بالنسبة لنظرنا.

ت) استقراء عيف األدلة ,فالعيف أخص مف النوع ,والنوع أخص مف الجنس ,ومعناه :أف يتتبع العالـ

أدلة مسألة معينة فقط ,أو ينظر في دليؿ واحد ,فيأتي إلى كتاب الحج ,والى مسألة رمي الجمار مف كتاب

الحج ,فيتتبع أدلة مسألة رمي الجمار ,ليستخمص مقاصد الشريعة في مسألة رمي الجمار ,فيصؿ –مثبل-
أف مف مقاصد الشريعة في رمي الجمار إقامة ذكر اهلل  ,ومف مقاصدىا البعد عف الغمو ,والتسميـ

ألحكاـ الشرع إلى غير ذلؾ مف المقاصد ,وىذا النوع مف االستقراء يستعمؿ لموصوؿ لممقصد الجزئي,
وينتج منو مقصد جزئي.

ىذه ىي األنواع الثبلثة لبلستقراء ,وقد يبدأ االستقراء بعيف األدلة ,ثـ يرتقي إلى استقراء نوع األدلة ,ثـ

يرتقي إلى استقراء جنس األدلة ,فقد نبدأ بالنظر –مثبل -في مسألة رمي الجمار ,فيذا استقراء لعيف األدلة,

ثـ أفرغ منيا فأنظر في أدلة كتاب الحج ,وىذا استقراء لنوع األدلة ,فأفرغ منيا؛ فأنظر في األدلة كميا ,وىذا

استقراء لجنس األدلة ,وقد ينتج مف استقراء عيف األدلة مقصد جزئي ,كمقصد إقامة ذكر اهلل ,فيو مقصد
جزئي بالنسبة لمطريؽ الذي استعممناه ,ولكف قد نستقريء عدداً مف األدلة فنصؿ إلى أف مف مقاصد
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الشريعة إقامة ذكر اهلل ,فيؤؿ األمر إلى أف يكوف المقصد عاماً ,فالحكـ عمى المقصد ىو بالنسبة لمطريؽ

الذي اتبعناه في الوصوؿ إليو ,وقد يأتي غيرنا فينظر في كتاب الحج كمو؛ فينتج عـ ىذا االستقراء أف مف

مقاصد الشريعة إقامة ذكر اهلل ,فينا إقامة ذكر اهلل مقصد خاص ,ألنو متعمؽ بكتاب ,وقد يأتي آخر

فيستقريء األدلة كميا؛ ويصؿ مف االستقراء أف مف مقاصد الشريعة إقامة ذكر اهلل ,فيكوف ذلؾ مقصداً عاماً

في الشريعة كميا.

وىذا االستقراء –الذي ىو ثبلثة أنواع -ينقسـ قسميف-:

ٔ .استقراء تاـ :يكوف بتتبع كؿ األدلة فيما ينظر فيو الناظر ,فقد يكوف الناظر ينظر في جنس
األدلة ,فيتتبع األدلة كميا في الشريعة ,وقد يكوف الناظر ينظر في نوع األدلة؛ فيتتبع األدلة كميا في ىذا

النوع ,كأف يتتبع أدلة الحج كميا ,وقد يكوف الناظر ينظر في عيف األدلة؛ فيتتبع أدلة المسألة كميا ,فيذا
استقراء تاـ ,والمقصد الذي يؤخذ مف االستقراء التاـ يكوف مقصداً قطعياً.

ٕ .استقراء ناقص :ويكوف بتتبع كثير مف األدلة فيما ينظر فيو الناظر ,فالذي ينظر في جنس األدلة

ينظر في كثير منيا ,وال ينظر في كؿ األدلة ,والذي ينظر في نوع األدلة ينظر في كثير منيا ,كالنظر في

أدلة كتاب الصبلة ,فبل يجمع كؿ أدلة كتاب الصبلة ,بؿ ينظر في كثير منيا ,والذي ينظر في عيف األدلة
ينظر في كثير مف األدلة ,وال يحصر األدلة في المسألة ,واالستقراء الناقص ينتج منو مقصد ظني.

عدد ما ذكرنا مف األنواع ىي :مقاصد عامة ,ومقاصد خاصة ,ومقاصد جزئية ,ومقاصد قطعية,

ومقاصد ظنية ,فظاىرىا أنيا خمسة ,ولكنيا كما يمي :مقصد عاـ قطعي ,ومقصد عاـ ظني ,ومقصد

خاص قطعي ,ومقصد خاص ظني ,ومقصد جزئي قطعي ,ومقصد جزئي ظني ,فيي ستة أنواع.
َفن ِ
ص ُؿ إلى المقصد العاـ القطعي إذا كاف باستقراء جنس األدلة استقراءاً تاماً ,ونصؿ إلى مقصد عاـ
ظني إذا كاف باستقراء جنس األدلة استقراءاً ناقصاً ,ونصؿ إلى مقصد خاص قطعي باستقراء نوع األدلة

استقراءاً تاماً ,ونصؿ إلى مقصد خاص ظني باستقراء نوع األدلة استقراءاً ناقصاً ,ونصؿ إلى مقصد جزئي
قطعي باستقراء عيف األدلة استقراءاً تاماً ,ونصؿ إلى مقصد جزئي ظني باستقراء عيف األدلة استقراءاً
ناقصاً.

ٕ) يقولوف فيو :إنو األلفاظ الدالة عمى اإلرادة والقصد ,أو بعبارة أخرى :النصوص الدالة عمى المراد

مف التشريع ,ومعناه :أف يدلنا نص عمى المراد ,واف كاف مف نص واحد ,كقوؿ اهلل –مثبل:-

ﭽ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﭼ {البقرة ,}ٔٛ٘:ىذا دلنا عمى أف مف مرادات اهلل 
اليسر ,فيذا نص ,فإذا دلنا نص عمى مراد مف مرادات اهلل ؛ فيو طريؽ مف طرؽ معرفة مقاصد
الشريعة.

ٖ) مجرد األمر والنيي ,أي :أنو بمجرد أف يرد األمر بشيء؛ فيذا تُعرؼ منو مقاصد الشريعة ,وذلؾ
إذا أمر اهلل  بشيء ,فمجرد األمر يدلنا عمى المقاصد ,منيا:
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أف اهلل  يريد وقوعو إرادةً شرعية أمرية ,فمثبل :قاؿ النبي (:اعفوا المحى){رواه الشيخاف},

عممنا مف مجرد ىذا األمر أف اهلل يريد إعفاء المحى.

ب) أنػا نعمـ أف في فعمو مصمحة ,فمبل قاؿ النبي (:اعفوا المحى) ,فإنا نعمـ أف في إعفاء المحية

مصمحة.

ت) أنا بمجرد األمر قد نعمـ عيف المصمحة ,فنعمـ أف المصمحة في السجود كذا ,وفي الصياـ كذا.
ػ واذا ورد النيي عف شيء فيذا يدلنا عمى مقاصد ,منيا:
أ)

أف اهلل ال يريد وقوع المنيي عنو ,إرادة شرعية أمرية.

ب) أف في فعمو مفسدة.

ت) أنا قد نعمـ عيف المفسدة في المنيي عنو.
فيذا معنى قوؿ أىؿ العمـ أف مجرد األمر والنيي يدؿ عمى مقاصد الشريعة ,مف جية كمية؛ في كؿ

أمر ونيي ,ومف جية خاصة؛ في األمر بعينو أو في النيي بعينو ,فاألوؿ والثاني مف كؿ منيما عاـ في
كؿ أمر أو نيي ,والثالث في كؿ منيما خاص بو.

اإلماـ الشاطبي ػ رحمو اهلل ػ وىو شيخ عمماء المقاصد واماميـ وحامؿ رايتيـ؛ لـ يطمؽ األمر كما

أطمقناه ,فمـ يجعؿ مجرد ورود األمر طريقاً مف طرؽ إثبات المقاصد ,بؿ قيد ذلؾ بقيد ,فقاؿ (:إف ورود
األمر االبتدائي الصريح ,وورود النيي االبتدائي

التصريحي)},

الصريح){ في الموافقات(جٕ/صٖ()ٖٜمجرد األمر والنيي اإلبتدائي

ومعنى قولو (:األمر االبتدائي) :أف يكوف األمر جاء أصمياً ال تابعاً لغيره ,ألف األمر قد ُيقصد

لتحقيؽ أمر أخر ,وقد ُيقصد لذاتو ,مثبل :قوؿ اهلل :ﭽ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭼ {الجمعة ,}ٜ:ىنا عندنا

أمراف( ,ﭚ ) و(ﭞ ﭟ) ,فاألوؿ أمر ابتدائي ,والثاني أمر تابع ,ألف األمر لترؾ البيع ليس مقصوداً
لذاتو ,فالمسمموف ليسوا مأموريف بترؾ البيع ,ولكف أُمروا بترؾ البيع؛ ليتحقؽ السعي إلى ذكر اهلل ,ألنا لو

لما سعينا إلى ذكر اهلل  ,فاألمر االبتدائي :ىي التي تؤمر بيا األمة ابتدءاً ,واألمر
اشتغمنا بالبيع؛ َ
التابع :ىي التي تؤمر بيا األمة لتحقيؽ أمر أخر ,وعمى كبلـ الشاطبي ػ رحمو اهلل ػ فالمقاصد ال تؤخذ إال
مف األمر االبتدائي ,فاآلية تؤخذ منو مقصد مف قولو تعالى (:ﭚ) ,وال تؤخذ مف األمر التابع وىو قولو(:
ﭞ ﭟ) ,وىذا واضح الشؾ فيو ,ولذلؾ ال ُينيى عف البيع إال مف يؤمر بالسعي ,فمو أف امرأةً باعت
المرٍأة بعد أذاف الجمعة ال تكوف آثمة ,ألنيا ليست مأمورة بالسعي ,فبل تكوف ُم َخاطبة بترؾ البيع.

وأما معنى قولو  (:التصريحي) :فيو الذي ًيستفاد مف الصيغة الدالة عمى األمر ,سواء صيغة (افعؿ)
أو غيرىا مف الصيغ ,ألف األمر قد يؤخذ مف الصيغ ,وقد يؤخذ بطريؽ المزوـ ,فإذا قمت –مثبل : -قوموا,

فيذا أمر تصريحي ,واذا قمت :ال تقعدوا ,فيذا يمزـ منو القياـ ,والشاطبي يقوؿ :نحف ال نأخذ المقاصد إال
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مف األمر التصريحي ,أما األمر المعموـ بالمزوـ والمعروؼ عند األصولييف :بػ( األمر بالشيء نيي عند

ضده) ,فإنا ال نأخذ منو المقاصد.

والنيي كذلؾ مثؿ األمر ,فالنيي االبتدائي :ىو الذي يكوف مقصوداً ال تابعاً ,والنيي التصريحي :ىو

الذي يؤخذ منو الصيغة ال مف جية المزوـ.

فمماذا قيد الشاطبي ىذه األوامر بيذه القيود؟ وكذلؾ النواىي؟

الجواب :ألف اإلماـ الشاطبي يروـ الوصوؿ إلى القطع في المقاصد ,فمف منيجو في الموافقات أنو

يقصد الوصوؿ إلى القطع ,فيو يريد الوصوؿ لمقطعيات في المقاصد ,ولذلؾ ما ال يوصؿ إلى القطع

يتحرز منو ,فاألمر التصريحي أو االبتدائي قد يوصؿ إلى القطع ,لكف األمر التابع فيو كبلـ ألىؿ العمـ في

داللتو ,فبل يوصؿ إلى القطع ,واألمر التصريحي قد يصؿ إلى القطع ,لكف األمر بالبلزـ فيو كبلـ
لؤلصولييف وفيو خبلؼ ,ولذلؾ احترز الشاطبي منيما.

والنتيجة :ىؿ نحف بحاجة لمتقيد بيذيف القيديف؟ أو لسنا بحاجة؟ ألف بعض الباحثيف في المقاصد

تبعوا الشاطبي في التقيد,

والجواب :أنػا لسنا بحاجة إلى ىذيف القيديف إذا أردنا مطمؽ البحث عف المقاصد ,أما إذا أردنا

الوصوؿ لمقطعيات؛ فنحتاج إلى ىذيف القيديف.

الحكـ ,و ِ
ٗ) النظر في عمؿ األحكاـ ,فالعمؿ تُنبئ عف ِ
الحكـ ىي المقاصد ,فإذا عرفنا عمة األمر أو
الحكـ؛ فإنا بمعرفة العمة نصؿ إلى مقصد مف مقاصد الشريعة ,فمثبل :عمة قصر
عمة النيي أو عمة ُ

الصبلة السفر ,واذا تأممنا في ىذه العمة سنصؿ إلى مقصد مف مقاصد الشريعة ,وىو أف مف مقاصد

الشريعة رفع المشقة عف المكمفيف ,والمشقة التي مف مقاصد الشريعة رفعيا؛ىي مشقة خاصة ,وىي المشقة
الموجودة في السفر ,وليست مطمؽ المشقة ,ألف المشقة التي في السفر؛ مشقة خارجة عف المعتاد ,ألف
األصؿ والمعتاد في اإلنساف اإلقامة واالستقرار والسفر شيء طارئ ,فمف مقاصد الشريعة رفع المشقة

الخارجة عف المعتاد.

أو بعبارة أخرى :مف مقاصد الشريعة التيسير؛ ومف عمة قصر الصبلة –التي ىي السفر -توصمنا

إلى الحكمة أو المقصد ,والحكمة في الجمع بيف الصبلتيف ىو رفع الحرج أو المشقة ,وعمة الجمع :ىي

الحاجة المعتبرة شرعاً ,فيي تجمع المرض والسفر ,أي :كؿ حاجة معتبرة شرعاً كالحاجة العامة ,مثبل :لو

أف رجؿ األمف اُحتيج إليو بحيث ال ينبغي أف ينشغؿ فترة مف الزمف فإنو ُيشرع لو الجمع ,كأف تثور –
والعياذ باهلل -فتنة واحتيج إلى رجاؿ األمف أف يكونوا عمى استعداد أكبر وقت ممكف؛ فإنو يشرع ليـ الجمع

في ذلؾ الوقت ,وكذلؾ الطبيب لو احتيج إليو إلجراء عممية تستوعب وقتاً طويبلً ,فإنو يشرع لو الجمع ولو
كاف مقيماً ,فإذا نظرنا في ىذه العمة؛ عممنا أف مف مقاصد الشريعة رفع الحرج والمشقة عف الناس ,ألف
الحكمة المتعمقة بيذا األمر ىي رفع الحرج والمشقة عف الناس.

أبو محمد الكمزاري

منتديات نور اليقين

www.noor-alyaqeen.com

مـقـاصـد الـشـريـعـة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 53 

إذاً معرفة عمؿ األحكاـ تؤدي إلى معرفة ِحكمياِ ,
وحكميا ىي مقاصد الشريعة ,ولذلؾ يقوؿ العمماء:

تُعرؼ مقاصد الشريعة مف عمؿ األمر أو النيي ,أو مف عمؿ النصوص أو مف عمؿ األحكاـ.

٘) سكوت الشارع ,فالطرؽ األربعة األولى متعمقة بالنصوص ,أي :باألمر الوجودي ,وىذا الطريؽ

متعمؽ بالسكوت ,وسكوت الشارع ينقسـ إلى قسميف-:

القسـ األوؿ :سكوت الشارع في باب العادات ,والعادات إذا أُطمقت في ىذا الباب فالمقصود بيا :ما

كاف المقصود األعظـ منيا دنيوياً ,أو :ما كاف المقصود منو إقامة مصالح الدنيا.

وقمنا(المقصود األعظـ) ألنو قد يتبعو مقصودات ,لكف مقصوده األعظـ والذي ينظر إليو الناس

دنيوي ,وال يعني أف الشيء عادة؛ أف اإلنساف ال يثاب عميو ,بؿ قد يكوف عادة ويثاب عميو ,وذلؾ إذا نوى

بعممو التقرب إلى اهلل  ,وال يعني كوف الشيء عادة؛ أنو ال يكوف قد ُنص عميو ,بؿ قد يرد في النصوص
ويكوف عادة ,فمثبلً :النوـ عادة ,ألف المقصود منو إراحة الجسد ,وىو أمر في فطرة اإلنساف وليس لو منو

ُبد ,وكذلؾ األكؿ فيي عادة ألف المقصود منو إقامة الجسد ,لكف قد ُيثاب عميو اإلنساف ,إذا نوى بذلؾ أف
يتقوى عمى طاعة اهلل  ,وكذلؾ البيع عادة ,ألف المقصود منو تحصيؿ الماؿ حتى تقوـ الدنيا وتقوـ

الحياة ,فيو عادة واف كاف قد ورد في نصوص الكتاب والسنة.

والعادات إذا سكت الشارع عنيا؛ فيذا يدلنا عمى مقاصد ,وىي أف مقصود الشارع فييا التوسعة عمى

المكمفيف ,يقوؿ اهلل ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭼ {األعراؼ ,}ٖٕ:فاألصؿ في
العادات التوسعة ,وال يجوز المنع منيا إال بنص ,فإذا وجدنا الشارع سكت عف شيء في العادات؛ فإنو يدؿ

عمى أف مقصود الشارع التوسعة فيو ,ولذلؾ ما جاء في حديث سمماف الفارسي  قاؿ سئؿ رسوؿ اهلل 
عف السمف والجبف والفراء ؟ قاؿ  (:الحبلؿ ما أحؿ اهلل في كتابو ,والحراـ ما حرـ اهلل في كتابو ,وما سكت

عنو فيو مما عفا لكـ ){الترمذي,ٕٔٚٙابف ماجو,ٖٖٙٚوحسنو األلباني,بمفظ(وما سكت عنو فيو عفا عنو)} ,والشاىد ىو قولو

 (:وما سكت عنو فيو مما عفا لكـ) ,فإذا وجدنا الشارع سكت في باب العادات فإنا نعمـ مف ذلؾ أف
مقصود الشارع التوسعة عمى الناس ,وىذا معنى قوؿ العمماء (األصؿ في العادات اإلباحة) ,وبعضيـ

يقوؿ(:األصؿ في العادات العفو) ,أي :أف األصؿ في العادات التوسعة.
القسـ الثاني :سكوت الشارع في العبادات مع قياـ المقتضي ,فإذا قاـ المقتضي وسكت الشارع عف
العبادة ولـ يشرعيا؛ فإف ذلؾ يدؿ عمى مقصد مف مقاصد الشريعة ,وىو أف مقصود الشارع عدـ إيقاعيا,

فإذا كاف ىناؾ أمر قاـ المقتضي بو في زمف النبي  ولـ يشرعو؛ فإف ىذا يدلنا عمى أف مقصود الشارع
ىو عدـ إيقاع ذلؾ األمر ,فمثبل :اجتماع الناس عمى الدرس قبؿ صبلة الجمعة ,الشؾ أنيا عبادة ,وليست

بعادة ,وقاـ المقتضي بو في زمف النبي  ومع ذلؾ لـ يفعمو ,بغض النظر عف أف النبي  نيى عف

التحمؽ يوـ الجمعة ,فإنو قاـ المقتضي لو في زمف النبي  ولـ يفعمو ,فدؿ ذلؾ عمى أف مقصود الشارع
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عدـ إيقاعو ,وكذلؾ اجتماع الناس عمى الذكر الجماعي ,يكوف ليـ إماـ وشيخ يقوؿ ليـ :ىمموا مائة ,أو :ما
يفعمو بعض الخطباء مف أمر الناس بالذكر الجماعي ,أو أمر الناس عمى الصبلة عمى النبي جماعة ,فيذا

أمر قاـ المقتضي بو في زمف النبي  ولـ يفعمو ,فدؿ ذلؾ عمى أف مقصود الشارع عدـ إيقاعو ,وكذلؾ

إحياء الموالد بأنواعيا ,مف موالد األنبياء أو الصالحيف أو األولياء وغيرىـ ,فيذا قاـ المقتضي بو في زمف

النبي  ولـ يفعمو ,ماتت خديجةا وىي مف أحب الناس إلى النبي  وما أقاـ ليا مولداً وىي مف أولياء
اهلل ,فدؿ ذلؾ عمى أف مقصود الشارع عدـ إيقاع الموالد وىكذا.

وبعضيـ يزيد (مع عدـ المانع) ,فيقوؿ (:إذا سكت الشارع عف عبادة مع قياـ المقتضي وعدـ المانع),

فيذا القيد ليس مطموباً عمى إطبلقو ,لكف إف قاـ دليؿ عمى أف العبادة تُركت لمانع ثـ انتفى ذلؾ المانع؛
فإف العبادة تعود إلى األصؿ وأنيا تُشرع ,فمثبلً :أف النبي  صمى يوماً مف رمضاف في الميؿ فصمى

خمفو قوـ ,وفي الميمة الثانية كثروا ,وفي الميمة الثالثة كثروا ,ثـ في الميمة الثالثة أو الرابعة لـ يخرج النبي 
إلييـ ,ثـ لما أصبح بيف ليـ ,وأنو لـ يخفى عميو صنيعيـ ,لكنو خشي أف تُفرض عمييـ ,فتركيا النبي 
لمانع ,وىو أنو خشي أف تُفرض عمييـ ,فمما مات النبي  انتفى ذلؾ المانع ,فيعود المر إلى ما كاف

عميو ,ولذلؾ تُشرع صبلة الميؿ في رمضاف ,ومف صور ىذه المسألة يقوؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية ػ رحمو
اهلل ػ (:وأشنع مف ىذا استحباب بعض أصحاب الشافعي لمف سعى بيف الصفا والمروة أف يصمي ركعتيف

بعد السعي عمى المروة قياسا عمى الصبلة بعد الطواؼ ,وقد أنكر ذلؾ سائر العمماء مف أصحاب الشافعي
وسائر الطوائؼ ,و أروا أف ىذه بدعة ظاىرة القبح ,فإف السنة مضت بأف النبي  وخمفاءه طافوا وصموا كما

ذكر اهلل الطواؼ والصبلة ,ثـ سعوا ولـ يصموا عقب السعي فاستحباب الصبلة عقب السعي كاستحبابيا عند
الجمرات ,أو بالموقؼ بعرفات ,أو جعؿ الفجر أربعا قياسا عمى الظير- ,وىذه قاعدة -والترؾ الراتب سنة
ٍ
مقتض ,أو فوات شرط ,أو وجود مانع وحدث بعده
كما أف الفعؿ الراتب سنة ,بخبلؼ ما كاف تركو لعدـ

مف المقتضيات والشروط وزواؿ المانع ما دلت الشريعة عمى فعمو حينئذ) ,وىذا مف دقتو ػ رحمو اهلل ػ

فاألمر عائد عمى داللة الشريعة ,ثـ قاؿ (:كجمع القرآف في المصحؼ ,وجمع الناس في التراويح عمى إماـ

واحد ,وتعمـ العربية –النحو -وأسماء النقمة لمعمـ وغير ذلؾ ما يحتاج إليو في الديف ,بحيث ال تتـ الواجبات
أو المستحبات الشرعية إال بو ,وانما تركو  لفوات شرطو أو وجود مانع ,فأما ما تركو مف جنس العبادات
مع أنو لو كاف مشروعا لفعمو ,أو أذف فيو ,ولفعمو الخمفاء بعده والصحابة ,فيجب القطع باف فعمو بدعة
وضبللة) ,وىذا معنى قولنا :أف مقصود الشارع عدـ إيقاعو ,ثـ قاؿ (:ويمتنع القياس في مثمو

...إلخ){مجموع

الفتاوى(ج/ٕٙصٔ.})ٕٔٚ ,ٔٚ

إذاً مف طرؽ معرفة المقاصد :سكوت الشارع ,وسكوت الشارع يتنوع إلى نوعيف :سكوت الشارع في

العادات ,وىذا يدؿ عمى أف مقصود الشارع التوسعة ,كاأللبسة فبل يضيؽ عمى الناس فييا ,إال ما ُنص

عمى منعو ,وال يمزـ الناس بعادة قوـ ,فبل نأتي –مثبل -إلى المسمميف في آسيا أو في أفريقيا أو في غيرىما
فنمزميـ بثياب المسمميف الذيف في الخميج ,فالشارع وسع عمى األمة في ىذا الباب ,فالبياض مستحب عمى
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كؿ حاؿ في الثياب ,ويمنع اإلسباؿ عند كؿ قوـ بالنسبة لمرجاؿ ,لكف ما سكت عنو الشارع ولـ يأتي فيو

نص فإنو يوسع عمى الناس فيو ,فيذا ىو مقصود الشارع ,حتى في لباس المرأة التي تستتر بيا إذا خرجت

فبل يضيؽ عمى الناس فيو بنوع معيف ,وانما تكوف المرأة مأمورة بأف ال تبدي زينتيا ,فتخرج بمباس ساتر
يستر زينتيا ,سواء كاف أسود أو نحوه مف المباس فيوسع فيو عمى الناس بما ال يكوف زينة ,ألف المباس

األسود في بعض البمداف الفتاً لمنظر ,ألنو غير مألوؼ عندىـ ,فاؿ يضيؽ عمى الناس فيو ,ولكف ُيطمب

فيو الشروط التي ُنص عمييا شرعاً ,فبل يوسع في الشروط الشرعية ,ولكف ما وسع فيو الشارع وسكت عنو
في األلبسة فإنو ُيحمؿ عمى التوسعة ,ما لـ يدخؿ في حد المخالفة.
والنوع الثاني :سكوت الشارع في العبادات مع قياـ المقتضي ,وىذا يدؿ عمى أف مقصود الشارع عدـ

وقوعيا ,ونستطيع مف ىذا النوع أف نأتي بمقاصد كثيرة ,كعدـ المولد والذكر الجماعي والتمبية الجماعية,
وىكذا في كؿ ما قاـ مقتضاه في زمف النبي  ولـ يشرعو.
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المبحث الثاني :تقسيمات مقاصد الشريعة.

أي :تقسيمات مقاصد الشريعة عند الميتميف بيذا الفف ,حيث أف مقاصد الشريعة فيما دؿ عميو

االستقراء ليا؛ ليست نوعاً واحداً ,وليست قسماً واحداً ,وليست عمى جية واحدة ,بؿ تتنوع وتختمؼ

باعتبارات مختمفة ,وقد قسٍّمت مقاصد الشريعة إلى أقساـ كثيرة باعتبارات مختمفة ,سنذكر منيا –إف شاء

اهلل -أىميا؛ وىو ما يؤثر في عمـ مقاصد الشريعة ,ألف بعض التقسيـ المذكور إنما ىو تقسيـ عقمي

(احتمالي) ,وليس تقسيما مؤث اًر في العمـ ,ونحف ال يعنينا التقسيمات التي ال تؤثر في عمـ مقاصد الشريعة,

وال ترد في أثناء الكبلـ عمى ىذا العمـ ,وسنذكر ىذه التقسيمات مف كتاب " مقاصد الشريعة عند ابف تيمية"

لمدكتور يوسؼ البدوي ,وىو كتاب قيٍّـ يعتمد عمى استقراء كبلـ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية ػ رحمو اهلل ػ في

المقاصد ,وىو كبلـ متيف ,واف كاف قيما يظير أف المؤلؼ لـ ُيحط بكبلـ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية ػ رحمو
اهلل ػ في المقاصد ,ولكنو جاء بالكميات التي ُعني بيا شيخ اإلسبلـ ابف تيمية ػ رحمو اهلل ػ في ىذا الباب,
فقاؿ في كتابو صٖٕٔ:

( المطمب الرابع :أقساـ المقاصد:

تنقسـ المقاصد إلى أقساـ عدة ,وذلؾ بحسب اعتبارات مختمفة ,ونظرات متباينة.

التقسيم األول :باعتبار محل صدورىا ومنشئيا

وىذه قسمة طبيعية باعتبار أف ليس إال شارع ومُشَرع لو ,وحاكـ ومحكوـ عميو ,وىي قسماف:

ٔ) مقاصد الشارع :وىي المقاصد التي قصدىا الشارع مف وراء أوامره ونواىيو ,وىي الغايات

الحميدة واألىداؼ العظيمة ,التي أراد اهلل حصوليا ,وىي جمب المصالح ودرء المفاسد).

ىنا المؤلؼ يتكمـ عف تقسيمات المقاصد ,والمقصود بالمقاصد ىنا ليس مقاصد الشريعة ,وانما

المقصود المقاصد التي ُيتحدث عنيا في العموـ الشرعية ,المقاصد تنقسـ إلى قسميف:
أ) مقاصد الشارع :وىذا العمـ الذي نتكمـ فيو ونفصؿ ونبيف ,وىو الذي نسميو مقاصد الشريعة ,وىذا
التقسيـ في الحقيقة ىو تقسيـ اإلماـ الشاطبي ػ رحمو اهلل ػ ,فإنو لما قاؿ :كتاب المقاصد ,ولـ يضفيا إلى
مقاصد الشريعة ذكر أف المقاصد يتنوع إلى ىذيف النوعيف.

قاؿ )ٕ (:مقاصد المكمف :وىي األىداؼ التي يقصدىا المكمؼ مف وراء تصرفاتو واعتقاداتو وأقوالو

وأفعالو).

أي :النوع الثاني مقاصد المكمفيف ,وىي إراداتيـ ونياتيـ ,ومقاصد المكمفيف إما أف تكوف شرعية واما

أف تكوف غير شرعية ,فإف كانت موافقة لما يطمبو الشارع مف المكمؼ فيي مقاصد شرعية ,وىذا ىو األصؿ

في مقصد المكمؼ ,ألف األصؿ في المسمـ أف يكوف قاصداً ما أُريد منو شرعاُ ,فتكوف مقاصد شرعية ,واف
أراد المكمؼ بعممو غير ما أراده الشارع منو فإف المقصد ال يكوف شرعياً بؿ يكوف مخالفاً لمشرع ويكوف

معصية في ذاتو ,فمثبل :طمب العمـ أمر شريؼ وعظيـ ,والناس يختمفوف في نياتيـ فيو ,فمف نوى بطمب

العمـ إرضاء اهلل  ,ونوى بطمب العمـ أف يزكي نفسو وينفع أمتو ويسعى في خدمة أمتو؛ فيذا مقيد
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شرعي ,وىو المعني باإلخبلص ,ومف نوى بطمب العمـ حصوؿ الصيت والسمعة وأمو اُر دنيوية؛ فيذا مقصد
غير شرعي ,ومقاصد المكمفيف ال تدخؿ معنا في عمـ مقاصد الشريعة ,ألنيا ليست مف مقاصد الشارع,

وانما ىي مف المقاصد الشرعية ,إذا وافؽ مراد المكمؼ ما أراده اهلل  منو.
قاؿ(:وىي التي تميز بيف القصد الصحيح والقصد الفاسد).

وىذه فائدة النية ,فالنية ىي القصد ,وبالنية يظير القصد الصحيح والقصد الفاسد ,وقد يشترؾ اثناف

في عمميف متحدي الصفة ومتحدي الزماف والمكاف ويكوف أحدىما يصعد في درجات الجنة ,واآلخر ييوي

في دركات النار ,بحسب القصد ,وال شؾ أف القصد الصحيح ىو الشرط األوؿ لصحة األعماؿ وىو

اإلخبلص ,فإذا خبل مف ذلؾ كاف فاسداً ,ولذلؾ قد يصمي شخص ويخؿ بالسنة ويؤجر عمى صبلتو,

ويصمى آخر مطبقاً لمسنة مف جية صورة الفعؿ ال مف جية حقيقتو تطبيقاُ كامبلُ كما ُنقمت عف النبي 
ويعاقب عمى فعمو ,وذلؾ ألف المصمي األوؿ مخمص هلل  وأتى بشروط الصبلة وأركانيا وواجباتيا غير
ُ
أنو أخؿ بشيء مف السنف فيؤجر عمى فعمو ,واآلخر مع كونو أتى بصورة الصبلة كما ُنقمت عف النبي 

إال انو ليس مخمصاً هلل فييا ,وانما يقصد المدح أو الثناء عمى صفة صبلتو أو نحو ذلؾ ,فيعاقب عمى

ذلؾ.

قاؿ (:وبيف العبادة والعادة ,وبيف ما ىو خالص هلل وبيف ما ىو رياء وسمعة).

فالنية كما ىو مقرر في عمـ القواعد الفقيية ليا فائدتاف :فائدة في تميز المعموؿ لو ,وىذا يتعمؽ بو

الصحة والفساد مف وجو ,فالمصمي ىؿ يصمي هلل أو ينظر إلى أمر آخر ,وتتعمؽ بيا تميز العمؿ ,ونية
تميز العمؿ إنما يكوف عند اشتباه العمؿ بغيره ,ألف العمماء يقولوف األعماؿ نوعاف:

ٔ .نوع متمحض في صورتو ال يشتبو بغيره ,وىذا ال يحتاج إلى نية تميز ,كاألذاف مثبل ,فإنو ال

يوجد ما يشبيو ال في العبادات وال في العادات ,فيو متمحض بذاتو ,فبل يحتاج أف ينوي األذاف ,ولكف

يحتاج أف ينوي أنو يؤذف تقرباً إلى اهلل . 

ٕ .ومف األعماؿ ما يكوف مشتبياُ بغيره ,يكوف مشتبياُ بغيره كأف يكوف مشتبياً بعادة ,يعني يحتمؿ

أف يفعمو اإلنساف عبادة وأف يفعمو اإلنساف عدةً ,وفي ىذه الحاؿ البد مف نية تميز العمؿ ,مثبل :جموس
اإلنساف في المسجد ,قد يكوف النتظار الصبلة ,وقد يكوف النتظار درس عممي ,وقد يكوف النتظار صديؽ
يريد أف يذىب معو إلى مكاف فواعده في المسجد ,وقد يكوف لمتمتع باليواء المطيؼ لوجود التكيؼ في

المسجد ,فبلشؾ أف األوؿ والثاني عبادة ,والثالث والرابع عادة ,وال يميز ىذا عف ىذا إال النية فبلبد مف
النية حتى يتميز العبادة عف العادة ,وقد تشتبو العبادة بعبادة أخرى ,كمف كاف يصمي الفجر منفرداُ فيذا

يشتبو بصبلة النافمة ,فينا يصمي ركعتيف وىنا يصمي ركعتيف ,فيحتاج إلى نية التميز ,واف كاف أىؿ العمـ

ينبيوف تنبيياً عظيماً وىو أف القرائف واألحواؿ تدؿ عمى حصوؿ نية التميز ,ألف بعض الناس يقوؿ دخمت

الصبلة وأنا ال أدري ماذا نويت ىؿ نويت الفرض أـ نويت النافمة ,ىؿ نويت الظير أـ نويت العصر,

فالعمماء يقولوف إف القرائف واألحواؿ تبيف حصوؿ النية فاألصؿ حصوليا ,فكونو صمى بعد إقامة الصبلة
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فيذه قرينة تدؿ عمى أنؾ تريد الفرض ,فحصوؿ نية الفرض موجود وحاصؿ ,فما لـ يتيقف أنؾ نويت غير
الفرض فاألصؿ وجود الفرض ,وىكذا في سائر النيات ,فيذه ىي فائدة النيات التي تتعمؽ بيا مقاصد

المكمفيف.

قاؿ (:ومقاصد الشارع –بحسب تقسيم الشاطبي -تنقسم أربعة أقسام) :

رجع إلى تقسيـ مقاصد الشارع ,والشاطبي ػ رحمو اهلل ػ قسـ مقاصد الشارع مف وضع الشريعة إلى

أقساـ نص عمييا في الموافقات وسيذكرىا المؤلؼ باختصار.

قاؿ(:األوؿ :قصد الشارع مف وضع الشريعة ابتداء .وقد وضح ذلؾ بقولو :إف وضع الشرائع إنما ىو

لمصالح العباد في العاجؿ واآلجؿ معاً).

يعني المراد مف الشرائع عند التشريع ,أي مثبل :أف اهلل شرع القصاص ليكوف زاج اًر عف القتؿ ,وليكوف

حياة ,وىذا أبمغ مف الذي قبمو ,ألف الحياة أعـ وأوسع وأبمغ منو ,ولذلؾ يقولوف في قوؿ اهلل  :ﭽ ﯔ ﯕ

ﯖ ﯗ ﭼ {البقرة ,}ٜٔٚ :أبمغ مف المأثور :القتؿ أنكى لمقتؿ ,مف وجوه كثيرة ,وأف اهلل  شرع
الصبلة لمرادات منيا أف تنيى عف الفحشاء والمنكر ,فيذه مقاصد الشارع مف وضع الشريعة
ابتداء ,أي :عند التشريع .

قاؿ (:الثاني :قصد الشارع في وضع الشريعة لئلفياـ).

وىذا متعمؽ ببموغ األحكاـ لممكمفيف ,وىو مراد الشارع مف وضع الشريعة ليفيميا المكمفوف ,ألنو البد

في الشريعة مف فيميا ,وىذا لو قواعد.

قاؿ (:الثالث :قصد الشارع في وضع الشريعة لمتكميؼ بمقتضاىا).

أي :أف الشريعة وضعت لمتكميؼ بمقتضاىا ,أي :إللزاـ الناس بيا ,ومف أىؿ العمـ مف يرى أف

إطبلؽ التكميؼ عمى الشريعة كميا أمر غير سائغ ولـ يرد في النصوص ,ألف التكميؼ مشعر بالمشقة

ونحوىا ,والشريعة فييا ما ىو قرة لمعيوف ولذة لمقموب وليس فيو مشقة ,والذي ظير بعد دراسة المسألة أنو
أمر اصطبلحي ,وليس فيو كبير أثر ُيخشى مف إطبلقو ,فيقوؿ الجميور :أف الشارع وضع الشريعة
لمتكميؼ بمقتضاىا ولتكوف سبباً لنيؿ فضؿ اهلل .

قاؿ (:ويقصد بالثاني أنو البد أف تكوف مفيومة وواضحة لممكمفيف.

وبالثالث :أنيا في مقدور المكمؼ ألف اهلل ال يكمؼ نفساً إال وسعيا).

عندما تكمـ عف وضع الشريعة لمتكميؼ وضع القواعد التي تدؿ عمى أنيا وضعت لمتكميؼ ,وأنيا

لمتكميؼ غير الشاؽ ,والمقصود بغير الشاؽ :التي ال يترتب عميو مشقة وال تخرج عف المعتاد ,أف ال تقابميا
مصمحة تجعؿ المشقة التي فيو غير مشعور بيا ,ألنو ما مف عمؿ إال وفيو مشقة ,فالوضوء فييا مشقة

والصبلة والصوـ فييما مشقة لكنيا مشقات معتادة ليست خارجة عف المعتاد ,فالمراد التكميؼ باألمور التي

ال تكوف فييا مشقة خارجة عف المعتاد ,فالسفر مثبل فيو مشقة خارجة عف المعتاد ,فبل يكمؼ بمزوـ األربع
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ركعات كالمقيـ ,وانما ُشرع لو القصر ,واألمر اآلخر :أف ال يكوف في األمر مصمحة تجعؿ المكمؼ ال

يشعر بالمشقة ,فإذا كاف في األمر مصمحة تجعؿ المكمؼ ال يكاد يشعر بالمشقة فيذا مف غير الشاؽ,

كالجياد :فالجياد الشؾ أف فيو مشقة كبيرة مف سفر وغيره ,وىي مشقة خارجة عف المعتاد ,وفيو خروج عف
األىؿ واألحبة والماؿ ,وفيو تعريض لمنفس لمقتؿ ,لكف ىذه المشقة يقابميا مف المصمحة لمديف مف جية

ولممجاىد مف جية أخرى ما يجعؿ مف يعتقد ذلؾ ويؤمف بو ال يكاد يشعر بتمؾ المشقة ,بؿ إذا فرغ مف

الجياد تمنى أف يعود إليو ,كما قاؿ النبي  (:لوال أف أشؽ عمى أمتي ,ما قعدت خمؼ سرية) ,ففي ىذه

الحاؿ يكوف التكميؼ بغير الشاؽ.

قاؿ (:الرابع :قصد الشارع في دخوؿ المكمؼ تحت أحكاـ الشريعة.

يعني أنو البد أف يمتزـ المكمؼ أحكاـ الشارع ,فيكوف عبداُ هلل اختيا ارُ ,كما ىو عبد هلل اضط ار ارً

التقسيم الثاني :باعتبار وقتيا وزمن حصوليا ,وىي قسمان:

ٔ  -المقاصد األخروية :وىي ما ترجع إلى تحصيؿ مصالح تتعمؽ باآلخرة أوالً وأصبلً –في الغالب-

وال يمنع أف تؤدي إلى مصمحة دنيوية ,كالتعارؼ في الحج ,والنيي عف الفحشاء والمنكر في الصبلة,

والمحبة والتكافؿ في الزكاة ,وصفاء النفس في الصوـ" ,وكإيجاب الكفارة بالماؿ ,فتعمقو الدنيوي :ما يعود

عمى الفقراء مف المصمحة بانتفاعيـ بالماؿ ,وتعمقو األخروي :ما يحصؿ لممكفر مف الثواب").

أي :أف يكوف المقصود األعظـ منيا أخروياً ,وىذا ما اصطمح عميو أىؿ العمـ بمصطمح العبادات,
وقد تكوف فييا ِحكـ دنيوية ,كالصياـ المقصود األعظـ منو التقرب إلى اهلل  ,وأف يحصؿ ثواب اهلل ,
لكف تحصؿ فيو ِح َِكـ أخرى كحصوؿ الصحة ونشاط الجسـ أو نحو ذلؾ ,فيذه ليست المقصود األعظـ.

قاؿ (:وقمت :في الغالب ,لما تقدـ ,ولقولو تعالى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛ ﭜ ﭼ {األعراؼ ,}ٜٙ:وقولو :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭼ {المائدة:

٘ ,}ٙٙ-ٙواآليات الدالة عمى ذلؾ كثيرة .والمقاصد األخروية ال تخرج عف جمب الثواب ودفع العقاب ,فيي
عمى ذلؾ قسماف.

ٕ  -المقاصد الدنيوية :وىي ما ترجع إلى تحصيؿ مصالح تتحقؽ وتوجد في الدنيا ,أو دفع مفاسد

كذلؾ).

يعني أف المقصود :أف العمؿ قد يكوف فيو مقصود أخروي ,وىو المقصود األعظـ ,فيكوف عبادياً,

وفيو مقاصد دنيوية ,فبل حرج عمى المكمؼ أف يقصد ىذه المقاصد الدنيوية تبعاً لممقصد األخروي األصمي,

فكوف اإلنساف يقصد مف الصياـ تحصيؿ ثواب اهلل وىو الدافع لو إلى الصياـ ,لكف يقصد مف ذلؾ أيضاً أف
يصح جسمو بالصياـ فيذا ال يضر وال يقدح في أصؿ نيتو ,بؿ وال ينقص أجره ,ولذلؾ المقاصد و ِ
الحكـ
ُ
التي تكوف في العمؿ إما أف تكوف موجودة وواقعة ,وىذه ال يقدح قصدىا في العمؿ وال في األجر ,كمف
يقصد مف الصياـ مرضات اهلل  وأف ُيصح جسمو فيذا ال يقدح في صيامو وال يقدح في أجره.
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والنوع الثاني :أف تكوف مأذوناً فييا ,أي :ليست واقعة لكف أذف الشارع فييا ,كطمب التجارة في الحج,

فيو مأذوف فيو شرعاً ,لكنو ليس بواقع ,فقد تذىب إلى الحج فبل تتاجر ,لكف في األوؿ تصوـ وتصح سواء
قصدت أـ لـ تقصد ,فالنوع الثاني قصده ال يقدح في العمؿ ,لكف السبلمة منو أكمؿ لؤلجر ,فكونو يذىب

لمحج بقصد تحصيؿ الثواب وال يقصد تحصيؿ أجرة وال تجارة ونحوىا أكمؿ لو في األجر مف أف يذىب وىو

يقصد ,مع أف ذلؾ ال يقدح في عممو ,وقد يكوف القصد الدنيوي غير مأذوف فيو ,فقد يقدح في أصؿ العمؿ
وقد يقدح في األجر وينقصو بحسب درجة النيي عف ذلؾ القصد.

قاؿ (:وىي تنقسـ إلى األقساـ اآلتية في القسـ التالي:

التقسيم الثالث :باعتبار مدى الحاجة إلييا وقوتيا وتأثيرىا

){.أرجأ الشيخ الكبلـ عمييا إلى مكاف آخر

وسيأتي في بحث مستقؿ وىي :الضروريات والحاجيات والتحسينيات}

ثـ قاؿ صٖٓٔ (:التقسيم الرابع :باعتبار تعمقيا بعموم التشريع وخصوصو:
وىي ثبلثة أقساـ:

ٔ  -المقاصد العامة :وىي التي تتغياىا الشريعة ,وتراعييا في كؿ أحكاميا التشريعية أو غالبيا ,وىذا

القسـ ىو الذي يقصده المتحدثوف عف مقاصد الشريعة غالباُ ,ومثالو الضروريات).

المقاصد العامة :ىي ما أراده اهلل  في التشريع كمو ,كما يقولوف :ممحوظة في األحكاـ ,فإذا نظرت

في كؿ حكـ مف أحكاـ الشريعة تجد ىذا فييا أو في أغمبيا ,مثؿ :اليسر ,فاليسر يريده اهلل :ﭽ ﯗ ﯘ

ﯙ ﯚ ﭼ {البقرة ,}٥٨١ :وىذا اليسر عاـ في الشريعة كميا ,ألنؾ لو تصفحت الشريعة كميا جزءاً جزءاً؛
لوجدت اليسر فييا ,بأنواعيا المتقررة عند أىؿ العمـ ,ألف أىؿ العمـ يقولوف :اليسر في الشريعة أربعة

أقساـ:

أ)

يسر عام :موجود في التشريع أصبلً ,فاهلل  شرع الشريعة لنا ميسرة.

ب) تيسير خاص :ألمور شرعت دفعاً لمحرج ,كقوؿ كثير مف أىؿ العمـ :إف ىناؾ أمو اًر لو تدبرنا

الشريعة لوجدناىا تقتضي منعيا ,لكف نجد أف اهلل  شرعيا ألنيا لو لـ تُشرع؛ لوقع الناس في حرج,
كاإلجارة :فيو عقد عمى المنفعة ,والمنفعة عند العقد معدومة تحصيؿ فيما بعد ,وقاعدة الشريعة منع العقد
عمى المعدوـ ,لكف جاءت النصوص ووقع اإلجماع عمى مشروعيتو اإلجارة دفعاً لمحرج عف الناس ,وىذا
النوع الشؾ في وقوعو؛ لكنو ليس خارجاً عف القياس والقواعد العامة مف كؿ وجو ,ألنا إذا نظرنا في

الصورة العامة نجد كأنو يدخؿ في مخالفة القاعدة العامة ,لكف لو تأممنا ودققنا سنجد فارقاً مؤث اًر يقتضي أف
يخرج اإلجارة مف المنع ,والقاعدة العامة :أف الفرع إذا وجد فيو فارؽ مؤثر؛ منع مف إلحاقو باألصؿ ,ولذلؾ

عمى ىذا الوجو ال يصح أف نقوؿ :أنيا عمى خبلؼ القياس ,ألف القياس ال يقتضي أف تدخؿ تحت األصؿ,

ومف جية النظرة العامة نجد فييا نوعاً مف المخالفة لمقاعدة مف جية العموـ ,فعمى ىذا قالوا :تيسير أحكاـ

ُشرعت مف أصميا ميسرة ,أي :بالنصوص ,دفعاً لمحرج لو لـ تُشرع.
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ت) التيسير لألعذار الطارئة :كأف يكوف ىناؾ عذر يط أر لئلنساف فيجعؿ الميسور عميو معسو اًر,

كالمرض الذي يط أر عمى اإلنساف؛ فيجعؿ القياـ في الصبلة -الذي كاف أصمو ميسو اًر -معسو اًر عميو,

فييسر لو أيضاً ,بما يدفع ىذا العسر ,فيشرع لو أف يصمي قاعداً.

ث) تيسير مأمور بو حاصل من المكمفين :يعني أف الشريعة أمرت بو ,لكف الذي يوقعو ىو
المكمؼ ,فييسر المكمؼ عمى مكمؼ ,فالسابؽ كمو مف تيسير اهلل  , وىنا التيسير مأمور بو مف ِقبؿ

الشارع؛ لكف الذي يوقعو ىو المكمؼ ,كأف ُينظر صاحب الديف المعسر ,فيذا تيسير وأمر اهلل بو ,وجاءت
النصوص في فضمو ,ولكف الذي يوقعو ويتواله ىو المكمؼ.
فيذه األنواع ال يخمو حكـ مف أحكاـ الشريعة مف وجودىا ,فيذا كمو تيسير عاـ.

نمحظ أف المؤلؼ ىنا ذكر شيئاً وىو أف المقاصد العامة ىي مجاؿ بحث الباحثيف في مقاصد

الشريعة ,وىذا صحيح بالنسبة لما تقدـ مف أبحاث إنما ىي متعمقة بالمقاصد العامة ,وسبب اىتماـ الباحثيف
بالمقاصد العامة ىو أف كوف المقاصد العامة يمكف ضبطيا وحصرىا بخبلؼ المقاصد الخاصة والجزئية

فيي كثيرة جداً ,وقد يكوف مف الصعوبة ضبطيا ,ولذلؾ كاف اىتماـ الباحثيف المتقدميف كاف في المقاصد
العامة أكثر مف اىتماميـ بالمقاصد الخاصة والجزئية فيـ ال يتعرضوف ليا إال عند التبعية وعند الحاجة

والتمثيؿ بيا ونحو ذلؾ.

قاؿ -2(:المقاصد الخاصة :وىي التي تيدؼ الشريعة إلى تحقيقيا في باب معيف أو أبواب متقاربة

مف أبواب التشريع ,ومثاليا -كما ذكر ابف عاشور -مقاصد خاصة بأحكاـ العائمة ,وبالتصرفات المالية,
ومقاصد القضاء والشيادة ,والتبرعات والعقوبات والعبادات).

المقاصد الخاصة إذا أُطمقت عند عمماء المقاصد يقصدوف بيا المقاصد الممحوظة في عدد مف

األحكاـ التي يجمعيا أمر كمي ,مف باب فقيي أو كتاب فقيي ,فيقولوف مثبل :باب اآلنية ,فتكوف المقاصد

المتعمقة بباب اآلنية ,أو كتاب؛ كالمقاصد المتعمقة بكتاب الطيارة ,فيذه مقاصد خاصة وقد مرت اإلشارة
إلييا في كبلمنا عمى االستقراء.

قاؿ -ٖ (:المقاصد الجزئية :وىو ما يقصده الشارع مف خطابو مف حكـ تكميفي :إيجاب أو تحريـ ,أو

ندب ,أو كراىة ,أو إباحة ,أو حكـ وضعي :شرط ,أو سبب ,أو مانع ,أ ,عمة ,أو داللي :عموـ أو
خصوص ,إطبلؽ أو تقييد ,أو ِحكمة جزئية أو سر لذلؾ الحكـ).

المقاصد الجزئية :ىي المقاصد التي أرادىا الشارع مف حكـ مف األحكاـ ,أو مسألة مف المسائؿ,

كمسألة رمي الجمار ,أي :مقاصد الشارع مف رمي الجمار ,فينا المقاصد جزئية بالنظر إلى ىذه المسألة,
وكذلؾ مقصد الشارع مف الترتيب بيف أعضاء الوضوء ,فيذه ىي األقساـ الثبلثة.

سبقت اإلشارة أف المقصد قد يكوف جزئياً باعتبار ,ال بالمطمؽ ,وقد يكوف خاصاً باعتبار النظر ال

بالمطمؽ في الشريعة ,ألنو قد يكوف مف جية المطمؽ عاماً ,لكف باعتبار معيف يكوف خاصاً ,فقمنا مثبل:
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إقامة ذكر اهلل ,فإذا نظرنا إلى مسألة رمي الجمار؛ فمقصد إقامة ذكر اهلل مقصد جزئي ,ألنو باعتبار نظرؾ
في ىذه المسألة ,مع أنؾ لو نظرت إلى المطمؽ؛ فإقامة ذكر اهلل مقصد عاـ في الشريعة كميا.

قاؿ (:التقسيم الخامس :باعتبار القطع والظن:
وىي ثبلثة أقساـ:

ٔ) المقاصد القطعية :وىي التي تواترت عمى إثباتيا طائفة عظمى مف األدلة والنصوص الشرعية,

ومثاليا :التيسير ورفع الحرج ,واقامة العدؿ ,والضروريات الخمسة).

يعني :عندنا تقسيـ المقاصد باعتبار قوة الطريؽ ,أو باعتبار قوتيا في ذاتيا تقسـ إلى قسميف في

الحقيقة ,أي :إذا نظرنا إلى مقاصد الشريعة فإنيا ال تخمو مف قسميف ,واذا نظرنا إلى الواقع المسمى عند
الناس بمقاصد الشريعة فإنيا تنقسـ إلى ثبلثة أقساـ ,إذاً نظرنا إلى حقيقة المقاصد فيي إما قطعية أو

ظنية ,واذا نظرنا إلى واقع الناس وما ُينسب إلى الشارع مف مقاصد فيي تنقسـ إلى ثبلثة أقساـ :قطعية
وظنية ووىمية.

فالمقاصد القطعية :ىي التي ُيجزـ فييا بالقصد ,فيقطع اإلنساف بأف ىذا األمر مراد شرعاً وال يتردد,
فيجزـ فييا بالمراد ,وينسب المراد فييا إلى
وال يحصؿ عنده نوع شؾ ,بؿ يقوؿ وقمبو مطمئف :أراد ربنا كذاُ ,

اهلل  يقيناُ ببل شؾ ,ويكوف ذلؾ في أحواؿ ثبلثة:

األولى :أف يثبت المقصد باالستقراء التاـ ,أي :أف يستق أر العالـ أو الفقييو األمر المراد استقراءه

استقراءاً تاماً ال يترؾ شيئاً منو ,فيصؿ إلى المقصد ,فيذا يكوف قطعياً ,كما لو استق أر العمماء أحكاـ
الشريعة فوجدوا فييا اليسر ,فنقوؿ :إرادة اليسر مف الشريعة أمر قطعي.

الثاني :أف يثبت المقصد باإلجماع ,بحيث تُجمع األمة عمى أف اهلل يريد كذا ,فيذا أيضاً يقيني,
كإجماع األمة عمى أف اهلل يريد اليسر ,وعمى أف الشريعة ميسرة.

الثالث :إذا ثبت بالنص ,أيُ :نص عمى الشيء أنو مراد في الكتاب أو السنة ,فيذا ُيجزـ فيو بأف اهلل
يريده ,كما قاؿ تعالى :ﭽ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﭼ  ,فينا نجزـ بأف اهلل يريد اليسر وال يريد العسر.
والمبلحظ ىنا أنا مثمنا بمثاؿ واحد لمطرؽ الثبلث ,وىذا مف أجؿ بياف أف الطرؽ الثبلثة قد تجتمع
عمى مقصد واحد ,فيثبت باالستقراء التاـ ,ويثبت باإلجماع ,ويثبت بالنص ,وىذا –الشؾ -يجعمو أقوى في

القطع ,ألف اليقينيات تتفاوت ,والقطع يتفاوت ,وىو درجات ,وقد ينفرد طريؽ فيكوف أقؿ واف كاف يقيناُ.

قاؿ -ٕ (:المقاصد الظنية :وىي التي تقع دوف مرتبة القط واليقيف ,وتختمؼ األنظار حياليا ,ومثاليا

مقصد تحريـ القميؿ مف النبيذ ,الذي ال يغمب عمى الظف إقضاؤه إلى اإلسكار المضر بالعقؿ ,ومصمحة

تطميؽ الزوجة مف زوجيا المفقود ,وضرب المتيـ بالسرقة لبلستنطاؽ واإلقرار ,وتوريث المطمقة ثبلثاً في

مرض الموت).

ضابط المقاصد الظنية :ىي التي تكوف إرادتيا راجحة ,مع احتماؿ عدـ اإلرادة ,لكف الذي يترجح عند

الناظر أف اهلل  يريد كذا ,فيذا مقصد ظني ,والمقصد يكوف ظنياً إذا ُعرؼ:
أبو محمد الكمزاري

منتديات نور اليقين

www.noor-alyaqeen.com

مـقـاصـد الـشـريـعـة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 63 

أوال :باالستقراء الناقص ,أي :لـ يكف فيو استقراء تاـ ,ولكف وجد استقراء يحصؿ بو معرفة األمر,
فيذا يكوف ظناً وال يمكف أف يصؿ إلى اليقيف.

ثانيا :إذا ثبت المقصد باالستنباط والتأمؿ ,واالستنباط ىو النظر في الحكـ ,فيو لـ يرد فيو نص عمى
أنو مراد ,ولكف تأمؿ الفقيو في المسألة وجد أف مف ِ
الحكـ الظاىرة في ىذا األمر كذا ,فقاؿ :ىذا مف مرادات

اهلل ,ومف مقاصد الشارع في ىذا األمر ,فينا يكوف المقصد ظنياً ألنو مبني عمى االجتياد واالستنباط
والتأمؿ في األحكاـ الشرعية.

والمبلحظ ىنا أف ىذه األمثمة مسائؿ وليست ِحكماً ,فالمقصود ِ
الحكـ والمقاصد في ىذه المسائؿ.

قاؿ -ٖ(:المقاصد الوىمية :وىي التي يُتخيؿ ويُتوىـ أف فييا مصمحة ومنفعة أو دفع مفسدة ومضرة,

إال أنيا في الحقيقة خبلؼ ذلؾ ,فيي مردودة وباطمة).

يعني المقاصد الوىمية ال يمكف أف نقوؿ ىذه مف أقساـ مقاصد الشريعة حقيقة ,ألف ليس في مقاصد

الشريعة مقصد وىمي ,ولكف إذا نظرنا إلى ما يضيفو الناس إلى الشارع ويقولوف إنو مف المقاصد
والمصالح ,فيي مقاصد ومصالح لكنيا وىمية ,ويكوف المقصد وىمياً بأمريف:

األول :أف ُيدعى عمى خبلؼ النص ,أي :أف يأتي النص بشيء ثـ يأتي المدعي فيدعي بأمر يخالؼ
النص ويقوؿ إنو مف مقاصد الشريعة ,فيذا مردود وباطؿ ,مثؿ ما ُيحكى عف أحد فقياء المالكية أنو أفتى
أحد األمراء في األندلس بأنو إذا جامع في نيار رمضاف فعميو صياـ شيريف متتابعيف ,ولـ يذكر لو أف

سئؿ عف ذلؾ قاؿ :لو أفتيتو بإعتاؽ رقبة لياف األمر عميو ,ألنو عنده مماليؾ ُكثر,
عميو عتؽ رقبة ,فمما ُ
فيجامع ويعتؽ وال يضره ,لكف صياـ الشيريف المتتابعيف ثقيؿ عميو ,ولذلؾ أفتيتو أف عميو صياـ شيريف

متتابعيف ,ىذه مصمحة ومصمحة نظر إلييا الفقيو ,لكنيا متوىمة ألنيا عمى خبلؼ النص ,فالنص لـ يأتي

لمفقراء دوف األغنياء ,بؿ جاء لعموـ األمة ,فيذا المقصد والحكمة وىمية ,وىي باطمة ومردودة وال يجوز
النظر إليو.

الثاني :أف يؤخذ ويستنبط المقصد مف غير طريؽ معتبر شرعاً ,كما مثمنا م ار اًر بكثير مف المصالح

التي تُطرح اليوـ في الساحة ,والسيما فيما يسمونو بفقو األقميات ,كأنؾ في قراءتؾ تشعر كأف اإلسبلـ جاء
بطريقيف :طريؽ لؤلكثرية :وىذا إسبلـ األكثرية ,وطريؽ لؤلقميات وىذا إسبلـ لؤلقميات ,وبدأ يظير أمور
خطيرة منيا انتشار فكرة أف المسمميف والعمماء في الذيف يمثموف األكثرية الموجودوف في الشرؽ ال يفيموف

المسمموف الذيف في الغرب ,وال يعرفوف فكر الغربييف ,وبالتالي واف كانوا عمماء كبار ال ينبغي أف نرجع
إلييـ ,وىذه المسألة بدأت تروج ,سواء مف ناحية القوؿ ,أو مف ناحية الفعؿ ,وىي قضية مف الخطورة

بمكاف ,وىي ال تقؼ عند حد الفروع الفقيو بؿ حتى المسائؿ العقدية والتعامؿ معيا ونحو ذلؾ ,ومما ُيطرح
كثي اًر في الساحة مما يسمى بالمصالح والمقاصد و ِ
الحكـ والسيما فيما يسمى بفقو األقميات؛ ىي مف المقاصد

الوىمية ,التي لـ تثبت بطريؽ معتبر شرعاً ,كإباحة القروض الربوية لؤلقميات المسممة في دوؿ الغرب

بحجة االستناد إلى مقاصد شرعية معينة ,ومف ذلؾ التشنيع عمى المرآة التي تغطي وجييا في الغرب,
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وجعؿ تغطية الوجو مف المنكرات ,بمقاصد وىمية ,وكذلؾ ما شاع في الغرب مف منع المحجبات مف

الدراسة في الغرب ونحو ذلؾ ,وأظيروا مقصداً عجيباُ وىو تغطية الشعر ,وجاءوا بفكرة وىي أف الفتاة

تستطيع أف تغطي شعرىا بما يسمى بػ(الباروكة) :أي :الشعر المستعار ,فيكوف أنيا غطت شعرىا وحصؿ

المقصود الشرعي ,والدوؿ الغربية ال ترفض أف تدخؿ الفتاة المدرسة بباروكة أو نحو ذلؾ ,فبلشؾ أف ىذه
مقاصد وىمية واف طرحيا بعض المتعمميف ,واف طُرحت عمى أنيا مف مقاصد الشريعة ,وىذا يبيف لنا

أىمية دراسة مقاصد الشريعة ,ألف كما قمنا م ار اًر أف مقاصد الشريعة يتكأ عميو كثير مف لناس الذيف يريدوف

إعادة فقو الرأي بصورتو المذمومة ,ودفع فقو النص ,الذي يسمونو ىـ الفقو التقميدي ,وستروف ىذا فيما

ُيستجد ويطرح مف مسائؿ.
ومف جية أخرى قد يكوف المقصد ثابتاً ,لكف تحقيؽ المناط فيو وىمي ,كمقصد التيسير ثابت وقطعي
لكف تحقيؽ المناط فيو ببعض المسائؿ وىمي ,ولذلؾ نرى كثي اًر مف الناس كمما أراد أف يقرر شيئاً أو أف

ُيثبت شيئاً؛ قاؿ :إف في ذلؾ يس اًر ورفعاً لمحرج عف األمة ,حتى أصبحت النصوص محؿ النظر ابتداءاً,
وانما محؿ النظر ىؿ فيو يسر؟ فإف توىـ المتوىـ أف فيو يس اًر فيعود لمنوع األوؿ الذي يخالؼ النص ,جاء

يثبتو ثـ أخذ ينظر في النصوص كيؼ ُيتعامؿ معيا عمى وفؽ ىذا المقصد ,واف شئت –مثبل -أف ترى
شيئاً مف ىذا فانظر في كبلـ كثير مف الناس عف المسعى الجديد اليوـ ,تجد أنو ليس مبنيا عمى الفقو- ,

رأي شيخنا ػ حفظو اهلل(:-بؿ أف المسعى الزاؿ يحتاج إلى دراسة والى نظر والى تأمؿ حتى ُيصدر فيو حكـ
مف ناحية حقيقتو ىو ,حتى يصدر فيو أمر يكوف فيو الصواب إف شاء اهلل  ,فيو ليس مف الخطأ قطعاً,
وليس ىو مف الصواب الذي ال شبية فيو ,وفي ضوء الوضع الحالي ابتداءاً فنقوؿ :إف القادر عمى المسعى

القديـ ال يجوز لو أف يسعى في المسعى الجديد ,فالقادر عمى اليقيف ال يجوز لو أف يعمؿ بالشؾ ,ولكف

كوف المسعى القديـ غير متيسر ومغمؽ ,فالذي أراه –واهلل أعمـ -أف مف تمبس بالعمرة وسعى في المسعى

الجديد أف سعيو صحيح ,وأنو الشيء عميو ,ألنو ال يجزـ فيو بالخطأ وىناؾ مف أىؿ العمـ مف أفتى

بمشروعيتو ,السيما عدـ القدرة عمى المسعى القديـ) ,فالمقصود :أحياناً أف المقصد الشرعي قد يكوف ثابتاً

لكف تحقيؽ المناط فيو يكوف وىمياً ,بأف ُيجعؿ المقصد في وجو النص ,أي :مخالؼ لمنص ,وىذا كالفقيو
المالكي الذي أفتى ذلؾ األمير بصياـ شيريف متتابعيف.

قاؿ (:التقسيم السادس :باعتبار تعمقيا بعموم األمة وأفرادىا:
وىي ثبلثة أقساـ:

قاؿ الغزالي ":وتنقسـ المصمحة قسمة أخرى باإلضافة إلى مراتبيا في الوضوح والخفاء).

فالتقسيـ السابؽ (الرابع) :كانت :عامة وخاصة وجزئية ,وذلؾ بالنسبة لمتشريع ,وىنا يتكمـ عف الشموؿ

والخصوص لكف مف جية أخرى ,وىي مف جية األفراد ,بعض العمماء سماىا بتسمية أخرى وىي :مف جية

التطبيؽ ,ومف جية الوقوع ,أشار إلى ذلؾ الشيخ عبد اهلل الغدياف -شفاه اهلل  -في كبلمو عف المقاصد,
أنيا تنقسـ مف جية التطبيؽ والوقوع إلى ىذه األقساـ التي سيذكرىا المؤلؼ.
أبو محمد الكمزاري

منتديات نور اليقين

www.noor-alyaqeen.com

مـقـاصـد الـشـريـعـة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 65 

قاؿ –تكممة كبلـ الغزالي (:فمنيا ما يتعمؽ بمصمحة عامة  ,في حؽ الخمؽ كافة ,ومنيا ما يتعمؽ

بمصمحة األغمب ,ومنيا ما يتعمؽ بمصمحة شخص معيف في واقعة نادرة .وتتفاوت ىذه المراتب بتفاوت

مصالحيا في الظيور").

بعبارة أخرى نقوؿ :مقاصد الشريعة ما يكوف مراداً مف عموـ المكمفيف ,وىذا يكوف مقصداً عاماً مف

جية الوقوع.

ومنو ما يكوف مراداً مف عدد مف المكمفيف ,وىذه ىي المقاصد الخاصة مف جية الوقوع ,كالمقاصد

المرادة مف الحكاـ ,أو المقاصد المرادة مف القضاة ,أو مف النساء ,أو مف الرجاؿ ,أو مف طبلب العمـ,

ألنيا ليست مرادة مف الكؿ ,وليست مرادة مف فرد ,وانما مرادة مف مجموعة مف الناس ,وكما قمنا ىناؾ قد

يكوف الشيء خاصاً باعتبار ال بالحقيقة والمطمؽ ,فإذا نظرنا أنو مراد مف طبلب العمـ فقط؛ فإنو يكوف

خاصاً بيذا االعتبار.

وقد تكوف جزئية بأف تكوف مرادة مف فرد أو أفراد محصوريف.

قاؿ (:وعمى ىذا فاألقساـ الثبلثة ىي:

ٔ  -مقاصد كمية :وىي ما تتعمؽ بالخمؽ كافة ,ويعود نفعيا عمى عموـ األمة .ومثاليا :حفظ القرآف

والسنة مف التحريؼ والتغيير والتبديؿ ,واقامة العدؿ ,وتقرير األخبلؽ الكريمة ,وقتؿ المبتدع الداعي إلى

بدعتو إذا غمب عمى الظف ضرره ,وصار ضرره كمياً.
ٕ  -مقاصد أغمبية :وىي التي تتعمؽ بأغمب الخمؽ وتدفع الفساد عف معظميـ ,وذلؾ مثؿ تضميف

الصناع ,وفي وقتنا مثؿ :حفظ األمواؿ في المصارؼ اإلسبلمية ,واالستشفاء في المستشفيات والمراكز

الصحية.

ٖ  -مقاصد خاصة أو فردية :وىي العائدة عمى فرد معيف ,وربما في حالة نادرة ,مثؿ :مصمحة فسخ

نكاح زوجة المفقود ,وانقضاء عدة مف تباعدت حيضتيا باألشير ,وتوريث المطمقة ثبلثاً في مرض الموت).
معنى ( انقضاء عدة مف تباعدت حيضتيا) :وىي المرآة التي تحيض حيضاً غير منتظـ ,فتحيض في

السنة مرة واحدة أو مرتيف فقط ,وىذا موجود وليس أم اًر خيالياً ,وقد تحيض في كؿ تسعة أشير مرة واحدة,
فمو قمنا مثبل أنيا تحيض باألق ارء؛ فإف عدتيا ستطوؿ إلى ما يقرب مف سنتيف أو أكثر ,فيؿ يقاؿ :ىذه ال

حكـ لحيضيا ونقوؿ :تعتد كاليائسة؟ أو نقوؿ :ما داـ األصؿ موجود فإنو ال ُينتقؿ عنو إلى الفرع؟ والذيف
يقولوف :إنيا تعتد كاليائسة؛ قولوف نظ اًر لما في ذلؾ مف مصمحة ,ولما في ضده مف إضرار.

قاؿ (:التقسيم السابع :باعتبار أصميتيا وتبعيتيا:
وىي قسماف:

ٔ -مقاصد أصمية :وىي التي يراد تحقيقيا ورعايتيا أصالة وابتداء ).
آخر.

يعف :المقاصد األصمية :ىي التي تُقصد لذاتيا ,فيي مقصودة ابتداءاً ,وليست مقصودة ومميدةً ألمر
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قاؿ -ٕ (:مقاصد تبعية :وىي التي تكوف تابعة لممقاصد األصمية ووسيمة ومؤدية إلييا ,وقد تكوف

مقارنة ليا أو الحقة).

أي :أف المقاصد التبعية ىي التي تكوف مقصودة لتحصيؿ مقصود أعظـ ,فيي مقصودة ومرادة ولكنيا

لتحقؽ المقصد األصمي ,كالنكاح ففييا مقاصد أصمية وفييا مقاصد تابعة ,مف المقاصد األصمية في

النكاح:

تحصيؿ الذرية ,فبل يجوز اإلقداـ عمى النكاح مع منعيا بالكمية ,وىناؾ مقاصد تابعة تحقؽ ىذا

المقصود ,كمقصد حصوؿ المحبة والمودة بيف الزوجيف ,والشؾ أف حصوؿ المحبة والمودة بينيما أمر مراد
شرعاً ,فيي مف مقاصد الشريعة ,لكف ىذه المودة إنما تُقصد لتحصيؿ المقصود األعظـ واألصمي وىو
تحصيؿ الولد.
ومف المقاصد األصمية في النكاح استمرار النكاح ,فالشارع يريد لمنكاح أف يستمر ,مف مقاصد

الشريعة استمرار آصرة النكاح ,وحصوؿ المودة يؤدي إلى استمرار آصرة النكاح ,ألف الرجؿ إذا أحب امرأتو
وىي تحبو وحصمت المودة بينيما؛ فإف ذلؾ يؤدي إلى استم ارر نكاحيما ,ويؤدي إلى حصوؿ الولد ,ألف إذا

كاف الرجؿ يحب زوجتو وىي كذلؾ فإف ىذا يؤدي إلى الوقاع مما يؤدي إلى حصوؿ الذرية.

وكذلؾ مف مقاصد النكاح األصمية :العفة ,وحصوؿ المودة يؤدي إلى حصوؿ العفة ,ألف الرجؿ إذا

كاف يحب زوجتو وىي تحبو؛ فإف ىذا يعينو عمى العفة ,ويعؼ نفسو عف غيرىا ,ويراىا أحسف النساء

وخيرىف وأجمميف.

إذاً ىناؾ مقاصد أصمية وأخرى تبعية ,فيي تُقصد لحصوؿ ذلؾ المقصود األعظـ ,ولذلؾ عدـ
حصوؿ المودة غير مؤثر في النكاح ,لكف عدـ حصوؿ الولد بسبب مف اإلنساف الشؾ أنو مؤثر في
النكاح ,كأف يشترط عمى المرأة أف ال تمد مطمقاً ,فيذا الشرط باطؿ وال يجوز اشتراطو والعمؿ بو ,ألنو ينافي
المقصود األصمي مف النكاح ,وكذلؾ إذا كاف ينافي العفة ,كأف يتزوجيا ويشترط عمييا أف ال يطأىا ,ألنو

ينافي المقصود األصمي مف النكاح وىو حصوؿ العفة ,وكذلؾ إذا كاف الشرط أو القصد مؤث اًر في استم ارر

آصرة النكاح ,كأف يشترط عمى المرأة النكاح لمدة معينة بالتصريح ,فيكوف لمدة شير أو شيريف فيذا متعة,

أو بالعرؼ :فيناؾ أنواع مف األنكحة معروؼ بالعرؼ أنيا مؤقتة ,كنكاح مف يأتي إلى بمد في اإلجازة ,فيذا
معروؼ أنو مدة اإلجازة ,والمعروؼ عرفاُ كالمشروط شرطاً ,أو بعبارة أدؽ :المعروؼ عرفاً كالممفوظ لفظاً,

وكذلؾ ما يسمونو اليوـ بنكاح المسيار ,فالمعروؼ عند الناس أف نكاح المسيار ليس نكاحاً دائماً ,وانما ىو

مؤقت ,قد تكوف بسنة أو أقؿ أو أكثر ,فيذا ال يجوز ألنو ينافي المقصود األصمي ,أو بالقصد :كالنكاح
بنية الطبلؽ ,واف كاف جميور أىؿ العمـ يروف أنو جائز وصحيح لكف الذي يظير –واهلل أعمـ -أنو ال

يجوز ,فبل يجوز فعمو وال اإلقداـ عميو ,وال يجوز لمؤمف أف ينكح امرأةً وىو ينوي في قمبو أنو يطمقيا ,فينوي
مثبل :أف ينكحيا لمدة ثبلثة أشير في قمبو ,أو لمدة سنة أو لمدة دراستو وىو ال يريد االستمرار وال ينويو ,أـ

كونو –مثبل -ينكح امرأة عمى أنيا إف صمحت لو استمر معيا واف لـ تصمح لو فارقيا ,كأف إذا استطاع أف
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ينقميا إلى بمده نقميا ,واال تركيا؛ فيذا أمر عاـ ليس متحققاً ,لكف النكاح بنية الطبلؽ الذي يظير أنو ال

يجوز اإلقداـ عميو.

فالشاىد أف المقاصد األصمية :أف عدميا مؤثر في األحكاـ ,بخبلؼ المقاصد التابعة فإنيا قد تُعدـ وال
تؤثر في األحكاـ.

قاؿ (:وىذا التقسيـ ظاىرة أمثمتو في كؿ األقساـ المتقدمة –عدا التقسيـ الخامس.-

فنبلحظ أف القسـ األوؿ مف كؿ قسـ منيا مقصود أصالة وابتداء ,وما بعده مقصود تبعاً ,وىذا منطبؽ

عمى التقسيـ التالي:

التقسيم الثامن :باعتبار حظ المكمف وعدمو:

وىي قسماف :حظ المكمؼ وعدـ حظ المكمؼ) :

ىنا في ىذا التقسيـ ذكره الشاطبي في المقاصد األصمية والمقاصد التابعة ,وذكر أف المقاصد

األصمية :ىي التي ال حظ لممكمؼ فييا ,وىي -في الحقيقة -محصورة في الضروريات ,فيذا الصنيع مف
المؤلؼ عمى ىذا التقسيـ صحيح مف حيث النظر إلى حظ المكمؼ ,وحظ المكمؼ :ىو نصيبو في

االختيار ,أي :كونو مخي اًر أو غير مخير.

قاؿ -ٔ (:المقاصد األصمية :وىي التي ال حظ فييا لممكمؼ ,ومثاليا الضروريات الخمسة ,ومعنى

عدـ حطو فييا أنو ممزـ بحفظيا رغماً عنو ,والدليؿ عمى ذلؾ أنو لو فرض اختيار العبد خبلؼ ذلؾ لحجر
عميو وحيؿ بينو وبيف اختياره

وىي قسمان :ضرورية عينية وضرورية كفائية).

أي :ليس لو فييا خيرة ,فيذه المصالح يجب عميو أف يحفظيا.

قاؿ -ٕ (:المقاصد التبعية :وىي التي روعي فييا حظ المكمؼ ,أي مف جيتيا يحصؿ لو مقتضى ما

جُبؿ مف نيؿ الشيوات ,واالستمتاع بالمباحاتٍّ ,
وسد الخبلت ).

أي :يكوف لو فييا خيرة مف جية ,ويكوف اختياره تبعاً لما يحصؿ لو.
ثـ ذكر أقساماً يذكرىا كثي اًر ممف ييتموف بمقاصد الشريعة.

وىناؾ تقسيمات أخرى ليست مؤثرة في عمـ مقاصد الشريعة ,ذكرىا بعضيـ وتوسع في المقاصد حتى

ذكر بعضيـ أربع عشرة تقسيماً ,والدكتور عبدالعزيز الربيعة ذكر تقسيمات كثيرة وىي في الحقيقة أكثرىا
إحتمالي وليست مؤثرة في العمـ وال تتكرر في العمـ.

تقسيم المقاصد بحسب االحتياج إلييا

أو :بحسب المصالح التي جاءت بالمحافظة عمييا ,أو :بحسب أثرىا في ِقواـ األمة ,أو :بحسب قوتيا

في ذاتيا ,فاألسماء مختمفة والمعنى واحد.
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فبعض أىؿ الفف يقولوف :تقسيـ المقاصد بحسب االحتياج إلييا ,أي :بحسب احتياج الخمؽ إلييا ,ىؿ

ىو في مرتبة الضرورة؟ أو في مرتبة دوف ذلؾ.

وبعض عمماء المقاصد يقولوف :تقسيـ المقاصد بحسب المصالح التي جاءت بالمحافظة عمييا ,ىؿ

المصمحة ضرورية أو حاجية أو تحسينية أو نحو ذلؾ.

وبعضيـ يقولوف :تقسيـ المقاصد بحسب أثرىا في ِقواـ األمة ,أف أثرىا مختمؼ قوة وضعفاَ,

فالضروري لو أثر كبير في قواـ األمة ,والحاجي دونو ,والتحسيني دونيما.

وبعضيـ يقولوف :تقسيـ المقاصد باعتبار قوتيا في ذاتيا ,ألف القوة في المقاصد قد تكوف باعتبار

الطريؽ ,كما سبؽ معنا مف تقسيـ المقاصد باعتبار قوتيا إلى قطعية وظنية ,وقد تكوف القوة في ذات

المقصد أو بذات المصمحة ,فالضرورية مصمحة قوية جداً ,والحاجية دونيا وىكذا.
مت :اذكر تقسيـ المقاصد باعتبار المصالح؟
أت أو ُسئِ َ
فمو قر َ
فالجواب :أنيا تنقسـ إلى ضرورية وحاجية وتحسينية ,وبعضيـ يزيد تكميمية.
مت :اذكر تقسيـ المقاصد باعتبار قوتيا في ذاتيا؟ فالجواب ىو السابؽ نفسو.
أت أو ُسئِ َ
فمو قر َ
مت :اذكر تقسيـ المقاصد باعتبار أثرىا في ِقواـ األمة؟ فالجواب ىو نفسو ,وىكذا في
أت أو ُسئِ َ
فمو قر َ
بقيتيا .فيي أربعة أسماء لمسمى واحد.

وىذا التقسيـ ىو أىـ تقسيمات المقاصد عمى اإلطبلؽ ,وأكثرىا تأثي اًر ,ولذا يعتني بو عمماء المقاصد

عناية خاصة ,أكثر مف غيره ,فتجد أف عمماء المقاصد في ىذا التقسيـ يفصموف تفصيبلً كثي اًر ألىميتو,
والميتموف بالمقاصد في تقسيـ المقاصد بيذا االعتبار ليـ طريقاف:

األوؿ :تقسيـ المقاصد بيذا االعتبار إلى أربعة أقساـ :الضروريات والحاجيات والتحسينيات

والتكميميات.

الثاني :تقسيـ المقاصد بيذا االعتبار إلى ثبلثة أقساـ :الضروريات والحاجيات والتحسينيات ,فأيف

ذىبت التكميميات؟ فكؿ تكميمي ممحؽ بالقسـ الذي يكممو ,فالذي يكمؿ الضروريات يمحؽ بالضروريات,
والذي يكمؿ الحاجيات يمحؽ بالحاجيات ,والذي يكمؿ التحسينيات يمحؽ بالتحسينيات ,فيما طريقاف

اصطبلحياف ال أثر ليما في المادة العممية والمحتوى العممي.

القسـ األوؿ :الضروريات ,والثاني :الحاجيات ,والثالث :التحسينيات ,وعند بعضيـ رابع :التكميميات.

وقد يقاؿ :ما الذي يدؿ عمى ىذه األقساـ؟ َلـ ال تقوؿ :خمسة أقساـ أو عشرة أو مائة؟
الجواب :أف ىذا السؤاؿ ىو عيف السؤاؿ عف تقسيـ التوحيد إلى ثبلثة أقساـ ,والدليؿ عمى أف التوحيد

منحصر في ىذه األقساـ الثبلثة المشيورة عند أىؿ العناية بالتوحيد قصداً؛ىو االستقراء ,أي :أنػا استقرأنا
نصوص التوحيد في الكتاب والسنة؛ فوجدناىا ال تخرج عف ىذه األقساـ الثبلثة ,وكؿ ما يمكف أف ُيذكر

ويتصور البد أف يرجع إلى قسـ مف ىذه األقساـ ,فنقوؿ :إف الذي دعى عمماء المقاصد إلى حصرىا في
ىذه األقساـ إنما ىو االستقراء التاـ كما ذكر الشاطبي ػ رحمو اهلل ػ ,فالذي دؿ عمى ىذا التقسيـ ىو
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االستقراء التاـ لنصوص الشريعة ,فوجدنا أف الشريعة جاءت بالمصالح ,ما مف نص إال وفييا مصمحة ,إما

مف جانب الجمب ,واما مف جانب الدرء لممفسدة ,ودرء المفسدة مصمحة ,ثـ تأممنا في ىذه المصالح فوجدنا
أنيا ال تخمو مف ىذه األقساـ ,فإما أف تكوف ضرورية أو حاجية أو تحسينية ,والتكميمي أمره سيؿ.

القسم األول :الضروريات

أوؿ ىذه األقساـ وأعبلىا وأغبلىا عمى اإلطبلؽ ىو الضروريات ,وىي أعظميا أث اًر ,والضروريات

جمع وىي نسبة إلى الضروري ,والضروري مف الضرورة ,والضرورة في لغة العرب مف الضرر ,والضرر

ىو الضيؽ والشدة ,يقاؿ :أصابو ضرر ,أي :ضيؽ وشدة ,ومنو االضطرار ,فالواحد منا يقوؿ -مثبل :-أنا

مضطر لمخروج أو لمذىاب ,واالضطرار ىو اإللجاء إلى الشيء ,فأنا مضطر :أي ُممجأ ومكره عميو إكراىاً
شديداً بسبب مف األسباب.
والضرورة -التي ىي أصؿ الضروري -في اصطبلح أىؿ العمـ :ىو بموغ اإلنساف حداً يخشى معو

اليبلؾ أو ما يشبيو.

(اليبلؾ) :ىو الموت أو ذىاب األعضاء ,وبعض الفقياء يقوؿ :اليبلؾ أو ما يقاربو ,فيقصدوف

باليبلؾ الموت ,وما يقاربو فقد العضو كالعيف أو اليد أو األذف أو نيوىا.

(أو ما يشبيو) :ىو ليس بيبلؾ؛ لكف ذىاب ذلؾ الشيء يشبو اليبلؾ ,كذىاب العقؿ -مثبل -ليس

بيبلؾ لكنو يشبو اليبلؾ ,وكذلؾ ذىاب العرض -أجارنا اهلل واياكـ -ليس بيبلؾ لكنو يشبو اليبلؾ ,وقد
الحر أعظـ مف الموت ,فالحر لو رأى أختاً لو في اهلل يذىب عرضيا كأمو يموت ,وقد يكوف أشد
يكوف عند ٍّ
عميو وأشؽ مف الموت ,لكف يبقى أف األثر ال ترتب عمييا األحكاـ- ,وىي قضية ميمة جداً ألف بعض

المسمميف اليوـ يبنوف األحكاـ عمى األثر في النفس ,وىذا ليس بصحيح بؿ األحكاـ الشرعية مبنية عمى

األدلة ,وبعض الناس إذا نظر إلى الحكـ أبطؿ األثر في النفس ,وىذا خطأ أيضاً ,فمثبل :ما يحدث في
العراؽ مف أولئؾ األنجاس األرجاس ,ومف ىو أنحس منيـ مف االعتداء عمى المسممات وما يظير مف

صور مف انتياؾ لؤلعراض ,فتجد فريقيف في جانب الخطأ ,فريؽ :يرتب عمى ذلؾ األحكاـ ,فتجد شاباً

يؤتى لو بشريط فيرى أحداث ممزقة لمقمب ,فيخرج ويمقي كممة أو خطبة ويقسـ باهلل أف الجياد في العراؽ
فرض عيف ,وىذا الشؾ خطا محض ,فاألحكاـ الشرعية ال تبنى عمى العواطؼ واالنفعاؿ ,بؿ توزف بالميزاف
الشرعي ,ولذلؾ الرجؿ لو رأى رجبلً يزني بامرأتو -والعياذ باهلل -ال يجوز لو أف يقتمو ,فيذا حكـ ,ونجد

فريؽ آخر :قد يميت عاطفتو في ىذا الباب وقد يستنكر العاطفة وقد يقوؿ :فييا مبالغة أو فييا كذا ,فيذا
خطأ أيضاً ,األلـ لممسمميف وما يحصؿ لممسمميف ىذا أمر شرعي ,والمقتصدوف والمتوسطوف -وما أقميـ في
زماننا -يضعوف كؿ شيء موضعو فبل يضعوف التمر مكاف الجمر وال الجمر مكاف التمر ,والشاىد أف

ذىاب العرض يشبو اليبلؾ ,فمو ذىب عرض اإلنساف -والعياذ باهلل -يعيش وال يموت ,ولكنو في نفسو مثؿ

اليبلؾ أو أشد ,فالضرورة ىو بموغ اإلنساف حداً يخشى معو أف يموت ,كأف يكوف يمشي في الصحراء
أبو محمد الكمزاري

منتديات نور اليقين

www.noor-alyaqeen.com

مـقـاصـد الـشـريـعـة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 71 

وانتيى زاده ويخشى أف يموت ,فيو بذلؾ وصؿ إلى حد الضرورة ,أ ,يخشى ذىاب عضو مف األعضاء,

كأف يكوف أجرى عممية جراحية لعينو ,وقاؿ لو الطبيب :إذا سجدت أو ركعت أو نزلت إلى أسفؿ بأي حاؿ
مف األحواؿ تتمؼ العيف ,وتحتاج إلى مدة كذا أف ال تنزؿ إلى أسفؿ ,فيو اآلف في ضرورة ,ألنو يخشى إف

سجد أف تذىب العيف ,فيذا يدخؿ في اليبلؾ أو ىو قريب مف اليبلؾ ,أو يخشى ذىاب عرضو ,قد يكوف
اإلنساف في بمد حصؿ فيو فتنة ,يخشى إف ذىب إلى مسجد الجماعة أف ُينتيؾ عرضو ,ونحمد اهلل عمى
نعمة األمف ,ىذا األمف -النعمة العظمي -الذي يقوـ بيا الديف؛ إذا اختؿ فإف كؿ شيء يضطرب ,قاؿ

شيخنا ػ حفظو اهلل ػ (:وقد جربنا ىذا بأنفسنا في غير بمدنا والحمد هلل ,كنا في بمد وحصؿ فيو انقبلب ونحف
في داخمو ,وما بقي شيء يستقر ,ال أمواؿ وال أنفس وال غيرىا ,رأينا الناس يقتموف في الشارع بمجرد ما

أعمف االنقبلب كأف اإلنسانية سقطت تماماً ,فالمحبلت لـ يبقى فييا شيء والناس يقتؿ بعضيـ بعضاً ,حتى
نحف كنا في المطار فأخرجونا مف المطار ,وكاف الجنود يريدوف خراجنا ألمر ما ,ولكف اهلل أليمنا أف ال

نخرج ,فمما جاء إخواننا فأخرجونا؛ ذىبوا بنا إلى حي مف أفقر أحياء البمد ,قالوا :ألف المصوص ال يظنوف

أف ىنا شيئاً) ,ففي مثؿ ىذه الحاؿ يخشى اإلنساف أف لو ذىب إلى المسجد النتيؾ عرضو ,فيذه ضرورة

يترؾ معيا صبلة الجماعة ويصمي بأىمو ,وقد يخشى أف يحصؿ -كما ىو الحاؿ في الصوماؿ وفي غيره-
وىو خارج مف بيتو أف يطمؽ عميو رصاصة في رأسو ,فإذا وصؿ الحاؿ إلى ىذا؛ فيبقى في بيتو ويصمي

بأىمو ,وىنا ال نتكمـ عف أحكاـ الضرورة ,ألف ىذا ُيفصؿ في القواعد الفقيية ,في قاعدة الضرورات تبيح
المحظورات ,ولكنا نريد معناىا ,ألف معناىا يرتبط بترسيخ معنى الضروريات.
إذا كاف الضروري نسبة إلى الضرورة ,والضرورة :ىو بموغ اإلنساف حداً يخشى معو اليبلؾ أو ما

يشبيو؛ فإف الضروري في تعريؼ عممائنا(:ىو ما البد منو في قياـ مصالح الديف والدنيا معاُ) ,بحيث إذا
فُِقد لـ ِ
تجر المصالح عمى استقامة ,ومف قولنا( بحيث ...إلخ) كالتفسير لمتعريؼ ,ىذا التعريؼ عند أىؿ
العمـ يسمى بالتعريؼ والوصفي.

] فمو قاؿ قائؿ :أنتـ معاشر الفقياء أتعبتمونا ,تقولوف :التعريؼ المغوي والتعريؼ االصطبلحي ,فما

المقصود مف التعريؼ؟

وندخؿ ما نحتاج إلى إدخالو,
نقوؿ :لبياف المعنى بياناً كافياً ,بحيث ُنخرج ما نحتاج إلى إخراجوً ,
فالمراد مف الحد ىو بياف المعنى ,ولذلؾ كؿ ما يبيف المعنى بياناً صحيحاً فيو تعريؼ ,وليذا لو أف طالباً-

جديداً في الكمية مثبل -قاؿ آلخر :أنا أسمع بالشيخ سميماف الرحيمي ,وأنو مدرس في الكمية ,ما أعرفو وأريد

تعرفني بو ,ويكوف الشيخ ما اَر في الكمية -مثبل -فيشير إليو ويقوؿ ىذا ىو ,فيذا تعريؼ بالشيخ
منؾ أف ٍّ

باإلشارة ,ويأتي طالب في شعبة المغة العربية ويسأؿ عف الشمس ,ما ىو الشمس كما في قولو تعالى :ﭽ

ﭑ ﭒ ﭼ  ,فتشير لو إلى الشمس ,فيذا تعريؼ لمشمس ,فمف أنواع التعريؼ :اإلشارة ,فاإلشارة
لمشمس أو الباب أو الشيخ يكوف تعريفاً ليا عمى أحسف مراد.
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ومف أنواع التعريؼ :التعريؼ بالمرادؼ ,قد يكوف اإلنساف ال يعرؼ المفظ ولكف يعرؼ مرادفو ,فقد

تقوؿ -مثبل -كنا البارحة مع الشيخ أبو عبداهلل الرحيمي ,وتعشينا مع الشيخ أبي عبداهلل الرحيمي ,ويسمعؾ
آخر فيتساءؿ مف الشيخ أبو عبداهلل الرحيمي؟ ,فتقوؿ لو :الشيخ سميماف الرحيمي ,فيو يعرؼ الشيخ سميماف

الرحيمي وال يعرؼ كنيتو ,وىذا الشيء ُيشبو التعريؼ بالمرادؼ ,وىو :تعريؼ اإلنساف بمفظ آخر يعرفو.
وقد يكوف التعريؼ بالوصؼ ,وىذا الغالب عمى التعريفات ,فيي توصؼ وصفاً ,والوصؼ نوعاف:

ٔ) كاشؼ :فيذا ال ُينظر فيو إلى تدقيؽ المفظ ,المراد بياف المعنى وأف ُيفيـ ,فبل ُيشترط فيو أف يكوف
جامعاً مانعاً تُراقب فيو األلفاظ ,فيأتي شخص فيقوؿ -مثبل :-ما القواعد الفقيية؟
نقوؿ لو باختصار :القواعد الفقيية مجرد كممات مختصرة فييا حكـ عاـ ,فيذا التعريؼ كاشؼ ال

ُينظر إلى أنو حداً مبيناً ,ألف ىذا ليس النظر فيو عمى كونو جامعاً مانعاً ,فيي مجرد تبيف لممعنى.
ٕ) مبيف :وىذا ما يسمى بالحد وىو :الذي ُيدقؽ فيو في األلفاظ بحيث يكوف جامعاً مانعاً ,فتعرؼ

القواعد الفقيية -مثبل -فتقوؿ :حكـ كمي ُيتعرؼ منو حكـ الجزئيات الفقيية مباشرة في أكثر مف باب ,فيذا
تعريؼ بالوصؼ مبيف ُينظر فيو إلى قيود ,ما ُيدخؿ وما ُيخرج.
وقد يكوف التعريؼ بالحصر ,وىذا ليس في كؿ ُمعرؼ وانما يكوف فيما يمكف حصره بعدد[.

{ما بيف المعقوفتيف لمفائدة}

والضروريات قد تُعرؼ بالوصؼ وقد تعرؼ بالحصر.
تعريفيا بالوصؼ ىو ما ذكرناه{:ىو ما البد منو في قياـ مصالح الديف والدنيا معاُ}.

أما تعريفيا بالحصر :الضروريات خمس :حفظ الديف والنفس والعقؿ والعرض والماؿ.

فمو سئمت عف تعريؼ الضروريات ولـ يقيد ,فذكرت أي منيما لكاف جوابؾ صحيحاً ,أما لو طُمب منؾ

تعريؼ الضروريات بالوصؼ أو الحصر فمكؿ منيما تعريؼ يخصو .وىنا أمراف:
األولَ :لـ سميت ىذه الخمس بالضروريات؟
فالجواب:

 )1ألف الخمؽ (أىؿ التكميؼ) كميـ مضطروف إلييا اضط ار اًر شديداً وال تقوـ مصالحيـ إال بحفظيا.

 )2ألف فقدىا يؤدي إلى اليبلؾ ,أو ما يشبو اليبلؾ ,ولذلؾ ُسميت بالضروريات ,وىذا سبب
تسميتيا بالضروريات ,ونسبتيا إلى الضروريات جاء مف االضطرار الذي ىو اإللجاء ,ومف الضرورة الذي
ىو بموغ اإلنساف حداً يخشى معو اليبلؾ أو ما يشبيو ,ونبلحظ في التعميؿ األوؿ أنو متعمؽ بالوجود,

والتعميؿ الثاني يتعمؽ بالعدـ ,فالخمؽ مضطروف إلييا مف جية الوجود ,وىـ مضطروف إلييا مف جية العدـ.

الثانيَ :لـ ُحصرت في الخمس؟ أي :ما الدليؿ في حصرىا في الخمس؟ وىؿ سمـ العمماء بحصرىا
في الخمس؟
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إف عمماء المقاصد ومف قبميـ عمماء األصوؿ متتابعوف عمى حصر الضروريات في ىذه الخمس,

وعمماء األصوؿ قبؿ أف يبرز االعتناء بالمقاصد كانوا يحصروف الضروريات في ىذه الخمس ,وبعد أف
برز االىتماـ بالمقاصد ثـ برز عمـ المقاصد تتابع العمماء عمى حصرىا في ىذه الخمس.
ىؿ خالفيـ أحد أو عاب عمييـ أحد مف العمماء ىذا الحصر؟

الجواب :نعـ ,انتقد شيخ اإلسبلـ ابف تيمية ػ رحمو اهلل ػ حصر الضروريات في ىذه الخمسة ,وذكر
أمو اًر كثيرة ,ولب انتقاد شيخ اإلسبلـ ابف تيمية ػ رحمو اهلل ػ يقع عمى كوف الحاصريف لمضروريات في ىذه
الخمس؛ إنما يتكمموف في الغالب عف مصالح الدنيا ,وقؿ أف يربطوىا بمصالح اآلخرة ,ومف جية أخرى,

فيـ يتكمموف عمى األعماؿ الظاىرة ,وقؿ أف يربطوىا بالمصالح المتعمقة بالقموب وعف تعمؽ الضروريات
بيا ,وذكر أمو اًر كثيرة زائدة عف الخمس.

قاؿ شيخنا ػ حفظو اهلل ػ (:تأممت كبلـ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية ػ رحمو اهلل ػ فوجدت فيو صواباً,

ووجدت فيو أم اًر ال يكوف فيو محؿ اإلصابة فيو معو ,أما الصواب فيو :فيو ما عبرت عنو بأنو لب

استدراؾ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية ػ رحمو اهلل ػ ,وىو أف الذيف يتكمموف عف الضروريات -في الغالب-
يتكمموف عف مصالح الدنيا واألعماؿ الظاىرة ,وقؿ أف يتكمموا في باب مصالح اآلخرة ,وفي باب أعماؿ

القموب ,وىذا في الحقيقة نقص عظيـ ,ألف أعظـ ما يؤثر في وجداف اإلنساف وفي أعمالو ىو ما يتعمؽ

بمصالح اآلخرة ,وما يتعمؽ بمصالح القموب ,وأعماؿ القموب ,فإغفاؿ ىذا ال شؾ أنو خطأ بيٍّف ,أما الذي ال

أرى أف الصواب فيو مع كبلـ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية ػ رحمو اهلل ػ فيو االستدراؾ عمى الحصر في الخمس,
ألنو ما مف شيء يذكر؛ إال ويعود لمخمس ,إما أف يكوف مف جانب حفظ الديف أو مف جانب حفظ النفس

أو غيرىا ,وىذه ضروريات حفظ اإلنساف فعبل ,وكؿ األمور التي ذكرىا شيخ اإلسبلـ ابف تيمية ػ رحمو اهلل ػ
ترجع إلى واحد مف ىذه الخمس ,وبالتالي فالحصر صحيح ,لكف التعامؿ مع الحصر وبياف المصالح ىو

الذي فيو نظر).

فإذا كاف ذلؾ كذلؾ؛ وىذه الضروريات منحصرة في الخمس؛ وقد دؿ عميو ذلؾ االستقراء التاـ؛ وىو

حصر صحيح ال إشكاؿ فيو؛ فيؿ الضروريات عمى مرتبة واحدة؟ أو تتفاوت؟

قبؿ اإلجابة عف ىذا السؤاؿ ,نسأؿ :لماذا نسأؿ ىذا السؤاؿ؟ وما فائدة معرفة ىذا األمر؟ ىؿ مف باب

الفضوؿ والترؼ العممي ,أو ىو مؤثر في العمـ؟

الجواب :أف ىذا لو أثر كبير في العمـ ,ألف معرفة المراتب نعرؼ بيا ما الذي ُيقدـ عند التزاحـ ,فمو
قمنا أف الضروريات مرتبة واحدة؛ ألصبحت بميزاف واحد ,ولكف إذا قمنا كما ىو الواقع أنيا مراتب؛ فينا ُيقدـ
األقوى عمى ما دونو عند التعارض وىكذا..

واف كاف المستقر عند أىؿ العمـ في باب المصالح والمفاسد أف المصمحة الدنيا قد يقترف بيا مصالح

خارجية تجعميا أعمى ,ال بذاتيا؛ وانما بالمصالح األخرى التي اقترنت بيا ,فيي قد تكوف دنيا ولكف

الرتباطيا بمصالح أخر خارجية؛ أصبحت أعمى ,وىذا أمر ميـ جداً في ضبط المصالح والمفاسد ,وكذلؾ
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المفسدة في ذاتيا قد تكوف دنيا ,لكف تقترف بيا مفاسد أخرى خارجية فتجعميا أعمى ,ولذلؾ ميزاف المصالح
والمفاسد يحتاج إلى فقياء ,عندىـ ذكاء وزكاء ,فبل يتسمط عميو كؿ أحد واال أفسد ,وينقمب مف كونو

مصالح إلى مفاسد ,كما ىو الحاؿ في كثير مف الواقع اليوـ.

ونجيب عمى السؤاؿ األوؿ –ىؿ الضروريات عمى مرتبة واحدة؟ -فنقوؿ :إف أىؿ العمـ عمى أف

الضروريات ليست مرتبة واحدة ,بؿ تتفاوت قوة وضعفاً ,فأقوى المراتب عمى اإلطبلؽ ىو الضروريات ,ثـ

الضروريات تتفاوت قوة وضعفاً ,فأعمى الضروريات حفظ الديف.
مراتب الضروريات:

المرتبة األولى :حفظ الدين
أوؿ الضروريات :حفظ الديف ,ألف الديف ىو لذي ُخمؽ مف أجمو اإلنساف ,كما قاؿ اهلل  :ﭽ ﭳ

ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭼ {الذاريات,}٘ٙ :

وألف مصالح اآلخرة كميا منوطة بحفظ الديف ,فمف تكوف

لئلنساف في اآلخرة إال بحفظ الديف ,واذا ضاع ديف اإلنساف بالكمية؛ فبل مصمحة لو في اآلخرة ,بؿ ىو –
والعياذ باهلل -في الشر والعذاب المحض ,وقد يكوف لو مصالح في الدنيا مع ضياع دينو ,قد يستدرجو اهلل

بيا ونحو ذلؾ ,كما نرى عند بعض الكفار أمواالً عظيمة ,لكف في اآلخرة مف ضاع دينو فبل مصمحة لو,

إذاً فحفظ الديف ىو أعمى المراتب ,ألنو مف أجمو ُخمؽ اإلنساف ,ووجد اإلنساف في الدنيا مف أجمو ,وألنو إذا
فات بالكمية؛ فاتت عمى اإلنساف مصالح اآلخرة بالكمية.
ىؿ ىناؾ مرتبة تُقدـ عمى الديف؟
ذكر اآلمدي احتماالً أصولياً عقمياً ,وىو أف يقاؿ :بتقديـ النفس عمى حفظ الديف ,فيو لما ذكر أف

حفظ الديف ىي أعمى المراتب؛ افترض معترضاً يعترض عميو ويقوؿ :ال  ,حفظ النفس أعمى مف حفظ

الديف ,والدليؿ :ىو أنو يجوز لئلنساف أف ينطؽ بكممة الكفر إذا خاؼ عمى نفسو اليبلؾ باإلكراه ,فجاء ابف
الحاجب ػ رحمو اهلل ػ فظف االحتماؿ قوالً ,فذكر أف ىناؾ قوالً لممسمميف بجواز تقديـ المراتب األربعة عمى

حفظ الديف ,وجاء بعض األصولييف فحكوه قوالً ,وجاء بعض األصولييف المتأخريف فاستحسنوه ,وىذا القوؿ
ال قائؿ بو وال حقيقة لو ,وانما ىو مجرد احتماؿ أُرد ليجاب عنو ,فوقع الوىـ في كونو قوالً ,ولذلؾ الذيف

ذكروه قوالً لـ ينسبوه ألحد ,ألنو ال ُيعرؼ قائؿ ,بؿ أف القوؿ واحد في تقديـ مرتبة الديف عمى المراتب كميا,
وال شؾ أنو ال حجة في كونو ُيباح لئلنساف أف ينطؽ بكممة الكفر إذا أُكره ,ألف ليس في ىذا ذىاب الديف,
ألنو مف شرط ىذا أف يكوف قمبو مطمئناً باإليماف ,ولو أنو نطؽ بكممة الكفر مذىباُ لدينو؛ ما جاز لو ىذا

وال أُبيح ,ويكفر بذلؾ ,وخرج عف ديف اإلسبلـ ,ولـ تُرفع عنو المؤاخذة ,فيذا ليس فيو تقديـ حفظ النفس
عمى حفظ الديف ,فالمرتبة األولى ىي مرتبة حفظ الديف.
المرتبة الثانية :حفظ النفس
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وتمي مرتبة حفظ الديف حفظ النفس ,ألف حفظ النفس أصؿ لحفظ بقية المصالح ,فحفظ النفس وسيمة

لحفظ الديف ,وكذلؾ ال يقوـ العقؿ إال بنفس ,فإذا ذىبت النفس فبل يبقى العقؿ ,وال يقوـ العرض إال بنفس,
وال يقوـ الماؿ إال بنفس ,إذاً حفظ النفس أصؿ لما سواه ,ولذلؾ حفظ النفس بعد مرتبة حفظ الديف.
المرتبة الثالثة :حفظ العرض
أو حفظ النسؿ أو النسب ,ولو قاؿ قائؿ :أييما نقدـ حفظ النسؿ والعرض والنسب أـ حفظ العقؿ؟
اختمؼ أىؿ العمـ في ىذه المسألة:

فبعضيـ يرى أف المرتبة الثالثة حفظ العقؿ ,وقالوا ألف فائدة اإلنساف في عقمو ,ولو ذىب عقمو لما

حفظ دينو ولما حفظ نفسو وال عرضو وال مالو ,فالعقؿ شأنو عظيـ ,وىو ميزة اإلنساف ,وال فائدة في اإلنساف

إذا ذىب عقمو ,فمف ال عقؿ لو ال ُيستفاد منو في الدنيا ,وال يقوـ بو ديف.
وقاؿ بعضيـ :إف مرتبة حفظ العرض مقدـ عمى مرتبة حفظ العقؿ ,ألف حفظ النسؿ فيو حفظ األنفس,
ألنو لو لـ يتناسؿ الناس النعدمت األنفس وانتيت ,وىذا في الكبلـ عمى المراتب في ذاتيا ,وألف العرض

في فطرة اإلنساف أغمى مف العقؿ ,فمو فكر إنساف بيف احتماؿ ذىاب عقمو وبيف ذىاب عرضو ,الختار

ذىاب العقؿ ,ألف ذىاب العرض أشؽ عميو وأعظـ ,بغض النظر عما يترتب عمى ىذا مف مفاسد ونحو
ىذا ,فذىاب العقؿ أشؽ عمى اإلنساف مف ذىاب العرض ,وألف ذىاب العرض يؤؿ إلى ذىاب ذات

اإلنساف ,وذلؾ ألف ذىاب العرض يذىب النسؿ والنسب ,فإذا ذىب النسؿ والنسب ذىب اإلنساف ,ألنو إف
لـ يتناسؿ الناس انقرضوا ,وحفظ العرض مقدـ عمى حفظ العقؿٍ ,
ولكؿ وجو ,والنظر يكوف في ذات

فيبلحظ أنا قدمنا بمقدمة عامة وىي :أف المرتبة الدنيا قد يمحقيا مف المصالح ما يعميا أعمى ,أو
المراتبُ ,
مف المفاسد ما يجعميا كذلؾ ,فقد يكوف العمؿ أحياناً عند العمؿ نسبياً- ,مثؿ -أف بعض الناس إذا شرب

الخمر يفعؿ كؿ شيء ,فقد يقتؿ أمو وأباه ,ويذكر أف رجبلً شرب الخمر وطيف عمى أمو في التنور ,أي:

شرب الخمر ثـ أدخؿ أمو في التنور الذي ُيخبز فيو وسد عمييا بالطيف ,وورد في الحديث الذي صححو
كثير مف أىؿ العمـ منيـ الشيخ األلباني ػ رحميـ اهلل ػ (أف الحمر أـ الخبائث ,مف شربيا وقع عمى خالتو
وعمتو) ,فينا قد يكوف حفظ العقؿ بعدـ شرب الخمر الذي يذىب بالعقؿ؛ أولى ,ألنو لو شربيا قد يزني,

فإذا أُكره بيف الشرب أو الزنا ,فالزنا –والعياذ باهلل -أولى بالتقديـ عمى شرب الخمر ,مع أف الزنا في ذاتو

أعظـ مف شرب الخمر ,وبعض الناس قد يشرب الخمر فيسكر ولكنو ال يفعؿ كؿ شيء ,بؿ بعضيـ إذا
سكر كاف أعقؿ منو قبؿ السكر ,قاؿ شيخنا (:أعرؼ رجبلً كاف جا اًر لنا ,إذا سكر تكمـ ِ
بالحكـ ,وكنت صبياً
وأراه ,وكاف عندنا في الحي ,وىو رجؿ بذيء ,لكنو إذا سكر تكمـ بكبلـ عجيب ومميء بالحكمة) ,فبعض
الناس ال يبمغ معيـ السكر أف تترتب عمييـ المفاسد كما تترتب عمى حسب ترتيب المفاسد.
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واألقرب إلى الصواب –واهلل أعمـ -أف مرتبة حفظ النسؿ ىي الثالثة ,ألف فوات النسؿ يفوت بو

األصؿ ,أما فوات العقؿ فتفوت بو الفائدة مع بقاء األصؿ ,وفوات األصؿ أعظـ مف فوات الفائدة ,لو فات
األصؿ ما بقيت الفائدة أصبلً ,فمو لـ يتناسؿ الناس لما بقي عاقؿ.
المرتبة الرابعة :مرتبة حفظ العقل
ألنو لو فات العقؿ لفاتت فائدة اإلنساف ,وألف العقؿ مقدـ عند الناس عمى الماؿ ,فمو أف إنساناً ُخير

بيف أف يذىب عقمو أو بعض عقمو وبيف أف يذىب مالو كمو ,الختار أف يذىب الماؿ.
المرتبة الخامسة :حفظ المال

وىذه المراتب أخذناىا مف كبلـ الشاطبي ػ رحمو اهلل ػ ,فقاؿ :لو ُعدـ الديف لعدـ المقصود مف خمؽ
لعدـ مف يتديف ,ولو ُعدـ العقؿ الرتفع التديف ,ولو عدـ النسؿ الرتفع المتديف,
اإلنساف ,ولو ُعدـ المكمؼ ُ
ولو عدـ الماؿ النعدـ ِقواـ اإلنساف.
الجمؿ األخيرة مقارنة بما ذكرناه مف مراتب لوجب عمينا أف نقوؿ:
فمو تأممنا في ىذه ُ
لو عدـ الديف لعدـ المقصود مف الخمؽ ,وىذه ىي المرتبة األولى.
ولو عدـ المكمؼ لعدـ مف يتديف ,وىذه ىي المرتبة الثانية.

ولو عدـ النسؿ لعدـ المتديف ,ألنو األصؿ ,وىذه ىي المرتبة الثالثة.

ولو عدـ العقؿ الرتفع التديف ,أي :الرتفع التديف ,وىذه ىي المرتبة الرابعة.
ولو عدـ الماؿ لعدـ ِقواـ اإلنساف ,وىذه ىي المرتبة الخامسة.
وىذا وجو الترتيب بعبارة مختصرة ,وىذا بحسب ما قمناه مف أف النسؿ ىي المرتبة الثالثة ,ومف قاؿ

بتقديـ العقؿ عمى النسؿ؛ قاؿ بمثؿ قوؿ الشاطبي.

الشؾ أف الضروريات قد جاءت الشرائع كميا بحفظيا ,فكؿ الشرائع السماوية اتفقت عمى ىذه

الضروريات ,وقد نقؿ جمع مف العمماء ذلؾ ,لكف اُعترض عمى ذلؾ بوجييف:

األول :قالوا :إف مف حفظ الضروريات حفظ العقؿ ,وشرب الخمر كاف مباحاً في بعض األدياف,

كالنصرانية فشرب عندىـ مباح ,إذاً لـ تأتي بعض األدياف بحفظ العقؿ.
وأُجيب عف ذلؾ بأجوبة منيا:

ٔ) أنو لـ يثبت بطريؽ معتبر أف شرب الخمر كاف مباحاً في ديف مف األدياف.

ٕ) إف المباح في بعض األدياف مف الخمر ما ال ُيسكر ,أي :كشرب القميؿ ,وجاء الكماؿ في ديف

فحرـ القميؿ والكثير.
محمد ُ 

ٖ) إف انعداـ نوٍع ال يعني انعداـ الجنس ,أي :لو سممنا أف شرب الخمر كاف مباحاً؛ فيذا نوع مف

أنواع حفظ العقؿ ,لكف ليس فيو إعداـ لمعقؿ بالكمية.

الثاني :قالوا حتى في اإلسبلـ لـ يكف الخمر محرماً في أوؿ اإلسبلـ ,فكاف مباحاً في أوؿ اإلسبلـ.
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والجواب :أف شرب الخمر لـ يكف مباحاً بالتشريع ,وانما كاف باإلباحة األصمية ,والسكر الذي امتف اهلل

عمينا بو والذي نأخذه مف ثمار النخيؿ والعنب ليس المقصود بو اإلسكار ,فيو كاف مباحاً باإلباحة األصمية

لعدـ النص في تحريمو ,وىذا ليس مف اإلباحة الشرعية.

وأجاب بعض أىؿ العمـ أيضاً :أف رفع الحكـ –لو ُسمـ أف اإلباحة كاف شرعية -بالتحريـ رفع بكؿ ما
فيرفع كؿ ما يتعمؽ بو ,فبل يمكف أف يعترض بو
يتعمؽ بيا ,فمـ يبقى عمى اإلباحة بؿ ُنسخ إلى التحريـُ ,

عمى ىذه القاعدة.

فمف ىذا نقوؿ :إف حفظ الضروريات جاء في جميع األدياف السماوية ,وأف ما اعتُرض بو عمى ذلؾ
الُ يسمـ.

فإف كاف ذلؾ كذلؾ فإنا نقوؿ :إف أوؿ المراتب وأعبلىا ىو حفظ الديف ,وأعمى مصالح الخمؽ ,والديف

في األصؿ ُيطمؽ عمى كؿ ما يتعبد بو اإلنساف ,سواء أكاف حقاً أو باطبلً ,فعبادة اإلنساف هلل تسمى ديناً,

وكذلؾ عبادة اإلنساف لؤلصناـ تسمى ديناً كما قاؿ اهلل  :ﭽ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭼ {الكافروف ,}ٙ :في خطاب

الكفار ,فسمى ما ىـ عميو مف عبادة لؤلصناـ ديناً ,لكف الديف إذا أطمؽ فقيؿ :الديف ,فإنو ال ُيراد بو إال
العبادة الحقة ,وال تنصرؼ األذىاف إال إلى الديف الحؽ ,فالديف إذا أطمؽ أُريد بو عبادة اهلل  ,ثـ بعد بعثة
محمد  أصبح الديف إذا أطمؽ؛ ال يراد بو إال ما جاء بو محمد  ,وىو اإلسبلـ الذي قاؿ اهلل  فيو :ﭽ

ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭼ {آؿ عمراف ,}ٜٔ:واإلسبلـ مثؿ ما تقدـ معنا في تعريؼ مقاصد الشريعة عند
إضافة قيد اإلسبلمية {ص ,}ٙوىو الديف الذي أكممو اهلل  ,فيو ال يقبؿ الزيادة بعد موت محمد  ,وىذا
الديف محفوظ بحفظ اهلل ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﭼ {الحجر ,}ٜ:فاهلل نزؿ القرآف وىو حافظ لو,
وفي حفظ القرآف حفظ لديف محمد  ,ومنع كوف اهلل حافظاً دينو؛ فإف اهلل شرع لنا أمو اًر ُيحفظ بو الديف,
أي :أف حفظ اهلل لدينو ال ُيسقط عنا التبعة ,وال ُيسقط عنا التكميؼ لمقياـ بواجب حفظ الديف ,وبعض الناس
إذا وجدتو ال يأمر بالمعروؼ وال ينيى عف المنكر ,وبالنسبة لممعاصريف يسمونو سمبي بالنسبة لممنكرات

التي تحدث ,إذا كممتو قاؿ :اهلل حافظ دينو ,فبلشؾ أف اهلل حافظ دينو ولكف اهلل كمفؾ بأمور يجب أف تقوـ
بيا في إطار المشروع ,ولذلؾ نحف اآلف –مثبل -فيما يسمى بنصرة النبي  في ىذه األياـ ,فتجد بعض
الناس غير ٍ
مباؿ بالموضوع ,ويقوؿ :اهلل حافظ نبيو  ,وشانئ مف شنئاه ,فنقوؿ :الشؾ أف اهلل حافظ نبيو

 ,وأف اهلل رافع ذكر نبيو  ,وأف اهلل شانئ مف شنئا نبيو  ,لكف أنت عميؾ واجب شرعي ,وتجد بعض
الناس تجاوز ىذا إلى غير المشروع ,فحرـ المباح ,وجرـ فاعؿ المباح ,حتى ُعمؽ عمى بعض المساجد :مف
لـ يقاطع فيو كافر ,ووجد بعض العصابات التي تتجوؿ عمى المحبلت التجارية وتيدد أصحابيا ,فكؿ ىذا
تجاوز لممشروع ,فاإلنساف يقوـ بالواجب عميو تجاه النبي  لكف ال يخرج عف اإلطار المشروع ,فبل يجوز

ترؾ ما يؤدي إلى حفظ الديف اتكاال عمى حفظ اهلل لدينو ,والديف كسائر الضروريات ,جاءت الشريعة بحفظو

مف جانبيف :مف جانب الوجود ,ومف جانب العدـ ,وىذا أمر ممحوظ في التشريع كمو ,فالتشريع كما ىي مف
خصائصو االعتداؿ ,فبل يطغى فيو جانب عمى جانب ,فيو األمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر ,ليس فيو
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أأمر بالمعروؼ والمنكر يزوؿ ,وليس فيو حث عمى الفضائؿ والرذائؿ تذىب بنفسيا ( ,فإف مف يعش بعدي
فسيرى اختبلفاً كثي اًر فعميكـ بسنتي وسنة الخمفاء الراشديف الميدييف مف بعدي ,تمسكوا بيا وعضوا عمييا

بالنواجذ) ىذا جانب (واياكـ ومحدثات األمور فإف كؿ محدثة بدعة وكؿ بدعة ضبللة ) ,فالضروريات فييا

ٍ
بأمور تحفظ بيا مف جانب الوجود ,ونعني بحفظيا مف جية الوجود :أي ما يكمؼ
ىذا االعتداؿ ,جاء الشرع
وجودىا وقياـ أركانيا ,ما يؤدي إلى وجودىا واستمرارىا.

وجاء بحفظيا مف جانب العدـ ,أي :مف جية منع ما يؤدي إلى إذىابيا أو اإلخبلؿ بيا.
شرع بأمور منيا:
 حفظ الدين من جانب الوجود ُ
ٔ) العمؿ بالديف ,والعمؿ بو واجب عمى الصفة المشروعة ,ألف الديف منو ما ىو فرض عيف ,ومنو

ما ىو فرض كفاية ,ومنو ما ىو مستحب ومندوب ومسنوف ,فالواجب عمينا أف نعمؿ بالديف عمى الوصؼ

المشروع ,فما فرض عمى أنو فرض عيف وجب عمينا أف نعمؿ بو عمى أنو فرض عيف ,وكذلؾ ما شرع

عمينا عمى أنو فرض كفاية وجب عمينا أف نعمؿ بو عمى أنو فرض كفاية وىكذا في البقية ,والشؾ أف العمؿ

بالديف مف أعظـ وسائؿ حفظو ,فإف العمؿ بالديف يؤدي إلى وجوده واستم ارره ,واذا رأى األصاغر األكابر
يعمموف بالديف؛ فإنيـ يأخذوف ىذا عنيـ ,ويستمر العمؿ بالديف ,أما إذا ترؾ األكابر العمؿ ببعض الديف؛

فإف ىذا يؤدي عمى نسياف شيء مف الديف ,أعني مف جية المكمفيف ,مثؿ :لو نشأ الشخص في بيئة تق أر

القرآف ,كأف يكوف في أسرة محافظة عمى قراءة القرآف ,ستجده قارئاً لمقرآف ,يق أر القرآف ويحرص عمى ذلؾ,
لكف لو نشأ في أسرة ىاجرة لمقرآف ,فبل يرى أحداً يق أر القرآف في البيت ,بؿ وربما ال يجد المصحؼ في

البيت أصبلً ,فإف الغالب أنو ينشأ وال يق أر القرآف ,إال أف يتداركو اهلل برحمة منو فيجد مف يدلو سواء السبيؿ,
كذلؾ في الصبلة إذا كاف المجتمع مؤدياً لمصبلة؛ فإف الصغار ينشئوف عمى معرفة الصبلة ,ولذلؾ األطفاؿ

الذيف في أُسر تحافظ عمى الصبلة تجدىـ يعرفوف الصبلة واف كانوا دوف سف التمييز ,فتجد أحدىـ يأخذ

السجادة ويجمس عمييا ويؤدي حركات الصبلة ,مع عدـ إدراكو ىذه األفعاؿ لكف تجده يعرفيا ,بخبلؼ لو
كاف مف أسرة ال تعرؼ الصبلة –والعياذ باهلل ,-ولذلؾ يقوؿ بعض أىؿ العمـ :مف ِحكـ مشروعية صبلة

النوافؿ في البيوت؛ أف في ذلؾ تعويداً لؤلىؿ مف الصغار والكبار عمى الصبلة ,كذلؾ إذا كنت في مجتمع

تعرؼ اآلداب؛ فستجد الكؿ يطبقيا ,وىذا كالنظر إلى المرأة األجنبية ,ففي بعض المجتمعات الكؿ فييا
يعرؼ أف النظر إلى األجنبية محرـ وممنوع ,وفي بعض المجتمعات التي تدعي أنيا إسبلمية لو نظر

الرجؿ إلى األرض بدال مف النظر إلى المرأة لقيؿ عنو أنو سيء األدب ,وما عنده ذوؽ ,ألف المجتمع فرط
في ىذا ,وال يعمؿ بو ,فأصبح غض البصر منك اًر ,وأصبح إطبلؽ النظر ىو المعروؼ عند الناس ,فالعمؿ

بالديف مف أعظـ وسائؿ حفظ الديف مف جية الوجود ,لكف ينبغي أف نعمـ أف العمؿ الذي يحفظ بو الديف ىو

العمؿ المشروع ال مطمؽ العمؿ ,ألف العمؿ الذي ُينسب إلى الديف قد يكوف عمبلً مشروعاً يتحقؽ فيو
اإلخبلص والمتابعة لرسوؿ اهلل  ,والسيما بما يتعمؽ بالمتابعة ,والشؾ أف اإلخبلص سبب لمبركة ,وسبب
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لمقبوؿ ,ولكف المتابعة ىي التي تُرى وتظير ,فأثرىا في العمؿ كبير جداً ,أما العمؿ الغير مشروع؛ فإنو ىدـ
لمديف وليس حفظاً لو ,والتديف المزعوـ مف أعظـ وسائؿ ىدـ الديف ,كالتديف بالبدع –مثبل فكونو يتقرب إلى
اهلل بالبدع مف أصحاب الموالد وغيرىـ ,ألنو ما قمت بدعة إال أُميتت سنة ,والتديف العصري الموجود اليوـ

والذي أصبح ُيشاع وأصبحت لو منارات ,والذي ال يكمؼ اإلنساف سوى أف يقوؿ إسبلمي ,فيي مف أخطر
األمور عمى حفظ الديف ,ألنو ُيشعر الناي فيو أنيـ عمى خير؛ وىـ ليسوا متمسكيف التمسؾ المطموب شرعاً,
ولذلؾ تجد إمرآة تسمى بالمحافظة ,وبعضيـ يسمييا بالمحجبة ,فتجدىا قد غطت شعرىا بغطاء كمو زينة,

والبسة (الجنز) ,وجالسة مع صديقيا في الحديقة ,ويقولوف :ما شاء اهلل ىذه محافظة ,وتقاـ دروس وتظير
عمى المؤل ,ويحضرىا مائة شاب وشابة ,فيذا العمؿ ييدـ أُسساً كثيرة مف أسس الديف ,ولذلؾ مف يخالفو
يوصؼ بالتزمت ,ويرمى باأللقاب المنفرة كالوىابي وغيرىا مف األلقاب ,فالعمؿ الذي يحفظ بو الديف ىو

العمؿ المشروع ال مطمؽ العمؿ ,فبل ًيمدح كؿ عمؿ.
ٕ) الحكـ بو وتحكيمو :والحكـ بالديف لو معنى عاـ :وىو جعؿ الديف حاكماً عمى اإلنساف ,فيجعمو
ويحكـ في دور
اإلنساف حاكماً عمى نفسو وأىؿ بيتو ومجتمعو ,ويحكـ في البيوت ,ويحكـ في المحاكـُ ,
الواليات ,ولو معنى خاص :وىو تحكيمو في القضايا بيف الناس ,وكؿ مف حكـ بيف اثنيف فيو حاكـ,

فالواجب عميو أف يحكـ بالشرع ,والسمؼ كانوا يعدوف الذي يحكـ بيف الصبياف في خطوطيـ مف الحكاـ,
وقيؿ المقصود بخطوطيـ :كتاباتيـ ,وقيؿ :ألعابيـ ,والواجب الحكـ بما شرع اهلل واف كاف بعض الناس

يجعؿ الحكـ بما أنزؿ اهلل خاصاً بالحكاـ والقضاة ,ولذلؾ تجده يطالب بتحكيـ شرع اهلل مطالبة غير شرعية

مف وجو ,وال يحكـ ىو بشرع اهلل مف وجو آخر ,فتجده ظالماً في حكمو ,حتى بعض طبلب العمـ قد يحكـ
بيف زميميف مف زمبلءه فبل يحكـ بشرع اهلل ,وليس المقصود أف ُيصدر حكماً في قضية ,ولكف يحكـ
ألحدىما بأنو عمى الخير والحؽ واآلخر عمى الباطؿ ,وتكوف موازينو في الحكـ عصبية ,إما عصبية

أرضية ترابية لونية ,أو عصبية حزبية ,أو عصبية ألشخاص ,وال تكوف بالموازيف الشرعية ,وال شؾ أف
التسميـ لحكـ اهلل مف أعظـ الوسائؿ لحفظ الديف مف جانب الوجود.

ٖ) الدعوة إليو :فاإلنساف يعمؿ بالديف ويتحاكـ إليو ويحكـ بو ويدعو إليو ,وتكوف دعوتو عمى بصيرة

ِ
وحكمة وسنة ,فالدعوة التي يحفظ بيا الديف ىي الدعوة إلى الديف بالديف ,والدعوة إلى المشروع بالمشروع,

والدعوة عمى طريقة محمد  ,التي فيميا سمؼ األمة وعمموا بيا ودعوا إلييا ,الدعوة التي يكوف فييا حفظ

الديف :ىي التي تكوف فييا البداءة بأعظـ األصوؿ وىي البداءة بالتوحيد تعظيماً وتأصيبلً وتفصيبلً,

وينزلو منزلتو البلئقة بو ,وتأصيبلً :بالدعوة العامة إليو,
تعظيماً :بأف يعظـ الداعي إلى اهلل التوحيدُ ,
وتفصيبلً :أي :تفصيؿ التوحيد ,ثـ األخذ باألمور عمى درجاتيا الشرعية ,أما الدعوة إلى اهلل بجيؿ وغير

سنة وببدع ومحدثات وتيويف مف األمور الشرعية؛ فبلشؾ أنيا ليست مف وسائؿ حفظ الديف ,بؿ مف وسائؿ

ىدـ الديف ,فعندما نقوؿ الدعوة إلى الديف فإنما نعي بو :الدعوة عمى سنة وعمى طريقة محمد بف عبداهلل 

التي فيميا سمؼ األمة وعمموا بيا ,فكانوا أعمـ الخمؽ بالخمؽ وأرحـ الخمؽ بالخمؽ ,فيذا ما يحفظ بو الديف.
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ٗ) الصبر :وىو مف أعظـ منازؿ الديف ,وىو مف أعظـ وسائؿ حفظ الديف.
وقد جاءت ىذه الوسائؿ التي أشرنا إلييا مجموعة في السورة العظيمة؛ سورة العصر :ﭽ ﭑ ﭒ

ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭼ {العصر,}ٖ – ٔ :
فيذه كميا مف أعظـ وسائؿ حفظ الديف مف جية الوجود.
 حفظ الدين من جية العدم
أما حفظ الديف مف جية العدـ فنعني بو :منع كؿ ما يؤدي إلى رفع الديف ,والى نقضو ,أو ما يؤدي

إلى اإلخبلؿ بالديف ,وىذا لو وسائؿ كثيرة منيا:

ٔ) مشروعية حد الردة :فإف حد الردة فيو منع لمردة ,فإذا عمـ المسمـ أنو إذا ارتد عف دينو قُتؿ؛ فإنو
ال يرتد عف دينو ,ولذلؾ ُيذكر عف بعض السمؼ أف رجبلً قاؿ :لف أُسمـ إال إذا أذنتـ لي في الخمر ,فقاؿ

لو :أسمـ ,فأسمـ ,فمما أسمـ وثبت إسبلمو ,قاؿ لو :أنت مسمـ ,فإف شربت الخمر أقمنا عميؾ حد شرب
الخمر ,واف ارتددت أقمنا عميؾ حد الردة ,فثبت وحسف إسبلمو.

ٕ) رد البدع وعدـ العمؿ بيا وكشفيا وبياف زيفيا وضبلليا وبطبلنيا ,مع الرد عمى أىؿ البدع

باألصوؿ الشرعية ,والشؾ أف ىذا مف أعظـ الوسائؿ في حفظ الديف مف جية العدـ ,وىذا مف ميمة طبلب
العمـ ,وىو الكشؼ عف البدع القديمة والحديثة ببياف زيفيا وضبلليا وبطبلنيا ,وبياف المفاسد التي تترتب

عمييا ,مع كشؼ أىميا والرد عمييـ ,وبياف ما ىـ عميو ,كؿ ذلؾ في حدود المشروع ,وبالضوابط الشرعية,
وبتقدير المصالح والمفاسد بالميزاف الشرعي العظيـ ,ألنو إذا ُسكت عف البدع وأىميا؛ فقد يغتر بيا العامة,
والبدع سريعة االنتشار ,ألف البدع في الغالب تقوـ عمى العواطؼ ,والناس ينقادوف وراء عواطفيـ ,فإذا لـ
يتصدى طبلب العمـ إلى كشؼ البدع وبياف سوءىا؛ فإنيا تستقر في قموب وأعماؿ الناس ,وأىؿ العمـ

يقولوف :اإلنساف في أعمالو لو داعياف :داعي الطبع ,وداعي الشرع ,فداعي الطبع كالخمقة والعاطفة

يقوي اإلنساف في نفسو داعي الشرع فإف داعي الطبع يغمب ,ولذلؾ تروج
والفطرة ,وداعي الشرع ,فإذا لـ ّ
البدع ,حتى في المجتمعات المتمسكة بالشرع الحنيؼ ,فتجد مف يقوؿ منيـ :أنو ال بدعة عندنا فبل حاجة
في التحذير منيا ,إنما البدع في البمداف األخرى ,واذا ذىبت إلى تمؾ البمداف وحذرت مف البدع قالوا :ما

يصمح أف تتكمـ في البدع ,مف باب المصمحة وتأليؼ القموب وتعمـ كيؼ تعيش ونحو ىذا ,ففي ببلد السنة

ويبيف ما فييا ألصبح الناس ال يعرفوف البدع ,واف لـ يعمموىا لكونيا غير موجودة
إذا لـ ُيتكمـ في البدع ُ
لكنيا إذا جاءت ال يردونيا ,فالبدع إذا لـ ترد ويكشؼ زيغيا وضبلليا النتشرت وألصبحت ىي األصؿ,
فإذا جاء مف ينكرىا ًينكر عميو ,حتى أىؿ البدع إذا لـ ُيبيف حاليـ في حاؿ ضعفيـ وتُركوا حتى تقوى
شوكتيـ؛ فإنو مف الصعب بعد ذلؾ أف ُينكر أمرىـ ,بؿ يستقر الحاؿ عمى حالو ,ولذلؾ اآلف بعض أعبلـ
أىؿ البدع لو ذكرت فيو شيئاً؛ لكنت محسوباً في المحاربيف لمديف ,ويقدح فيؾ ,وكؿ ىذا مع خطورة ما

يطرحوف ,بؿ حتى بعض الفضبلء لو طرحت عميو كبلماً الستشاط غضباً منو ,فإذا قمت :قاؿ بو فبلف,
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تغير األمر عنده تماماً ,فبلبد في حفظ الديف مف رد البدع وكشفيا وبياف زيفيا والرد عمى أىميا وبياف

أحواليـ ,مع مراعاة الضوابط الشرعية والنظر إلى المصالح الشرعية المعتبرة.

ىذا ما يتعمؽ بحفظ الديف ,أما حفظ النفس فقد اىتـ بو اإلسبلـ اىتماماً عظيماً ,والمقصود بالنفس

ىنا :ىي النفس المعصومة ,وىذه النفس المعصومة :إما مؤمنة واما مؤمػنة ,إما مؤمنة مف أىؿ اإلسبلـ؛

فعصمتيا بإيمانيا وبإسبلميا ,واما مؤمنة مف غير المسمميف وعصمتيا باألماف الذي جعمو الشرع ليا,

والنفس الكافر تُعصـ بأماف مسمـ ولو كاف واحداً مف عامة المسمميف ,بؿ ولو كانت امرأة ,بؿ اختمؼ
الفقياء في أماف الصبي الصغير ىؿ ينعقد أو ال ,بؿ إف النفس الكافرة ولو كانت في ساحة الحرب تُعصـ

ُمنت ,ولو كاف ذلؾ عمى خبلؼ الواقع ,فقد نص الفقياء عمى أنو لو أشار مسمـ إشارة ففيـ
إذا ظنت أنيا أ ٍّ

الكافر منيا األماف؛ فنزؿ إلى المسمميف ,فذكر المسمـ أنو ما أراد األماف ,فيجب عمى المسمميف أف ال يمسوه
بسوء حتى يعيدوه إلى مكانو ,كأف يموح المسمـ بشيء أبيض ,فظف الكافر –كما ىو عادة الناس اليوـ في

التمويح باألبيض -أنيا أماناً ,فنزؿ إلى المسمميف ,فمما جاء وقُبض عميو قاؿ :أف فبلناً أشار إليو باألماف,
فقاؿ المسمـ :أنا لـ أرد األماف وانما كنت أنفض الغبار –مثبل ,-وظف الكافر أنو أُمف ,فينا يجب عمى
المسمميف أف ال يمسوه بسوء ,واف يعيدوه إلى مكانو ,وىذا مف ِعظـ حفظ اإلسبلـ لؤلنفس المعصومة ,وقد

أجمع عمماء اإلسبلـ عمى أنو مف أمنو مسمـ فقد ُعصـ دمو ,وقد جاء الشرع بحفظ ىذه األنفس المعصومة
مف جانبيف :مف جانب الوجود ,ومف جانب العدـ.
 حفظ األنفس من جانب الوجود

حفظ اهلل األنفس مف جانب الوجود مف جانبيف:

ٔ) مف جانب الخمؽ :فجعؿ اهلل  في اإلنساف وسائؿ لنموه وحفظو ,وحتى وىو في بطف أمو,
وركب في جسد اإلنساف ما يؤدي إلى نموه وحفظو ,فخمؽ اهلل في اإلنساف ما يؤدي إلى حفظو ,وخمؽ اهلل

لئلنساف مؿ ُيحفظ بو ,فخمؽ اهلل لئلنساف الماء والغذاء واليواء ,فيذا حفظ لؤلنفس مف جية الخمؽ.
ٕ) مف جانب التشريع :ومف ذلؾ إيجاب األكؿ الذي يقوـ بيا الحياة ,فاؿ يجوز لممسمـ أف يترؾ

القدر الذي تقوـ بو حياتو ,حتى لو كاف صائماً صياماً واجباً ,إذا كانت حياتو تقوـ عمى األكؿ إف الواجب
عميو أف يأكؿ ,مثبل :لو أف إنساناً مريضاً بنوع مف أنواع األمراض وكاف صائماً واشتد عميو ىذا المرض,
والبد مف قياـ حياتو أف يأكؿ شيئاً فإف الواجب عميو أف يأكؿ ,وىذا كالمريض بالسكر مثبل ,فمو كاف

صائماً ,ولـ ُيمنع مف الصياـ مف الناحية الطبية ,وصاـ لكنو حصؿ عنده ىبوط أو ارتفاع ,فإنو يجب عميو
أف يأخذ ما يعالج بو ىذا األمر ,ولو كاف في نيار رمضاف ,وما ذلؾ إال لحفظ األنفس ,ومف حفظ األنفس
ما يتعمؽ بمشروعية النكاح ,والحث عمى التعدد لما في النكاح مف بقاء النسؿ الذي تبقى بو األنفس ,والحث
عمى نكاح الولود الودود ,لما في ذلؾ مف بقاء األنفس ,وايجاب النفقة عمى الزوج بالنسبة لزوجتو ,وعمى

األب بالنسبة ألبنائو ,ألف في ذلؾ حفظاً لؤلنفس.
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حفظ األنفس من جانب العدم

وحفظ اهلل األنفس مف ناحية العدـ ,فمنع ما يؤدي إلى إعداميا واتبلفيا ,فحرـ االعتداء باألنفس

المعصومة بالقتؿ ,فمو قاؿ قائؿ :ىؿ يجوز لفرد مف األفراد أف يقتؿ نفساً معصومة؟

قمنا :ال يجوز لفرد مف األفراد أف يقتؿ نفساً معصومة إال إذا تعيف قتميا لحفظ نفسو ,أو لدفع الصائؿ

فقط ,فبل يجوز لفرد مف المسمميف أف يقتؿ مف ارتد عف دينو ,وال قتؿ مف اعتقدت كفره كتارؾ الصبلة ,أو
مف وقع في معصية يوجب قتمو بو حداً كالزاني المحصف ,فمـ ُيشرع ىذا لؤلفراد ,وانما ىذا مف اختصاص
ولي األمر الذي يقوـ بالمصالح العامة ,ولكف يجوز ذلؾ في دفع الصائؿ ,كأف يأتي إليؾ شاى اًر سبلحو
يريد قتمؾ ,ولـ تجد طريقة لرده إال أف يقتمو ,فيذا جاز مف باب حفظ النفس ,فاإلسبلـ حرـ قتؿ النفس إال
ٍ
ٍ
محددة مبينة
وشروط
إذا تعيف ذلؾ لحفظ النفس ,أو كاف تحت راية ولي األمر بأسباب معمومة منضبطة
جاءت في الكتاب والسنة.

وقد جعؿ اإلسبلـ قتؿ النفس بغير حؽ مف كبائر الذنوب ,يقوؿ اهلل  :ﭽ ﮓ ﮔ ﮕ

ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﭼ {النساء ,}ٜٖ :وقاعدة
أىؿ السنة والجماعة :أف نصوص الوعيد تُم ُر كما جاءت ,أي :تُق أر وال تُفسر ,ألف تفسيرىا قد ُيذىب
المقصود منيا ,فمو قمنا في القاتؿ عمداً أنو تحت المشيئة ,فإف شاء اهلل أدخمو الجنة واف شاء عفا عنو ,وأف

ييوف األمر في نفس مف يسمع ,وقاعدة أىؿ السنة
الخمود ىنا ىو خمود نسبي وليس خموداً مطمقاً؛ فإف ىذا ٍّ
–العظيمة :-أف نصوص الوعيد ال يتعرض ليا بالتفسير والتقيد إال عند الفتنة ,فمو ظير مف يكفر بكبائر

الذنوب ويحتجوف بيذه النصوص؛ فإنيا تُبيف رداً لفتنة أولئؾ ,واال في األصؿ أنيا تُذكر كما وردت ,ﭽ

ﮓﮔﮕ ﮖﮗﮘﮙﮚﮛ ﮜﮝﮞﮟﮠ ﮡﮢﮣ

ﭼ {النساء ,}ٜٖ :قاؿ الرسوؿ ( :أكبر الكبائر اإلشراؾ باهلل ,وقتؿ النفس ,وعقوؽ الوالديف ,وقوؿ الزور) ,أو
قاؿ(:وشيادة الزور) متفؽ عميو ,وقاؿ النبي  (:لف يزاؿ المؤمف في فسحة مف دينو ما لـ ُيصب دماً
حراماً) ,رواه البخاري في الصحيح ,وقاؿ :ال يزاؿ المؤمف ُمعنقاً صالحاً ما لـ ُيصب دما حراما ,فإذا أصاب

دما حراما بمح) ,رواه أبو داود والبييقي بإسناد صحيحُ ( ,معنقاً ) :أي :طويؿ العنؽ في الخيرات ,فميما
كاف المؤمف فبل يزاؿ لو في الخيرات عنقو ,وال يزاؿ لو مف الصبلح نصيبو ( ,بمح ) :أي :انقطع مف

الخيرات ,كذلؾ -والعياذ باهلل -القتؿ بغير طريؽ مشروع سبب لموت القموب ,حتى لو كاف ُيزعـ أنو
مشروع ,إذا لـ يكف مشروعاً عمى الحقيقة يكوف سبباً لموت قمب صاحبو ,فقد يصؿ بو األمر إلى أف يقتؿ
الصبي الصغير ,وأف يقتؿ الشيخ الكبير ,وقد يكوف بأبشع ِقتمة ,حتى ي ُذكر عف بعضيـ أنيـ قتموا رأس
كافر مؤمف ,ووضعوه في ثبلجتيـ التي يأكموف منيا ويشربوف ,فيذه الجرأة عمى الدماء المعصومة سبب

لموت القموب وفسادىا ,وليذا قاؿ النبي (:فإذا أصاب دما حراما بمح) ,والنصوص في ذلؾ كثيرة جداً,

فاإلسبلـ جاء بحفظ األنفس مف جانب الوجود ,وجاء بحفظيا مف جانب العدـ ,بؿ إف اإلسبلـ حرـ أف ُيقتؿ

المسمـ إذا أظير اإلسبلـ ولو قامت القرائف أنو لـ يظيره اعتقاداً ,فإف اإلسبلـ أىدر القرائف ,وأمر بالعمؿ
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بالظاىر ,فعف أسامة بف زيد  قاؿ :لحقت أنا ورجؿ مف األنصار رجبلً ,فمما غشيناه قاؿ :ال إلو إال اهلل,

فينا أف األمر واضح جداً ,والقرائف واضحة ,فرجؿ يقاتؿ المسمميف ويفر ,وىذا دليؿ عمى عدـ إسبلمو ,فمما
ورفع عميو السيؼ قاؿ :ال إلو إال اهلل ,قاؿ أسامة  :فكؼ األنصاري عنو ,فطعنتو برمحي حتى
أُدرؾ ُ
قتمتو ,فمما قدمنا بمغ النبي  ذلؾ ,فقاؿ(:يا أسامة أقتمتو بعد ما قاؿ ال إلو إال اهلل؟!) ,قمت :كاف متعوذاً,

أي :لـ يكف معتقداً لئليماف ,إنما كاف متعوذاً مف السيؼ ,قاؿ  :فما زاؿ يكررىا حتى تمنيت أني لـ أكف
أسممت قبؿ ذلؾ اليوـ ,وعف المقداد  أنو قاؿ لرسوؿ اهلل  :أرأيت لو لقيت رجبلً مف الكفار فاقتتمنا,
فضرب إحدى يدي بالسيؼ فقطعيا ,ثـ ٍّ
الذ مني بشجرة ,فقاؿ :أسممت هلل أقتمو يا رسوؿ اهلل بعد أف قاليا,

فقاؿ رسوؿ اهلل (:ال تقتمو) ,فقاؿ :يا رسوؿ اهلل قطع إحدى يدي ,ثـ قاؿ ذلؾ بعدما قطعيا ,فقاؿ رسوؿ
اهلل (:ال تقتمو ,فإف قتمتو فإنو منزلتؾ قبؿ أف تقتمو ,وانؾ بمنزلتو قبؿ أف يقوؿ كممتو التي قاؿ ) ,متفؽ

عميو ,فالقرائف ىنا واضحة ومع ذلؾ حرـ اإلسبلـ أف ُيقتؿ مف أظير اإلسبلـ ,وىذا أمر عظيـ وباب واسع,
ولكف ىذا األمر في ىذا الزماف بالذات نحتاج إلى إب ارزه واظياره وتقريره وتك ارره ,ألنا في زمف ظير فيو فتنة

الجياؿ عمى المحرمات الشرعية باسـ التديف ,قاؿ شيخنا ػ حفظو اهلل
القتؿ ظيو اُر عظيماً ,وجروأ كثير مف ُ
ػ (:مف أعجب ما مر بي أف شاباَ مف الشباف الذيف ُغرر بيـ ,وقيؿ ليـ أف القتاؿ في العراؽ جياد ,وال

يحتاج إلى إذف مف أحد ,ال مف الوالديف وال مف ولي األمر ,فذىب لمجياد ,فمما وصؿ إلى سوريا ,ووصؿ

إلى الوسيط الذي سيوصمو ,وكاف لؤلسؼ مف أبناء ىذا البمد ,قاؿ لو الوسيط :أنت إف شاء اهلل ستقوـ

بعممية استشيادية ,فقاؿ :ال ,أنا جئت أقاتؿ الكفار ,أما أني أقتؿ نفسي بنفسي فسمعت العمماء أنيـ يقولوف

أف ىذا حراـ ,قاؿ لو :مف قاؿ أف ىذا حراـ ,قاؿ لو :سمعت الشيخ صالح الفوزاف يقوؿ إف ىذه العمميات

صت إلى صالح الفوزاف لقمت بمحيتو ىكذا ( أي :رفع لحيتو) إكراماً ليا وجززت عنقو,
حراـ ,فقاؿ :لو خمُ ُ
ولؤلسؼ ىو مف ىذا البمد لكنيا الجرأة وقسوة القموب التي ينقطع بيا اإلنساف مف الخيرات) ,فمف واجب
طبلب العمـ مف واجبيـ الشرعي المتعيف في ىذا الزماف أف يحرصوا عمى بياف مسألة حفظ األنفس في

اإلسبلـ بياناً شرعياً ,وأف يربى الناس عمى ىذا األمر تربية شرعية ,حتى ُيتجنب الكثير مف اإلفساد في
األرض ,والشؾ أف معرفة ىذه المرتبة مف أعظـ الوسائؿ لمحاربة الفساد في األرض ,ولتقرير الخير فييا,
ولو أف بعض طبلب العمـ قاموا بحصر النصوص التي وردت في مسألة حفظ األنفس مع شيء مف فقييا,

فجمعوا ذلؾ في شريط أو أشرطة أو كتاب لكاف ذلؾ نوعاً مف أنواع الجياد في سبيؿ اهلل ,وكاف مف أعظـ
األمور التي يتقرب بيا إلى اهلل  في ىذا الزماف الذي اشتدت فييا الحاجة إلى ىذا األمر.

ثـ اختمؼ العمماء ىؿ الضروري ىنا حفظ العرض أو حفظ النسؿ أو حفظ النسب ,وىناؾ أخذ ٌّ
ورد في
المسألة ,والذي يظير –واهلل أعمـ -أف الضروري ىو حفظ النسؿ ,وأف حفظ العرض ما يتعمؽ منو بحفظ

النسؿ فيو داخؿ في الضروري ,وما ال يتعمؽ منو بحفظ النسؿ؛ فميس داخبلً في الضروري ,فمثبل :العرض
ُيحفظ مف الزنا ,وحفظ العرض مف الزنا –الشؾ -أنو يتعمؽ بحفظ النسؿ ,فيو مف الضروري ,أما حفظ
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ٍّ
السب والشتـ والقذؼ فيذا ال يتعمؽ بو حفظ النسؿ ,فميس مف الضروري ,كذلؾ بالنسبة لحفظ
العرض مف

النسب ,ما يتعمؽ منو بحفظ النسؿ فيو مف الضروريات ,وأما ما ال يتعمؽ منو بحفظ النسؿ فميس مف

الضروريات ,إذاُ أىـ ما في األمر أنو ينبغي أف نعرؼ أف األصؿ في ىذا الضروري ىو حفظ النسؿ ,أما

ما يتعمؽ بالعرض والنسب فيي منسوبة إلى النسؿ ,فما يتعمؽ منيا بحفظو فيو مف الضروريات ,وقد جاء
حفظ النسؿ في الشريعة كسائر الضروريات مف جانبيف:


حفظ النسل من جانب الوجود

جاء حفظ النسؿ في الشرع مف وجوه منيا:
ٔ) أف اهلل  مدح الحافظيف لفروجيـ :وجعؿ ىذه الصفة العظيمة مف صفات المفمحيف ,فقاؿ
سبحانو :ﭽ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭼ {المؤمنوف ٘ :والمعارج ,}ٕٜ:فحفظ الفرج ممدوح شرعاً ,والشؾ أف
حفظ الفرج يؤدي إلى حفظ النسؿ ,فمف حفظ فرجو؛ حفظ نسمو ,فيذا يؤدي إلى استم ارره ووجوده ,وقاؿ

النبي  (:مف يضمف لي ما بيف لحييو ,وما بيف رجميو؛ أضمف لو الجنة) متفؽ عميو.

ٕ) أف الشرع أمر بالنكاح :والشؾ أف في النكاح حفظاً لمنسؿ ,ألف النسؿ الصحيح السميـ النافع إنما

ىو الذي يكوف عف نكاح صحيح ,فاألمر بالنكاح فيو أمر لمنسؿ مف جية الوجود ,يقوؿ النبي  (:يا

معشر الشباب مف استطاع منكـ الباءة فميتزوج){متفؽ عميو} ,والشؾ أف النكاح فيو حفظ لؤلعراض ,ففيو حفظ

لحفظ عرض اإلنساف نفسو ,ألف اإلنساف إذا تزوج فإف ذلؾ سبب إلعفافو ,ولبعده عف الوقوع في الزنا,

فعؼ؛ فإف ىذا يقمؿ اعتداءه عمى عرض غيره ,وىذا
وفيو حفظ ألعراض الناس ,ألف اإلنساف إذا تزوج ُ
إلضعاؼ السبب في نفسو مف جية كونو ناكحاً ,وألىمية النكاح في حفظ النسؿ ترد عميو األحكاـ الخمسة,

فقد يكوف واجباً ,وقد مندوباً ,وقد يكوف مباحاً ,وقد يكوف محرماً ,وقد يكوف مكروىاً ,وقد ذكر أىؿ العمـ :أف
ورود األحكاـ الخمسة عمى أمر؛ يدؿ عمى أىميتو ,وىو مفصؿ في كتب الفقو.

ٖ) أف الشرع حث عمى نكاح الودود الولود :يقوؿ النبي (:تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكـ

ألمـ يوـ القيامة) ,رواه أبو داود والنسائي وأحمد وصححو األلباني{الصحيحة ,}ٕٖٖٛ :فالنبي  أمر بنكاح

الودود التي تتودد إلى زوجيا ,وىذا –الشؾ -أنو سبب لحصوؿ النسؿ ,ألنو سبب لرغبة الرجؿ في امرأتو,
ورغب في نكاح الولود ,وقاؿ العمماء :إف المرأة ُيعرؼ أنيا ولود بطريقتيف :إف كانت بك اُر فبنسائيا ,واف
كانت ثيباً فبحاليا ونسائيا ,فتعرؼ البكرة مف قريباتيا ومثيبلتيا ,واف كانت ثيب فتعرؼ بحاليا ,كأف يكوف
عندىا نسؿ ,وتعرؼ بنسائيا ,وما ىذا إال لتكثير أمة محمد  ,وتكثير النسؿ في ىذه األمة الباركة ,وأف

ذكر الصفات في األحاديث المرغبة في النكاح فيو داللة عمى أنو ينبغي الفحص والتثبت في أمر النكاح,

ففي جاف الرجؿ يكوف الحديث(:إذا أتاكـ مف ترضوف دينو وخمقو فزوجوه) ,فيذا دليؿ إلى أنو ينبغي التثبت

والتفحص ,ألف الديف يحتاج إلى معرفة ,وحسف الخمؽ يحتاج إلى فحص وتثبيت ,وليس كؿ متديف ذا خمؽ

حسف ,وكذلؾ في صفات النساء نحتاج إلى ىذا الحديث ,ألف بعض الناس يقولوف :ىذه فتاة ممتزمة ,فيي
أبو محمد الكمزاري
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ذات ديف وىذا أمر حسف ,ولكف تبقى فييا صفات يحتاجيا الناكح ,مف حسف الخمؽ –مثبل ,-فقد تكوف
المرأة ذات ديف لكف عندىا ِحدة ,وقد تكوف عندىا اعتزاز بنفسيا وبمكانتيا ,فبلبد مف التفحص في معرفة
الودود ,ولمناس طرقيـ في معرفة ذات الخمؽ ,كسؤاؿ مف يعرؼ حاليا ,وقد تُعرؼ بأسرتيا.



حفظ النسل من جانب العدم

جاء حفظ النسؿ مف جانب العدـ مف وجوه كثير منيا:
ٔ) تحريـ قطع النسؿ :فمف المعموـ شرعاً أف قطع النسؿ محرـ ,وال يجوز قطعو بالفعؿ وال بالشرط,

فيحرـ االختصاء ,وقد يجري البعض عممية لربط الحبؿ المنوي ,فبعض الرجاؿ إذا أراد أف ينكح امرأة وال

يريد ينجب منيا؛ فيعمؿ عممية لربط ىذا الحبؿ ويدي ىذا إلى عدو اإلنجاب ,أو العمميات التي تؤدي إلى

قطع المادة بالكمية ,أو بالشرط :كأف يشترط في عقد نكاحيا أف ال تنجب المرأة ,والشؾ أف ىذا محرـ شرعاً
ألف فيو قطعاً لمنسؿ بالكمية ,فإذا حصؿ ىذا في العقد فالشرط باطؿ والعقد صحيح ,فبل يمزمو وال يجوز

العمؿ بو ,بؿ الواجب إسقاطو ,لما ثبت عف النبي  أنو نيى عف االختصاء كما في البخاري.

ٕ) النيي عف ما يوقؼ النسؿ مؤقتاً ,وىو المعروؼ اليوـ باسـ :تنظيـ النسؿ ,فيـ ال يمنعوف النسؿ

مطمقاً ,ولكنو يمنعو مؤقتاً لمدد معينة ,فيذا منيي عنو ألف النبي  سئؿ عف العزؿ ,فقاؿ (:ذلؾ الوأد

الخفي){ٕٗٗٔ} ,رواه مسمـ ,والمعموـ أف الوأد منيي عنو ,وليذا –مع اتفاقيـ أنو منيي عنو -اختمؼ أىؿ

العمـ في العزؿ ,ىؿ ىو محرـ أو مكروه ,نظ اًر لتعارض ىذا الحديث مع حديث جابر ( كنا نعزؿ والقرآف

ينزؿ ,ولو كاف ثمة نيي ُلنيينا ) رواه مسمـ{ٓٗٗٔ والبخاري ,}ٜٗٔٔ:فمف أىؿ العمـ مف يقوؿ :إف العزؿ محرـ,
وتأولوا ما جاء عف جابر  ,والجميور عمى أف العزؿ مكروه ,ولكف إف قمت إليو حاجة؛ فإف الحاجة
تسقطت الكراىية فيصبح مباحاً بشرط رضا الطرفيف ,ألف اإلنجاب مف الحقوؽ المشتركة ,التي ال يستبد بيا

أحد الطرفيف ,فميس لممرأة –مثبل -أف تتعاطى موانع الحمؿ بدوف إذف الزوج أو رضاه ,وكذلؾ ليس لمزوج
أف يتخذ وسائؿ تمنع مف الحمؿ بدوف إذف الزوجة ورضاىا ,والبد مف رضا الطرفيف ,والذي يظير-واهلل

أعمـ -أف العزؿ قد يكوف محرماً ,وقد يكوف مكروىاً ,فيكوف محرماً :إذا كاف بسبب الرزؽ وخوؼ الفقر مف
كثرة األوالد ,واذا كاف لغير الرزؽ ولكف لحاجة المرأة الصحية أو لحاجة التربية أو نحو ذلؾ ,فإذا وجدت

الحاجة واتفؽ الطرفاف؛ فإنو يكوف مباحاً ,واذا لـ توجد الحاجة وليس لمسألة الرزؽ وسوء الظف باهلل؛ فإنو

يكوف مكروىا.

ٖ) أف الشرع حرـ إسقاط الجنيف :فإذا عمؽ الجنيف برحـ أمو فإنو يحرـ إسقاطو ,وىذا األصؿ ,فإذا

كاف دوف األربعيف يوماً؛ فإنو ال يجوز إسقاطو إال عند الحاجة المعتبرة شرعاً ,واذا كاف فوؽ األربعيف ودوف
نفخ الروح ,أي :دوف األربعة أشير؛ فإنو ال يجوز إسقاطو إال عند الضرورة ,كأف يغمب عمى الظف أف

استمرار ىذا الحمؿ يؤدي إلى موت األـ –مثبل ,-ففي ىذه الحالة يجوز اإلسقاط بالشروط المعتبرة عند أىؿ
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العمـ ,واذا كاف فوؽ األربعة أشير؛ فإنو في ىذه الحاؿ يحرـ إسقاطو مطمقاً عند جميور أىؿ العمـ ,وىو

الصواب ,ألنو ال يجوز أف تُحيى روح بروح ,وال يجوز أف ُيقدـ عمى المقطوع بو ف ار اًر مف المظنوف ,أي :أف
أىؿ العمـ –مثبل -أجمعوا عمى أنو لو أُكره إنساف بالقتؿ لكي يقتؿ معصوماً؛ ال يجوز لو أف يقتمو ,فبل
يجوز لو أف يحيي نفسو بقتؿ معصوـ ,وأيضاً :موت األـ باستمرار الحمؿ حتى لو أخبر بو األطباء يبقى

في درجة الظف ,وليس في درجة اليقيف ,بخبلؼ إسقاط الجنيف؛ فإف موتو مقطوع بو ,وال يجوز اإلقداـ عمى
المقطوع بو ف ار اًر عف المظنوف.

ٗ) أف الشرع حرـ أف ينتسب الرجؿ إلى غير أبيو وىو يعمـ ذلؾ ,قاؿ النبي  (:مف انتسب إلى

غير أبيو أو تولى غير مواليو؛ فعميو لعنة اهلل والناس أجمعيف) رواه أبو داود والترمذي وابف

ماجة{}ٕٜٙٓ

وصححو األلباني ,وقاؿ  (:مف ادعى لغير أبيو وىو يعمـ أنو غير أبيو فالجنة عميو حراـ) رواه أبو داود
وابف

ماجة{ٓٔ}ٕٙ

وصححو األلباني.

وجاءت الشريعة لحفظ العقؿ ,فالعقؿ ميزة اإلنساف ,وىو مناط التكميؼ ,والمجنوف غير مكمؼ ,والعقؿ

تتحقؽ بو فائدة اإلنساف ,إذ أف اإلنساف ببل عقؿ ال فائدة منو ,فبل ُيستفاد مف المجنوف ,ولذا حفظ اإلسبلـ
حفظاً عظيماً ,وىو محفوظ في الشرع مف جانبيف:


حفظ العقل من جانب الوجود

قاؿ أىؿ العمـ إف الشرع حفظ العقؿ بػ:

ٔ) الحث عمى طمب العمـ :ألف طمب العمـ تُحفظ وتنمى بو العقوؿ ,والمعموـ أف العمـ النافع إذا
سمؾ اإلنساف طريقو؛ فيو ينمي عقؿ اإلنساف ويكوف عند حكمة حتى في أمور دنياه ,وىذا أمر معروؼ

ومشاىد.
مجرب ُ

ٕ) التدبر والتفكر :ومدح أولي األلباب الذيف ينتفعوف بعقوليـ ,فبلشؾ أف في ىذا حفظاً لمعقؿ مف

جانب الوجود.


حفظ العقل من جانب العدم

وحفظ الشرع العقؿ مف جانب العدـ في أمور:
ٔ) أنو حرـ االعتداء عمى العقؿ بكؿ أنواع االعتداء :فحرـ الشرع كؿ مسكر ,قاؿ اهلل :ﭽ ﭑ
ﭒﭓﭔﭕ ﭖﭗﭘﭙ ﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ ﭣﭤﭥ

ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭼ {المائدة ,}ٜٔ – ٜٓ :أي:
وأعجب مف الذيف يقولوف أف شرب الخمر لـ يرد في القرآف ,مع أنؾ لو تأممت ىذه اآلية لوجدت عدد مف

األساليب المتتالية فييا تحريـ لمخمر ,منيا:
أ)

أنيا (:ﭙ).

ب) (ﭚ ﭛ ﭜ ).
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ت) (ﭝ)  :وىذا أمر.
ث) (ﭞ ﭟ ) :تعميؿ.
ج)

(ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ) :وىذا

تعميؿ بضده.

فبلشؾ أف كؿ ىذه األساليب تدؿ عمى تحريـ الخمر لو كاف األسموب منفرداً ,فكيؼ وقد ُجمعت في
آية واحدة ,وقاؿ النبي  (:لعف اهلل الخمر ,وشاربيا ,وساقييا ,وبائعيا ,ومبتاعيا ,وعاصرىا ,ومعتصرىا,

وحامميا ,والمحمولة إليو) أخرجو اإلماـ أحمد وأبو داود وصححو األلباني{الصحيحة ,}ٖٜٛ :فالنبي  جعؿ كؿ
ىذا مف كبائر الذنوب( ,لعف اهلل الخمر) :لذاتيا( ,وشاربيا) ,و(ساقييا) :ولو لـ يشربيا ,و(بائعيا) :ولو لـ

يشربيا ,و(مبتاعيا) :ولو كاف يبتاعيا لغيره ,و(عاصرىا ,ومعتصرىا) :ولو لـ يشربيا ,و(حامميا) :ولو كاف
يحمميا إلى غيره ,حتى لو كاف سائؽ سيارة أجرة ,ويوصؿ الخمور –والعياذ باهلل -إلى البيوت ,وىو يعمـ

أنيا خمر ,فيو حامؿ ليا,و(المحمولة إليو) ,أيضاً قوؿ النبي  (:ثبلثة ال ينظر اهلل إلييـ يوـ القيامة:

العاؽ لوالديو ,والمرأة المترجمة ,والديوث ,وثبلثة ال يدخموف الجنة :العاؽ لوالديو ,ومدمف الخمر ,والمناف بما
أعطى) ,رواه النسائي والترمذي وابف حباف وجود األلباني إسناده{ الصحيحة ,}ٙٚٗ :واألحاديث في التنفير مف

الخمر والمسكر كثيرة جداً.

ٕ) أف اإلسبلـ حرـ كؿ ما يغطي العقؿ ويسكر ,مف أي نوع كاف ,وليس ذلؾ مقصور عمى نوع

معيف ,يقوؿ النبي  (:كؿ مسكر خمر ,وكؿ مسكر حراـ) { مسمـ ,}ٕٖٓٓ :فكؿ مسكر فيو خمر ,ولو لـ
يسمو الناس خم اًر ,كالحشيشة واألفيوف واليرويف وغيرىا ,حتى لو لـ تسمى خم اًر؛ فيي في ميزاف الشرع

خمر ,وقاؿ عمر  (:الخمر ما خامر العقؿ) ,قالو عمى منبر رسوؿ اهلل  ,ولـ ينكر عميو أحد مف
الصحابة ,فالخمر شرعاً ىو ما غطى العقؿ ,ولو لـ يسمى خم اًر.

ٖ) أف اإلسبلـ حرـ القميؿ مف الخمر ولو لـ يسكر :يقوؿ النبي  (:ما أسكر كثيره فقميمو حراـ)

أخرجو أحمد وابف ماجة وصححو األلباني{ابف ماجة ,}ٖٖٜٖ:فالقميؿ حتى لو لـ يكف مسك اًر؛ ما داـ أف الكثير

منو مسكر فيو حراـ.

ٗ) حرـ مبادئ الوقوع في شرب الخمر :كما في حديث المعف ,وكما جاء عف النبي  أنو قاؿ (:مف

كاف يؤمف باهلل واليوـ اآلخر فبل يجمس عمى مائدة ُيدار عمييا الخمر) رواه أبو داود والترمذي وابف ماجة
وأحمد وصححو األلباني{اإلرواء ,}ٜٜٔٗ :قاؿ أىؿ العمـ :ألف ذلؾ قد يكوف ذريعة إلى شرب الخمر ,كما يقاؿ:
كثرة المساس تميت اإلحساس ,أي :اإلنساف إذا كاف بعيداً عف الشيء فإنو ينفر منو ,لكف إذا اقترب منو

ض ُعؼ نفوره منو حتى يقع فيو ,فإذا كاف –مثبل -بعيداً عف الذيف يشربوف الدخاف ,تجد أنو ينفر مف الدخاف
َ
ويكرىو منو كراىية شديدة ,لكف إذا اقترب مف أىؿ الدخاف وجالسيـ مف غير ضرورة ,كأف يأنس بيـ؛
ستجد أف نفرتو مف الدخاف يقؿ ,حتى يؤؿ بو األمر إلى الشرب معيـ ,والوقوع في ىذا األمر ,وكذلؾ في

الخمر ,فاإلنساف إذا كاف يبتعد عنو ,وال يسمح بوصولو ,فإنو يجد نفره ,لكف إذا كاف يجمس في مكاف
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الخمر فيو موجود؛ فإف ىذا يقمؿ النفرة في نفسو ,ولذلؾ تجد بعض الناس إذا استأجر في فندؽ عالمي,

ووجد في الثبلجة خمو اًر ,فإنو يأبى أف يدخؿ الغرفة حتى تفرغ مف ما فييا مف الخمور ,وىذا لشدة نفوره,

ولعممو بحكمة الشريعة في ىذا األمر ,بخبلؼ ما لو أنو يرضى بوجودىا ,فقد يتأمميا وىي عنده في الغرفة,
وينظر في أنواعيا وأحجاميا ,ستجد أف ىذا يخفؼ نفوره مف ىذا األمر.

٘) بؿ أف اإلسبلـ حرـ كؿ ما يؤثر في العقؿ ولو لـ يكف بإسكار ,ولذلؾ جاء عف النبي  :أنو (

نيى عف كؿ مسكر ومفتر) رواه أحمد وأبي داود{الضعيفة ,}ٖٕٗٚ :أي :حتى لو كاف التأثير فقط بالتفػتير

وليس باإلسكار ,فإف النبي .

وأما المرتبة الخامسة :حفظ الماؿ ,فالماؿ في اصطبلحنا :ىو النقد ,والماؿ في االصطبلح الشرعي:

ىو كؿ ما يتموؿ وُيممؾ ,مف نقد أو متاع أو غير ذلؾ كالسيارة والبيت ,والمؿ –الشؾ -تقوـ بو الحياة,

يقوؿ اهلل :ﭧ ﭨ ﭽ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﭼ {النساء , }٘:قاؿ المفسروف( :ﯜ ) :أي تقوـ
معايشكـ بو ,فمعايش الناس تقوـ بالماؿ ,والشرع حفظ الماؿ مف جانب الوجود ومف جانب العدـ.


حفظ المال من جانب الوجود

فمف جانب الوجود؛ شرع الشرع أمو ار تؤدي إلى حفظيا منيا:
ٔ) شرع الشرع األسباب التي تؤدي إلى وجود الماؿ ونماءه ,فشرع أسباب التممؾ ,ونوعيا ,فشرع

الميراث واليبة واليدية والعمؿ والى غيرىا مف األسباب التي تؤدي إلى إيجاد الماؿ.

ٕ) حث عمى اكتساب الماؿ مف الطرؽ الحبلؿ ,قاؿ اهلل  :ﭽ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ

ﮀ ﮁ ﭼ{المزمؿ ,}ٕٓ :قاؿ أىؿ العمـ :ىـ الذيف يسافروف ويرتحموف طمباً لمماؿ بالتجارة الحبلؿ ,وقاؿ النبي

خير مف عمؿ يده ,واف نبي اهلل داود كاف يأكؿ مف كسب يده) رواه البخاري
 (: ما أكؿ أحد طعاماً قط ٌ
في الصحيح{ٕ ,}ٕٓٚوقاؿ  (:أفضؿ الكسب عمؿ الرجؿ بيده ,وكؿ بيع مبرور) رواه اإلماـ أحمد
وصححو األلباني{صحيح الجامع ,}ٕٔٔٙ :ولذلؾ أجمع أىؿ العمـ عمى أف طمب الرزؽ في الجممة مباح ,واف

طمب الرزؽ الذي تقوـ بو الحياة فرض ,فمف الفرائض والواجبات الشرعية أف يطمب اإلنساف الرزؽ الذي
تقوـ بو الحياة ,فالذي عميو نفقات واجبة يجب عميو طمب الرزؽ بحسب ما عميو مف النفقات الواجبة ,ولذلؾ

يسأؿ البعض :أييما أفضؿ؟ طمب العمـ أو طمب الرزؽ عند التعارض؟ فبعضيـ يقوؿ :إف طمب العمـ

أفضؿ ,ألف طمب العمـ ىو رأس المستحبات والنوافؿ ,وىذا الجواب المطمؽ غير صحيح ,كما أف إطبلؽ
الجواب بأف طمب الرزؽ أفضؿ غير صحيح ,وانما ىو يختمؼ باختبلؼ حكـ طمب الرزؽ ,فإف كاف عمى
اإلنساف أمور واجبة ال يستطيع أدائيا إال بطمب الرزؽ؛ فطمب الرزؽ متعيف ومقدـ عمى طمب العمـ ,كأف

يكوف عميو ديف ,ووجب الوفاء بو ,وال يستطيع أف يفي بو إال بطمب الرزؽ ,فبل يتشاغؿ بطمب العمـ –الذي
ىو زيادة عمى المفروض عميو -عف طمب الرزؽ ,وكذلؾ النفقات الواجبة ,كالنفقة عمى الزوجة واألوالد ,إذا

لـ يستطع الجمع بينيما قدـ طمب الرزؽ ألنو واجب.
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ٖ) أف الشرع شرع الصدقة :وىذا مف عجائب األمور ,ومف عجائب ِ
الحكـ ,فيذه مف حكمة اهلل ,

فالعبد إذا تصدؽ زاد مالو ,كـ قاؿ النبي  (:ما نقص ماؿ مف صدقة){ صحيح لغيره ,صحيح الترغيب,}ٛٔٗ :
فالماؿ ال ينقص مف الصدقة بؿ يزيد ,ويدعى لو بالخمؼ والزيادة ,ىذا مف وجو ,ومف وجو آخر :أف

الصدقة تُذىب شر الماؿ ,فاإلنساف إذا اكتسب الماؿ؛ فالغالب أف فيو شر أو نحو ذلؾ ,فإذا تصدؽ فإف
الصدقة تُذىب شره ,وتتحقؽ بالصدقة بركة الماؿ ,فبلشؾ أف في الصدقة حفظاً لمماؿ مف جانب الوجود.



حفظ المال من جانب العدم

فقد حفظ الشرع الماؿ مف وجوه كثيرة منيا:
ٔ) أف اإلسبلـ حرـ االعتداء عمى األمواؿ :لقوؿ اهلل  :ﭽ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ

ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭼ {النساء ,}ٕٜ :وقاؿ :ﭽ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﭼ {النساء,}٘:
يحرـ عميو
وقاؿ أىؿ العمـ :إف تحريـ االعتداء عمى الماؿ مطرد ,حتى في اعتداء اإلنساف عمى مالو ,فيو ُ
حرـ عمى اإلنساف أف يؤتي السفيو الماؿ؛ فمف باب أولى أف يحرـ عميو أف
أف يعتدي عمى مالو ,فإذا ُ
يتصرؼ في الماؿ بسفو.

ٕ) أف اإلسبلـ حرـ التبذير :ﭽ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﭼ {اإلسراء ,}ٕٚ – ٕٙ :ﭽ

ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭼ {األعراؼ ,}ٖٔ :وقاؿ نبي  (:إف اهلل كره لكـ قيؿ وقاؿ ,وكثرة
الماؿ واضاعة الماؿ) متفؽ عميو.
ٖ) أف اإلسبلـ حرـ الميسر ,فالميسر محرـ  ,ألف فيو ضياعاً لؤلمواؿ ,والميسر حراـ بكؿ صوره

القديمة والحديثة ,اآلف الميسر في –مثبل -مسابقات صحفية أو تمفازيو ,أو مسابقات بالياتؼ الجواؿ ,كما
يروجوف أنؾ إذا أرسؿ رقـ كذا إلى رقـ كذا تدخؿ في السحب عمى سيارة كذا ,أو بيت ,فكؿ ىذا مف

الميسر ,واضاعة الماؿ ,وقد يقولوف لؾ :اتصؿ عمى ىذا الرقـ ,والدقيقة بكذا مف الرياالت ,ويطيموف

المكالمة بقصد حمب أمواؿ الناس ,ويقولوف :كمما كررف االتصاؿ كاف نصيب في الحصوؿ عمى الجائزة

حرمو اهلل  ,وفي ىذا إضاعة لؤلمواؿ ,وكثير مف الناس اليوـ
أكبر ,والشؾ أف ىذا عيف الميسر الذي ّ
يضيعوف الكثير مف أمواليـ رجاء الدخوؿ في السحب عمى ىذه الجوائز ,والشؾ أف ىذا مف المحرمات ألف

فييا إضاعة الماؿ.

فالشرع جاء بحفظ الضروريات حفظاً عظيماً ,وكؿ الضروريات ُحفظت مف جانبيف :مف جانب الوجود
ومف جانب العدـ ,وقد بينا في كؿ واحد ما يتعمؽ بو باختصار َ.

أبو محمد الكمزاري

منتديات نور اليقين

www.noor-alyaqeen.com

مـقـاصـد الـشـريـعـة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 89 

القسم الثاني :الحاجيات

والحاجيات نسبة إلى الحاجة ,والحاجة في المغة :ىي الضيؽ الحرج والمشقة واالضطرار إلى الشيء.

أما في االصطبلح :فيي بموغ اإلنساف حداً يقع معو في الحرج والمشقة الخارجة عف المعتاد.

وأما الحاجيات عند عمماء المقاصد؛ فيقصدوف بيا :ما كاف مفتق اًر إلييا مف جية التوسعة ,ورفع

الضيؽ المؤدي إلى الحرج والمشقة البلحقة بفوات المطموب.

والحاجيات دوف الضروريات ,ألف الحاجيات إذا فاتت ال تذىب استقامة الحياة ,تبقى الحياة مستقيمة,

لكف يقع الناس في الحرج والضيؽ ولذلؾ ىي في المرتبة الثانية ,وقد جاءت الشريعة برفع الحرج قاؿ اهلل
 :ﭽ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﭼ {الحج ,}ٚٛ :ولذلؾ يقوؿ أىؿ العمـ :كؿ أمر أدى إلى الحرج الخارج
عف المعتاد؛ فيو ليس مف الديف ,أي :ليس مطموباً ,مثبل :لو إنساناً في بمد شديدة البرودة وأصبح ُجنباً ,ولـ
يجد ما يسخف بو الماء ,أو وجد ما يسخف بو الماء لكنو ال ينفع لشدة البرودة ,أي :حتى لو سخف الماء

واستخدمو فإف الماء ال يصؿ إليو إال بارداً ,أو يتضرر بو ,وأحياناً لو اغسؿ بالماء البارد لكاف أقؿ ضر اًر
عميو مما لو اغتسؿ بالماء الساخف ,ففي ىذه الحاؿ ال يكوف اغتسالو مطموباً شرعاً ,وال يكمؼ بو ,وليس

مف الديف ,وانما المطموب منو والذي ىو مف الديف؛ أف يتيمـ ,وىكذا كمما يكوف في حرج يخرج عف المعتاد

خروجاً بيٍّناً؛ فإنو ال يكوف مف الديف ,والحرج مرفوع في الشريعة سواء في العبادات أو المعامبلت أو

الجنايات ,فمثبل:

في العبادات :اهلل  شرع القصر لممسافر رفعاً عف الحرج عف المسافر ,وشرع الفطر لممريض

رخصة رفعاً لمحرج عنو.

وفي المعامبلت :يغتفر الغرر أحياناً ,الغرر الذي لو اعتبر النسد باب المعاممة يحتاج إلييا؛ يغتفر

ونظر
فيو الغرر ,مثؿ الغرر الذي يقع في بعض الفواكو التي تكوف في داخؿ قشرىا ,ألنو لو اعتبر الغرر ُ
إليو؛ النسد بيع ىذه الفاكية أو نحوه  ,فإف الشريعة رفعت الحرج عف الناس باغتفار الغرر اليسير ,وعدـ

المنع مف المعاممة بسبب الغرر.

وفي الجنايات :جاءت الشريعة بما يرفع الحرج فييا ,مثؿ :جعؿ الدية عمى العاقمة في قتؿ الخطأ,

فبلشؾ أف في ىذا رفعاً لمحرج عف الناس وغير ذلؾ.

إذا كاف ذلؾ كذلؾ؛ فإف ىنا سؤاالً :ما المقصود مف المصالح الحاجية؟
يقوؿ أىؿ العمـ :المقصود مف المصالح أو المقاصد الحاجية أمور:

ٔ) رفع الحرج عف المكمفيف :وىذا المقصود األصمي فييا.

ٕ) حماية الضروريات :ألف الحاجيات تكوف كالسور لمضروريات ,وبالمحافظة عمى الحاجيات
ُيحافظ عمى الضروريات.
ٖ) تحقيؽ مصالح الناس :ففي اعتبار مصالح الحاجية تحقيؽ لمصالح كثيرة لمناس.
أبو محمد الكمزاري
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القسم الثالث :التحسينيات

و التحسينيات :ىي ما ال يؤدي فقدىا إلى اليبلؾ وال إلى المشقة الخارجة عف المعتاد ,لكف في

وجودىا تحسيف وتكميؿ وتزييف.

فولنا (:ما ال يؤدي فقدىا إلى اليبلؾ) أخرجنا بو الضروريات.
وقولنا (:وال إلى المشقة الخارجة عف المعتاد) وبيذا أخرجنا الحاجيات.

وقولنا (:لكف في وجودىا تحسيف وتكميؿ وتزييف) وليذا سميت بالتحسينيات ,ومف األمثمة عمى
المصالح التحسينية :مكارـ األخبلؽ ,ومحاسف العادات التي أقرتيا الشريعة ,ومف أمثمتيا ما قُرر شرعاً إزالة
النجاسة ,سواء كاف باالستنجاء أو االستجمار عف السبيميف ,أو إزالة النجاسة عف المباس والفُرش ,ىذه في
الحقيقة مف باب التحسينيات ,فمثبل :لو بقيت النجاسة عمى الثوب ولـ تُغسؿ فيذا ال يؤدي إلى اليبلؾ ,وال
يؤدي إلى مشقة خارجة عف المعتاد ,ولكف –الشؾ -أف في الطيارة تزيناً وتكميبلً وتحسيناً ,كذلؾ ستر

العورة ,وستر العورة عند أىؿ العمـ مف التحسينيات ,وقد يقاؿ :كشؼ العورة يؤدي إلى الحرج؟

فيقاؿ :إف الحرج الحاصؿ مف كشؼ العورة ليس مف كشفيا؛ وانما ألمور خارجة ,لكونو كاف معتاداً

عمى سترىا ,ويرى أف المروءة في سترىا ,ولذلؾ يتفاوت فيو الناس ,فبعضيـ لو خرج البساً بنطاالً –مثبل-

فيجد أنو في حرج ,ألنو لـ يتعود عمى ىذا األمر ,ويرى أف في ذلؾ خرماً لمروءتو ,بخبلؼ ما لو كاف

متعوداً ,وقد تجد بعضيـ إف وصؿ بنطالو إلى الركبة –مع ستر لمعورة -تجد أنو واقع في حرج ,ألف ىذا لـ
يكف معتاداً عمى ىذا ,بؿ بعضيـ إذا خرج كاشفاً رأسو –وخاصة إذا كاف مف قوـ معتادوف عمى تغطية

الرأس -فيجد أنو واقع في حرج ,وقد ينعكس ىذا عند بعض الناس ,فمو خرج سات اًر رأسو يجد أنو واقع في

الحرج ,فإيراد بعض الناس أف في كشؼ العورة مشقة ,فميست القضية في عدـ الستر؛ وانما المشقة في
أمور تمحؽ ىذا األمر ,ولذلؾ عند أىؿ العمـ مف التحسينيات.

كذلؾ في العادات :مف التحسينيات العادات؛ األكؿ باليميف –مثبل ,-فيي مف المحاسف التحسينية,

ألف اإلنساف لو أكؿ بشمالو؛ لـ ييمؾ وال يقع في حرج ومشقة في ذات الفعؿ ,والشؾ أف األكؿ باليميف فيو
تحسيف وتكميؿ وزينة.

كذلؾ في المعامبلت :مف المصالح التحسينية في المعامبلت أف الشرع منع مف بيع النجاسات ,والشؾ

أف ىذا مف المصالح التحسينية.

لكف ينبغي التنبو عمى أف المصمحة التحسينية ال تكوف مستحبة دائما ,فبل يمزـ مف كوف المصمحة

تحسينية أف تكوف مستحبة ,فقد تكوف واجبة كستر العورة ,وقد تكوف مستحبة كاألخذ باليميف ,واإلعطاء
باليميف وىما مستحباف.

عمماء الفف إذا تكمموا عمى المصالح التحسينية يقولوف :إف المصالح التحسينية تنقسـ إلى قسميف:

األول :ما ال يعارض قاعدة شرعية ,كاألكؿ باليميف.

أبو محمد الكمزاري
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الثاني :ما يعارض قاعدة شرعية ,كمكاتبة العبد ,فيي مف المصالح التحسينية ,قالوا :ىذه المصمحة
تعارض قاعدة شرعية ,ألف اإلنساف إذا كاتب عبده كأنو يبيع مالو بمالو ,فالعبد ماؿ لو ,والماؿ الذي يأتو

بو العبد ماؿ لسيده ,وىذا مخالؼ ومعارض لمقاعدة الشرعية.

وىذا التقسيـ مبني عمى تقسيـ عند األصولييف ,وىو أنيـ يقسٍّموف األمور الثابتة الشرعية إلى قسميف:

ما ال يخالؼ القياس ,وما يخالؼ القياس ,فإذا أثبتنا ىذا التقسيـ ىناؾ؛ أثبتناه ىنا في المصالح

التحسينية ,واذا قمنا ما قالو بعض المحققيف كشيخ اإلسبلـ ابف تيمية وابف القيـ ػ رحميما اهلل ػ:إنو ال يوجد
في الشريعة ما يخالؼ القياس؛ فإنا نقوؿ كذلؾ ىنا ال يوجد ىنا في المصالح التحسينية ما يعارض قاعدة

شرعية.

مسألة :ما فائدة المصالح التحسينية ؟ أو ما أىمية المصالح التحسينية ؟ أو لِ َـ جاء الشرع بالمصالح
التحسينية ؟
قاؿ أىؿ العمـ :إف المصالح التحسينية جاءت في الشرع ألمور:

ٔ) أف بالمصالح التحسينية يظير جماؿ األمة وكماليا وحسف أخبلقيا وبديع نظاميا ,والشؾ أف ىذه

األمة المحمدية تتميز عمى سائر األمـ بما جاء فييا مف تكميؿ وتزييف ,واف كاف بعض أىؿ ىذه األمة

أصبحوا يتركوف كماؿ األمة إلى ما دوف ذلؾ عند األمـ ,كاستخداـ المراحيض –أعزكـ اهلل -التي لـ تكف

تُعرؼ إال في ديار الكفار ,والتي يبوؿ فييا الرجؿ قائماً ثـ ينصرؼ مف مكانو وال يستجمر وال يستنجي,
وانتشر ىذا في بمداف المسمميف وخاصة في المطارات ,وحتى تجد بعض المسمميف اآلف مف يقمد في ىذا
األمر ,فبلشؾ أف المصالح التحسينية يظير بيا جماؿ األمة وكماليا .

ٕ) أف المصالح التحسينية خادمة لمحاجية والضرورية ,فالمحافظة عمى المصالح التحسينية ُيحافظ
عمى المصالح الحاجية ,وبالتالي يحافظ عمى المصالح الضرورية ,وباختبلؿ المصالح التحسينية تختؿ

المصالح الحاجية ,وبالتالي تختؿ المصالح الضرورية.

أبو محمد الكمزاري
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القسم الرابع :التكميميات

فبعضيـ يذكرىا وبعضيـ ال يذكرىا ,و التكميميات عند أىؿ الفف ىي :ما يحصؿ بو كماؿ األقساـ

الثبلثة المتقدمة.

واألصؿ في ىذا الباب عند أىؿ العمـ أف التحسينيات بالنسبة لمحاجيات مكمبلت ,أي :المصالح

التحسينية بالنسبة لمحاجيات مكممة ,وأف الحاجيات بالنسبة لمضروريات مكمبلت ,وليذا يمكننا القوؿ :أف

المصالح الحاجية أصمية مف جية ,ومكممة مف جية أخرى ,فيي باعتبار ذاتيا أصمية ,وباعتبار النظر إلى
الضروريات فيي تكميمية ,ألنيا مكممة لمضروريات ,ولذلؾ يقسـ أىؿ الفف المكمبلت إلى ثبلثة أقساـ:

ٔ) مكمبلت الضروريات :وىي ما يتـ بيا حفظ مقصد ضروري ,كتحريـ البدع ,فتحريميا يتـ بيا

مقصد حفظ الديف ,وتحريـ النظر إلى األجنبية يتـ بو حفظ العرض وىكذا.

ٕ) مكمبلت الحاجيات :وىي ما يتـ بيا حفظ مقصد حاجي ,كخيار البيع ,فيذا يتـ بو حفظ مقصد

ِ
الممؾ الذي ىو حافظ بدوف الخيار.

مكمبلت التحسينيات :كمندوبات الطيارة ,ففي الوضوء –مثبلُ -يستحب البداءة باليميف ,ولو بدأ
باليسرى فوضوئو صحيح ,لكف البداءة باليميف مكممة لمتحسيني الذي تقع بو الطيارة ,وكذلؾ –مثبلُ -غسؿ

الجنابة –وىي مف التحسينيات -فيو مكمبلت لتزينو وتكميمو ,كالبدء بالوضوء في الغسؿ فيو مكمؿ ليذا

التحسيني ,وكونو يغسؿ ثبلثاً مكمؿ لمتحسيني ,ألف األصؿ يحصؿ بواحدة ,فيبدأ بالشؽ األيمف فيذا مكمؿ
أيضاً ليذا التحسيني ,فالمكمبلت كما ذكرنا تنقسـ إلى ثبلثة أقساـ.

أبو محمد الكمزاري
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