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أ .د .شويش املحاميد

االجتهاد املقاصدي في القضايا الطبية التعليل بالشين في الفقه اإلسالمي أنموذجا

مقدمة
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وبعد فمنذ أن تبنيت موسوعة الكشف عن العلل أجدين شغوفا يف كل ما يتعلق به ولذلك
اخرتت موضوع التعليل ابلشني مقاصده وتطبيقاته يف الفقه اإلسالمي .
*األمهية واألهداف :يهدف هذا املوضوع إىل :
 -1بيان معىن علة الشني ومقاصدها .
 -2الكشف عن التطبيقات الفقهية لعلة الشني.
 -3الربط بني التعليل ابلشني ومقاصده
*حمددات البحث :نظرا إلمكانية اللبس بني هذا املوضوع واجلانب األخالقي للشني فإن املوضوع حمدد ابجلانب الفقهي فقط.
* منهجي يف البحث :اتبعت منهج االستقراء اجلزئي جلمع النماذج املنهج التحليلي للكشف عن عالقة هذه العلة ابلفقه النفسي
واالجتهاد املقاصدي
*حمتوايت البحث :يتكون هذا البحث من مقدمة وثالثة مباحث وخامتة على النحو اآلت
املبحث األول :معىن الشني ومشروعية التعليل به:
املطلب األول :معىن الشني لغة واصطالحا ،املطلب الثاين :مشروعية تعليل التحرمي بعلة الشني.
املبحث الثاين :مقاصد التعليل ابلشني:
املطلب األول  :عالقة الشني مبقصد العرض ،املطلب الثاين:الفقه النفسي للتعليل ابلشني،املطلب الثالث :عالقة الشني ابلضرر املعنوي
املبحث الثالث :تطبيقات التعليل ابلشني عند الفقهاء
املطلب األول :الصور املعنوية للشني القذف والشتم والتحقري ،املطلب الثاين :الصور املادية ذات العالقة ابلشني
املطلب الثالث  :اجلراحات الطبية اليت بين حكمها على علة الشني
اخلامتة  :النتائج والتوصيات
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المبحث األول :معنى الشين ومشروعية التعليل
به :املطلب األول :معىن الشني لغة واصطالحا ،املطلب الثاين :مشروعية تعليل التحرمي بعلة الشني ،املطلب الثالث  :ضوابط إعمال
علة الشني
املطلب األول :معىن الشني لغة واصطالحا واأللفاظ ذات الصلة
أوال  :الشني لغة :شانه شينا شوهه وعابه والشني :العيب والقبح وخالف الزين()1
اثنيا :علة الشني اصطالحا
أ) استعمل الفقهاء لفظ الشني بفتح الشني املشددة وفتح الياء مبعان أقرهبا إىل حبثي :
 -1التشويه :سواء كان ماداي كاملثلة وهي  :كل ما كان فيه تشويه للخلق من مسل عني أو فقئها أو بقر بطن أو قطع عضو وأمثال
قصاصا أم جمرد نكاية وعقوبة ،شفاء ٍ ٍ
هلوا( )2أو معنواي كالقذف وهو الرمي ابلزان على جهة
ذلك سواء كان ذلك
ً
لغل وحق أم عبثًا و ً
التعيري()3
ص إِ َىل الش ْخ ِ
ص .فَ َكا َن الذ ُّم نِ ْسبَةَ الن ْق ِ
ص()4
ب :الن ْق ُ
 -2العيب :قال الطويف  :الْ َعْي ُ
ب) معىن املركب :أما علة الشني فمعناها:ذلك الوصف الذي ربط الفقهاء به مايوجب النقص ماداي ومعنواي
اثلثا :األلفاظ ذات الصلة
5
نقيض الش ْ ِ
ني)6(.
االنكسار :كسر خاطره :أحزنه وأشجاه وآمله كسر اخلاطر أو القلب كدره وأغمه وفتته) (.والزين :الزيْ ُنُ :
ِ 1
اف والص ِ ِ ِ
ف ِ ِ
والعيب :يُستَ ْعمل ِمبَْع َىن :الش ْ ِ
ص
صِ :خ َال ُ
ص َمة( )والنقص :النُّو ُن َوالْ َق ُ َ ُ
نيَ ،وِمبَْع َىن الْ َو ْ
الزَاي َدةَ .ونَ َق َ
اد َكل َمةٌ َواح َدةٌ ،ه َي الن ْق ُ
ْ َ
2
ِ
َحلَ َق الْمالِ ِكيةُ ِابلت ْمثِيل بِِه تَ َع ُّم َد الش ْ ِ
ني الْ َم ْعنَ ِو ِي َك َح ْل ِق ِحلْيَ ِة َعْب ٍد
الش ْيءَُ ،ونَ َق ْ
وصَ .والنق َ
صتُهُ أَ َانَ ،وُه َو َمْن ُق ٌ
(وأ ْ َ
ب( )واملثلةَ :
يصةُ :الْ َعْي ُ

) 1جممع اللغة العربية :املعجم الوسيط504/1
) 2هيئة كبار العلماء :نزع القرنية من عني إنسان وزرعها يف عني آخر،جملة البحوث الفقهية جملد  7سنة ،2002ص31
) 3ابن القاسم :فتح القريب اجمليبص282
 ) 4الطويف:شرح خمتصر الروضة273/1
) 5دوزي :تكملة املعاجم العربية 83/9مادة كسر
 ) 6الفراهيدي :العني 783/7ابب الزاي والنون
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4
3
ِ
ِ
ِ
اىل ِيف الْ َم ِح ِ
{ه َو
ص َد ُر وقَ ْوله تَ َع َ
ََتج ٍر ،أ َْو َحلْ ِق َش ْع ِر أ ََم ٍة َرف َيع ٍة) ().واملنة :من املن وهو النقص( )واألذىَ :ما يُ ْؤذ َ
يض ُ
َصلُهُ الْ َم ْ
يك َوأ ْ

َي َش ْيءٌ ُم ْستَ ْق َذ ٌر َكأَنهُ يُ ْؤِذي َم ْن يَ ْقَربُهُ نُ ْفَرًة َوَكَر َاهةً َوالتأ َِذي أَ ْن يُ َؤثَِر فِ ِيه ْاألَذَى َوقَ ْو ُل عُ َمَر إاي َك َوالتأ َِذي
أَذًى} [البقرة ]222 :أ ْ
ِابلن ِ
اس يَُر ُاد بِِه الن ْه ُي َع ْن إظْ َها ِر أَثَِرهِ ِألَنهُ ُه َو ال ِذي ِيف ِملْ ِك ِه)5(.و العار :السبة والعيب ،يقال :عاره ،إذا عابه)6(.

 ) 1املوسوعة الكويتية237/29
 ) 2ابن فارس :مقاييس اللغة470/5مادة نقص
 ) 3املوسوعة الكويتية 25/23نقال عن الزرقاين وحاشية البناين  129 / 8و.147 / 6
 ) 4الرازي :خمرت الصحاح ص299مادة منن
 ) 5املطرزي :املعرب ص 23اهلمزة مع الذال
 )6ابن فارس :جممل اللغة642/1
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املطلب الثاين :مشروعية تعليل التحرمي بعلة الشني
أوال  :أدلة املشروعية :ثبت ابلقرآن الكرمي والسنة املطهرة حترمي الشني سواء كان نقصا معنواي أم ماداي
أ)

ِ
يل َه َذا َو ِعي ٌد بِتَ ْش ِو ِيه أَنِْف ِه يَ ْوَم
من القرآن الكرمي :قال تعاىل ( :سنسمه على اخلرطوم().القلم )16:قال ابن عاشورَ (:وق َ

ِِ
ِ ِِ
ض وجوهٌ وتَسوُّد وجوهٌ [آل عمران ]106 :وجعِل تَ ْش ِويهه ي ومئِ ٍذ ِيف أَنْ ِف ِه ِألَنه إَِّنَا ابلَ َغ ِيف َع َداوةِ الرس ِ
ول
ُ ُ َْ َ
َ ُ
ُ َ
الْقيَ َامة مثْ ُل قَ ْوله :يَ ْوَم تَْب يَ ُّ ُ ُ َ ْ َ ُ ُ
َ
َُ َ
ِ ِ ِ
ِِ ِ ِ
والطع ِن ِيف ِ
ك ُِمسي الْ ِكب أَنَ َفةً ا ْشتِ َقاقًا ِم ِن اس ِم ْاألَنْ ِ ِ
الدي ِن بِسبَ ِ
ف فَ ُجعلَ ْ
ب ْاألَنَ َفة َوالْك ِْبَايءَ ،وقَ ْد َكا َن ْاألَنْ ُ
َ ْ
ت َش ْوَهتُهُ
ْ
ف َمظْ َهَر الْك ْب َول َذل َ َ ْ ُ
َ
1
َيِ :م ْن َغ ِْري بََرص َوَال أَذًىَ ،وِم ْن َغ ِْري
ِيف َمظْ َه ِر آ َاثر كبايئه) ().وقال تعاىل ( :خرج بيضاء من غري سوء)(طه )22:قال ابن كثري (:أ ْ

اس ،و ُجم ِ
َش ْ ٍ
يَ ،و َغ ْريُُه ْم)2().
اه ٌدَ ،و ِع ْك ِرَمةُ ،وقَتَ َادةَُ ،والضح ُ
الس ِد ُّ
اكَ ،و ُّ
ني .قَالَهُ ابْ ُن َعب ٍ َ َ
ب)

من السنة الشريفة :عن أنس ،أن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -كان يقول" :اللهم إين أعوذُ َ ِ
الب ِ
ص واجلُنون،
بك من ََ

ذامِ ،
واجل ِ
ومن سيئ األس َقام" (.)3قال اخلطايب(:قلت يشبه أن يكون استعاذته من هذه األسقام ألهنا عاهات تفسد اخللقة وتبقي
ُ
الشني وبعضها يؤثر يف العقل وليست كسائر األمراض اليت إَّنا هي أعراض ال تدوم كاحلمى والصداع وسائر األمراض اليت ال جتري
جمرى العاهات وإَّنا هي كفارات وليست بعقوابت)4().
ت)

من املعقول :إن الشني يف ضرر نفسي معنوي ممنوع إجيادا ويزال وجودا.

املطلب الثالث :خصائص علة الشني وضوابطها
أ)

خصائص علة الشني

أوال  :هي وصف فالشني صفة تلحق املقذوف وأقاربه كما تتحقق يف صور أخرى.اثنيا :هي علة وجودية مبعىن إذا وجد الشني ترتب
عليه احلكم .اثلثا :هي علة العلة  :فالقذف علة احلد والشني هو علة القذف.رابعا :الشني يف اجلروح مادي ويف القذف معنوي
ب)

ضوابط علة الشني:حيثما وردت علة الشني فلها ضوابط ذكرها الفقهاء منها

) 1ابن عاشور  :التحريروالتنوير78/29
) 2ابن كثري  :تفسري القران العظيم280/5
) 3أبو داود :السنن650/2كتاب أبواب فضائل القرآن ابب يف االستعاذة حديث رقم( )1554وقال األرنؤوط  :اسناده صحيح.
) 4اخلطايب  :معامل السنن297/1
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أ .د .شويش املحاميد

يف الشجاج  :أن تكون يف الوجه والكفني وأن تكون فاحشة وأن تكون دائمة وأن ال جيب خبصوصها أرش قال اللحجي(الشني
احلاصل بسبب املوضحة ،فإنه ال جيب أرشه ،ألن هذه املوضحة قد أوجبت أعظم األمرين ،وهو القصاص ،فال توجب األرش
األهون )1().يف األسنان  :قال الزحيلي ( :وأما ما يرتتب على تغري السن من الشني كسواد أو اخضرار أو محرة ،ففيه أرش السن عند
احلنفية وحكومة عدل عند غريهم .وقيد املالكية إجياب التعويض يف اخلضرة أو االصفرار مبا إذا كانت مثل السواد عرفاً .ويف الصفرة
عند احلنفية حكومة)2().

ِ
ِِ
ال ْاأل ََد ِ
يف العبيد  :قال املرداوي (:و َشر ٍط َم ِش ٍ
نيَ .وِمْن َهاْ :إمهَ ُ
ب َوالْ َوقَا ِر ِيف أََماكن َها .نُص َعلَْيه ،ذَ َكَرهُ
َ َ

اجلَلَ ِ
بَ ،والصغِ ِري)3().
اخلَال ُل .قُلْت :لَ َعل الْ ُمَر َاد ِيف َغ ِْري ْ
ْ

 ) 1اللحجي :القواعد الفقهية ص80
 ) 2الزحيلي  :الفقه االسالمي وأدلته  5754/7نقال عن (البدائع ،7 /315 :الدردير 4 /278 :وما بعدها ،مغين احملتاج 4 /63 :وما بعدها ،كشاف
القناع ،6 /42 :املغين 8 /21 :وما بعدها).
3
ِ
ِِ
ض وذَ َه ِ
ك) ....انظر النص بكامله املرداوي  :اإلنصاف
اب َجا ِر َح ٍة ،أ َْو ِس ٍن ،أ َْو ِزَاي َدِت َما َوََْن ِو ذَل َ
) ذكر يف عيوب العبد املوجبة خليار العيب قَ ْولُهُ ( َكال َْمَر ِ َ
406/4
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المبحث الثاني :مقاصد التعليل بالشين
املطلب األول  :عالقة الشني مبقصد حفظ الدين والعرض
املطلب الثاين:الفقه النفسي للتعليل ابلشني
املطلب الثالث :عالقة الشني ابلضرر املعنوي
املطب األول :عالقة الشني مبقصد الدين والعرض
نص العلماء على شرط سالمة احلواس يف اإلمام وعللوا ذلك جاء يف املوسوعة الكويتية( :لِيَسلَم والَةُ الْ ِمل ِة ِم ْن َش ْ ٍ
اب َونَ ْق ٍ
ص
ني يُ َع ُ
َُْ
ي زدرى ،فَتَ ِقل بِِه ا ْهلي بةُ ،وِيف قِلتِها نُ ُفور ع ِن الط ِ
ِ
ُْم ِة)1().
َ
َْ َ َ َ ٌ َ
ص ِيف ُح ُقوق األ ُ
اعةَ ،وَما أَدى إِ َىل َه َذا فَ ُه َو نَ ْق ٌ
ُْ َ َ
موقف العامل من املعاصي خيتلف عن موقف غريه ملا يلحق الدين من الشني:قال
املرغيناين(:إجابَةَ الد ْع َوةِ ُسنةٌ .قَ َ
ال َ -علَْي ِه الص َالةُ
َ
اس ِم» فَ َال ي ْرتُكها لِما اقْرت َن ِهبا ِمن الْبِ ْدع ِة ِمن َغ ِريهَِ ،ك ِ
والس َالم « -من َمل ُِجيب الد ْعوةَ فَ َق ْد عصى أَاب الْ َق ِ
اجلِنَ َازةِ و ِاجبَةُ ِْ
اإلقَ َام ِة َوإِ ْن
َ ُ َ َ ََ َ ْ َ ْ ْ
َ
ََ َ
َ ُ َْ ْ ْ
ص َالة ْ َ
َ
ِ
حَ ِ
صِ ْبَ ،وَه َذا إذَا َملْ يَ ُك ْن ُم ْقتَ ًدى بِِه ،فَِإ ْن َكا َن ُم ْقتَ ًدى َوَملْ يَ ْق ِد ْر َعلَى َمنْعِ ِه ْم
احةٌ ،فَِإ ْن قَ َد َر َعلَى الْ َمنْ ِع َمنَ َع ُه ْمَ ،وإِ ْن َملْ يَ ْقد ْر يَ ْ
َ
ضَرِْتَا نيَ َ
أ
َخيْرج وَال ي ْقع ُد؛ أأل َّ أ
ك أش أ
ب الْم ْع أ أ
ني)()2
صيَة َعلَى ال ُْم ْسل أم َ
َن أِف َذل َ ُ
ني الدي أن َوفَ ْت ُ
ح ََب أ َ
ُُ َ َ ُ
املطلب الثاين :الفقه النفسي واجلمايل للتعليل َبلشني
أوال :أثر الشني يف تقليل رغبة الرجال ابلنساء املرتبط جبماهلن :قال العز بن عبد السالم :وهو يقارن بني ضرر ترك شراء ماء واابحة
ضرر الْغَ ْ ِ
ضَرِر الْ َم َشق ِة بِظُ ُهوِر
ْب بِ َدانَ ٍق ُدو َن َ
التيمم ألجل دانق وبني اابحة التيمم لتاليف الشني الذي يسببه ماء الوضوء( َوَال َشك أَن َ َ َ
ِ ِ ِ
ِِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ضرر الش ْ ِ
الش ْ ِ
وم إ َىل
نيَ ،وإِبْطَاء الْ ُْبءَ ،وشدة الض َىنَ ،وَال سي َما إ َذا ظَ َهَر الش ْ ُ
ني يَ ُد ُ
ني ِيف ُو ُجوه الن َساء الالِت ن َفاقُ ُهن ِيف ََجَاهلنَ ،م َع أَن َ َ َ
ِ
ضرر الْغَ َ ِ
احلَ ِال )()3
ص ِرُم ِيف ْ
ْب ِابلدانَ ِق يَْن َ
الْ َم َماتَ ،و َ َ َ

) 1املوسوعة229/6
) 2ابن اهلمام  :فتح القدير 12/10
 ) 3العز بن عبد السالم(امللقب بسلطان العلماء (املتوىف660 :ه )) :قواعد األحكام يف مصاحل األانم ،ج2ص13
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ِ
اثنيا :إن مرتبة دفع الشني أوىل من مرتبة قصد التزين :قال ابن اهلمام (:الرتِجيل الزائِ ُد ال ِذي َخيْرج َإىل ح ِد ِ ِ
ص ِد
الزينَة َال َما َكا َن ل َق ْ
َ
ُُ
ْ ُ
ث ،ه َذا وَال تَ َالزم بني قَ ِ
اجلم ِال ،وقَص ِد ِ ِ
دفْ ِع أَذَى الشع ِر والش ِ
ص ُد ْاألَو ُل لِ َدفْ ِع الش ْ ِ
ني َوإِقَ َام ِة َما بِِه الْ َوقَا ُر َوإِظْ َه ُار النِ ْع َم ِة
َ
ُّع َ َ ُ َ َْ َ ْ
الزينَة ،فَالْ َق ْ
صد َْ َ َ ْ
ْ َ ْ
ُشكْرا َال فَ ْخرا ،وُهو أَثَر أ ََد ِ
ب الن ْف ِ
ض ْع ِف َها)1()،
س َو َش َه َامتِ َهاَ ،والث ِاين أَثَ ُر َ
ً َ َ ُ
ً
ال اي فَ ِ
ف ُم ْسلِ ًما بِغَ ِْري ِ
يث أ َْو َاي َسا ِر ُق)
اثلثا :الشني يسبب األذى النفسي :قال املرغيناين( :إ َذا قَ َذ َ
اس ُق أ َْو َاي َكافُِر أ َْو َاي َخبِ ُ
الزَان فَ َق َ َ
اس ِيف ْ ِ
ني بأ أهَ ،وَال َم ْد َخل لِْل ِقيَ ِ
ُوىل ِألَنهُ ِم ْن ِجْن ِ
ِألَنهُ آ َذاهُ َوأَ ْْلَ َق َّ
س
ب الت ْع ِز ُير ،إال أَنهُ يَْب لُ ُغ ِابلت ْع ِزي ِر َغايَتَهُ ِيف ْ
اجلِنَايَِة ْاأل َ
الش َْ
احلُ ُدود فَ َو َج َ
َ
ِ ِِ ِ
اإلم ِام (ولَو قَ َال اي ِمحار أَو اي ِخْن ِزير َمل ي عزر) ِألَنه ما أُ ْحلِق الش ِِ ِ
ما َِجيب بِِه ْ ِ ِ ِ
يل ِيف
َ َ ُ ْ َ ُ ْ َُ ْ ُ َ َ ْ ُ
ْي َإىل ِْ َ َ ْ
َ ُ
احلَدَُّ ،ويف الثانيَة :الرأ ُ
ني به للت يَ ُّق ِن بنَ ْفيهَ .وق َ
ِ
ِ
أ
ِ
عرفِنَا ي عزر أألَنَّهُ ي ع ُّد َشي نًا ،وقِيل إ ْن َكا َن الْمسب ِ
كَ ،وإِ ْن َكا َن ِم ْن
ْح ُق ُه ْم الْ َو ْح َ
شةُ بأ َذلأ َ
وب م ْن ْاألَ ْشَراف َكالْ ُف َق َهاء َوالْ َعلَ ِوية يُ َع َّزُر ألَنَّهُ يَل َ
َ ُْ ُ
ُْ ُ َ ُ
َُ ْ َ َ
الْ َعام ِة َال يُ َعزُر)()2
ِ ِ
رابعا :يصح النكاح بفعل األمر خبالف البيع :قال ابن اهلمام ( :إن لَ ْفظَةَ ْاألَم ِر ِيف النِ َك ِ ِ
ح ِاب ْخلِطْبَ ِة
اح ُجعلَ ْ
ْ
اح َال يُ َ
صر ُ
ت إجيَ ًااب؛ ألَن الن َك َ
ظ طَلَبِ ِه :أَع ِين زِوج ِين مساومةً بل َْحت ِقي ًقا فَاعتِب إجياابِِ .خب َال ِ
فِ ِيه ،وطَلَبه إال ب ع َد مر ٍ
ف الْبَ ْي ِع
استِ َخ َارةٍ َغالِبًا فَ َال يَ ُكو ُن لَ ْف ُ
اج َعات َو ََت َُّم ٍل َو ْ
ُْ َ َ ً
َ ُ ُ َ ْ َُ َ
ْ َ ْ ُ َ ََ َ ْ
اب ْاآلخ ِر ،وعلَى ه َذا َال يتِ ُّم فَر ُق الْمصنِ ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِِ
ين
َال يَ ُكو ُن َم ْسبُوقًا مبِِثْ ِل ذَل َ
ف؛ ألَنهُ َمْب ِ ٌّ
ك فَ َكا َن ْاأل َْم ُر فيه ُم َس َاوَمةً فَ َال يَت ُّم الْ َع ْق ُد مبُ َجرد َج َو ِ َ َ َ َ
َ ْ َُ
اح ب ع َد إجيابِِه ي ل أ
ِ
ِِ ِ
ْح ُق َّ
ني أَب ْأل َْولأيَ أاء )3()،ومنه أيضا { َوإِذا جدع أَنفه فَجعل أن ًفا من فضة
الش َْ
َعلَى َك ْونه تَ ْوك ًيالَ .وأَما الْ َف ْر ُق ِِبَن َرد الن َك ِ َ ْ َ ُ
ِإل َزالَة الشني َال يكره َولَو جعل من الذ َهب َال يكره أَيْضا ِألَنهُ إِذا َكا َن من الْفضة يننت فَرخص ِيف ذَلِك َوِيف عني َه َذا ورد ْاألَثر)()4
5
ول هللاِ
)عن ُمحَي ٍد ،قَ َال :سئِل أَنَس بن مالِ ٍ
ب َر ُس ُ
ك َه ْل َخ َ
قال الدهلوي( :أَن العري شني واللباس زين َوظُ ُهور السوأتني َعار)( َ ْ ْ
ُ َ ُ ُْ َ
ضَ

الَ " :ال َمل ي ِشْنه الشيب " .قَ َ ِ
ب أَبُو
ال :يُ َق ُ
ني ُه َو؟ قَ َ
صلى هللاُ َعلَْي ِه َو َسل َم؟ قَ َ
الُ )2( :كلُّ ُك ْم يَكَْرُههَُ ،و َخ َ
يلَ :اي أ ََاب محََْزَةَ :و َش ٌْ
َ
ضَ
َْ ُ ْ ُ
ال :فَق َ
ِ
ب عُ َم ُر ِاب ْحلِن ِاء ()6
بَ ْك ٍر ِاب ْحلِناء َوالْ َكتَِمَ ،و َخ َ
ضَ
 ) 1ابن اهلمام  ،فتح القدير347/2
 ) 2املرغيناين :اهلداية (مع فتح القدير)347/5
 ) 3ابن اهلمام  :فتح القدير250/6
 ) 4السمرقندي :حتفة الفقهاء 343/3
 ) 5الدهلوي  :حجة هللا البالغة ص87
 ) 6امحد  :املسند 212/20ح()12827وقال األرنؤوط :صحيح على شرط البخاري
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املطلب الثالث :عالقة الشني َبلضرر املعنوي
ِ ِ
ِ ٍ
ِِ ٍ ِ ٍ
ِ
ض ِاء الْ ُمتَ َف ِرقَ ِةَ ،وَه َذا الْ َم ْع َىن يَ ْستَ ِوي فِ ِيه
ب الد َم ل َك ْوهنَا ُربُ َع ْاأل ْ
َع َ
قال الكاساين(أَن قَلْ َم أَظَافري يَد َواح َدة ،أ َْو ر ْج ٍل َواح َدة إَّنَا أ َْو َج َ
الْمجتَ ِمع والْمتَ َف ِر ُق ،أََال تَرى أَهنُما استَ واي ِيف ا ْألَر ِش ِِبَ ْن قَطَع َخَْسةَ أَظَافِري متَ َف ِرقَ ٍة فَ َك َذا ه َذا ،وَهلما أَن الدم إَّنَا َِجيب ِابرتَِف ٍ
اق َك ِام ٍل،
َ
ُ ْ
ْ
َُ
َ َ ْ ََ
َ َ َُ
ُْ َُ ُ
َ َ
ِ ِ
ِ
ِ
ك َش ٌْ ِ
ب بِِه َكف َارةٌ َكا ِملَةٌ)1() ،
ك ِابلْ َقلْ ِم ُمتَ َف ِرقًا؛ ألَن ذَل َ
ص ُل ذَل َ
َوَال ََْي ُ
ني َويَصريُ ُمثْ لَةً ،فَ َال َجت ُ

ِِ
ِ ِ
ِ
جاء يف املوسوعة الكويتية ( :لِْلح ِر الْبالِ ِغ الْعاقِل قَطْع ِس ْلع ٍة  -أ ٍ ِ ِ
َي َوَرم َوََْن ِوه  -م ْن َج َسده الَ َخطََر ِيف قَطْع َهاَ ،والَ ِيف تَ ْرك َها ،ألن لَهُ
ُ َ
ُ َ َ
ْ

ضا ِيف إَِزالَِة الش ْ ِ
ني)2()،
َغَر ً

 ) 1الكاساين :بدائع الصنائع194/2
 ) 2املوسوعة53/34
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المبحث الثالث :تطبيقات التعليل بالشين عند الفقهاء
املطلب األول :الصور املعنوية للشني القذف والشتم والتحقري،
املطلب الثاين :الصور املادية ذات العالقة ابلشني
املطلب الثالث :اجلراحات اليت بين حكمها على علة الشني
املطلب األول :الصور املعنوية للشني القذف والشتم والتحقي
نص الفقهاء على أن علة حد القذف هي إحلاق الشني ابلغري بقطع النظر إن كان املقذوف حيا أو ميتا اذا حتقق للشني هبذا القذف
ومن ذلك
أوال :تعليل حد القذف ِبنه يلحق الشني()1قال الكرابيسي( :أَن ْاألَب مَت َكا َن ُْحمصنًا وقَ َذفَه إنْسا ٌن فَ َق ْد صح الْ َق ْذ ُ ِ
ني
فَ ،وأُ ْحل َق الش ْ ُ
َ ََ
َ
َ َ ُ َ
ِ
ٍ
ف لَيس ِ
ِِ
ِابِالبْ ِن و ْاأل ِ
ص ِح ٍ
يح تَ َعل َق بِِه ْ
احلَدُّ) وقال ( :إذَا قُ ِذ َ
َبَ ،والش ْ ُ
يحا؛ ألَنهُ
ف الْ َعْب ُد ِيف نَ ْفسه فَالْ َق ْذ ُ ْ َ َ
ص َل بَِق ْذف َ
ني إذَا َح َ
صح ً
َ
ِ ِِ
ف َغري حمُْص ٍن ،فَلَم َِجي ِِ ِ
ِ
احلَدُّ)2( ).فعلل حد القذف ابلشني وجودا وعدما
ب ْ
َ
ص َاد َ ْ َ َ
ْ ْ
ب ِب ْحلَاق الش ْني به َحدٌّ ،فَ َال َجي ُ
ِ
(وَم ْن أَقَر ِابلْ َق ْذف ُُث َر َج َع َملْ يُ ْقبَ ْل ُر ُجوعُهُ
اثنيا :وعلل الفقهاء عدم قبول الرجوع عن اإلقرار ابلقذف لتعلقه ابلشني :قال ابن اهلمامَ :
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
الرج ِ ِِ ِ
ِِ
ِ ِِ
يل
ص َح ِق اَّلل تَ َع َاىل ألَنهُ َال ُم َكذ َ
ألَن للْ َم ْق ُذوف فيه َحقًّا فَيُ َكذبُهُ ِيف ُّ ُ
وع خب َالف َما ُه َو َخال ُ
ب لَهُ فيه) فَيُ ْقبَ ُل ُر ُجوعُهَُ ،وأَما الت ْعل ُ
ِ
يد أَ ْن يُْب ِطلَهُ فَ َال يُ ْقبَ ُل ِمْنهُ فَيُ ْش ِك ُل
ِِبَنهُ ِاب ِْإلقْ َرا ِر أ ْ
ني ِابلْغَ ِْري َوِاب ُّلر ُج ِ
وع يُِر ُ
ت َحق الْغَ ِْري ُُث يُِر ُ
َحلَ َق الش ْ َ
يد أَ ْن يُْبط َل َحق الْغَ ِْري فَالْ َم ْع َىن أَنهُ أَثْبَ َ
علَي ِه ُّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َحلق الشني َال أَثَر لَه ،بل ْ ِ
ت َح ُّق ْاآل َد ِم ِي فَ َال يُ ْقبَ ُل إبْطَالُهُ،
احلَاص ُل أَنهُ لَما أَ ْحلَ َق الش ْ َ
ني ثَبَ َ
َْ
الر ُجوعُ يف ْاإلقْ َرار حبَق اَّلل تَ َع َاىلَ ،وَك ْونُهُ أ َْ َ ْ َ َ ُ َ ْ
ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ ِ
ال َح ِق الْغَ ِْري)()3
الر ُج ِ
ض ُّمنِ ِه إبْطَ َ
س َغ ْريُُُ ،ث ْامتِنَاعُ ُّ
فَِإ ْحلَ ُ
س إال لتَ َ
وع لَْي َ
اق الش ْني ََتْثريُهُ يف إثْبَات َحق ْاآل َدم ِي لَْي َ

ال اي فَ ِ
ف ُم ْسلِ ًما بِغَ ِْري ِ
اس ُق أ َْو َاي
اثلثا :تعليل مشروعية التعزير على الشتم والتحقر ألنه يلحق الشني :قال املرغيناين( :إذَا قَ َذ َ
الزَان فَ َق َ َ
اس ِيف ْ ِ
ني بأ أهَ ،وَال َم ْد َخل لِلْ ِقيَ ِ
يث أ َْو َاي َسا ِر ُق) ِألَنهُ آذَاهُ َوأَ ْْلَ َق َّ
َكافُِر أ َْو َاي َخبِ ُ
الش َْ
ب الت ْع ِز ُير ،إال أَنهُ يَْب لُ ُغ ِابلت ْع ِزي ِر َغايَتَهُ
احلُ ُدود فَ َو َج َ
َ
) 1السرخسي :املبسوط .113-112/9
) 2الكرابيسي النيسابوري احلنفي (املتوىف570 :ه ):أسعد ،الفروق ،احملقق :د .حممد طموم،راجعه :د .عبد الستار أبو غدة،الناشر :وزارة األوقاف
الكويتية،الطبعة :األوىل1402 ،ه 1982 -م ،ج 1ص305
) 3ابن اهلمام  :فتح القدير 328/5
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اجلِنَاي ِة ْاأل َ ِ ِ ِ
س ما َِجيب بِِه ْ ِ ِ ِ
ِ ِ
ُحلِ َق
ال َاي ِمحَ ُار أ َْو َاي ِخنْ ِز ُير َملْ يُ َعزْر) ِألَنهُ َما أ ْ
(ولَ ْو قَ َ
ِيف ْ َ
ْي َإىل ْاإل َمام َ
ُوىل ألَنهُ م ْن جنْ ِ َ ُ
احلَدَُّ ،ويف الثانيَة :الرأ ُ
الشني بِِه لِلت ي ُّق ِن بِنَ ْفيِ ِه .وقِيل ِيف عرفِنَا ي عزر أألَنَّه ي ع ُّد َشي نًا ،وقِيل إ ْن َكا َن الْمسبوب ِمن ْاألَ ْشر ِ
اف َكالْ ُف َق َه ِاء َوالْ َعلَ ِوي ِة يُ َعزُر ِألَنهُ يَلْ َح ُق ُه ْم
ُْ
َ
َ ُْ ُ ْ َ
َ َ ُْ ُ َ ُ ُ ُ َ ْ َ َ
ِ
كَ ،وإِ ْن َكا َن ِم ْن الْ َعام ِة َال يُ َعزُر)()1
الْ َو ْح َشةُ بِ َذل َ
املطلب الثالث  :اجلراحات اليت بين حكمها على علة الشني
 -1الشجاج يف الوجه والكفني:قال املرغيناينِ ِ ِ :
ْس لُغَةًَ ،وَما َكا َن ِيف َغ ِْري الْ َو ْج ِه َوالرأ ِ
ص ِابلْ َو ْج ِه َوالرأ ِ
ْس يُ َسمى
اج ََتْتَ ُّ
َ
(هذه الش َج ُ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ب
احلَِقي َق ِة ِيف الص ِح ِ
احةًَ ،و ْ
ب َعلَى ْ
يحَ ،حَت لَ ْو َحتَق َق ْ
ت ِيف َغ ِْريمهَا ََْن ُو الساق َوالْيَد َال يَ ُكو ُن َهلَا أ َْر ٌ
جَر َ
ْم ُمَرت ٌ
ش ُم َقد ٌرَ ،وإَّنَا َجت ُ
احلُك ُ
ِ ِ
ِ ِ ِ ِ
يف وُهو إَّنَا ورَد فِيما َخيْتَ ُّ ِِ ِ
احلُكْم فِ َيها لِم ْع َىن الش ْ ِ
ني ال ِذي يَلْ َح ُقهُ بِبَ َق ِاء أَثَ ِر
ُح ُك َ
ومةُ الْ َع ْدل ألَن الت ْقد َير ابلت ْوق َ َ َ َ َ
َ
ص هب َماَ ،وألَنهُ إَّنَا َوَرَد ْ ُ
2
ِ
ب وهو الْع ْ ِ ِ ِ
ِ
اجلِراح ِة ،والشني َخيْتَ ُّ ِ
ت
استَ ْو َعبَ ْ
َْ َ َ ُْ
(وَم ْن َشج َر ُج ًال فَ ْ
ص مبَا يَظْ َه ُر مْن َها ِيف الْغَال ِ َ ُ َ ُ
ض َوان َه َذان َال س َو ُامهَا)( )وقال املرغيناين َ :
ِ ِ
ِ
اجلَانِبَ ْ ِ
ئ ِم ْن أ ِ
ني
ين الش ِ
َي ْ
وج ِاب ْخلِيَا ِر ،إ ْن َشاءَ اقْ تَص مبِِ ْق َدا ِر َشجتِ ِه يَْب تَ ِد ُ
الشجةُ َما بَْ َ
ب َما بَْ َ
اج فَالْ َم ْش ُج ُ
ني قَ ْرنَْيه َوه َي َال تَ ْستَ ْوع ُ
ني قَ ْر َْ
ِ
َشاء ،وإِ ْن َشاء أَخ َذ ْاألَر ِ
وجبةٌ لِ َكوِهنَا م ِشينَةٌ فَ َق ْط فَي زداد الشني بِ ِزايد ِِتَا ،وِيف ِ ِِ
اج ِزَاي َدةٌ َعلَى
ين الش ِ
استي َفائه َما بَْ َ
ََْ ُ ْ ُ َ َ َ ْ
َ َ َْ
ش) ألَن الشجةَ ُم َ ْ َ
َ َ
ني قَ ْر َْ
ِ
ِ
ِِ
ِِ
ِ ِ ِ ِِ
ص فَيُ َخري َك َما ِيف الشال ِء َوالص ِح َ ِ ِ
وج فَيَ ْن تَق ُ
َما فَ َع َلَ ،وَال يَ ْل َح ُقهُ م ْن الش ْني اب ْستي َفائه قَ ْد َر َحقه َما يَ ْل َح ُق الْ َم ْش ُج َ
يحةَ ،ويف َعكْسه ُخيَريُ
ُ
ضا ِألَنهُ يَتَ َعذ ُر ِاال ْستِي َفاءُ َك ِام ًال لِلت َع ِدي َإىل َغ ِْري)3( ).
أَيْ ً
 -2غري الوجه والكفني الشني فيه انقص:قال السرخسي ( :وِيف ثَ ْد ِي الرج ِل حكْم ع ْد ٍل ويسمى الث ْن ُدوَة أَي ِ
س فِ ِيه
َ ًْ
َ
ُ ُ ُ َ َُ َ
ضا؛ ألَنهُ لَْي َ
اب عاد ًة لَ ِكن فِ ِيه ب عض ْ ِ ِ
ِ
ال َك ِامل فَِإنه مستُ ِ
الش ْ أ
ض َّ
ني
ور ِابلثيَ ِ َ َ
صَ
يما يَْب َقى م ْن أَثَِرهِ بَ ْع َد الْ َقطْ ِع بَ ْع ُ
َْ َ
َمْن َف َعةٌ َم ْق ُ
ودةٌَ ،وَال ََجَ ٌ ٌ ُ َ ْ ٌ
اجلَ َمالَ ،وف َ
فَي ِجب ِحب ْك ِم ع ْد ٍل ِابعتِبا ِرهِ )4().وأحياان يعب عن هذه بنقص اجلمال قال السرخسي ِ :
ال ُكلُّهُ بَ ْل يَتَ َمك ُن
ت بِِه ْ
اجلَ َم ُ
(وَك َذل َ
َ ُ ُ َ
ك َال يَ ُفو ُ
َْ
َ
فِ ِيه النُّ ْقصا ُن؛ ِأل ْ ِ ِ ِ
ْم َع ْد ٍل)()5
َ
َجله َجي ُ
ب ُحك ُ
ِ
ومة الْع ْدل)()6
اجلمال ِيف ْ
(وإِن َكانَت حلية يَقع هبَا ْ
اجلُ ْملَة َوَال يَقع هبَا الشني جتب ف َيها ُح ُك َ
قال الكاساين َ :
 ) 1املرغيناين :اهلداية (مع فتح القدير)347/5
 ) 2املرغيناين  :اهلداية مع الفتح287/10
 ) 3املرغيناين  :اهلداية مع الفتح238/10
 ) 4السرخسي  :املبسوط 83/26
 )5السرخسي  :املبسوط 83/26
 ) 6السمرقندي  :حتفة الفقهاء108/3
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املطلب الثاين :الصور املادية ذات العالقة َبلشني
ض ٍو ظَ ِ
أوال :تعليل إابحة التيمم للمريض بلحوق الشني :له شرطانَ -1:ش ٌْ ِ
اه ٍر()1
ش ِ-2.يف عُ ْ
ني فَاح ٌ
ِ
وضوء َم َعه من فَوت الروح إِ َىل شني ظَاهر ْيبقى ابلعضوَ ،وأما إِن َكا َن يتأمل ِيف
قال ابن
الدهان(:ويتَ يَمم من الْ َمَرض الذي خيَاف من الْ ُ
َ
2
ِ
ِ
ف الش ْ ِ
ْ
(خ ْو ُ
لزمه (الْ ُ
وضوء))( )وقال العز بن عبد السالم معددا مراتب االعذار املبيحة للتيممَ :
ني إ ْن َكا َن َابطنًا َملْ
احلَال من أَمن الْ َعاقبَة َ

ِ ِِ ِ
ِ
ف والْم ْختَ ُار ِْ
اإل َاب َحةُ)3()............
يَ ُك ْن عُ ْذ ًراَ ،وإ ْن َكا َن ظَاهًرا فَفيه خ َال ٌ َ ُ
ض ٍو ظَ ِ
ِ
ف الت لَ ِ
اه ٍر َك َس َو ِاد الْيَ ِد
(و ْاعتَََب الشافِعِ ُّي َخ ْو َ
ني َعلَى عُ ْ
ف) أ َْو ش َ
ورد احلنفية اابحة التيمم بعلة الشني :قال الكمال ابن اهلمام َ
وََن ِوهِ (وهو مردود بِظَ ِ
ِِ
ني َم ِر ٍ
اه ِر الن ِ
ف
َ ْ َ َُ َُْ ٌ
{وإِ ْن ُكْن تُ ْم َم ْر َ
يض َخيْ َشى الت لَ َ
ضى} [النساءْ ]43 :اآليَةُ َال تُ َقيِ ُد فيه بَْ َ
ص) إ ْذ قَ ْوله تَ َع َاىل َ
ِابِال ْستِ ْع َم ِال أ َْو ِ
الزَاي َدةَِ ،ولَ ْوَال َما عُلِ َم قَطْ ًعا ِم ْن أَن َش ْر ِعيةَ الت يَ ُّم ِم لِلْ َم ِر ِ
ج إَّنَا يَتَ َحق ُق ُمهَا يَ ُق َوال ِن
احلََرِج َعْنهُ َو ْ
صةٌ لِ َدفْ ِع ْ
يض إَّنَا ُه َو ُر ْخ َ
احلََر ُ
إن َحتقُّق ه ِذهِ ْ ِ ِ
ِ
ت َح ِقي َقةً فَ َال بُد ِم ْن ْاعتِبَا ِرهِ)4() .
ص ِر فَ َال يُ ْعتََبَُ .ولَهُ أَن الْ َع ْجَز َاثبِ ٌ
احلَالَة َاندٌر ِيف الْم ْ
َ َ َ
ضَرر
مهر شني للنسبُ ،ث َ
اثنيا :حق األولياء يف االعرتاض عل املهر إذا رضيت الزوجة ِبقل من مهر املثل:قال ابن الدهان( :نقصان الْ ْ
ِ
ِ
بنساء عشريِتاُ ،ث تَ ْق ِرير الْ ْ ِ
عبارة َعن
عشرة حق الش ْرعَ ،وإِ َىل مهر الْمثل حق ْاأل َْوليَاء لتأثرهم بِه ،ونسلم أَن الْ ْ
مهر َحق َها لكنه َ
مهر إ َىل َ
ِ
ص َار َكالزَكاةِ جتب هلل َوالْ َو ِاجب ل ْل ُف َقَراء)5().
الْ َواجبَ ،والْ َك َالم ِيف الْ ُو ُجوبَ ،و َ
ٍ ِ
ث ِعْن َد الْ ُم ْش َِرتي َوَما َال
ب الرد َعلَى الْبَائِ ِع َيَْنَ ُع الرد إ َذا َح َد َ
اثلثا :خيار العيب املبيح رد املبيع للشني:قال الزركشي ُ ( :ك ُّل َعْيب يُوج ُ
ث ِعْن َد الْ ُم ْش َِرتي)6()....... ،
فَ َالَ ،وَما َال يَُرُّد بِِه َعلَى الْبَائِ ِع َال َيَْنَ ُع الرد إ َذا َح َد َ

) 1السيوطي  :االشباه والنظائر ص81
 ) 2ابن الدهان (املتوىف592 :ه ):حممد ،تقومي النظر يف مسائل خالفية ذائعة ،ونبذ مذهبية انفعة ،احملقق :د .صاحل بن انصر بن صاحل اخلزمي ،ط،1
1422ه 2001 -م،ج 1ص.214
 ) 3العز بن عبد السالم(امللقب بسلطان العلماء (املتوىف660 :ه )):أبو حممد عز الدين ،قواعد األحكام يف مصاحل األانم،راجعه وعلق عليه :طه عبد
الرؤوف سعد، ،ط 1414 /ه ،1991 -ج2ص13
 ) 4ابن اهلمام  :فتح القدير124/1
 ) 5ابن الدهان :تقومي النظر 68/4
 ) 6الزركشي  :املنثور يف القواعد الفقهية 108/3
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الخاتمة:
تبني يل بعد البحث والتمحيص أن تتبع هذه العلة يكشف عن طبيعة االجتهاد املقاصدي وأن مقصد اجلمال من حيث الوجود
يقابله من حيث العدم منع الشني حيثما حتقق.وأن تناثر الفروع الفقهية ينيبء عن سراين االجتهاد املقاصدي كالروح للفقه.
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االجتهاد المقاصدي في السنة النبوية في

العهد النبوي
إعداد:
أ.د .عبدالرزاق خليفة الشاجيي
كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية–جامعة اللويت
اللويت
Email: dr.shayji@hotmail.com

Ref: 9/2019/812

االجتهاد املقاصدي في السنة النبوية في العهد النبوي

أ .د .عبدالرزاق خليفة الشايجي

مقدمة:
بسم هللا والصالة والسالم على حممد ومن وااله ،وبعد:
ففي ظل التطور النوعي واملتشابك يف جمرايت احلياة املعاصرة ،تعظم احلاجة إىل مواكبة ذاك التطور مبا يعني املسللم عللى إماملة هينل
وهنياه بال تعارض بني املراه واملتاح ،وملا كان االجتهاه املقاصدي هو موضوع مؤمتران ،فقد خصصت ورميت للحديث عن االجتهاه
املقاصدي يف العهد النبوي .
وابتللدامل ي يعللرت املتقللدمون االجتهللاه املقاصللدي يعتبللار تركيبل  ،ولللنا اجتهللد املعاصللرون يف تعريفل  ،ولعللل ه تعريل هللو تعري ل
الدكتور نور الدين اخلاهمي حيث عرف بقول "العمل مبقاصلد الشلريعة وااللتفلات إليهلا ،واالعتلداه علا يف عمليلة االجتهلاه الفقهلي،
و هو اعتبار املقصد ومراعات يف عملية استنباط األحكام"(.)1
ويعترب االجتهاه املقاصدي من صميم صول االستدالل الدينية ،إذ ن املقاصد هي علل الشرائع "والقرآن وسنة رسول هللا صلى
هللا علي وسلم مملوآن من تعليل األحكام يحلكم واملصاحل نصوصا و حكاما ومرائن وتعليالت مبا يزيد على ل

موضع بطر

متنوعة"( .)2كما ن ال ميكن تصور املعلول بدون علت  ،فاملقصد مع احلكم بدملا وانتهاملا .واملقاصد تتداخل مع صول االستدالل،
يف القرآن والسنة( ،)3واإلمجاع( ،)4والقياس من جهة املناسبة وحتقيق مناطها( ،)5واالستحسان

()6

واملصاحل املرسلة ،والعرت

()7

والنرائع منعا وفتحا .كما ن املقاصد هي معرفة املآالت ،ومعرفة املآالت معترب شرعا ،سوامل كان مآل الشيمل إىل املوافقة و
املخالفة(. )8فاملقاصد لب الشريعة ،وي يفعل شيئا من عزل املقاصد عن صول األهلة انسبا إايها إىل العقل اجملره ،فما من مسألة
إال وهلا شاهد من الشرع ،وإمنا يكون اخلالت يف هرجت وماهيت وكنلك املقاصد أبنواعها.

( )1االجتهاه املقاصدي ضوابط وجماالت  . 34و نظر تعري

حممد ساي ولد الدهو حباث وومائع املؤمتر العام ،اجمللس األعلى للشئون اإلسالمية ،7

وتعري مها الصيفي االجتهاه املقاصدي يف عصر اخللفامل الراشدين  ،144والدكتور ُح ْسن العصيمي املنهج املقاصدي  ، 52والدكتور عبد السالم
آايت االجتهاه املقاصدي مفهوم وجماالت وضوابط .www.maghress.com/attajdid9288.jsessionnid
( )2مفتاح هار السعاهة  ، 22/2بتصرت.
( )3اتريخ املناهب اإلسالمية أليب زهرة . 376
( )4بداية اجملتهد البن رشد .5/1
( )5النظم اإلسالمية لصبحي الصاحل . 240
( )6صول الفق أليب زهرة . 208
( )7ضوابط املصلحة للبوطي . 83
( )8املوافقات للشاطيب  140/4بتصرت.

13
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أ .د .عبدالرزاق خليفة الشايجي

نشأة علم المقاصد
نشأ علم املقاصد مع بداية الوحي يف تعليل األحكام يف القرآن والسنة  ،ومن عظم شواهد ذلك يف املطالب الكربى تعليل الرسالة
النبوية بكوهنا رمحة للعاملني يف مول تعاىل﴿ :وما رسلناك إال رمحة للعاملني﴾( ،)1وبيان مقاصد الشارع من إرسال الرسل وإنزال
الكتب وبيان العقائد واألحكام ،كقول تعاىل ﴿وما خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون﴾( ،)2ويف املطالب الفروعية كقول تعاىل
﴿إذن للنين يقاتلون أبهنم ظلموا﴾( ، )3ومول ﴿ فلما مضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي ال يكون على املؤمنني حرج يف زواج
هعيائهم إذا مضوا منهم وطرا وكان مر هللا مفعوال﴾()4ومراعاة التيسري يف التدرج يف التشريع ،والنسخ وحنو ذلك .
ويف السنة مول النيب صلى هللا علي وسلم " ال ضرر وال ضرار " ،كمقصد كبري يف نفي الضرر ،ويف الفروع مول " :انظر إليها فإن
حرى ن يؤهم بينكما"()5وسيأيت بيان األهلة على ذلك رفعا وومفا.
وكان إبراهيم النخعي املتوىف سنة  96هل وهو من كبار علمامل الطبقة األوىل من التابعني يقول":إن حكام هللا تعاىل هلا غاايت هي
حكم ومصاحل راجعة إلينا"( ، )6مث تتابع العلمامل على اعتبار املقاصد أتصيال وتفريعا  ،لكن ي تكن ذات تصني

خاص معروت

مميز  ،وإمنا كان يُنظر إليها على هنا مبحث من مباحث مضااي املصاحل واملفاسد ،حىت كان الشاطيب كأول من لفت األنظار إىل
املقاصد كعلم مائم بنفس  ،مبا بث يف كتابي املوافقات واالعتصام من حبوث خاصة عا ،مث كانت النقلة الكربى على يد حممد
الطاهر بن عاشور حيث فصل كماهة مستقلة من مواه الشرع مث فرزها إىل ثالثة صول.
ومد ُنشأ مركز هراسات مقاصد الشريعة اإلسالمية  ،التابع ملؤسسة الفرمان بلندن 2006م  ،ضم حنبة من العلمامل املهتمني
مبقاصد الشريعة على ر سهم  ،الدكتور يوس

القرضاوي ،وكنلك افتتحت مسام خاصة لدراسة علم املقاصد يف كليات الشرعية

اإلسالمية وخباصة يف باله املغرب العريب.

( )1األنبيامل . 107
( )2النارايت . 56
( )3احلج . 39
( )4األحزاب .37
( )5سنن الرتمني  ،397/3ومال حديث حسن .
( )6ابن رشد وعلوم الشريعة . 102
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أ .د .عبدالرزاق خليفة الشايجي

طرق إثبات المقاصد الشرعية:
تتنوع طرق إثبات املقاصد الشرعية إىل طريقني:
األول :االستنباط من القرآن والسنة يلنظر إىل احلِ َك ِم اليت عُللت عا األحكام مث السري على منواهلا فيما ال نص في ( ،)1كقول
تعاىل " :إن هللا أيمر يلعدل واإلحسان"( ،)2ومول يريد هللا بكم اليسر وال يريد بكم العسر(.)3
الثاين :االستنباط من املقاصد األصلية والف رعية ،واملقاصد األصلية هي اخلمسة املشهورة ،ما الفرعية فكل ما كان سبيال إلثباهتا
وتقويتها ،عرب استقرامل شامل يعتمد الكليات التشريعية وحتكيمها يف فهم النص وفق منهج يربط األحكام اجلزئية وصياغتها يف
إطار حمدوه معترب شرعا حبيث يكون حاكما على تلك اجلزئيات ،بعد ن كان يستمد وجوهه منها(.)4
ويكون هنا االستقرامل عن طريق مرين:
– استقرامل األحكام املعللة نصا ،كأن يكون علة النهي عن بيع التمر يلرطب ألن ينقص.
ب – استقرامل هلة األحكام املشرتكة يف علة بعينها ،فيحصل اليقني أبهنا مقصوه الشارع.

( )1املوافقات للشاطيب  394/2بتصرت.
( )2النحل . 90
( )3البقرة . 185
( )4مقاصد الشريعة للعلواين  124بتصرت.
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أ .د .عبدالرزاق خليفة الشايجي

االجتهاد المقاصدي العهد النبوي
معلوم ضرورة ن الرسالة النبوية كانت رمحة للعاملني مال تعاىل " :وما رسلناك إال رمحة للعاملني"( ،)1ومن عظم مظاهر الرمحة مراعاة
مصاحل اخللق ،وهفع املفاسد عنهم ،ومن هنا ظهر النظر املقاصدي يف حكام النيب صلى هللا علي وسلم و عمال .
وتتنوع الدالالت يف سنة النيب صلى هللا علي وسلم على وجوه االجتهاه املقاصدي أتصيال وتفريعا.
أما التأصيل :فهو املتعلق مبكانة السنة يف بيان القرآن الكرمي واالستقالل يلتشريع ،فكما " ن القرآن الكرمي تى يلتعري مبصاحل
الدارين جلبا هلا  ..وإذا نظران إىل السنة وجدانها ال تزيد على تقرير هنه األمور "(.)2
مال الشاطيب " :الضرورايت اخلمس كما أتصلت يف الكتاب تفصلت يف السنة "(.)3
ومد معد النيب صلى هللا علي وسلم ما عد معلما مقاصداي كقول صلى هللا علي وسلم " ال ضرر وال ضرار "( ،)4يف أتصيل نفي
الضرر.
ومول صلى هللا علي وسلم هلند " خني ما يكفيك وولدك يملعروت "( )5يف أتصيل ماعدة العاهة حمكمة.
ومول صلى هللا علي وسلم " :إن الدين يسر ولن يشاه الدين حد إال غلب "( )6يف أتصيل ملقصد التيسري .
ومول صلى هللا علي وسلم  " :كل املسلم على املسلم حرام هم ومال وعرض "( )7يف أتصيل ملقصد حرمة االعتدامل على املسلم
ماال و هينا و عرضا ،ويف مول صلى هللا علي وسلم " .
وأما التفريع :فهو تطبيقات النيب صلى هللا علي وسلم واليت ننكر منها األمثلة التالية:
 -1إجازة النيب صلى هللا علي وسلم لعمار ن ينطق كلمة الكفر إعماال ملقصد حفظ النفس خشية التل
إذ اطمئن صلى هللا علي وسلم إىل إميان عمار وموة يقين ومال ل " كي

( )1األنبيامل.107 :
( )2املوافقات للشاطيب . 27/4
( )3املومافت . 27/4
( )4ابن ما ج . 2340
( )5البخاري .95/3
( )6البخاري .235/1
( )7صحيح مسلم .2546
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أ .د .عبدالرزاق خليفة الشايجي

فعد"(.)1
 -2امتناع النيب صلى هللا علي وسلم عن متل املنافقني وتعليل ذلك بقول " :ال يتحدث الناس ن حممدا يقتل صحاب "( ،)2مع ن
هفع صولة املنافقني عن املسلمني متعني ،لكن اعتبار ضرورة األمن ،و ن معامبة عبد هللا مد تؤهي إىل اختالف  ،واعتبار حال
ضعفامل املؤمنني ن يظنوا ب شرا فيكفروا  ،واعترب حال ضعفامل من راه ن يسلم فريى هنا فريجع ،واعتبار احلفاظ على وحدة
الص فإن عبد هللا بن يب كان مسلما ظاهرا
 -3ترك هدم الكعبة وإعاهة بناملها معللال ذلك بقول لعائشة " :لوال ن مومك حديثوا عهد جباهلية ألمرت يلبيت فهدم
فأهخلت في ما خرج من و لصقت يألرض ،وجعلت ل يبني يي شرميا ويي غربيا فبلغت ب ساس إبراهيم " ( ،)3وإمنا تركها رها
للنزع واخلالت وحرصا على واجب الوحدة واالعتصام.
 -4مقابلت لبعض من يكرههم أتليفا لقلوعم و هفعا لشرهم :
فع ن عائشة :ن رجال استأذن على النيب صلى هللا علي وسلم ،فلما رآه مال :بئس خو العشرية ،وبئس ابن العشرية ،فلما جلس
تطلق النيب صلى هللا علي وسلم يف وجه وانبسط إلي  ،فلما انطلق الرجل مالت ل عائشة :اي رسول هللا ،حني ر يت الرجل ملت
ل كنا وكنا ،مث تطلقت يف وجه وانبسطت إلي ؟ فقال رسول هللا صلى هللا علي وسلم :اي عائشة ،مىت عهدتين فحاشا ،إن شر
الناس عند هللا منزلة يوم القيامة من ترك الناس اتقامل شره.
فقد بني صلى هللا علي وسلم ن إمنا اعترب املقاصد هنا ،وإال فأن مقتضى ن بئس ابن العشرية ن يقابل بفعل  ،فال يؤذن ل  ،لكن
النيب صلى هللا علي وسلم هنا راعى مصلحتني :
األول  :أتلي ملب  ،ولعل هللا ن يهد مبل .
الثاين  :اتقامل شره ،فقد ميل إن كان عيينة بن حصن ،ومد كان سيدا يف موم مد يؤهي اإلغالظ ل إىل تشده ال يريده النيب صلى
هللا علي وسلم ،ومد " ميل إن ي يكن مد سلم "(. )4
 -5هني صلى هللا علي وسلم عن اهخار حلوم األضاحي فو ثالثة ،بقول  :إمنا هنيتكم عن الدافة اليت هفت عليكم ،فكلوا
( )1احلاكم يف املستدرك .389/2
( )2صحيح البخاري .4907
( )3خرج البخاري يف صحيح  ،1509ومسلم يف صحيح . 1076
( )4شرح النووي على مسلم .14/16
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أ .د .عبدالرزاق خليفة الشايجي

وتصدموا واهخروا " ()1ومقصده من ذلك هو سد حاجة األعراب ونفعهم بناك اللحم ،وملا انقضت احلاجة يح االهخار ،فها
هنا راعى املقصد عند النهي واملقصد عند اإليحة.
 -6ترخيص النيب صلى هللا علي وسلم للمتعة عام خيرب ،مث النهي عنها ،وترخيصها عام وطاس مث النهي عنها ،ومد ذُكر ن ابن
عباس علل ذلك يلضرورة ،وارتفاما حلاجات الناس (.)2
 -7ن عطى حضانة الولد ألم  ،فعن عبد هللا بن عمرو بن العاص ن امر ة مالت  :اي رسول هللا إن ابين هنا كان بطين ل
وعامل  ،وثديي ل ثقامل  ،وحجري ل حوامل  ،وإن يه طلقين و راه ن ينتزع مين  ،فقال هلا رسول هللا صلى هللا علي وسلم " :
نت حق ب ما ي تنكحي " (.)3
فهنا اعترب النيب صلى هللا عل ي وسلم مقصد احلفاظ على الطفل و ن ما زال صغريا حيتاج لرعاية م  ،و ن األم و شد مها يف مراعاة
الطفل و هرى مبا يصلح يف هنا السن من األب  ،فإذا نكحت خرج عن يدها الحتمال ن يكون وجوه زوجها على ضد هنا
املقصد .
 -8ويف موطن آخر وبقريب من تلك املالبسات راعى النيب صلى هللا علي وسلم املقاصد فحكم حكما آخر  ،فعن يب هريرة
رضي هللا عن روى ن امر ة جاملت إىل رسول هللا صلى هللا علي وسلم فقالت  " :اي رسول هللا إن زوجي يريد ن ينهب يبين ،
ومد سقاين من بئر ايب عنبة ومد نفعين "  ،فقال رسول هللا صلى هللا علي وسلم  :استهما علي  ،فقال زوجها  :من حيامين يف
ولدي  ،فقال رسول هللا صلى هللا علي وسلم  " :هنا بوك وهنه مك فخن بيد يهما شئت "  ،فأخن بيد م فانطلقت ب (.)4
فهنا راعى النيب صلى هللا علي وسلم ن األم يف حاجة إىل ولدها كثر من األب  ،و ن الولد مام بنفس حد استطاعة التمييز مع
من حيب ن يعيش  ،فحكم أبن خيري الولد فاختار الولد م .
ويف " احلديث هليل على ن الصيب بعد استغنائ بنفس خيري بني األب واألم " (.)5
 -9ومن ذلك ن النيب صلى هللا علي وسلم جوز ملن كل وشرب انسيا يف هنار رمضان ن يكمل صوم  ،فقال صلى هللا علي

(.484/2 )1
( )2اإلنصات للدهلوي . 30
( )3سنن يب هاوه .2276
( )4سنن يب هوه .2276
( )5سبل السالم للصنعاين .228/3
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وسلم  " :من نسى وهو صائم فأكل و شرب فليتم صوم فإن هللا عز وجل طعم وسقاه "  ،وإمنا راعى النيب صلى هللا علي
وسلم مقاصد عدة مهها :
مقصد التيسري  ،إذ النسيان مر مركب يف جبلة بين آهم  ،فلو خن ب كل إنسان للزمت املشقة والعنت والشريعة مقصدها التيسري
وره العنت والتشديد .
ومقصد ن األمور مبقاصدها  ،إذ لك يقصد من فطر يف هنار رمضان إىل عصيان األمر  ،فاعترب ذلك يف العفو عن وترك إكمال
صوم .
 -10ومن ذلك هني النيب صلى هللا علي وسلم عن بيع املسلم على بيع خي  ،وذلك يف مول صلى هللا علي وسلم " ال يبع
الرجل على بيع خي  ،وال خيطب على خطبة خي "
واإلفساه علي

()2

()1

 ،وإمنا راعى النيب صلى هللا علي وسلم مقصد عدم اإلضرار يملسلم

 ،واعتبارا ملقصد نشر األخوة واحملبة بني املسلمني  ،والبعد عن كل ما هو موجب إلجياه الشحنامل والبغضامل

بينهم (.)3
 -11ومن ذلك مره صلى هللا علي وسلم للصحابة يلتدرج يف تعليم الناس مور هينهم  ،وذلك يف مول صلى هللا علي وسلم
ملعاذ " إنك أتتى موما من هل الكتاب .فليكن ول ما تدعوهم إلي  :شهاهة ن ال إل إال هللا  ,فإن هم طاعوك لنلك  ,فأعملهم
ن هللا افرتض عليهم مخس صلوات يف كل يوم وليلة  ،فإن هم طاعوك لنلك  ،فأعلمهم ن هللا مد افرتض عليهم صدمة تؤخن من
غنيائهم  ,فرته على فقرائهم ،فإن هم طاعوك لنلك فإايك وكرائم مواهلم  ،واتق هعوة املظلوم فإن ليس بينها وبني هللا
حجاب"(.)4
فها هنا اعترب النيب صلى هلل علي وسلم مقاصد عدة :
منها فق األولوايت وتقدمي األوىل فاألوىل .
ومنها  :مراعاة التدرج يف التشريع .
ومنها  :التيسري على اخللق .
( )1البخاري ، 2140ومسلم .1029
( )2املغين البن مدامة .306/6
( )3ره احملتار البن عابدين .223/5
( )4مسلم .19
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ومنها  :العدل يف التكالي .
 -12ومنها ن صلى هللا علي وسلم مر إبغنامل الفقرامل يف العيد  ،وذلك فيما روي عن صلى هللا علي وسلم من مول " :
غنوهم عن املسألة يف هنا اليوم " ( ، )1فقد راعى النيب صلى هللا علي وسلم بعاها مقاصدية عدة :
منها  :ن من هدات الشريعة ومقاصدها القضامل على الفقر ،وحفظ كرامة الناس و بشارهم عن السؤال املقتضي للنل  ،وضياع
الكرامة.
ومنها  :احلرص على نشر ورح املوهة والعط بني املؤمنني فعن النعمان بن بشري ،يقول :مال رسول هللا صلى هللا علي وسلم:
"ترى املؤمنني يف ترامحهم وتواههم وتعاطفهم ،كمثل اجلسد ،إذا اشتكى عضوا تداعى ل سائر جسده يلسهر واحلمى" ( ،)2إذ
كي يتصور ن يبقى املسلم فرحا مسرورا شبعاان وجاره املسلم يلضد من ذلك .
يلعشامل إذا حضرت العِشامل  ،وذلك يف مول صلى هللا علي وسلم "
 -13ومن ذلك مر النيب صلى هللا علي وسلم يلبداملة َ
إذا وضع العشامل و ميمت الصالة فابدؤوا يلعشامل " (،)3فقد جوز النيب صلى هللا علي وسلم أتخري العشامل عن ول ومتها مراعاة
ملقصد اخلشوع يف الصالة  ،وذلك ليكون فرغ لقلب املصلي و حضر لبال (.)4
ومراعاة هلنا املقصد فقد حلق العلمامل كل ما هو من شأن التشويش على خاطر املصلي جبامع ذهاب اخلشوع الني هو روح
الصالة (.)5
 -14ومنها هنى النيب صلى هللا علي وسلم عن ن حيكم احلاكم وهو غضبان  ،فعن يب بكرة رضي هللا عن مال :مسعت
رسول هللا صلى هللا علي وسلم يقول« :ال حيكم حد بني اثنني ،وهو غضبان») ،(6وإمنا هنى النيب صلى هللا علي وسلم عن ذلك
مراعاة لعدة مقاصد  :منها  :اعتبارا ملقصد العدل يف احلكم بني الناس .
ومنها  :ن " مقصد الشريعة من نصب القاضي إبالغ احلقو إىل طالبيها " (.)7

( )1سنن البيهقي . 145/4
( )2البخاري  ،6011ومسلم . 2586
( )3البخاري  ،671ومسلم .557
( )4فيض القدير .295/1
( )5نيل األوطار للشوكاين .399/1
( )6البخاري  ، 7158ومسلم .1717
( )7مقاصد الشريعة البن عاشور .500
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ومراعاة هلنا املقصد كما راعاه النيب صلى هللا علي وسلم فقد حلق العلمامل يلغضب كل ما هو من سبيل منع منع استيفامل الفكر
وحضور القلب  ،الني يتصول ب إىل إصابة احلق يف الغالب كاجلوع واملرض واهلم والفرح (. )1
 -15ومنها ما روي عن عدة من صحابة عن صلى هللا علي وسلم مال  " :فطر احلاجم واحملجوم" ( ، )2مث روى ابن عباس
ن صلى هللا علي وسلم " احتجم وهو حمرم واحتجم وهو صائم "(.)3
فهنا ليس من التعارض ،وإمنا اعترب النيب صلى هللا علي وسلم املقاصد ففي احلال األول إمنا راعى حال املسلم و ن مد ال يقوى
على احلجامة خلروج الدم من فيفطر  ،فنهى عنها هلنا  ،وخوفا من ان يلحق احلاجم شيئا ن يصل إىل جوف فيفطر ( ،)4و ما يف
حال هو فقد موي عليها و كمل صوم فجاز ل  ،ولنلك مال الشافعي منوها عنا  :فإن تومى رجل احلجامة كان حب إيل
احتياطا ولئال يعرض صوم ن يضع فيفطر  ،وإن احتجم فال تفطره احلجامة (.)5
 -16ومن ذلك ن النيب صلى هللا علي وسلم عامب القاتل مبثل طريقة متل :
فقد روى نس ن جارية وجد ر سها مد رض بني حجرين فسألوها من صنع بك هنا ؟ فالن فالن ؟ حىت ذكروا يهوهاي فأومأت
بر سها  ،فأخن ايهوهي فأمر فأمر رسول هللا صلى هللا علي وسلم ن يرض ر س يحلجارة ( ،)6رغم ما جامل عن من مول صلى هللا
علي وسلم " كل شيمل خطأ إال السي

ولكل خطأ رش " ( ، )7ويف هنا مصر القصاص على السي ن ولكن فعل ما فعل مع

اليهوهي مراعاة ملقصد رهع الفسدة يف األرض  ،لكون اليهوي كان ساعيا يف األرض يلفساه معروفا عنا الفعل ( ،)8ومتكينا لألمن
وحتقيقا للعدل.
 -17ومن ذلك موافقت صلى هللا علي وسلم على ترك كتابة " بسم هللا "  ،واكتفائ بكتابة " يمسك اللهم " وموافقت على
حنت كلمة " حممد رسول هللا " واكتفائ يسم " حممد بن عبد هللا " ( )9وذلك يف صلح احلديبية  ،وإمنا وافق النيب صلى هللا علي
( )1املغين البن مدامة  ، 17/14واملبسوط للسرخسي .59/16
( )2مستدرك احلاكم .428/1
( )3البخاري .1939
( )4املغين .252/4
( )5األم .190/10
()6البخاري  ، 6884ومسلم .1672
( )7السنن الكربى للبيهقي .42/8
( )8سبل السالم . 236/3
( )9البخاري  ، 2731ومسم . 1411
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وسلم على ذلك مرعاة ملقصد " حفظ حقو املسلمني  ،وحقن همائهم " (.)1
 -18ومن هنا هني النيب صلى هللا علي وسلم الصحابة عن مطع بول األعرايب  ،فعن نس بن مالك :ن عرابيا يل يف
املسجد ،فقاموا إلي  ،فقال رسول هللا صلى هللا علي وسلم« :ال تزرموه» مث هعا بدلو من مامل فصب علي " ( ، )2وإمنا اعترب النيب
صلى هللا علي وسلم معلما مقاصداي مهما وهو نفي الضرر عن املسلم  ،فإذا ُمنع األعرايب من ن يتم بول فسيفضي ذلك إىل ضرر
و مفسدة تلحق ب  ،هنا رغم اإلمجاع على حرمة تنجيس املسجد والبول في .
 -19بل ويف بسط التشريعات و مور احلياة اليومية راعى النيب صلى هللا علي وسلم املقاصد  ،فقد مال حنيفة  :كنت مع
النيب صلى هللا علي وسلم فانتهى إىل سباطة موم فبال مائما

()3

 ،وجامل عن عائشة رضي هللا عنها هنا مالت  :من حدثكم ن

رسول هللا صلى هللا علي وسلم يل مائما فال تصدموه ما كان يبول إال ماعدا (.)4
والوامع ن النيب صلى هللا علي وسلم راعى املقاصد يف احلالني ،فإن البعد عن النجاسة وتالشيها مقصد من مقاصد الطهارة  ،فلما
حتققت ل يف احلال األول تبول مائما  ،وملا ي تتحقق يف احلال الثاين يل ماعدا ويف احلالني راعى املقصد.
والناظر ألحكام النيب صلى هللا علي وسلم مبختل

هرجاهتا وجماالهتا سريى اعتبار املقاصد فيها بينا واضحا  ،و هنا صل من

صول االجتهاه ،والشواهد كثرية على هنا وما ذكران إمنا هو كاألمنوذج على غريه ليستدل ب ويقتفى ثره .

( )1القواعد الصغرى البن عبد السالم .213
( )2البخاري .6025
( )3صحيح مسلم . 273
( )4سنن الرتمني .12
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الخاتمة والتوصيات
أوال :اخلامتة
من خالل تلك الورمة املقدمة عن االجتهاد املقاصدي يف عهد النيب والصحابة والتابعني
فقد خرجت ببعض نتائج حسب هنا جديرة يلنكر :
 -1ن السنة النبوية مصدر صيل من مصاهر معرفة فق املقاصد أتصيال وتفريعا .
 -2ن السنة النبوية حرصت على إعمال املقاصد وتنزيلها من على مطالب الدين وهو الدعوة إىل اإلسالم إال هانها وهي مضامل
احلاجة وما يتعلق عا.
 -3ن اعتبار املقاصد يف السنة النبوية تناول الضرورات واحلاجيات والتحسينات  ،وي يغاهر منها شيئا .
 -4ن السنة النبوية يي كبريا ثراي الستنباط األصول والقواعد اخلاصة بباب املقاصد الشرعية.
 -5ن مثة تكامال بينا بني املقاصد الشرعية وفهم النصوص احلديثية الوارهة عن النيب صلى هللا علي وسلم البد من اعتباره
واالهتمام ب وحماولة أتطريه يتمثل يف مور :
منها  :فك التعارض املتوهم بني بعض نصوص السنة النبوية .
ومنها  :الرتجيح بني نصوص السنة النبوية عند اختالت الدالالت .
ومنها  :إن إمهال النظر املقاصدي عند النظر يف السنة النبوية مد يفضي إىل العنت على املكل يف حيان كثرية .
اثنيا  :التوصيات
 -1ختصيص مؤسسات وهراسات هتتم يلكش

عن املقاصد الشرعية املتضمنة يف األحاهيث النبوية مع حماولة أتطريها وتقعيدها

وبيان وج االتصال بينها وبني القواعد الشرعية العامة فقهية كانت و صولية .
وهنا خر ما من هللا ب علينا يف هنه الورمة ونسأل هللا سبحان لنا ولكم التوفيق.
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الملخص
بني البحث أن املقاصد تعترب أحد معامل االجتهاد املعتدل يف اإلسالم ،فهي ضرورية إلثبات قدرة الشريعة على مواكبة املستجدات
والنوازل يف كل زمان ،وقد شهد عصران تطورا هائال وتغريا ملحوظا مما جعل بعض علماء الشريعة يدعون إىل إعادة فتح ابب االجتهاد
على وفق املقاصد.
ولكن غريهم استغلوا هذه الدعوة ،وفتحوا الباب على مصراعيه لالجتهاد املقاصدي دون وازع وال ضابط ،وقد توصلت من خالل هذا
البحث إىل أن املقاصد ال تنفصل عن النصوص ،وأن أول ضابط هلا هو النص ذاته ،إضافة إىل ضوابط أخرى دعا إليها علماء املقاصد
واألصول.
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الغالة وضوابط التجديد في مقاصد الشريعة

 أحمد محمد املؤمني. د.أ

Summary
The research shows that -purposes of the law- Makassed is considered one of the
features of moderate- The diligence of scholars- - Ijtihad; in Islam. It is necessary to
prove the ability of the Shari'a to keep abreast of developments and omissions at any
time. Our time has witnessed tremendous development and remarkable change,
which has led some scholars to re-open the door of diligence according to the
objectives.
But others took advantage of this invitation, and opened the door wide to the effort
of the Almqasdi-purposes of the law- without fear, not the officer.
I have concluded through this research that the purposes are not separated from the
texts, and that the first officer is the same text, in addition to other controls called by
scholars of purposes and assets.
.
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المقدمة
محد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،حممد وآله وصحبه ،ومن تبع هديه واسنت بسنته إىل يوم الدين ..وبعد:
فإن من نعمة هللا على املسلمني أن احلق ال يندثر مهما اشتد الباطل وكثر ،فالنيب صلى هللا عليه وسلم خيرب أنه ال تزال طائفة من أمته
على احلق ظاهرين حىت تقوم الساعة؛ ولذا فال ختلو األرض من قائم هلل حبجة بفضل هللا تعاىل
شرا ،وأن العاصم من هذا كله هو اتباع ما كان عليه
كثريا ،وأن بعد اخلري ًّ
وإن مما أخربان به النيب صلى هللا عليه وسلم أن األمة ستفرتق ً
النيب صلى هللا عليه وسلم وأصحابه ،وأن هللا يبعث على رأس كل مائة سنة من جيدد هلذه األمة أمر دينها.

وقد كان شيخ اإلسالم ابن تيمية عالمة فارقة يف منهج السلف ،فقد أتى واملنهج األشعري هو الغالب على بالد املسلمني ،فأعاد -
مجيعا وجادهلم بلساهنم فبهتوا وانقطعوا.
بفضل من هللا -منهج السلف وأظهره ،وانظرهم ً
يدور يف أروقة دارسي العلوم الشرعية عموما ،والفقهية منها على وجه اخلصوص ،نقاشات ساخنة ،حول جتديد منهجية الفقه
اإلسالمي ،يف كيفية التعاطي مع مستجدات العصر ،واالشتباك مع قضاايه امللحة ،وعدم اجلمود على مدوانت الفقه اليت أنتجها
الفقهاء املتقدمون لعصرهم.
ويف هذا السياق يربز اجتاه فقهي يدعو إىل التجديد ،مستندا إىل إحياء فقه "مقاصد الشريعة" من جديد ،وإعماله يف فهم األدلة،
وإنزال األحكام ،واستنباط أحكام جديدة تراعي تلك املقاصد وتعظم شأهنا وفقا لباحثني شرعيني.
ان الدعوة إىل "مقاصد الشريعة" إحياء وجتديدا ألصول شرعية وفقهية هلا أمهيتها يف فهم األدلة الشرعية وإنزاهلا على الوقائع ،ويف
ا لوقت نفسه مرونة التعاطي مع مستجدات احلياة ابستنباط أحكام شرعية هلا .وهذا واضح مما فعله أمري املؤمنني عمر رضي هللا عنه،
حينما أوقف العمل بتوزيع أرض العراق على الفاحتني ،مع أن هلم حقا يف تلك الغنائم ،لكنه راعى مصلحة األجيال القادمة حىت ال
حيرموا من حق االنتفاع هبا لو أهنا وزعت على الفاحتني أبعينهم .ان ما فعله عمر يف هذه القضية وغريها كذلك ،هو اجتهاد منه يف
إنزال األحكام الشرعية على الواقع ابعتبار املصاحل ،وابستحضار مقاصد الشريعة ،وهو ما حنتاجه يف زماننا ،ابالبتعاد عن حرفية الفهم
والتنزيل ،إىل مراعاة مصاحل العباد املتيقنة ،وحتقيق مقاصد الشريعة املؤكدة" .إن توجه "املقاصديني اجلدد" هو امتداد ملدرسة الشيخ حممد
عبده ،وتلميذه الشيخ حممد رشيد رضا ،يف جتديد الفقه ابعتبار مقاصد الشريعة الكلية ،خاصة فيما يتعلق ابملستجدات والقضااي
املعاصرة.
فمن هم "املقاصديون اجلدد"؟ وما الذي مييز هذا التوجه الفقهي عن مذاهب الفقه اإلسالمي املعروفة؟ ،وكيف ينظر شيوخ املذاهب
الفقهية التقليدية إىل دعاة ذلك االجتاه وشيوخه؟ وهل يلزم من دعاوى "املقاصديني اجلدد" ،التفلت من األحكام الشرعية الثابتة ،وإدارة
الظهر ألصول اثبتة ومستقرة كما يتهمهم بذلك شيوخ وفقهاء معارضون؟
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وقسم أخر ممن يدعون العلم واملعرفة وهم يف حقيقة األمر ليس هلم هدف اال التخريب على االسالم واملسلمني ،اهنم الغالة بدء
ظهورهم من زمن جدهم ذي اخلويصرة الذي قدح بقسمة النيب صلى هللا عليه وسلم ،اىل التكفرييني املعاصرين يف التنظيمات
والتحزابت القتالية املعاصرة ،وهوالء سهل التعرف عليهم من صفاهتم اليت تتلخص مبا يتعلق مبوضوعنا .
جبهلهم قواعد االستدالل ،وبعضهم يدفعه اهلوى والتهور إىل التغافل عن إعمال القواعد الضرورية يف االستدالل.
املعني.
وجيهلون -وبعضهم حيمله اهلوى على جتاهل -قواعد التكفري ،وشروط تكفري ّال يراعون الفوارق الشرعية والطبيعية ،وال السنن اإلهلية يف تقدير األمور وعواقبها؛ بسبب االندفاع العاطفي غري املتزن ،والغرية غرياملنضبطة بضوابط الشرع.
ال يستفيدون -بسبب انغالقهم -من احلوادث والتجارب والدروس والعرب التارخيية اليت حدثت من أسالفهم سواء من أهل األهواء أواجلماعات املتهورة.
جيهلون (وقد يتجاهل الكثري منهم) األصول الكربى والقواعد العظمى اليت قررها الشرع ،واتفق عليها سلف األمة ،مثل :درء املفاسدمقـدم عـلى جلب املصاحل ،واملشقة جتلب التيسري ،و(سددوا وقاربوا) ،وحنوها.
لذا هذا البحث سيختصر على بيان مدى انسالخ هؤالء الغالة التكفرييني عن القواعد املقاصدية واألمور الضابطة لالجتهاد وبشكل
خمتصر  .وسيكون البحث يف قسمني :القسم األول :مفهوم الغالة وجتديد مقاصد الشريعة.والقسم الثاين :تطبيقهم لضوابط املقاصد
الشرعية.
منهجية البحث :نسلك املنهج الوصفي االستقرائي يف بيان االوصاف والتعرف على املواقف حنو جتديد املقاصد التشريعية،وبيان أهم
الضوابط هلا،ونلجأ للمنهج املقارن عند احلاجة.
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القسم األول :الغالة ومفهوم ومقاصد الشريعة كمنهج شرعي:
 -1معىن الغلو وخماطره
الغلو يف اللغة:هو جماوزة احلد والقدر .وغال يف الدين:تشدد وتصلب.
ِّ
بس ْه ِّمه َغ ْل َواً ،إذا َرَمى به َس ْهماً أقصى
السعر يغلو َغالءً ،وذلك ارتفاعُه .و َغالَ َّ
جل يف األمر غُلُّواً ،إذا َ
يقالَ :غالَ ّ
جاوَز حدَّه .و َغالَ َ
الر ُ
غايتِّه.
يقال غال غالءً فهو غال ،وغال يف األمر غلواً أي جاوز حده ،وغلت القدر تغلي غلياانً ،وغلوت ابلسهم غلواً إذا رميت به أبعد مما
تقدر عليه ،فالغلو :هو جماوزة احلد ،يقال غال يف الدين غلواً تشدد ،وتصلب؛ حىت جاوز احلد.

الغلو اصطالحاً :جماوزة احلد وقيل املبالغة يف الشيء والتشدد فيه بتجاوز احلد قال تعاىل ( :وال تطغو فيه فيحل عليكم غضيب) طه
 ..84ابن تيمية ،ابن حجر العسقالين.
مر التأريخ مل نقف على حصر ،ألن مظاهر االحنراف ال حتصر ،وإمنا
وإذا أردان يف ضوء هذه املالمح العامة أن نتتبع مظاهر الغلو على ّ
احلق هو الذي تعلم معامله ،فكما أن التفريط ال حد لصوره ،فكذلك اإلفراط.

ولكن املعيار يف حتديد املظهر من مظاهر الغلو إمنا هو إىل الشريعة فإن الغلو جتاوز حلدودها فما مل تعلم تلك احلدود؛ فإن املعيار
سيكون خمتالً.
إن األوصاف اليت يوصف هبا املنحرف عن شرع هللا – عز وجل – أايً كانت درجة االحنراف ال تطلق إطالقاً عاماً ،بل خيتلف األمر

حبسب اختالف درجة االحنراف ،فإن كان كبرياً ساغ وصف صاحبه ابلغلو وصفاً مطلقاً ،وإال مل يصح وصفه به إال مقيداً بعمل ،مثله
يف ذلك مثل أوصاف الشرك والكفر والفسوق والظلم.1

قال اإلمام الشاطيب – رمحه هللا – يف بيان من تسمى فرقة خارجة عن أهل السنة واجلماعة :هذه الفرقة اصري فرقا،خبالف الفرقة الناجية
يف معىن كلي ابلدين ال يف جزئية من اجلزئيات .الشاطيب،املوافقات،ج،ص.
والغلو الذي يكفر به صاحبه :هو ما كان عائداً ابإلبطال على أمر جممع عليه متواتر من الشرع معلوم من الدين ابلضرورة؛ أو ما كان

عائداً ابإلثبات ألمر علم من الشرع إبطاله ابلضرورة ،مثل تسمية الراب ابلفائدة واستحالله.

 -1فالشرك مثالً شركان :أحدمها ينقل عن امللة وهو األكرب ،وشرك ال ينقل عن امللة وهو األصغر ،وال يصح إطالق هذا الوصف إال على املشرك شركاً
أكرب .ولفظ الغلو ينطبق عليه هذا ،فال يصح إطالق وصف الغلو ،فيقال فالن ٍ
غال ،أو اجلماعة الفالنية غالية إال إذا كان غلوه أو غلوها يف أمر أصلي من
الدين سواء يف أصول االعتقاد أم يف أصول العمل.
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الغلو الذي ال يكفر به صاحبه :هو جتاوز حدود هللا عز وجل ابلزايدة عليها زايدة تقتضي الوقوع فيما حرم هللا من املعاصي ،مما مل يلزم
منه تكذيب بكتاب هللا عز وجل و ال بشيء مما أرسل به رسوله كمن يرمي حبجارات كبار أايم التشريق زعما منه أنه ابلغ يف الرمي
مثال.
وأثر هذا التفريق يتضح حني التعامل مع الغالة ،فيعاقب الغايل غلوا مكفراً مبا ال يعاقب به الغايل غلواً غري مكفر .كما يتضح أيضا يف
خطورة إطالق القول بتكفري كل أهل الغلو.

لقد مجع النيب صلى هللا عليه وسلم بني النهي عن الغلو بعامة وبني بيان عاقبة الغلو ،فعن ابن عباس  -رضي هللا عنهما -قال :قال يل
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم غداة مجع " :هلم القط يل احلصى " فلقطت له حصيات من حصى اخلذف ،فلما وضعهن يف يده
قال " :نعم أبمثال هؤالء ،وإايكم والغلو يف الدين ،فإمنا أهلك من كان قبلكم الغلو يف الدين.1
والنهي هنا وإن كان خاصاً ،فهو هني عام لكل غلو ،قال ابن تيمية :هذا اللفظ عام يف مجيع أنواع الغلو يف االعتقادات واألعمال.

رمي اجلمار ،وهو داخل فيه مثل الرمي ابحلجارة الكبار بناء على أنه أبلغ من الصغار ،مث علله مبا يقتضي جمانبة هديهم ،أي :هدي

من كان قبلنا؛ إبعاداً عن الوقوع فيما هلكوا به ،وأن املشارك هلم يف بعض هديهم خياف عليه من اهلالك .والغلو اما عملي متعلق
ابلعبادات واالعتقادات والقواعد الكلية واما جزئي متعلق بزايدة أو مبالغة بفعل من األفعال املشروعة يف اصلها:

األول :الغلو الكلي االعتقادي
وهو :املتعلق بكليات الشريعة ،وأمهات مسائلها ،واملراد ابالعتقادي ما كان متعلقاً بباب العقائد ،فهو حمصور يف اجلانب العقدي

الذي يكون منتجاً للعمل ابجلوارح ،وأمثلة هذا النوع كثرية منها :الغلو يف األئمة وادعاء العصمة هلم ،أو الغلو يف الرباءة من اجملتمعات

االعتقادي ُّ
أشد خطراً من الغلو اجلزئي العملي؛ ألنه يتجاوز حدود خاصة عمل
العاصية ،وتكفري أفارده واعتزاهلم .وهذا الغلو الكلي
ُّ
اإلنسان ليكون هو احملدد ملواقفه من اخللق ،ومنه حيدث االفرتاق.

ذلك أن هذه الفرق إمنا تصري فرقاً خبالفها للفرقة الناجية يف معىن كلي يف الدين ،وقاعدة من قواعد الشريعة ال يف جزئي من اجلزئيات؛

إذ اجلزئي والفرع الشاذ ال ينشأ عنه خمالفة يقع بسببها التفرق شيعاً ،وإمنا ينشأ التفرق عند وقوع املخالفة يف األمور الكلية. 2

وقعت بذرة الغلو الكلي االعتقادي يف زمن النيب صلى هللا عليه وسلم وكان وقوعه نتاج عوج نفسية الغايل ،وقد قال النيب صلى هللا
عليه وسلم فيمن غال غلواً اعتقادايً يف زمنه فطعن يف مقام النبوة " ِّ ِّ ِّ ِّ َّ -:
اوز حنَ ِّ
اجَرُه ْم،
إن م ْن ضئْضىء َه َذا قَـ ْوما يَـ ْقَرءُو َن الْ ُق ْرآ َن الَ ُجيَ ُِّ َ
اإلسالَمَ ،ويَ َدعُو َن أ َْه َل األ َْو َاث ِّن.
يَـ ْقتُـلُو َن يقتلون أ َْه َل ْ

 -1امحد بن حجر العسقالين،فتح الباري،ج،3ص.165
 -2ابراهيم بن موسى الشاطيب،االعتصام،دار ابن عفان،السعودية1992،م،ص.176
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الثاين :الغلو اجلزئي العملي
وهو ما كان متعلقاً جبزئية ،أو أكثر من جزئيات الشريعة العملية ،سواء أكان قوالً ابللسان أم عمالً ابجلوارح وذلك مثل :قيام الليل
كله .وقد وقع هذا النوع يف عهد النيب صلى هللا عليه وسلم وقام بعالجها ،ففي احلديث عن أنس بن مالك رضي هللا عنه قال :جاء
ثالثة رهط إىل بيوت النيب صلَّى َّ ِّ
صلَّى َّ
اَّللُ َعلَْيه َو َسلَّم يسألون عن عبادته  ،فلما أخربوا كأهنم تقالوها ،فقالوا :أين حنن من النيب َ
َ
اَّللُ
َعلَْي ِّه َو َسلَّم وقد غُ ِّفَر له ما تقدم من ذنبه وما أتخر .فقال أحدهم :أما أان فأصلي الليل أبداً .وقال آخر :أان أصوم الدهر وال أفطر.
وقال آخر :أان أعتزل النساء فال أتزوج أبداً ،فجاء رسول َِّّ
اَّللُ َعلَْي ِّه َو َسلَّم فقال " :إين ألخشاكم هلل وأتقاكم له ،لكين أصوم
صلَّى َّ
اَّلل َ
َُ
وأفطر ،وأصلي وأرقد ،وأتزوج النساء؛ فمن رغب عن سنيت فليس مين .1فاستنكر صلى هللا عليه وسلم هذا األمر ،وجعله خروجاً عن
سنته وهديه.

وعن ابن عباس-رضي هللا عنهما -قال :بينا النيب صلى هللا عليه وسلم خيطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه ،فقالوا :أبو إسرائيل ،نذر
أن يقوم وال يقعد ،وال يستظل ،وال يتكلم ،ويصوم .فقال النيب صلى هللا عليه وسلم" :" 2مره فليتكلم وليستظل ،وليقعد ،وليتم صومه.
قال ابن حجر :وفيه أن كل شيء يتأذى به اإلنسان ،ولو مآالً مما مل يرد مبشروعيته كتاب أو سنة ،كاملشي حافياً ،واجللوس يف الشمس
ليس هو من طاعة هللا ،فال ينعقد به النذر.

مر التأريخ ،وقد يتحول إىل رأي تتبناه مجاعة أو فئة تلزم
وهذا الغلو العملي تتكرر صوره يف كل زمان على يدي أفراد من النّاس على ّ
أفرادها أبلوان من الغلو يف التعبدات.

وأما الغلو الكلي االعتقادي :وهو :املتعلق بكليات الشريعة وأمات مسائلها ،وهذا الغلو ُّ
أشد خطراً من الغلو اجلزئي العملي؛ ألنه

يتجاوز حدود خاصة عمل اإلنسان ليكون هو احملدد ملواقفه من اخللق ،ومنه حيدث االفرتاق.

وقد وقعت بذرة الغلو الكلي االعتقادي يف زمن النيب صلى هللا عليه وسلم وكان وقوعه نتاج عوج نفسية الغايل ،وقد قال النيب صلى هللا
عليه وسلم فيمن غال غلواً اعتقادايً يف زمنه فطعن يف مقام النبوةِّ ِّ ِّ ِّ َّ " :
اوز حنَ ِّ
اجَرُه ْم،
إن م ْن ضْئضىء َه َذا قَـ ْوما يَـ ْقَرءُو َن الْ ُق ْرآ َن الَ ُجيَ ُِّ َ
اإلسالَمَ ،ويَ َدعُو َن أ َْه َل األ َْو َاث ِّن".3
يَـ ْقتُـلُو َن أ َْه َل ْ
وقد منت تلك البذرة اخلبيثة؛ لتثمر شراً وفتناً فظهرت فرق الغلو وعلى رأسها اخلوارج ،ومل ينقطع حبل الغالة إىل عصران احلديث الذي

هم يؤرق أهل
أضحت فيه مشكلة الغلو من أهم املشكالت يف العصر احلديث ،وصارت مهّاً يؤرق أعداء اإلسالم واملسلمني ،كما هي ّ

اإلسالم.

 - 1امحد بن علي ايب يعلى املوصلي،مسند ايب يعلى املوصلي،دار املأمون للرتاث،دمشق1984،م .ج،3ص.176
-2مسلم بن احلجاج القشريي،صحيح مسلم،دار احياء الرتاث العريب،بريوت.ج،5ص.165
-3امحد بن حجر العسقالين ،فتح الباري شرح صحيح البخاري ،دار املعرفة بريوت 1379،ه ج،،3ص.32
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وابلتأمل يف النصوص الناهية عن ال غلو ،والنصوص اليت فيها معاجلة لبعض قضاايه ،والنصوص اليت فيها بيان قيام الدين على اليسر
ورفع احلرج تتضح مالمح الغلو فيما يلي:
 -1أن يكون الغلو متعلقاً بفقه النصوص ،وذلك أبحد أمرين
أ  -تفسري النصوص تفسرياً متشدداً ،يتعارض مع السمة العامة للشريعة ،ومقاصدها األساسية ،فيشدد على نفسه وعلى اآلخرين.
ب  -تكلف التعمق يف معاين التنزيل مامل يكلف به املسلم (ومن طماح النفوس إىل ما تكلف به نشأت الفرق كلها أو أكثرها)[21].
 -2أن يكون الغلو متعلقاً ابألحكام ،وذلك أبحد أمرين
أ  -إلزام النفس أو اآلخرين مبا مل يوجبه هللا  -عز وجل  -تعبداً وترهباً ،وهذا معياره الذي حيدده الطاقة الذاتية ،حيث إن جتاوز الطاقة

وإن كان مبمارسة شيء مشروع األصل يعترب غلواً،والقضية يف هذا ختتلف ابختالف الناس و (الفرق بني املشقة اليت ال تعد مشقة
عادة ،أو اليت تعد مشقة هو :أنه إن كان العمل يؤدي الدوام عليه إىل االنقطاع عنه ،أو عن بعضه ،أو وقوع خلل يف صاحبه يف

نفسه ،أو ماله ،أو حال من أحواله ،فاملشقة هنا خارجة عن املعتاد ،وإن مل يكن فيها شيء من ذلك يف الغالب فال يعد يف العادة
مشقة.1
ب  -حترمي الطيبات اليت أابحها هللا  -عز وجل  -على وجه التعبد ،فهذا من الغلو ،كما يتضح ذلك يف بعض رواايت حديث النفر
حرم بعضهم على نفسه أكل اللحم.
الثالثة حيث َّ
ج – ترك الضرورايت أو بعضها ،وذلك كاألكل والشرب ،والنوم والنكاح ،فرتكها يعترب غلواً ،ويتضح ذلك ـ أيضاً ـ يف قصة النفر
الثالثة:
 -3أن يكون الغلو متعلقاً ابملوقف من اآلخرين ،وذلك أبحد أمرين
أ  -أن يقف اإلنسان من البعض موقف املادح الغايل الذي يوصل ممدوحه سواء أكان فرداً أم مجاعة إىل درجة العصمة فيجعله مصدر
احلق ،وإمنا مصدر احلق :كتاب هللا -عز وجل -وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم

ب  -أن يقف اإلنسان من بعض الناس أفر ٍاد أو مجاعات موقف الذام الغايل ،فيصم املسلم ابلكفر واملروق من الدين ،أو يصم اجملتمع
املسلم أبنه جمتمع جاهلي.

- 1ابو حامد حممد الغزايل،فيصل التفرقة بني االسالم والزندقة1993،م.ص.165
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ويف كل مظهر من مظاهر الغلو وأعماله جتد ملمحاً من هذه املالمح ،كما أن احلوادث ،وأعيان وقائع الغلو تظهر أن وراء ما حدث
جانب من جوانب الغلو.

بل إن احلوادث ،وأعيان وقائع الغلو ال تكون إال وقد سبق فكر ورأي وغلو نظري ،فالذين قاموا ابلتفجريات مثالً :كفَّروا قبل أن

يفجروا.

-2مفهوم التجديد املقاصدي للشريعة
مقاصد الشريعة ليست أمرا جديدا وال طارائ على الدراسات الفقهية اإلسالمية ،بل هي مبحث أصله أئمة أجالء ،وعلماء جنباء ،من
أكثرهم شهرة وتوسعا فيه االمام أبو حامد الغزايل يف املستصفى و أبو إسحاق الشاطيب صاحب املوافقات.
أن مفهوم "مقاصد الشريعة" يتمحور حول معرفة األهداف واملقاصد اليت يرمي إليها الشارع احلكيم من وراء التكاليف واألحكام
الشرعية ،اليت يتم حتديدها ابستقراء األدلة الشرعية الكلية واجلزئية.
وهناك حتسسا شديدا يف أوساط بعض دارسي العلوم الشرعية من "املقاصدية" أو "املقاصديني اجلدد" ،ملا يتبادر إىل أذهاهنم من أن
إحياء فقه املقاصد يراد به التفلت من األحكام الشرعية الثابتة ،أو التحلل من أصول االستدالل املقررة يف املنظومة األصولية كما قررها
اإلمام الشافعي .إن "مقاصد الشريعة" ليست من األدلة الشرعية سواء املتفق عليها أم املختلف فيها ،لكنها مما أرشدت األدلة الشرعية
إىل اعتباره ومالحظته ،فهي املقاصد الكامنة وراء األحكام والتكاليف الشرعية .وهناك فرق بني منهج يدعو إىل التجديد الفقهي
مستظال بظل "مقاصد الشريعة" يف اجتهاده وجتديده ،ومنضبطا بضوابطه  ،وبني مسالك بعض العلمانيني واحلداثيني والغالة الذين
يتخذون من عنوان "مقاصد الشريعة" ذريعة لتغيري األحكام وتبديلها .وايالعتماد على فهم مقاصد الشريعة ضمن ضوابطها يف التعاطي
مع مستجدات احلياة والنوازل املتجددة ميكن أن يكون الطريقاألفضل التصدي لدعوات التحلل من األحكام الشرعية الثابتة ،والنظر
إليها مبنهجية اترخيية النص ،وزمانية التطبيق.
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القسم الثاني :فهم الغالة لمقاصد الشريعة:
عندما جاءت احلاجة إىل تنوع العلوم أصبحت العلوم تنفصل عن السنة تدرجييا علما علما.أول علم انفصل عن السنة علم الفقه مث
علم التفسري وهكذا .واملقاصد قسمنب :مقاصد الشارع ومقاصد املكلفني :مقاصد املكلفني متعلقة ابملعامالت ،ومقاصد الشارع متعلقة
ابلعبادات واملعامالت .جيب على اجملهد أن جيدد اجتهاده يف كل انزلة لعله أن يكون قد جتدد لديه رأي فيها املعرضون عن املقاصد
واملتقيدون ابلنصوص الفقهية اليت ليست وحيا منزال وإمنا هي اجتهادات لو عاش أصحاهبا يف زماننا لرمبا غريوها .قال األصوليون :إن
اجملتهد احلي أوىل من التقليد م اجملتهد امليت.
الذين يتقيدون فقط حبرفية النصوص القدمية وآراء الفقهاء ويرون أن الشرع كمل هبذا ومل يعد اإلنسان خماطبا ابلرجوع إىل األصول وال
إىل األدلة ،هؤالء أيضا أمهلوا املقاصد ومل ينتفعوا هبا .االعتدال والوسطية مقصد مطلوب شرعا ،فلهذا حنتاج إىل ضبط املقاصد:1
الضابط األول من ضوابط املقاصد :أهنا ليست كلها قطعية
الضابط الثاين :أن املقاصد ينظر إليها من نظرين :نظر التكليف ونظر الضرورة
الضابط الثالث احلاجة إليها عند تعارض االلتزامني أو االلتزامات
من هذه الضوابط أن املقاصد ال تعارض األمر
من ضوابط مقاصد املكلفني :الرخص ال تناط ابملعاصي
من ضوابط مقاصد املكلفني :أن يعلم أن األحكام ختتلف ابختالف األشخاص واألمكنة والنيات.
 -1أهم الضوابط هب :القياس :وهو -لقياس -كما هو معلوم -عبارة عن إحلاق صورة جمهولة احلكم بصورة معلومة احلــكم ،ألجل أمر جامع بينهما يقتضي
ذلك احلكم .واألمر اجلامع بينهما هو العلة ،وهي وصف يف األصل ،بُين عليه حكمه ،ويُعرف به وجوده يف الفرع .ولنضرب مثالً لذلك :
ِّ
ِّ
َطيعواْ اَّلل وأ ِّ
ني } (املائدة )92.:فالصــورة املعلومة
الر ُس َ
َطيعُواْ َّ
اح َذ ُرواْ فَإِّن تَـ َولَّْيـتُ ْم فَ ْ
اعلَ ُمواْ أََّمنَا َعلَى َر ُسولنَا الْبَالَغُ ال ُْمبِّ ُ
ول َو ْ
ويف ذلك يقول سبحانه وتعاىلَ { :وأ ُ َّ َ
هي شــرب اخلمر ،وحكمها التحـريـم ،والعلة اإلسكار.
ضابط االستصالح :االستصــالح هــو استن ــباط احلكـم فـي واقــعة ال نــص فيـها وال إمجاع ،بناء على مصلحة ال دليل من الشارع على اعتـبارها وال على
إلغائها .وتسمى مصلحة مرسلة واإلرسال قد يراد به  : -أن يوكل أمر تقدير املصلحة إىل العقول البشرية ،دون التقيد ابعتبار الشارع أو عدم اعتباره هلا..
واملقصود ابلعقول البشرية ،االجتهاد البشري من خالل ما كسبه من معارف وعلوم وجتارب وفهم للواقع . -أال يتقيد اجملتهد يف حكمه على ما يستجد من
األحداث املختلفة ابلقياس على أصل منصوص عليه ،وإن تقيد ابملصاحل واألهداف اليت رمى إليها الشارع.
ضابط االستحسان :رف االستحسان بتعريفات متعددة ،كل حسب مذهبه واعتب اره له ،وأختار منها تعريف ابن العريب املالكي الذي يقول( :االستحسان
إيثار ترك مقتضى الدليل على طريق االستثناء والرتخيص ،ملعارضة ما يعارض به يف بعض مقتضياته .وهذا الرتك يكون إما للعرف ،أو للمصلحة ،أو لدفع
احلرج .فهناك ظروف يستحيل معها العمل مبقتضى الدليل ،لذ ا كان االستثناء والرتخيص ،وكذلك التأجيل إىل حني توفر شروط العمل والتطبيق ،فيحقق
آنذاك الغرض واملقصد الذي شرع من أجله.
ضابط العرف :العرف هو ما يتعارفه الناس ويسريون عليه غالبًا من قول أو فعل .يقول األستاذ عالل الفاسي رمحه هللا( :ويطلق العرف يف العصر احلديث
على جمموعة القواعد اليت تنشأ من مضي الناس عليها ،يتوارثوهنا خل ًفا عن سلف ،بشرط أن يكون هلا جزاء قانوين كالتشريع سواء بسواء) .
من هذين التعريفني نستخلص أن العرف سلوك البن آدم ،منه تتكون شخصيته ،وتتشكل وتؤطر تصرفاته ،وال يستطيع أن ينفصل عنه
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يتمثل فهم الغالة ملقاصد الشريعة والتجديد فيه اىل ما يلي :
-1عزل النص عن الواقع بذريعة املصلحة:1
أن مسمى "املقاصديني اجلدد" ومنهم الغالة -أصبح امسا يطلق على كل من يريد عزل النص اإلهلي عن واقع احلياة حبجة املصلحة،
وأن الشريعة ما جاءت إال لتحقيق املصاحل أاي كان نوعها .وان أصحاب هذا التوجه "تناسوا أن املصاحل ال ميكن أن تعلم إال من خالل
نصوص الشريعة وقواعدها العامة" ،ممثل ما يرونه مصلحة متومهة مبا جاء خبصوص الراب ،فهم يرون أن آايت الراب نزلت يف حق
جمتمعات رعوية ،أما اآلن فقد تغري العامل املايل واالقتصادي متاما ،وابلتايل فإهنا تسمى "فائدة" وليست راب".
اهنم الذين يسعون للتفلت من األحكام الشرعية حبجة املصلحة واملقاصدية ،كمن يقول " :حبجة املصلحة ! ...أن احلجاب مل يعد
مالئما للعصر ألنه يقف أمام حرية املرأة .ونسي هؤالء أن الشرع اعترب التربج مفسدة ،وهو ما يطلق عليه "املصلحة امللغاة" عند
األصوليني ،وهي ما تصادم نصوص الشرع ،و"املقاصديني اجلدد" يتسرتون وراء املقاصد إللغاء الفقه وأصوله وقواعده ،وهدفهم هدم
الشرع" .وانه ينبغي فهم النصوص اجلزئية على ضوء أصول الدين الكلية ليمكن إقامة التوازن بني أصول الدين الكلية ونصوصه اجلزئية
مع استحضار فقه "مقاصد الشريعة"؟ .
-2املقاصدية" إحياء وجتديد
والواقع أن بعض توجه "املقاصديني اجلدد" يصب يف خانة هدم الشريعة وإلغاء أحكامها ،وإن كان هذا هو هدف بعض اجتاهات
العلمانيني واحلداثيني والغالة  ،فهو ليس كذلك لدعاة جتديد الفقه اإلسالمي ،املنضبطني يف اجتهاداهتم ،واملخلصني لدينهم ودعوهتم.

 -1د.عمرو غان ،-املوقع على الشبكة املعلوماتية.
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املراجع
 ابن أيب العز ،حممد بن عالء الدين علي بن حممد بن أيب العز احلنفي ،شرح العقيدة الطحاوية،ج ،1الناشر :املكتب اإلسالمي ،بريوت ،ط1391 ،4هـ .ابن أيب شيبة ،أبو بكر عبد هللا بن حممد بن أيب شيبة ،كتاب اإلميان ،ج 1مكتبة املعارف للنشر والتوزيع ،الرايض ،حتقيق الشيخ األلباين ،ط1421 ،2هـ-2001م.
 إبراهيم بن موسى  ،االعتصام ،ج ،2حتقيق :سليم بن عيد اهلاليل ،الناشر :دار ابن عفان ،السعودية ،ط1412 ،1هـ 1992 -م.أمحد بن علي بن حجر العسقالين ،فتح الباري شرح صحيح البخاري،ج ،13دار املعرفة بريوت1379 ،هـ ،رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه :حممد فؤاد عبدالباقي ،قام إبخراجه وصححه وأشرف على طبعه :حمب الدين اخلطيب ،عليه تعليقات العالمة :عبد العزيز بن عبد هللا بن ابز
 أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين ،مسند أمحد بن حنبل ،ج ،52احملقق :شعيب األرنؤوط ،وعادل مرشد ،وآخرون ،إشراف :د عبد هللا بن عبد احملسنالرتكي ،الناشر :مؤسسة الرسالة ،ط 1421 ،1هـ 2001 -م.
 أبو يعلى أمحد بن علي بن املثىن املوصلي ،مسند أيب يعلى املوصلي،ج 13حتقيق :حسني سليم أسد ،دار املأمون للرتاث ،دمشق ،ط1404 ،2ه–1984م
 ابن تيمية ،أبو العباس أمحد بن عبد احلليم ابن تيمية ،درء تعارض العقل والنقل ،ج ، 10حتقيق :الدكتور حممد رشاد سامل ،الناشر :جامعة اإلمام حممد بنسعود اإلسالمية ،اململكة العربية السعودية ،ط1411 ،2هـ 1991 -م
 جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي ،اإلتقان يف علوم القرآن ،ج ،4احملقق :حممد أبو الفضل إبراهيم ،الناشر :اهليئة املصرية العامة للكتاب،الطبعة1394 :هـ1974 -م
 حممد بن أيب بكر ابن قيم اجلوزية ،الصالة وأحكام اتركها،ج ،1الناشر :مكتبة الثقافة ابملدينة املنورة. حممد بن أيب بكر ابن قيم اجلوزية ،طريق اهلجرتني وابب السعادتني ،ج ،1الناشر :دار السلفية ،القاهرة ،مصر ،ط1394 ،2ه. حممد الطاهر بن حممد الطاهر بن عاشور ،ج ،30التونسي ،التحرير والتنوير ،الناشر الدار التونسية للنشر ،تونس1984 ،هـ. أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن حممد بن عبد الرب القرطيب ،التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد،ج ،24حتقيق :مصطفى بن أمحد العلوي ،وحممدعبد الكبري البكري ،الناشر :وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية ،املغرب1387 ،هـ.
 أبو حامد حممد بن حممد الغزايل ،فيصل التفرقة بني اإلسالم والزندقة ،ج 1قرأه وخرج أحاديث وعلق عليه :حممود بيجو ،ط1413 1هـ 1993 -م.الغلو يف الدين يف العصر احلاضر األسباب -اآلاثر -العالج ،ج ،3مؤسسة الرسالة ،ط1420 ،2هـ1999 -م.
 عبد الرمحن اللوحيق ،مشكلة ّ حممد بن مكرم بن على ،أبو الفضل ،مجال الدين ابن منظور ،لسان العرب،ج ،13الناشر :دار صادر ،بريوت ،ط1414 ،3هـ. -حممد بن إمساعيل البخاري ،صحيح البخاري،ج ،9دار طوق النجاة ،حتقيق :حممد زهري بن انصر ،ط1422 ،1ه.
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 حممد بن عيسى بن َس ْورة الرتمذي ،سنن الرتمذي،ج ،5حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر جـ  ،2 ،1وحممد فؤاد عبد الباقي جـ  ،3وإبراهيم عطوة عوضاملدرس يف األزهر الشريف جـ  ،5 ،4الناشر :شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب ،مصر ،ط 1395 ،2هـ 1975 -م.

 علي بن حممد بن علي الشريف اجلرجاين ،التعريفات،ج 1ضبطه وصححه مجاعة من العلماء إبشراف الناشر ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان،ط11403هـ 1983-م.
 -يوسف القرضاوي ،الصحوة اإلسالمية بني اجلمود والتطرف ،ج 1دار الشروق ،القاهرة ،ميدان :رابعة العدوية1421 ،هـ2001 -م.
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االجتهاد المقاصدي في عهد الصحابة والتابعين
إعداد:
أ.د .سعاد جعفر محادي
كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية–جامعة الكويت
الكويت
Email: drsuaadh@gmail.com

Ref: 9/2019/222

االجتهاد املقاصدي في عهد الصحابة والتابعين

أ.د .سعاد جعفر حمادي

مقدمة:
بسم هللا والصالة والسالم على حممد ومن وااله ،وبعد:
فمن املعلوم أن االجتهاد املقاصد د د د د دددمي ويفن فان قدما إل المسد د د د د د قدم ا د د د د د ددالم  ،يفال أال يعد من املباحث احلديثة ابعتبار التأطري
األفادمي والتنظريمي ،األمر الذمي حيوجنا يفىل تلمس أتصد د ددبل وجبوه وجوده تقعبدا و ار د د ددة ،لذا خصد د دصد د ددث ورق لل ديث عن
االجتهاد املقاصدمي إل عهد الص ابة والتابعني.
وقد فنا حنب لو تكلمنا عن املباحث ال هي مداخل هلذا الباب فالتعريف واملشروعبة والنشأة وحنوها ،غري أان ملا رأينا بعض حماور
املؤمتر تنتظم ذلك ،فقد اجتزأان بذفر بعض املباحث اهلامة إل صمبم العملبة املقاصدية لتكون فمدخل ملوضوع الورقة املقدمة ،وهللا
املوفق واملعني.
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صعوبة االجتهاد المقاصدي :
االجتهاد املقاصدمي مبين على مالحظة ِح َك ِم الشريعة وعللها وقواعدها الكلبة ،ومن هنا تكون صعوبت  ،واخلطأ إل ذلك قد يودمي
ابملقصد الشرعي المس  ،فما حصل ملن أفت بعض الص ابة فتبا أده يفىل موت واحلال أال مل يلتمث يفىل املقاصد فقال النيب صلى هللا
علب و لم قائال :قتلوه قتلهم هللا ،أال ألوا يفذا مل يعلموا فإمنا شماء العي السؤال "( ،)1وقضبة من أفتاه أال ما فق ما تضمن الشرع
من مقاصد ترفع احلرج عن املكلف ،ولذا فاجملتهد املقاصدمي حيتاج يفىل يفحداث ما مكن أن يسمى ابلتثوير الذهين إل ا تكناه
وا تخراج فنوز الشريعة وفبمبة يفعادة اال تمادة منها ،مبا خيدم الغرض املقاصدمي والذمي جيمع بني المع الناس وتبسري مصاحلهم ،وإل
المس الوقث عدم التملث من قبود الشريعة وااللتزام أبطرها العامة وقواالبنها الصارمة.
من له حق النظر املقاصدي يف األدلة
البد ملن ل حق النظر املقاصدمي من خصلتني :
األوىل :أن يكون جمتهدا وهو " ذو امللكة ال هبا يدرك املعلوم ،العارف ابلدلبل العقلي الذمي هو الرباءة األصلبة ،والتكلبف ب إل
احلُ ِجبَّة ،ذو الدرجة الو طى لغة وعرببة ،وأصوال وبالغة ،ومتعلق األحكام من فتاب و نة .أمي املتو ط إل هذه العلوم حببث مبز
ح
العبارة الص ب ة من الما دة ،والراج ة من املرجوحة ،لبتأتى ل اال تنباط املقصود من االجتهاد ،ويفن مل حيمظ متون آايه األحكام
وأحاديثها"(.)2
الثاالبة :العلم ابلواقع ،لبدهبة وجوب التصور قبل احلكم على الشيء ،وهذا من شأال أن جيعل الناظر إل املقاصد عاملا ابلعرف وتغريه
مبا يوجب تغري احلكم واء إل مكان بعبن أو أمافن خمتلمة( ،)3وهذا الشرط هو شطر العملبة املقاصدية ،قال ابن القبم :وال يتمكن
املم  ،وال احلافم ،من المتوى ،واحلكم ابحلق يفال بنوعني من المهم :أحدمها :حفهم الواقع والمق فب  ،وا تنباط علم حقبقة ما وقع،
ابلقرائن ،واألماراه ،والعالماه ،حت حيبط ب علماً ،والنوع الثاين :فهم الواجب إل الواقع  ,وهو فهم حكم هللا الذمي حكم ب  ،إل
فتاب  ،أو على لسان ر ول إل هذا الواقع ،مث يطبق أحدمها على اآلخر(.)4

( )1نن أيب داود  ، 4362واالظر االجتهاد املقاصدمي ممهوم آلبات وعالقت بمق الواقع ،الدفتور عبد الكرمي بناين .15
( )2املدر ة املغارببة إل االجتهاد .د .يو ف الكتاين .ص.9.
( )3فق الواقع للرتتورمي جملة الب وث المقهبة املعاصر عدد  ،34ص . 78
( )4أعالم املوقعني . 87/1
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ضوابط وشروط االجتهاد المقاصدي
ميكن تقسيم ضوابط وشروط االجتهاد املقاصدي إىل قسمني :
قسم عام وينقسم إىل ضابطني ومها :
 – 1شرعبة املقصد :أمي أن يكون وفق السنن الشرعي ا المي ،الذمي يرالو يفىل الدالبا فبستصل ها واآلخرة فستنبتها( ،)1قال
الشاطيب :املصاحل اجملتلبة شرعا واملما د املستدفعة شرعا ،يفمنا تعترب من حبث تقام احلباة الدالبا لل باة اآلخرة ،ال من حبث أهواء
النموس إل جلب املصاحل العادية أو درء مما دها العادية (.)2
 – 2مشولبة املقصد وواقعبت وعقالالبت  :أمي أن يكون شامال جملااله احلباة ،موافقة للطابع الواقعي هبا ،موافق ملا جترمي علب عادة
العقول الراج ة واألفهام املستقبمة.
قسم خاص :وهي األصول املستخدمة إل النظر املقاصدمي ،وهي :ضوابط املصل ة املر لة والعلة والعرف وشروط التأويل الص بح:
 – 1ضوابط املصلحة املرسلة :
أ – عدم معارضة املصل ة للنص القطعي ،فكل مصل ة عارضث الصا قطعبا فهي متومهة ،لثبوه ا مجاع على أن املصل ة ال
مكن هلا أن تعارض فتااب أو نة " (.)3
فإن فان النص ظنبا فت صر صماه احلكم ،مث ينظر إل أالسبها للمصل ة فبكون هو املشروع ( " ،)4فإن عارضث املصل ة فل
املدلواله الظنبة ابالمرداها ،فتصري هنا إل حكم الداللة القطعبة ال جيوز خمالمتها" (.. )5
ب – أن ال تعارض ا مجاع القطعي ،فمعارضة مصل ة لت رمي اجلمع بني املرأة وخالتها ،ويفال فهي هدر لعودها على املقصد
ابلنقض  ،فإن فان ا مجاع ظنبا جاز مراعاة املصل ة بناء علب  ،وقد فعل هذا بعض التابعني حبث رد شهادة األقارب بعد ما فاالث
مقبولة ،غري أال دحض مذلة البد ل من جمتهد مصقع قومي فذ.

( )1االجتهاد وقضااي العصر حممد يفبراهبم . 270
( )2املوافقاه .37/2
( )3ضوابط املصل ة للبوطي . 193
( )4أصول المق للزحبلي  807/2بتصرف.
( )5ضوابط املصل ة . 136
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ج – أن ال تعارض القباس :والقباس هو احلمل على الص لعلة مشرتفة ببن وبني احملمول علب  ،فقباس حلم اخلنزير على حلم
إل النجا ة واال تقذار ،وهو ما يعرف " ابملنا ب " حببث مت قبل على العقل قبل (.)1
وخيتلف قوة الوصف من حبث النص علب أو ا تنباط وحنو ذلك ،لبستماد من درجت إل يفجراء القباس والرتجبح بني املصاحل
عند التعارض وحنو ذلك .
د – أن ال تمضي املصل ة لتمويث أهم منها ،فال تموه احلاجبة ضرورية وحنو ذلك.
 – 2ضوابط العرف:
العرف هو فل ما تعارف علب الناس فبما ببنهم من قول أو فعل ،وهو من مسالك االجتهاد ال يستعان هبا إل معرفة احلكم فبما
ال الص فب  ،ويقال إل شروط ما قبل إل املصل ة ويزاد:
 - 1أن يكون مطردا إل مجبع األحوال أو أغلبها وال عربة بقلبل أو اندر.
 – 2أن يكون قائما عند املعاملة لبس ل أجر رجعي على ما مضى من املعاماله (.)2
ول أمثلة فثرية فطريقة دفع املهر وحنو ذلك .
 – 3ضوابط التعليل:
علل املقاصد هي تلك العلل واملقاصد ال القصد

تخراجها وتقريرها والقباس علبها واال تعاالة هبا إل العملبة االجتهادية،

واملعول إل ضبط التعلبل أن يكون منضبطا مطردا .

( )1تعلبل األحكام . 218
( )2االجتهاد وقضااي العصر . 218
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مسالك النظر لالجتهاد المقاصدي
تتعدد مسالك النظر لالجتهاد املقاصدي ابعتبار أدلته إىل ثالثة مسالك:
األول :النصوص الشرعبة :وهي النصوص ال حتتمل أفثر من معىن ابال تنباط والتنقبح والتخريج ،واعتبار الوضع اللغومي وداللت
على املراد وحنو ذلك (.)1
الثاين :األحكام ال تتصف ابلعلل واملعاين املعقولة إل املصاحل واملما د.
وعلب فال جيوز النظر فبما جوابث الدين والتكلبف فالعباداه والعقائد واملقداره وأصول املعاماله لعدم معقولبة معناها ،قال
الشاطيب "األصل إل العباداه ابلنسبة يفىل املكلف التعبد دون االلتماه يفىل املعاين ،وأصل العاداه االلتماه يفىل املعاين"(.)2
الثالث :حمال تنزيل األحكام عرب حتقبق مناطاهتا واء أفان احلكم مستمادا ابلنص أو االجتهاد ( ،)3وهي فل االحتمااله الظنبة
االحتمالبة ،فاحلوادث املست دجة من ا تنساخ وببوع فالتقسبط والتأمني  ..اخل ،وهذا من أعظم ما ينبغي على اجملتهد االلتماه يفلب
ويفتقاال من جهة حتقبق مناطها ،الختالف حمال تنزيل األحكام ابختالف األزمان والبقاع ،عدم تدقبق مناط احلال تدقبقا متقنا
يمضي يفىل يفشكااله متعددة فقضبة التزوج من الكتاببة ا فرجنبة إل دارها ،وواقع احلال قدما وواقع حديثا ،فقد فره املالكبة
لتمكن الكتاببة إل دارها حببث تقدر على تبديل دين الولد ( ،)4أما اآلن فاحلال خمتلف  ،وحيتاج لنظر واقعي معاصر .

( )1االعتصام  502/2بتصرف .
( )2املوافقاه .الشاطيب.228/2 .
( )3املصطلح األصويل لمريد األالصارمي . 299
( )4الشرح الصغري .420/2
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أنواع المقاصد
يتنوع النظر يفىل املقاصد ابعتباراه عدة:
االعتبار األول :احلاجة ،وتنقسبم يفىل جالجة أقسام :
 - 1مقاصد ضرورية ،وهي (الدين والنمس والعقل والنسل واملال).
 – 2مقاصد حاجبة ،وهي ال حيتاج يفلبها للتو عة ودفع احلرج فالتو ع إل املباحاه .
 – 3مقاصد حتسبنبة ،وهي فل ما ال يؤدمي ترف يفىل مشقة فآداب األفل وحنو ذلك.
االعتبار الثاين :التعلق ،وتقسم يفىل جالجة أقسام أيضا:
 – 1مقاصد عامة ،وهي ال تدخل إل أوصاف الشريعة الكربى وأبواهبا .
 – 2مقاصد خاصة ،وهي املتعلقة بباب خاص من أبواب المق فاملالباه وحنو ذلك.
 – 3مقاصد جزئبة ،وهي علل األحكام وأ رارها.
االعتبار الثالث :القطع والظن ،وهي قسمني :
 – 1قطعبة :هي فل ما تظاهر أدلة الشرع على اعتباره ف مظ العرض والدين .
 – 2ظنبة ،وهي فل ما خمبث داللت واحتبج يفىل النظر فب ملعرفت (.)1
 – 3متومهة :وهي ما ال يدل علبها أصل ص بح ،أو يدل علب اصل لكن غري قومي أو غري مطابق حلقبقة الواقعة
االعتبار الرابع :الوصف ،وهي قسمني:
 – 1مقاصد فلبة ،وهي ال تعود على األمة فافة فالتآخي والتعاون وحنو ذلك .
 – 2مقاصد جزئبة أو (بعضبة) ( )2وهي ال تعود على بعض األمة ال فلهم.
االعتبار اخلامس :النمع وينقسم يفىل قسمني:
 – 1مقاصد أصبلة :وهي ما لبس فبها حظ ظاهر للمكلف فالصالة .
 – 2مقاصد اتبعة :وهي ال احتوه على حظ ظاهر للمكلف فالزواج .
( )1اتريخ التشريع للخضرمي .177
( )2على حد تعبري الدفتور اخلادمي إل االجتهاد املقاصدمي . 55
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آليات تنزيل المقاصد ووسائله
قدمنا يفن االجتهاد املقاصدمي إل األعم األفثر فبما ال الص فب  ،وهلذا فهو عسر صعب  ،ينبغي ملن أراد لوك طريق أن تكون
عنده منهجبة علمبة حمددة منضبطة  ،وال مكن بباهنا ف إل التايل :
أوال :تنقبح مناط علة احلكم اجلزئي وفقا ملقصديتها .
اثالبا :تنقبح القصد اجلزئي حببث مكن تعديت أصال وواقعا (.)1
اثلثا :فهم املقصد الكلي الذمي ينضومي حتت املقصد الكلي.
رابعا :مراعاة المهم املصل ي أو ما يسمى ابملصاحل املر لة عند ا تنباط احلكم (.)2
ومن املالحظ أن تلك العملبة ال ختتلف عن عملبة اجملتهد ،ألال فما قلنا فإال ال يقوم هبا يفال اجملتهد وفذلك ،ألن النظر املصل ي
ال يكون يفال عن اجتهاد .

( )1املوافقاه .394/2
( )2املقاصد البن عاشور . 108
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محاذير االجتهاد المقاصدي
مكننا أن التلمس حماذير عملبة االجتهاد املقاصدمي إل أمور:
األول :أن العملبة االجتهادية املقاصدية متعلقة مبا ال الص علب .
الثاين  :أن علل احلكم إل الغالب غري منصوصة.
وهذان أمران إل غاية ا شكال وقد يمت ان اباب فبريا من اخلطأ يفذا مل يكن اجملتهد املقاصدمي إل الغاية العلبا من المهم والمق لعلل
األحكام ومدى تعديها من عدم .
الثالث :اخلشبة من أن يل ق الناظر فبما دلبل من املقاصد الوع تو ع ،فبكون ببا التسبب الشرعي  ،فقول البعض ابقرتح الصالة
على الكرا ي يفراحة للمصلي ومساعدة ل على خشوع و كوال ( ،)1أو اقرتاح البعض أن تكون صالة اجلمعة يوم األحد مراعاة
للمغرتبني ،وحرصا على زايدة عدد احلضور وهذا فسابق خمالف الثوابث(.)2
الرابع :اخلشبة من أن يل ق الناظر فبما دلبل من املقاصد الوع تشدد ،فبمضي يفىل التضببق على الناس  ،فمن منع القل الدم مطلقا
حبجة جنا ت  ،ومنع التربع ابلعضو مطلقا ولو إل ضرورة ملجئة والقصد بني التو ع والشدة ،وإل يفطار القواعد واألصول املعتربة.

( )1االجتهاد املقاصدمي للخادمي .1118/2
( )2االجتهاد املقاصدمي للخادمي .)11/2
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االجتهاد المقاصدي في السنة النبوية في عصر الصحابة
" الص ابة هم أعلم األمة مبراد الشارع من أحكام  ،يفذ علبهم أالزل مع ما خصهم هللا ب من وفور المهم وقوة العارضة وفمال
ا مان ،قال ابن تبمبة :فاالث الص ابة أفهم األمة ملراد الببها وأتبع ل "(.)1
ولقد اعتمدوا لمهمهم على الوحي الصريح ومعرفة مقاصد الشرع ،قال ابن تبمبة" :فاالث الص ابة أفهم األمة ملراد الببها وأتبع ل ،
ويفمنا فاالوا يدالدالون حول معرفة مراده ومقصوده"(.)2
وقال الشاطيب " :الص ابة رضي هللا عنهم قصروا أحكامهم على اتباع األدلة وفهم مقاصد الشرع"(.)3
وقد جبث عن الص ابة رضي هللا عنهم يفعماهلم للمقاصد الشرعبة أتصبال وتمريعا:
أما التأصيل :فقول عمر "هنبنا عن التكلف" ،وفقول ابن مسعود "يفايفم والتنطع"( ،)4فرتك التشدد والتكلف مقصد من مقاصد
التشريع.
وأما التفريع :فهي تلك القضااي ال راعوا فبها النظر املقاصدمي وهي فثرية القصد يفىل أشهرها:
 -1فقد خالف أبو بكر الص ابة إل حرب الردة حت ا تقاموا ل  ،ظنا منهم أن جمرد ا الم يعصمهم من القتال ،ويفمنا راعى أبو
بكر هنا حمظ الدين وأال مقصد من مقاصد الشارع ،فإذا ترك من تملث عن الزفاة فسبتملث عن غريها حت يؤول األمر يفىل
حممدا ر ول
ُمره أن أقاتل الناس حت يشهدوا أن ال يفل يفال هللا وأن ً
ترك ا مان مجلة وحجت قول النيب صلى هللا علب و لم  ":أ ُ
هللا ،ويقبموا الصالة ،ويؤتوا الزفاة؛ فإذا فعلوا عصموا مين دماءهم وأمواهلم يفال حبقها وحساهبم على هللا"(.)5
 -2ومن ذلك أن أاب بكر ا تخلف عمر( )6ومل يتقدم أحد بذلك ،ويفمنا الظر ملآل ترك املسلمني بدون ا تخالف وفان قد شهد ما
حصل إل السقبمة قبل  ،فنظر يفىل مآل األمر ،ورأى النيب صلى هللا علب و لم فعل أشباء اعتبارا ابملآل ف رق خنل بين النضري
ألن مآل ترف عدم فتح احلصن  ،وفرتف قتل املشرفني ألن مآل فعل الطعن فب وإل ا الم(.)7

( )1أعالم املوقعني .79/1
( )2أعالم املوقعني .79/1
( )3االعتصام .153/2
( )4جمموع المتاوى . 286/19
()5البخارمي ( )25ومسلم 53 /1
( )6طبقاه ابن عد  ،199/3واتريخ الطربمي  ،428/3ومناقب أمري املؤمنني عمر البن اجلوزمي .55
( )7التقرير والت بري . 381/3
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 -3مجع أيب بكر للقرآن ومل يسبق يفلب ويفمنا راعى حمظ الدين( ،)1وقد رأى جهد النيب صلى هللا علب و لم إل حمظ القرآن يفذ ينزل
يفلب جربيل ،ف عن ابن عباس قال :فان ر ول هللا صلى هللا علب و لم يعاجل من التنزيل شدة ،وفان ا حيرك شمتب  ...فأالزل
هللا تعاىل" :ال حترك ب لساالك لتعجل ب يفن علبنا مجع وقرآال  ،)2(.. ،فا تنبط من فعل النيب صلى هللا علب و لم أن حمظ
القرآن مقصد من املقاصد جيب اعتباره ومن حمظ القرآن تدوين .
 -4ومن ذلك تولبة أيب بكر خلالد بن الولبد على اجلبوش رغم اعرتاض عمر لشدت إل القبادة ،ويفمنا فعل ذلك حتقبقا " ملقاصد
الشريعة إل ابب املصاحل حبث جتلب املصل ة الراج ة ويفن فاالث مثة ممسدة مرجوحة " ( ،)3يفذ قد واله النيب صلى هللا علب
و لم ومساه بما من بوف بقول إل غزوة مؤتة " :مث أخد الراية بف من بوف هللا خالد بن الولبد"( ،)4وألال صلى هللا علب
و لم أيضا مل يعزل خالدا رغم خطئئ إل قتل مالك بن الويرة مع براءت من عمل بقول " :اللهم يفين أبرأ يفلبك ا صنع خالد
مرتني"(.)5
 -5وأُيت لعمر بنكاح مل يشهد علب يفال رجل وامرأة فقال " :هذا الكاح السر وال أجبزه  ،)6("..والعلماء ببنهم خالف إل هل أن
افتمال النصاب جيرب رية العقد ولو ا تكتم الشهود ،أو ال؟ ويفمنا قصد عمر االحتباط للمروج ،حلديث النيب صلى هللا علب
و لم " :أعلنوا هذا النكاح"(.)7
 -6وأمضى عمر الطالق الثالث ،وذلك مراعاة ملقصد حباطة المروج ( ،)8وفان أصل الذمي بىن علب قول هو حديث اب ِن ٍ
عباس
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
الثالث
طالق
رضي هللا عنهما  " :فان
مرُ ،
ُ
الطالق على عهد ر ول هللا صلى هللا علب و لم وأيب بكر و َ نَدتَني من خالفة عُ َ
واحدةً  ،فقال عمر بن اخلطاب َّ
الناس قد ا تعجلُوا إل أم ٍر فاالث هلم فب أانةٌ ،فلو أمضبناهُ علبهم فأمضاه علبهم( ،)9فرأى
يفن َ
أن يفرجاع التشريع الذمي فان إل أول ا الم مصل ة للمسلمني وحباطة لمروجهم وفب ا جلماح املستهرتين من الرجال .
 -7ومن ذلك أن عمر رضي هللا عن منع يفعطاء املوايل من ببث املال ،رغم أهنم مسلمون وهلم ما للمسلمني ،لكن اعترب مقصد

( )1روضة الناظر البن قدامة (.)148
( )2البخارمي . 5
( )3السبا ة الشرعبة البن تبمبة . 29
( )4أمحد .1750
( )5ص بح البخارمي .4339
( )6املوطأ .534
( )7الرتمذمي  ،1089وابن ماج ابن ماجة .1895
( )8فق الواقع حلسني مطاوع الرتتورمي  ،98جملة الب وث المقهبة املعاصرة ابلرايض عدد 1418 ،34هد.
( )9مسلم .1099
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املساواة وأن مثة يفج افا ببقبة املسلمني يفن فعل ذلك  ،فمنع ألن املوىل ملك للسبد فلو أعطاه لكان للسبد حصتان ،وهذا
منتهى شموف النظر من رضي هللا عن لت قبق مقصد املساواة بني املسلمني ( ،)1وهو حتقبقا لقول النيب صلى هللا علب و لم:
" املؤمنون تتكافأ دماؤهم  ,ويسعى بذمتهم أدانهم "(. )2
 -8وأجل عمر قطع يد السارق ،حلاجة الناس وقال" :ال تقطع البد إل عذق وال عام نة"( ،)3ويفمنا راعى مقصد العدالة إل التطببق
وحمظ النمس والعدالة منتمبة ابتنماء ما منع املكلف من السرقة وهي اجملاعة ،مرتكنا إل ذلك يفىل األدلة املوجبة للعدالة بني
املسلمني ومنها قول صلى هللا علب و لم "  ..واملسلمون يَ ٌد على من واهم "(.)4
 -9ومن ذلك أن عمر أمهل املطلقة من ذواه األقراء وارتمع حبضها لغري بب من محل أو رضاع أو مرض نة هي تسعة أشهر
وجالجة زائدة مث هلا أن تتزوج مع أهنا لبسث من ذواه األشهر ،وقال :أما امرأة طلقث ف اضث حبضة أو حبضتني ،مث رفعتها
حبضتها فإهنا تنتظر تسعة أشهر ،يفن ابن هبا محل فذلك ويفال اعتده بعد التسعة جالجة أشهر مث حلث " ( ،)5ومقصود عمر هو
حمظ النسل بعدم منعها من الزواج مع االحتباط للرحم فال ختتلط األالساب ،وحلديث النيب صلى هللا علب و لم " :ال ضرر وال
ضرار "(. )6
 -10وبنمس العلة وهي عدم الضرر املستماد من حديث النيب صلى هللا علب و لم " ال ضرر وال ضرارا " مل يقطع عمر يد غلمان
حاطب بن أيب بلتعة يفذ جبتث علبهم رقة انقة مزين وقال " :أما وهللا لوال أين أعلم أالكم تستعملوهنم وجتبعوهنم ،حت يفن أحدهم
لو أفل ما حرم هللا حل ل  ،لقطعث أيديهم ،وأمي هللا يفذ مل أفعل ألغرمنك غرامة توجعك ،مث قال :اي مزين ،بكم أريده منك
انقتك ،قال أبربعمائة ،قال عمر:اذهب فأعط مثامنائة"(. )7
 -11ومن ذلك أن عمر اختذ السجن ،ويفمنا راعى إل ذلك أتديب من ال يوجد ل إل الشرع حد ،حت ال يستهني الناس ابألوامر
الشرعبة واألخالق احلمبدة ( ،)8وقد علم أن د الذرائع مقصد من مقاصد التشريع  ،وا تماض اعتبار النيب صلى هللا علب
و لم إل نت هلذا املقصد قوال وفعال .
( )1األموال للقا م بن الم .314/1
( )2أبو داود ( )1591وأمحد  180 /2والببهقي .110 /4
( )3العذق :النخلة ،عام نة:عام اجملاعة ،يفعالم املوقعني عن رب العاملني.11-10/3
( )4تقدم خترجي .
( )5مالك إل املوطأ .1212
( )6تقدم خترجي .
( )7أصول التشريع ا المي.علي حسب هللا.ص(.93م.س.).
( )8التقرير والت بري . 381/3
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 -12وملقصد حمظ النمس الذمي ا تماضث ب السنة أمر عمر أمر بقتل مجاعة متالؤا على قتل واحد ،فعن ابن املسبب" أن عمر بن
اخلطاب قتل المرا مخسة أو بعة برجل واحد قتلوه قتل غبلة ،وقال عمر :لو متاأل علب أهل صنعاء لقتلتهم مجبعا"( ،)1قال
الشاطيب " :وج املصل ة أن القتبل معصوم وقد قتل عمدا ،فإهداره داع على خرم أصل القصاص واختاذ اال تعاالة واالشرتاك
ذريعة يفىل السعي ابلقتل يفذا علم أال ال قصاص فب "(.)2
 -13ومن ذلك أن عمر منع قسمة ما أفاء هللا ب على املسلمني من الداير املمتوحة ،مراعاة ملن بعدهم من األطمال واألرامل والبتامى،
وفي تكون خمزوان ا رتاتبجبا للمسلمني يمبدون من ابختالف أجباهلم( ،)3وحتقبقا للعدل بني املسلمني ،وإل هذا حتصبل ملصاحل
املسلمني إل احلال واملآل  ،والمي للضرر عنهم إل احلال واملآل  ،وقد ا تماضث السنة ابعتبار ذينك األصلني.
 -14وملقصد المي الضرر عن املسلمني  ،وحتصبل مصاحلهم  ،أمر بتدوين الدوواين ،فال يدخل إل الديوان من لبس من فبتضرر
املسلمون ويذهب ماهلم يفىل من ال يست ق  ،وال خيرج من من هو منهم  ،فبتضرر أيضا خبروج حق عن بال مسوغ  ،وفب أيضا
حتقبق لعدالة التوزيع بني املسلمني(.)4
 -15وأمر عثمان ابلتقاط ضالة ا بل والتعريف هبا مث ببعها ،قال ابن شهاب " :فاالث ضوال األبل إل زمن عمر بن اخلطاب يفبال
مؤبلة تَدنَاتَ ُج ال مسها أحد حت يفذا فان زمان عثمان بن عمان أمر بتعريمها مث تباع ،فإذا جاء صاحبها أعطي مثنها( ،)5ويفمنا
قصد يفىل حمظ مال املسلم فقد متوه ا بل فتضبع علب حلما وماال ،وهذا ضرر وقد قال النيب صلى هللا علب و لم  " :ال ضرر
وال ضرار " .
 -16ومن ذلك " أن عثمان فان ال يقصر إل السمر فقبل ل  :السث قصره مع النيب صلى هللا لعب

ومل فقال :بلى ،ولكين يفمام

يفيل األعراب وأهل البادية أصلي رفعتني فبقول :هكذا فرضث " ،فقد ترك اال تنان بمعل النيب صلى هللا علب
الناس ،فبنظر َّ
و لم اعتبارا لعدة مقاصد فسد الذرائع  ،واعتباراه املآاله وهي مستمبضة إل نة النيب صلى هللا علب و لم قوال وفعال  ،قال
الشاطيب :فالقصر إل السمر نة أو واجب ومع ذلك ترف خوف أن يتذرع ب ألمر حادث إل الدين غري مشروع (.)6
 -17ومنها السخ عثمان للمص ف الشريف وحرق فل النسخ مع عدا النسخة األم ،حبث " ار ل يفىل فل أفق مبص ف ا السخوا
( )1مالك إل املوطأ .1561
( )2االعتصام .125/2
( )3اخلراج أليب يو ف  24بتصرف .
( )4التقرير والت بري . 381/3
( )5مالك إل املوطأ . 1449
( )6االعتصام .106/2
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وأمر مبا واه من القرآن إل فل ص بمة أو مص ف أن حيرق " ( ،)1وذلك اعتبارا ملقصد اجتماع املسلمني وقطع التنازع إل
القرآن ،ولنمس العلة ال مجع هلا أبو بكر املص ف أول مرة حبث رأى جهد النيب صلى هللا علب و لم إل حمظ القرآن وقد
تقدم احلديث.
 -18ومن ذلك أن عثمان ورث املبتتوتة إل مرض املوه ،فعن ابن أيب ملبكة أال ال ابن الزبري عن الرجل يطلق املرأة فببتها مث موه
وهي إل عدهتا ن فقال عبد هللا بن الزبري :طلق عبد الرمحن بن عوف متاضر بنث األصبغ الكلببة فبتها مث ماه وهي إل عدهتا
فورجها عثمان( ، )2ويفمنا فعل عثمان ذلك حمظا ملال املسلم ،وعدم تمويت يفال بوج شرعي ص بح صريح ،وحسما ملادة احلبل،
وهو عمل عمر وعلي أيضا ()3وهو يفمجاع الص ابة ( ،)4وملقصد المي الضرر املستماد من حديث النيب صلى هللا علب و لم" :
ال ضرر وال ضرار "( ، )5وقد قصد املطلق يفيقاع الضرر على زوجت فال مكن من ذلك.
ُ
 -19ومن ذلك أن علبا ضمن الصاالع يفن أفسد ،وفان يقول " :ال يصلح الناس يفال ذاك " ،وإل هذا من حتكبم املقاصد الشي ءالعظبم
يفذ أال يفما يرتك للصاالع حرية أن يمسد ما شاء ألال لن يضمن ،واما يعطل مصاحل املسلمني ،فأجرى املصاحل ،مع تضمني الصاالع
منعا للتالعب أبموال الناس( ، )6واعتبارا ملقاصد الشريعة إل المي الضرر عن املسلمني إل قول النيب صلى هللا علب و لم " ال ضرر
وال ضرارا " .
 -20ومنها أن علبا وعائشة ذهبا يفىل أن احلجامة تمطر الصائم ،حلديث " أفطر احلاجم واحملجوم " ( ،)7ومع ورود حديث ابن عباس
أن النيب صلى هللا علب و لم احتجم وهو صائم حمرم ( )8ويفمنا الظر يفىل املقصد وهو خشبة التشديد على املكلف فال يستطبع
يففمال صوم فبمطر ،ومن مقاصد الشارع منع الصائم عن فل ما هو من شأال يففساد صوم .
والتطببقاه عن الص ابة إل اعتبار املقاصد أمر منتشر إل فتب اآلاثر والمق .

( )1أخرج البخارمي .1065
( )2أخرج الدارقطين إل السنن  ،4049والببهقي إل السنن الكربى  ،15521واالظر االجتهاد املقاصدمي إل عصر اخللماء الراشدين ،مها عد
يفمساعبل الصبمي .27
( )3احلبل المقهبة إل املعاماله املالبة للدفتور حممد بن يفبراهبم . 29
( )4يفقامة الدلبل على يفبطال الت لبل البن تبمبة .27/6
( )5تقدم خترجي .
( )6أتصبل فق املقاصد . 173
( )7تقدم خترجي .
( )8تقدم ختريج .
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االجتهاد المقاصدي في عهد التابعين
التابعون هم شرفاء الص ابة إل يفرث النيب صلى هللا علب و لم العلمي والديين ،ومن موارد اال تدالل الصا ومقصدا( ،)1والذمي
ظهر إل اعتبارهم املقاصد إل اال تنباط أتصبال وتمريعا.
أما التأصيل :فكقول النخعي " :يفن أحكام هللا تعاىل هلا غاايه هي حكم ومصاحل راجعة يفلبنا"(.)2
وأما التفريع :فقد ا تمادوا إل فهم املقاصد وتنزيلها على الواقع من القرآن الكرمي والسنة والنبوية ،وفذلك أقضبة الص ابة فعمر
وعائشة وابن عباس وقضاة املدينة( ، )3وخباصة عن عمر رضي هللا عن الشتهار قضاءه بقدر فبري من فق املقاصد ،مث قعددهم إل
فهم أصول الشريعة ومقابلة النظائر واال تمادة منها مجعا وممارقة( ،)4فمن شواهد ذلك:
 -1منع بعض التابعني النساء الصالة ابللبل حباطة للعرض ،يفذ اختلمث الذمم عن العهد النبومي فعن ابن عمر عن النيب صلى هللا
علب و لم قال " :ائذالوا للنساء إل اللبل " فقال ابن ل  :يفذا يتخذال دغال"( ،)5فأعمل املقصد إل فهم احلديث.
 -2ومن هذا حديث " الببعان ابخلبار ما مل يتمرقا "( ،)6فلمظ االفرتاق حقبقة إل تمرق األبدان ،وجمازا إل األقوال ،وقد ذهب أهل
الكوفة واملدينة يفىل أن التمرق ابلقول ويفن مل حيصل ابلبدن ،ألن البث إل العقود مقصد من مقاصد التشريع ( ،)7فراعوه لذلك.
 -3ومن هذا حديث النعمان بن بشري رضي هللا عن أن أابه أتى ب ر ول هللا صلى هللا علب و لم فقال .يفين حنلث ابين هذا غالما
فان يل ،فقال ر ول هللا صلى هللا علب و لم" :أفل ولدك حنلت مثل هذا؟ " فقال :ال ،فقال ر ول هللا صلى هللا علب و لم
 " :فارجع " .وإل لمظ :فاالطلق أيب يفىل النيب صلى هللا علب و لم لبشهده على صدق فقال" :أفعلث هذا بولدك فلهم؟ "قال :ال .قال" :اتقوا هللا ،واعدلوا بني أوالدفم" فرجع أيب ،فرد تلك الصدقة .متمق علب  .وإل رواية ملسلم قال" :فأشهد على
هذا غريمي" مث قال" :أيسرك أن يكوالوا لك إل الرب واء؟ " قال :بلى .قال" :فال يفذا"(.)8

( )1المكر األصويل عبد الوهاب أبو لبمان . 41
( )2المكر السامي لل جومي .318/2
( )3اتريخ املذاهب ا المبة أليب زهرة . 260
( )4حجة هللا البالغة .414/1
( )5ص بح مسلم .33/2
( )6البخارمي  ،2110ومسلم . 1532
( )7مقاصد التشريع البن عاشور . 200
( )8البخارمي  ،2586ومسلم . 1241
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فذهب بعض التابعني يفىل أن التسوية مست بة ولبسث واجبة ،مع أن األمر للوجوب ومحلوا النهي على ما يفذا فان التمضبل بؤدمي
يفىل عقوق وحتا د بني األخوة ،ومن مقاصد الشريعة صلة الرحم والتواصي هبا ،فقد جعلوا هذا املعىن املقاصدمي صارفا لألمر.
 -4وأفت امل بن عبد هللا بن عمر و لبمان بن يسار ومها من المقهاء السبعة أبن املرأة املتوىف عنها زوجها يفذا خشبث على بصرها
من رمد أهنا تكت ل ،وتتداوى بدواء الك ل ،ويفن فان فب طبب ( ،)1مع جبوه النهي عن النيب صلى هللا علب و لم بقول " :ال
حتد امرأة على مبث فوق جالث ،يفال على زوج أربعة أشهر وعشرا ،وال تلبس جواب مصبوغا ،يفال جوب عصب ،وال تكت ل ،وال
متس طببا ،يفال يفذا طهره البذة من قسط أو أظمار"( ،)2غري أن ا مامان فهما من النهي أال خاص ابملرأة ال هناها النيب صلى
هللا علب و لم عن ذلك ،وأن املصل ة تقض ختصبص النص هبا هنا المبا لل رج وتبسريا على الناس .
 -5ومن ذلك أهنم محلوا النهي إل حديث عقبة بن عمرو " هنى ر ول هللا صلى هللا علب و لم عن فسب احلجام " على التنزي ال
الت رمي ،وذلك مراعاة ملصاحل الناس ،وأال البد هلم من حجام ،ويفذا مل يعط احلجام مل يعمل فمسده على الناس ص تهم ولزمهم
العنث ،وأيضا ألن العمل ل ما يقابل من األجر والبد من (.)3
 -6ومن هذا أن عبد بن املسبب ومالك قاال :يفن احلجامة ال تمطر الصائم من احلاجم أو احملجوم رغم ورود النص " أفطر احلاجم
واحملجوم " وجعلوا الكالم حممول على ببل األوىل واألحسن ،وأن احلديث خرج خمرج اخلوف على احملجوم من أن يضعف
خلروج الدم فت لق مشقة فبعجز عن الصوم ،وأما احلاجم فخشبة من أن يصل يفىل جوف شيء ( ،)4و بب هذا مراعاة للمقاصد
واعتبارا ملصاحل الناس وأال قد حيتاج يفىل احلجامة صائم .
 -7وإل مقابل هذا فق ذهب احلسن البصرمي ( )5واألوزاعي يفىل أن احلجامة تمطر الصائم ،حلديث " أفطر احلاجم واحملجوم " (،)6
مع جبوه احلجامة إل حال الصوم عن النيب صلى هللا علب و لم ( )7ويفمنا الظرا يفىل أن من مقاصد الشارع منع الصائم عن فل
ما هو من شأال يففساد صوم .

( )1املنتقى . 146/4
( )2البخارمي ( ،)313ومسلم .1172 /2
( )3البل األوطار  354/3بتصرف .
( )4األم للشافعي بتصرف .190/10
( )5املغين .339/4
( )6تقدم خترجي .
( )7تقدم ختريج .
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 -8ومن هذا أهنم صرفوا قول النيب صلى هللا علب و لم لزينب بنث ج ش " اغتسلي لكل صالة "( )1يفىل اال ت باب ،وقدموا
علب حديث "مث توضيء لكل صالة"( ،)2مراعاة ملقصد التبسري ،وألن املرأة أحوج ل من غريها ملا يلزمها من خدمة الببث والزوج
واألوالد وحنوه.
 -9ومن ذلك أن الشعيب وابن ريبن وابن املسبب وطاوس أولوا حديث أالس أن جارية وجد رأ ها قد ُرض بني حجرين فسألوها
من صنع بك هذا ؟ فالن فالن ؟ حت ذفروا يهوداي فأومأه برأ ها ،فأخذ البهودمي فأقر فأمر ر ول هللا صلى هللا علب و لم
أن يرض رأ

ابحلجارة ( ،)3فقالوا :ال جيب القصاص يفال مبا هو حمدد( ،)4وعن حديث أالس فإمنا فان با ة لكون البهودمي

فان اعبا إل األرض ابلمساد معروفا هبذا المعل (.)5
 -10ومن هذا أن غري يفمام من التابعني ذهب يفىل أن النهي عن البول قائما هني على التنزي ال الت رمي ،وذلك ملا رومي من أن عائشة
قالث " :من حدجكم أن ر ول هللا صلى هللا علب و لم فان يبول قائما فال تصدقوه ،ما فان يبول يفال قاعدا ( ،)6فقالوا :هو
على التنزي لثبوه بول صلى هللا علب و لم قائما فما قال حذيمة بن البمان( ،)7وقالوا :يفمنا ابل قائما ملا حتقق ل مقصد الت رز
من النجا ة ،وابل قاعدا حبنما مل يت قق ل يفال هبذا احلال (.)8
 -11ومن ذلك أن علقمة بن قبس أوصى األ ود بن زيد من أن ال يعلن أحدا بنعب  ،مع جبوه السنة ابلنعي ،فعن أيب هريرة " :أن
ر ول هللا صلى هللا علب و لم العى النجاشي إل البوم الذمي ماه فب  ،خرج يفىل املصلى ،فصف هبم وفرب أربعا "( ،)9وهو أمر
مست ب ملظنة حضور الرمحة ودعوة الناس ،لكن ملا خاف أن يكون فنعي اجلاهلبة منع  ،وخشى أن يُقلد فب ( ،)10ومن مقاصد
التشريع د الذرائع ورد البدع.

( )1أبو داود . 292
( )2البخارمي . 228
()3البخارمي  ،6884ومسلم .1672
( )4املبسوط .122/26
( )5بل السالم . 236/3
( )6نن الرتمذمي .12
( )7ص بح مسلم .273
( )8املدوالة الكربى  ،27/1وحاشبة الد وقي .104/1
( )9البخارمي ( )1245ومسلم . 656
( )10الطبقاه الكربى البن عد . )63/6
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 -12ومن هذا أن شرحيا القاضي ضمن القصار يفذا احرتق ببت  ،فقال ل  :تضمين وقد احرتق بب ؟ فقال شريح :ارأيث لو احرتق
ببت فنث ترتك ل أجرك ؟
وهذا منتهى المق من شريح فقد عامل ابملثل ،ومل ير أن احلرق ابملؤهل

قاط ضماال  ،فما لو أن ببث صاحب الثوب هو الذمي

احرتق أفان برتك ل األجرة ( ،)1وهذا مقتضى العدل بني املسلمني ،ولقول النيب صلى هللا علب و لم " :ال ضرر وال ضرار "(.)2

( )1السنن الكربى للببهقي .122/6
( )2تقدم حترجي .
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الخاتمة والتوصيات
أوال :اخلامتة
من خالل تلك الورقة املقدمة عن االجتهاد املقاصدمي إل عهد الص ابة والتابعني فقد خرجث ببعض التائج أحسب أهنا جديرة
ابلذفر :
 -1أن السنة النبوية مبعناها الشامل مصدر أصبل من مصادر معرفة فق املقاصد أتصبال وتمريعا.
 -2أن الص ابة هم أفهم األمة ملقاصد الشريعة من واقع نة النيب صلى هللا علب و لم ويلبهم التابعون.
 -3أن الص ابة أول من ن التعامل مع السنة النبوية حتث ضوء املقاصد الشرعبة .
 -4احتاد أصول الص ابة والتابعني إل فق ا تنباط األحكام وفقا للمقاصد الشرعبة من السنة النبوية ولذلك احتده اجتهاداهتم
إل أحبان فمسألة حروب الردة ومجع القرآن وحد شارب اخلمر  ..اخل.
 -5أن جهود الص ابة والتابعني إل ابب املقاصد يشكل معبنا جراي ينبغي االلتماه يفلب  ،مع عمل الدرا اه اجلملبة والتمصبلبة
عن مناهجهم وطرقهم إل ا تنباط األحكام وفقا هلذا الباب .
اثنيا :التوصيات
 -1ختصبص درا اه حتصر اجتهاداه الص ابة وفقا للمقاصد الشرعبة ابختالف أبواب األحكام الشرعبة .
 -2االهتمام اب تخراج األصول ال اعتمدها الص ابة إل فهم السنة النبوية وفقا للمقاصد وأتطريها وتسطريها وتوضب ها .
وهذا أخر ما من هللا ب علبنا إل هذه الورقة والسأل هللا ب اال لنا ولكم التوفبق.
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اسطنبول – جامعة مرمرة
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مقصد "حفظ النسب" بين تشوّف الشارع إلى اتّصال األنساب
وتشوّفه إلى صحّتكا ،وأثر ذلك في الموقف الفقكي من الحكم
بالبصمة الوراثية في قضايا النّسب

إعداد:
أ.د .أمين صاحل
جامعة قطر– قطر
Email: gotoayman@gmail.com

Ref: 9/2019/222

ّ
ّ
وتشوفه إلى ّ
ّ
أ.د.أيمن صالح-مقصد "حفظ النسب" بين ّ
صحتها ،وأثرذلك في املوقف الفقهي من الحكم بالبصمة الوراثية في قضايا النسب
تشوف الشارع إلى اتصال األنساب

ملخص:
ونفيهّ:أحدمهاّتشوفّالشارعّإىلّاّتمصالّاألنسابّ
مّ
ويوجهانهّفّقضاايّثبوتّالنسبّ
َّثمةّمقصدانّشرعيانّيؤّثمرانّ ّ
فّاملوقفّالفقهيّ م

عّإىلّصحةّاألنسابّوعد ّمّاختالطهاّ،
اآلخرّ:تشوفّالشار
التشرّدّ،واملقصدّ
وعدمّانقطاعهاّ،وذلكّحفاظًاّعلىّالنسلّمنّالضيا ّ
م
م
عّو م

نوّاإلنسانّابلفطرةّعلىّمنّّكانّمنهّالّمنّغريّهّ.وهذانّاملقصدانّقدّيبدوانّمتعارضنيّفّ
حفا ّظًاّعلىّالنسلّمنّسوءّاملعاملةّحل مّ
قّمنّصحةّالنسبّ
مّ
والّسيمماّمعّاكتشافّفحصّالبصمةّالوراثيةّالذيّميكنّبواسطتهّالتحقّ
توجيهّاحلكمّفّبعضّالفروعّالفقهيّةّ ّ،

بدرجةّوثوقيمّةمّعاليّةّّ:قطعيّةّ،أوّتدنوّمنّالقطعّّ .
ّ
الطبيعيّ(البيولوجي)ّ

ينّثمّبيانّدورّفحصّالبصمةّالوراثيةّفّحتقيقهمّاّ،سواءّفّإثباتّالنسبّأوّفّنفيهّّ .
هدفتّهذهّالورقةّإىلّجتليةّاملقصدينّاملذكور ّ
ةّاليتّحكمّالفقهاءّمبقتضاهاّابنتفاءّالنسبّولوّ
َّ
ّ
اثيةّينبغيّأنّي منزلّمنزلةّالقر
ّ
وقدّانتهىّالبحثّإىلّأنّفحصّالبصمةّالور
ائنّالقطعيم
ثبتتّأسبابهّالظاهرةّ،وذلكّكمنّأتيتّبولدّلدونّستمةّأشهرّأوّأكثرّمنّأقصىّمدةّاحلملّ،أوّلبعيدّال مدارّ،أوّملنّالّيولدّملثلهّ

كصغريّوخصيّ،وغريّذلكّ،كماّأنّنتيجةّالفحص ّينبغيّأنّتقدمّعندّالتعارضّعلىّأدلةّالنسبّالتقليديةّمنّفراشّوشهادةّ
م

وإقرارّ ّعندّتعارضهاّمع ّهاّّ ،وأ مّن ّإعطاء ّالفحص ّهذاّالدورّمنّشأنهّأنّيسهمّفّحتقيقّمقصديّالشريعةّفّاّتمصالّاألنسابّ
وصحتهاّفّالوقتّنفسّهّّ .
م
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مقدِّمة
للاّ،وآلّهّّ،وصحبّهّ،ومنّواالهّ،وبعدّّ :
احلمدّهللّّ،والصالةّوالسالمّعلىّرسولّ ّ
اّابلغًاّ،وحرصتّ
يعةّاإلسالميةّاهتمام ّ
ًّ
فّافتقارّاملرءّإليهّ،فقدّاهتمتّبهّالشر
مّ
احلاجةّاملاسةّّ،
مّ
فلماّكانّالنسبّيقعّموقعّالضرورّةّ،أوّ
مّ
إنسانّمنّأنّينسبّإىلّ
ّ
ةّالنسبّ.أماّاّتمصالهّفباحلرصّعلىّأالّخيلوّ
مّ
اآلخرّ:صح
مّ
فّذلكّعلىّأمرينّ:أحدمهاّ:اّتمصالّالنسبّّ،و

تهّ،فبأنّيكونّاألبّاملنسوبّإليهّهوّاألبّاحلقيقيّصاحبّاملاءّالذيّختلقّمنهّ
ّ
أماّصح
مّ
أبّيقومّعليهّابلنفقةّوالرعايةّواحلمايةّ.و

ّعنهّجنسيًّاّابلطبيعةّالّابجملاهدةّّ .
ّ
فّ،وينكف
بّ،وذلكّ مّ
الولدّاملنسو ّ
حتّتكونّعاطفتهّجتاههّصادقةّفيحنوّعليهّابلفطرةّالّابلتكلم
م
وفّهذاّالسياقّجاءتّهذهّالورقةّلتحقيقّهدفنيّّ :
فّاآلنّمعّاّّ .
صالّالنسبّوعلىّصحتهّ
مّ
مّ
أحدمهاّ:التدليلّ
علىّتشوفّالشريعةّوحرصهاّعلىّاّتم
ً
ص محتهّّ .
واهلدفّاآلخرّ:بيانّماّميكنّلفحصّالبصمةّالوراثيةّأنّيلعبهّمنّدورّفّحتقيقّمقصديّالشريعةّفّاّتمصالّالنسبّو ّ
وسيكونّذلكّبعدّهذهّاملق مّدمةّفّثالثةّمطالبّوخامتةّّ :
املطلبّاألولّ:تشوفّالشريعةّإىلّاّتمصالّالّنمسبّّ .
مّ
يعةّإىلّصحةّالّنمسبّّ .
مّ
املطلبّالثاينّ:تشوفّالشر
مّ
سبّوصحتهّّ .
مّ
املطلبّالثالثّ:دوّرّفحصّالبصمةّالور ّ
اثيمةّفّحتقيقّمقصديّالشريعةّابّتمصالّالّنم
وخامتةّفّنتائجّالبحثّّ .
ّ
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المطلب األول :تشوّف الشريعة إلى اتّصال النّسب:
ياعنيّ:املعنويّ،
تواطأتّكلمةّالفقهاءّعلىّأ من ّالشار
عّمتشو ٌ
ف ّإىلّاتمصالّاألنسابّوعدمّانقطاعهاّ،حفاظًاّعلىّالولدّمنّالض َ
م
صبةّ ّ.
املاديّ،املعنويّبلحوقّالعارّبهّكونهّالّينسبّإىلّأبّ،و م
و م
الع َ
املاديّبفقدانّاملعيلّواملنفقّوالويلّو َ
ماتهّ،وحرمّاالنتفاءّمنّنسبّالولدّ،وجعلّفّ
لدّ،حرمّاإلسالمّالزىنّومق مد
وألجلّهذاّالتشوفّ،وماّينبينّعليهّمنّمصلحةّالو
م
م

أثبتّنسبّالولدّمنّالزوجّحتّلوّكانّاحتمالّكونهّمنهّضعي ًفاّخمال ًفاّللظاهرّوالغالبّ:كحالةّماّإذاّأتتّ
اللعانّأغلظّاألميانّ،و
م
اّلشبَهّأبيهّولونهّأش مدّالتباينّ،فقالّ،
بهّالزوجةّحيًّاّلستمةّأشهرّمنّالزواج؛ّإذّيندرّحدوثّذلكّفّالواقعّ.وكماّلوّجاءّاملولودّمباينً َ
اّأسودّ:فعرضّبنفيه«ّ:لعلَّه نزعه ِعرق»(ّ.)1قالّابنّحجرّ:فيماّيستفادّ
صلىّللاّعليهّوسلمّ،لألعرايبّ:الذيّوضعتّزوجهّو ًلد
م

ظنّالسّوّء»(ّ .ّ)2
الزج ّرّع ّنّحتقيقّ مّ
االحتياطّلألنسا ّ
ّ
منّاحلديث«ّ:
بّوإبقاؤهّاّم ّعّاإلمكانّ،و م

احدةّ،ومنّالرجلّمبجردّ
سبّحتّأثبتهّأكثرهمّمنّاملرأةّبشهادةّاملرأةّالو
وألجلّهذاّالتشو
فّأيضاّتساهلّالفقهاءّفّإثباتّالنم
ً
م
م
م

عوةّفقطّالّاإلشاعةّ.قالّإمامّاحلرمنيّنقالّعنّالعراقينيّمنّالشافعيمةّ ّ:
نةّ،وابلتمسامعّحتّماّبينّمنهّعلىّال مدّ
ّ
ً
ال مّدعوةّمنّدونّبيم

مبجردّذلكّ،وكذلكّلوّقالّلكب ّريّ:
رجالّ،وفّيدهّ يّ
«إذّاّرأ ّ
ىّالرجلّ ً
يصرحّابستلحاقهّ،فتجوزّالشهادةّعل ّىّنسبهّ م
صبّصغريّ،وهوّ م
تّ
يردّعليهّ،فتجوّزّالشهادةّعلى ّالنمسبّبذلكّ،وكذلكّلوّقا ّلّابل ٌغ"ّ:هذاّأيب"ّّ،وسك ّ
"هذاّابين"ّّ،وذلكّالشخصّساكتّال ّ مّ

بّبينهما ّ»(ّ .)3
كّالشخصّّ،فتجوزّالشهادةّعلىّالنمس ّ
ذل ّ
ىّاألدلمّة»(ّ.)4
ىنّدليلّّ،ويلزّمّم ّنّذلكّالتشديدّفّنفيهّ،وأنمّهّالّينتفيّإ ّالّأبقو ّ
طّإلثباتهّّ،ويثبتّأبد ّ
قالّابنّقدامةّ«ّ:النمسبُّيتا ّ
حتّل ّوّأ مّنّامرأّةًّأتتّبول ّدّ
مبجرّدّال مدعوىّّ،ويثبتّم ّعّظهوّرّانتفائه ّ،مّ
وقال«ّ:النمسبّيثبتّبشهادةّامرأّةّواحدةّعل ّىّالوالدةّّ،ويثب ّ
تّ م

بّعنهّاّمنذّعشرينّسنةّ،حل َقّهّولدهّا»(ّ .ّ)5
وزوجهاّغائ ّ

تّ
ثّيتعذرّإثباتهّ؛ّوهلذاّثب ّ
بّإ ّالّحي ّ
عّالنمس ّ
يتشوفّإىلّثبوت ّاألنسابّمهماّأمكنّ،والُّيكم ّابنقطا ّ
وقالّابنّالقيمم«ّ:الشارّ
ّ
عّ م
نتاجّاحليوان»(ّ .ّ)6
ىّوابألسبابّاليتّمبثلهّاّالّيثبتّ ّ
ابلفراشّوابل مدعو ّ

(ّ)1البخاريّ،الصحيح173/8ّ،؛ّمسلمّ،الصحيح.ّ1137/2ّ،
(ّ)2ابنّحجرّ،فتح الباريّ .444/9ّ،
(ّ)3اجلويينّ،هناية املطلب.614/18ّ،
(ّ)4ابنّقدامةّ،املغينّ .ّ127/6ّ،

(ّ)5املرجعّالسابقّ.127/1ّ،قوله"ّ:حلقهّولدها"ّأيّقضاءًّوابتداءّ،وإالّفمنّحيثّاحلكمّالدايينّوالنهائيّفإنمهّجيبّعليهّأنّينفيّالولدّالذيّيتي مقنّ
أبنمهّليسّمنهّابللعانّ،كماّذكرهّابنّقدامةّنفسهّوغريهّفّحكمّالقذفّ،وسنوردّالّنقولّعنهمّفّذلكّبعدّهذاّّ .

(ّ)6ابنّالقيمّ،الطرق احلكمية.191ّ،
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حتّأنّهّيثبتّابإلميا ّءّمعّالقدرةّعلىّ
بّاالحتيا ّ
تّلهّ؛ّلوجو ّ
نسبّق مد ّمّاملثب ّ
تّ ّ
فّثبو ّ
ضّظاهرانّ ّ
وقالّابنّاهلمامّ«ّ:إذّاّتعار ّ
طّفيّهّ ّ،م
ت»(ّ ّ.)1
فّسائرّالتصرفا ّ
النمطقّّ،خبال ّ
ةّاليتّقرروهاّفّأبوابّالنمسبّ،علىّتفاوتّبينهمّ
وكالمّ
م
الفقهاءّفّهذاّاملعىنّكثريّ.وقدّكانّموج ًهاّهلمّفّكثريّمنّاألحكامّاجلزئيم
م
فّمدىّإعمالّهذاّاألصلّّ .

ّ

(ّ)1ابنّاهلمامّ،فتح القدير.ّ360/4ّ،
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المطلب الثاني :تشوُّف الشريعة إلى صحّة النسب:
اتّالفقهاءّفّتشوفّالشريعةّإىلّاتمصالّاألنسابّ–ّكماّأوردانهاّ
يظن ّبعض ّالشادينّفّالفقه(ِّ ،)1ممنّوقفّعلىّظاهرّعبار
م
م

يظنّأ منّمنّمقتضىّ
ملّيتأملّهذهّالعباراتّحق م
آنفاّ–ّو م
ّالتأملّ،وملّيضعهاّفّسياقّجمملّكالمهمّفّأبوابّالنمسبّإثبا ًًتّونفيًاّ⎯ّ م
سبّفّضمنّالضرورمايتّأوّاحلاجيماتّمنّمقاصدّالشريعّةّ ّ–ّأ منّ
«حفظّالنمسب»ّعندّالفقهاءّ ّ–ّوعندّاألصوليمنيّاملدرجنيّالنم
م
شردّّ .
اغب
فق؛ّدفعاّللعارّعنهّ،وحفظًاّهلذاّالطم
ّفّأنّيكونّلكلّطفلّمولودّنسبًاّكيفماّاتم
م
ً
الشارعّر ٌ
فلّمنّالضياعّوالتم م
م

هّيتشوفّفّ
ّالشار
ّهذاّالظن
واحلقيقةّأ من
ّ،هبذاّاإلطالقّ،ليسّسليما؛ّإذ م
م
عّكماّيتشوفّإىلّاتمصالّاألنسابّوعدمّانقطاعهاّ،فإنم م
م
ً

هّإىلّجمردّاتمصاهلاّ،وسنوردّدالئلّذلكّ
هّإىلّصح
الوقتّنفسهّإىلّصحتهاّوعد ّمّاختالطهاّ.وتشوف
تهاّوعدمّاختالطهاّجياريّتشوفَ
م
م
م
م
فّنقطتنيّّ :
وشواهدهّ ّ

عّإىلّصحةّاألنسابّوعدمّاختالطهاّّ .
ّ:دالئلّتشوفّالشار
أوال
ً
م
م
اثنيًاّ:نصوصّالفقهاءّفّلزومّنفيّالنمسبّالباطلّاملتي مقنّبطالنهّّ .
صحة األنساب وعدم اختالطها:
ا
تشوف الشارع إىل ّ
أوًل :دًلئل ّ
الدالئلّعلىّذلكّكثريةّّ :
•

اّليستّأنساابّحقيقيمةّبلّخمتلقةًّ
ّفّذلكّقطعاّلألنسابّفّالظاهرّإالّأ مّن
منهاّ:أنهّحرمّتبمينّاألبناءّ،واستئبابّاآلابءّ،رغمّأ من
ً
ً
م
ميةّاملؤديةّإىلّخلطّاألنسابّ.وِمماّ
مصنوعةّ.وقدّجاءّفّالنهيّعنّذلكّأخبارّمتكاثرةّمتظاهرةّ،تدلّعلىّعظمّهذهّاجلر
م
أوردهّاملنذريّمنّهذهّاآلاثرّاليتّصححهاّاأللباين(ّ)2ماّأييتّّ :
م

يبّوقماصّ،رض ّيّللاّعنه؛ّأ مّنّرسولّللاّ،صل ّىّللاّعليهّوسلمّّ،قا ّل«ّ:من ا ّدعى إىل غري أبيه وهو يعلم أنّه غري
 .1عنّسع ّدّبنّأ ّ
أبيه؛ فاجلنّة عليه حرام»ّّ.رواّهّالبخاريّومسلمّوأب ّوّداودّواب ّنّماجّهّّ .
ذرّ،رضيّللاّعنهّ،أنمهّمسعّرسولّللاّ،صلىّللاّعليهّوسلمّّ،يقول«ّ:ليس من رجل ا ّدعى لغري أبيه وهو يعلم؛ إًل
 .2عنّأيبّ م
وليتبوأ مقعده من النّار»ّّ.رواهّالبخاريّومسلمّ.
كفر ،ومن ا ّدعى ما ليس له؛ فليس منّاّ ،

(ّ)1قالّاجلوهري«ّ:شداّفال ٌنّمنّالعلمّشيئًاّ،إذاّأَخذّمنهّبعضّه»ّ.اجلوهريّ،الصحاح.1058/2ّ،
(ّ)2األلباينّ،صحيح الرتغيب والرتهيب.436/2ّ،
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 .3عنّعليّ،رض ّيّللاّعنهّّ،عنّالنبّ،صلىّللاّعليهّوسلمّ،قالّ«ّ ّ:من ا ّدعى إىل غري أبيه ،أو انتمى إىل غري مواليه ،فعليه لعنة
يّ
عدًل وًل صرفاا»ّ .رواه ّالبخاري ّومسل ّم ّوأبو ّداود ّوالرتمذ ّ
هللا واملالئكة والنّاس أمجعنيً ،ل يقبل هللا منه يوم القيامة ا
والنسائ ّيّّ .
 .4عنّعمروّب ّنّشعيبّعنّأبيهّعنّج مدهّ،قا ّلّ:قالّرسو ّلّللاّ،صلىّللاّعليهّوسلم«ّ:كفر تربؤ من نسب وإن د ّق ،وا ّدعاء
فّ"الصغري"ّ ّ.
نسب ًل يُعرف»ّّ.رواّهّأمحدّوالطرباينّ ّ
للاّبنّعمروّّ،رض ّيّللاّعنهماّّ،قا ّلّ:قا ّلّرسو ّلّللاّ،صل ّىّللاّعليّهّوسلم«ّ ّ:من ا ّدعى إىل غري أبيه؛ ل يرح رائحة
 .5عنّعب ّدّ ّ
عاما»ّّ.رواهّأمحدّّ .
عاما ،أو مسرية سبعني ا
اجلنّة ،إ ّن رحيها ليوجد من قدر سبعني ا
توىل غري مواليه،
 .6عنّابنّعبماسّّ،رضيّللاّعنهماّ،قالّ:قالّرسولّللاّ،صلىّللا ّعليهّوسل ّم«ّ ّ:من ا ّدعى إىل غري أبيه أو ّ
فعليه لعنة هللا واملالئكة والنّاس أمجعني»ّّ.رواّهّأمحدّواب ّنّماجهّواب ّنّحبمانّّ .

للاّعنهّ،قالّ:مسعتّرسولّللاّ،صلىّللاّعليّهّوسلمّ،يقو ّل«ّ:من ا ّدعى إىل غري أبيه ،أو انتمى إىل غري
 .7عنّأنسّ،رضيّ ّ
مواليه ،فعليه لعنة هللا املتتابعة إىل يوم القيامة ّ»ّ.رواهّأبوّداوّدّّ .
 .8وعنّأيبّبك ّرّالصديقّ،رض ّيّللاّعنهّ،قالّ:قا ّلّرسولّللاّ،صل ّىّللاّعليهّوسلمّ«"ّ:من ا ّدعى نسباا ًل يُعرف كفر ابهلل ،أو
انتفى من نسب وإن َّ
طّ"ّّ .
دق كفر ابهلل»ّّ.رواّهّالطرباينّفّ"األوس ّ

•

مّعلىّاملعتداتّأنّيكتمنّماّفّأرحامهنّ.قالّتعاىل{ّ:وَ ۡٱل ُمطلَّ َٰقتََُيتربَّصۡ نَ ِبأنفُ ِس ِه َّنَث َٰلثةَ
ةّ،وحر
ومنهاّ:أنمهّاعتىنّأبحكامّالع مد
م
م
ٱّللَفِيَأ ۡرحامِ ِه َّنَإِنَ ُك َّنَي ُۡؤمِ َّنََِب ََِّ ۡ
ۡ ٓ
باايّحتّ
مّوطءّالس
وحر
قُ ُر ٓو ٖۚءَوَلَيحِ لَُّل ُه َّنَأنَي ۡكتُمۡ نَماَخلقَ ََُّ ٓ
م
ٱّللَوَٱلي ۡو َِمَٱۡلخِ َِٖۚر}َ[البقرة ّ.]228:م
م

ّذلكّحتّالّختتلطّاألنسابّ،فينسبّالولدّلغريّأبيهّ
سقيّالرجلّماءَهّزرعّغريهّ،وكل
مّأنّيَ َّ
أّاحلائلّ،وحر ّ
تضعّاحلاملّوتسترب
م
م

مهمت أن ألعنه لعناا
ّحامال ّمنّغريه«ّ ّ:لقد
الذيّخلقّمنّصلبهّ.قالّ،صل ّى ّللاّعليهّوسلمّ،فّرجل ّأرادّأنّيطأّجاريةً ً
ُ

يدخل معه قربه ،كيف ِّ
يورثه وليس منه»(ّ .ّ)2
حيل له؟! ّ»(ّ)1وفّرواية«ّ ّ:وحيه ّ
حيل له؟! كيف يستخدمه وهو ًل ّ
يورثه ،وهو ًل ّ
•

اشاّلرجلّبسببّماُّيصلّنتيجتهاّمنّخلطّالنمسبّوماّيرتتمبّعلىّ
ميةّالزىنّمنّقبَلّاملرأةّإذاّكانتّفر ً
ومنهاّ:أنمهّعظممّجر م
خلطهّمنّاحلرماتّ.قالّصلىّللاّعليهّوسلم«ّ:اشت ّد غضب هللا على امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم ،فأكل
حرائبهم [= أمواهلم] ،واطّلع على عوراهتم»(ّ.)3قالّالسهيلي«ّ:يريدّأ مّنّالولدّإذاّّكانّلغ ّريّر ْشدةّنسبّإىلّالذيّولدّعل ّىّ

(ّ)1مسلمّ،الصحيح.1065/2ّ،

(ّ)2الطحاويّ،شرح مشكل اآلاثر.57/4ّ،

(ّ)3ابنّهشامّ،السرية النبويةّ.406/1ّ،وهوّصحيحّأوّحسنّ ّ.وينظرّمتامّخترجيهّبلفظّآخرّ:صّ .8
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فسادّ
ىلّ مأمّهّوليس ّ
تّلهّّ،وإ ّ
بعما ّ
صغرياّ،وينظ ّرّإىلّبناتّهّم ّنّغ ّريّ مأمهّ،وإ ّ
تّجب مدةّلهّّ.وهذّاّ ٌّ
ىلّأخواتهّولس ّنّ م
فراشّهّفيأك ّلّم ّنّمالّهّ ً
كبري»(.ّ)1
•

نّمنّكونهّابطالّ:كمنّأتيتّبولدّلدونّستمةّأشهرّ،أوّلبعيدّ
هّمنَ َعّثبوتّالنمسبّواتمصالهّبصاحبّالفراشّإذاّتي مق
ً
ومنهاّ:أنم َ
بهّاحلسّ،كأنّيكونّالولدّاملد َعىّفّعمرّامل مدعيّأوّأكربّ
ّ،أوّإذاّادعىّنسبًاّيك مذ
لدّملثلهّكصغريّوخصي
ال مدارّ،أوّملنّالّيو
م
م
م
طّاألنسابّ،الّجملردّاحلفاظّعلىّاتمصاهلاّكيفماّاتمفقّّ .
فّمنهّملنعّاختال
منهّ.وكل
ّهذاّتشو ٌ
م
م

•

سبّالذيّيغلبّعلىّالظنّبطالنهّ،وأوجبهّعندّالقطعّابلبطالنّ.قالّالنووي«ّ:ج موزّاللمعا ّنّ
ومنهاّ:أنمهّأجازّاللعانّلنفيّالنم
م
املضرةّع ّنّاألزواج»(ّ.)2وهبذاّنفهمّأ منّنفيّالولدّابللعانّيدخلّفّمعىنّحفظّاألنسابّعندّالفقهاءّ،
حلفظّاألنسابّودفعّ م
صاهلاّبشرطّصحتهاّ،أوّ
اهّقطعهاّفّالظاهر؛ّأل من
ّحفظهاّالّيعينّاحلرصّعلىّجمردّاتمصاهلاّ،بلّاحلرصّعلىّاتم
م
م
وإنّكانّمؤد َ
م
معّاحتمالّصحتهاّ.
م

املتيقن بطالنه:
اثنيا :نصوص الفقهاء يف لزوم نفي ّالنسب الباطل ّ
ا
عّإىلّصحةّاألنسابّ،واليتّتكادّتتمفقّعليهاّكلماتّالفقهاءّمنّخمتلفّاملذاهبّأنمهّالّ
شوفّالشار
م
منّاملعاينّاليتّترتمبتّعلىّت م
هّليسّمنهّ،كماّالُّيلّلهّأنّينفيّو ًلداّوهوّيعلمّأنمهّمنهّ،وهوّمقتضىّّ :
ُيلّألحدّأنّينسبّلنفسهّو ًلداّيعلمّأنم
م
م

•

قولهّتعاىل{ّ:وماَجعلَأ ۡدعِيآء ُكمۡ َأ ۡبنآء ُك ٖۡۚم َٰ
يلَۡ َ٤ٱدعُوهُمََۡ ِۡلٓبا ٓ ِئ ِهمۡ َهُوَأ ۡقس ُ
طَعِندَ
س ِب َ
َيهۡ ِد َ
قَوهُو َ
ٱّللَيقُولَُ ۡٱلح ََّ
يَٱل َّ
َذ ِل ُكمۡ َق ۡولُ ُكمَ ِبأ ۡف َٰو ِه ُك ۡ ۖۡمَوَ ََُّ

ٱّلل}َ[اۡلحزابّ .ّ]5–4:
َّ َِٖۚ
•

وقولهّصلىّللاّعليهّوسلمّ «ّ:أّيا امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من هللا يف شيء ،ول يدخلها جنّته»(ّ،ّ)3
أةّالُّيلّلهّأنّيدخلّأوّيقبَلّعلىّنفسهّنسبًاّليسّمنهّّ .
والرجلّفّهذاّمثلّاملر
م

(ّ)1السهيليّ،الروض األنفّ .ّ284/3ّ،

(ّ)2النوويّ،املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج.119/10ّ،

(ّ )3قالّابنّاملل مقنّ[البدر املنري «:ّ].186/8ّ،هذاّاحلديثّصحيحّ،رواهّالشافعيّ،وأبوّداودّ،والنسائيّمنّحديثّعبدّللاّبنّيونسّ،عنّسعيدّ

افهّبتفردّعبدّللاّبنّيونسّبهّعنّ
صححهّالدارقطينّفّالعللّمعّاعرت
املقربيّ،عنّأيبّهريرة»ّ.وقالّابنّحجرّ[التلخيص احلبري «ّ:].486/3ّ،م
م
»ّ.وجودّإسنادهّ
ف
سعيدّاملقربيّ،وأنهّالّيعرفّإالّهبذاّاحلديثّ.وفّالبابّعنّابنّعمرّفّمسندّالبزارّ،وفيهّإبراهيمّبنّسعيدّاخلوزيّ،وهوّضعي ّ
م

ابنّكثريّ[إرشاد الفقيه إىل معرفة أدلة التنبيهّ.].214/2ّ،وقالّحسنيّسليمّأسدّفّحتقيقّ[موارد الظمآن إىل زوائد ابن حبانّ:].293/4ّ،
اّوالّتعديالّ،وتبعهّعلىّذلكّابنّأيبّحامتّفّ"اجلرحّ
ملّيوردّفيهّجرح
«إسنادهّجيمدّ،عبدّللاّبنّيونسّترمجهّالبخاريّفّالكبريّّ 232ّ/5و
ً
ً
ّاأللباينّتصحيح ّالدارقطينّوغريهّ
استغرب
انّ،وصححّحديثهّاحلاكمّ،ووافقهّالذهبّ،وابقيّرجالهّثقات»ّ.و
م
والتعديل"ّّ،205ّ/5ووثقهّابنّحبم
َ
َ
ّإايهّجبهالةّعبدّللاّبنّيونسّ،رغمّوجودّمتابعةّضعيفةّللحديثّوشاهدّضعيفّ،وعادةّاأللباينّالتحسنيّمباّهوّأهونّمنّ
احلديثّ،وضعمفهّم م
عال م

ذلكّ.لذلكّتع مقبهّالدويشّفّ[تنبيه القارئ لتقوية ما ضعفه األلباينّ].133/1ّ،وقال«ّ:تقويةّالدارقطينّلهّليستّببعيدةّفإ منّاحلديثّلهّشاهدّ
منّحديثّابنّعمرّ.قالّالبزارّ...ّ:عنّابنّعمرّقالّ:قالّرسولّللاّ،صلىّللاّعليهّوسلم«ّ:اشت ّد غضب هللا على امرأة أدخلت على قوم
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•

وليتبوأ
وقولهّ،صلىّللاّعليهّوسلم«ّ:ليس من رجل ا ّدعى لغري أبيه وهو يعلم؛ إًل كفر ،ومن ا ّدعى ما ليس له؛ فليس منّاّ ،
مقعده من

النّار»(ّ.)1واألحاديثّفّهذاّاملعىنّكثرية َّ .

ىنّأ ّنّيدف ّعّولدهاّ،والّيلحقّبنفسهّم ّنّليسّمنّه»(ّ .ّ)2
تّمنّز ّ
احلرةّإذاّعلمّأ مّنّاّحبل ّ
قالّالشافعيّ«ّ ّ:ينبغ ّيّلزوجّ م
ُيلّلهّأ ّنّينف ّيّ
ُيلّلإلنسا ّنّأنّيستلحقّدعيًّاّّ،كمّاّ ّالّ مّ
الولدّليسّمنهّ،والّ مّ
بّعليّهّأ ّنّينف ّيّإذاّاستيقنّأ مّنّ َّ
وقالّإمامّاحلرمني«ّ:جي ّ

نسيبًّا»(ّ ّ.)3

الزىنّّ،
فصاعداّم ّنّوق ّ
بولدّلستمّةّأشهر ّ
تّ ّ
تّوأت ّ
تّوّملّيطأهاَّ ّ،وَزن ّ
وقالّالشريازي«ّ:وإ ّْنّوط ّئّزوجتّهّ ّثمّاستربأهّاّحليضةّّ،وطهر ّ
ً
م
تّ م
سّمنّهّأب ّنّعل ّمّأنمهّّكانّيعز ّلّ
بّعل ّىّظنمّهّأنمهّلي ّ
تّفيّهّفأتتّبولدّ،وغل ّ
يّزن ّ
فّالطمه ّرّالذ ّ
ونفيّالنمسبّ...وإنّوطئهّاّ ّ
لَزَمّهّقذفهّاّ ّ
ابلزاينّّ،لَزَمهّنفيهّابللعان»(ّ .ّ)4
شبهاّ م
منهاّ،أوّرأىّفيهّ ً

عقيماّ،وأخربهّمعصوّمّ
وقالّالشربمالسي«ّ:لوّأخربهّمعصومّأبنمّهّعقيمّوجبّالنفيّ،بلّينبغيّوجوبّالنف ّيّ ً
أيضاّفيماّلوّملّيكنّ ً
أبنمّهّليسّمنه ّ»(ّ .)5

بّ ّ:
وقالّابنّقدامة«ّ:القذفّعل ّىّثالثةّأضر ّ
تّبولدّّلستمةّأشه ّرّم ّنّ
حتّتنقض ّيّع مدهتاّّ،فإذّاّأت ّ
فّط ّ
ينّ ّ
ىّامرأتّهّتز ّ
األولّ:واجبّّ،وه ّوّأنّير ّ
هرّ ّملّيطأهّاّفيهّّ،فإنمّهّيلزمّهّاعتزاهلّاّ م
الزاينّّ،فإذاّ ّملّين ْفّهّحلقّهّالولدّّ،
نيّ ّ
ىّاليق ّ
كّجيريّجمر ّ
ونفيّولدهاّ؛ّأل مّنّذل ّ
الزىنّّ،وأمكنّهّنفيّهّعنهّّ،لَزَمّهّقذفهاّّ ّ،
فّأ مّنّالول ّدّم ّنّ م
حنيّ م
فّقلبّهّ
ابلزىنّ،ووقعّ ّ
بّنفيهّإلزالّةّذل ّ
كّجبائزّ،فيج ّ
ىلّبناتهّوأخواتهّ،وليسّذل ّ
ثّأقاربهّّ،وورثواّمنهّّ،ونظرّإ ّ
وورثهّ،وور ّ
أقرتّ م
كّ.ول ّوّ م
صدقهاّّ،فهوّّكماّلوّرآهّاّّ .

ول ادا ليس منهم يطلع على عوراهتم ويشركهم يف أمواهلم» »ّ.قلتّ:هذاّالشاهدّفّسندهّإبراهيمّاخلوزيّوهوّضعيفّ،كماّذكرّابنّحجرّفّ
ّآخرّمرسلّصحيحّ،ملّأرّمنّنبمهّعليهّفّختريجّاحلديثّ،رواهّ
يبّتبعاّألمحدّوالنسائيّ:مرتوكّاحلديثّ،ويغينّعنهّشاه ٌد
التلخيصّ،وقالّفّالتقر ً
ٌ

حممدّبنّإسحاقّ[ابنّهشامّ،السرية النبويةّ،]. 406/1ّ،قالّابنّإسحاقّ:وحدثينّجعفرّبنّعمروّ[ثقة]ّ،عنّالقاسمّبنّحممدّ[ًتبعيّثقةّ

إمام]ّأ منّرسولّللاّ،صلىّللاّعليهّوسلمّ،قال«ّ:اشت ّد غضب هللا على امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم ،فأكل حرائبهم ،واطّلع على

»ّ.وهبذاّالشاهدّالقويّيسوغّالقولّبصحةّاحلديثّكماّقالّالدارقطينّوغريهّّ .
عوراهتم
م

(ّ)1البخاريّ،الصحيح.ّ180/4ّ،
(ّ)2الشافعيّ،األمّ .ّ242/7ّ،

(ّ)3اجلويينّ،هناية املطلبّ.12/15ّ،وذكرّإمامّاحلرمنيّاحتماالّأنهّقدّيقالّجبوازّسكوتّصاحبّالفراشّعنّحلوقّالولدّبهّوهوّيعلمّأنهّليسّمنهّ،
ألنّفّاقتحامّاللعانّشهرةّوفضيحةّيصعبّاحتماهلاّعلىّذويّاملروءاتّ.وردهّالغزايلّ[الوسيطّّ].84/6ّ،قائال«ّ:إ منّأمرّالنسبّعظيمّفالّ
م
يقضيّعليهّابلرسومّواملروءات»ّ ّ.

(ّ)4الشريازيّ،املهذب.ّ82/3ّ،

(ّ)5الشرباملسيّ،حاشية هناية احملتاج إىل شرح املنهاج.113/7ّ،
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الزىنّّ ،أ ّو ّخيربه ّبزانهّا ّثقّةٌّ
الثاينّ :أن ّيراها ّتزينّّ ،أ ّو ّيثبت ّعنده ّزانهاّّ ،ولي ّ
س ّ َّثمّول ٌّد ّيلحقه ّنسبهّ ،أ ّو ّ َّثمّول ٌّد ّلكن ّ ّال ّيعلم ّأنمّه ّم ّن ّ م
خارجا ّم ّن ّعندهاّ ،أ ّو ّيغلب ّعل ّى ّظنمّهّ
يص مدقهّ ،أو ّيشي ّع ّف ّالناس ّأ مّن ّفال ًّان ّيفجر ّبفالنةّ ،ويشاهده ّعندهاّ ،أ ّو ّ ًّ
داخال ّإليها ّأو ّ ً

فجورهاّ،فهذاّلهّقذفهاّ .ّ..

ب ّ»(ّ .ّ)1
فّأزواجهّواألجان ّ
حمرمّ،وهوّماّعداّذلكّّ،منّقذ ّ
احلال الثالث ّ:م
فأمّاّالشهادةّعلىّرؤيتّهّلزانهّاّ
ّالرجلّعلىّزىنّامرأتهّصورًتن«ّ:أ ّنّيشهدّعلىّالرؤيةّّ،أ ّوّعلىّنف ّيّاحلمل ّ.م
وقالّابنّالعريبّّ:ل َشهادة م

سّمنّه»(ّ .ّ)2
فمكروهةّ،و مأماّشهادتهّعل ّىّنفيّاحلملّفواجب؛ّفإنمّهّ ّالّينبغ ّيّأنّيلحقّبنفسهّماّلي ّ

تّبولدّ ّالّميكنّأنّيكو ّنّمنّهّملّيلحقّبّه»(ّ ّ.)3
وقالّالقاضيّعبدّالوهاب«ّ:إذاّعقدّعل ّىّامرأتهّفأت ّ
وقالّابنّاهلمام«ّ:الّجيوزّأنّيستلحقّنسبّمنّليسّمنهّّ،كماّالّجيوزّأنّالّيستلحقّنسبّمنّهوّمنهّ،فكانّأمرّاالستلحاقّ
أوّالظهورّالذيّالّيقابلهّماّيوجبّشكّا»(ّ.)4وقالّمعلمالّجوازّأتخريّنفيّالولدّابللعانّبعدّالوالدة«ّ ّ:أل مّنّ
ًّّ
مبنّيًّاّعلىّاليقنيّ ،
فّنف ّيّولدهّّ،أ ّوّاستلحاقّغ ّريّولدهّّ.وكالمهاّحرام ّ»(ّ .ّ)5
النف ّيُّيتاجّ[الزوج]ّإليهّ[أيّالتأخري]؛ّكيّالّيق ّعّ ّ
سّمنّه»(ّ .ّ)6
تّالستلحاقّنسبّمنّلي ّ
وقالّابنّجنيمّ«ّ:اإلقرارّابلولدّالذيّليسّمنهّحرامّّ،كالسكو ّ
بّعل ّىّظنمهّأنمهّمنّالزاينّ،لشبهّهّبهّّ،أ ّوّ
ولداّيغل ّ
بّ[القذف]ّعل ّىّم ّنّير ّ
وقالّصاحبّمنارّالسبيل«ّ:جي ّ
ىّزوجتهّتزينّ،ثمّتلدّ ً
منّالزىن ّفيلزمه ّقذفهّاّ
يراها ّتزين ّف ّط ّ
هر ّمل ّيطأها ّفيه ّفيعتزهلاّ ّ ،ثمّتلده ّلستمة ّأشهر ّفأكثرّّ ،جلراين ّذلك ّجمرى ّاليقني ّف ّأ مّن ّالولد ّ م
ثّ:
كّالّجيوّزّفوجبّنفيّهّإزالّةًّلذلكّ،وحلدي ّ
وحنوهنّّ،وذل ّ
ونفيهّ،لئالّيلحقّهّالولدّّ،ويرثهّويرثّأقاربهّويرثوهّّ،وينظرّإىلّبناتّهّوأخواتّهّ م
()7
سّ
حرمّعل ّىّاملرأةّأ ّنّتدخلّعلىّقومّّمنّلي ّ
" ّأّيا امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من هللا يف شيءّ، "...فكماّ م

منهمّفالرج ّلّمثلهّا»(ّ.)8وعليهّ،قالواّفّاملوسوعةّالفقهيمةّالكويتيمةّ ّ:

فّثبوتهّونفيّهّحرامّّ،ويع مّدّمنّالكبائ ّر»(ّ .ّ)9
الصدقّواجبّّ،وم ّعّالكذبّ ّ
«اتمفقّالفقهاءّعل ّىّأنّّحكمّاالستلحا ّ
قّعن ّدّ م

(ّ)1ابنّقدامةّ،املغين.ّ71/8ّ،

(ّ)2ابنّالعريبّ،سراج املريدين يف سبيل الدين.ّ289/3ّ،
(ّ)3القاضيّعبدّالوهابّ،اإلشراف على نكت مسائل اخلالفّ .ّ790/2ّ،
(ّ)4ابنّاهلمامّ،فتح القدير.ّ39/5ّ،
(ّ)5املرجعّالسابقّ .ّ295/4ّ،
(ّ)6ابنّجنيمّ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق.ّ132/4ّ،
(ّ)7رواهّالشافعيّوأبوّداودّوغريهمّ،وهوّصحيحّأوّحسنّ.سبقّخترجيهّصّ .8
(ّ)8ابنّضواينّ،منار السبيل يف شرح الدليلّ .ّ374/2ّ،
(ّ)9املوسوعة الفقهية الكويتية.ّ84/4ّ،
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لدّعندّوالدتهّحلفظهّمنّالضياعّ،كماّيظهرّفّ
املريب ّللو
م
هوّجمردّوجودّاملعيلّو م
إذنّاملقصدّمنّحفظّاألنسابّفّالشرعّليسّ م

ّلوّأدىّذلكّإىلّ
دقّهذهّاألنسابّوصح
ّ.بلّأيضاّضمانّص
اشّمثال
مقاصدّحترميّالزىنّبغريّذاتّالفر ً
تهاّوعدمّاختالطهاّحت م
ً
م
م
م

دّ،كماّيظهرّفّمقاصدّحترميّالتبينّواالستئبابّ،وجوازّ(أوّوجوب)ّنفيّالولدّابللعانّّ .
مّ
السنَ
م
فقدانّاملريبّواملعيلّو م

اضحاّفّتقييدّتشوفّالشارعّحلفظّالنمسبّإبمكانّذلكّ،وعدمّتعذرهّ،كماّيظهرّفّأقواهلمّاليتّ
منّهناّكانّكالمّالفقهاءّو ً

قطعّبعدمّصحتهّفإنمهّجيبّحينئذّ
اّعندّالكالمّعلىّتشوفّالشريعةّإىلّاتمصالّالنمسبّ.و مأماّحيثّيتعذرّالنمسبّويّ
نقلناهاّآن ًف
م
م

طّ
سبِّمماُّيتا ّ
هّ،كماّقالّالس ْغنَاقيّ(ت711ّ:هـ)ّفّثناايّكالمهّعلىّبعضّمسائلّالنسبّاجلزئية«ّ:الّيقالّ:إ مّنّالنم َّ
إبطالهّونفي
م

()1
قّ
فّإىلّحلو ّ
متشو ٌّ
فّإثباته؛ّأل مّانّنقولّ:إمّناّيثب ّ
تّالنسبّابالحتياطّإذاّملّيوجدّفيهّدليلّّالنف ّي» ّ.وقالّالشيخّخليل«ّ:الشرعّ م

النمسبّّ،إ ّالّأنّيك مذبّهّالعق ّل»(ّ .ّ)2

ّ

(ّ)1السغناقيّ،الكايف شرح البزدوي.1485ّ،

(ّ)2خليلّ،التوضيح يف شرح خمتصر ابن احلاجب.445/6ّ،
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المطلب الثالث :دور فحص البصمة الوراثيّة في تحقيق مقصدي الشريعة باتّصال النّسب وصحّته:
ةّأوّتدنوّمنّالقطعّ،والّسيمماّإذاّأّجريّ
ّ
ةّ(البعضيمة)ّبنيّالولدّوأبيهّبدرجةّ ّ
ّ
ةّيدلّعلىّالوالديةّالبيو ّ
اثيم مّ
فحصّالبصمةّالور ّ
قطعيم
لوجيم
الفحصّفّأكثرّمنّجهةّمعتمدةّّ .

اخرّالقرنّامليالديّاملنصرمّ،فاحتاجّإىلّاجتهادّجديدّيكيمفهّتكيي ًّفاّفقهّيًّاّدقي ًّقاّحبيثّميكنّ
ّ
ملّيكنّمتيسًّراّقبلّأو
مّ
وهذاّالفحص ّ

استثمارهّومعرفةّآاثرهّفّجمالّالّنمسبّّ .
ّ

وقدّاختلفّاملعاصرونّفّتكييفهّعلىّمذهبنيّّ :
فهاّالفقهاءّقدميًاّ.وهذاّهوّرأيّأكثرّاملعاصرينّوصدرتّبهّابألغلبيةّقراراتّ ّاجملامعّالفقهيةّّ.
ّ
لةّالقيافةّاليتّعَّر
َّ
أحدمهاّ:إنزالهّمنز

وسبب ّنفيهّّ(وهوّاللعا ّن)ّ،ك ّل ّذلكّيـّقّدمّعلىّ
وبناءّعلىّهذاّاملذهبّفإن ّأسبابّثبوتّالنسبّّ(منّفراشّوإقرارّوشهادة)َّ ّ ،
ّ
حّاّ
فيكونّمرج ًّ
مّ
بّ،أوّتعارضهاّفيماّبينهاّ،
اثيةّ،والّيعملّمباّيقتضيهّهذا ّالفحصّإال ّعندّانعدامّتلكّاألسبا ّ
ّ
فحصّالبصمةّالور
بينهّاّالّأكثرّّ .

ائنّالقطعيمةّاليتّجعلهاّالفقهاءّأدلمةًّعلىّنفيّالنسبّحتّمعّثبوتّأسبابّهّالظاهرةّمنّفراشّوإقرارّ
ّ
واملذهبّاآلخرّ:إنزالهّمنزلةّالقر

ولدّملثلهّكصغريّوخصيّ،
ّوشهادةّ.وذلكّكمنّأتيتّبولدّلدونّستمةّأشهرّأوّأكث ّرّمنّأقصىّم مّدةّاحلملّ،أوّلبعيدّال مدارّ،أوّملنّالّي
م
بهّاحلسّ،كأنّيكونّالولدّاملد َعىّفّعمرّامل مدعيّأوّأكربّمنهّ.وقدّقالّهبذاّبعضّاملعاصري ّنّّ .
أوّإذاّادعىّنسبًاّيك مذ
م
م

اجحاّ،وتدعمهّاألدّلمةّكماّأفضناّفّبياّناّفّكتابّلناّيصدرّقريباّإنّشاءّللاّ،بعنوانّ:التح مققّ
وهذاّاملذهبّهوّالذيّيبدوّلناّر ًّ
الكشفّعنّنتائجهّالعَرضيمةّ:نظراتّفقهيمةّجديدةّّ .
منّالنمسبّبفحصّالبصمةّالوراثيمةّو
َ

مّفحصّالبصمةّالوراثيةّعلىّمجيعّأسبابّثبوتّالنسبّفّالفقهّاإلسالميّعندّتعارضهّ
ّ
قد
وبناءًّعلىّهذاّاملذهبّفّالتكييفّيّ ّ
ّ
معهّاّ،ألّنمهّأّق وىّمنهاّداللةّعلىّالوالديةّالبيولوجيةّأوّبتعبريّالفقهاءّ"البعضية"ّأوّ"اجلزئية"ّبنيّالولدّوأبيهّ،كماّأنهّمينعّالزوجّ

املالعنّمنّنفيّالنسبّإذاّثبتّابلفحصّأ مّن ّالولدّمنهّ،ويّوجبّنفيّالنسبّ– ّبدونّلعانّعلىّاألرجحّ ّ–ّإذاّأثبتّأ مّنّالولدّ
ليسّم ّنّالزوجّحتّلوّأّنمهّولدّعلىّفراشهّّ .
سبّ،وصحةّالّنمسبّّ :
مّ
اّابرزاّفّحتقيقّمقصديّالشريعةّكليهماّ:اّتمصالّالّنم
اثيةّدور ًّ
وهبذاّجندّأنّلفحصّالبصمةّالور ًّ
لذلكّكانّبعضّ
الولدّمنهّ،وهذاّملّيكنِّمكنًاّفّالسابقّ ّو ّ
ّ
مّأماّدورهّفّحتقيقّاتّصال النسبّفبمنعّاملالعنّمنّنفيهّإذاّثبتّأ مّنّ

خالصاّمنّتبعةّالول ّدّالذيّقدّيش مكونّفيهّلسببّأوّآلخ ّرّ.ويظهرّدورّفحصّالبصمةّفّ
اجّيتذرعونّابللعانّلنفيّالنسبّ ًّ
األزو ّم
ىنّعموماّ ّ :مّأماّالزىنّبغريّ
ًّ
كذاّفّحاالتّالز
صالّاألنسابّأيضاّفّإجيابّحلوقّالّنمسبّواإلقرارّبهّفّحاالتّوطءّالشبهةّّ ،و
ًّ
اّتم
ّم

اّالزىنّابملتزوجاتّفبعدّأنّيّنفىّالولدّ
املتزوجاتّفعلىّمذهبّمنّجييزّذلكّمنّالفقها ّءّوهمّثّلمةّمنّعلماءّالسلفّواخللفّ،و مّأم
ّم
ّم
كّإذاّثبتّأنمهّمنهّّ .
اشّلزوماّإذاّثبتّابلفحصّأّنمهّليسّمّنهّ،ويّلزمّالزاينّبهّبعدّذل ّ
ًّ
عنّصاحبّالفر
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حتّمعّوجودّأسبابهّالظاهرةّإذاّثبتّابلفحصّأنّالولدّليسّمنّالزوجّاملنسوبّ
صحة النسبّفباإللزامّبنفّيهّ مّ
و مّأماّدورهّفّحتقيقّ ّ
إليهّ.وكذاّفّحتديدّاألبّاحلقيقيّعندّاالشتباهّوتعارضّأدّلمةّالّنمسبّّ .

يبّّ:
لذلكّفإين ّأّحيلّمنّأرادّالتفصيلّوالبيا ّنّفّذلكّعلىّّكتا ّ
مّ
والّ ّتتمسعّهذهّالورقّةّاملوجزّةّللربهنةّعلىّهذهّالتفاصيلّالكثريّةّّ،و
الكشفّعنّنتائجهّالعَرضيمةّ:نظراتّفقهيمةّجديدةّّ .
التح مققّمنّالنمسبّبفحصّالبصمةّالوراثيمةّو
َ
وآخرّدعواانّأنّاحلمدّهللّربّالعاملني ّ
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الخاتمة
نتائجّالبحثّّ :
اتصالّاألنسابّوعدمّانقطاعهاّ،فإّناّتتشوفّفّالوقتّنفسهّإىلّصحتهاّوعدمّاختالطهاّ،وعلىّ
مّ
كماّتتشوفّالشريعةّإىلّ
مّ
.1
ذلكّتضافرّالنقلّوالعقلّّ،وتواطأتّكلماتّالفقهاءّّ .

تكييفّ
اثيةّفّاجملالّالفقهيّ:أحدمهاّينزلهّمنزلةّالقيافّةّ،وهوّ ٌّ
 .2هناكّاجتاهانّرئيسانّبنيّاملعاصرينّفّتكييفّفحصّالبصمةّالور
ّم
ينزلهّمنزلةّ
ّ
قّيؤخرهّعنّأدلةّالفقهّفّثبوتّالنسبّونفيهّ،وجيعلهّقاصراّعلىّاحلكمّفّحاالتّاالشتباّهّ.واالجتاهّاآلخرّ ّ:م
ضيم
ًّ
القرائنّالقطعيةّاليتّحكمّالفقهاءّهباّابنتفاءّالنسبّولوّثبتتّأسبابهّالظاهرةّ،وذلكّكمنّأتيتّبولدّلدونّستمةّأشهرّأوّأكثرّ

لدّملثلهّكصغريّوخصيّ،وغريّذلكّ.وهذاّاالجتاهّهوّالذيّنراهّراجحاّ
منّأقصىّمدةّاحلملّ،أوّلبعيدّال مدارّ،أوّملنّالّيو
م

يعةّومقاصدهاّفّاتصالّاألنسابّوصحتهاّّ .
مّ
تشهدّلهّأدلةّالشر
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 -18السهيليّ،أبوّالقاسمّعبدّالرمحنّبنّعبدّللاّبنّأمحدّ.الروض األنف يف شرح السرية النبوية ًلبن هشامّ.حتقيقّعمرّالسالميّ.طّ.1بريوتّ:
دارّإحياءّالرتاثّالعريب.1421/2000ّ،
 -19الشافعيّ،حممدّبنّإدريسّ.األمّ.بريوتّ:دارّاملعرفة.1410/1990ّ،
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 -21الشريازيّ،أبوّإسحاقّإبراهيمّبنّعليّبنّيوسفّ.املهذب يف فقه اإلمام الشافعيّ.بريوتّ:دارّالكتبّالعلميةّ،د.ت.
 -22الطحاويّ،أمحدّبنّحممدّبنّسالمةّبنّعبدّامللكّ.شرح مشكل اآلاثرّ.حتقيقّشعيبّاألرانؤوطّ.طّ.1بريوتّ:مؤسسةّالرسالة.1415/1995ّ،
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أ .سعيدة دغمان  -د .عبيد حياة

منهج االجتهاد املقاصدي عند اإلمام ّ
ولي هللا الدهلوي من خالل كتابه "حجة هللا البالغة"

الملخص
يرتكز منهج االجتهاد املقاصدي عند اإلمام ويل هللا الدهلوي من خالل كتابه "حجة هللا البالغة" على رافدين أساسيني ،ومها:
التعليل االستداليل ،واحلكمي؛ حيث يتجلى تقسيمه ملشروعه املقاصدي إىل قسم نظري أتسيسي وأتصيلي ،وقسم تطبيقي عملي
ملفهوم التعليل آبفاقه الواسعة.
لذلك ستدور إشكالية البحث حول منهج االجتهاد املقاصدي عند اإلمام الدهلوي ،وتطبيقاته الفقهية.
ولإلجابة عن هذه اإلشكالية؛ ستعتمد خطة البحث على مطلبني؛ حيث ستتم يف املطلب األول ترمجة خمتصرة لإلمام ويل هللا
الدهلوي ،أما يف املطلب الثاين؛ سيتم التطرق إىل روافد منهجه يف االجتهاد املقاصدي ،مع عرض مناذج عن تطبيقاته الفقهية.
الكلمات املفتاحية :منهج – االجتهاد – املقاصدي – الدهلوي -البالغة
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ّ منهج االجتهاد املقاصدي عند اإلمام
"ولي هللا الدهلوي من خالل كتابه "حجة هللا البالغة

 عبيد حياة. د-  سعيدة دغمان.أ

Abstract
Imam al-Dahlawi's approach to Ijtihad al-Maqasadi from his book "Hudjat-AllahElbaligha" is based on three foundations: the Causal reasoning, Reasonable
reasoning, and Explanation Download.
Therefore; his approach is divided into a theoretical-institutional part and a
practical part of the concept of reasoning.
This is why the Researcher will discuss the problem of research on the
foundations of Ijtihad al-Maqasdi of Imam Dahlawi and his jurisprudential
applications.
To answer at this problem, the research plan will depend on two requirements:
the 1st one, will include a brief translation of the Imam, and then the 2nd one,
will discuss the Tributaries of his approach in Ijtihad al-Maqasdi; as well as its
jurisprudential aplications.
Keywords: approach - Ijtihad - Maqasdi – Dahlawi - Elbaligha
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المقدمــــة
ِ
ِ
ِ
ٍ
بعد:
إبحسان إىل يوم الدي ِنّ ،أما ُ
احلم ُد هلل و ّ
وم ْن واالهُ
الس ُ
الم على رسول هللا ،وعلى آله وصحبِه َ
ْ
الصالةُ و ّ
استعان األصوليون ابلتعليل املقاصدي كمنهج من مناهج التجديد األصويل وأتويل النصوص ،مما فتح الباب واسعا أمام تعدد
االجتهادات واختالف اآلراء ،وفق ضوابط تؤدي إىل نبذ اخلالف ،بعيدا عن اجلمود والتقليد.
وجتدر اإلشارة أن اتريخ املعرفة اإلسالمية حيتوي على عدد وافر من املصنفات واملؤلفات األصولية اليت أنتِجت خارج الدائرة العربية
وأسهمت يف تشكيل العقل املسلم ،منها كتاب "حجة هللا البالغة" لإلمام احملدث شاه ويل هللا الدهلوي.
لذلك كان من الالزم البحث يف هذا الكتاب ،ودراسة منهج اإلمام ،وإسهاماته يف جمال األصول من جهة ،ويف جمال االجتهاد
ويل هللا الدهلوي من
املقاصدي من جهة أخرى ،وذلك يف هذا البحث املوسوم بـ" :منهج االجتهاد املقاصدي عند اإلمام ّ
خالل كتابه حجة هللا البالغة".
املوضوع:
ِ
َّأوًال -أمهيّةُ
مهم من جماالت الرتاث اإلسالمي ،أال وهو علم أصول الفقه ،واألسس اليت بىن
تكمن أمهيّة البحث يف كونه يتعلّق مبجال ّ
عليها األصوليون منهجهم يف االجتهاد املقاصدي كوسيلة حلفظ هذا العلم من الزلل من جهة ،ومن جهة أخرى لفتح ابب
االجتهاد واسعا يف الشريعة اإلسالمية تكسبها مرونة أكثر.
ِ
البحث:
اثنيًا -إشكاليّةُ
مثّلت إشكالية البحث يف البحث يف األيت:
ما مدى أثر البعد املقاصدي يف منهج اإلمام ال ِّدهلوي يف كتابه "حجة هللا البالغة"؟

72

أ .سعيدة دغمان  -د .عبيد حياة

منهج االجتهاد املقاصدي عند اإلمام ّ
ولي هللا الدهلوي من خالل كتابه "حجة هللا البالغة"

المطلب األول :التعريف بشخصية اإلمام الدهلوي
الفرع األول :املولد والنشأة واآلاثر املعرفية
ولد اإلمام احمل ّدث واألصويل ويل هللا أمحد بن عبد الرحيم العمري ال ِّدهلوي اهلندي امللقب بـ" :شاه ويل هللا" سنة 1114ه ،مبدينة
دهلي ابهلند ،ألسرة معروفة ابلعلم والصالح؛ حيث كان والده فقيها راسخا أسهم يف تدوين"“الفتاوى العاملكريية" ،واليت اشتهرت
ابسم الفتاوى اهلندية ،وأسس املدرسة الرحيمية لتدريس العلوم الشرعية.1
إىل جانب والده تتلمذ ال ِّدهلوي على يد أيب طاهر الكوراين ،وابن عقيلة ،وحممد وفد هللا بن حممد بن سليمان الرداين املكي ،وعبد
الرمحن بن أمحد النخلي ،ومها من غرائب شيوخه ،واتج الدين القلعي ،وهو أعلى شيوخه إسناداً ،وسامل بن عبد هللا البصري،
وغريهم.2
(املسوى)
وقد خلف ال ِّدهلوي عدد كبريا من املصنفات تربو عن اخلمسني مصنفا يف العلوم الدينية املختلفة ،ومن مؤلفاته احلديثية:
ّ
و(املص ّفى) 3يشرح فيهما موطأ مالك  ،ومن مؤلفاته يف التفسري (فتح الرمحن) وفيه قام برتمجة القرآن إىل الفارسية على شاكلة النظم
العريب ،ومن مؤلفاته الفقهية واألصولية( :عقد اجليد يف أحكام االجتهاد والتقليد) ،و(اإلنصاف يف أسباب االختالف) وهو رسالة
قصرية انقش فيها اختالفات الفقهاء وكيفية الرتجيح بني اآلراء الفقهية املختلفة ،وقد وضع ويل هللا الدهلوي رسالةً وجيزةً تتحدث
عن سريته الذاتية والعلمية ،أمساها( :اجلزء اللطيف يف ترمجة العبد الضعيف) ،ومن أنفس مؤلفاته وأكثرها ذيوعا يف أصول الشريعة
وأسرارها (حجة هللا البالغة).4
الفرع الثاين :عصر اإلمام ال ِّدهلوي وجهوده اإلصالحية
أوال -عصر اإلمام ال ِّدهلوي :إن لدراسة عصر اإلمام ال ّدهلوي دور أساسي يف تكوين عقليته وثقافته ،وحتديد رؤيته لألمور
وحكمه عليها ،األمر الذي أثر على طريقة تفكريه ومواقفه ،فقد عاش الشاه ويل هللا ال ِّدهلوي ملدة  62عاما؛ تواىل فيها على عرش
 -1األعالم ،الزركلي ،دار العلم للماليني ،ط2002 ،15م ،ج ،3ص .5و"أثر الشاه ويل هللا الدهلوي يف العلوم" ،سيد حمبوب الرضوي الديوبندي،
ديبوند :جملة الداعي ،ع2012 ،10 :م ،ص.9
 -2ينظر :فهرس الفهارس ،ج ،1ص.178
 - 3الكتاب األول ابلفارسية والثاين ابلعربية.
 - 4وقد تـُ ْرِجم إىل بضع لغات منها اإلجنليزية والفارسية .ينظر :معجم املؤلفني ،عمر كحالة ،مكتبة املثىن ،بريوت ،دار إحياء الرتاث العريب ،ج،13
ص .169و"أثر الشاه ويل هللا الدهلوي يف العلوم" ،ص .9و"ويل هللا الدهلوي وكتابه حجة هللا البالغة" ،فاطمة حافظ ،مقال محّلته من موقع" :إسالم
أنالين" ،بتاريخ 2019/06/15م ،على الرابط اآليتhttps://islamonline.net/26862 :
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اخلالفة العثمانية مخسة سالطني ،كما ظهرت يف الوقت ذاته حركة اإلمام حممد بن عبد الوهاب يف اجلزيرة العربية (1206هـ) ،اليت
أتثر هبا ال ّدهلوي كثريا؛ حيث برزت من خالل منهجه الدعوي التجديدي واإلصالحي.1
اثنيا -جهوده اإلصالحية :محل اإلمام الدهلوي راية اإلصالح خبلفية مقاصدية ،وسار بذلك على خطى اإلمام الشاطب2؛ حيث
تظهر سعة دائرة اإلحياء والتجديد اليت قام هبا اإلمام ال ِّدهلوي من خالل استعراض مآثره التجديدية؛ اليت تنوعت لتشمل كال من
إصالح العقيدة ،واالعتناء ابحلديث ،و الوصل بني الفقه واحلديث ،واالعتناء ابلتعليم اإلسالمي.3

 -1اندلعت يف عهد أحدهم (مصطفى الثالث املتوىف سنة 1187هـ) احلرب ما بني روسيا واخلالفة العثمانية ،اليت انتهت هبزمية العثمانيني عام
1769م .ينظر :مناحي اإلصالح والتجديد يف فكر الدهلوي ،حممد حلمي عبد الوهاب ،جملة الشرق األوسط ،ع2010 ،11669 :م ،ص.1
"-2فلسفة التعليل والتعبّد يف فكر اإلمامني الشاطب والدهلوي" ،إمساعيل نقاز ،مقال محلته بصيغة ،"pdf" :من موقع" :مؤسسة مؤمنون بال حدود
للدراسات واألحباث" ،على عنوان الشبكة العنكبوتية اآليتhttps://www.mominoun.com/articles/categories/11 :
 -3ينظر" :مناحي اإلصالح والتجديد يف فكر الدهلوي" ،حممد حلمي عبد الوهاب ،جريدة العرب الدولية" ،الشرق األوسط" ،ع،11669 :
2010م .و "شاه ويل هللا الدهلوي انبغة الدهر وعبقري الزمان" ،أخرت الواسع ،مقال محلته من موقع" :نداء اهلند" ،بتاريخ2019/06/20 :م ،على
الرابط اآليت ،http://www.nidaulhind.com/2016/08/blog-post_97.html :و"ويل هللا الدهلوي وكتابه حجة هللا البالغة"،
فاطمة حافظ ،مقال محلته من موقع" :إسالم أن الين" ،على الرابط اآليتhttps://islamonline.net/26862 :
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المطلب الثاني :منهج اإلمام الدهلوي في كتابه "حجة الله البالغة"
الفرع األول :وصف كتاب اإلمام الدهلوي "حجة هللا البالغة"
قسم اإلمام ال ِّدهلوي كتابه إىل قسمني كبريين ،ومها كاآليت:
ّ
أوال -القسم األول :اختص فيه ابلقواعد الكلية اليت تنتظم هبا املصاحل املرعية يف الشرائع ،وفيه يذهب إىل أن أسرار الشرائع ترجع
إىل أصلني :مبحث الرب واإلمث ومبحث السياسات امللية ،وتناول فيه أسباب التكليف واجملازاة وكيفيته بعد املمات ،وسبل استنباط
ما أمساه "االرتفاقات"؛ أي التدابري النافعة واملنافع املقررة ،واستنباط الشرائع من حديث النب ﷺ.
اثنيا -القسم الثاين :املعنون" :يف بيان ما جاء عن النب ﷺ تفصيال" ،فقد حبث خالله حكمة التشريع يف العبادات كلها،
واملقامات واألحوال ،واخلالفة والقضاء ،واجلهاد ،ومن خالل حبثه هذا ظهر متايز منهج الدهلوي مع الفقه اإلسالمي عن الفقهاء
التقليديني.1
وهنا يتجلى تقسيمه ملشروعه املقاصدي إىل قسم نظري أتسيسي وأتصيلي ،وقسم تطبيقي عملي للتقصيد2؛ حيث يتم من خالله
الدخول يف حبر التعليل الذي توسعت مداركه وآلياته بدءا من علة القياس إىل غريها من العلل املتحررة عن قيود الشروط املكبلة
لعلة القياس ،3من أجل ص ّد الفلسفات الوثنية العدمية ،ومن أجل ص ّد العرفان اهلرمسي السلب(.)5()4
الفرع الثاين :التقصيد يف منهج اإلمام ال ِّدهلوي وروافده وتطبيقاته
أوال -معىن التقصيد :اعتمد اإلمام ال ِّدهلوي يف كتابه "حجة هللا البالغة" على التقصيد يف اجتهاده املقاصدي؛ فهذا املصطلح مل
أيت من العدم؛ حيث استعمله الشاطب يف مقام التحذير من اجلرأة على التفسري ،وأن يتثبّت املفسر مما يقول ،ويف ذلك قال
" -1ويل هللا الدهلوي وكتابه حجة هللا البالغة" ،فاطمة حافظhttps://islamonline.net/26862 ،
 -2استعمل هذا املصطلح إمساعيل احلسين يف كتابه نظرية املقاصد عند اإلمام الطاهر بن عاشور ،مث استعمله كذلك بعده أمحد الريسوين ،يف كتابه:
الفكر املقاصدي جماالته وقواعده ،وقد استلهمه احلسين من شيخي املقاصد :ابن عاشور ،والشاطب ،اللذان استعماله مرة واحدة فقط .ينظر :إمساعيل
احلسين ،نظرية املقاصد عند اإلمام الطاهر بن عاشور ،ص .وأمحد الريسوين ،الفكر املقاصدي جماالته وقواعده ،ص.
 -3مناهج التأويل يف الفكر األصويل ،ص .530و"فلسفة التعليل والتعبّد يف فكر اإلمامني الشاطب والدهلوي" ،ص.11
 -4العرفان اهلرمسي السلب :هي مصطلحات حديثة تطلق على جمموعة من أفكار ومعارف من الدايانت القدمية ،ومن أشهر ما اتبعها يف العامل العريب
هم الدروز الذين يسموهنا بـ"العرفان" .ينظر" :غنوصية" ،مقال محّلته من موقع "ويكبيداي" ،بتاريخ2019/07/17 :م ،على الرابط:
https://www.google.com/url
ّ -5أما اإلمام الشاطب فخلفيته الصوفية العرفانية جعلته ينتصر كثرياً للتعبّد ،انطالقاً من مسلمة االستسالم واالنقياد اليت هي معىن تربوي يف العرفان
والتزكية .ينظر" :فلسفة التعليل والتعبّد يف فكر اإلمامني ال شاطب والدهلوي" ،إمساعيل نقاز ،مقال محلته بصيغة ،"pdf" :من موقع" :مؤسسة مؤمنون
بال حدود للدراسات واألحباث" ،على الرابط اآليتhttps://www.mominoun.com/articles/categories/11 :
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الشاطب" :أن ما يقوله تقصيد منه للمتكلم ،والقرآن كالم هللا ،فهو يقول بلسان بيانه :هذا مراد هللا من هذا الكالم ،فليتثبّت أن
يسأله هللا تعاىل :من أين قلت عين هذا؟ فال يصح له ذلك؛ إال ببيان الشواهد".1
كما ذكره ابن عاشور يف سياق حديثه عن األفعال املسكوت عنها ،فيختلف حاهلا بني املصلحة واملفسدة ،مث أثناء بيان معناها
كذلك ،ويف ذلك قال ابن عاشور" :إن بعض األفعال قد يشتمل على مفسدة عارضة ،وقد تتفاوت مفسدته ابلقوة والضعف
ابختالف األوقات ،أو اختالف أحوال الناس ،فيسكت الشارع عن حترميه يف وقت عروض املفسدة له ،ويكل الكفاف عن فعله
للناس.2"...
ومن هنا ميكن تعريف التقصيد على أنه" :عملية استجالء احلكم والعلل من النصوص واألحكام ،وكشف الغرض منها" ،وبناء
على هذا التعريف فإن الناظر يف علل األحكام ،وملياهتا ،يستلهم فيها أسرارا ،ومعاين يتغياها الشارع احلكيم.3
اثنيا -روافد التقصيد يف منهج اإلمام الدهلوي وتطبيقاته :إن الناظر يف علل األحكام وكشف الغرض منها ،جيد أن توظيفها يف
الفكر املقاصدي تتوجه حنو رافدين اثنني عند اإلمام ال ِّدهلوي:
 -1التقصيد االستداليل :هو بيان احلكم واألسرار من أجل توظيفها توظيفا استدالليا؛ أي يستدل من خالهلا على األحكام
واألدلة وجعلها املعيار األساس يف التصحيح أو التوفيق أو الرتجيح بني األقوال الفقهية والنصوص ،أو اجلمع بني اآلراء املختلفة ،أو
اجلمع بني األدلة املتعارضة ،وهو ما يعرف ابلتقصيد االستداليل(.)5()4

 -1املوافقات ،الشاطب ،ت :مشهور بن حسن آل سلمان ،دار ابن عفان ،ط1417 ،1هـ1997/م ،ج ،4ص.285-284
2
تعني بيان حكمها ابلقول ،فإذا ورد فيها قرآن أو سنة تناقله الناس يف العصور ،فيستمر
 فإذا سأل السائل عن فعل من األفعال اليت هذا حاهلاّ ،احلكم الوارد يف شأهنا ،ويعم سائر املسلمني يف سائر العصور...وقد يتعذر حتديد كيفية حترميه لكثرة صور التحرمي ،ودقة الفروق اليت توقت التحرمي،
وعسر وضع عموم الناس تلك الصور يف مواضعها ،فإذا حرم حترميا غري مفصل ،دخل على الناس حرج بذلك ،وإذا فصل فتح ألصحاب األفهام
الضعيفة وجه التقصيد فيه" .ينظر:
 -3واختيار املصطلح يبقى يف إطار مادته "قصد"؛ أي قصدية النصوص ،ومشوهلا على معان وحكم ،وإمنا وقع التعبري به دون مصطلح التعليل؛ ألن
التعليل مصطلح عام يشمل التعليل القياسي؛ أي العلة املنضبطة ،ويشمل بيان األسرار واحلكم ،وهلذا األمر وقع االختيار على مصطلح التقصيد تفريعا
له عن التعليل ،فهو بذلك قسيمه ،وجزء منه .ينظر" :فلسفة التعليل والتعبّد يف فكر اإلمامني الشاطب والدهلوي" ،ص.13
"-4فلسفة التعليل والتعبّد يف فكر اإلمامني الشاطب والدهلوي" ،ص.13-12
 -5ومن بني األسس اليت يعتمد عليها التقصيد االستداليل؛ معرفة وجوه اللغة العربية وأساليبها ،وطرق اجملاز ومقاصده خاصة ،املتعلقة ابملنحى الداليل
اإلضايف على املعىن احلقيقي ،أو أدائه لوظائف أخرى غري داللته النصية كالتخصيص ،والتعميم ،فضالً عن اجملاز ،ومعرفة االشتقاق وفروعه وأصوله.
ينظر :النص القرآين بني التفسري والتأويل ،السيد عبد الغفار ،بريوت :دار املعرفة ،ط1978 ،4م ،ص.90
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 تطبيقات التقصيد االستداليل يف خمتلف أبواب الفقه:• درء التعارض بني قَـ ْوله ﷺ« :من مات وعلِي ِه صوم صام عنهُ ولِيهُ»َ ،1وقَوله َعلَْي ِه  فِ ِيه أَيْضا« :ف ليُطعم عنهُ مكان ُك ِّل
ي وٍم ِمس ِكينًا» 2إِذا جيوز أَن يكون كل من ْاألَمريْ ِن جمزائ ،والسر ِيف َذلِك حسب ال ِّدهلوي" :شيآن :أَحدمهَا َراجع إِ َىل الْ َميِّت فَِإن
كثريا من النُّـ ُفوس الْ ُم َفارقَة أجسادها ت ْدرك أَن َو ِظي َفة من الْ َوظَائِف الَِّيت جيب َعلَْيـ َها ،وتؤاخذ بَِ ْرتكِ َها فَاتَت ِمْنـ َها ،فتتأملَ ،ويفتح َذلِك
الوحشة...،والث ِ
يسقط ِحبَال َح َّّت الْ َم ْوت".3
َاباب من
َّاين َراجع إِ َىل الْملَّةَ ،وُه َو التَّأْكِيد الْبَالِغ ،ليعلموا أَن َّ
الص ْوم َال ْ
َ
4
ِ
• وكذالك درء التعارض بني قوله ﷺ« :من س َّرهُ أن يتمثَّل لهُ ِّ
وموا
الرجا ُل قي ًاما فلي ت ب َّوأ مقعدهُ من النَّا ِر»  ،وقوله ﷺ« :ال ت ُق ُ

قصة سعد« :قُوموا إَِل سيِ ِد ُكم» 6وَكانَت فَ ِ
كما ي ُقوم األع ِ
اط َمة َر ِضي هللا َعْنـ َها إِذا
ضا»َ ،5وقوله ﷺ ِيف َّ
ض ُهم ب ع ً
اج ُم يُع ِظّ ُم ب ع ُ
ّ
ُ
ُ
َ
دخلت على النَِّب ﷺ قَ َام إِلَْيـ َها فَأخذ بِيَ ِد َها فقبلها وأجلسها ِيف َْجملِسهَ ،وإِذا دخل ﷺ َعلَْيـ َها قَ َامت َوأخذت بِيَ ِدهِ فقبلته وأجلسته
ِيف جملسها.7
ولدفع التعارض بني هذه األحاديث يقول ال ِّدهلوي" :و ِعنْ ِدي أَنه َال اختِ َالف فِيها ِيف ْ ِ
مع ِاين الَِّيت يَ ُدور َعلَْيـ َها ْاألَمر
ْ
احلَقي َقة فَِإن الْ َ
َ
َ
ِ
كهم َوُه َو من إفراطهم ِيف التـ َّْع ِظيم
َوالنـ ْ
َّهي خمُْتَل َفة فَإن الْ َعجم َكا َن من أَمرهم أَن تقوم اخلدم بَني أَيدي سادهتم والرعية بَني أَيدي ُملُو ْ
الس َالم« :كما ي ُقوم األع ِ
الشرك فنهوا َعنهُ ،وإِ َىل َه َذا وقعت ِْ
الس َالم« :من
اج ُم»َ ،وقَوله َعلَْي ِه َّ
اإل َش َارة ِيف قَـ ْوله َعلَْي ِه َّ
َح َّّت َكاد يتاخم ّ
ُ
َ
َ

1
ِ
ص ْوم" ،حديث رقم ،1952 :ج ،3ص.35
"م ْن َم َ
ات َو َعلَْيه َ
 أخرجه البخاري يف صحيحه ،البابَ : -2أخرجه الرتمذي يف سننه ،الباب" :ما جاء ِمن ال َكفَّارة" ،احلديث رقم ،718 :ج ،2ص .89قال الرتمذيِ :
وعا إِالَّ
"حد ُ
يث ابْ ِن عُ َمَر ،الَ نـَ ْع ِرفُهُ َمْرفُ ً
َ
َ
َ ََ َ
ِمن ه َذا الوج ِه ،و َّ ِ
وف قَـ ْولُهُ".
يح َع ِن ابْ ِن عُ َمَر َم ْوقُ ٌ
الصح ُ
ْ َ َْ َ
 -3حجة هللا البالغة ،ج ،2ص.83
4
الر ُج ِل لِ َّلر ُج ِل" ،احلديث رقم ،2755 :ج ،5ص .90وقال الرتمذي" :هذا حديث
"ما َجاءَ ِيف َكَر ِاهيَ ِة قِيَ ِام َّ
 أخرجه الرتمذي يف سننه ،اببَ :حسن".
ِ
وم ل َّلر ُج ِل إِ َذا َرآهُ" ،احلديث رقم ،25581 :ج ،5ص .233وأمحد يف مسنده ،احلديث رقم:
 -5أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه ،اببِ" :يف َّ
الر ُج ِل يـَ ُق ُ
حزور وفيه مقال ،وقال يف "ذيل اجلامع الصغري" أخرجه أمحد وأبو داود ورمز
 ،22180ج ،36ص .515قال الصنعاين" :ويف إسناده أبو غالب وامسه ّ
لصحته ،وقال املنذري :إسناد ه حسن وأبو غالب فيه كالم والغالب عليه التوثيق ،وقد صحح له الرتمذي وغريه" .ينظر :فتح الغفار اجلامع ألحكام سنة
نبينا املختار ،الصنعاين ،ت  :جمموعة إبشراف الشيخ علي العمران ،دار عامل الفوائد ،ط1427 ،1هـ ،ج ،4ص.2162
6
الع ُد ّو َعلَى ُح ْك ِم َر ُج ٍل" ،احلديث رقم ،3043 :ج ،4ص.67
 أخرجه البخاري يف صحيحه ،ابب" :إِ َذا نـََزَل َ7
خيرجاه".
 -أخرجه احلاكم يف مستدركه ،احلديث رقم ،4732 :ج ،3ص .167وقال احلاكم " :هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل ّ
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ِ
ِ
خدمة ،أما إِذا َكا َن تبشيشا لَهُ واهتزازا اليه وإكراما وتطبيبا لَِقلْبِ ِه من
س َّرهُ أن ي تمثَّل» يـُ َقال :مثل بَني يَ َديْه مثوال إِذا انتصب قَائما للْ َ
الشرك".1
غري أَن يتَ َمثَّل بَني يَده فَ َال ََبْس فانه َال يتاخم ّ
 -2التقصيد احلِكمي :هو بيان احلكم واألسرار من أجل تعقيل النصوص وفق ما يتغياه الشارع احلكيم؛ أي جعلها مستساغة،
ومعقولة املعىن حبيث يفهم املكلف فحواها ومقصودها(.)3()2
 تطبيقات التقصيد احلكمي يف خمتلف أبواب الفقه:ِ
الصالة وآتُوا َّ
• مقادير َّ
الراكِ ِعي ،4وجتب
يموا َّ
الزكاة واركعُوا مع َّ
الزكاة :الزكاة ركن من أركان اإلسالم ،لقول هللا تعاىل :وأق ُ
الزكاة على من توفرت فيه الشروط ،مبقادير حمددة ،ذكرها رسول هللا ﷺ يف احلديث« :ليس فِيما ُدون َخس ِة أو ُس ٍق ِمن التَّم ِر
س أو ٍ
اق ِمن الوِر ِق صدقة ،وليس فِيما ُدون َخ ِ
صدقة ،وليس فِيما ُدون َخ ِ
س ذو ٍد ِمن ا ِإلبِ ِل صدقة».5
احلب والتَّمر مخَْسة أوسق؛ ِأل ََّهنَا تَك ِ
ِ
ْفي أقل أهل
يذكر ال ّدهلوي مقصد النب ﷺ ،واحلكمة من تلك املقادير بقوله" :إَِّمنَا قدر من ْ ّ َ ْ
َ
ِ
ِ
ينهماَ ،وَما يضاهي َذلِك من أقل الْبيُوتَ ...،وإَِّمنَا قدر
الزْوج َو َّ
ك ِألَن أقل الْبَـْيت َّ
بَيت إِ َىل سنةَ ،و َذل َ
الزْو َجة واثلث َخادم أَو ولد بَ َ
من الْ َورق مخس أوراق ِأل ََّهنَا ِم ْق َدار يَك ِْفي أقل أهل بَيت سنة َك ِاملَة إِذا َكانَت األسعار ُم َواف َقة ِيف أَكثر األقطارَ ...،وإَِّمنَا قدر من
ِْ
اإلبِل مخَْ َسة ذود َوجعل َزَكاته َشاة؛ِ...ألَن األبل أعظم الْ َم َو ِاشي جثة وأكثرها فَائِ َدة ُميكن أَن تذبح ،وتركب ،وحتلبَ ،ويطْلب ِمْنـ َها
النَّ ْسل ،ويستدفأ َبوابرها وجلودها"...

6

احللف ِيف البيع لقول رسول هللا ﷺ« :احللِ ُ ِ ِ ِ
لسلع ِةُُ ،م ِحقة لِلَبك ِة» ،7حيث
• كراهة احللِف يف البيع :يُكره إكثار ْ
ف ُمن ّفقة ل ّ
احللف ِيف البيع لشيئنيَ :كونه
يذكر ال ِّدهلوي مقصد النب ﷺ ،واحلكمة من كراهة إكثار احللف يف البيع يف قوله" :يكره إكثار ْ

 -1حجة هللا البالغة ،ج ،2ص.307

" -2فلسفة التعليل والتعبّد يف فكر اإلمامني الشاطب والدهلوي" ،ص.13-12

 -3ويعتمد التقصيد احلكمي على أسس حمددة ،منها موافقة النقل للعقل ،أو الشرع للربهان ،فقد يكون هناك مدعاة للتأويل عندما ينبئ ظاهر األلفاظ
ابختالف وتناقض يف الدالالت حّت يربز الرتجيح الصحيح املفضي إىل استنباط احلكم وتعيني الداللة املقصودة .ينظر :النص القرآين بني التفسري
والتأويل ،السيد عبد الغفار ،بريوت :دار املعرفة ،ط1978 ،4م ،ص.90
 -4سورة البقرة.43 :
 -5أخرجه البخاري يف صحيحه ،الباب" :لَيس فِيما دو َن مخَْ ِ ٍ
ص َدقَة" ،احلديث رقم ،1459 :ج ،2ص.119
ْ َ َ ُ
س َذ ْود َ
 -6حجة هللا البالغة ،ج ،2ص.66
الصدق ِ
اَّللُ ِّ
ات و َّ
 -7أخرجه البخاري يف صحيحه ،اببَ " :يح ُق َّ
اَّللُ ال ُُِيب ُك َّل ك َّفا ٍر أثِ ٍيم[ البقرة ،"]276 :احلديث رقم،2087 :
الرَب ويُرِِب َّ
ج ،3ص.60
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أ .سعيدة دغمان  -د .عبيد حياة

منهج االجتهاد املقاصدي عند اإلمام ّ
ولي هللا الدهلوي من خالل كتابه "حجة هللا البالغة"

ِ
احللف الْ َك ِاذب منفقة للسلعة ِألَن ْمبىن االنفاق ِيف تَ ْدلِيس
اسم هللا من الْقلبَ ،و ْ
لزوال تَـ ْعظيم ْ
َمظَنَّة لتغرير املتعاملنيَ ،وَكونه َسببا َ
ِ
ِ
ِ
ال َ« :ي
اعدت ابملعصية بل دعت َعلَْي ِهَ ،وقَ َ
املُ ْش َِرتي ،وممحقة للربكة ألَن ْمبىن الْربَكة على توجه ُد َعاء الْ َم َالئ َكة إِلَْيهَ ،وقد تَـبَ َ
لصدقة»...1فِ ِيه تَك ِ
اخلَ ِطيئَة وجرب َما فرط من غلواء النَّفس".2
ْفري ْ
شوبُوهُ َِب َّ
ف واللَّغ ُو ،ف ُ
ض ُرهُ احللِ ُ
معشر الت َّجا ِر إِ َّن الب يع ُي ُ
ِ
ِ ِ ِ
يل»3؛ حيث يذكر ال ِّدهلوي
• اشرتاط الويل يف النّكاح :ال جيوز للمرأة أن تتزوج دون ويل لقول رسول هللا ﷺ« :ال نكاح إ َّال بوِ ّ
صان عقلهن َو ُسوء فكرهن ،فكثريا َما َال
مقصد النب ﷺ ،واحلكمة من عدم جواز أَن حيكم ِيف النِّ َكاح النِّ َساء َخ َّ
اصة بقوله" :لنُـ ْق َ
ِ
ِ
ب أَن َْجي َعل
مصلحةَ ،ولعدم محاية ْ
احلسب ِمْنـ ُه َّن َغالبا ،فَـ ُرمبَا رغنب ِيف غري الْ ُك ْ
فء َوِيف َذلك َعار على قَ َ
يهتدين الْ َ
ومها ،فَـ َو َج َ
ضا فَِإن السنة الفاشية ِيف النَّاس من قبل ضرورة جبلية أَن يَ ُكون ِّ
الر َجال قوامني
لألولياء َش ْيء من َه َذا الْبَاب لتسد الْم ْف َ
سدةَ ،وأَيْ ً
ّ
احلل َوالْعقد َو َعلَْي ِهم النَّـ َف َقات َوإَِّمنَا النِّ َساء عوان َِبَيْ ِدي ِهمَ ،وُه َو قَـ ْوله تَـ َع َاىلِّ  :
الرجا ُل ق َّو ُامون على
على النِّ َساءَ ،ويكون بيدهم ْ
ِ ِ 4
النِّس ِاء ِِبا فضَّل َّ
اح وقاحة
يل ِيف النِّ َكاح تنويه أَمرهم ،واستبداد النِّ َساء ِابلنِّ َك ِ
اَّللُ ب عض ُهم على ب عضْ اآليَة َ ،ويف ا ْش َرتاط الْ َوِ ّ
ِ
ضا جيب أَن ميَُيّز النِّ َكاح من السفاح ابلتشهري ،وأحق
ِمْنـ ُه َّن ،منشؤها قلَّة ْ
احليَاء واقتضاب على ْاأل َْوليَاء َوعدم اكرتاث َهلُمَ ،وأَيْ ً
التشهري أَن حيضرهُ أولياؤها".5
وهبذه األمثلة يتقرر أن التقصيد بكال رافديه يعترب آلية يتم توظيفها للقبض على املعاين املقاصدية ،اليت يتغياها الشارع احلكيم،
ليقف انفيا للتعارض الظاهري للنصوص ،وكذا الرتجيح بني األدلة واألقوال عن طريق تتبع مقصد التشريع يف ذلك كله.

 -1أخرجه ابن ماجة يف سننه ،الباب" :التـ ََّوقِّي ِيف التِّ َج َارةِ" ،احلديث رقم ،2145 :ج ،2ص .726وأبو داود يف سننه ،البابِ" :يف التِّ َج َارةِ ُخيَالِطُ َها
ف َواللَّ ْغو" ،احلديث رقم ،3326 :ج ،3ص .242قال األلباين" :صحيح" .ينظر :صحيح اجلامع الصغري وزايداته ،األلباين ،املكتب اإلسالمي،
ْ
احلَلْ ُ
ج ،2ص.1321
 -2حجة هللا البالغة ،ج ،2ص.173
 -3أخرجه ابن ماجة يف سننه ،اببَ" :ال نِ َك َِّ ِ
يل" ،احلديث رقم ،1880 :ج ،1ص .605وأبوداود يف سننه ،اببِ" :يف ال َْوِيل" ،احلديث رقم:
َ
اح إال ب َوٍِّ
َمحد ،وأَبو داود ،وابن ماجه ،والِرتِم ِ
صححهُ ابْن ال َْم ِد ِ
يين َو َغريه" .ينظر:
و
ان،
حب
ن
اب
و
،
ي
ذ
أ
اه
و
ر
"
:
احلنبلي
 ،2085ج ،2ص .229قال عبد اهلادي
َ َ ُ ْ َ ُ َ ُ َ ْ َ َ َ ّْ ّ َ ْ َ َ َ
ّ
احملرر يف احلديث ،عبد اهلادي احلنبلي ،ت :يوسف عبد الرمحن املرعشلي ،وآخرون ،دار املعرفة :بريوت ،ط1421 ،3ه2000/م.
 -4سورة النساء.34 :
 -5حجة هللا البالغة ،ج ،2ص.196
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من معالم االجتكاد المقاصدي عند الخلفاء

الراشدين
إعداد:
د .عبد اجلليل مسكني
الربملان املغربي– املغرب
Email: meskinejalil@gmail.com

Ref: 9/2019/122

من معالم االجتهاد املقاصدي عند الخلفاء الراشدين

د .عبد الجليل مسكين

مقدمـة :
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف املرسلني وعلى آله وصحبه أمجعني وعلى من تبعهم إبحسان إىل يوم الدين.
للخلفاء الراشددين مزللدر رعةعدر ه عهدم الددين وعيده شدريعصه ومياصدد ا ملدا أتدة هلدم مدن لدول الصدحبر وعملدز املاللمدر للزد  ه
حله وترحاله وسلمه وحربه ومبا تةسر هلم من مشا دة الوحي وأسباب الصشريع وظروعه عصاروا بذلك كله وغريه أ ال لللوم غرل م
واالقصداء هبديهم بعد ديه  هلذا متثز مرحلر اخلالعر الراشدة إىل جانب السرية الزبوير نبعا ثراي ومزهال رواي ملن أراد عيده الددين
وإدراك مياص ددده وعي دده لرائ د تزليل دده عل ددى واق ددع الز ددا وحة دداام وق ددد ش ددهد الرس ددول  للخلف دداء بع ددده شد ددم راش دددون مه ددديون
عكانت سريام بذلك منوذجا يزبغي اسصةحاؤه واالسصزان به والصحابر عموما واخللفاء الراشدون مزهم خصوصا هلم الفملز الكبري
ه إرساء اللبزات األوىل لالجصهاد املياصدي ييول الشال عةهم " :عرعوا مياصد الشريعر عحصلو ا وأسسوا قواعد ا وأصوهلا
وجالت أعكار م ه آاياا وأعملوا اجلد ه حتية مبادئهدا وغاايادا 1" ...و دذا البحده دو حاولدر مدن صداحبه لبةدان بعدل معدام
االجصهاد املياصدي عزد اخللفاء الراشدين ومباحثه سصكون إن شاء هللا على الشكز اآليت:
املبحث األول  :اخللفـاء الراشديـ ــن واللبنات األوىل لالجتهاد املقاصدي
املطلب األول :مؤ الت اخللفاء الراشدين لفيه خطاب الشرع وإدراك مياصده
املطلب الثان  :من معام االجصهاد املياصدي عزد اخللفاء الراشدين
املبحث الثاين  :النظر املقاصدي يف اجتهادات اخللفاء الراشدين :
املطلب األول :يف حفـظ الديـن
املطلب الثاين :يف حفظ النفـس
املطلب الثالث  :يف حفـظ العقـل
املطلب رابع :يف حفظ النســل
املطلب اخلامس  :يف حفظ املال

 - 1املواعيات ه أصول الشريعر أليب إسحاق الشال ج 15/1
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المبحث األول  :الخلفـاء الراشديــــن واللبنات األولى لالجتهاد المقاصدي
املطلب األول  :مؤهالت اخللفاء الراشدين لفهم خطاب الشرع وإدراك مقاصده
مؤ الت اخللفاء الراشدين ومةلاام اليت جعلصهم أقدر من غري م وأجدر علدى عيده خطداب الشدارع وإدراك مياصدده مص دع ددة يعسدر
تصبعهددا زددا لددذلك ستقصصددر علددى ذكددر مةدلتني أرامهددا أساسددا لغريمهددا

1

األوىل  :أن اليددرآن الكددرط وخطدداب الرسددول  بلسددادم

والثانية :مشا دام نلول الدوحي علدى قصدا كدانوا عةهدا وأ دس باب عرعو دا ووقدوعهم علدى أععالده ومعايشدصهم لسدريته وماللمدصهم لده
وأمهةددر دداتني املةددلتني خاصددر املشددا دة واملعايشددر ومعرعددر قدرائن األحدوال عددا يسدداعد علددى إدراك امليصددود مددن األقدوال واألععددال
لددذلك كانددت أعمددال الصددحابر وأقدواهلم أوىل ابالتبدداع بعددد الرسددول  ييددول الغدلا  " :وكددذا األثددر ع ندده أيملددا يدددل علددى السددزر ألن
الصحابر قد شا دوا الوحي والصزليز وأدركوا بيدرائن األحدوال مدا غداب عدن غدري م عةانده ورمبدا ال حتدةا العبدارات مبدا أدرك ابليدرائن
عمن ذا الوجه رأى العلماء االقصداء هبم والصمسدك اثرر دم" 2و دذا دم ا أكدده الشدال بيولده " :يدجج االعصمداد علدةهم ه البةدان
من وجهني  :أحدمها :معرعصهم ابللسان العريب ...عهم أعدرف ه عهدم الكصداب والسدزر مدن غدري م ...وال دث ان  :مباشدرام للوقدائع
والزوالل وتزليز الوحي ابلكصاب والسزر عهم أقعد ه عهم اليرائن احلالةر وأعرف شسباب الصزليز ويدركون مااليدركه غري م بسبب
ذلددك والشددا د يددرى مددا ال يددرى الغائددب" 3مث يملددةأب شن عهمهددم للشدريعر أوىل وأحددرى ابلصيدددط لصمامدده مبددا شددهدوه مددن أسددباب
الصكالةأب وقدرائن أحواهلمدا 4و دذا مدا جعدز إبدرا ةم الزخعدي ييدول " :لدو رأيدت الصدحابر يصو د ؤون إىل الكدوعني لصو دتت كدذلك
ع دم ال يصهمون ه ترك السزن و م أرابب العلدم وأحدرخ خلد هللا علدى ات دب اع رسدول هللا" 5عمكدانصهم ه العلدم عيةمدر وإحدالصهم
ابلسددزن كبددرية م ددع إحكددامهم آخددر األم درين مددن رس ددول هللا  6وقددد أجدداد ا م ددام مالددك وأعدداد حة دده كددان يت ه الغال ددب اثرر
الصددحابر عزددد كددز حد ديه مرعددوع لةبددني الصطبةد العمددز للددزا علددى أرو الواقددع 7ألن عملهددم " تطبةد مةدددان ملد ا شددا دوا علةدده
" - 1وقد أشار إلةهما أبو إسحاق الشريالي حني حديثه عن عيهاء الصحابر " لبيات الفيهاء أليب إسحاق الشريالي خ .35
 - 2إحةاء علوم الدين أليب حامد الغلا ج .16/1
 - 3املواعيات ج .251/3
 - 4نفسه ج .253/3
 - 5الذخرية لليراه ج .457/1
 - 6االسصذكار البن عبد الرب ج  .175/1ييول األولاعي " :كان مكحول يصو ت عا مست الزار حىت ليي عطاء بن أيب رابح عتخربه عن جابر أن أاب
بكر الصدي أكز ذراعا أو كصفا مث صلى وم يصو ت عجك مكحول الو وء عيةز له أتركت الو وء عيال ألن ييع أبو بكر من السماء إىل األرو أحب
إلةه من أن خيالأب رسول هللا 
 - 7املواعيات ج  / 252/3جملر ا ملاع العدد األول السزر األوىل خ .97
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صاحب الرسالر وعهموه من قرائن أحوالده" 1إن مدا حصدله اخللفداء الراشددون بسدبب الصدحبر ظهدرت آرره بعدد وعداة الزد 
حني تولةهم تدبري شؤون األمر عكانوا ه ذلك مراعني للمصاحل اليت عيهو ا حاعيني على مياصد الشدريعر الديت عهمو دا ودلو دا
من معني الزبوة حد االرتواء عكز من أتى من األئمر والعلماء بعد م ال يسصغين عن أقدواهلم وأعمداهلم وتصدرعاام لالسدصزان هبدا و
االسصدالل من خالهلا والصتصةز ملراده وميصوده مزهم الغلا رمحه هللا الذي اسصدل على إعمال املصلحر املرسلر بعمز الصدحابر
2

ورحم هللا ابن اليةم حني أوصى ابتباعهم ه عيههم وللوم غرل م ه األقوال واألععال واسصزباط احلكم واألحكام.3

املطلب الثاين  :من معامل االجتهاد املقاصدي عند اخللفاء الراشدين
و ددع اخللفدداء الراشدددون اللبزددات األوىل لالجصهدداد املياصدددي واجصهدداداام تشددهد بسددبيهم عةدده أتصددةال وتطبةيددا ييددول الشددال
اجصهاد الصحابر يصتسس على أمرين" اتباع األدلر وعهم مياصد الشرع" 4و ذه بعل معامله عزد م ر ي هللا عزهم :

أ -تعليل األحكام:
أاتحت الصدحبر للخلفداء الراشددين عهدم أسدرار الصشدريع ومياصدده وأدركدوا أن أحكدام الشدريعر معللدر ع دل م جي دم دوا علدى ظدوا ر
الزصوخ وقملوا ه الزوالل بزاء على ميصملةات الصعلةز وأسدبابه مثدال ذلدك :ععدز عمدر  مدع سدهم املؤلفدر قلدوهبم حدني أوقفده
ألن حكم ا عطاء يدور مع علصه وجودا وعدما

5

عكانوا يصساءلون عدن احلكدم والعلدز ويربطدون بدني احلكدم وعلصده عد ذا انيملدى

سبب احلكم ولالت علصه قملوا عةده مبدا حفد مياصدد الشدرع وإن خفةدت علدةهم العلدر توقفدوا كمدا ه قملدةر الرمدز

6

عاخللةفدر

عمر  رأى أن الرمز لالت علصه عَد َهدم بجكده إال أنده تراجدع احصةالدا قدال و هللا الدد لوي " :وكدان عمدر  أراد أن يدجك الرمدز
8 7

واال طباع النيملاء سببهما مث تفطن إمجاال أن هلما سببا آخر غري مزيل علم يجكهما" .
 - 1جملر ا ملاع العدد األول  /السزر األوىل خ .97
 - 2شفاء الغلةز للغلا خ .212

 -3إعالم املوقعني عن رب العاملني ج .5/1
 - 4االعصصام للشال ج 153/2
 - 5ييول صاحب مسلم الثبوت عن اجصهاد عمر " : إنه من قبةز انصهاء احلكم النصهاء العلر" ج 84/2
 - 6صحة البخاري كصاب احلج ابب الرمز ه احلج والعمرة ح  "1605أن عمر بن اخلطاب  قال للركن  :أما وهللا إن ألعلم أنك حجر ال
تملر وال تزفع ولوال أن رأيت الز  اسصلمك ما اسصلمصك عاسصلمه مث قال :عما لزا وللرمز إمنا كزا راء يزا به املشركني وقد أ لكهم هللا مث قال :
شيء صزعه الز  عال حنب أن نجكه"
 - 7حجر هللا البالغر و هللا الد لوي ج 160/2
" - 8ذكر ابن عبد السالم أن احلكم ر من بياء الرمز قد تكون ألجز تذكر بعل الزعم اليت من هللا هبا على املسلمني لةشكروه علةها " اليواعد
الكربى البن عبد السالم ج 9-8/2

82

من معالم االجتهاد املقاصدي عند الخلفاء الراشدين

د .عبد الجليل مسكين

ب -اعتبار املآل :
و ددو مددن معددام اجصهدداد م املياصدددي علددم يكوندوا ييملددون ه أمددر إال بزدداء علددى م لدده عةمزعون ععددال مشددروعا أو مباحددا إذا كددان
م له مفملدةا إىل احمليدور حرصدا مدزهم علدى صدةانر مياصدد الشدرع1وحفيهدا وآرر دم ا دل يت تشدهد علدى اعصبدار املد ل مصعدددة مزهدا :
للب عمر من حذيفر ر ي هللا عزهما تطلةد كصابةدر تلوجهدا  2وقدد علدز عمدر مزعده الدلواج ابلكصاب دة ات مبدا يدؤول إلةده مدن مفاسدد
عاسصمرار العمز ابحلكم األصلي و و ا ابحر مفل إىل تملةةع قصد الشارع مزه عيةده مبا حف امليصد ييول رشةد ر ا" :إن
لإلمام أن ميزع املباح الذي يجتب علةه مفسدة ما دامت املفسدة قائمر به واملصلحر خبالعه".3

ج -سد الذرائع
" قاعدة سد الذرائع تيوم مباشرة على املياصد واملصاحل عهي تيوم على أسا أن الشارع ما شرع أحكامه إال لصحية مياصد ا
مددن جلددب املصدداحل ودرء املفاسددد عد ذا أصددبحت أحكامدده تسددصعمز ذريعددر لغد ري مددا شددرعت لدده ويصوصددز هبددا إىل خددالف مياصددد ا
احليةيةر ع ن الشرع ال يير إعساد أحكامه وتعطةز مياصده" 4ومن الشدوا د علدى عمدز اخللفداء الراشددين هبدذا األصدز ددي عمدر
وعثمان5ر ي هللا عزهما عن العمرة ه أشهر احلج وعن املصعر وأن جيمع بني احلج والعمرة 6ووجه الداللر أدما مزعا املصعدر ه احلدج
حددىت اليزيطد ع الزددا عددن لايرة بةددت هللا احلدرام ييددول ابددن اليددةم  " :اخصددار عمددر  للزددا إعدراد احلددج وأن يعصمددروا ه غددري أشددهر
احلج عال يلال البةت احلرام معمورا ابحلجاج واملعصمرين".7

 - 1ييول ا مام الشال رمحه هللا مصحدر عن أصز اعصبار امل ل " :الزير ه م الت األععال معصرب ميصود شرعا كانت األععال مواعير أو خمالفر
وذلك أن اجملصهد ال حكم على ععز من األععال الصادرة عن املكلفني اب قدام أو اب حجام إال بعد نيره إىل ما يؤول إلةه ذلك الفعز مشروعا ملصلحر
عةه تسصجلب أو ملفسدة تدرأ ولكن له م ل على خالف ما قصد عةه ....و و جمال للمجصهد صعب املورد إال أنه عذب املذاق حمود الغب جار
على مياصد الشريعر" املواعيات ج 141/140/4
 - 2اتريخ األمم وامللوك الطربي ج " : 437/2
 - 3تفسري املزار حمد رشةد ر ا ج 297/4
 - 4نيرير املياصد عزد الشال أمحد الريسون خ 74
 - 5رواه البخاري كصاب احلج ابب الصمصع وا قران وا عراد ابحلج  ..ح 1563
 - 6عن عمر بن اخلطاب  قال  " :اعصلوا حجكم من عمرتكم ع نه أمت حلجكم وأمت لعمرتكم" رواه مسلم ه كصاب احلج ابب ه املصعر ابحلج
والعمرة ح 1216
 - 7إعالم املوقعني 275/4
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المبحث الثاني  :النظر المقاصدي في اجتهادات الخلفاء الراشدين :
مياصددد الشدريعر  :ددي الغدداايت الدديت و ددعت الش دريعر ألجددز حتيةيهددا ملصددلحر العبدداد 1وقددد قسددم العلمدداء املياصددد إىل تيسددةمات
مصعددة ابعصبارات خمصلفر واخللفاء الراشدين وغري م من الصحابر ال درايدر هلدم بصلدك الصسدمةات والصيسدةمات وإمندا عيهدوا أسدرار
الصشريع ومياصده بسبب مشا دام للصزليز ومعاصرام للوحي وأن اليدرآن الكدرط بلسدادم عكاندت اجصهداداام وأقملدةصهم مراعةدر
مليصدود الشدرع حاعيدر علةده وميصدود الشدرع مدن اخللد كمدا ييدول أبدو حامدد الغدلا  " :أن حفد

علدةهم ديدزهم ونفسدهم وعيلهددم

ونسلهم وماهلم" 2و ذه شوا د على حملور الزير املياصدي ه اجصهاداام ر ي هللا عزهم .
املطلب األول  :يف حفظ الدين :

مجع القرآن :
مجدع اليددرآن الكددرط مدرتني األوىل ه عهددد أيب بكددر  و الثانةد ر ه عهددد عثمددان  والفددرق بةزهمددا  " :أن مجددع أيب بكددر كددان
خلشدةر أن يددذ ب مدن اليددرآن شدديء بدذ اب محلصدده ...ومجدع عثمددان كددان دمل ا كثددر االخدصالف ه وجددوه اليددرآن حدىت قددرؤوه بلغدداام
على اتساع اللغات عتدى ذلك ببعملهم إىل ختطئر بعل ".3
ليد اسصشعر عمر اخلطر على كصاب هللا تعاىل بعد يوم الةمامر عطالب من أيب بكر ا سراع جلمع اليدرآن ه مصدحأب 4رغدم أن
الرسددول  م مددر هبددذا الصصددرف إال أدمددا ومعهددم سددائر الصددحابر رأوا ه ذلددك حفيددا للدددين وصددةانر لش دريعصه ولكصدداب هللا مددن
الملةاع أما اخللةفر عثمان عيدد رأى بفيهده املصبصدر وعيلده الراشدد أن حفد

ديدن هللا ييصملدي مزده قطدع دابدر اخلدالف وحسدم

مادته عرأى كما ييول ابن كثري " :أن يكصب املصحأب على حرف واحد وأن جيمع الزا ه سدائر األقدالةم علدى اليدراءة بده دون
ما سواه ملا رأى ه ذلك من مصلحر كأب املزالعر ودعع االخصالف".5
إن اجلمع تصدرف م ييدم بده الزد  وم يددع إلةده إال أ دن ه " مصدلحر تزاسدب تصدرعات الشدرع قطعدا عد ن ذلدك راجدع إىل حفد
الشريعر واألمر حبفيها معلوم وإىل مزع الذريعر لالخصالف ه أصلها الذي و اليرآن". 6

 - 1نيرير املياصد عزد ا مام الشال خ 7
 - 2املسصصفى أليب حامد الغلا ج 287/1
 - 3عص الباري البن حجر العسيالن ج 26/9
 - 4صحة البخاري كصاب عملائز اليرآن ابب مجع اليرآن ح 4986
 - 5البداير والزهاير البن كثري ج 227/7
 - 6االعصصام للشال ج 355/2
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األمر ابلصالة خلف إمام فتنة:
حني حصار عثمان بن عفان  من لدن اخلارجني علةه ظلما أمر الزا ابحملاعير على إقامر الصالة ه املسدجد مجاعدر رغدم أن
إمام الزا من رؤو الفصزر "عن عبةد هللا بن عدي بن خةار أنه دخز على عث دم ان بدن عفدان  و دو حصدور عيدال :إندك إمدام
عامددر وند لل بددك مددا نددرى ويصددلي لزددا إمددام عصزددر ونصحددرج عيددال :الصددالة أحسددن مددا يعمددز الزددا " 1إن كددالم عثمددان  ييهددر
حرصه و و حاصر على وحدة الكلمر عتمر عبةدا ومن ورائه عامر املسلمني ه املديزر إبقامر الصالة مجاعدر وإن كدان ا مدام إمدام
عصزر ييول ابن حجر معليا" :وه ذا األثر احلل على ش هود اجلماعر والسةما ه لمن الفصزر لئال يلداد تفرق الكلمر وعةه أن
الصالة خلأب من تكره الصالة خلفه أوىل من تعطةز اجلماعر" 2إن إحداث الفرقر ه دين هللا مفسدة كبرية ودرؤ ا ييصملي حتمز
مفسدة صغرية لذلك حرخ عثمان  أن تبيى كلمر املسلمني موحدة وصالام ه مجاعر قائمر .
املطلب الثاين  :يف حفظ النفس :
قضاء عمر  بقتل اجلماعة ابلواحد:
م يرد أي حكم شدرعي ه دذه الزاللدر إال أن قملداء عمدر  عةهدا كدان دو قصدز مجةدع مدن اشدجك ه اليصدز 3إن الزداظر ه ععدز
عمر  واجصهاده يرى أنه بزاه على مراعاة ميصد حفد الدزفس وأحدد وسدائز احلفد الشدرعةر اليصداخ إال أن احلكمدر مدن
تشريع ذه العيوبر قد تملدةع إذا تفلدت مزهدا اجلزداة املشدجكون ه قصدز الدزفس الواحددة بدز قدد يصدب األمدر حداعلا ملدن أراد إل داق
األرواح الربيئر إبشراك غريه معه للزجاة من جرميصه عكانت املصلحر الصشديد ه العيوبر صوان للدماء و ذا و املواع لكلةات
الشد دريعر ومصد دداحلها العامد ددر واملصد دداحل املسد ددصزدة إىل كلد ددي الشد دريعر معصد ددربة4كمد ددا تيد ددول الياعد دددة األصد ددولةر املياصد دددير ييد ددول ابد ددن
رشد":ععمدة من قصز ابلواحد اجلماعر الزير إىل املصلحر" 5ليد كان عمر ه اجصهاده مياصداي علدو م يدصم الصشدديد ه العيوبدر
لكان ذلك عصحا لباب اجلرائم دون عيوبر رادعر وتفويصا ملصلحر رورير جاءت الشريعر لصةانصها .

 - 1صحة البخاري كصاب األذان ابب إمامر املفصون واملبصدع ح 695
 - 2الفص 242/2
 "- 3عن ا بن عمر ر ي هللا عزهما أن غالما قصز غةلر عيال عمر  " :لو اشجك عةها أ ز صزعاء ليصلصهم وقال مغرية بن حكةم عن أبةه إن أربعر
قصلوا صبةا عيال عمر مثله صحة البخاري كصاب الدايت ابب إذا أصاب قوم من رجز  ...ح 2896
 - 4اليواعد األصولةر عزد ا مام الشال من خالل كصابه املواعيات اجلةالن املريين خ 57
 - 5بداير اجملصهد وداير امليصصد البن رشد ج 299/2
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أتخري علي بن أيب طالب  إقامة القصاص على قتلة عثمان .
و ذا دلةز آخر على الزير املياصدي عزد اخللفاء الراشدين ونير من علي إىل نصائج تطبة احلكم الشرعي واعصبار مل الته عيد
تددوىل أم ددر اخلالعددر ه ظ ددروف عصددةبر انفلص ددت عةه ددا األمددور 1عب ددادر عيددب مبايعص دده إىل اخت دداذ عدددة ق درارات تسد هم ه تس ددكني الفصز ددر
واسصصباب األمور مزها أتجةله املطالبر بدم عثمدان وأتخدري أخدذ اليصداخ مدن قصلصده حةده رأى  أن الصعجةدز مبعاقبدر اليصلدر
واألمر م يسصوث له بعد مؤذن بفساد كبري عاليصلر أ ز شوكر وتعصب قبائلهم هلم أمر وارد عكدان اجصهداده أتخدري العيوبدر إىل
حني حفيا للزفو من ا تالف واخصةارا مزه أل ون الشرين ودرءا مزه ألعيم املفسدتني وقد حاول دش رح ذلدك ملدن م يدروا رأيده
عيال " :ذا الذي ندعوكم إلةه من إقرار ؤالء اليوم شر و و خري من شر مزه".2
ليد كان اجصهاد اخللةفر علي بن أيب لالب  مراعةا ملياصد الشرع ه حف الزفو

ييول ابن العريب  " :عكان علي ه ذلك

أسد رأاي وأصوب قوال ألن علةا لو تعالى اليود مزهم لصعصبت هلم قبائز وصارت حراب رلثر عانصير هبم أن يسصوث األمر وتزعيد
البةعر العامر وييع الطلب من األولةاء ه جملس احلكم عةجري اليملاء ابحل والخالف بني األمر أنه جيول لإلمام أتخري اليصاخ
إذا أدى ذلك إىل إررة الفصزر أو تشصةت الكلمر".3
املطلب الثالث :يف حفظ العقل :

الزايدة يف عقوبة شارب اخلمر:
م ييدم عمر بن اخلطاب  على اللايدة ه عيوبر شارب اخلمر دون علر بز كان سبب ذلك ادماك الزا ه شربه وحتاقر م
للعيوبر عاسصشار الصحابر عكانت كلمدصهم علدى جعدز العيوبدر دانني جلددة 4مدزهم علدي الدذي قدال  :ندراه إذا سدكر دذى وإذا
ددذى اعددجى وعلددى املفددجي ددانون جلدددة

5

ليددد قددا الصددحابر حددد الشددرب علددى حددد اليددذف ألن الشددرب سددبةز للطعددن ه

 - 1عصر اخلالعر الراشدة أكرم ةاء العمري خ 59
 - 2اتريخ األمم وامللوك ج 33/3
 - 3أحكام اليرآن البن العريب ج 150/4
 - 4صحة البخاري كصاب احلدود ابب الملرب ابجلريد والزعال ح  6779أخرج البخاري ه صحةحه عن السائب بن يليد قال كزا نؤتى ابلشارب
على عهد رسول هللا  وإمرة أيب بكر عصدرا من خالعر عمر عزيوم إلةه شيديزا ونعالزا وأرديصزا حىت كان آخر إمرة عمر عجلد أربعني حىت إذا
عصوا وعسيوا جلد انني
 - 5عن ابن وبرة الكلي قال  :أرسلين خالد بن الولةد إىل عمر عتتةصه ومعه عثمان بن عفان وعبد الرمحن بن عوف وعلي وللحر واللبري و م معه
مصكئون ه املسجد عيلت إن خالد بن الولةد أرسلين إلةك و و ييرأ علةك السالم وييول إن الزا قد ادمكوا ه اخلمر وحتاقروا العيوبر عةه
عيال عمر  :م ؤالء عزدك عسلهم عيال علي  :نراه إذا سكر ذى وإذا ذى اعجى وعلى املفجي انون جلدة عيال عمر  :أبلغ صاحبك
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األعراو بسبب غةاب العيز عكان اجصهاد م مراعةا حلف العيز بز إدم كانوا حالمني صارمني ه اسصئصال مزابع املسكرات
وجتفةفها حىت ال تسصشري بني الزا عحرقوا اخلمارات وصادروا أموال ابئعةها مراعاة هلذا امليصد الشرعي.
املطلب الرابع  :حفظ النسل :

فرض عطاء لكل مولود يف اإلسالم:
أقدددم عمددر ر ددي هللا عزدده علددى عددرو عطدداء لكددز مولددود ه ا سددالم بعددد علمدده أن الزسدداء يددصعجلن ه الفطددام رغبددر ه العطدداء
عكصددب إىل اآلعدداق :إان نفددرو لكددز مولددود ه ا سددالم 1ععمددر  علد م أن الصعجةددز ابلفطددام عائددد ال حالددر ددرره علددى صددحر
األلفددال حلرمددادم مددن حيهددم ه الر دداع عددا قددد يدددخز الددو ن علددى األمددر ه مسددصيبلها حددني تفصيددد الزسددز اليددوي إن م يددؤد
ذلك إىل امصزاع البعل عن الصزاسز بسبب الفير واحلاجر عاحصاط  بصصرعه هلذا امليصد من اخلرم والصملةةع.

تشديد عقوبة الشذوذ:
مدن أقددب الفدواحش عاحشددر قددوم لددوط عهددي انصكددا ه عطددرة ا نسددان وقد ثبددت عددن خالددد بددن الولةددد أندده وجددد ه بعددل دواحي
العرب رجال يزك كما تزك املرأة عكصب إىل أيب بكر  عاسصشار أبو بكر الصدي الصحابر عكان رأي علي أن حرق ابلزار
عكصب أبو بكر إىل خالد عحرقه

2

وقد اخصلأب الصحابر ه نوع العيوبر علدى دؤالء اليدوم الدذين بفعلهدم سدةكون الزسدز معر دا

للفزاء لكزهم اتفيوا على تشديد ا واسصئصال عساد م 3واتفيوا أن العيوبر سواء حصزني كاان أم بكرين.4

ما قال  :قال  :عجلد خالد انني جلدة وجلد عمر انني سزن الدارقطين ج  77-76/3ح  / 3276صحة سزن أيب داود كصاب احلدود ابب
إذا تصابع ه شرب اخلمر ح  4489قال األلبان حسن
 -1الطبيات الكربى البن سعد ج 229-228/3
 - 2اجلواب الكاه ملن ستل عن الدواء الشاه ابن قةم اجلولير ج 169/1
 - 3ييول الشوكان و و يصحدث عما وقع بني الصحا بر من اخصالف ه العيوبر " وما أح مرتكب ذه اجلرمير وميارف ذه الرذيلر الذمةمر شن
يعاقب عيوبر يصري هبا عربة للمعصربين ويعذب تعذيبا يكسر شهوة الفسير املصمردين عحية مبن أتى بفاحشر قوم ما سبيهم هبا من أحد من العاملني أن
يصلى من العيوبر مبا يكون ه الشدة وا لشزاعر مشاهبا لعيوبصهم وقد خسأب هللا تعاىل هبم واسصتصز بذلك العذاب بكر م وثةبهم"يز األولار للشوكان
ج 140/7
 - 4م ييول الطا ر بن عاشور  " :جعز الصحابر عيوبر اللولةني الرجم مساوير عيوبر اللان احملصن سواء كاان حصزني أم م يكوان حصزني ألدم
وجدوا مفسدة ذلك أشد والعذر عن عاعله أبعد" مياصد الشريعر ا سالمةر للطا ر بن عاشور خ 291
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املطلب اخلامس :يف حفظ املال :
اجتهاد عمر  يف األراضي املفتوحة عنوة:
توقأب الفاروق  عن تيسدةم أرا دي سدواد العدراق والشدام ومصدر علدى الفداحتني الدذين لدالبوا حبيهدم عةهدا ابعصبار دا غزةمدر يزبغدي
تيسةمها كما كانت تيسم على عهد الز
املال

1

وقد أتسس تصرف عمر  واجصهاده ه االمصزاع عن اليسمر على مصدلحر حفد

عكان قملاؤه مواعيا للمصلحر مراعةا ملياصد الشريعر.

التقاط ضالة اإلبل
كان احلكم ه وال ا بز ه عهد الز  و تركها أتكز وتشرب وترعى حىت جيد ا مالكها 2حىت إذا كان لمدن عثمدان أمدر
ابلصيالها وتعريفها مث بةعها ع ذا جاء مالكها أعطي زها

3

ييول أبو الولةد الباجي " :وذلك وهللا أعلم ملا كثدر ه الزدا مدن م

يصحب الزد  مدن كدان ال يعدأب عدن أخدذ ا إذا تكدررت رؤيصده هلدا حدىت يعلدم أددا دالر عدرأى أن االحصةداط علةهدا أن يزيدر
عةهدا ا مدام عةبةعهدا ويبيدى الصعريدأب عةهدا عد ذا جداء صداحبها أعطدي زهدا"

4

وقدد اتبدع علدي  ه عهدده تصدرف عثمدان إال أنده

خالفه ه بةعها وبىن هلا مربدا عمن أقام بةزر على شيء مزها أخذه 5عكز من اخللةفصني " ععز ما رآه مصلحر وإن كدان خمالفدا
ه ظا ره للزا" 6لكزه مواع مليصود الشارع ه محاير أموال الزا من الملةاع والصعدي.
تضمني الصناع:7
األصدز ه دذه املسدتلر ومبوجددب عيدد ا جدارة أن الصدزاع أمزدداء ال يملدمزون إال مدا أتلدأب تعددداي مدزهم وتيصدريا إال أن تغدري لبدداع
الزددا وأخالقهددم واخددصالف ذلددك عددن لمددن الرسددول  اقصملددى تغةددري ددذا احلكددم درءا للملددرر املددؤدي حصمددا إىل خمالفددر ميصددود
الشارع ه حف األموال.1
 - 1صحة البخاري كصاب املغالي ابب غلوة خةرب ح  4235أما والذي نفسي بةده لوال أن أترك آخر الزا بباان لةس هلم شيء ما عصحت علي
قرير إال قسمصها كما قسم الز  خةرب ولكين أتركها هلم خلانر هلم ييصسمودا
 - 2صحة البخاري كصاب املساقاة ابب شرب الزا والدواب ح 2372
 - 3املولت كصاب االقملةر ابب اليملاء ه الملوال ح 1488
 - 4املزصيى شرح مولت مالك أليب الولةد الباجي ج 71/8
 - 5نفسه ج 71/8
 - 6تعلةز األحكام حمد مصطفى شل خ 41
 - 7أخرج البةهيي ه سززه عن جعفر بن حمد عن أبةه عن علي أنه كان يملمن الصزاع والصائغ وقال  " :ال يصل الزا إال ذاك"السزن الكربى
للبةهيي ج  /202/6احمللى ابآلرر البن حلم ج 30/7
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خاتمة:
كانت ذه إذن بعل الزفحات واللمحات من الفيه املصبصدر للخلفداء الراشددين ر دي هللا عدزهم ه تعداملهم مدع نصدوخ الشدارع
عهما وتزليال وأدم كانوا يسصحملرون نصدائج تطبةد احلكدم الشدرعي علدى واقدع الزدا وم التده

وحرصدون علدى مراعداة مياصدد

الشد دريعر وحفيهد ددا مد ددن الصملد ددةةع اتد دده املياصد ددد الد دديت حصد ددلو ا بطد ددول صد ددحبصهم للرسد ددول صد ددلى هللا علةد دده وسد ددلم وماللمد ددصهم لد دده
ومشا دام للوحي يصزدلل علدى أسدباب عرعو دا وأحدداث عاشدو ا مدع معدرعصهم ابللسدان العدريب كدز دذا أ لهدم ملواجهدر األحدداث
اجلدي دددة والز دوالل املصع ددددة ابجصه ددادات وأحك ددام ص ددانت للش دريعر مياص ددد ا وحفي ددت هل ددا مصد احلها إن الصع ددالي م ددع اجصه ددادات
اخللفاء الراشدين وأقملةصهم وآرر م كفةز شن جيعلزا نيأب على ثروة عيهةر عيةمر ومسالك ومعام لالجصهاد املياصدي جلةلر تفةد
كثريا ه مواجهر نوالل العصر وتعيةداته مبا يملمن للشريعر خلود ا وحف هلا مياصد ا وغااياا.

 - 1ييول الشال  " :إن اخللفاء الراشدين قملوا بصملمني الصزاع قال علي  ":ال يصل الزا إال ذلك" ووجه املصلحر عةه أن الزا هلم حاجر
إىل الصزاع و م يغةبون عن األمصعر ه غالب األحوال واألغلب علةهم الصفريا وترك احلف علو م يثبت تملمةزهم مع مسةس احلاجر إىل اسصعماهلم
ألعملى ذلك إىل أحد أمرين :إما ترك االسصصزاع ابلكلةر وذلك شاق على اخلل وإما أن يعملوا وال يملمزوا ذلك بدعوا م اهلالك والملةاع عصملةع
األموال وييز االحجال وتصطرق اخلةانر عكانت املصلحر الصملمني و ذا معىن قوله ال يصل الزا إال ذاك "االعصصام ج 357/2
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المصادر والمراجع
 إحكام الفصول ه أحكام األصول :أليب الولةد الباجي حييه وقدم لده وو دع عهارسده :عبدد اجملةدد الجكدي الطبعدر الثانةدر  1415م 1995-مدار الغرب ا سالمي.
 أحكددام اليددرآن  :أليب بكددر حمددد بددن عبددد هللا املعددروف اببددن العددريب راجددع أصددوله وخددرج أحاديثدده وعل د علةدده  :حمددد بددن عبددد اليددادر عطددا دارالكصب العلمةر بريوت لبزان الطبعر األوىل.
 إحةاء علوم الدين  :أليب حامد حمد بن حمد الغلا الطوسي (ت 505د)دار املعرعر بريوت. االسددصذكار  :لإلمددام أيب عمددر يوسددأب بددن عبددد هللا بددن حمددد بددن عبددد الددرب الزمددري اليددرل ( 463دد) علد علةدده وو ددع حواشد ةه :سددام حمددد عطدداوحمد علي معوو دار الكصب العلمةر بريوت لبزان الطبعر الثانةر  1423د  2002م.
-

االعصصددام :لإلمددام احمليد أيب إسددحاق إب درا ةم بددن موسددى بددن حمددد اللخمددي الشددال الغرانلددي

ددبطه وصددححه األسددصاذ أمحددد عبددد الشدداه دار

الكصب العلمةر سزر الطبع غري موجودة.
 إعالم املوقعني عن رب العاملني  :لشمس الدين أيب عبد هللا حمد بن أيب بكر املعروف اببن قةم اجلوليدر ت 751رتبده و دبطه وخدرج آايتده حمددعبد السالم إبرا ةم دار الكصب العلمةر بريوت – لبزان الطبعر الثانةر  1414د  1993 -د.
 بداير اجملصهد وداير امليصصد :لإلمام اليا ي أيب الولةد حمدد بدن أمحدد بدن حمدد بدن أمحدد بدن رشدد اليدرل األندلسدي الشدهري (اببدن رشدد) 595د دار الفكر.
 اتريخ األمم وامللوك :أليب جعفر حمد بن جرير الطربي ( 31-224د) دار الكصب العلمةر الطبعر الثانةر  1424د  2002-م. -تعلةز األحكام  :عدرو وحتلةدز لطرييدر الصعلةدز وتطوراادا ه عصدور االجصهداد والصيلةدد :لحمسدصاذ حمدد مصدطفى شدل

دار الزهملدر العربةدر بدريوت

الطبعر الثانةر.
 تفسري املزار  :حملمد رشةد بن علي ر ا بن حمد مشس الدين بن حمد هباء الدين اليلمون احلسين (ت  1354د) الزاشر  :اهلةئر املصرير العامرللكصاب  1990م.
 -اجلامع ألحكام اليرآن  :أليب عبد هللا حمد بن أمحد األنصاري اليرل

دار الفكر لبزان بريوت لبعر جديدة لوانن  1422د 2002-م.

 اجلواب الكاه ملن ستل عن الدواء الشاه  :حمد بن أيب بكر بدن أيدوب بدن سدعد مشدس الددين ابدن قدةم اجلوليدر ت  751دد دار املعرعدر املغدربالطبعر األوىل  1418د  1997-م.
 حجدر هللا البالغددر  :لإلمدام الكبددري الشددةخ أمحد د املعددروف بشداه و هللا بددن عبددد الدرحةم الددد لوي قددم لدده وشددرحه وعلد علةدده  :الشدةخ حمددد شدريأبسكر دار إحةاء العلوم الطبعر األوىل 1410د 1990-م بريوت لبزان.
 الدذخرية ه عدروع املا لكةدر  :لإلمدام شدهاب الددين أيب العبدا أمحدد بدن إدريدس بدن عبدد الدرمحن الصدزهاجي املصدري املشدهور ابليدراه (ت  684دد)حتية وتعلة أيب إسحاق أمحد عبد الرمحن دار الكصب العلمةر بريوت لبزان الطبعر األوىل  1422د 2001 -م.
 سزن الدارقطين :أليب احلسن علي بن عمر بن أمحد بن مهدي بن مسعود بن الزعمدان بدن ديزدار البغددادي الددارقطين (ت 385دد) حييده و دبانصدده وعلد علةدده شددعةب األرنددؤوط حسددن عبددد املددزعم شددل

عبددد اللطةددأب حددرل هللا أمحددد بر ددوم مؤسسددر الرسددالر بددريوت لبزددان الطبعددر األوىل

 1424د2004-م.
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 السزن الكربى  :ألمحد بدن احلسدني بدن علدي بدن موسدى اخلسدروجردي اخلراسدان أبدو بكدر البةهيدي (ت 458د د) احمليد حمدد عبدد اليدادر عطدادار الكصب العلمةر بريوت لبزان الطبعر الثالثر  1424ه  2003 -م.
-

شفاء الغلةز ه بةدان الشدبه واملخةدز ومسدالك الصعلةدز :للشدةخ ا مدام حجدر ا سدالم أيب حامدد الغدلا

حمدد بدن حمدد بدن حمدد الطوسدي (450

د 505-د) حتية الدكصور محد الكبةسي مطبعر ا رشاد بغداد  1390د 1971-م.
 صحة البخاري  :لإلمام أيب عبد هللا حمد بن إمساعةز بن إبرا ةم بن املغرية بن بردلبر(ت 256د) دار الكصب العلمةر بريوت لبزان 1420د  1999-م.
 صدحة سددزن أيب داود :لإلمددام احلدداع سددلةمان بدن األشددعت السجسددصان (ت 275دد) أتلةددأب حمددد انصدر الدددين األلبددان مكصبددر املعددارف للزشددروالصوليع الرايو الطبعر الثانةر للطبعر اجلديدة  1421د 2000-م
-

ص ددحة مس ددلم  :لإلم ددام أيب احلس ددني مس ددلم ب ددن احلج دداج ب ددن مس ددلم اليش ددريي الزةس ددابوري ( 262 – 206د د) دار ص ددادر ب ددريوت الطبع ددر األوىل
 1425د 2004-م)

 -لبي ددات الفيه دداء  :أليب إس ددحاق الش دريالي الش دداععي ( 393د د  476-د دد) حيي دده وق دددم ل دده إحس ددان عب ددا

دار الرائ ددد الع ددريب ب ددريوت لبز ددان

1970م.
 الطبيات الكربى :حملمد بدن سدعد بدن مزةدع اهلدامشي البصدري املعدروف اببدن سدعد الطبعدر األوىل دراسدر وحتيةد حمدد عبدد اليدادر عطدا دار الكصدبالعلمةر بريوت لبزان.
 عصر اخلالعر ال راشدة حاولر لزيد الرواير الصارخيةر وع مزا ج احملدثني :للدكصور أكرم ةاء العمري العبةكدان الدرايو الطبعدر اخلامسدر 1427د 2006-م.
 عص الباري شدرح صدحة البخداري  :لإلمدام احلداع أمحدد بدن علدي بدن حجدر العسديالن ( 773د 852-د د) حيد أصدلها  :عبدد العليدل بدن ابلورق م كصبها وأبواهبا وأحاديثها حمد عؤاد عبد الباقي دار الكصب العلمةر بريوت لبزان الطبعر األوىل  1410د  1989-م.
 الفروق :لإلمام العالمر شهاب الدين أيب العبا أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن الصزهاجي املشهور ابليراه حتية عبدد احلمةدد زدداوي املكصبدرالعصرير صةدا بريوت  1424د 2003م.
-

اليواعدد األصدولةر عزدد ا مددام الشدال مدن خددالل كصابده املواعيدات :للددكصور اجلددةالن املدريين دار ابدن اليددةم دار ابدن عفدان الطبعددر األوىل 1425
د 2004-م.

 اليواعددد الكددربى املوسددوم بيواعددد األحكددام ه إصددالح األانم :أتلةددأب شددةخ ا سددالم عددل الدددين عبددد العليددل بددن عبددد السددالم (ت 660دد) حتيةد :الدكصور نليه كمال محاد الدكصور عثمان مجعر مريير دار اليلم دمش الطبعر الثانةر  1428د 2007 -م.
 جملددر ا ملدداع جملددر علمةددر مصخصصددر عصددلةر تصدددر عددن مجعةددر احلدداع ابددن عبددد الددرب للصعريددأب ابلدجاث ا سددالمي العدددد األول /السددزر األوىل /ربةددعالثان  1421د /يولةول .2000
 املسصص ددفى  :أليب حام ددد حم ددد ب ددن حم ددد الغ دلا الطوس ددي (ت 505د دد) حتية د حم ددد عب ددد الس ددالم الش دداه دار الكص ددب العلمة ددر الطبع ددر األوىل 1413د 1993 -م.
 املغين على خمصصر اخلرقي  :لإلمام موع الدين عبد هللا بن أمحد بن حمد بن قدامر امليدسي (ت  620د) اعصىن به حمد عبد اليدادر عطدا دارالكصب العلمةر الطبعر األوىل  1429د 2008 -م.
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د .عبد الجليل مسكين

 مياصد الشريعر ا سالمةر  :لفملةلر العالمر الشةخ حمد الطا ر بن عاشور حتية ودراسر حمدد الطدا ر املةسداوي دار الزفدائس األردن الطبعدرالثانةر  1421د  2001م.
-

املزصيى شدرح مولدت مالدك  :أتلةدأب اليا دي أيب الولةدد سدلةمان بدن خلدأب بدن سدعد بدن أيدوب البداجي (ت 494دد) حتيةد حمدد عبدد اليدادر أمحدد
عطا دار الكصب العلمةر بريوت لبزان الطبعر األوىل  1420د 1999-م.

 املواعيات ه أصول الشريعر  :أليب إسحاق الشال إبرا ةم بن موسى اللحمي الغرانلي املالكي (ت  790د) شرحه وخرج أحاديثده الشدةخ عبددهللا درال دار الكصب العلمةر بريوت لبزان الطبعر األوىل  1411د 1991-م.
 املولددت  :لإلمددام مالددك بددن أنددس ( 179- 95دد) بروايددر حددىي بددن حددىي بددن كثددري اللةثددي األندلسددي اليددرل (ت 243دد) املكصددب العصدرير صددةدابريوت ط  1422-1د  2001م.
 نيرير املياصد عزد ا مام الشال  :للدكصور أمحد الريسون دار الكلمر الطبعر األوىل  1417د 1997-م. نة ددز األول ددار ش ددرح مزصي ددى األخب ددار م ددن أحادي دده س ددةد األخب ددار  :حملم ددد ب ددن عل ددي ب ددن حم ددد الش ددوكان (ت 1255د دد) دار الفك ددر  1414د د-1994م.
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امللمح املقاصدي في تفسيراألساس للشيخ سعيد حوى دراسة تحليلية

د .محمد محمود فالح السواعدة

الملخص
هدفت هذه الدراسة إىل تتبع اجتهادات الشيخ سعيد حوى املتعلقة ابلتفسري املقاصدي يف كتابه (األساس يف التفسري) ،والوقوف
عليها ،وتناوهلا ابلدراسة والتحليل ،فتألفت من متهيد مشتمل على تعريف موجز ابملؤلِّف وكتابه ،وعلى مبحثني :خصص األول
لتوضيح املقصود ابلتفسري املقاصدي ومتعلقاته ،وجاء الثاين لبيان موقف الشيخ سعيد حوى من املقاصد يف تفسريه (األساس)،
حيث اشتمل على مجلة من املواضع املؤكدة العتبار مقاصد القرآن يف التفسري :كتأكيده على مقصد التيسري ورفع احلرج ،واعتباره
للمصلحة ،وتنبيهه إىل النظر للمعاين ،وتقريره العتبار مآالت األفعال ،وغريها ،ومن مث جاءت النتائج لتؤكد أمهية إبراز مظاهر
املنحى املقاصدي عند املفسرين بعامة ،وعند الشيخ سعيد حوى على وجه اخلصوص.
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 محمد محمود فالح السواعدة.د

Summary
This study aimed to observe the jurisprudence of Sheikh Saeed Hawa related to the of
Makassedy interpretation in his book (Al'asas fi Tafsir), and to deal with it, and deal with it’s
study and analysis, and consisted of a preface includes a brief definition of the author and his
book, and on two sections: The first was devoted to clarify the meaning of Makassedy
interpretation and purposes. The second explain the position of Sheikh Saeed Hawa’s
Makassed in

(Al'asasa) interpretation, where it included a number of certain places to

consider the Makassed of the Kor’an in the interpretation: such as emphasis on the purpose of
facilitation and lifting embarrassment, and consideration of the interest, and his notification to
consider the meanings, and state to consider the results deeds , and others, and thus came The
results underscore the importance of highlighting the manifestations of Makasse orientation
among the interpreters in general and Sheikh Saeed Hawa in particular.
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مقدمة
احلمد هلل الذي حبمده تتم الصاحلات ،وابلعمل بطاعته تطيب احلياة وتنزل الربكات ،والصالة والسالم على الرمحة املهداة ،والنعمة
املسداة ،الذي أنزل على قلبه (..وإنك لتهدي إىل صراط مستقيم) وعلى آله وصحبه أمجعني ،وبعد:

فإنه ليس هناك كتاب

تلقى من العناية والرعاية ،وحظي من الدراسة والبذل واحلفاوة ما توافر للقرآن الكري ،الذي هو قانون العدالة ،ودستور السعادة،
وسفر اهلداية ،فقد اشتغل به مفكرو العامل وفالسفته ،منذ حلظة نزوله وحىت يومنا هذا ،فمن متسك منهم هبداايته ،وتدبر عباراته
وسننه ،وأتمل توجيهاته ومقاصده؛ تعلماً وتعليماً وتفسرياً وتطبيقاً ،تفجرت طاقات فالحهم ،واعتدلت مواكب حضارهتم،
وتزخرفت أرضهم ،وتزينت مساؤهم.
ولعل أمسى وجوه تدبر القرآن الكري ،وأنفس جماالت التعامل مع نواميسه السامقة ،وأحكم بنود قوانينه الراشدة ،تلك اليت تبحث
يف هداايته وسننه ،وهتدف إىل حتقيق قواعده ومقاصده ،وتسعى إىل الوصول إىل نتائجه ،واستعياب تصوراته ومبادئه..وقد متعن
الباحث مواضع ترتى من تفسري األساس للشيخ سعيد حوى رمحه هللا تعاىل ،فألفاه جديراً ابلدراسة ،حرايً ابلبحث ،جامعاً
للفوائد ،مستأهالً للتأمل فيما يتعلق بباب املقاصد ،فكان هذا هو السبب األبرز الدافع إىل القيام هبذا العمل .وما هذه
السطور إال حماولة تدبرية ومقاربة أتملية ،رجوت أن أخدم هبا هذا التفسري ،فإن أحسنت فمن هللا تعاىل ،فله املنة والفضل أوالً
وآخراً ،وإن كانت األخرى فمن تقصري أعرج معذور بباب مواله ،وما على َعرِّج يف ذاك من حرج ،وهللا ورسوله بريئان من كل
نقص ،واستغفر هللا من كل خطأ وخطل.
أهداف الدراسة:
هدفت هذه الدراسة إىل تتبع بعض اجتهادات الشيخ سعيد حوى وفوائده اليت تشري إىل اهتمامه مبقاصد القرآن يف تفسري
األساس.
مشكلة الدراسة:
اعتىن الشيخ سعيد حوى يف تفسريه األساس مبقاصد القرآن عناية فائقة ،فبذل وسعه يف إبراز هداايته ،وأودعه لطائف نفيسة،
حماوالً اإلفادة من دروس القرآن الكري وتلمس مواعظه يف إصالح واقع املسلمني ،ومعاجلة مشكالهتم ،وقد دعا ذلك لدراسة هذا
اجلانب يف هذا السفر اجلليل ،حيث إنه من املؤمل أن جتيب هذه الدراسة عن السؤال اآليت:
ما أبرز مقاصد القرآن الكري وأهدافه اليت سعى الشيخ سعيد حوى إىل استخالصها يف تفسريه األساس؟
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أمهية الدراسة
تربز أمهية الدراسة من جهة أن يف االجتهاد املقاصدي حتقيقاً لعبودية هلل تعاىل ،وأن العقل املقاصدي ميثل املنطلق األهم يف مواكبة
الركب احلضاري للبشرية ،كما أن املقاصد تعد املنهج األسلم املتبع يف فهم خطاب الشارع احلكيم ،وإدراك أسرار الوحي.
حمددات الدراسة
اقتصرت الدراسة على ما يناسب مقام هذا البحث املختصر من ذكر مالمح من مقاصد القرآن يف تفسري األساس على سبيل
التمثيل ال االستقصاء.
الدراسات السابقة:
هناك دراسات عديدة تعرضت ملوضوع املقاصد بشكل عام ،وبعض هذه الدراسات عاجلت جانب املقاصد عند أحد مفسري
القرآن ،لكن ليس منها دراسة واحد –يف حدود اطالعي -تناولت هذه اخلصيصة يف تفسري األساس ،وهي كاآليت:
 1ـ نظرية الوحدة القرآنية يف تفسري سعيد حوى ،مجيلة موجاري ،ماجستري ،اجلزائر ،عام 2001م.
 2ـ سعيد حوى ومنهجه يف التفسري ،سعدي زيدان ،ماجستري ،جامعة بغداد1997 ،م.
 3ـ منهج الشيخ سعيد حوى ىف كتابه (االساس ىف التفسري) علي حممد شريف1994 ،م ،ماجستري ،جامعة األزهر.
 .4املنهج الرتبوي عند الشيخ سعيد حوى يف تفسريه األساس ،إميان جرادات ،ماجستري ،جامعة اخلليل.2015 ،
فهذه الدراسات مل تتعرض للفكر املقاصدي يف تفسري سعيد حوى ،وهو ما استقلت به هذه الدراسة.
منهجية الدراسة:
تستخدم الدراسة املنهج االستقرائي التحليلي ،وذلك بتتبع إشارات الشيخ سعيد حوى املقاصدية ،وحماولة تسجيلها وحتليلها،
واخلروج بنتائج مناسبة.
خمطط الدراسة:
اقتضى البحث يف هذا املوضوع تقسيمه إىل مقدمة ومتهيد ومبحثني وخامتة ،فكان كاآليت:
املقدمة :واشتملت على أسباب الدراسة وأهدافها ومشكلتها وأمهيتها ،والدراسات السابقة ،واملنهجية املتبعة ،وخطة الدراسة.
التمهيد :واشتمل على التعريف ابلشيخ سعيد حوى وتفسريه األساس.
املبحث األول :واشتمل على التعريف مبقاصد القرآن.
املبحث الثاين :واشتمل على بيان املقاصد يف تفسري األساس.
اخلامتة وتشتمل على النتائج والتوصيات.
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التمهيد .التعريف بالتفسير والمفسر.
أوالً :التعريف بتفسري األساس.
يعد كتاب األساس يف التفسري من أفضل ما خطه يراع الشيخ من آتليفه الزاخرة ،وأضخم أعمال الشيخ العلمية اليت خدم هبا
املكتبة اإلسالمية املعاصرة عموماً ،واملكتبة القرآنية على وجه اخلصوص ،حيث بلغ أحد عشر جملداً.
إن أبرز ما حفل به هذا الكتاب تلك النظرية اجلديدة املتكاملة اليت قدمها يف موضوع الوحدة القرآنية ،كشف فيها عن وجوه الربط
واملن اسبة بني اآلايت يف السورة الواحدة ،وبني سور القرآن بعضها مع بعض ،على ضوء نظرية شاملة مستوعبة آلايت القرآن
وسوره ،مشتملة على دقائق أسرار هذا القرآن وحكم ترتيبه ،كما صرح بذلك يف مقدمته.1
ابإلضافة إىل ما تضمنه هذا التفسري من اآلراء النفيسة ،كأغراض اإلعجاز القرآين وأوجهه.
أما فيما خيص مصادره يف هذا التفسري فإنا أربعة تفاسري  :تفسري ابن كثري ،وتفسري النسفي ،وتفسري األلوسي ،وتفسري الظالل،
كما صرح هو بذلك".2
اثنياً :التعريف ابملفسر.
هو سعيد بن ديب حوى ،كان مولده بتاريخ  1935/9/27يف حي العليليات جنوب محاة السورية 3.وعاش يف كنف والده،
الذي عرف حبسن معشره وشجاعته ومقاومته للغازي الفرنسي ،حظي برعاية جدته وحنانا واهتمامها به الذي مل ينله من والدته
سوى عامني ،حيث رحلت إىل جوار رهبا وهو هبذا السن.
وملا شب عاصر أفكار االشرتاكيني والقوميني واإلسالميني ،وملا التحق بكلية الشريعة بدمشق سنة  ،1956سارع إىل التتلمذ على
يد عدد كبري من املشايخ واألعالم منهم :الشيخ حممد احلامد ،ومصطفى السباعي ،ومصطفى الزرقاء ،وحسن حبنكة امليداين،
ومعروف الدوالييب ،وغريهم من عيون أهل الفضل والعلم آنذاك .شارك يف عدة أعمال دعوية وتربوية وسياسية ،4فاخنرط يف العمل
الدعوي يف سن مبكرة ،معلماً وحماضراً وخطيباً يف سوراي والسعودية والكويت واإلمارات والعراق واألردن ومصر وقطر والباكستان

 - 1ينظر :سعيد حوى (ت  1409هـ) ،األساس يف التفسري ،دار السالم – القاهرة ،الطبعة :السادسة 1424 ،هـ ،املقدمة.21\1 ،
 - 2ينظر :املرجع السابق،6773\11 ،
 - 3حوى ،سعيد بن ديب )1989( ،هذه جتربيت وهذه شهاديت ،مكتبة وهبة ،مصر1987 ،م ،ط ،1ص 7وما بعدها.
 - 4ينظر :املرجع السابق ،ص 16 - 7وما بعدها.
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وأمريكا وأملانيا ،ومل يشغله ذلك عن واقع بالده ،فشارك مشاركة رئيسية وفعالة يف أحداث الدستور يف سورية سنة  ،1973حيث
أودع السجن يف هذه السنة وملدة مخس سنوات.
مؤلفات الشيخ سعيد حوى:
ابلرغم من ازدحام الواجبات يف وقت الشيخ ،وانشغاله أبعمال الدعوة واحلركة والتنقل ،إال أن هللا منحه بركة اتسعت إلخراج هذه
الثروة اهلائلة النافعة ،فضالً عما كتبه هللا له من القبول بني الناس وطلبة العلم ،ومن أشهر هذه الكتب:
 –1هللا جل جالله.
جملدا.
 -2األساس يف السنة وفقهها يف ً 14
 –3الرسول صلى هللا عليه وسلم.
 -4األساس يف قواعد املعرفة وضوابط الفهم للنصوص.
 –5اإلسالم.
 -6هذه جتربيت ..وهذه شهاديت.
جملدا .وغريها من املصنفات السائرة يف الدعوة واحلركة والتزكية واجلهاد.
 –7األساس يف التفسري يف ً 11
وخالل وجوده يف األردن من عام 1987م اضطر لدخول املستشفى إثر مرض أقعده عن مزاولة نشاطاته ،واشتد عليه حىت حلق
جبوار ربه عام 1989م ،رمحه هللا رمحة واسعة

1.

 - 1ينظر :عبد هللا العقيل – من أعالم احلركة والدعوة اإلسالمية املعاصرة ،ص .286 -285
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المبحث األول :مقاصد القرآن:
املطلب األول :مفهوم املقاصد:
أوال :املقاصد لغة :تعددت مدلوالت لفظ القصد عند اللغويني ،فشملت استقامة الطريق ،وإتيان الشيء ،والعدل والتوسط ،والعزم
والتوجه ،وغريها.
َس َّد َوَملأ جُيَ ِّ
ت
اوأز أ
ص ًدا :تَـ َو َّس َ
ص أد ج
َي جر أشدَ ،وطَ ِّر ٌ
يق قَ أ
احلَدَ ،وجه َو َعلَى قَ أ
ص َد ِّيف أاأل أَم ِّر قَ أ
َي َس أه ٌلَ ،وقَ َ
يقال :قَ َ
ب أاأل َ
ص ٌد :أ أ
صد :أ أ
ط َوطَلَ َ
َي َأَن َوهج".1
قَ أ
ص َدهج أ أ

ِّ
َّيء ،على أاعتِّ َدال
ال ابأن جين" :أصل َم َّ
وقَ َ
ادة " ق ص د " ومواقعها يف َك َالم الأ َعَرب :االعتزام ،والتوجه ،والنهود ،والنهوض َأَنو الش أ

َكا َن ذَلِّك أَو جور" .2

اثنياً :املقاصد اصطالحاً :كما تعددت معاين املقاصد لغة فكذلك تعددت اصطالحاً ،فمن معانيها االصطالحية :مراد الشارع،
ومقصود الوحي ومصاحل اخللق ،ورفع الضرر ،ودفع املشقة ،والكليات اخلمس ،ومعقولية الشريعة ،وتعليالهتا ،وأسرارها  ،3وميكن
التعبري عن هذه اإلطالقات أبنا" :الغاايت اليت وضعت الشريعة ألجل حتقيقها ملصلحة العباد" .4
املطلب الثاين :أنواع مقاصد القرآن
علم مقاصد الشرع ليس بدعاً من القول ،وإمنا هو سبيل ألِّفه السابقون ،ورعى فرعه الالحقون؛ ألن مصدره الوحي ،وقاعدته
العقل ،ونقطة نظامه الفطرة السليمة ،وقد تعددت عبارات العلماء واصطالحاهتم املعربة عن نسبة هذا العلم إىل نصوص الشرع،
ويكفي يف هذا املقام ذكر مقالة ابن القيم رمحه هللا حني قال" :والقرآن وسنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مملوآن من تعليل
األحكام ابحلكم واملصاحل ،ولو كان هذا يف القرآن والسنة َنو مائة موضع ،أو مائتني لسقناها ،ولكنه يزيد على ألف موضع بطرق
متنوعة".

5

 - 1ينظر :الفيومي ،محد بن حممد بن علي احلموي ،أبو العباس (تَ :نو 770هـ) ،املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري ،ن :املكتبة العلمية – بريوت.
.504\2
 - 2ابن سيده ،أبو احلسن علي بن إمساعيل املرسي [ت458 :هـ] ،احملكم واحمليط األعظم ،حتقيق :عبد احلميد هنداوي
ن :دار الكتب العلمية – بريوت،الطبعة :األوىل 1421 ،هـ  2000 -م.187\6 ،
 - 3ينظر االجتهاد املقاصدي للدكتور نور الدين اخلادمي .51-50-49-48/1 :كتاب األمة .عدد ( .)65مجادى األوىل1419 .هـ.
 - 4نظرية املقاصد عند اإلمام الشاطيب ،أمحد الريسوين ،ن :الدار العاملية للكتاب اإلسالمي ،الطبعة :الثانية  1412 -هـ 1992 -م ،ص .7
- - 5ابن قيم اجلوزية ،أبو عبد هللا حممد بن أيب بكر بن أيوب ( 751هـ) ،مفتاح دار السعادة السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة ،دار الكتب العلمية .بريوت.
د.ت .22/2 .وينظر كذلك :ابن قيم اجلوزية ،أبو عبد هللا حممد بن أيب بكر بن أيوب ( 751هـ) ،إعالم املوقعني ،دراسة وحتقيق :طه عبد الرؤوف سعد .مكتبة
الكليات األزهرية .القاهرة .مصر1388 .هـ1968/م 169/1 ،إىل.200 /1
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ومع أن نظرة اجملتهدين للمقاصد العامة من التشريع تتمثل يف حفظ نظام العامل ،واستدامة صالحه بصالح املهيمن عليه وهو
اإلنسان ،ويشمل صالحه صالح عقله ،وصالح عمله ،وصالح ما بني يديه من موجودات العامل الذي يعيش فيه .1إال أن
تصنيفاهتم ملا يدخل فيها قد تفاوتت قلة وكثرة ،ولعل يف تصنيف ابن عاشور هلذه املقاصد كفاية -هنا -عن ذكر غريها ،فهي
حسب استقرائه تتلخص يف مثانية مقاصد :2إصالح االعتقاد ،وهذا أعظم سبب إلصالح اخللق ،وهتذيب األخالق ،والتشريع و
هو األحكام خاصة و عامة ،سياسة األمة ،و فيه صالح األمة وحفظ نظامها ،والقصص وأخبار األمم السالفة للتأسى بصاحل
أحواهلم ،وللتحذير من مساويهم ،والتعليم مبا يناسب حالة عصر املخاطبني ،وما يؤهلهم إىل تلقى الشريعة ونشرها ،وذلك علم
الشرائع وعلم األخبار ،واملواعظ ،واإلنذار ،والتحذير ،والتبشري ،اإلعجاز ابلقرآن ليكون آية دالة على صدق الرسول.
املطلب الثالث :حاجة املفسر ملقاصد القرآن.
من تصدى للكشف عن مراد هللا تعاىل من كالمه ،واكتملت فيه شروط املفسر املعتربة ،وحاز ملكة الفكر املقاصدي ،فإنه ال
ينفك البتة -وهو يسعى إلنزال معاين القرآن على معضالت عصره -عن توخي مقاصد القرآن وغاايته ،ألن غرضه األمسى "بيان
ما يصل إليه ،أو ما يقصده من مراد هللا تعاىل ىف كتابه أبمت بيان حيتمله املعىن ،وال أيابه اللفظ؛ من كل ما يوضح املراد من مقاصد
القرآن ،أو ما يتوقف عليه فهمه أكمل فهم ،أو خيدم املقصد تفصيالً وتفريعاً  ..فال جرم كان رائد املفسر ىف ذلك أن يعرف على
اإلمجال مقاصد القرآن مما جاء ألجله ،ويعرف اصطالحه ىف إطالق األلفاظ ،وللتنزيل اصطالح و عادات"  ،3فاملقصد هو حمور
العملية التدبرية لكتاب هللا تعاىل.
ونظراً للتغري املستمر يف حركة الزمان واملكان ،والتجدد الدائب يف مكتشفات اإلنسان وحاجاته ،والتعقيد الرتيب يف أشكال
النهوض احلضاري ،فإنه ال مندوحة ملفسر القرآن عن معرفة أهدافه وغاايته ومقاصده؛ ألن هذه الغاايت متوقفة على استلهام روح
الكتاب ،وسرب أسراره ،ومراعاة ِّح َكمه وجوهره .من هنا جاءت مثل عبارة اإلمام اجلويين يف قوله" :ومن مل يتفطن لوقوع املقاصد
يف األوامر والنواهي ليس على بصرية يف وضع الشريعة" ،4ومثل هذا املعىن أطبق عليه األصوليون منذ قرون ،فاملقاصد إحياء لعطاء
األمة ،وإنقاذ ملقدراهتا احلضارية ،كما أن "بناء العقل املقصدي حيدث تغيرياً اسرتاتيجياً يف الثقافة ،ونقلة فكرية نوعية يف احلياة
العقلية الذهنية ،ويعيد للوحي عطاء املتجدد على يد البشر" .5
 - 1ينظر :ابن عاشور ،حممد الطاهر التونسي (1393ه)ـ مقاصد الشريعة اإلسالمية ،ط .3.الشركة التونسية للنشر والتوزيع .تونس1988 .م،ص.63
 - 2ابن عاشور ،حممد الطاهر التونسي ( 1393هـ)« ،حترير املعىن السديد ،وتنوير العقل اجلديد ،من تفسري الكتاب اجمليد» ،الدار التونسية للنشر– تونس ،سنة
النشر 1984 :م. 41 – 40 / 1،
 - 3املرجع السابق. 41 – 40 / 1 ،
 - 4اجلويين ،عبد امللك بن عبد هللا بن يوسف بن حممد  ،أبو املعايل ،ركن الدين ،امللقب إبمام احلرمني (478هـ) الربهان يف أصول الفقه ،حتقيق :صالح بن حممد
بن عويضة ،دار الكتب العلمية بريوت – لبنان ،ط.األوىل  1418هـ  1997 -م.206\2 ،
- - 5حسنة ،عمر عبيد ،مقاالت يف التفكري املقاصدي ،املكتب اإلسالمي بريوت1999 ،م ،ص،19
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المبحث الثاني :االتجاه المقاصدي في تفسير األساس
أوىل الشيخ سعيد حوى رمحه هللا املنهج املقاصدي عناية فائقة ،فقد انطلق يف تفسريه للقرآن من مرتكزات حركية ودعوية وواقعية،
تؤسس ملعامل روح النص املكتنز يف الغاايت من قيم الوسطية ورد الشبهات ،وتغليب املصاحل ،ودرء املفاسد ،واملوازنة بني اخليارات،
والنظر إىل احلاجات ،والضرورات ،وأولوايت العمل ،ومآالت األفعال ،وكل ذلك انبع من تفكري مقاصدي ابمتياز ،ومن يطالع
تفسريه ،ويتأمل أسلوبه يف معاجلة املسائل واملشكالت؛ ُيده يقدم التفكري ،واالستنتاج ،واالستدالل ،واالستقراء ،والتحليل،
والنقد ،واملوازنة ،واستشراف املستقبل ،وقبول الرأي ،واالجتهاد املبين على الدليل والربهان.
غري أن حماولة رصد هذه املعامل كلها بدراسة متخصصة واحدة –فضالً عن أن تكون ورقة حبثية خمتصرة -أمر من االستحالة
مبكان ،مما ُيعل هذه الدراسة تشري ابلتمثيل إىل بعض الزوااي دون احلصر.
املطلب األول :منافع الناس وحاجاهتم ومصاحلهم
أوالً :تفجري طاقات البشر وتنمية قدراهتم مقصد قرآين.
عند تعرض الشيخ للعبارة القرآنية (وخيلق ما ال تعلمون) النحل ،٨ :يقول ..":ليظل اجملال مفتوحا يف التصور البشري لتقبل أمناط
جديدة من أدوات احلمل والنقل والركوب والزينة ،فال يغلق تصورهم خارج حدود البيئة ،وخارج حدود الزمان الذي يظلهم ،فوراء
املوجود يف كل مكان وزمان صور أخرى ،يريد هللا للناس أن يتوقعوها فيتسع تصورهم وإدراكهم ،ويريد هلم أن أينسوا هبا حني
توجد ،أو حني تكتشف ،فال يعادوها وال ُيمدوا دون استخدامها واالنتفاع هبا .وال يقولوا :إمنا استخدم آابؤان األنعام واخليل
والبغال واحلمري فال نستخدم سواها ،وإمنا نص القرآن على هذه األصناف فال نستخدم ما عداها ..إن اإلسالم عقيدة مفتوحة
مرنة قابلة الستقبال طاقات احلياة كلها ،ومقدرات احلياة كلها ،ومن مث يهيئ القرآن األذهان والقلوب الستقبال كل ما تتمخض
عنه القدرة ،ويتمخض عنه العلم ،ويتمخض عنه املستقبل .استقباله ابلوجدان الديين املتفتح املستعد لتلقي كل جديد يف عجائب
اخللق والعلم واحلياة ،ولقد وجدت وسائل للحمل والنقل والركوب والزينة مل يكن يعلمها أهل ذلك الزمان ،وستجد وسائل أخرى
ال يعلمها أهل هذا الزمان .والقرآن يهيئ هلا القلوب واألذهان ،بال مجود وال حتجر" .1
وقفة الشيخ عند هذه العبارة فيها ملحظ واقعي جدير ابلتأمل ،فقد شاع يف عرف بعض الناس يف األعصر املتأخرة مثل هذا الفكر
اجلاهلي ممن يتقوقعون على املتوارث ،وُيمدون عند حد املألوف ،ويتحجرون أمام التجديد ،وهي مفسدة مضرة مبنافع العباد،
وخمالفة ملراد هللا من شرعه.

 - 1حوى ،سعيد ،األساس.2918\6 ،
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اثنياً :هللا تعاىل أعلم حبقيقة املنافع ومصاحل اإلنسان
يف معرض تفسري قوله تعاىل (وعسى أن تكرهوا شيئاَ وهو خري لكم ،وعسى أن حتبوا شيئاً وهو شر لكم) البقرة ،٢١٦ :يقول:
"هذا إُياب من هللا تعاىل للجهاد على املسلمني أن يكفوا شر األعداء عن حوزة اإلسالم ،مع علمه تعاىل بشدة هذه الفريضة
عليهم ،وكثرة مشقتها ملا يرتتب عليها من قتل ،أو جرح ،وملا يكون فيها من مشقة سفر وتنقل ،وجمالدة عدو ،ولكن هللا عز وجل
ال يفرض ما يفرض مراعاة ملا حيب عباده أو يكرهون ،بل مراعاة ملا هو املصلحة هلم يف دنياهم وأخراهم ،إذ قد يكره العبد شيئا،
وفيه اخلري ،وقد حيب شيئا وفيه الشر ،وهللا وحده هو الذي يعلم ،وغريه ال يعلم ،فمن مث هو الذي يشرع ،وال حق لغريه أن يشرع،
ويف موضوعنا :ترك القتال ،يعقبه استيالء الكفرة على البالد واحلكم ،ويرتتب عليه تعطيل أحكام هللا ،ويرتتب عليه اغتيال العقيدة،
والشريعة ،ويف القتال تكون كلمة هللا هي العليا ،ويف ذلك اخلري كل اخلري"  .1فهو يشري إىل املصاحل املرتتبة على القيام أبمر القتال
الذي تنفر منه النفوس ،ويشري –أيضاً -إىل املفاسد املرتتبة على ترك القتال الذي متيل إليه النفوس ،ألنا مقاصد قرآنية جليلة يف
دفع الضرر ،وجلب النفع اخلفيان عن الناس.
اثلثاً :من مقاصد القرآن احملافظة على النفس.
عند قوله تعاىل (وليتلطف وال يشعرن بكم أحداً) الكهف ١٩ :قال" :وليتكلف اللطف فيما يباشره من أمر املبايعة ،حىت ال يغنب،
أو يف أمر التخفي حىت ال يعرف .والثاين أقوى أي وليتكلف اللطف يف خروجه وذهابه وشرائه وإايبه ،أي وليختف أقصى ما يقدر
ِّ ِّ
َحداً دلتنا هذه الوصية على أدب هذا املقام ،فغري هذا هتور وتعريض الفئة املسلمة خلطر
عليه َوال يج أشعَر َّن ب جك أم أي وال يعلمن بكم أ َ
االستئصال ،وقوهلم :وال يشعرن بكم أحدا .معناه :وال يفعلن ما يؤدي إىل الشعور من غري قصد منه .أي ال يتسبب ابلشعور بنا،
مث عللوا سبب الوصية :إِّ َّنجأم إِّ أن يَظأ َه جروا َعلَأي جك أم ،أي :إن علموا مبكانكم ،واطلعوا عليه حييطون بكم"  .2فالشيخ ينبه إىل أن تعريض
أرواح املسلمني وممتلكاهتم لالستئصال؛ يعد يف ضوء هذه العبارة القرآنية هتوراً وسخفاً؛ ألنه أدى إىل ضرر غالب على النفع،
ومفسدة زائدة على املصلحة ،وهو تنبيه نفيس يندرج حتت غرر مقاصد القرآن وأهدافه.
رابعاً :املوازانت ودرء املفاسد
يف تفسري قوله تعاىل (وال تسبوا الذين يدعون من دون هللا ،فيسبوا هللا عدواً بغري علم) األنعام ١٠٨ :نقل الشيخ قول األلوسي الذي
مؤداه أن الطاعة إذا أدت إىل معصية راجحة وجب تركها ،فإن ما يؤدي إىل الشر شر ،مث عقب عليه بقوله" :أقول :يفهم من
كالم األلوسي وبعض األقوال اليت نقلها أن الطاعة إذ كانت مفروضة ،أو واجبة ،أو سنة ،أو مندوبة ،فإننا نفعلها وال نبايل مبا
 - 1املرجع السابق. 501\1 ،
- 2حوى ،األساس.3170\6 ،
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يرتتب على ذلك ،أما إذا كان أمر من األمور مباحا؛ ولو فعل ترتب على ذلك مفسدة أو مصلحة فإنه عندئذ يرتدد يف هذا
األمر ،فإن وجدت املصلحة أقدم وهو مأجور ،وإن وجدت املفسدة أحجم وهو مأجور ،وإن كثريا من األمور حتتاج إىل موازانت
كثرية قبل اإلقدام على شئ منها" .1
وتعقيب الشيخ على كالم األلوسي فيه ضبط وتنظيم لعملية التوسع يف ترك الواجبات حبجة وهم املصلحة ،وهو تنبيه يشكر له،
لكن هناك ملحظ -يف رأي الباحث -أنه ليس األمر على إطالقه ،فكثري من الواجبات والفرائض تسقط -كلياً أو جزئياً -أبدىن
مالبس عند حتقق مصلحة تتعلق بضرورات اإلنسان وحاجاته.2
خامساً :أدب االختالف حتقيق للمصلحة.
بعد عرض الشيخ لوجوه من اختالف العلماء واملفسربين يف الفروع قال" :والذي نراه يف هذا املوضوع وغريه ،أن القول األدىن هو
الرخصة ،والقول األعلى هو العزمية ،وما دام املسلم يف األدىن فال حرج ،وإذا ارتقى إىل األعلى فذلك األكمل ،وهذه وجهة نظر
لبعضهم ،إذ يرى أن كل ما اختلف فيه أئمة االجتهاد فإنه يدور ما بني رخصة وعزمية ،والورع هو األطيب ،وال حيق لآلخذ
ابلرخصة أن ينكر على من يبتغي الكمال ،كما ليس للعامل يف العزمية أن يطالب كل الناس ابحلد األعلى ،مث إذا ترجح ألحد
وجهة نظر لدليل -وخاصة إذا كان من أهل النظر -فعليه أن يعمل به ،وله أن يدعو له ابإلحسان ،ولكن ليس له أن يشتد على
من خالفه ما دام على رأي لألئ مة ،ويف هذا املقام َنب أن نسجل مالحظة :هي أن هناك أقواال تسع عصرا من العصور ،فمن
املصلحة يف هذه احلالة أال نعارض مثل هذه األقوال ،إذا كان عليها بعض أئمة االجتهاد ،ألن طاقة الناس ليست واحدة يف جماهبة
الضغوط االجتماعية" .3
وغين عن التوضيح ان مثل هذا املنهج يف املوقف من تعدد وجهات النظر يف الفروع ومسائل االختالف ،منهج سليم ،وحمقق
ملصاحل الناس ابلنظر إىل تغري حاجاهتم وظروفهم ،وما اشتهر عن بعض الدعاة من خماصمة املخالفني ومعاداهتم ،مث تصنيفهم وفق
اتفاق آرائهم واختالفها ملا ذهبوا إليه ،حبجة أن احلق واحد ،وأن رأيي صحيح وسواه ابطل ،أضر جبسم الدعوة ومسريهتا أميا
إضرار.

 - 1املرجع السابق.1739\3 ،
 - 2فصل العلماء القول فيما على املكلف عمله عند عدم قدرته حتقيق الفريضة ،أو عند حاجته إىل اقرتاف حمرم ،ينظر بيان ذلك –مثالً -يف كتاب تشنيف املسامع
جبمع اجلوامع لتاج الدين السبكي ،أبو عبد هللا بدر الدين حممد بن عبد هللا بن هبادر الزركشي الشافعي( ،ت794 :هـ) دراسة وحتقيق :د سيد عبد العزيز ،مكتبة
قرطبة للبحث العلمي وإحياء الرتاث  -توزيع املكتبة املكية ،الطبعة :األوىل 1418 ،هـ  1998 -م.197\1 ،
 - 3حوى ،األساس.3758\7 ،

103

امللمح املقاصدي في تفسيراألساس للشيخ سعيد حوى دراسة تحليلية

د .محمد محمود فالح السواعدة

املطلب الثاين :إعجاز القرآن يف نظمه وتنوع موضوعاته
تبدو محاسة املفسر وثقته املتعمقة املستفادة من أثر نظم القرآن ،وتنوع موضوعاته يف إبراز مقاصده وأهدافه ظاهرة ،وذلك ألدىن
إجالة نظر من القارئ ،فتجده ال يفتأ يردد مثل هذه العبارة" :إن كل سورة هلا مقاصد حتققها ،وهذه املقاصد ال تتحقق إال إذا
كان العرض على ما هو عليه ،وهذا مظهر من مظاهر اإلعجاز يف القرآن يدل على أن القرآن من عند هللا ،فإذا اتضح كل ما مر
نكون قد عرفنا بعض حكم توزع املواضيع يف السورة الواحدة ،أو يف القرآن كله".1
أوالً :تنوع موضوعات السور خادم ألهداف القرآن
بعد تقسيم الشيخ ملوضوعات سورة النور إىل مقاطع ،وبيانه لكل مقطع منها ،وبيانه ألسرار جميئها على هذا الرتتيب قال" :ولعل
توزع آايت االستئذان يف هذه السورة هو أجود مناسبة للحديث عن بعض احلكم يف موضوع يتساءل عن احلكمة فيه بعض
الناس ،وما احلكمة يف كون املواضيع القرآنية موزعة مفرقة يف القرآن كله؟ .لقد رأينا يف كل سورة عرضناها كيف أن للسورة
وحدهتا ،وحمورها ،فليس هناك آية إال وهي يف حملها األكمل ،مث إننا جند يف كل سورة خصائص القرآن كله ،من كونه مذكرا
وواعظا ومعلما ومربيا وهاداي ،فنجد السورة الواحدة تعرض ما تعرضه أبسلوب ُيتمع فيه من اخلصائص ما ال حياط به ،وهذا بعض
أسرار كون القرآن على ما عليه ،مث إنك جتد السورة الواحدة -ولو تعددت معانيها -فإن كل معىن فيها خيدم بقية املعاين ،ويؤسس
هلا بشكل ال ميل معه اإلنسان ،وبشكل ميأل العقل والقلب والشعور وعوامل النفس"  .2وقد حفل تفسري الشيخ مبثل هذا االهتمام
من خالل حديثه عن الوحدة املوضوعية للمجموعات والسور واملقاطع الذي برع فيه.
اثنياً :التنوع يف موضوعات القرآن أروح للنفس وأنفى للمشقة
يف معرض كالم الشيخ عن احلكمة من ترتيب آايت سورة النور على هذا الشكل يقول" :ويف عملية التكوين الشامل للنفس
البشرية حتتاج هذه النفس إىل جرعات متفاوتة حبسب االحتياج ،والنفس البشرية ملول ،ومن متعتها تغري املشاهد ،وهي حتتاج إىل
أن أتخذ بعض املواضيع متداخلة ،وأحياان متسلسلة ،وأحياان حتتاج إىل أن أتخذ املعىن الواحد ضمن إطار ،مث أتخذه ضمن إطار
آخر ،والتكليف فيه مشقة؛ فإن ُيزأ التكليف ،وأن يوضع كل جزء منه يف اإلطار الذي تقبله النفس دون تلكؤ ،كل هذه املعاين
وغريها بعض حكم كون املواضيع القرآنية عرضت كما هي يف القرآن ،وبشكل ال ميكن أن يعلم حدوده وحقوقه إال هللا عز وجل؛
فاهلل عز وجل الذي خلق الكون واإلنسان -وهو األعلم ابإلنسان -جعل كتابه اهلادي هلذا اإلنسان ،مبا يتفق مع خلق هذا

 - 1املرجع السابق،3817 \7 ،
 - 2املرجع السابق3815/7 ،
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اإلنسان ،وتركيبه العقلي والنفسي والشعوري" .1مث يطيل الكالم املؤيد لوجود احلكمة جمليء القرآن على هذا الرتتيب ،حيث
تتلخص فكرته أبن منزل القرآن هو خالق األكوان وما فيها ،فال ينزل من القرآن إال ما يناسب اخللق ،فيستحيل أن ختلو آية من
حكمة أو علة غائية ومقاصدية ،يقول ذلك كله مدعماً له مبواضع من القرآن.
اثلثاً :نظام القرآن ومعاين الشمول
بعد أن أملح الشيخ إىل أوجه إعجاز القرآن ومقاصده يف إنقاذ اإلنسان من محأة احلياة البهيمية وارتكاسها ،وحاجة اإلنسان إىل
كتاب هاد يناسب خلجات نفسه وكينونته ،أوضح –هنا -أهداف القرآن يف تنويع خطابه ومعانيه بقوله":إن القرآن ليس كتااب
كبقية الكتب ،يضع املوضوع جبانب املوضوع ،ليشكل يف النهاية كتااب موضوعه جزء من أجزاء احلياة ،بل القرآن كتاب احلياة،
وكتاب اإلنسان ،وكتاب الكون ،وكتاب الدنيا واآلخرة ،وكتاب كل شئ ،وقد أعطت كل سورة من سوره هذا اإلنسان ما يناسب
كينونته مناسبة ما ،وكذلك جمموعة السور ،وكذلك كل اجملموعات يف القسم ،وكذلك كل األقسام ،فكان حصيلة ذلك مناسبة
هذا القرآن للكينونة البشرية يف الزمان واملكان ،مبا يسع هذه الكينونة كلها...وتلك سنة القرآن ،إذ يعطينا معىن من خالل املعىن
احلريف ،ومعىن من خالل اآلية مع غريها ،ومعىن من خالل املقطع وحده ،ومعىن من خالل املقطع ضمن سياق السورة"  .2إن
نظرة الشيخ إىل القرآن من هذه الزاوية املقاصدية الشاملة متفق إىل حد بعيد مع أهداف القرآن وغاايته يف أنه كتاب الدنيا
واآلخرة.
املطلب الثالث :التيسري ورفع احلرج
أوالً :مقصد التيسري يف النظر حلال املكلف
ِّ
ف َعنأ جك أم يف
يد َّ
ويف معرض تفسريه لقوله تعاىل (يريد هللا أن خيفف عنكم ،وخلق اإلنسان ضعيفاً) النساء ،٢٨ :قال " :يجِّر ج
اَّللج أَ أن جخيَف َ

شرائعه ،وأوامره ،ونواهيه ومن ذلك ما أابحه لكم من إحالل نكاح األمة وغريه من الرخص .و جخلِّ َق أِّ
ضعِّيفاً .أي :أمام
اإلنأسا جن َ
َ
الشهوات ،ال يصرب عن الشهوات وعلى مشاق الطاعات ،ومن مث خفف هللا عليه مبا يناسب ضعفه ،وهو يف سياقه يفيد ضعفه يف
أمر النساء"  .3ومما يذكر للمفسر –هنا -وهو يستلهم املعىن املقاصدي للعبارة القرآنية ،أنه –كعادته -ال يغفل املعىن السياقي،
فرتاه بعد أن ذكر املعىن العام للضعف ،نبه إىل ما يفيده اللفظ يف سياقه ،وهو ضعف اإلنسان يف أمر النساء ،واملعىن السياقي ال
خيرج عن املعىن املقاصدي.
 - 1املرجع السابق3816/7 ،
 - 2املرجع السابق،3817/7 ،
 - 3املرجع السابق،1039\2 ،
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اثنياً :التيسري يف ترك االستئذان
ض جك أم َعلى بَـ أعض) النور،٥٨ :
يف تفسري قوله تعاىل (ثالث عورات لكم ،ليس عليكم وال عليهم جناح بعدهن ،طََّوافجو َن َعلَأي جك أم بَـ أع ج
قال :عذرهم يف ترك االستئذان وراء هذه املرات واملعىن :أي ال إمث عليكم وال على املذكورين يف الدخول بغري استئذان بعدهن ،مث
ض جك أم َعلى بَـ أعض ،يعين أن بكم وهبم حاجة إىل املخالطة
بني العلة يف ترك االستئذان وراء هذه األوقات بقوله طََّوافجو َن َعلَأي جك أم بَـ أع ج
واملداخلة ،يطوفون عليكم للخدمة ،وتطوفون عليهم لالستخدام ،فلو جزم األمر ابالستئذان يف كل وقت ألفضى إىل احلرج". 1
مع أن االستئذان فيه حفظ لألسرار ،وسرت للعورات ،فهو خري يف كل األوقات ،لكن الشارع احلكيم ترك إُيابه هلؤالء املذكورين
يف بعض األوقات لئال تتعطل املصاحل.2
املطلب الرابع :العدل مقصد قرآين أصيل
أوالً :العدل غاية قرآنية وضرورة عقلية وفطرية
عند تفسري الشيخ لقوله تعاىل (أم جنعل الذين آمنوا وعملوا الصاحلات كاملفسدين يف األرض ،أم جنعل املتقني كالفجار) :
،٢٨

ص:

أشار إىل أن مساواة املسيئني للمحسنني خمالف حلكمة هللا تعاىل ،ومناف لعدله ورمحته خبلقه ،مث ربط ذلك مبرتكزات الفطرة

والعقل اإلنساين ،فيقول":وال يستوون عند هللا ،وإذا كان األمر كذلك فال بد من دار أخرى :يثاب فيها املطيع ،ويعاقب فيها هذا
الفاجر ،وهذا اإلرشاد يدل العقول السليمة والفطر املستقيمة على أنه ال بد من معاد وجزاء؛ فإان نرى الظامل الباغي يزداد ماله
وولده ونعيمه وميوت كذلك ،ونرى املطيع املظلوم ميوت بكمده ،فال بد يف حكمة احلكيم العليم العادل ،الذي ال يظلم مثقال ذرة،
من إنصاف هذا من هذا ،وإذا مل يقع هذا يف هذه الدار .فتعني أن هناك دارا أخرى هلذا اجلزاء واملواساة"  .3فال أحد ُيادل يف
قيمة ركيزة العدل يف القرآن وأمهيتها يف اجلانب املقاصدي ،لكن أمهية اإلشارة هلذه القيمة –هنا -تتمثل يف التقرير العقلي والفطري
الذي ذهب إليه املفسر ،وهو لعمري استدالل مناسب ملقام االستفهام الذي صدرت به اآليتان.
اثنياً :مكانة العدل من منظور القرآن
عند تفسري قوله تعاىل (اي داوود إان جعلناك خليفة يف األرض) ص ٢٦ :يقول" :فيه إشارة إىل أمهية ما ورد يف اآلية ،حىت جاءت
ثالث آايت بعدها لتعضد مضمونا ،فاحلكم ابحلق وترك اتباع اهلوى من أعظم املقاصد يف هذه الشريعة ،ويف ختم اآلايت الثالث
بقوله تعاىل( :كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آايته ،وليتذكر أولوا األلباب) ص ،٢٩ :فيه إشارة إىل أن القرآن هو ميزان احلق،
 - 1املرجع السابق،3818\7 ،
 - 2وهم األرقاء والصغار ،ال الكبار من األحرار ،ينظر :جامع البيان يف أتويل القرآن ،حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملي ،أبو جعفر الطربي
(310هـ) ،حتقيق :أمحد حممد شاكر،ن :مؤسسة الرسالة ،ط األوىل 2000 ،م.214\19 ،
 - 3حوى ،األساس.4776/8 ،
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وميزان عدم اتباع اهلوى  .1وبيان الشيخ لسنة القرآن يف احلث على قيمة العدل وأمهيته يف استقامة حياة الناس تنبو عن احلصر،
بداللة اإلخبار بضمري فصل ،وما أشار إليه هنا من أنه أعظم مقاصد القرآن وأن امليزان احلق الشاهد على حقيقته هو القرآن
الكري ،هو اإلضافة اليت ُيب اإلشادة هبا.

 - 1املرجع السابق.4777/8 ،
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الخاتمة وتشتمل على النتائج والتوصيات.
إن احلديث عما انتهى إليه البحث من حقائق حديث ذو شجون ،ذلك أن نظرة عجلى يف تفسري األساس ستوحي إىل أنه كتاب
مشحون ابلنقل عمن سبقه من التفاسري :كتفسري ابن كثري والنسفي واأللوسي وسيد قطب ،دون إضافة أو فائدة ،ولكن لدى
املتفحص املتأين شأن آخر ،إذ يندفع مثل هذا الوهم عن خياله حينما يدقق يف مقدمته وأثناء عرضه ملباحثه ،فإذا به أمام نظرة
جتديدية نقدية مقاصدية واقعية ،تتطلع إىل صالح اجملتمعات عن طريق تزكية النفوس ،واالرتقاء ابألمم من خالل االهتمام ابلفرد،
فقد اشتمل – يف مضمار الغاايت وكربى املسائل -على مفردات حاذقة ،ونظرات مبتكرة اثقبة ،ختدم فكرة مقاصد القرآن الكلية
واجلزئية.
لذا حيسن التوصية بتأمل هذا السفر اجلليل ،واإلفادة منه ابستخراج مواضع املنحى املقاصدي فيه ،سواء ما يتعلق منها أبحكامه،
أم بقصصه ،أم مبواعظه ودعوته.
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الطربي ،حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملي ،أبو جعفر (ت310 :هـ) ،جامع البيان يف أتويل القرآن ،حتقيق :أمحد حممدشاكر،ن :مؤسسة الرسالة ،ط األوىل 2000 ،م.214\19 ،
 ابن عاشور ،حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر التونسي (املتوىف 1393 :هـ) ،التحرير والتنوير «حترير املعىن السديد ،وتنوير العقلاجلديد ،من تفسري الكتاب اجمليد» ،ن ،الدار التونسية للنشر– تونس ،سنة النشر 1984 :م.
 ابن عاشور ،حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر التونسي (املتوىف 1393 :هـ مقاصد الشريعة اإلسالمية ،ط .3.الشركة التونسيةللنشر والتوزيع .تونس1988 .م
 العقيل ،عبد هللا ،من أعالم احلركة والدعوة اإلسالمية املعاصرة .مكتبة املنار اإلسالمية – الكويت – 1422هـ = 2001م. العلواين ،طه جابر ،حوار د .زينب العلواين يف موضوع تطور املنهج املقاصدي عند املعاصرين ،املعهد العاملي للفكر اإلسالمي .،الطبعةاألوىل  ،2012 -1433مكتب التوزيع يف العامل العريب ،بريوت – لبنان.
الفيومي ،محد بن حممد بن علي احلموي ،أبو العباس (تَ :نو 770هـ) ،املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري ،ن :املكتبة العلمية –بريوت.
ابن قيم اجلوزية ،أبو عبد هللا حممد بن أيب بكر بن أيوب ( 751هـ) ،مفتاح دار السعادة السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة ،دارالكتب العلمية .بريوت .د.ت.
ابن قيم اجلوزية ،أبو عبد هللا حممد بن أيب بكر بن أيوب ( 751هـ) ،إعالم املوقعني ،دراسة وحتقيق :طه عبد الرؤوف سعد .مكتبةالكليات األزهرية .القاهرة .مصر1388 .هـ1968/م.

109

املؤمتر الدولي العلني التاسع حتت شعار
” االجتهاد املقاصدي بني التأصيل النظري والتطبيق العنلي “
اسطنبول – جامعة مرمرة
6102 / 01 / 62 - 62

االجتهاد المقاصدي في مجال زرع األعضاء

والغدد التناسليّة
إعداد:
د .منري بنجنور
جامعة الزيتونة– تونس
Email: mounirbenjammour@gmail.com

Ref: 9/2019/229

ّ
التناسلية
االجتهاد املقاصدي في مجال زرع األعضاء والغدد

د .منير بنجمور

تمهيد:
األمة املتق ّدمني ،هو أن الشريعة اإلسالميّة أحكام تنطوي على مقاصد ومقاصد تنبين
إ ّن ما استقرت عليه كلمة احمل ّققني من علماء ّ
عليها أحكام ،وأ ّن أحكام الشريعة هي الفروع الفقهية املستم ّدة من النصوص اجلزئية بطريق االستنباط ،واملقاصد هي أسرارها
وحكمها اليت صاغها العلماء وش ّكلوها يف صورة كليّات بطريق االستقراء بناء على تلك الفروع املستنبطة من أدلّتها اجلزئية.
لقد سلك الفقهاء القدامى -منذ بداية حركة التشريع -منهج االستنباط مبا هو استخراج لألحكام الشرعيّة بطريقة التفريع ،وساروا
التنوع ،أقامت الدليل على عمق يف
على هذا النّهج قرون ،فأنتجوا ثروة فقهية ممت ّدة يف الزمان واملكان ،متّسمة ابالختالف و ّ
البحث وأصالة يف التفكري ووعي حبركة التاريخ وتغري اجلغرافيا .ولكن هذا املنهج البياين التفريعي استبان قصوره ألنه قائم على
استنطاق األلفاظ بناء على قواعد لغويّة مبعزل عن النّظر إىل مقصود الشارع ّإال عرضا ،وقد نبّه إىل هذا األمر ثلة من العلماء
املعتربين ،كأيب حامد الغزال(505-ه) وعز الدين بن عبد السالم(660 -ه)وشهاب الدين القرايف(684-ه) وابن قيم
احملدثني الشيخ حممد الطاهر ابن عاشور الذي قال يف
اجلوزية(751-ه) وأيب اسحاق الشاطيب(790-ه)  ،وانضم إليهم من ح
هذا املضمار " ...على أ ّن معظم مسائل أصول الفقه ال ترجع إىل خدمة حكمة الشريعة ومقصدها ،ولكنها تدور حول حمور
استنباط األحكام من ألفاظ الشارع بواسطة قواعد"

1

يعي ،استفرغ القدامى جهودهم يف استقراء الفروع الفقهية املتشاهبة واملتناظرة وضبطها يف
يف إطار التّجديد املنهجي للفكر التشر ّ
عربوا عنها ابلقواعد الفقهيّة أو األصول القريبة أو األشباه والنظائر ،فخرجوا ابلفقه من ضيق التفريع اجلزئي إىل
أمور كليّة أو غالبة ّ
مهد علماء الشريعة املعتربون لظهور علم جديد هو علم املقاصد وذلك يف
أفق التقعيد الكلّي .و بناء على هذه األسس املنهجيّةّ ،
الشريعة ومعانيها،وعلى هذا النسق
مرحلة مفصليّة انتقلت فيها حركة االجتهاد يف النوازل إىل حتكيم أصول املصاحل وكليّات ّ
التشريعي سار الفقهاء احملدثون يف تناوهلم للنّوازل .

 1ابن عاشور(حممد الطاهر) ،مقاصد الشريعة اإلسالمية ،دار سحنون للطباعة والنشر والتوزيع والرتمجة  ،تونس  ،ط 1435، 6ه 2014-م ،ص.4
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 -1األسس النظرية لالجتهاد المقاصدي
أ -جهود القدامى يف أتصيل االجتهاد املقاصدي :
يتنزل االجتهاد املقاصدي يف سياق التجديد املنهجي للفكر التشريعي من حيث هو معيار حيتكم إليه عند النظر يف املستجدات،
ّ
وهذه ال ّدرجة ال يبلغها ّإال من خرب أفانني الشريعة وأدرك أسرارها ،يقول اإلمام الشاطيب يف هذا املقام " :إمنا حتصل درجة االجتهاد
ملن اتصف بوصفني  :أحدمها فهم مقاصد الشريعة على كماهلا ،والثاين التم ّكن من االستنباط بناء على فهمه فيها ". 1
ويتأسس هذا الكالم على ثالثة معطيات هي:
ّ
الشريعة أتت أبمور كليّة ترجع إىل حفظ مصاحل العباد ودرء املفاسد عنهم .2
إ ّن ّلألولني فيها اجتهاد  ،إذ
وعي ّالشاطيب ومن اقتفى أثره أبنّه ال بد من حدوث وقائع ال تكون منصوصا على حكمها وال يوجد ّ
الشريعة مل تنص على حكم كل جزئيّة على حدهتا ،ولذلك فإ ّن االجتهاد املقاصدي هو الذي ال يتوقّف بل ال ب ّد منه يف كل
ّ
زمان.

3

االجتهاد املقاصدي ال يشرتط فيه العلم ابلعربيّة ألنه ال يتعلّق ابالستنباط من النصوص ،بل إ ّن األمر متعلّق ابملعاين من املصاحلواملفاسد .

4

وحاصل الكالم يف هذه املسألة ،أ ّن التم ّكن من مقاصد الشريعة فهما وتنزيال ،هو الشرط األساسي يف االجتهاد الذي يتصدى
يعرب عن هذا النوع من االجتهاد الذي ال ينقضي على مر العصور
نصا وف حقها،و ّ
للنّوازل أي للقضااي املسكوت عن حكمها ّ
واختالفها لتعلّقه ابملعاين ،ابالجتهاد املصلحي يف مقابل االجتهاد البياين ،وهو كذلك معروف بعبارة "االستدالل املرسل "أو
"املصاحل املرسلة" وهي على ح ّد قول الشاطيب "ما سكتت عنه الشواهد اخلاصة ،فلم تشهد ابعتباره وال إلغائه "

 1الشاطيب (أبو اسحاق ) ،املوافقات يف أصول الشريعة ،دار املعرفة ،بريوت ،لبنان  ،د.ط.ت،مج  ، 4ص ص.106-105
 2ن.م ،ص230
 3ن.م،ص104-230-—92-
 4انظر  :ن.م ،ص162
( 5أبو إسحاق)،االعتصام ،دار احلديث ،القاهرة،د.ط 1432،ه2011-م،ص.364

111

5

ّ
التناسلية
االجتهاد املقاصدي في مجال زرع األعضاء والغدد

د .منير بنجمور

وال شك يف أن التم ّكن من االجتهاد املقاصدي يستدعي -إضافة إىل املعرفة مبقاصد الشريعة-معرفة ابلواقع وحتديدا ابلنازلة أو
يتوصل مبعرفة الواقع والتف ّقه فيه إىل معرفة حكم هللا ورسوله "
احلادثة ،وهو ما نبّه إليه ابن قيم اجلوزية الذي قال  ":فالعامل من ّ

1

وهو كالم غاية يف األمهيّة ،ابعتبار أ ّن تنظيم أحوال اجملتمع يف سائر مناحيه ،و إسعاف الناس ابحللول الشرعيّة املالئمة ،ومتكينهم
السامية من الشريعة اإلسالميّة ،بل
من قضاء مصاحلهم الدنيويّة املشروعة دون تعطيل أو وقوع يف حرج ومش ّقة ،هي كلّها الغاية ّ
من بعثة األنبياء وإنزال الشرائع مجيعها ّأوال وابلذات.
حتول -كما قلت -من
يعي ،أل ّن عمل العلماء يف التف ّقه واالجتهاد ّ
وش ّكل ّتسيس العقل املقاصدي نقلة نوعيّة يف الفكر التشر ّ
التأمل يف املعاين والغوص
توسع النظر الفقهي من إطار فهم دالالت األلفاظ ،إىل ّ
الكلي  ،و ّ
ضيق التفريع اجلزئي إىل أفق التقعيد ّ
فيها الستخراج أسرار الشرع  ،مث تنزيلها يف الواقع يف سياق معاجلة النوازل الفقهية املعرب عنها أيضا ابلقضااي املعاصرة أي "
القضااي املستجدة اليت طرأت على الناس يف العصر احلديث ومل تكن معروفة يف العصور السابقة" .2
ب -مقتضيات االجتهاد املقاصدي يف العلوم الطبية يف العصر احلديث:
حل كثري من املشاكل الصحيّة واملآسي االجتماعية ،ولكن يف
شهد العصر احلديث تطورا مهوال يف ميدان العلوم الطبيّة أسهم يف ّ
التدخل لضبط ممارسة هذه املستحداثت الطبية
مقابل ذلك أفرز قضااي أخالقية وإشكاليّات قانونية ونوازل فقهية استدعت كلّها ّ
الصاحل أن تظل الشريعة
مبا يكفل سعادة اإلنسان احلقيقية ،ويضمن له العيش الكرمي يف ممارسة دينه ودنياه،فإذا كان من غري ّ
اإلسالمية يف غفلة عن استيعاب هذه املستجدات ،فليس من الصاحل أيضا أن تتطور العلوم الطبية مبعزل عن تشريعات تضبطها
بضوابط أخالقية وفقهية تصورا وممارسة ويف إطار ما يعرب عنه بفقه النوازل أو فقه القضااي املعاصرة.

3

وال شك يف أ ّن االستفادة من أعضاء اإلنسان سواء يف جمال العالج أو يف جمال التجارب العلمية ،من أبرز املسائل املستحدثة يف
علوم الطب والبيولوجيا اليت ال نص متعني فيها وال يوجد هلا اجتهاد فقهي سابق ينطبق عليها ،إالّ تلك اإلشارات العلميّة يف
1
رب العاملني ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان ،ط1،1411ه 1991-م  ،مج  ،1ص.69
ابن قيم اجلوزية ،إعالم املوقّعني عن ّ
 2السوسوة(عبد اجمليد حممد) ،حبوث معاصرة يف أصول الفقه ،دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة ،عمان  ،األردن  ،ط1432 ،1ه-
2011م،ص.81
 3بنجمور (منري) ،مقال  ":دور املنهج املقاصدي يف استنباط أحكام االستفادة من أعضاء اإلنسان يف العالج والبحث العلمي " جملة الفقه
املقارن،بريوت ،لبنان ،ع  ،5-4س1435 ،2ه 2014 -م ص.116
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تكون اجلنني ،أو يف سياق التشريع على حنو
القرآن الكرمي اليت جاءت يف سياق الوعظ واإلرشاد وبيان النعمة ،كوصف مراحل ّ
احلديث عن احليض والع ّدة والرضاع واحلمل واسترباء الرحم وغريها  1وما بعدها ،وهي كلّها حقائق دينية تؤطر أصول االعتقاد
هامة من حياته الدنيوية  ،وحتدد – يف كلياهتا وقواعدها – عمل اجملتهد يف كل زمان
وتثبّتها وتضبط تصرفات املكلّف يف جوانب ّ
أهم هذه الكليات حفظ النسب .
ومكان ،حبيث تكون نرباسا يستضيء به يف معاجلة النوازل الطبيّة ،و ّ
املوضوعي مع هذه املنجزات ،وإسعاف
هلذا وذاك كان حرّاي بفقهاء العصر ،أن يضطلعوا بوظيفتهم التشريعية وذلك ابلتفاعل
ّ
الناس ابحللول الفقهية املناسبة على وجه موضوعي مي ّكن من س ّد الفراغ التشريعي وحتقيق املعادلة بني مقتضيات الدين ومطالب
الدنيا .
لقد كان الفقهاء املعاصرون واعني أبمهية االجتهاد املقاصدي على حنو ما حققه القدامى ،أل ّن هذا النوع من االجتهاد جمال فسيح
الصواب يف
الستنباط األحكام  ،فهو قائم على جلب الصالح ودرء الفساد ،وألن االلتزام هبذا املنهج هو الضامن للقرب من ّ
إدراك مراد الشارع ،وهو ما عرب عنه ابن عاشور بقوله...":أنّ أكثر اجملتهدين إصابة وأكثر صواب اجملتهد الواحد يف اجتهاداته
،يكونن على مقياس غوصه يف تطلّب مقاصد الشريعة "

2

وكان للمحدثني مزيد متيز عن القدامى يف جمال استنباط األحكام ،ميكن إبرازه يف النقاط الثالث املوالية:
 الوعي ابللحظة التارخيية واالخنراط صلب قضااي العصر على غرار ما حنن بصدده ،وقد نبّه حممد إقبال إىل أمهية هذا املسلكبقوله ":والرأي عندي أن ما ينادي به اجليل احلاضر من أحرار الفكر يف اإلسالم من تفسري أصول املبادئ التشريعية تفسريا جديدا
على ضوء جتارهبم ،وعلى هدى ما تقلب على حياة العصر من أحوال متغايرة" ،3واالحتياج إىل املقاصد يف هذا الوضع التشريعي
املهم فهما وتنزيال ،كفيل بدوام أحكام الشريعة اإلسالمية للعصور واألجيال واألمكنة .
االستئناس خبربات أهل االختصاص الدقيق يف اجملاالت العلمية احلديثة اليت تتسم ابلتطور،تفعيال ملقولة " احلكم على الشيء فرععن تصوره "وجتاوزا لفكرة العامل املوسوعة ،فإذا كان من واجب الفقيه قدميا أالّ يرتك االطالع على العلوم الدنيوية كما أشار إىل
 1انظر ،مجيل (احلبال) ومن معه ،الطب يف القرآن ،دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع ،بريوت ،لبنان ،ط 1425 ،2ه2004-م ،ص 49-7
 ، 2مقاصد الشريعة اإلسالمية ص24
( 3إقبال حممد) ،جتديد التفكري الديين يف اإلسالم ،دار اجلنوب للنشر،تونس ،د.ط،2006،ص.173
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ذلك اإلمام القرايف  ،1فاليوم أوكد،ولكن بطريق االستئناس واإلفادة من أفهام ذوي اخلربة ،مصداقا لقوله تعاىل ":فاسألوا أهل
الذكر إن كنتم ال تعلمون "

2

 التأكيد على االجتهاد اجلماعي مبا يعين تضافر جهود الفقهاء مبختلف مذاهبهم وانتماءاهتم اجلغرافية و جهود األطباءوغريهم من اخلرباء يف ميادين العلوم الدنيوية ملعرفة احلكم الشرعي لنازلة ما،وكان من أوائل الداعني إىل االجتهاد اجلماعي
الشيخ حممد الطاهر ابن عاشور ،فهو الذي قال ":وإن أقل ما جيب على العلماء يف هذا العصر ،أن يبتدئوا به من هذا الغرض
العلمي هو أن يسعوا إىل مجع جممع علمي حيضره من أكرب العلماء ابلعلوم الشرعية يف كل قطر إسالمي، 3 "...وهذا النوع من
االجتهاد املعرب عنه اليوم ابالجتهاد اجملمعي يستمد شرعيته من شرعية اإلمجاع نفسه الذي هو أصل من أصول التشريع اإلسالمي
عند أهل السنة ابخلصوص ،ومن شرعية التقريب بني اآلراء الفقهية واجلمع بينها إن أ مكن حسب ما قرره العلماء من قواعد ،كما
يستمد االجتهاد اجملمعي قوته من قوة االجتماع مبا يعنيه من تضافر جلهود العلماء واخلرباء ابختالف مرجعياهتم وتنوع
اختصاصاهتم.
وفعال ازدهر االجتهاد املقاصدي اليوم يف إطار هذه التدابري التشريعية ،وكان للقضااي الطبية حظ وفري ،وأخص ابلذكر ههنا زرع
األعضاء وحتديدا زرع األعضاء والغدد التناسلية.
- 2زراعة األعضاء والغدد التناسلية الناقلة للصفات الوراثية:
الغدة ( " )glandعضو يقوم بتحضري مادة خاصة ،مث يفرزها لتؤدي منفعة معينة " 4وهي من مكونت جسم اإلنسان منها
الغدد التناسلية(. ) GONADS
أثري موضوع زرع األعضاء والغدد التناسلية يف الدورة الرابعة جملمع الفقه اإلسالمي الدول جبدة حيث عرض األطباء واخلرباء
املعطيات العلمية للمسألة ،وأعيد طرح املوضوع يف الدورة السادسة ليقول أهل الشريعة كلمتهم.

 1القرايف(شهاب الدين ) الفروق ،دار املعرفة،بريوت،لبنان ،د.ط،ج،4ص.11
 2النحل43،
3مقاصد الشريعة اإلسالمية ،ص 157
 4أبوحلتم (عبد احلفيظ)،املعجم الطيب،دار أسامة للنشر والتوزيع،األردن،عمان ،ط 2006، 1م،ص.314
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يقسم اجلهاز التناسلي -تشرحييا  -ثالثة أقسام :
الغدد التناسلية وحيتوي على اخلصيتني ابلنسبة إىل الرجل واملبيض ابلنسبة إىل املرأة(،)ovaryأما اخلصية)  )testeفتقوم بدورينأساسيني :األول إنتاج اهلرمونت الذكرية اليت تسبب ظهور ما يسمى ابملميزات اجلنسية الثانوية،والثاين إنتاج اخلالاي الذكرية
الناضجة املعروفة ابحليوانت املنوية ()sperms
األعضاء التناسلية الباطنة مثل الرحم ( )uterusوهو عضو عضلي يقع داخل جتويف احلوض ،ويتصل جتويفه من أعلى اجلانبنيبقنايت فالوب ( ( fallopianوهو املكان الذي يستقر فيه اجلنني يف منذ بدء تكوينه ويرتعرع فيه ،ويستمد غذاءه من أمه عن
طريق املشيمة) .( placenta
-األعضاء التناسلية الظاهرة مثل القضيب (( penisوهو عضو اجلماع والتزاوج يف الذكر ويتكون من أنسجة وأوعية دموية.

1

وكما يعترب غرس األعضاء التناسلية حال ملشكل العقم سواء أكان أوليا أم اثنواي،فإنه يع ّد سببا يف إاثرة إشكاليات شرعية تتمحور
حول سؤال جوهري  :أال يؤدي زرع األعضاء التناسلية إىل اختالط األنساب وابلتال إىل هدم كلية من كليات الشريعة أال وهي
حفظ النسب أي حيفظ انتساب النسل إىل أصله؟
لعل اإلجابة عن هذا السؤال تستدعي ابلضرورة تصيل املسألة طبيا على حنو ما سبقت اإلشارة إليه آنفا وما سيأيت تفصيله
ّ
اآلن،إذ أ ّن هذه األعضاء منها الناقلة للصفات الوراثية ومنها غري الناقلة .
أ – التأصيل الطيب لزراعة األعضاء والغدد التناسلية الناقلة للصفات الوراثية:
الزرع  ،الغرس ،االغرتاس ،التفسيل ،كلها عبارات تؤدي نفس املعىن ولكن لفظة "زرع" احتلت وضعا عرفيا واسعا وتعين "إدخال
جزء أو مادة إىل جسم املريض هبدف إعادة الوظيفة املفتقدة للعضو املتعطل واستعادة التناسق اجلسدي ".

2

 1ن.م ،ص .395-353-348-181-180-153-152
 2نجي (رجاء) ،نقل وزرع األعضاء أو االستخدام الطيب ألعضاء اإلنسان وجثته  ،املركز الوطين لتنسيق وختطيط البحث العلمي ،د.ط2002،م،
ص.13
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إن العبارة السليمة طبيّا هي زراعة الغدد التناسلية وأعين املبيض واخلصيتني اليت ختتلف عن ابقي أعضاء اإلنسان ملا حتمله اخلالاي
األوليّة للبويضات واحليوانت املنوية ،فإهنا تقوم بنقل الصفات الوراثية املربجمة منذ الوالدة وقد خضع هذا املوضوع للبحث والدراسة
بيولوجيا ضمن علم الوراثة،وأكد ّرواده على حقيقة مفادها أن قوانني الوراثة تضع القواعد األساسية النتقال الصفات الوراثية من
جيل إىل جيل ،وأطلقوا عليها اسم اجلينات اليت هي عبارة عن مادة من حامض نووي يطلق عليها اختصارا (دي-إن-إيه
 ،)dnaو ولذلك فإن أي حماولة لنقل هذه األعضاء بني الرجال والنساء سوف تفضي إىل اختالط األنساب ،ويعرب عنها أيضا
بغديت التناسل ،ويطلق عليها ابألجنليزية لفظة ( . ) gonads
ح

1

ويؤكد األطباء واخلرباء أن املبيض يفرز اهلرمونت األنثوية الضرورية ألنوثة املرأة وإلنتاج البويضات ،وإذا ما نقل املبيض مبا حيتوي
عليه من بويضات حتمل الصفات الوراثية ،اليت ورثتها املنقول منها عن أمها إىل أنثى أخرى ،فإن األنثى املنقول إليها املبيض ال
تقوم بتوريث أية صفة من صفاهتا إىل اجلنني الناتج منها بعد ذلك.
أما اخلصية فهي تقوم بدور املصنّع الذي ينتج احليوانت املنوية بواسطة تثري اهلرمونت على املواد األولية ،فإذا ما نقلت اخلصيتان
من شخص إىل آخر فكأننا نقلنا املصنع آبالته ومع ّداته واملواد األوليّة اليت حيتويها إىل شخص آخر ال دخل له يف إنتاج النّطاف
بعد الزرع ،وهو ليس له دور يف نقل صفاته الوراثية إىل ذريته ،بل ليس له من دور سوى إرسال األوامر بواسطة رسلها الكيميائية
ألن اخلصيتني تقومان ابإلنتاج ذاتيّا.

2

إ ّن الغدد التناسلية أعضاء وظيفيّة تنتج اخلالاي املنوية والبويضات ،وحتدد اخلصائص اجلنسية الثانوية كنمو الثدي والدورة الشهرية
ابلنسبة إىل األنثى،وتتحكم يف أمر التكاثر،ولكن قد حتدث هلا اضطراابت تتمثل يف حالة قصور أي اخنفاض يف النشاط الوظيفي
جراء ظهور
يؤدي إىل تقلّص يف عمليّة إفراز اهلرمونت وقد تصل إىل حالة توقّف ،وهو ما يفضي ابملصاب إىل الوقوع يف احلرج ّ
جراء
أعراض جسديّة ظاهرة أو خفيّة ال تناسب طبيعته اجلنسيّة كالتث ّدي وعدم وجود اللّحية ومشاكل القضيب عند الذكر ،أو ّ
تكون لدى بعض األطفال قبل الوالدة
اإلصابة ابلضعف
اجلنسي أو العقم ابلنّسبة إىل اجلنسني،وقد يظهر قصور يف الغدد التناسليّة ّ
ّ
،منها األعضاء التناسليّة املبهمة واألعضاء غري الطبيعيّة .
مصباح(عبد اهلادي)،العالج اجليين واستنساخ األعضاء البشرية ،الدار املصرية اللبناية ،القاهرة ،مصر ،ط 1420، 1ه1999-م،ص ص 78-771والنشر والتوزيع،دمشق،سوراي،د.ط2005،م،ج،1ص .52انظر - :احلسامي (ماهر)،املعجم الطيب األجنليزي ،دار رسالن للطباع
 2بنجمور(منري)،القضااي الطبية املعاصرة ومقاصد الشريعة ،الدار التونسية للكتاب،تونس،ط1،2014م،ص 127وما بعدها.
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للصفات الوراثية ظاهرة مرضيّة يعاين منها كثري من الناس حبيث توقعهم يف حرج ومشاق
إ ّن القصور يف الغدد التناسليّة الناقلة ّ
التطور يف جماالت البيولوجيا واجلراحة الوظيفيّة واجلراحة التجميليّة
نفسيّة وأسريّة واجتماعيّة ال ّ
يتسىن مواجهتها إالّ ابألخذ أبسباب ّ
وزرع األعضاء مما مي ّكن أولئك من استعادة الوظائف الطبيعيّة لتلك األعضاء ،وممارسة حياهتم بصورة عادية.فما هو املوقف
الشرعي من هذه النازلة؟
ب -التكييف الفقهي لزراعة األعضاء والغدد التناسلية الناقلة للصفات الوراثية:
أمام هذه املعطيات العلمية الدقيقة ،ذهب أغلب الفقهاء املعاصرين إىل القول بتحرمي نقل الغدد التناسلية الناقلة للصفات الوراثية
،ألن مثرة اإلجناب غري متولدة من الزوجني الشرعيّني املرتبطني بعقد زواج  ،إضافة إىل انعدام الضرورة إليها ،فليس عقم الرجل مثال
مفضيا إىل هالكه أو إىل إحلاق الضرر الشديد به حىت تنقل إليه خصيتان مع ما يقرتن بذلك من ضرر كبري ابملنقول منه وإهانة
للطرفني 1 ،خالفا هلذا الرأي املستند إىل احلقائق الطبية اليقينية واملبين على فهم مقاصدي عميق،أكد بعضهم القول ابجلواز على
اعتبار أن العضو املزروع جزء من املتلقي ومتصل به اتصاال عضواي مباشرا حبيث انقطعت عالقته مبصدره انقطاعا كليا ،فهو أيمتر
ابألوامر الواصلة إليه من املنقول إليه واملولود نشىء عنه وينسب إليه شرعا،ومما يدعم هذا الرأي أن املنقول عنه قد يكون ميتا وال
يصح أن ننسب إليه مجاعا وال استمتاعا والنسال.
لئن كان هاجس مجهور الفقهاء احلذر الشديد من اختالط األنساب متخذين من املعطيات الطبية الثابتة مددا وسندا،فإن غريهم
وجه عنايته إىل اعتماد املوازنة بني املصاحل واملفاسد كمعايري شرعية نشئة عن الرؤية املقاصديّة وراجعة إليها،إذ رغم أ ّن نقل
ّ
األعضاء التناسلية ال خيلو من مفاسد واقعة وهي كشف العورة واإلهانة ،ومتوقعة كاختالط األنساب واملتاجرة ابألعضاء ،غري أن
هذه األمور السلبية ال تربر املنع أل ّن أغلبها احنراف يف املمارسة أو جمرد شك واليقني اليزول ابلشك وهو املصاحل احلاصلة من
هذا النوع من النقل حنو حتصيل النسل واالستمتاع ابلعالقة اجلنسية وهي مصاحل حاجيّة والسعي إليها فطري وأساسي الستقامة

 1محزة (حممد حممود)،إجارة األرحام بني الطب والشريعة اإلسالمية ،دارالكتب العلمية،بريوت،لبنان ،ط 1،1428ه2007-م .ص107
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شخصيّة املكلّف وانتظام أمر األسرة اليت هي شرط يف استقرار اجملتمع ،وهي ختدم أيضا جوانب حتسينيّة متثّل قسطا معتربا من
جي كاجلمال والتجميل احمل ّققة فعليا بتلك الغدة املنقولة . 1
مقصود الشارع وإن كان يف درجة دون
ّ
الضروري واحلا ّ
ويف رأيي يرجح الرأي األول لقوة الدليل الشرعي ّأوال وثبات املعطيات الطبية اثنيا ،وهذا ما أخذ به املشرع التونسي يف الفصل
اخلامس من القانون عدد  22مؤرخ يف  25مارس .1991

 1القضااي الطبية املعاصرة ومقاصد الشريعة  ،ص  127وما بعدها -جملة جممع الفقه اإلسالمي الدول جبدة ،ع 4ج ،1ع6ج 3ص1995وما
بعدها)
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 -3زراعة األعضاء والغدد التناسلية غير الناقلة للصفات الوراثية :
أ-التأصيل الطيب للمسألة :
أكد أهل امليدان من األطباء واخلرباء أن األعضاء التناسليّة الباطنة والظاهرة ال تنقل الصفات الوراثية للمنقول إليه  ،فاألعضاء
الباطنة مثل الرحم وأنبوب فالوب واألعضاء الظاهرة كالقضيب كلّها تؤدي وظائف فيزيولوجية معيّنة ال صلة هلا إبفراز اهلرمونت
وال تؤدي إىل اختالط األنساب  ،ولكن العلماء يؤكدون أ ّن نقلها غري ذي أمهية طاملا أ ّن عمليّات طفل األنبوب أثبتت جناحها
وجناعتها .
ومما يتوهم إدراجه ضمن احلديث عن موضوع زرع األعضاء التناسلية الباطنة غري الناقلة للصفات الوراثية على رأي عامة األطباء
،ما يعرف إبجارة األرحام  ،فهو يتنزل يف واقع األمر يف سياق تفصيل احلديث عن التلقيح الصناعي  ،واملقصود به احلمل
كحل ملشكلة اإلجناب لدى املصاابت ابلعقم ،ويتم ذلك بنقل لقيحة زوجني أي بويضة ملقحة  zygoteلطرف
حلساب الغري ّ
اثلث حلملها مقابل عوض وهي اليت تسمى األم احلاملة أو األم املستعارة،وال صلة هلذا املوضوع بنقل الغدد التناسلية بل هو نقل
إلفرازاهتا ،وال بزرع األرحام وإمنا إبجارهتا .وسريا على هنج الفقه االفرتاضي ،تص ّدى فقهاء العصر هلذا املوضوع ابلكالم الشايف
والبيان الكايف.
ب -التكييف الفقهي :
استضاء ثلة من الفقهاء املعاصرين هبذه املعطيات العلمية الدقيقة نسبيا ،وبنوا أقواهلم على افرتاضات أن نقل تلك األعضاء فيه
احتمال وقوع اختالط األنساب ،فزرع الرحم وقناة فالوب جائز إذا مل تتحقق فيه علة االعتداء على كلية حفظ النسب  ،واعترب
بعضهم الرحم مؤثرا يف اجلنني كتأثري لنب املرضع يف اجلنني ،وذهب بعضهم إىل حترمي نقل األعضاء التناسلية مطلقا عمال بقاعدة
الرحم تغيري خللق هللا وقطع ألسباب اإلجناب
تطرق به إىل ما الجيوز،وابعتبار أ ّن استئصال ّ
سد الذرائع اليت تعين منع ما جيوز لئال ي ّ
مطلقا ،ومعلوم أن درء املفاسد مقدم على جلب املصاحل .

1

 1القضااي الطبية املعاصرة ومقاصد الشريعة ،ص ص .132-131
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خالصة وتعليقات:
عموما ،إ ّن أمر زرع ألعضاء التناسلية جيب أن يوكل أساسا لشهادات اخلرباء والعلماء من ذوي االختصاص الطيب والتشرحيي  ،مث
تبسط تلك املعطيات على علماء الشريعة لتكييفها فقهيّا يف إطار املوازنة بني املصاحل واملفاسد،وهذا ما أدركه أغلبهم ابستثناء
الشريعة بطريق
تصرفات ّ
قل ومكثر ابعتبارها مقصدا تشريعيّا عظيما استفيد من ّ
البعض الذين ح ّكموا قاعدة االحتياط بني م ّ
االستقراء.
املختصني سندا علميّا ،واختاذ مقاصد الشريعة مرجعيّة أساسيّة،وتضافر جهود الفقهاء
ويظهر ل أن االحتكام إىل شهادات
ّ
والعلماء يف إطار جممع،هي مجيعها الكفيلة مبعاجلة نزلة زراعة األعضاء والغدد التناسلية وغريها من النوازل املعاصرة يف جمال العلوم
الطبية خصوصا .
وإ ّن إبطال األفعال اليت تؤدي إىل فساد أمر معترب يف الشريعة منطوقا ومفهوما ،ولكن أن جيعل الفقيه هذه القاعدة مطلقة يف كل
األحوال ،فهذا ال يستقيم شرعا وال واقعا ألن الشريعة مل تسد كل ذريعة إىل فساد متوقع .ينبه الشيخ حممد الطاهر ابن عاشور إىل
خطر املبالغة يف حتكيم سد الذرائع إزاء ما يستجد من وقائع وما حيدث من تطور ،فتلك املبالغة نوع من الغلو يف ال ّدين قد يرتقي
مشاق وحرج ،وتلحقهم مصاعب مجة ،وحيرمون من منافع دنيوية مباحة يف أصلها
جراءها يف ّ
إىل الوسوسة املذمومة ،فيقع الناس ّ
،إذ قد تكون املآالت غري نشئة عن ذات التصرف ،وإمنا عن إساءة االستعمال .1والشك إذن يف أن إحكام املوازنة بني الفعل
الذي هو ذريعة من املصلحة وما يف مآله من املفسدة هو املنهج السديد يف فقه القضااي املعاصرة ،فال مينع إالّ ما عظم فيه فساد
مآله على صالح أصله ،ويراعى يف هذه املوازنة حتقق حاجات الناس وعدم إيقاعهم يف احلرج ،واختاذ التدابري التنفيذية للتصدي
لكل احنراف يف املمارسة أو خطإ يف التصرف ،فيجب أالّ مينع زرع األعضاء مبجرد توقّع املتاجرة هبا أو سرقتها أو تدليسها أو
بشىت صوره .
احتمال اخلطإ الطيب أو االبتزاز ّ
كما يلزم الوعي حبركة الزمان واملكان سريا على خطى أعالم الفكر التشريعي اإلسالمي قدميا وحديثا ،يقول ابن القيم  ":وال
يتمكن املفيت وال احلاكم من الفتوى واحلكم إال بنوعني من الفهم ،أحدمها فهم الواقع والفقه فيه واستنباط علم حقيقة ما

 1مقاصد الشريعة اإلسالمية ص ص  ،132-129القضااي الطبية املعاصرة  ،ص.202
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1
النوازل حمكوم بفهم الواقع أو بفقه
وقع...حىت حييط به علما،والنوع الثاين فهم الواجب يف الواقع " فمعرفة احلكم الشرعي يف ّ

الواقع واستنباط احلقيقة منه كما تسنبط احلكم من الشرع  ،ومبعىن خمصوص إ ّن فقيه اليوم ليس هو الفقيه ابلنص أو ابملوروث
الفقهي فحسب إمنا هو الفقيه ابلواقع وابلوقائع أيضا ،هو وليد عصره وخنص ابلذكر هنا املشتغل على نزلة زرع األعضاء والغدد
التناسلية ،وقدميا نبّه ابن رشد احلفيد إىل أمهية معرفة كليات الشريعة واستيعاب قضااي الواقع قائال ... ":وهبذه الرتبة يسمى فقيها
ال حبفظ مسائل الفقه ولو بلغت يف العدد أقصى ما ميكن أن حيفظه إنسان "

2

فالفقه املعاصر هو تنزيل مقاصد الشريعة

املالئمة على الوقائع املناسبة ،والفقيه املعاصر هو من فهم املقاصد على كماهلا وفقه الواقع والوقائع بدقة مستعينا أبهل اخلربة
صحت يف ميزاهنا فانظر يف مآهلا ابلنّسبة
واالختصاص ،يقول اإلمام الشاطيب يف هذا املضمار ":تعرض مسألتك على ّ
الشريعة ،إن ّ
يؤد ذكرها إىل مفسدة فاعرضها يف ذهنك على العقول ،فإن قبلتها فلك أن تتكلم فيها"...
الزمان وأهله،فإن مل ّ
إىل حال ّ

3

نصا ومقصدا،بل ال ب ّد من مراعاة مقتضيات الواقع وأحكام العقل.ويقول
،فالنظر
الشرعي ال يكتفى فيه اليوم بتحكيم الشريعة ّ
ّ
موقف
األمة على ّ
الشريعة...وهو ٌ
التعمق يف محل ّ
الغلو و ّ
الشيخ حممد الطاهر ابن عاشور":وجيب على املستنبطني أن يتجنبّوا مواقع ّ
عظيم " .4
ٌ
لقد استبان مما سبق تصيله طبيا وتكييفه فقهيا أن موضوع زرع األعضاء والغدد التناسلية جيب يعاجل من زاوية املصاحل وإحكام
املوازنة بينها لتتحقق املعادلة بني مطالب احلياة املادية والقيم  ،ولكن يظل البحث يف األحكام مبعزل عن استحضار األبعاد
االقتصادية عمال تقنينيا جمردا ،واحلال كما تفطن إىل ذلك كثريون أ ّن املوضوع بقدر ما أفرز قضااي قانونية وأخالقية وفقهية ،بقدر
ما أاثر مشاكل اقتصادية تتمثل أساسا يف تكلفة الزرع الباهظة اليت ترهق ميزانيات الدول واألفراد .

5

تعترب الدول النامية اليوم وجهة اسرتاتيجية ابلنسبة إىل الدول العظمى لتسويق املنجزات املستحدثة يف جمال زرع األعضاء وحتديدا
زرع األعضاء والغدد التناسلية ،إذ تستوردها الدول النامية ابلعملة الصعبة لتحقيق حاجيات الراغبني يف العالج الذين بدورهم

 1إعالم املوقعني ،مج ،1ص.69
 2ابن رشد(حممد)،بداية اجملتهد وهناية املقتصد ،دار املعرفة ،بريوت ،لبنان،ط9،1409ه1988-م،مج،2ص.195
 3املوافقات مج  ،4ص191
4مقاصد الشريعة ص133
 5نقل وزرع األعضاء ،ص9
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يتكبدون مصاريف كربى .فإىل أي حد جيوز شرعا أن يضحي املكلف ابملال لتقبل األعضاء أو الغدد التناسليّة غري الناقلة
للصفات الوراثية ليستعيد حياته الطبيعيّة ؟
يف رأيي :إن هذا السؤال حيملنا على حتكيم مقاصد الشريعة وذلك ابملوازنة بني بعض الكليات اخلمس ،وبيانه أن الوضعية
املبسوطة ال تتصل مبوضوع حفظ النسب مبعىن حتقق انتساب النسل إىل أصله  ،وإمنا تتصل بكلية حفظ النسل من التعطيل اليت
تصنف شرعا يف قسم الضروري ألنه طريق إىل حفظ النوع ،ولعل التضحية ابملال يف سبيل استعادة القدرة على التناسل ولو بزرع
األعضاء أو الغدد غري الناقلة للصفات الوراثية جائز غري ممنوع ملا ذكرت،وأل ّن حفظ املال مقصد ضروري ولكنه أدىن درجة من
كلية حفظ النسل يف ترتيب املقاصد الضرورية اخلمس ،فيهدر املال لتحقيق مصلحة حفظ النسل ابلتوالد والتكاثر،أي بعوض
معترب عرفا ،ال بطريق اإلتالف وإساءة التصرف أو االبتزاز واالستغالل  ،وبشرطني ّأوهلما تع ّذر اإلجناب ابلتلقيح االصطناعي
اجلائز أي الذي ال يدخله طرف اثلث ،واثنيها أن تقدر هذه الضرورة بق حدرها فيكتفي املنقول إليه مبا حيقق غرضه يف اإلجناب  ،وال
يسرتسل يف ذلك ألغراض حتسينيّة هي أقرب إىل عمليات التجميل .
ولعل هذه املعايري الشرعية كفيلة –يف نظري -أيضا حبسم مسألة تغيري اجلنس ،وهي كما يلي :
 إذا كان الغرض من تغيري اجلنس استعادة الوظيفة الطبيعية لألجهزة التناسلية ابإلصالح والتعديل،وكان ذلك عرب تدخل جراحيونقل ذايت ،فاألصل فيه اجلواز ألنه طريق إىل رفع احلرج ملصاب بتشوه خلقي أو طارئ أو ابختالل يف اهلرمونت ،وهو املعرب عنه
عند الفقهاء ابخلنثى املشكل.
إذا كان الغرض من تغيري اجلنس تغيري خلق هللا ،فغري جائز ألنه إشاعة للفاحشة مبظاهر التخنث والرتجل واملثلية فقصد صاحبهوفعله يف ذلك ابطالن سواء أكان عرب التدخل اجلراحي أم الزرع غري الناقل للصفات الوراثية.
إذا كانت وسيلة تغيري اجلنس نقل الصفات الوراثية عن الغري مبقابل أو دون مقابل،فالزرع غري جائز بقطع النظر عن القصد ،ألنهطريق إىل خرق كلية حفظ النسب .
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الملخص
لقد اشرتط كثريٌ من احملققني يف الفقه واألصول من علمائنا األفاضل اإلملام مبقاصد الشريعة ومعرفتها يف أهلية االجتهاد .واالجتهاد
املقاصدي على أمهيته وضرورته يف هذا العصر املتخم ابحلوادث واملستجدات يف كافة اجملاالت واألصعدة واملتطلبة إلجاابت
وتفاعالت شرعية ،ليس وليد اللحظة وإمنا جنده مرتسخا يف االجتهاد النبوي ،ومتجذرا يف فتاوى الصحابة واألئمة من بعدهم على
مر العصور .وعند التدقيق والتقصي نقف على مسالك ومسارات وتطبيقات هلذا االجتهاد القائم على املقاصد ،وهو ما سرتكز
عليه هذه الورقة حتت عنوان  " :مسالك االجتهاد املقاصدي وتطبيقاهتا" ،ضمن احملور األول ( :االجتهاد املقاصدي التأصيل
والنشأة).
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المقدمة
احلمد هلل محدا كثريا طيبا مباركا فيه ،وأزكى الصلوات وأمت التسليمات على املبعوث رمحة للعاملني ،وعلى آله األطهار وصحبه األبرار
ومن تبعهم إبحسان إىل يوم املعاد ،وبعد:
فاالجتهاد املقاصدي هو" :استفراغ الفقيه وسعه يف تفسري النصوص ،واستنباط األحكام ،وتنزيلها يف ضوء العلل واملقاصد واملعاين
اليت أرادها الشارع مراعاة ملصاحل العباد" ،ويسهم بصورة فعالة يف تقومي االجتهاد وإنضاجه ،إضافة إىل توسيعه وجعله مواكبا
لتطورات احلياة ومستجداهتا املتسارعة ابجتهادات وفتاوى مستهدية مبعاين الشريعة ومستضيئة مبراميها وغاايهتا،كما جيعل اجملتهد
يركز على املآالت قبل أن جييب على السؤاالت ،منطلقا من أن النصوص واألحكام مبقاصدها ،وجامعا بني الكليات العامة
واألدلة اجلزئية ،يف سبيل حتقيق املقصد األعم للشريعة جلبا للمصاحل ودرءا للمفاسد .وجراي على اقتضاءات املنهج البحثي قسمت
الورقة إىل مقدمة وثالثة مطالب وخامتة.
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المطلب األول :مفهوم االجتهاد المقاصدي
أوال :عرفه اخلادمي بقوله :العمل مبقاصد الشريعة ،وااللتفات إليها واالعتداد هبا يف عملية االجتهاد الفقهي.1
اثنيا :عرفه الدكتور عبد السالم آيت سعيد أبنه :إعمال العقل يف تبني مقاصد الشارع يف كل النصوص واألحكام وسرب أغوار
معانيها والكشف عن غاية الشارع من تشريعاته رعاية ملقاصد الشريعة يف فقه النص وتنزيله اليت تشكل الضابط املنهجي والعمق
الثقايف والرؤية املستقبلية لألمة يف اجملال التشريعي واحلضاري.2
اثلثا :قال الشيخ حممد سامل ولد الددو يف تعريفه هلذا االجتهاد :منظومة من القواعد توجه اجملتهد إىل التوسعة تيسريا لرفع احلرج
عند االقتضاء ،وإىل التضييق احتياطا إلبقاء التكليف عند االقتضاء ،وهو ال يعين أبخذ الرخص ولكن اعتىن ابألخذ ابلعزائم.3
رابعا :وعرفته األستاذة مها الصيفي بقوهلا :بذل الوسع يف نيل حكم شرعي وفقا لغاايت ومرامي الشريعة مراعاة ملصلحة اخللق
يف الدارين.4
من خالل النظر يف التعريفات السابقة جند أن :
أ .التعريف األول اعرتاه الدور ،فهو أراد أن يعرف االجتهاد املقاصدي من خالل املقاصد ،وال ميكن للمجتهد مقاصداي أن
جيتهد دون املقاصد.
ب .التعريف الثاين هنج منهج التفسري والبيان واالستطراد والتطويل ،ومل يقتصر على أفراد املعرف ،بل كان فيه شيء من احلشو.5
ج .التعريف الثالث حصر جمال االجتهاد املقاصدي ابلرخص والعزائم ،مما يعين أنه حمصور يف دائرة الفرد املسلم وقد يتعداها إىل
اجملتمع املسلم ،ولكنه ال يتوسع ليحقق العاملية واخللود للشريعة اخلامتة مع أن هذه هي غاية البحث يف املقاصد.
د .التعريف الرابع يرد عليه سؤال :أليس من املفروض أن يراعي اجملتهد مقاصد الشريعة ومراميها عند استنباط األحكام؟ أمل جيعل
املتقدمون ومنهم الشاطيب معرفة اجملتهد ابملقاصد شرطا لصحة االجتهاد ،فكيف يصح تعريف شيء بشرطه والزمه؟.1
 ) 1د .نور الدين بن خمتار اخلادمي ،االجتهاد املقاصدي ،كتاب األمة ( سلسلة دورية تصدر كل شهرين عن وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية -قطر)،
العدد  ،65مجادى األوىل 1419هـ ،السنة الثامنة عشرة ،ج 1ص.39
 ) 2انظر إىل موقعhttps://www.maghress.com/attajdid/9288 :
 ) 3االجتهاد املقاصد ي منزلته وماهيته ،أحباث ووقائع املؤمتر العام الثاين والعشرين حول مقاصد الشريعة وقضااي العصر ،ص.7
 ) 4مها سعد إمساعيل الصيفي ،االجتهاد املقاصدي يف عصر اخللفاء الراشدين " حبث الستكمال متطلبات احلصول على درجة املاجستري من كلية
الشريعة والقانون ابجلامعة اإلسالمية بغزة ،لعام 1432هـ 2010 -م ،ص.44
 ) 5االجتهاد املقاصدي يف عصر اخللفاء الراشدين ،مرجع سابق ،ص.43
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خامسا :التعريف املختار :بعد التأمل يف االعرتاضات واالنتقادات املوجهة للتعاريف السالفة ،وقع اختياري على تعريف األستاذ
الدكتور عبد اجمليد حممد سوسة لالجتهاد املقاصدي لسالمته من املؤاخذات وكونه جامعا ملقصود هذا النوع من االجتهاد ومانعا
من دخول غريه فيه كاالجتهاد الرتجيحي ،ونصه " :استفراغ الفقيه وسعه يف تفسري النصوص ،واستنباط األحكام ،وتنزيلها يف
ضوء العلل واملقاصد واملعاين اليت أرادها الشارع مراعاة ملصاحل العباد".2
كما وجدت التعريف الوارد يف "حبث االجتهاد املقاصدي يف النوازل" قواي وجيدا ،حيث يقول الباحث أبنه :بذل الوسع من
األصويل والفقيه وصاحب االختصاص ،يف استنباط حكم شرعي ملسألة ما ،على ضوء املنظومة املقاصدية الشاملة.3

 ) 1مزاحم حممود الداموك ،االجتهاد املقاصدي يف النوازل " حبث مستل من أطروحة الدكتوراه للطالبة إسراء حممد سامل املعاضيدي ،ص.21
 ) 2مسالك االجتهاد املقاصدي يف فقه الصحابة ،اجمللة األردنية يف الدراسات اإلسالمية ،مج ،14عدد1440 ،4هـ 2018 -م ،ص.384
 ) 3االجتهاد املقاصدي يف النوازل ،املرجع السابق ،ص.21
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المطلب الثاني :أهمية االجتهاد المقاصدي
تتجلى أمهية االجتهاد املقاصدي يف أنه حيقق األهداف والوظائف اآلتية:
 -1جيعل اجملتهد يقوم ابستنباط األحكام من املقاصد العامة للشريعة ،وذلك للوقائع املستجدة اليت ال تندرج حتت نص معني ،وال
قياس حمدد . 1قال العز بن عبد السالم رمحه هللا ":من تتبع مقاصد الشرع يف جلب املصاحل ودرء املفاسد حصل له من جمموع
ذلك اعتقاد أو عرفان أبن هذه املصلحة ال جيوز إمهاهلا ،وأن هذه املفسدة ال جيوز قرابهنا ،وإن مل يكن فيها إمجاع ،وال نص،
وال قياس خاص ،فإن فهم نفس الشرع يوجب ذلك ."2فاملقاصد ليست – فحسب -أداة إلنضاج االجتهاد وتقوميه،
ولكنها -أيضا -أداة لتوسيعه ومتكينه من استيعاب احلياة بكل تقلباهتا وتشعباهتا .ويف هذا يقول الشاطيب رمحه هللا " :فاجملتهد
إمنا يتسع جمال اجتهاده إبجراء العلل وااللتفات إليها .ولوال ذلك مل يستقم له إجراء األحكام على وفق املصاحل إال بنص أو
إمجاع ،فيبطل القياس ،وذلك غري صحيح ،فال بد من االلتفات إىل املعاين اليت شرعت هلا األحكام ،واملعاين هي مسببات
األحكام ."3فالنصوص إذا أخذت بظاهرها وحرفيتها فقط ،ضاق نطاقها وقل عطاؤها وإذا أخذت بعللها ومقاصدها ،كانت
معينا ال ينضب ،فينفتح ابب القياس ،وينفسح ابب االستصالح ،وجتري األحكام جمراها الطبيعي يف حتقيق مقاصد الشارع،
جبلب املصاحل ودرء املفاسد .4وبناء على ما سبق فإن هذا االجتهاد يؤكد على صالحية الشريعة ،ودوامها ،وواقعيتها،
ومرونتها ،وقدرهتا على التحقق والتفاعل مع خمتلف البيئات والظروف واألحوال.
 -2االجتهاد املقاصدي جيعل اجملتهد يرجح بني األدلة املتعارضة حبسب ما ترشد إليه املقاصد الشرعية ،كما يرجح بني املصاحل
املتعارضة ،أو املفاسد املتعارضة مبعايري فقه املوازانت املستمدة من مقاصد الشريعة .5ألن داللة األلفاظ والعبارات على املعاين،
قد حتتمل عدة وجوه ،والذي يرجح واحدا من هذه الوجوه هو الوقوف على مقصد الشارع ،ألن بعض النصوص قد تتعارض
ظواهرها ،والذي يرفع هذا التعارض ويوفق بينها أو يرجح أحدها هو الوقوف على مقصد الشارع.6
 -3جيعل اجملتهد يركز على املآالت اليت تنتهي إليها األفعال -بعد تطبيق األحكام عليها -من مصلحة أو مفسدة حبسب موازين
الشرع " .7النظر يف مآالت األفعال معترب مقصود شرعا ،كانت األفعال موافقة أو حمالفة".1
 ) 1مسالك االجتهاد املقاصدي يف فقه الصحابة ،مرجع سابق ،ص .385
 ) 2أبو حممد عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم ،قواعد األحكام يف مصاحل األانم ،حتقيق :الدكتور نزيه كمال محاد والدكتور عثمان مجعة ضمريية،
دار القلم– دمشق ،ط1421 ،1هـ 2000 -م ،ج 2ص.314
 ) 3إبراه يم بن موسى بن حممد أبو إسحاق الشاطيب ،املوافقات يف أصول الشريعة ،حتقيق :الدكتور حممد اإلسكندراين وعدانن درويش ،دار الكتاب
العريب ،بريوت -لبنان ،ط1423 ،1هـ 2002 -م ،ص.114
 ) 4أمحد الريسوين ،نظرية املقاصد عند اإلمام الشاطيب ،املعهد العاملي للفكر اإلسالمي1416 ،هـ 1995 -م ،ص.360
 ) 5مسالك االجتهاد املقاصدي يف فقه الصحابة ،مرجع سابق ،ص .385
 ) 6عبد الوهاب خالف ،علم أصول الفقه ،مكتبة الدعوة -شباب األزهر ،ص.198
 ) 7مسالك االجتهاد املقاصدي يف فقه الصحابة ،مرجع سابق ،ص.384
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المطلب الثالث :مسالك االجتهاد المقاصدي وتطبيقاتها
أوال :مسلك النصوص واألحكام مبقاصدها
فهم النصوص يف ضوء املقاصد يقصد به أمران:
األول :إدراك ما تضمنته النصوص من أحكام ومعان تدل عليها ظواهر األلفاظ ومقاصد األحكام ،فكل ذلك مراد للشارع فكما
يؤخذ احلكم من ظاهر اللفظ فإنه يؤخذ من معناه ومقصده الذي شرع احلكم ألجله ،وال جيوز أن هتمل ظواهر األلفاظ بدعوى
االكتفاء ابملعاين واملقاصد ،وال أن هتمل املعاين املتضمنة يف النصوص مجودا على ظاهر اللفظ ،ففي هذا إهدار ملقاصد الشارع
فيما أنزله من أحكام دل عليها ابملعاين املتضمنة يف النصوص.
الثاين :فهم النص يف ضوء املقاصد العامة وعلل األحكام ،ألنه ال يكتمل الفقه بدالالت النصوص إال بفهمها وتفسريها يف ضوء
املقاصد الكلية واجلزئية ذات العالقة مبوضوع النص وأوجه داللته ،وأن فهم النص بعيدا عن مقاصد الشارع يؤدي إىل خلل يف
الفهم واالستنباط.2
وكون النصوص واألحكام ينبغي أن تؤخذ مبقاصدها دون الوقوف عند ظواهرها وألفاظها وصيغها -فقط ،-يستند إىل ما تقرر يف
مسألة التعليل ،من كون نصوص الشريعة وأحكامها معللة مبصاحل ومقاصد وضعت ألجلها .فينبغي عدم إمهال تلك املقاصد وال
الغفلة عنها عند تقرير األحكام ،وعند النظر يف النصوص.3
وقد دل على وجوب مراعاة املقاصد يف فهم النصوص القرآن الكرمي والسنة املطهرة .أما القرآن فقد ذم من متسك ابلظواهر وأمهل

ِ
ِِ
ِ
الرس ِ
ِ
ِ
ول َوإِ َ ٰىل أ ِ
ُويل ْاألَ ْم ِر ِمنْـ ُه ْم
املقاصد ،فقال تعاىلَ ( :وإذَا َجاءَ ُه ْم أ َْمٌر م َن ْاأل َْم ِن أَ ِو ا ْخلَْوف أَذَاعُوا به َولَ ْو َرُّدوهُ إ َىل َّ ُ
ِ َّ ِ
اَّللِ َعلَْي ُك ْم َوَر ْمحَتُهُ َالتَّـبَـ ْعتُ ُم الشَّْيطَا َن إَِّال قَلِ ًيال).4
ض ُل َّ
ين يَ ْستَنبِطُونَهُ ِمنْـ ُه ْم َولَْوَال فَ ْ
لَ َعل َمهُ الذ َ

 ) 1املوافقات يف أصول الشريعة ،مرجع سابق ،ص.773
 ) 2مسالك االجتهاد املقاصدي يف فقه الصحابة ،مرجع سابق ،ص.390-389
 ) 3نظرية املقاصد عند اإلمام الشاطيب ،مرجع سابق ،ص.363
 ) 4سورة النساء ،اآلية رقم.٨٣ :
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أما السنة ،فقد ورد عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه أقر الصحابة رضوان هللا عليهم على فهمهم للنصوص يف ضوء املقاصد
العامة للشريعة ،كما عاب على بعضهم عدم فهمهم للمقاصد .ومن ذلك أن النيب صلى هللا عليه وسلم أقر عمرو بن العاص على

ِ ِ
يما ).1
فهمه لقوله تعاىلَ ( :وال تَـ ْقتُـلُوا أَنْـ ُف َس ُك ْم إِ َّن َّ
اَّللَ َكا َن ب ُك ْم َرح ً
على أن هذه اآلية تشمل يف داللتها ومقصدها العام حفظ النفس من كل ما يؤذيها ،ولذلك فقد تيمم حينما احتلم يف ليلة ابردة
وصلى بتيممه ،ومل يغتسل ابملاء ،جتنبا لضرر الربد ووقاية للنفس من اهلالك .2كما عاب النيب صلى هللا عليه وسلم على الذين
يفتون دون فقه ألحكام الشريعة ومقاصدها ،3فعن عبد هللا بن عباس رضي هللا عنهما :قال :أن رجال أصابه جرح يف عهد رسول
هللا ،قد أصابه احتالم ،فأمر ابالغتسال فمات ،فبلغ ذلك النيب صلى هللا عليه وسلم ،فقال ( :قتلوه ،قتلهم هللا ،أمل يكن شفاء
العي السؤال) أخرجه أمحد 4وأبو داود.5
ومن استقرأ ما أثر عن فقهاء الصحابة -رضي هللا عنهم -مثل اخللفاء الراشدين ،وأيب ومعاذ وزيد بن اثبت ،وابن مسعود وابن
عباس وابن عمر وعائشة ،وغريهم ،ونظر إىل فقههم وأتمله بعمق ،تبني له أهنم كانوا ينظرون إىل ما وراء األحكام من علل
ومصاحل ،وما حتمله األوامر والنواهي من حكم ومقاصد ،فإذا أفتوا يف مسألة ،أو حكموا يف قضية ،مل يغب عن ابهلم مقاصد
الشريعة وأهدافها ،ومل يهدروا هذه املقاصد الكلية يف غمرة احلماس للنصوص اجلزئية ،وال العكس ،بل ربطوا اجلزئيات ابلكليات
والفروع ابألصول ،واألحكام ابملقاصد ،بعيدا عن احلرفية واجلمود .6ومن ذلك ما فعله اخلليفة عثمان بن عفان يف ضالة اإلبل،

 ) 1سورة النساء ،اآلية رقم.29:
 ) 2عن عمرو بن العاص قال :احتلمت يف ليلة ابردة يف غزوة ذات السالسل؛ فأشفقت أن أغتسل فأهلك ،فتيممت ،مث صليت أبصحايب الصبح،
فذكروا ذلك لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم؟ فقال (:اي عمرو! صليت أبصحابك وأنت جنب؟ ! ) .فأخربته ابلذي منعين من االغتسال ،وقلت :إين
مسعت هللا يقول{ :وال تقتلوا أنفسكم إن هللا كان بكم رحيما}! فضحك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ومل يقل شيئا .قال األلباين رمحه هللا" :حديث
صحيح" انظر صحيح سنن أيب داود ،احلديث رقم ( .)361
 ) 3مسالك االجتهاد املقاصدي يف فقه الصحابة ،مرجع سابق ،ص.390
 ) 4مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،احلديث رقم ( ،)3057حتقيق :أمحد حممد شاكر ،دار احلديث – القاهرة ،ط1416 ،1هـ 1995 -م ،ج3
ص .328وقال احملقق :إسناده صحيح ،وإن كان ظاهره االنقطاع.
 ) 5أبو داود سليمان بن األشعث األزدي ،السن ،احلديث رقم /336( :كتاب الطهارة) ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -حم َّمد ِ
كامل قره بللي ،دار الرسالة
َ
َ
العاملية ،ط1،1430هـ 2009 -م ،ج 1ص .251وحسنه األلباين يف صحيح سنن أيب داود ،احلديث رقم ( .)364
 ) 6د .يوسف القرضاوي ،السياسة الشرعية يف ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها ،مكتبة وهبة ،ط1419 ،1هـ 1998-م ،ص.233
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فقد سئل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عنها فتمعر وجه النيب صلى هللا عليه وسلم ،فقال ( :ما لك وهلا ،معها حذاؤها وسقاؤها
ترد املاء ،وأتكل الشجر) .أخرجه البخاري.1
وهكذا ظلت يف عهد النبوة ،وعهد أيب بكر ،وعهد عمر ،ال ميسكها أحد " ،حىت إذا كان من زمن عثمان بن عفان أمر مبعرفتها،
وتعريفها ،مث تباع ،فإذا جاء صاحبها أعطي مثنها ".2
ومن التطبيقات الفقهية هلذا املسلك:
 -1أن صدقة الفطر ال تتعني يف أنواع :قال ابن القيم :املثال الرابع( :أن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -فرض صدقة الفطر
صاعا من متر أو صاعا من شعري أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط) ،3وهذه كانت غالب أقواهتم ابملدينة ،فأما أهل بلد أو
حملة قوهتم غري ذلك فإمنا عليهم صاع من قوهتم ،... ،فإن كان قوهتم من غري احلبوب كاللنب واللحم والسمك أخرجوا فطرهتم
من قوهتم كائنا ما كان ،هذا قول مجهور العلماء ،وهو الصواب الذي ال يقال بغريه؛ إذ املقصود سد خلة املساكني يوم العيد
ومواساهتم من جنس ما يقتاته أهل بلدهم.4
 -2مسألة التصرية ،5حيث إن النيب صلى هللا عليه وسلم نص على رد صاع من متر مقابل ما حلب .وبناء على لفظ احلديث
ذهب أكثر الشافعية 6واحلنابلة 7إىل أنه ال بد من صاع التمر ،ال جيزئ غريه " ،فجعلوه تعبدا ،فعينوه اتباعا للفظ النص.
وخالفهم آخرون فقالوا :بل خيرج يف كل موضع صاعا من قوت ذلك البلد الغالب ...وهذا هو الصحيح ...مث قال " :وال
ريب أن هذا أقرب إىل مقصود الشارع ومصلحة املتعاقدين من إجياب قيمة صاع من التمر يف موضعه".8
 ) 1حممد بن إمساعيل ،صحيح البخاري ،احلديث رقم ( /2427كتاب اللقطة) ،حتقيق :حممد زهري بن انصر الناصر ،دار طوق النجاة،
ط1،1422ه ،ج 3ص.124
 ) 2مالك بن أنس بن مالك بن عامر ،املوطأ ،احلديث رقم (  /850كتاب اللقطة) ،تعليق وحتقيق :عبد الوهاب عبد اللطيف ،املكتبة العلمية ،ط،2
ص.303
 ) 3صحيح البخاري ،مرجع سابق ،احلديث رقم ( /1503كتاب الزكاة) ،ج 2ص.130
 ) 4أبو عبد هللا حممد بن أيب بكر ابن قيم اجلوزية ،إعالم املوقعني ،دار الكتاب العريب ،ط1418 ،2هـ 1998 -م ،ج 3ص.15
 ) 5التصرية :تفعيل من الصرى وهو احلبس ،يقال صرى املاء :إذا حبسه .ومنه املصراة وذلك أن يريد بيع الناقة أو الشاة فيحقن اللنب يف ضرعها أايما
ال حيتلبه لريى أهنا كثرية اللنب .أبو القاسم حممود بن عمرو بن أمحد ،الزخمشري ،الفائق يف غريب احلديث واألثر ،حتقيق :علي حممد البجاوي -حممد أبو
الفضل إبراهيم ،دار املعرفة – لبنان ،ط ،2ج 2ص.293
 ) 6زكراي بن حممد بن زكراي األنصاري ،أسىن املطالب يف شرح روض الطالب ،دار الكتاب اإلسالمي ،ج 2ص.62
 ) 7موفق الدين أبو حممد عبد هللا بن أمحد بن قدامة ،املقنع ومعه الشرح الكبري واإلنصاف ،حتقيق الدكتور عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي ،دار عامل
الكتب1426 ،هـ 2005 -م ،ج 11ص.351
 ) 8إعالم املوقعني ،مرجع سابق ،ج 3ص.17-16
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اثنيا :مسلك اجلمع بني الكليات العامة واألدلة اخلاصة
الكليات العامة هي الكليات النصية ،والكليات االستقرائية .فالكليات النصية هي اليت جاءت يف نصوص القرآن والسنة

ِ
اَّلل َيْمرُكم أَن تـُؤُّدوا ْاألَم َ ِ
ني الن ِ
الصحيحة مثلَّ ( :
اَّللَ نِعِ َّما
َّاس أَن َْحت ُك ُموا ِابلْ َع ْد ِل إِ َّن َّ
إن ََّ َ ُ ُ ْ َ
اانت إِ َ ٰىل أ َْهل َها َوإِذَا َح َك ْمتُم بَْ َ
َ
ِ
ِ
ريا) .1ومثل ( :ال ضرر وال ضرار) .2أما الكليات االستقرائية ،فهي اليت يتوصل إليها عن
يَعِظُ ُكم بِِه إِ َّن َّ
اَّللَ َكا َن َمس ًيعا بَص ً
طريق استقراء عدد من النصوص واألحكام اجلزئية ،كحفظ الضرورايت ،واحلاجيات ،والتحسينات ،وسائر املقاصد العامة للشريعة،
والقواعد الفقهية اجلامعة ،مثل الضرورايت تبيح احملظورات واملشقة جتلب التيسري ...واألدلة اخلاصة ،أو األدلة اجلزئية ،هي األدلة
اخلاصة مبسائل معينة.3
ملا انبنت الشريعة على قصد احملافظة على املراتب الثالث من الضرورايت واحلاجيات والتحسينات ،وكانت هذه الوجوه مبثوثة يف
أبواب الشريعة وأدلتها ،غري خمتصة مبحل دون حمل ،وال بباب دون ابب ،وال بقاعدة دون قاعدة؛ كان النظر الشرعي فيها أيضا
عاما ال خيتص جبزئية دون أخرى؛ ألهنا كليات تقضي على كل جزئي حتتها ...وإذا كان كذلك ،وكانت اجلزئيات وهي أصول
الشريعة؛ فما حتتها مستمدة من تلك األصول الكلية ،شأن اجلزئيات مع كلياهتا يف كل نوع من أنواع املوجودات؛ فمن الواجب
اعتبار تلك اجلزئيات هبذه الكليات عند إجراء األدلة اخلاصة من الكتاب والسنة واإلمجاع والقياس؛ إذ حمال أن تكون اجلزئيات
مستغنية عن كلياهتا ،فمن أخذ بنص مثال يف جزئي معرضا عن كليه؛ فقد أخطأ .وكما أن من أخذ ابجلزئي معرضا عن كليه؛ فهو
خمطئ ،كذلك من أخذ ابلكلي معرضا عن جزئيه .4وللمسألة أصل يف السلف الصاحل ،5فقد ردت عائشة رضي هللا عنها
6
َّ
س
حديث ( :إن امليت ليعذب ببكاء أهله عليه)  .هبذا األصل نفسه ،لقوله تعاىل ( :أََّال تَ ِزُر َوا ِزَرةٌ ِوْزَر أ ْ
ُخَر ٰى )َ (38وأَن لْي َ

 ) 1سورة النساء ،اآلية رقم.٥٨:
 ) 2أبو عبد هللا حممد بن يزيد القزويين ،سنن ابن ماجه ،احلديث رقم ( /2340كتاب األحكام) ،حتقيق :شعيب األرنؤوط وآخرون ،دار الرسالة
العاملية ،ط1،1430هـ 2009 -م ،ج 3ص . 430قال حمققه" :للحديث شواهد كثرية يصح هبا" .وصححه األلباين يف إرواء الغليل ،احلديث
رقم.896
 ) 3نظرية املقاصد عند اإلمام الشاطيب ،مرجع سابق ،ص .370-369
 ) 4املوافقات ،مرجع سابق ،ص.458-457
 ) 5نفس املرجع ،ص .464
 ) 6صحيح البخاري ،مرجع سابق ،احلديث رقم ( /1286كتاب اجلنائز) ،ج 2ص .79قالت عائشة رضي هللا عنها :رحم هللا عمر ،وهللا ما حدث
رسول هللا صلى هللا عليه وسل م «:إن هللا ليعذب املؤمن ببكاء أهله عليه» ،ولكن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال« :إن هللا ليزيد الكافر عذااب ببكاء
أهله عليه» ،وقالت :حسبكم القرآن{ :وال تزر وازرة وزر أخرى} .صحيح البخاري ،احلديث رقم (.)1288
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1
لِ ِْْل ِ
ص ُار
نسان إَِّال َما َس َع ٰى )  .وردت حديث رؤية النيب صلى هللا عليه وسلم لربه ليلة اإلسراء ،لقوله تعاىل(َّ :ال تُ ْد ِرُكهُ ْاألَبْ َ
َ

ِ
يف ا ْخلَبِريُ).2
ص َار َوُه َو اللَّط ُ
َوُه َو يُ ْد ِرُك ْاألَبْ َ
وميكن متثيل هذا املنحى االجتهادي مبسألتني ،مها :تقييد التصرف يف احلقوق ،وتقييد إلزامية العقود ...فقد ينظر اجملتهد "
القاضي أو غريه" يف املسألة ويف دليلها اخلاص ،فيجد أن احلق اثبت لصاحبه ،وله حق التصرف فيه كيف شاء ،ألنه يتصرف يف
حقه وملكه واختصاصه ...ولكن هذا التصرف إذا عرض على مقاصد الشريعة وقواعدها العامة ،قد يظهر أنه خمالف هلا ،يف
بعض احلاالت على األقل .فهاهنا – ومبقتضى اجلمع يف النظر بني الكليات واجلزئيات -يتعني تقييد التصرف يف احلقوق مبا ال
خيل ابلكليات واملقاصد العامة  .وأما تقييد إلزامية العقود ،فمستنده ما ثبت من قصد الشارع إىل إقامة العدل ونفي الظلم يف
املعامالت عامة ،ويف العقود خاصة.3
اثلثا :مسلك اعتبار املآالت
ويقصد به أن اجملتهد ال حيكم على التصرف قوال كان ،أو فعال إال بعد أن ينظر يف مآل ذلك احلكم ونتائجه ،وبقدر ما
سيتمخض عنه ،مث يوظف تلك النتائج املتوقعة يف تكوين مناط احلكم وتكييفه ،وبعد ذلك يصدر احلكم على التصرف ابملشروعية
أو عدم املشروعية ،أي ابإلقدام عليه أو اإلحجام عنه بناء على املآل الذي اعتمده ،والضابط يف ذلك هو مدى اقرتاب ذلك املآل
من حتقيق مقاصد الشريعة ،فإن وجد املآل خيرم تلك املقاصد أو خيالفها حكم على أسبابه بعدم املشروعية ،أو العكس إن وجده
حمققا مؤيدا هلا " .4النظر يف مآالت األفعال معترب مقصود شرعا ،كانت األفعال موافقة أو حمالفة .وذلك أن اجملتهد ال حيكم على
فعل من األفعال الصادرة عن املكلفني ابإلقدام أو ابإلحجام إال بعد نظره إىل ما يؤول إليه ذلك الفعل".5

 ) 1سورة النجم ،من اآلية رقم.٣٩ - ٣٨ :
 ) 2سورة األنعام ،اآلية رقم.١٠٣ :
 ) 3نظرية املقاصد عند اإلمام الشاطيب ،مرجع سابق ،ص.374 ،373
 ) 4مسالك االجتهاد املقاصدي يف فقه الصحابة ،مرجع سابق ،ص.394
 ) 5املوافقات يف أصول الشريعة ،مرجع سابق ،ص.773
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(وَال
واعتبار املآل مشروع بنص الكتاب والسنة ،أما الكتاب فقد وردت آايت كثرية تدل على اعتبار املآل ،ومن ذلك قوله تعاىلَ :
تَسبُّوا الَّ ِذين ي ْدعو َن ِمن د ِ
اَّللَ َع ْد ًوا بِغَ ِْري عِلْ ٍم) .1ففي هذه اآلية منع هللا الفعل املباح ،ملا يؤول إليه من
ون َّ
اَّللِ فَـيَ ُسبُّوا َّ
ْ ُ
َ َ ُ
ُ
الوقوع يف احملظور ،فحرم هللا سب آهلة املشركني لكونه ذريعة إىل سبهم هلل عز وجل.
ويف السنة النبوية تطبيقات هادية يف هذا الباب .فقد امتنع النيب صلى هللا عليه وسلم عن قتل املنافقني ،مع علمه ابستحقاقهم
القتل ،وقال( :دعه ال يتحدث الناس أن حممدا يقتل أصحابه) .2وختلى عن إعادة بناء البيت احلرام ،حىت ال يثري بلبلة بني العرب،
وكثري منهم حديثو عهد ابإلسالم ،وقال خماطبا عائشة رضي هللا عنها ( :أمل تري أن قومك حني بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد
إبراهيم) .قالت :فقلت :اي رسول هللا ،أفال تردها على قواعد إبراهيم؟ فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم( :لوال حداثن قومك
ابلكفر لفعلت) .3فاالجتهاد يف مثل هذه الدرجة من اخلصوصية ،حيتاج إىل نوع خاص من اجملتهدين .فال يكفي أن يكون اجملتهد
قانونيا ماهرا بنصوص التشريع وتفصيالته ،ولكنه يتطلب جمتهدا ماهرا -أيضا -ابلنفوس وخفاايها وخصوصياهتا ،وماهرا
ابملالبسات االجتماعية واتثرياهتا .4ومن خصائص اجتهاده" أنه انظر يف املآالت قبل اجلواب عن السؤاالت".5
رابعا :مسلك جلب املصاحل ودرء املفاسد مطلقا
أي حيثما حتققت املصلحة مصلحة ،فيجب العمل على جلبها ورعايتها ،وحيثما حتققت املفسدة مفسدة ،فيجب العمل على
دفعها وسد أبواهبا ،وإن مل يكن يف ذلك نص خاص .فحسبنا النصوص العامة الواردة يف احلث على الصالح واإلصالح والنفع
واخلري ،وحسبنا النصوص العامة يف ذم الفساد واإلفساد واملفسدين ويف النهي عن الشر والضرر ...وحسبنا اإلمجاع املنعقد على أن
املقصد األعم للشريعة هو جلب املصاحل ودرء املفاسد يف العاجل واآلجل .6كل معىن مناسب للحكم ،مطرد يف أحكام الشرع ،ال
يرده أصل مقطوع به مقدم عليه ،من كتاب أو سنة أو إمجاع ،فهو مقول به ،وإن مل يشهد له أصل معني .7كل أصل شرعي مل
 ) 1سورة األنعام ،اآلية رقم.١٠٨ :
 ) 2صحيح البخاري ،مرجع سابق ،احلديث رقم ( /4905كتاب تفسري القرآن ،ج 6ص.154
 ) 3مسلم بن احلجاج ،صحيح مسلم ،احلديث رقم ( /1333كتاب احلج) ،حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء الرتاث العريب – بريوت ،ج2
ص.969
 ) 4نظرية املقاصد عند اإلمام الشاطيب ،مرجع سابق ،ص.383
 ) 5املوافقات ،مرجع سابق ،ص .789
 ) 6نظرية املقاصد عند اإلمام الشاطيب ،مرجع سابق ،ص .375
 ) 7أبو حامد حممد بن حممد الغزايل ،املنخول ،حتقيق :الدكتور حممد حسن هيتو ،دار الفكر املعاصر -بريوت لبنان ،دار الفكر دمشق – سورية،
ط3،1419هـ 1998 -م ،ص.465
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يشهد له نص معني ،وكان مالئما لتصرفات الشرع ،ومأخوذا معناه من أدلته ،فهو صحيح يبىن عليه ،ويرجع إليه ،إذا كان ذلك
األصل قد صار مبجموع أدلته مقطوعا به .1واحلقيقة الواضحة ملن استعرض عصر الصحابة أهنم مل يكونوا يتوانون عن ترتيب
األحكام وفق املصاحل ،مىت ملسوا فيها اخلري ووجدوا أهنا مندرجة ضمن مقاصد الشارع .ولقد كان التساع الدولة اإلسالمية يف
عصرهم أثر كبري يف إبراز هذه احلقيقة لديهم .ومن األمثلة على ذلك :ما رواه البخاري 2من كيفية مجع أيب بكر – رضي هللا
عنه -للقرآن بعد وفاته صلى هللا عليه وسلم ،وذلك بعد موقعة اليمامة اليت استحر فيها القتل بكثري من حفاظ القرآن الكرمي .وهو
شيء مل يكن قد فعله صلى هللا عليه وسلم أو أمر به ،غري أن ما فيه من خري ومصلحة لْلسالم واملسلمني ،كان كافيا ألن يقرتح
عليه عمر ذلك ،وكان كافيا أيضا ملوافقة أيب بكر له مث ملوافقة زيد بن اثبت على أن يقوم ابلكتابة واجلمع.3

 ) 1املوافقات ،مرجع سابق ،ص.22
 ) 2صحيح البخاري ،مرجع سابق ،احلديث رقم ( /4679كتاب تفسري القرآن) ،ج 6ص .71وفيه :قال أبو بكر :قلت لعمر« :كيف أفعل شيئا مل
يفعله رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؟» فقال عمر :هو وهللا خري.
 ) 3د .حممد سعيد رمضان البوطي ،ضوابط املصلحة يف الشريعة اإلسالمية ،مؤسسة الرسالة ،ط1402 ،4هـ 1982 -م ،ص.353
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الخاتمة
يف خامتة هذه الورقة أمحد هللا أوال وآخرا على ما يسر وأعان ،وأسأله أن يتقبل هذا اجلهد املتواضع وجيعله خالصا لوجهه الكرمي.
مث أزجي أجل الشكر والتقدير للجهة املنظمة هلذا املؤمتر العلمي القيم ،متمنيا هلا دوام التوفيق والنجاح.
ومن أهم النتائج اليت توصلت إليها الورقة أن العالقة بني االجتهاد واملقاصد عالقة وثيقة وطيدة ،وأن لالجتهاد املقاصدي مسالك
واضحة سار عليها إمام املفتني صلى هللا عليه وسلم وأهل الفقه واالجتهاد من صحبه الكرمي واألئمة من بعدهم على مر العصور
واألزمنة .وأنه ضروري يف حاضر األايم وقابلها .وبناء عليه أوصي بتفعيل مقاصد الشريعة يف كافة جوانب احلياة ،وإيالء االجتهاد
املقاصدي ومسالكه االهتمام املستحق ،منهجا يف الكليات الشرعية ،وحبواث وأطروحات ،ومزيدا من املؤمترات العلمية.
وهللا ويل التوفيق ،وهو نعم املوىل ونعم النصي
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ثبت المراجع والمصادر
 .1القرآن الكرمي.
 .2إبراهيم بن موسى بن حممد أبو إسحاق الشاطيب ،املوافقات يف أصول الشريعة ،حتقيق :الدكتور حممد اإلسكندراين وعدانن
درويش ،دار الكتاب العريب ،بريوت -لبنان ،ط1423 ،1هـ 2002 -م.
 .3أمحد بن حنبل ،املسند ،حتقيق :أمحد حممد شاكر ،دار احلديث – القاهرة ،ط1416 ،1هـ 1995 -م.
 .4أمحد الريسوين ،نظرية املقاصد عند اإلمام الشاطيب ،املعهد العاملي للفكر اإلسالمي1416 ،هـ 1995 -م.
 .5زكراي بن حممد بن زكراي األنصاري ،أسىن املطالب يف شرح روض الطالب ،دار الكتاب اإلسالمي.
 .6أبو داود سليمان بن األشعث األزدي ،السن ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -حم َّمد ِ
كامل قره بللي ،دار الرسالة العاملية،
َ
َ
ط1،1430هـ 2009 -م.
 .7موفق الدين أبو حممد عبد هللا بن أمحد بن قدامة ،املقنع ومعه الشرح الكبري واإلنصاف ،حتقيق الدكتور عبد هللا بن عبد
احملسن الرتكي ،دار عامل الكتب1426 ،هـ 2005 -م.
 .8عبد الوهاب خالف ،علم أصول الفقه ،مكتبة الدعوة -شباب األزهر.
 .9أبو حممد عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم ،قواعد األحكام يف مصاحل األانم ،حتقيق :الدكتور نزيه كمال محاد والدكتور
عثمان مجعة ضمريية ،دار القلم– دمشق ،ط1421 ،1هـ 2000 -م.
 .10د .عبد اجمليد حممد سوسة مسالك االجتهاد املقاصدي يف فقه الصحابة ،اجمللة األردنية يف الدراسات اإلسالمية ،مج،14
عدد1440 ،4هـ 2018 -م.
 .11مالك بن أنس بن مالك بن عامر ،املوطأ ،تعليق وحتقيق :عبد الوهاب عبد اللطيف ،املكتبة العلمية ،ط.2
 .12أبو عبد هللا حممد بن أيب بكر ابن قيم اجلوزية ،إعالم املوقعني ،دار الكتاب العريب ،ط1418 ،2هـ 1998 -م.
 .13حممد بن إمساعيل ،صحيح البخاري ،حتقيق :حممد زهري بن انصر الناصر ،دار طوق النجاة ،ط1،1422ه.
 .14حممد سامل بن عبد احلي بن ددو ،االجتهاد املقاصدي منزلته وماهيته ،أحباث ووقائع املؤمتر العام الثاين والعشرين حول
مقاصد الشريعة وقضااي العصر.
 .15د .حممد سعيد رمضان البوطي ،ضوابط املصلحة يف الشريعة اإلسالمية ،مؤسسة الرسالة ،ط1402 ،4هـ 1982 -م.
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 .16أبو عبد هللا حممد بن يزيد القزويين ،سنن ابن ماجه ،احلديث رقم ( /2340كتاب األحكام) ،حتقيق :شعيب األرنؤوط
وآخرون ،دار الرسالة العاملية ،ط1،1430هـ 2009 -م.
 .17أبو حامد حممد بن حممد الغزايل ،املنخول ،حتقيق :الدكتور حممد حسن هيتو ،دار الفكر املعاصر -بريوت لبنان ،دار الفكر
دمشق – سورية ،ط3،1419هـ 1998 -م.
 .18حممد انصر الدين األلباين ،إرواء الغليل ،إشراف :زهري الشاويش ،املكتب اإلسالمي – بريوت ،ط1405 ،2هـ-
1985م.
 .19أبو القاسم حممود بن عمرو بن أمحد ،الزخمشري ،الفائق يف غريب احلديث واألثر ،حتقيق :علي حممد البجاوي -حممد أبو
الفضل إبراهيم ،دار املعرفة – لبنان ،ط.2
 .20مزاحم حممود الداموك ،االجتهاد املقاصدي يف النوازل " حبث مستل من أطروحة الدكتوراه للطالبة إسراء حممد سامل
املعاضيدي.
 .21مسلم بن احلجاج ،صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
 .22مها سعد إمساعيل الصيفي ،االجتهاد املقاصدي يف عصر اخللفاء الراشدين " حبث الستكمال متطلبات احلصول على
درجة املاجستري من كلية الشريعة والقانون ابجلامعة اإلسالمية بغزة ،لعام 1432هـ 2010 -م.
 .23موقعhttps://www.maghress.com/attajdid/9288 :
 .24د .نور الدين بن خمتار اخلادمي ،االجتهاد املقاصدي ،كتاب األمة ( سلسلة دورية تصدر كل شهرين عن وزارة األوقاف
والشئون اإلسالمية -قطر) ،العدد  ،65مجادى األوىل 1419هـ ،السنة الثامنة عشرة.
 .25د .يوسف القرضاوي ،السياسة الشرعية يف ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها ،مكتبة وهبة ،ط1419 ،1هـ 1998-م.
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أ .نورة بنت حوران العنزي

الاجتهاد املقاصدي عند أم املؤمنين عائشة رض ي هللا عنها دراسة تطبيقية

الملخص باللعظ الطربيظ
يهدؼ ىذا البحث اؼبوسوـ بػ " :االجتهاد عند أـ اؼبؤمنُت عائشة اهنع هللا يضر" إىل الكشف عن االجتهاد اؼبقاصدم عند أـ اؼبؤمنُت عائشة
اهنع هللا يضر ،كإبراز بياف معامل اجتهادىا اؼبقاصدم.
حيث سلك البحث اؼبنهج االستقرائي التحليلي الوصفي ،كاحتول البحث على مبحثُت :كجاء يف اؼببحث األكؿ التعريف
دبصطلحات البحث كاحتول على مطلبُت :األكؿ يف تعريف االجتهاد اؼبقاصدم كالثاين مشل ترصبة غبياة أـ اؼبؤمنُت عائشة اهنع هللا يضر
الشخصية ،كيف اؼببحث الثاين تناكؿ معامل االجتهاد اؼبقاصدم عند عائشة اهنع هللا يضر كللك يف مطلبُت :األكؿ من للاؿ ملازمتها الني
ﷺ كمعاصرهتا التنزيل كالثاين يف فقو النفس كاػبربة ابلواقع ،كقد يلتم ىذا البحث خباسبة ربتوم على النتائج.
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المػدمظ
اغبمدهلل العليم اػببَت مدبر األكواف لالق االنساف ميزه ابلعقل كرفع مكانتو ابلعلم ،كأعلى قدره ابلتوحيد ،كالصلاة كالسلاـ على
اؽبادم البشَت اؼببعوث رضبة للعاؼبُت دمحم بن عبدهللا ﷺ كعلى آلو كصحبو أصبعُت.
أما بعد:
فإف شرعنا اغبنيف جاء لصاحل البشرية صبعاء ،كللنهوض هبا كاالرتقاء ،كلتحقيق مصاحل الناس كافة يف الدنيا كاآللرة ،كقد كاف
قرب الصحابة من رسوؿ هللا

ﷺ

لو أثر يف الفهم كالتنزيل ؼبقاصد الشريعة ،فهم الذين عرفوا مقاصد الشريعة فحصلوىا كأسسوا

قواعدىا كأصلوىا ،1كعائشة اهنع هللا يضر أـ اؼبؤمنُت ىي أفقو نساءهﷺ كأعلمهن ،ككاف أكابر الصحابة يستفتوهنا ،كؽبا السبق يف فهم
مقاصد الشارع لقرهبا من النيﷺ من للاؿ اجتهاداهتا يف استنباط االحكاـ ،كؽبا النصيب األكرب يف مركايهتا عن رسوؿ هللاﷺ،
كلذلك كاف ؽبا تطبيقات عملية يف حياهتا ؼبقاصد الشريعة.
كمن ىنا رأيت أف يكوف موضوع كرقة البحث بعنواف :االجتهاد اؼبقاصدم عند أـ اؼبؤمنُت عائشة اهنع هللا يضر.
كهللا اسأؿ التوفيق كالسداد فيو.

 1الشاطي ،إبراىيم بن موسى .ادلوافقات يف أصول الشريعة ،ج ،1ص7
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أمهية البحث
ترجع أمهية البحث إىل عدة أمور منها:
 -1إجياد دراسة من للاؿ حبث علمي لربط فقو أـ اؼبؤمنُت عائشة اهنع هللا يضر دبا يتناسب مع مقاصد الشريعة.
 -2إبراز مكانة أـ اؼبؤمنُت عائشة اهنع هللا يضر يف االجتهاد كاستنباط األحكاـ.
إشكاليات البحث:
 -1ما مفهوـ االجتهاد اؼبقاصدم؟
 -2ما ىي معامل االجتهاد اؼبقاصدم عند أـ اؼبؤمنُت عائشة اهنع هللا يضر؟

منهجية البحث:
يسلك البحث على اؼبنهج االستقرائي التحليلي الوصفي ،حيث أنو يقوـ على تتبع كاستقراء كربليل معامل االجتهاد اؼبقاصدم عند
أـ اؼبؤمنُت عائشة اهنع هللا يضر.

خطة البحث
اؼبقدمة :كفيها أمهية كأىداؼ كإشكاليات كمنهجية البحث
اؼببحث األكؿ :التعريف دبفردات البحث ،كفيو مطلباف
اؼبطلب األكؿ :تعريف االجتهاد اؼبقاصدم
اؼبطلب الثاين :حياة أـ اؼبؤمنُت عائشة اهنع هللا يضر الشخصية
اؼببحث الثاين :معامل االجتهاد اؼبقاصدم عند أـ اؼبؤمنُت عائشة اهنع هللا يضر ،كفيو مطلباف
اؼبطلب األكؿ :ملازمة عائشة اهنع هللا يضر للني ﷺ كمعاصرة التنزيل
اؼبطلب الثاين :فقو النفس كاػبربة ابلواقع
اػباسبة كفيها أىم النتائج
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المبحث األول :التطريف بمغردات البحث ،وفيه مطلبان:
ادلطلب األول :تعريف االجتهاد ادلقاصدي:
أوال :تعريف االجتهاد:
أ -االجتهاد يف اللغة:
1
َّ ً
ين ىال ىًجي يدك ىف إًَّال يج ٍه ىد يى ٍم[ سورة
اعبيم كاؽباء كالداؿ ،اعبىهد أصلو اؼبشقة مث حيمل عليو ما يقاربو ،كاعبيهد الطاقة ،لقولو تعاىل  ىكالذ ى

التوبة ]79:

ب-االجتهاد يف االصطلاح :ىو بذؿ الوسع يف نيل حكم شرعي عملي بطريق االستنباط

2

اثنيا :تعريف ادلقاصد:
أ -اؼبقاصد يف اللغة:

صبع مقصد كىو مصدر ميمي للفعل قصد ،القاؼ كالصاد كالداؿ ،قصدتو قصدا كمقصدا أصوؿ ثلاثة تدؿ على عدة و
معاف منها:

االعتماد كاألىـُّ كإتياف الشئ ،3كاستقامة الطريق ،كالعدؿ كالوسط بُت الطرفُت .4
ب -أما تعريف اؼبقاصد يف االصطلاح
مل يتناكؿ السابقوف ما يتعلق بتعريف مستقل ؼبقاصد الشريعة ،كإف كانوا تناكلوه ضمن دراساهتم الفقهية كاألصولية ،كيدؿ لذلك
كجود عدة مفردات مقاصدية تدؿ على عنايتهم مثل الغاية كاألسرار كاؼبعاين ،كيضاؼ إىل للك اىتمامهم بذكر اؼبقاصد يف سياؽ
الدراسات الفقهية ،مثل تعليل األحكاـ كبياف مقاصدىا ً
كحكمها.
كتناكؿ اؼبعاصركف تعريف اؼبقاصد تعريفان مستقلان ،إل ظهرت عنايتهم ابعبانب التأصيلي للمقاصد ،كمن أبرزىا تعريف الطاىر بن

عاشور ؼبقاصد التشريع العامة ،5كتعريفو كذلك اؼبقاصد اػباصة يف أبواب اؼبعاملات.6

 1ابن فارس ،مقاييس اللغة ،ج ،1ص486
 2الزركشي ،البحر احمليط ،ج ،8ص228

 3ابن فارس ،مقاييس اللغة ،ج ،5ص95

 4ابن منظور ،لسان العرب ،ج ،3ص ()354-353
5

ابن عاشور ،دمحم الطاىر بن دمحم .مقاصد الشريعة اإلسالمية .احملقق :دمحم اغببيب ابن اػبوجة ،قطر ،كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسلامية1425 ،
ىػ 2004/ـ ،ج ،3ص165

 6ابن عاشور ،مقاصد الشريعة ،ج ،3ص402
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كلكره علاؿ الفاسي،1كتناكلو اػبادمي ،2كىذه التعريفات ال زبلو من االنتقادات كاالستطراد كالتطويل إال أهنا أتيت دبعاين متقاربة
من للاؿ بياف مدلوالتو كلكر شبرتو ،بل كييستخلص منها أف تعريف اؼبقاصد :ىو معاين األحكاـ الشرعية العملية اليت كضعها
الشارع إلدراؾ مصلحة اػبلق يف الدنيا كاآللرة.
كأما تعريف االجتهاد اؼبقاصدم ابعتباره مركبا ديكن القوؿ أبنو :بذؿ الفقيو كسعو يف استنباط معاين األحكاـ الشرعية العملية اليت
كضعها الشارع إلدراؾ مصلحة اػبلق يف الدنيا كاآللرة.
ادلطلب الثاين :حياة أم ادلؤمنني عائشة الشخصية:
 -1اظبها  :عائشة بنت أيب بكر الصديق بن أيب قحافة بن عامر بن عمرك بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤم،3
القرشية ،التيمية ،اؼبكية.4
 -2أمها :أـ ركماف بنت عمَت بن عامر بن دمهاف بن اغبارث بن غنم بن مالك بن كنانة

5

 -3كالدهتا :كلدت بعد اؼببعث أبربع سنُت أك طبس، 6كىي فبن كلد يف اإلسلاـ كمل تدرؾ اعباىلية.7
 -4أسرهتا :ييعد البيت الذم نشأت فيو أكؿ بيوت اؼبسلمُت ،ؼبولدىا يف اإلسلاـ قبل اؽبجرة بثماف سنُت أك كبوىا، 8كىاجر
بعائشة أبواىا فقالت اهنع هللا يضر (:مل أعقل أبوم إال كمها يديناف الدين ،كمل دير علينا يوـ إال أيتينا فيو رسوؿ هللا ﷺ ،طريف النهار:
بكرة كعشية)

9

 1الفاسي ،علاؿ .مقاصد الشريعة اإلسالمية ومكارمها .دار الغرب اإلسلامي ،ط1993 ،5ـ ،ص7
2

3

4

اػبادمي ،نور الدين بن ـبتار .االجتهاد ادلقاصدي حجيتو ضوابطو جماالتو .قطر ،كزارة األكقاؼ ،كتاب األمة ،سلسة دكرية ،ط،1
1419ىػ1998/ـ ،ج ،1ص ()53-52

ابن سعد ،دمحم بن سعد .الطبقات الكربى .ربقيق :دمحم عبد القادر عطا ،بَتكت  -لبناف ،دار الكتب العلمية ،ط1410 ،1ىػ1990/ـ ،ج،8
ص46

الذىي،دمحم بن أضبد .سري أعالم النبالء .ربقيق :ؾبموعة من احملققُت إبشراؼ الشيخ :شعيب األرانؤكط ،مؤسسة الرسالة ،ط،3
1405ىػ1985/ـ ،ج ،2ص135

 5ابن سعد ،الطبقات الكربى ،ج46، 8

 6ابن حجر ،أضبد بن علي .اإلصابة يف متييز الصحابة .ربقيق :عادؿ أضبد عبد اؼبوجود كعلى دمحم معوض ،بَتكت – لبناف ،دار الكتب العلمية ،ط،1
ط1415 ،1ىػ ،ج ،8ص231
7

السقاؼ ،علوم بن عبدالقادر .عائشة أم ادلؤمنني .الظهراف  -اؼبملكة العربية السعودية ،مؤسسة الدرر السنية للنشر ،ط1434، 1ق2013/ـ،
ص59

 8ابن حجر ،أضبد بن علي .فتح الباري يف شرح صحيح البخاري .بَتكت  -لبناف ،دار اؼبعرفة ،1379 ،ج ،7ص107

 9البخارم ،صحيح البخاري ،كتاب الصلاة ،ابب اؼبسجد يكوف يف الطريق من غَت ضرر ابلناس ،ج ،1ص ،102حديث رقم 476
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 -5زكاجها :ثبت أف الني ﷺ رأل زكاجو منها اهنع هللا يضر يف اؼبناـ ،فعن عائشة اهنع هللا يضر ،قالت :قاؿ يل رسوؿ هللا ﷺ  (:رأيتك يف اؼبناـ
جييء بك اؼبلك يف سرقة من حرير ،فقاؿ يل :ىذه امرأتك ،فكشفت عن كجهك الثوب فإلا أنت ىي ،فقلت :إف يك ىذا
من عند هللا ديضو)

1

كفاهتا :كاف موهتا اهنع هللا يضر يف للافة معاكية يف رمضاف سنة شباف كطبسُت، 2كأهنا اهنع هللا يضر أكصت عبد هللا بن الزبَت رضي هللا عنهما فقالت:
فقالت( :ال تدفٍت معهم كادفٍت مع صواحي ابلبقيع ال أزكى بو أبدا)

3

كيف ركاية أهنا قالت اهنع هللا يضر( :إين أحدثت بعد رسوؿ هللا ﷺ حداث ادفنوين مع أزكاجو)

4

 1البخارم ،صحيح البخاري ،كتاب النكاح ،ابب النظر إىل اؼبرأة قبل التزكيج ،ج ،7ص ،14حديث رقم 5125
 2ابن حجر ،فتح الباري ،ج 7ص107

 3البخارم ،صحيح البخاري ،كتاب اعبنائز ،ابب ما جاء يف قرب النيﷺ ،ج ،2ص ،103حديث رقم1391
 4اغباكم ،اؼبستدرؾ ،كتاب معرفة الصحابة ،ابب لكر الصحابيات ،ج ،4ص ،7رقم اغبديث[ 6717تلخيص الذىي :حديث صحيح على شرط
الشيخُت كمل خيرجاه]
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المبحث الثاني :مطالم االجتؼاد المػاصدي عند أم المؤمنين عائشظ رضي الله عنؼا،
وفيه مطلبان:
ىذا اؼببحث ىو اؼبقصود أصالة من البحث ،كىو أف الفقيو حباجة إىل معرفة مقاصد الشريعة كىو الكفيل بدكاـ أحكاـ الشريعة
اإلسلامية للعصور كاألجياؿ اليت أتت بعد عصر الشارع كاليت أتيت إىل انقضاء الدنيا ،1ليكوف لو منة اؼبمارسة كالتبع ؼبقاصد
الشريعة ما يكسبو قوة يفهم منها مراد الشرع من للك كما يناسب أف يكوف حكما لو يف للك احملل كإف مل يصرح بو.2
كاعتناء الصحابة ابؼبقاصد مل يكن ؼبنهج يضبط ؽبم عملية االجتهاد يف استنباط األحكاـ ،بل كاف دبجموع مصادر أىلتهم
الكتساب للك فهم القدكة ؽبذه األمة ،كمعامل االجتهاد اؼبقاصدم عند أـ اؼبؤمنُت اهنع هللا يضر توفرت كوهنا زكج الني ﷺ ،كبلغت ىذه
اؼبنزلة أف البيئة كانت لصبة مهيأة للغرس كالبناء لتكوين معامل اجتهادىا كتنمية ملكاهتا الفقهية.
ادلطلب األول :مالزمة عائشة اهنع هللا يضر للنيب ﷺ ومعاصرة التنزيل
ساىم قرب عائشة اهنع هللا يضر للنيﷺ أف تكوف أكثر أمهات اؼبؤمنُت ركاية للحديث ،ككذلك ىي من الصحابة اؼبكثرين يف الركاية،
لركايتها عنوﷺ علما كثَتا ،طيبا مباركا فيو ،حيث يبلغ مسند عائشة ألفُت كمائتُت كعشرة أحاديث ،اتفق ؽبا البخارم كمسلم
على :مائة كأربعة كسبعُت حديثا كانفرد البخارم أبربعة كطبسُت ،كانفرد مسلم بتسعة كستُت.3
لذا كاف ألـ اؼبؤمنُت عائشة اهنع هللا يضر اغبظوة يف ملازمتها للني كمعاصرة التنزيل أف ربقق ؽبا:
 -1علمها ابلقرآف الكرم.
 -2علمها ابغبديث الشريف.
 -3اجتهاداهتا الفقهية.
كإف فبا يدؿ على علمها ابلقرآف قوؽبا اهنع هللا يضر( :إمنا نزؿ أكؿ ما نزؿ منو سورة من اؼبفصل ،فيها لكر اعبنة كالنار ،حىت إلا اثب الناس
إىل اإلسلاـ نزؿ اغبلاؿ كاغبراـ ،كلو نزؿ أكؿ شيء :ال تشربوا اػبمر ،لقالوا :ال ندع اػبمر أبدا ،كلو نزؿ :ال تزنوا ،لقالوا :ال ندع

 1ابن عاشور ،مقاصد الشريعة ،ج ،3ص41

 2السبكي ،علي بن عبدالكايف .اإلهباج شرح ادلنهاج .بَتكت – لبناف ،دار الكتب العلمية1416 ،ىػ1995/ـ ،ج ،1ص8
 3الذىي ،سري أعالم النبالء ،ج ،2ص ()139/135
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اعةي أ ٍىد ىى ٰى ىكأ ىىمُّر[ سورة القمر ]46 :كما نزلت
اعةي ىم ٍو ًع يد يى ٍم ىك َّ
الزان أبدا ،لقد نزؿ دبكة على دمحم ﷺ كإين عبارية ألعب بى ًل َّ
الس ى
الس ى

سورة البقرة كالنساء إال كأان عنده).1

فصحبتها للرسوؿ ﷺ كمشاىدهتا للتنزيل ساعدهتا على معرفة ترتيب نزكؿ اآلايت كم ٌكنتها من فهم مقاصد الشريعة كاإلؼباـ بعلم
مقاصد اؼبكلفُت كأحواؽبم ،كأف ىذه الشريعة إمنا جاءت إلصلاح حاؿ العباد يف العاجل كاآلجل ،كأف ىذا الصلاح ال يتحقق إال
إبصلاح العقيدة مع اطمئناف النفس كقبوؽبا ؽبذا الدين ،كمن مثٌ االنقياد كاالنصياع ألحكامو من حلاؿ كحراـ.
كمن أمثلة معاصرهتا تنزيل الوحي سبب نزكؿ آية التيمم ،ما جاء عن عائشة اهنع هللا يضر( ،أهنا استعارت من أظباء قلادة فهلكت فأرسل
رسوؿ هللا

ﷺ

انسا من أصحابو يف طلبها ،فأدركتهم الصلاة ،فصلوا بغَت كضوء ،فلما أتوا الني ﷺشكوا للك إليو ،فنزلت آية

التيمم ،فقاؿ أسيد بن حضَت :جزاؾ هللا لَتا ،فوهللا ما نزؿ بك أمر قط ،إال جعل هللا لك منو ـبرجا ،كجعل للمسلمُت فيو
بركة).2
كعندما مات الني ﷺ كاف ؽبا اهنع هللا يضر كبو شبانية عشر عاما ،كقد حفظت عنو شيئا كثَتا كعاشت بعده قرابة من طبسُت سنة ،فأكثر
الناس األلذ عنها كنقلوا عنها من األحكاـ كاآلداب شيئا كثَتا ،حىت قيل :إف ربع األحكاـ الشرعية منقوؿ عنها اهنع هللا يضر ،3قاؿ
عطاء :4كانت عائشة أفقو الناس كأحسن الناس رأاي يف العامة.5
كحفاظ السنة ،كأتيت ىي يف اؼبرتبة الرابعة عند اؼبكثرين من الصحابة الذين تبلغ
كما تيعد أـ اؼبؤمنُت عائشة من كبار احملدثُت ي
ركاايهتم اآلالؼ .6كعن أيب موسى 7قاؿ( :ما أشكل علينا أصحاب رسوؿ هللا ﷺ حديث قط فسألنا عائشة ،إال كجدان عندىا
منو علمان) 8ككاف الصحابة مهنع هللا يضر يقصدكف عائشة اهنع هللا يضر ؼبراجعة ؿبفوظاهتم لتصحح ؽبم ما ألطأكا يف حفظو ،فقد كاف أبو ىريرة
 1البخارم ،صحيح البخاري ،كتاب فضائل القرآف ،ابب أتليف القرآف ،ج ،6ص ،185حديث رقم4993

 2البخارم ،صحيح البخاري ،كتاب أصحاب النيﷺ ،ابب فضل عائشة اهنع هللا يضر ،ج ،5ص ،29حديث رقم / 3773مسلم ،صحيح مسلم ،كتاب
اغبيض ،ابب التيمم ،ج ،1ص  ،279حديث رقم 367
 3ابن حجر ،فتح الباري ،ج 7ص107

 4عطاء بن أيب رابح ،مفيت اغبرـ ،كاف ثقة فقيها ،عاؼبا كثَت اغبديث ،تويف يف مكة سنة 115ىػ ،عاش  88سنة ،الذىي ،سري أعالم النبالء ،ج،5
ص ()78،80،88
 5ابن حجر ،اإلصابة يف متييز الصحابة ،ج ،8ص233

 6الزركشي ،دمحم بن هبادر .اإلجابة دلا استدركت عائشة على الصحابة .ربقيق كزبريج :رفعت فوزم عبد اؼبطلب ،القاىرة –مصر ،مكتبة اػباقبي ،ط1
1421،ىػ2001/ـ ،ص/11الندكم ،سرية السيدة عائشة أم ادلؤمنني اهنع هللا يضر ،ص ( )244-242بتصرؼ

 7عبدهللا بن قيس بن األشعرم ،أسلم دبكة كىاجر إىل أرض اغببشة ،تويف سنة 52ىػ يف للافة معاكية ،ابن سعد ،الطبقات الكربى ،ج ،4ص (-78
()79،87-78
 8الًتمذم ،سنن ،كتاب اؼبناقب ،ابب فضل عائشة اهنع هللا يضر ،ج ،5ص ،705حديث رقم [ 3883كقاؿ فيو :حديث حسن غريب]
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حيدث كيقوؿ( :اظبعي اي ربة اغبجرة اظبعي اي ربة اغبجرة كعائشة تصلي ،فلما قضت صلاهتا ،قالت لعركة :أال تسمع إىل ىذا
كمقالتو آنفا؟ إمنا كاف الني ﷺ حيدث حديثا ،لو عده العاد ألحصاه) 1كمراده يف للك تقوية اغبديث إبقرارىا للك كسكوهتا
عليو.2
كمن سباـ كرع أمنا عائشة اهنع هللا يضر ،أهنا إلا مل يكن عندىا علم ابغبديث أك شكت يف ثبوتو ،فإهنا تتوقف كال ذبيب سائلو ،بل ترشده
إىل سؤاؿ من تتوسم فيهم من الصحابة اإلطلاع على اغبديث أك حكم اؼبسألة ،كما فعلت ؼبا يسئلت عن اؼبسح على اػبفُت
فقالت :عليك اببن أيب طالب ،فسلو فإنو كاف يسافر مع رسوؿ هللا .3
كقد بلغت اهنع هللا يضر اؼبكانة العالية يف أف تكوف صاحبة االجتهاد اؼبطلق ،4الستقلاؽبا ابلفتول يف للافة أيب بكر كعمر إىل أف ماتت،5
ماتت ،5فهي أفقو نساء األمة على اإلطلاؽ ،6قاؿ قبيصة بن لؤيب :كانت عائشة أعلم الناس يسأؽبا أكابر الصحابة .7كقاؿ
الزىرم :8لو صبع علم عائشة إىل علم صبيع أمهات اؼبؤمنُت كعلم صبيع النساء ،لكاف علم عائشة أفضل.9
ؽبذا تعد أـ اؼبؤمنُت من الصحابة اؼبكثرين من الفتيا ،10ألهنا حينما يسئلت اهنع هللا يضر فيما ترل يف التبتل؟ قالت( :فلا تفعل ،أما ظبعت
11
ً
اجا ىكلي ًٌريَّةن[سورة الرعد ]38 :فلا تتبتل)
هللا عزكجل يقوؿ ىكلىىق ٍد أ ٍىر ىس ٍلنىا ير يس نلا ًٌمن قىػٍبل ى
ك ىك ىج ىع ٍلنىا ىؽبيٍم أ ٍىزىك ن
 1مسلم ،صحيح مسلم ،كتاب الزىد ،ابب التثبت يف اغبديث كحكم كتابة العلم ،ج ،4ص ،2298حديث رقم 2493
 2الدليل ،موسوعة فقو عائشة ،ص ()87-86

 3مسلم ،صحيح مسلم ،كتاب ،ابب التوقيت يف اؼبسح على اػبفُت ،ج ،1ص ،232حديث رقم 276
 4اجملتهد اؼبطلق :ىو استقلالو إبدراكو لألحكاـ الشرعية من األدلة الشرعية العامة كاػباصة كأحكاـ اغبوادث منها مع حفظو ألكثر الفقو كال يقلد أحدا
كال يت قيد دبذىب أحد ،كفهم أكثر الفقو كأصولو كأدلتو يف مسائلو إلا كانت لو أىلية اتمة ديكنو معرفة أحكاـ الشرع فيها ابلدليل كسائر الوقائع ،ابن

ضبداف ،أضبد بن ضبداف .صفة الفتوى وادلفيت وادلستفيت .احملقق :دمحم انصر الدين األلباين ،بَتكت – لبناف ،اؼبكتب اإلسلامي ،ط1397، 3ىػ،

ص ()16-15

 5الذىي ،سري أعالم النبالء ،ج ،5ص55

 6الذىي ،سري أعالم النبالء ،ج ،2ص135

 7األصبهاين ،حلية األولياء ،ج ،2ص49
 8دمحم بن مسلم بن عبيد هللا بن شهاب الزىرم الفقيو أبو بكر ،كلد سنة 58ق ،أحد األئمة االعلاـ كعامل اغبجاز كالشاـ ،كتويف سنة 124ق ،ابن
حجر .هتذيب التهذيب .اؽبند ،مطبعة دائرة اؼبعارؼ النظامية ،ط1326 ،1ىػ ،ج ،9ص/445ابن سعد ،الطبقات الكربى ،ج ،5ص356

 9ابن حجر ،اإلصابة يف متييز الصحابة ،ج ،8ص233

 10ابن حزـ ،علي بن أضبد .اإلحكام يف أصول األحكام .احملقق :أضبد دمحم شاكر ،قدـ لو :أ.د.إحساف عباس ،بَتكت – لبناف ،دار اآلفاؽ اعبديدة،
ج ،5ص92

 11النسائي ،سنن النسائي ،كتاب النكاح ،ابب النهي عن التبتل ،ج ،6ص ،60حديث رقم [ 3216حكم األلباين :صحيح إف كاف اغبسن ظبعو من
سعد موقوؼ] اللفظ للنسائي/الًتمذم ،سنن ،كتاب أبواب النكاح ،ابب ما جاء يف النهي عن التبتل ،ج ،3ص ،385حديث رقم 1028
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اَّلل تعاىل
اَّلل ﷺ الذم أمره َّ
جاء اجتهاد أـ اؼبؤمنُت اهنع هللا يضر النهي عن التبتل من للاؿ استدالؽبا ابآلية ،كأف فيو اؼبخالفة ؽبدم رسوؿ َّ
1
ً
ً
ص ًٌوتٍ ىن ،فقالت( :ال تي ٍد ًل ٍلنىػ ىها علي إال أف
ابالقتداء ابألنبياء كالرسل الذين قبلو  .حُت أ ييدل ىل عليها اهنع هللا يضر جبا ًرية كعليها ىج ىلاج يل يي ى
2
ً
س)
تقطعوا جلاجلها ،كقالت :ظبعت رسوؿ هللا ﷺ يقوؿ :ال تى ٍد يل يل الٍ ىم ىلائ ىكةي بػىٍيػتنا فيو ىجىر ه
من للاؿ اجتهادىا يف فهم النصوص قاست اهنع هللا يضر صوت اػبلخاؿ على اعبرس ،كدلت معرفتها اهنع هللا يضر كراىة دلوؿ اعبارية عليها كيف
رجلها جلاجل ،للنهي الوارد من رسوؿ هللاﷺ قياسان على صوت اعبرس الذم دينع من دلوؿ اؼبلائكة ألنو من مزامَت الشيطاف.
كالعلة اعبامعة بينهما أف كلامها لا صوت فلم يذبوز لبسو ،كأنو مظنة لتحقيق اؼبصلحة اؼبًتتبة من تشريع األحكاـ جبلب اؼبنافع أك
بدرء اؼبفاسد على اغبكم اؼببٍت على العلة.3
ادلطلب الثاين :فقو النفس واخلربة ابلواقع
فقو النفس :ىي صفة جبلية يف النفس تكسب صاحبها قدرة التصرؼ يف موارد االجتهاد على يسَت من غَت معاانة .4كىي أحد
صفات اجملتهدين يف معرفة الفقو كأحكامو ،5كملامح فقو النفس ال تطلق إال على من كاف كاسع االطلاع قوم النفس كاإلدراؾ لا
لا لكؽ فقهي سليم كإف كاف مقلدان ،6شديد الفهم ابلطبع ؼبقاصد الكلاـ ،لم اؼبلكة الصحيحة لتتبع ألفاظ الوحيُت الكتاب
كالسنة كاستخراج اؼبعاين منهما ،7كالتدرب على مآلذ الظنوف يف ؾباؿ األحكاـ فهو أنفس صفات علماء الشريعة .8فعن ىشاـ
بن عركة قاؿ :ما رأيت أحدا من الناس أعلم ابلقرآف كال بفريضة كال حبلاؿ كحراـ كال بشعر كال حبديث العرب كال النسب من
عائشة اهنع هللا يضر .9كقد أشبر فقو النفس يف معامل اجتهاد أـ اؼبؤمنُت اهنع هللا يضر اؼبقاصدم أف ربقق ؽبا التهيئة ابالستعداد العقلي كالفطرم

 1الولوم ،دمحم بن علي .ذخرية العقىب يف شرح اجملتىب .دار آؿ بركـ للنشر كالتوزيع ،ط1424،1ىػ2003/ـ ،ج ،27ص42

 2أبو داكد ،سليماف بن االشعث .سنن أيب داود .ربقيق :دمحم ؿبيي الدين عبد اغبميد ،صيدا – لبناف ،اؼبكتبة العصرية ،كتاب اػبامت ابب ما جاء يف
اعبلاجل ،ج ،4ص ،92حديث رقم [4321حكم األلباين :حسن]
 3اػبادمي ،علم ادلقاصد ،ص 20بتصرؼ

 4الريسوين ،قطب بن اؼبنتصر .فقو النفس :دراسة يف ادلفهوم والرافد واألثر ،ؾبلة الشريعة كالدراسات اإلسلامية ،جامعة الكويت – الكويت ،اجمللد
 ،32العدد2017، 110ـ ،ص389
 5العطار ،حسن بن دمحم .حاشية العطار على شرح اجلالل احمللي على مجع اجلوامع .دار الكتب العلمية ،ب ت ،ج ،2ص422
 6كزارة االكقاؼ كالشؤكف اإلسلامية ،ادلوسوعة الفقهية الكويتية ،ج ،1ص15
 7الزركشي ،البحر احمليط ،ج ،8ص272

 8اعبويٍت ،الغياثي ،احملقق :عبد العظيم الديب ،مكتبة إماـ اغبرمُت ،ط1401 ،2ق ،ص404

 9األصبهاين ،حلية األولياء ،ج ،2ص/ 49الذىي ،دمحم بن أضبد .تذكرة احلفاظ .بَتكت – لبناف ،دار الكتب العلمية ،ط1419، 1ىػ1998/ـ،
ج ،1ص25
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كالركحي :ؽبذا نوقن َّ
يخ
ابللا لتاريخ اؼبرأة
العلمي يف اإلسلاـ ،بل إف عبقريَّتها كحدىا كفيلةه دبلء اتر و
ت ن
أف حياة ًٌأـ اؼبؤمنُت بػىنى ٍ
ؾبدا ن
ًٌ
كامل ،فلا قبد يف عبقرَّايت الرجاؿ كالنًٌساء يف تواريخ األمم ما يداين مكانةى ًٌأـ اؼبؤمنُت اهنع هللا يضر.1
فقد كلدت أـ اؼبؤمنُت عائشة اهنع هللا يضر يف أسرة مسلمة كعاشت يف بيت النبوة ،فكانت العربية يف لساهنا كبلغت من الفصاحة كالبياف
لركهتا ،حيث قاؿ عنها موسى بن طلحة( :2ما رأيت أحدان أفصح من عائشة).3
أمر من الصرب ففي لطبتها يوـ اعبمل ،4عن األحنف بن قيس ،قاؿ( :ظبعت
كؽبا اهنع هللا يضر لساف فصيح ،كبياف أدىى من السحر ك ٌ
لطبة أيب بكر الصديق ،كعمر بن اػبطاب ،كعثماف بن عفاف ،كعلي بن أيب طالب مهنع هللا يضر كاػبلفاء ىلم جرا إىل يومي ىذا ،فما
ظبعت الكلاـ من فم ـبلوؽ أفخم كال أحسن منو من يف عائشة اهنع هللا يضر)

5

كلقد أضفى كجود عائشة اهنع هللا يضر يف بيت النبوة الركح اإلديانية ،اليت سبأل قلب اإلنساف نورا كىدل ديكنو من النظر إىل األشياء بنور
هللا ،الذم جيعل اؼبرء يفهم ما كراء األمور من معاين. 6
فكانت اهنع هللا يضر كثَتة العبادة مداكمة عليها كمواظبة على النوافلٌ ،قوامة صوامة كثَتة الذكر كاالستغفار كاالشتغاؿ ابلقرآف الكرم ،أف

عبد هللا بن أيب موسى ،قاؿ( :أرسلٍت مدرؾ أك ابن مدرؾ إىل عائشة أسأؽبا عن أشياء ،فإلا ىي تصلي الضحى ،فقلت :أقعد حىت
تفرغ ،فقالوا :ىيهات)

7

كأهنا كانت اهنع هللا يضر تراجع النيﷺ فيما تسمع ،فمما كرد عنو ﷺ أنو قاؿ( :من حوسب عذب ،قالت عائشة :فقلت أكليس يقوؿ هللا
ب ًح ىس نااب يى ًس نَتا [ االنشقاؽ ]8 :قالت :فقاؿ :إمنا للك العرض كلكن من نوقش اغبساب يهلك).8
تعاىل فى ىس ٍو ى
ؼ يحيى ى
اس ي

 1الندكم ،سرية السيدة عائشة ،ص9

 2موسى بن طلحة بن عبيدهللا التيمي اؼبدين ،نزيل الكوفة ،أحد الفصحاء ،تويف سنة103ىػ ،الذىي ،سري أعالم النبالء ،ج ،4ص366، 364
3

الًتمذم ،سنن الرتمذي ،كتاب ،ابب فضل عائشة ،ج ،5ص ،705حديث رقم / 3884اغباكم ،اؼبستدرؾ ،كتاب معرفة الصحابة ،ابب لكر
الصحابيات من أزكاج رسوؿ هللا ،ج ،4ص ،12حديث رقم 6735

 4انظر :ابن عبد ربو ،أضبد بن دمحم .العقد الفريد .بَتكت – لبناف ،دار الكتب العلمية ،ط1404، 1ىػ ،ج ،4ص ()216-215
 5اغباكم ،ادلستدرك ،كتاب معرفة الصحابة ابب لكر الصحابيات من أزكاج رسوؿ هللا ،ج ،4ص ،12حديث رقم 6732
 6الدليل ،موسوعة فقو عائشة ،ص82

 7ابن حنبل ،مسند أمحد ،مسند الصديقة عائشة ،ج ،41ص ،419حديث رقم24945

8البخارم ،صحيح البخاري ،كتاب العلم ،ابب من ظبع شيئا فلم يفهمو فراجع فيو حىت يعرفو ،ج ،1ص ،32حديث رقم 103
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كأيضان فهمها الدقيق كعقليتها الفطنة ،أف تلحظ عندما سألت امرأة الني ﷺ كيف تغتسل من اغبيض؟ قاؿ( :أتلذين فرصة
فبسكة فتوضئُت هبا ،قالت :كيف أتوضأ هبا اي رسوؿ هللا؟ قاؿ الني ﷺ :توضئي قالت :كيف أتوضأ هبا اي رسوؿ هللا؟ قاؿ الني
ﷺ :توضئُت هبا قالت عائشة :فعرفت الذم يريد رسوؿ هللا ﷺ ،فجذبتها إيل فعلمتها)

1

كمن تقواىا كحرصها على األمر ابؼبعركؼ كالنهي عن اؼبنكر ،أهنا عندما دللت حفصة بنت عبد الرضبن على عائشة أـ اؼبؤمنُت
كعلى حفصة طبار رقيق فشقتو عائشة ككستها طبارا كثيفا

2

إف قياـ شبرات االجتهاد اؼبقاصدم عند أـ اؼبؤمنُت عائشة اهنع هللا يضر خبربهتا ابلواقع يتجلى بتجدد اؼبسائل كالوقائع اليت ال تنحصر،
كنصوص الكتاب كالسنة ؿبدكدة كؿبصورة ،كاالجتهاد ىو الوسيلة الوحيدة اليت تؤكد صلاحية الشريعة اإلسلامية لكل زماف
كمكاف ،كتبُت لصائص الشريعة كظباهتا ككاقعيتها كمركنتها كقدرهتا على التطبيق كؾباراهتا لتطور اغبياة.3
كيظهر للك يف منع عائشة اهنع هللا يضر النساء من اػبركج إىل اؼبساجد إلا حدث يف الناس الفساد يف قوؽبا( :لو أدرؾ رسوؿ هللا ﷺ ما
أحدث النساء ؼبنعهن كما منعت نساء بٍت إسرائيل)

4

ما جيلي بوضوح فهمها للواقع ،فقد رأت اهنع هللا يضر أف ما حدث يقتضي تغيَت اغبكم السابق حينما كاف الصلاح عاما كالقلوب عامرة
ابإلدياف فلو استمر اغبكم مع تغيَت اغباؿ ألدل إىل مفسدة عظيمة تزيد على ما جيلبو اػبركج عن اؼبصلحة من تعليم الدين كإدراؾ
فضل اعبماعة

5

فقد شاىدت من القواعد الدينية اؼبقتضية غبسم مواد الفساد كاألكىل يف ىذا الباب أف ينظر إىل ما خيشى منو الفساد فيجتنب
إلشارتو ﷺ إىل للك دبنع الطيب كالتزين.6

 1البخارم ،صحيح البخاري ،كتاب االعتصاـ ابلكتاب كالسنة ،ابب األحكاـ اليت تعرؼ ابلدالئل ،ج ،9ص ،109حديث رقم7357

 2مالك ،موطأ مالك  ،كتاب اللباس ،ابب ما يكره للنساء لبسو من الثياب ،ج ،2ص ،913حديث رقم/ 6البيهقي ،السنن الكربى ،كتاب الصلاة،
ابب الًتغيب يف أف تكثف ثياهبا ،ج ،2ص ،332حديث رقم 3265
 3الصنعاين ،دمحم بن إظباعيل .إرشاد النقاد إىل تيسري االجتهاد .احملقق :صلاح الدين مقبوؿ أضبد ،الكويت ،الدار السلفية ،ط1405، 1ق ،ص11
/الزحيلي ،الوجيز يف أصول الفقو اإلسالمي ،ج ،2ص ()302-301

 4البخارم ،صحيح البخاري ،كتاب اآللاف ،ابب لركج النساء إىل اؼبساجد ابلليل كالغلس ،ج ،1ص ،173حديث رقم [ 869ما أحدث النساء:
من إظهار الزينة كرائحة الطيب كحسن الثياب ككبو للك]
 5شلي ،تعليل األحكام ،ص39

 6ابن بطاؿ ،شرح صحيح البخاري ،ج ،2ص/ 471الكرماين ،الكواكب الدراري ،ج ،5ص/ 208العيٍت عمده القاري ،ج ،6ص159
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كإف إجراء األحكاـ اليت مدركها العوائد مع تغَت تلك العوائد للاؼ اإلصباع كجهالة يف الدين ،بل كل ما ىو يف الشريعة يتبع
العوائد يتغَت اغبكم فيو عند تغَت العادة إىل ما تقتضيو العادة اؼبتجددة

1

كمن للك فقو عائشة اهنع هللا يضر ابلواقع قوؽبا( :إلا جاكزت اؼبرأة طبسُت سنة مل تر يف بطنها قرة عُت) 2ككذلك قوؽبا اهنع هللا يضر( :إلا بلغت
طبسُت سنة لرجت من حد اغبيض) 3فقد اعتمدت اهنع هللا يضر يف ىذا اغبكم على غالب نساء عصرىا كما كاف سائدا يف بيئتها اليت
عاشت هبا ،ككذلك ترل أف اؼبرأة إلا بلغت تسع سنُت فهي ابلغة جيب عليها اغبجاب كغَته من األحكاـ الشرعية.

 1القرايف ،أضبد بن ادريس .اإلحكام يف متييز الفتاوى عن األحكام وتصرفات القاضي واإلمام .اعتٌت بو :عبد الفتاح أبو غدة ،بَتكت  -لبناف ،دار
البشائر اإلسلامية للطباعة كالنشر كالتوزيع ،ط1416، 2ىػ 1995/ـ ،ص218
 2السرلسي ،دمحم بن أضبد .ادلبسوط .بَتكت  -لبناف ،دار اؼبعرفة ،ب ط 1414،ىػ1993/ـ ،ج ،6ص27
 3ابن قدامو ،عبد هللا بن أضبد .ادلغين .مكتبة القاىرة ،ب ط 1388،ىػ 1968/ـ ،ج ،1ص263
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الخاتمظ
التم ىذا البحث أبىم النتائج اليت توصلت إليها كىي:
 -1إؼباـ أـ اؼبؤمنُت اهنع هللا يضر يف أسباب النزكؿ كتدرج كقائع التشريعات كمشاىدهتا األحداث بتجدد األحواؿ كتغَت الظركؼ يف كوهنا
زكج الني ﷺ اليت سبد اجتهادىا دبعرفة بواطن أسرار التشريع كفهمها إايىا.
 -2نضوج ملكاهتا الفقهية أظهرت أىليتها يف االجتهاد ككشفها عن مقاصد التشريع كربط النصوص يف الواقع على أسس
صلاحيتها لكل زماف كمكاف.
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 .14اػبادمي ،نور الدين بن ـبتار .االجتهاد ادلقاصدي حجيتو ضوابطو جماالتو ،قطر ،كزارة األكقاؼ ،كتاب األمة ،سلسة دكرية ،ط،1
1419ىػ1998/ـ
 .15اػبادمي ،نور الدين بن ـبتار .علم ادلقاصد الشرعية .اؼبملكة العربية السعودية ،دار العبيكاف ،ط2014، 6ـ1435-ق
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 .20الريسوين ،قطب بن اؼبنتصر .فقو النفس :دراسة يف ادلفهوم والرافد واألثر ،ؾبلة الشريعة كالدراسات اإلسلامية ،جامعة الكويت – الكويت،
اجمللد  ،32العدد2017 ،110ـ ،ص389
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اػباقبي ،ط 1421 ،1ىػ  2001 /ـ
 .24السبكي ،علي بن عبدالكايف .اإلهباج شرح ادلنهاج .دار الكتب العلمية ،بَتكت-لبناف1416 ،ىػ  1995/ـ
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 .32ابن عاشور ،دمحم الطاىر.

مقاصد الشريعة اإلسالمية .احملقق :دمحم اغببيب ابن اػبوجة ،كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسلامية ،قطر،

1425ىػ 2004/ـ
 .33العطار ،حسن بن دمحم .حاشية العطار على شرح اجلالل احمللي على مجع اجلوامع .دار الكتب العلمية ب ط ،ب ت
 .34العيٍت ،ؿبمود بن أضبد .عمدة القاري شرح صحيح البخاري .بَتكت– لبناف ،دار إحياء الًتاث العريب ،ب ت
 .35ابن فارس ،أضبد القزكيٍت .مقاييس اللغة .دار الفكر1979،ـ
 .36الفاسي ،علاؿ .مقاصد الشريعة اإلسالمية ومكارمها .دار الغرب اإلسلامي ،ط1993، 5ـ
 .37ابن قدامو ،عبدهللا بن أضبد .ادلغين .مكتبة القاىرة ،ب ط 1388،ىػ 1968/ـ
 .38القرايف ،أضبد بن ادريس .اإلحكام يف متييز الفتاوى عن األحكام وتصرفات القاضي واإلمام .اعتٌت بو :عبد الفتاح أبو غدة ،بَتكت  -لبناف،
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 .39ابن القيم ،دمحم بن أيب بكر .إعالم ادلوقعني عن رب العادلني .قدـ لو كعلق عليو كلرج أحاديثو كآاثره :أبو عبيدة مشهور بن حسن آؿ سلماف،
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 .40الكرماين ،دمحم بن يوسف .الكواكب الدراري يف شرح صحيح البخاري .بَتكت-لبناف ،دار إحياء الًتاث العريب ،ط1356 :1ىػ 1937/ـ،
ط1401 :2ىػ1981/ـ
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الاجتهاد املقاصدي عند أم املؤمنين عائشة رض ي هللا عنها دراسة تطبيقية

 .41مالك ،مالك بن أنس .موطأ اإلمام مالك .صححو كرقمو كلرج أحاديثو كعلق عليو :دمحم فؤاد عبد الباقي ،بَتكت – لبناف ،دار إحياء الًتاث
العريب1406 ،ىػ1985 /ـ
 .42مسلم ،مسلم بن اغبجاج .ادلسند الصحيح ادلختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول هللا ﷺ=صحيح مسلم .احملقق :دمحم فؤاد عبد الباقي،
بَتكت – لبناف ،دار إحياء الًتاث العريب
 .43ابن منظور ،دمحم بن مكرـ .لسان العرب .بَتكت– لبناف ،دار صادر ،ط1414 ،3ىػ
 .44الندكم ،السيد سليماف .سرية السيدة عائشة أم ادلؤمنني اهنع هللا يضر .دار القلم ،دمشق-سوريو ،ط1424 ،1ىػ2003/ـ
 .45النسائي ،أضبد بن شعيب .اجملتىب من السنن = السنن الصغرى للنسائي .ربقيق :عبد الفتاح أبو غدة ،حلب – سوريو ،مكتب اؼبطبوعات
اإلسلامية ،ط1406 ،2ق1986 /ـ
 .46كزارة االكقاؼ كالشؤكف اإلسلامية .ادلوسوعة الفقهية الكويتية.
 .47الولوم ،دمحم بن علي .ذخرية العقىب يف شرح اجملتىب .دار آؿ بركـ للنشر كالتوزيع ،ط1424 ،1ىػ2003/ـ
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املؤمتر الدولي العلني التاسع حتت شعار
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دراسةىمقارنة:ىمسالكىالتقصودىصندىاإلمامى

الشاطبيىومحمدىالطاهرىابنىصاشور
إعداد:
أ .مريه بنت عبداهلل الشريف
باحث دراسات عليا (ماجستري)
جامعة الشارقة – كلية الدراسات العليا
كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية  -قسه الفكه وأصوله
املشرف :د .حمند عنر مساعي
Email: omesa1988@gmail.com

Ref: 9/2019/802

أ .مريم بنت عبد هللا الشريف

دراسة مقارنة :مسالك التقصيد عند إلامام الشاطبي ودمحم الطاهر ابن عاشور

المقدمة:
احلمد هلل عامل الغيب واحلمد هلل ميسر األمر ومقدره ،وأمحد هللا وأشكره على نعمو اخلفية واجللية.
والصالة والسالم على أشرف خلق هللا سيد األانم شفيعنا وحبيبنا دمحم بن عبد هللا خامت الرسل والنبيُت وعلى آلو وصحبو الطيبُت
األطهار.
أما بعد..
أنزلت الشريعة اإلسالمية رمحة للعادلُت وىداية للناس أمجعُت ،وفيها حبار من العلوم ولكل منها أىلو ،وما سنتناولو ف ىذا البحث
سلتص يف علم األصول وىو معرفة مسالك أو طرق الكشف عن قصد الشارع من تشريع األحكام عند عادلُت من علماء األمة
اإلسالمية يف عصرين سلتلفُت ،ومها اإلمام الشاطيب ودمحم الطاىر ابن عاشور رمحهما هللا ،زلاولة اجياد وجو التوافق واالختالف
بينهما يف الوسائل والطرق اليت تقودىم دلعرفة قصد الشارع من تشريع احلكم (وسائل الكشف عن مقاصد الشارع).
أمهية املوضوع:
 -1ينبغي على اجملتهد والباحث أن يعلم ابلوسائل وطرق الكشف عن مقاصد الشريعة السامية كوهنا تساعده يف تذييل الصعاب
اليت تواجهو عند االفتاء والدراسات وتبسيطها للعوام.
 -2معرفة مسالك التقصيد توسع إدراك اجملتهد وتساىم يف حتريك عجلة الفقو والتخلص من اجلمود الشرعي.
 -3التعرف على عادلُت من علماء األمة اإلسالمية الذين فصلوا وطوروا األدوات اليت تساعد يف الكشف عن مقاصد الشريعة،
وسعوا يف تطوير العلم ادلقاصدي وتدوينو.
منهجية البحث:
 منهج استقرائي:ذلك من خالل استقراء النظرايت والقواعد اليت وضعها العلماء الشاطيب وابن عاشور رمحهم هللا لبيان مسالك التقصيد اخلاصة
هبم.
 منهج حتليلي:يكون يف بيان أوجو التشابو واالختالف بُت مسالك التقصيد عند الشاطيب وابن عاشور رمحهما هللا.

155

أ .مريم بنت عبد هللا الشريف

دراسة مقارنة :مسالك التقصيد عند إلامام الشاطبي ودمحم الطاهر ابن عاشور

خطة البحث:
ادلقدمة وفيها:
 أمهية ادلوضوع. منهجية البحث.ادلبحث األول :ادلقاصد الشرعية عند اإلمام الشاطيب وابن عاشور.
 ادلطلب األول :ترمجة اإلمام الشاطيب وابن عاشور. ادلطلب الثاين :تعريف مقاصد الشريعة عند اإلمام الشاطيب ودمحم الطاىر ابن عاشور.ادلبحث الثاين :طرق الكشف عن ادلقاصد
 ادلطلب األول :طرق الكشف عن ادلقاصد عند اإلمام الشاطيب. ادلطلب الثاين :طرق الكشف عن ادلقاصد عند دمحم الطاىر ابن عاشور. ادلطلب الثالث :عقد ادلقارنة ومثرة الدراسة.اخلامتة وفيها:
 النتائج. التوصيات.قائمة ادلصادر وادلراجع

156

أ .مريم بنت عبد هللا الشريف

دراسة مقارنة :مسالك التقصيد عند إلامام الشاطبي ودمحم الطاهر ابن عاشور

المبحث األول :المقاصد الشرعية عند اإلمام الشاطبي وابن عاشور
يف ىذا ادلبحث نتعرف ونًتجم لعادلان من علماء ادلقاصد ،مث نذكر مفهوم ادلقاصد عند اإلمامُت ،وفيو مطالبان نفصلهما كالتايل:
املطلب األول :ترمجة اإلمام الشاطيب وابن عاشور:
أوال :اإلمام الشاطيب- :
ً
 أمسو ونسبو:" ىو أبو إسحاق إبراىيم بن موسى بن دمحم اللخمي ،الغرانطي ،ادلعروف ابلشاطيب ،وقد جعلو دمحم سللوف من الطبقة السادسة
عشرة من طبقات الفقهاء ادلالكية بفرع األندلس ").(1
 مولده ونشأتو:اتفق ادلًتمجون على أنو نشأ بغرانطة وتوىف هبا ،كما أن موطن آابئو كان مدينة شاطبة" (2) ،ولد الشاطيب قريبًا من سنة 730
ىـ") ،(3وقد عاش الشاطيب حياتو كلها بغرانطة فلم يغادرىا حلج أو طلب علم ،وذلك راجع إما لفقر أو مرض).(4
 نشأتو العلمية وشيوخو:إن من أىم شيوخو األندلسيُت :أبو عبد هللا دمحم بن الفخار البَتي وأبو سعيد بن لب وأبو جعفر الشقوري وأبو عبد هللا دمحم
البلنسي وأبو عبد هللا دمحم اللوشي ،أما شيوخو ادلغاربة :أبو عبد هللا دمحم ادلقري وأبو علي منصور الزواوي وأبو القاسم دمحم بن أمحد
الشريف السبيت ).(5
 أىم مؤلفاتو ):(6 -1كتاب ادلوافقات :ىو أعظم كتب الشاطيب وأشهرىا.
 -2كتاب االعتصام.
 -3كتاب اجملالس.
 -4شرح اخلالصة.
-5عنوان االتفاق يف علم االشتقاق.
) (1د .محادي العبيدي ،الشاطيب ومقاصد الشريعة ،بَتوت -لبنان ،دار قتيبة للطباعة والنشر والتوزيع ،ط  1992 ،1م  ،صـ .11
) (2انظر :خَت الدين الزركلي ،أعالم قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب وادلستعربُت وادلستشرقُت ،بَتوت -لبنان ،دار العلم للماليُت ،ط
 2002 ،15م ،جـ / 1صـ.75
) (3الشاطيب ومقاصد الشريعة ،مرجع سابق ،صـ .12
) (4أنظر :نفسو :صـ.13
) (5الشاطيب ومقاصد الشريعة ،مرجع سابق ،صـ .64
) (6أنظر :نفسو ،صـ .99 – 97
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 -6أصول النحو.
 -7االفادات واإلنشادات.
 وفاتو:اختلف ادلؤرخون يف وفاتو ،وأكثرىم قال إنو تويف يف سنة  790ىـ ).(1
 طباعو وأخالقو:اىدا يغلب عليو الورع ،متمسك بكتاب هللا وسنة نبيو ،ينفر من البدع وأىلها ).(2
أنو كان ز ً
اثنيًا :دمحم الطاىر ابن عاشور- :
 أمسو ونسبو:"ىو دمحم الطاىر بن دمحم بن دمحم الطاىر بن دمحم بن دمحم الشاذيل بن عبد القادر بن دمحم ابن عاشور ").(3
 مولده ونشأتو:ولد يف ضاحية ادلرسى ،قرب العاصمة التونسية ،سنة  1296ىـ  1879 /م ،حفظ القرآن وقرأه على ادلقرئ الشيخ دمحم اخلياري،
وحفظ عدد من ادلتون ودرس قواعد اللغة العربية على يد الشيخ أمحد بن بدر الكايف ).(4
 نشأتو العلمية وشيوخو:درس جبامع الزيتونة سنة  1310ىـ علوم القرآن واحلديث والفقو ادلالكي وأصولو والفرائض والسَتة والتاريخ واللغة والنحو واألدب
والبالغة وعلم ادلنطق ،وتعلم الفرنسية على يد أستاذه اخلاص أمحد بن وانس احملمودي ).(5
ومن شيوخو :أمحد بن بدر الكايف ،أمحد مجال الدين ،الشيخ سامل بوحاجب ،دمحم صاحل الشريف ،الشيخ عمر ابن الشيخ ،وجده
الشيخ دمحم العزيز بوعنور ).(6
 أىم مؤلفاتو ):(7 -1التفسَت.
 -2مقاصد الشريعة اإلسالمية.
) (1أنظر :نفسو ،صـ.14
) (2الشاطيب ومقاصد الشريعة ،مرجع سابق ،صـ .14
) (3اايد خالد الطباع ،علماء ومفكرون معاصرون ،دار القلم ،ط  ،1اجلزء ( 26دمحم الطاىر ابن عاشور) عالمة الفقو وأصولو والتفسَت وعلومو،
 2002م ،صـ .13
) (4أنظر :نفسو ،صـ .15
) (5أنظر :نفسو ،صـ .17
) (6أنظر :نفسو ،صـ .44
) (7أنظر :علماء ومفكرون معاصرون ،مرجع سابق ،صـ .47
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 -3أليس الصبح بقريب.
 -1وفاتو:
تويف عن عمر يناىز  94سنة ،يف تونس 1973 ،م ).(1
 طباعو وأخالقو ):(2رجال تزينو أخالق رضية وتواضع جم.
* كان ً
* اشتهر ابلصرب وعلو اذلمة.
* ال جيرح أحد يف ادلناقشات العلمية وال حيط من قدر أحد.
املطلب الثاين :تعريف مقاصد الشريعة عند اإلمام الشاطيب ودمحم الطاهر ابن عاشور:
زلددا ،والشيخ دمحم الطاىر بن عاشور ىو الذي
فصل اإلمام الشاطيب ادلقاصد حسب أنواعها ونظمها وقعدىا ،ومل يضع ذلا تعريفا ً

حاول أن يضع ذلا تعري ًفا يستوعب أقسامها كلها فقال" :علم مقاصد الشريعة فهو عبارة عن الوقوف على ادلعاين واحلكم ادللحوظة
للشارع يف مجيع أحوال التشريع أو معظَ ِمها .وتدخل يف ذلك أوصاف الشريعة وغاايهتا العامة ،وادلعاين اليت ال خيلو التشريع من
مالحظتها .وكذلك ما يكون من ٍ
معان من احلكم مل تكن ملحوظة يف سائر أنواع األحكام ،ولكنها ملحوظة يف أنواع كثَتة منها "

).(3
وىذا التعريف يعد بيان وتفصيل لعلم ادلقاصد وأقسامها العامة واخلاصة.
وقد علق الدكتور محادي العبيدي على ىذا بقولو " :إن ىذا يف الواقع ليس تعري ًفا للمقاصد ،ألن التعريفات ال تكون هبذا
األسلوب وإمنا ىي بيان وتفصيل للمواطن اليت تلتمس فيها ادلقاصد من الشريعة ،واألقرب أن نقتصر يف التعريف على القول (إن
ادلقاصد ىي احلكم ادلقصودة للشارع يف مجيع أحوال الشريعة) انطالقًا من أن الشارع وىو هللا عز وجل ال تصدر أعمالو عن
عبث" ).(4

) (1أنظر :نفسو ،صـ .112
) (2أنظر :نفسو ،صـ .18

) (3دمحم الطاىر بن عاشور ،مقاصد الشريعة اإلسالمية ،حتقيق :دمحم احلبيب ابن اخلوجة ،الدوحة -قطر ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 1425 ،ىـ
  2004م  ،جـ  / 2صـ.21) (4الشاطيب ومقاصد الشريعة :مرجع سابق ،صـ .119
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كال من اإلمام الشاطيب دمحم والطاىر ابن عاشور يف بناء وتطوير علم ادلقاصد:
وبعد التعريف بعلم ادلقاصد ،نبُت دور ً
فقد شهد علم ادلقاصد نقلة نوعية على يد اإلمام الشاطيب فقد بٌت أساسو وشيد أركانو وذلك من خالل تنظيم وتقعيد ىذا العلم،
خاصةً يف كتابو ادلوافقات ،شلا ساىم يف حتريك عجلة الفقو اإلسالمي والعلم ادلقاصدي الذي خلص األمة من قيود التقليد
واجلمود).(1
مث أتى دمحم الطاىر ابن عاشور الذي لو الفضل يف والدة مصطلح ادلقاصد ،وكان كتابو (علم مقاصد الشريعة) أوىل لبنات ىذا
علما وسعى إىل جعلو قطعيًا
الصرح ،فكان ً
كتااب جيمع بُت التنظَت والتطبيق ،ويعد ابن عاشور أول من قدم علم ادلقاصد بوصفو ً
).(2

) (1أنظر :د .فضيلة تركي ،دور الشاطيب يف أتسيس علم ادلقاصد ،رللة األحياء ،جامعة ابتنة ،اجلزائر ،العدد  2012 ،15م ،صـ .223
) (2أنظر :بثينة قراوي ،الرؤية ادلقاصدية عند ابن عاشور من خالل كتابو (مقاصد الشريعة اإلسالمية) ،رللة أصول الدين ،رللة علمية زلكمة تصدر عن
كلية الدعوة وأصول الدين ابجلامعة األمسرية اإلسالمية ،ليبيا ،العدد  ،3رمضان  1438ىـ ،يونيو  2017م ،صـ  – 255صـ .257

160

أ .مريم بنت عبد هللا الشريف

دراسة مقارنة :مسالك التقصيد عند إلامام الشاطبي ودمحم الطاهر ابن عاشور

المبحث الثاني :طرق الكشف عن المقاصد.
ويف ىذا ادلبحث ثالثة مطالب ،أبُت يف األول الطرق والوسائل اليت وضعها اإلمام الشاطيب للكشف عن مقاصد الشارع ،ويف
الثاين أذكر الطرق اليت استخدمها الطاىر ابن عاشور للكشف عن مقاصد الشارع ،ويف الثالث أقطف مثار ىذه الدراسة ادلقارنة يف
بيان أوجو التشابو واالختالف بُت مسالك التقصيد عند الشاطيب وابن عاشور رمحهم هللا.
املطلب األول :طرق الكشف عن املقاصد عند اإلمام الشاطيب:
ادلنهج الذي اتبعو اإلمام الشاطيب يف التوصل إىل مسالك الكشف عن ادلقاصد ىو اعتبار اللفظ واعتبار ادلعٌت حبيث ال خيل
أحدمها ابآلخر ،وخصص الشاطيب فصال ىو خامتة اجلزء الثاين من ادلوافقات ،خصصو لبيان مسالك وطرق الكشف عن مقاصد
الشريعة ،واستطرد بتوضيح مناىج عامة الفقهاء يف أمر ىذه ادلسالك ،وأوجد أربعة مسالك للكشف عن ادلقاصد وىي:
ادلسلك األول :تبُت ادلقصد اإلذلي من رلرد األمر والنهي الواردين يف النصوص ،فاألمر دال بذاتو على أن ادلقصد وقوع ادلأمور بو،
والنهي دال بذاتو على أن ادلقصد االنتهاء عن ادلنهي عنو ،وقد قال الشاطيب يف التعقيب على ىذا ادلسلك " :فهذا وجو ظاىر
عام دلن اعترب رلرد األمر والنهي من غَت نظر إىل علة ،ودلن اعترب العلل وادلصاحل ،وىو األصل الشرعي.(1) ".
وقد قيده بقيدين ):(2
األول :أن يكون األمر أو النهي ابتدائيًا.
الثاين :أن يكون تصرحييًا احًتازًاي.
ادلسلك الثاين :ىو أال يقتصر على رلرد األمر والنهي بل يتعدى ذلك إىل اعتبار العلل يف األمر والنهي ،فيقع البحث عن ىذه
العلل لتعيينها مبسالك العلة ادلعلومة يف أصول الفقو ،فاذا ما عرفت عرف هبا مقصد الشرع ،فيقع العمل مبقتضاىا أينما وجدت،
أما إذا مل تعلم بعد البحث واالجتهاد ،فلو وجهان ،األول يزيد من التمعن والنظر حىت يظفر ابلدليل ،والثاين يتوقف عن تعيُت
ادلقصد ).(3
ادلسلك الثالث :أن ادلقاصد منها األصلي ومنها التابع وادلؤكد لو ،ومثال ذلك التناسل فهو مقصد أصلي للنكاح

)(4

إن ىذا ادلسلك ىو بعينو ما حبثو األصوليون يف قضية ادلناسب (أوضح ذلك يف صـ  14من ىذا البحث).
ادلسلك الرابع :ىو مسلك تعرف بو مقاصد الشريعة يف عدم الفعل ال يف الفعل ،وذلك أنو إذا سكت الشرع عن حكم مع وجود
معٌت يقتضي ذلك احلكم ،يكون ذلك السكوت مسل ًكا يعلم منو أن مقصد الشارع يف عدم ذلك احلكم ادلظنون ابدلعٌت الذي
يقتضيو ).(1
) (1الشاطيب ،ادلوافقات ،حتقيق :أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان ،دار ابن عفان ،ط 1417 ،1ىـ1997 /م ،جـ 3صـ .134
) (2أنظر :نفسو.
) (3ادلوافقات ،الشاطيب ،مرجع سابق ،جـ  ،3صـ.138 – 136
) (4أنظر :نفسو جـ  / 3صـ .141 -139
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قائما دلعرفة مقاصد الشريعة
ولقد ارتقى الشاطيب هبذا ادلبحث الذي تعرض لو األصوليون كمسألة جزئية إىل أن جعلو مسل ًكا ً
أساسا يدور عليو تفصيل القول يف البدع يف الكتاب الذي
أساسا دلقاومة البدع ،كما أن ىذا ادلسلك ىو الذي كان ً
ليجعلو ً

خصصو الشاطيب لذلك (االعتصام).

املطلب الثاين :طرق الكشف عن املقاصد عند دمحم الطاهر ابن عاشور:
فصال من مقاصد الشريعة لطرق الكشف عن مقاصد الشريعة ترجم لو (طرق اثبات ادلقاصد
خصص دمحم الطاىر ابن عاشور ً
الشرعية) مبعٌت معرفة الطرق اليت نستطيع أن نبلغ هبا إىل اثبات أعيان ادلقاصد الشرعية يف سلتلف التشريعات ،وقد ضبطها يف ثالثة
طرق وىي:
الطريق األول :استقراء الشريعة يف تصرفاهتا من خالل تتبع األحكام ادلتعددة وادلتنوعة ،وىي أعظم الطرق ،ويتم مبرحلتُت:
األوىل :استقراء أدلة األحكام الشرعية حبيث يفضي ذلك االستقراء إىل أن مجلة منها اشًتكت يف علة واحدة ،فيحصل من ذلك
يقُت أبن تلك العلة اليت اشًتكت فيها األحكام ىي مقصد الشارع.
ومثالو :هني ادلسلم من اخلطبة على أخيو ادلسلم  /العلة من ذلك ،ىو احلرمان من منفعة وما يؤدي إليو ىذا احلرمان من ادلشاحنة
).(2
الثانية :مبنية على أن العلل إمنا ىي مقاصد قريبة ألهنا متعلقة آبحاد األحكام ،وبناء على ذلك إذا ما حتصلت لدينا علل عديدة
كبَتا منها يشًتك يف
لألحكام ،وأصبحت معلومة لدينا بطرق مسالك العلة فإننا نقوم ابستقراء ذلذه العلل ،فإن وجدان ً
عددا ً
الداللة على حكمة واحدة أيقنا أبن تلك احلكمة مقصد شرعي أصل.
ادلثال :النهي عن بيع الطعام قبل قبضة  /العلة حىت ينتشر الطعام ويتداول يف األسواق ).(3
الطريق الثاين :االستخالص ادلباشر دلقاصد الشريعة من آايت القرآن الكرمي الصرحية ،فهي قطعية الثبوت ،فإن كانت داللتها ظنية
قوية تقارب القطع ،ومثال ذلك قولو تعاىل{ :وهللا ال حيب الفساد} فهي مقاصد شرعية مفهومة مباشرة من النص القرآين ).(4
الطريق الثالث :ىو االستخالص ادلباشر من السنة ادلتواترة وذلك إما مبا شاىده عموم الصحابة من أعمال الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ،أو ما
حصل آلحاد الصحابة من تكرر مشاىدة أعمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،حبيث يستخلص من رلموعها مقصد شرعي كلي ،وىي على
شكلُت تواتر معنوي وتواتر عملي ).(5

) (1أنظر :نفسو ،جـ  / 3صـ .157 - 156
) (2أنظر :مقاصد الشريعة اإلسالمية ،مرجع سابق ،جـ / 3صـ.59 – 56
) (3أنظر :نفسو ،جـ  / 3صـ 59
) (4أنظر :نفسو ،جـ  /3صـ .62 – 59
) (5أنظر :نفسو ،جـ / 3صـ .63
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ابإلضافة إىل ىذه الطرق الثالثة للبحث عن مقاصد الشريعة أشار اإلمام إىل أن ىناك مبحثًا آخر يتنزل منزلة الطريق إلثبات
ادلقاصد لكنو مل يعده طري ًقا ،وىو طريقة السلف يف رجوعهم إىل مقاصد الشريعة ،وحجتو يف ذلك أنو مل جيد فيو من حجج
السلف يف تعيينهم للمقاصد ما جيعلو يعينو طري ًقا إلثباهتا ).(1
املطلب الثالث :عقد املقارنة ومثرة الدراسة:
وتباعدا ،ومل صلد مسلك من مسالك الكشف عن ادلقاصد متشابو بينهم ،وىذا ال يعد
 ظاىرًاي يبدو أن بُت العادلُت اختالفًا
ً
تناقضا إمنا ىو عبارة عن مراحل ،فالشاطيب ىو من بٌت ادلرحلة األوىل يف علم الكشف عن مقاصد الشريعة (ادلرحلة اجلزئية)،
ً
وابن عاشور ىو من وضع ادلرحلة الثانية (ادلرحلة الكلية).

 ال يتحقق أي اشًتاك بينهم حىت يف أوضح الطرق وأكثرىا جالء يف استكشاف ادلقاصد ،وىو الفهم ادلباشر من نصوص
القرآن الواضحة يف الداللة ،حيث مل يدرج ذلك الشاطيب ضمن مسالكو األربعة وذلك لعنايتو ابلكشف عن اجلزئيات.
 ذلك االختالف يعود :إىل ادلنطلق الذي انطلق بو العادلُت لضبط ىذه ادلسالك.
عمال
 إن اإلمام الشاطيب كان منطلقو يف ضبط مسالكو
متحددا بطبيعة العمل الذي أقدم عليو يف التأليف يف ادلقاصد ،فكان ً
ً
مبتكرا وىو ما جعلو ينحٍت منحٌت التجزئة والتفصيل والتدقيق يف بسط ادلقاصد وحتليلها وبيان حقائقها وأوضاعها.
ً

 كما أنو وإن عٍت ابجلزيئات ومنهج التجزئة والتفصيل إال أن ذلك لغرض وىو زلاربة البدع ،فعرف عنو مقاومتو للبدع ،وكان
يرى أبن أكثر البدع أتيت شلا سكت الشارع عن احلكم يف.
 رغم ذلك صلد أن ادلسلك األول من مسالك الكشف عن مقاصد الشريعة عند اإلمام الشاطيب رمحو هللا (جعل األمر والنهي
طري ًقا للكشف عن ادلقاصد) يتصف ابلكلية اليت تناسب منطلق ابن عاشور رمحهم هللا.
عدال لقضية حتليل ادلناسب ،وذلك يتضح يف ادلسلك الثالث ،وأشار إليو د :عبد اجمليد النجار يف كتابو
حكما ً
 وضع رمحو هللا ً
حيث قال ":فما كان مؤكدا لو مقواي حلكمتو فهو مقصد شرعي ،وما كان مناقضا فهو ليس مبقصد شرعي" ).(2

 جاء الشاطيب ببيان مسالك الكشف وجعلها كاخلامتة لكل مباحثو يف ادلقاصد.
 إن دمحم الطاىر بن عاشور كان منطلقو ما عرب عنو صراحة يف كثَت من مواضع كتابو مقاصد الشريعة اإلسالمية ،حيث قال:
قصدت منو إىل إمالء مباحث جليلة من مقاصد الشريعة اإلسالمية ،والتمثيل ذلا ،واالحتجاج إلثباهتا ،لتكون
"ىذا كتاب
ُ
وتوس ًال إىل إقالل االختالف بُت فقهاء
نرباساً للمتف ِّقهُت يف الدين ،ومرجعاً بينهم عند اختالف األنظا ِر وتبدل األعصارُّ ،
ودربة ألَتباعهم على اإلنصاف يف ترجيح بعض األقوال على بعض عند تطاير شرر اخلالف ،حىت يَ ْستتب بذلك ما
األمصارُ ،

) (1أنظر :نفسو ،جـ  / 3صـ .66
) (2رللة العلوم اإلسالمية ،مسالك الكشف عن مقاصد الشريعة بُت الشاطيب وابن عاشور ،جامعة األمَت عبد القادر للعلوم اإلسالمية ،العدد ،2
مايو/رمضان 1987/م ،صـ.41
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التعصب ،وال َفْيـئَة إىل احلق إذا كان القصد إغاثة ادلسلمُت ببُاللة تشريع مصاحلهم الطارئة مىت نزلت
مرة من نبذ ّ
أردانه غَت ّ
حجج ادلذاىب ،وتبارت يف مناظرهتا تلكم ادلقانب" ).(1
احلوادث واشتبكت النوازل ،وب َف ْ
صل من القول إذا َش َجرت َ
 جاءت ادلسالك اليت عينها ابن عاشور من جنس الغرض الذي وضعو وادلنهج الذي اتبعو متصفة ابلكلية يف كتابو مقاصد
الشريعة اإلسالمية.
 ما فعلو ابن عاشور يف علم ادلقاصد يعترب قفزة نوعية يف جنس البحوث األصولية.

) (1مقاصد الشريعة اإلسالمية ،مرجع سابق ،جـ  / 3صـ.5
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الخاتمة:
ىذا واحلمد هلل رب العادلُت ،واحلمد هلل الذي بنعمتو تتم الصاحلات ،واحلمد هلل من قبل ومن بعد ،واحلمد هلل الذي أعانٍت على
أوال ودلن يقرئو ويطلع على أىم من كتب يف التقصيد ،بشكل مبسط وإن شاء
كتابة ىذا البحث البسيط ،الذي أعرف فيو لنفسي ً
هللا أن يكون بشكل واضح وسليم ،وأدرج بعض النتائج والتوصيات اليت استخلصتها وىي:
أوال :النتائج- :
ً
 -1قدم اإلمامان لنا ثروة يف علم ادلقاصد وطرق للكشف عنها ال يستغٍت أي ابحث أصويل عنها.
 -2طرق الكشف عن ادلقاصد غَت اثبتة وديكن اإلضافة عليها وفق تغَت الزمان وتطور األوضاع.
 -3أن عدم تشابو اإلمامُت يف طرق الكشف عن مقاصد الشريعة ال يعٍت اخلالف وال التضاد ،بل ىو علم وبو مراحل عدة ،وكل
مرحلة ذلا علمائها وعلومها وطرقها.
اثنيًا :التوصيات- :
 -1ضرورة جعل مساق مقاصد الشريعة ،مساق إلزامي جلميع طلبة اجلامعات والكليات.
 -2ضرورة العمل على كتيب بسيط يفهمو العامي يبُت أمهية مقاصد الشريعة وكيفية التوصل إليها.
 -3مستجدات العصر وادلالبسة الطارئة حتتم على علماء ادلقاصد ادلعاصرين تطوير البحوث يف مسالك الكشف عن مقاصد
الشريعة.
ىذا وصلى اللهم وسلم على سيدان دمحم وعلى آلو وصحبو ومن وااله إىل يوم الدين
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قائمة المصادر والمراجع:
مرتبة ىجائيًا:
 -1الشاطيب ،ادلوافقات ،حتقيق :أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان ،دار ابن عفان ،ط 1417 ،1ىـ1997 /م.
 -2اايد خالد الطباع ،علماء ومفكرون معاصرون ،دار القلم ،ط  ،1اجلزء ( 26دمحم الطاىر ابن عاشور) عالمة الفقو وأصولو
والتفسَت وعلومو 2002 ،م.
 -3بثينة قراوي ،الرؤية ادلقاصدية عند ابن عاشور من خالل كتابو (مقاصد الشريعة اإلسالمية) ،رللة أصول الدين ،رللة علمية
زلكمة تصدر عن كلية الدعوة وأصول الدين ابجلامعة األمسرية اإلسالمية ،ليبيا ،العدد الثالث ،رمضان  1438ىـ ،يونيو
2017م.
 -4د .محادي العبيدي ،الشاطيب ومقاصد الشريعة ،بَتوت -لبنان ،دار قتيبة للطباعة والنشر والتوزيع ،ط  1992 ،1م.
 -5خَت الدين الزركلي ،أعالم قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب وادلستعربُت وادلستشرقُت ،بَتوت -لبنان ،دار العلم
للماليُت ،ط  2002 ،15م.
 -6د .فضيلة تركي ،دور الشاطيب يف أتسيس علم ادلقاصد ،رللة األحياء ،جامعة ابتنة ،اجلزائر ،العدد اخلامس عشر 2012 ،م.
 -7رللة العلوم اإلسالمية ،مسالك الكشف عن مقاصد الشريعة بُت الشاطيب وابن عاشور ،جامعة األمَت عبد القادر للعلوم
اإلسالمية ،العدد  ،2مايو/رمضان 1987/م.
 -8دمحم الطاىر بن عاشور ،مقاصد الشريعة اإلسالمية ،حتقيق :دمحم احلبيب ابن اخلوجة ،الدوحة -قطر ،وزارة األوقاف والشؤون
اإلسالمية 1425 ،ىـ  2004 -م.
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المطرفظ في ضوء نظريظ المقاصد البن عاشور
إعداد:
أ .بدر سامل شارع البدراني
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كفاءة معاييرومؤشرات مقاييس اقتصاد املعرفة في ضوء نظرية املقاصد البن عاشور

الملخص:
هدفت الدراسة إىل التعرف على معايري ومؤشرات مقاييس اقتصاد املعرفة ،ورسم مصفوفة للمعايري ،والتعرف على مقاصد الشريعة
وفق منهج ابن عاشور؛ ورسم مصفوفة هلذه املقاصد ،وحتديد مدى كفاءة معايري ومؤشرات مقاييس اقتصاد املعرفة يف ضوء نظرية
املقاصد البن عاشور .واستخدم الباحث منهج أسلوب التحليل التلوي ( (Meta-analysisوتوصلت الدراسة إىل عدة نتائج
أمهها :اهتمام الشريعة االسالمية مبعايري ومؤشرات مقاييس اقتصاد املعرفة (احلوكمة الراشدة – التعليم والتدريب – البحث والتطوير
واالبتكار – تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت) من خالل (حفظ الدين – حفظ النفس – حفظ العقل واملعرفة – حفظ كرامة
االنسان – حفظ االقتصاد) بشكل تسلسلي بدأ ابلضروري مث احلاجي مث التحسين .وأوصت الدراسة إبحداث مقياس القتصاد
املعرفة يف ضوء مقاصد الشريعة اإلسالمية ،يتميز ابلتسلسل من الدرجة الضرورية إىل الدرجة احلاجية ،إىل الدرجة التحسينية،
ونشره عامليًا لكي تظهر أصالة ومعاصرة الشريعة اإلسالمية ،ومدى دقتها وجودهتا ومشوليتها.
الكلمات املفتاحية :اقتصاد املعرفة ،معايري اقتصاد املعرفة ،مقاصد الشريعة ،نظرية املقاصد البن عاشور.
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مقدمة:
كبريا يف خلق الثروة وحتسني جودة احلياة ،غري أهنا مل جتد االهتمام الذي تشهده اليوم
لعبت املعرفة منذ القدم ً
دورا ً
(أمحد ، )2014،وقد بدأ الكثري من الباحثني يرون أن ماحيدث االن هو انتقال اىل جمتمعات التقوم على الصناعة والتصنيع ،بل
تقوم على نظام جديد يعرف ابلعصر املعلومايت ،أو اجملتمع مابعد الصناعي ،أو بشكل عام ومصطلح عام مايعرف ب "اقتصاد
املعرفة" (نزيه( ، )2016،جندنز)2005،
وللوقوف على مدى ما أحرزته الدول من جناحات يف بناء اقتصاد املعرفة ،قامت العديد من املنظمات الدولية واإلقليمية واخلاصة
إبعداد مؤشرات ومعايري لقياس مدى ما حتقق من اقتصاد املعرفة يف الدول ،وما حترزه هذه الدول من تقدم يف االقتصاد املعريف،
ورصد ماحيدث من إجنازات ومتابعتها وتقييمها (نقادي)2014،
ولكن ابلنظر إىل هذه املؤشرات واملعايري ومدى دقتها وتفرعاهتا ،يتبادر إىل الذهن مباشرة نظام االقتصاد اإلسالمي ،القائم على
ركائز دينية تتميز ابلثبات والقوة واملعاصرة لكل زمن ومكان ،ويتفرع من هذا التبادر االنتقال مباشرة إىل ركيزة هذا النظام
االقتصادي اإلسالمي؛ اآل وهو مقاصد الشريعة اإلسالمية.
والشك أن هذا هو السبب الذي دعا علماء األمة املعاصرون ينادون إىل تفعيل دور مقاصد الشريعة ،من أجل حتقيق التنمية
االقتصادية ،وتفعيل هذا الدور ليشمل مجيع جوانب احلياة ،واليت من ضمنها كان اجلانب االقتصادي ،الذي يعد من األركان
األساسية اليت تقوم عليها احلياة ،ودور مسامهة األفراد ومؤسسات الدولة االقتصادية يف ذلك( .الراببعة وآخرون)2014،
ولتبيان هذا الدور وقوته جاءت هذه الدراسة اليت حددت مشكلتها ابلتايل:
مشكلة الدراسة وأسئلتها :حتاول هذه الدراسة اإلجابة على السؤال الرئيس:
ما مدى كفاءة معايري ومؤشرات مقاييس اقتصاد املعرفة يف ضوء نظرية املقاصد البن عاشور؟
وذلك عن طريق اإلجابة على األسئلة الفرعية التالية:
س :1ماهي املصفوفة الناجتة عن دمج معايري ومؤشرات مقاييس اقتصاد املعرفة املوجودة عامليًا؟
س :2ماهي املصفوفة الناجتة عن نظرية املقاصد البن عاشور؟
أهداف الدراسة :هتدف هذه الدراسة إىل:
 -1التعرف على معايري ومؤشرات مقاييس اقتصاد املعرفة للعديد من املنظمات الدولية واحملاية.
 -2رسم مصفوفة معايري ومؤشرات قياس اقتصاد املعرفة.
 -3التعرف على مقاصد الشريعة وتصنيفها وجزئياهتا وفق منهجية العالمة ابن عاشور رمحه هللا.
 -4رسم مصفوفة جزئيات نظرية املقاصد البن عاشور رمحه هللا.
 -5حتديد مدى كفاءة معايري ومؤشرات مقاييس اقتصاد املعرفة يف ضوء نظرية املقاصد البن عاشور.
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أمهية الدراسة :ترجع أمهية الدراسة للعديد من النقاط ومنها:
 -1حيوية املوضوع ،حيث تناول موضوع "اقتصاد املعرفة" الذي هو حديث العامل أمجع واملنظمات الدولية ،وتناوله من اجلانب
األهم وهو جانب املعايري واملؤشرات اليت مبوجبها يتم تصنيف الدول األعضاء وترتيبها على مستوى دول املؤشر.
 -2أصالة املوضوع ،وذلك ابلتطرق إىل عنصر من عناصر الشريعة اإلسالمية ذو أمهية ابلغة يف املنهجية اإلسالمية اآل وهو عنصر
مقاصد الشريعة.
 -3دقة املوضوع ،من خالل تناول مقاصد الشريعة مركزة على علم من أعالمها وهو العالمة "ابن عاشور" رمحه هللا.
 -4اختيار املنهج املقاصدي الذي تبناه عالمة العصر يف مقاصد الشريعة اإلسالمية "ابن عاشور" رمحه هللا
 -5رسم مصفوفة لكال جانيب الدراسة "معايري ومؤشرات اقتصاد املعرفة" و "معايري نظرية املقاصد البن عاشور" ومالحظة عالقة
األوىل ابلثانية ،وهذه مل يتم مناقشتها أو استعراضها يف أي دراسة سابقة على حد علم الباحث.
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اإلطار النظري والدراسات السابقة
اوًل :اإلطار النظري:
ا
اقتصاد املعرفة
مقدمة :يف بداايت القرن التاسع عشر ظهر نظام رأمسايل يف االقتصاد يعتمد على جانبني أساسني مها :اجلانب األول؛ إنتاج
األفكار واملعرفة ،واجلانب الثاين يتمثل يف السعي إىل حتقيق املنافع االقتصادية الناجتة عن اجلانب األول ،والشك أن هذا جعل من
املعرفة مرتكز رئيس وأساسي يف خلق الثروة بعد مشيئة هللا عز وجل ،ومن نشأ أمهية ما يعرف اليوم ابقتصاد املعرفة
(ليلى" )UNDP,2001 ( ،)2018،

تعريف اقتصاد املعرفة :عرفته منظمة التعاون االقتصادي والتنمية أبنه االقتصاد القائم على اكتساب وتوليد ونشر وتطبيق املعرفة
لدفع عجلة النمو ولكي تتواصل عملية التنمية يف املدى البعيد ،كما عرفه ) (APEC, 2000أبنه "االقتصاد الذى حتركه األفكار
واملعرفة وليس املوارد العينية ،ويشري اهلامشي (  )2007إىل أن اقتصاد املعرفة هو االقتصاد الذي يدور حول احلصول على املعرفة،
واستخدام هذه املعرفة مع توظيفها واالبداع فيها واالبتكار ،هبدف حتسني نوعية احلياة بكافة جماالهتا ،واالستثمار يف العقل
البشري كرأس للمال املعريف ،إلحداث جمموعة من التغيريات االسرتاتيجية يف طبيعة احمليط االقتصادي ،ومن هنا يصل الباحث إىل
أن أفضل تعريف القتصاد املعرفة يتمثل يف املعادلة التالية:
اقتصاد املعرفة = احلصول على املعرفة  +توظيف املعرفة  +نشر املعرفة
عناصر بناء اقتصاد املعرفة(Kbar & AlDusari, 2012) :

.1القدرة على اكتشاف األفكار اجلديدة :تتمثل يف قاعدة متسعة من املعرفة ،نظام تعليمي متميز ،برامج تنافسية متفوقة ،حوافز
جيدة ،وقدة على اكتساب اخلربات.
.2قيمة إضافية مميزة :تتمثل يف جودة ومتيز ومصداقية البحث والتطوير واالبتكار
.3تسجيل املعلومات :االنتقال من التكنولوجيا احلالية إىل تكنلوجيا متفوقة رغبة يف التوثيق
.4إثبات املعلومات اجلديدة :عن طريق حتكيم العمل ووجود التسهيالت الضرورية
.5محاية املعرفة :وجود نظام محاية احلقوق وامللكية الفكرية
.6تقاسم املعلومات املطلق :عن طريق املؤمترات وورش العمل والندوات وامللتقيات العلمية.
معايري ومؤشرات قياس اقتصاد املعرفة :تعددت املعايري واملؤشرات اليت تقوم بقياس اقتصاد املعرفة يف منظماهتا أو دوهلا األعضاء
وكان من ضمن أشهر هذه املؤشرات( :حممد)2016 ،
• مؤشر البنك الدويل
• مؤشر منظمة التعاون االقتصادي والتنمية.
• مؤشر APEC
• مؤشر مكتب اإلحصاء األسرتايل Australian bureau of statistics – ABS
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• مؤشر االحتاد األوروب
• مؤشر التنافسية العاملية
• مؤشر املعرفة العاملي.
مع التنبيه على أنه ليس هناك اتفاق دويل على مؤشر بعينه لقياس االقتصاد القائم على املعرفة ،ولكن هناك اهتمام بتطوير تلك
املؤشرات ابستمرار(Afzal & Lawrey, 2012) .

مقاصد الشريعة
كال
تعريف مقاصد الشريعة :تعددت تعاريف علم مقاصد الشريعة ،ويذكر احلسن ( )1995تعري ًفا شامالً بنصه "إذا استحضران ً
من تعريف الشاطيب ،وانتباه األصوليني وخاصة األحناف إىل العنصر السياقي يف إدراك مقاصد الشارع من ألفاظه ،وتعريف كل
من ابن عاشور وعالل الفاسي ،أمكن أن أحدد للمقاصد الشرعية التعريف اآليت :إهنا الغاايت املصلحية املقصودة من األحكام،
واملعاين املقصودة من اخلطاب"
أقساما عديدة ابعتبارات متعددة ،إما
أقسام مقاصد الشريعة :تنقسم مقاصد الشريعة كما يشري إىل ذلك حبيب ()1427
ً
ابعتبار مراتبها إىل( :مقاصد ضرورية – مقاصد حاجية – مقاصد حتسينية) أو ابعتبار زمن حتققها إىل( :مقاصد دنيوية – مقاصد
آخروية) أو ابعتبار اآلصالة إىل( :مقاصد أصلية – مقاصد اتبعة) أو ابعتبار الغاية إىل( :مقاصد هي وسائل لغريها – مقاصد
غائية) أو ابعتبار العموم واخلصوص – الكلية واجلزئية -إىل( :مقاصد عامة أو كلية – مقاصد خاصة أو جزئية)
أمهية وفوائد التطرق إىل مقاصد الشريعة اإلسالمية ( :الزحيلي( )1991،عبدالكبري ( )2003 ،عبدهللا)2004،

• توضح اإلطار العام للشريعة ،والتصور الكامل لإلسالم ،وتعطي تصور كامل لإلسالم ،وصورة شاملة للتعاليم واألحكام.
• تبني األهداف السامية اليت هتدف إليها الشريعة اإلسالمية يف أحكامها ،وتوضح غاايت إرسال الرسل وإنزال الكتب.
• يعني يف الدراسة املقارنة برتجيح ما حيقق املقاصد ،ويتفق مع أهدافها يف جلب املنافع ودرء املفاسد.
• يربز أهداف التنمية االقتصادية اليت يدعو إليها اإلسالم ،ويربز مدى دعمه لعناصر التطور املكانية والزمانية للعامل.
• إذا فقد اجملتهد النص اخلاص ابملسألة واحلادثة اجلديدة ،رجع إىل مقاصد الشريعة الستنباط االحكام ابالجتهاد.
علماء مقاصد الشريعة :أشار الريسوين ( )2014أن علم مقاصد الشريع بدأ بشكل صريح يف التصانيف املكتوية يف القرن الرابع
اهل جري لدى كل من :احلكيم الرتمذي ،أبو احلسن العامري ،ابن اببويه القمي ،أبو بكر الشاشي .ويف القرن اخلامس اهلجري كان
العلم إمام احلرمني أبو املعايل اجلوين ،واإلمام الغزايل ،وعز الدين بن عبدالسالم ،وشهاب الدين القرايف ،وأبو إسحاق الشاطيب .مث
ظهر يف القرن الثام ن اهلجري وإن كان بشكل غري مباشر كل من :شيخ اإلسالم ابن تيميه وتلميذه ابن القيم .ويف العصر احلديث
كان عالمة العصر حممد الطاهر ابن عاشور ،وعالل الفاسي ،وعبدهللا بن بية ،ومجال الدين عطية.
منهجية ابن عاشور يف مقاصد الشريعة :أعطى ابن عاشور أمهية كربى البراز مقاصد الشريعة ابلنسبة لعموم األمة ،فهذا جمال
وذاك جمال :الفرد واجلماعة ،ومن هنا نشأت تقسيمات جماالت املقاصد إىل :العامة واخلاصة ،األمة والفرد ،وفروض الكفاية
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وفروض األعيان ،فكانت بني اجلماعة والفرد( .الريسوين )2014 ،وهذا ماجعل الباحث جيعل من منهجية ابن عاشور يف املقاصد
هي ركيزة هذا البحث املرتبط ابألمة والفرد من خالل االقتصاد املعريف ،أو مايعرف ابقتصاد املعرفة.

الدراسات السابقة
حتقي ًقا للهدف بشكل مباشر ،ودون التوسع؛ سيكتفي الباحث ابملراجع اليت تتطرق إىل موضوع الدراسة بشكل دقيق ،مع التعليق
واإلشارة إىل كل دراسة بعد التطرق هلا مباشرة ،كانت دراسة عرابن ( )2015بعنوان " مفهوم التنمية يف اإلسالم ودورها يف حفظ
مقاصد الشريعة" هتدف إىل التعرف على مقاصد الشريعة اإلسالمية وأحكامها وعالقتها ابلنفاهيم اإلسالمية للتنمية ،وكيفية تنمية
هذه املقاصد من أجل حتقيق مصاحل اجملتمع املسلم ودفع الضرر عنه ،وتوصلت إىل :أن منهج التنمية االقتصادية يف اإلسالم يركز
على تنمية وحفظ أصول ومقاصد الشريعة اإلسالمية اليت هي يف األصل املشروع التنموي اإلسالمي ،وهدفت دراسة الراببعة
وآخرون ( )2014إىل بيان مقاصد الشريعة اإلسالمية يف حتقيق التنمية االقتصادية ،وتوصلت إىل ضرورة العناية مبقاصد الشريعة
اإلسالمية وتنزيلها على الواقع ،والتأكيد على أمهية التعاون بني علماء الشريعة وعلماء االقتصاد املعاصر يف إجياد احللول اليت تتفق
مع مقاصد الشريعة لألزمات املالية املتتالية على اجملتمعات اإلنسانية ،والشك أن هذا من أكرب دواعي اهتمام الباحث إبعداد هذه
الدراسة ،وجند أن عودة ( )2012يف دراسته " توظيف مقاصد الشريعة يف ترشيد سياسات االقتصاد املعريف" قام بتوظيف مقاصد
الشريعة يف تقييم معايري النك الدويل لقياس فاعلية االقتصاد املعريف ،هبدف االسهام يف ختفيف األاثر السلبية ،وتصحيح األولوايت
املختلة ،وتعزيز القيم املتعلقة بسياسات التنمية املعرفية ،وكانت نتائج البحث إجراء بعض التعديالت املقرتحة ملعدل االقتصاد
وصوال إىل حتقيق التنمية اإلسالمية املنشودة ،ويف هذا
املعريف الذي أعتمده البنك الدويل ،مبا يتوافق مع مقاصد الشريعة اإلسالميةً ،
جند أن عودة أكتفى فقط مبؤشر البنك الدويل ،وتطرق إىل سلبياته وحماولة معاجلتها ،يف حني هذه الدراسة هتدف إىل وضع
مصفوفة تشمل عدة جهات عنيت ابقتصاد املعرفة .ويف منظور آخر توصل البالع ( )2010يف دراسته "أثر التعليم الشرعي يف
مدخال ضرورًاي ونقطة انطالق البد منها للتخلص من
التنمية االقتصادية" إىل أن مسألة تعليم العلوم الشرعية وأثرها يف التنمية يعد
ً

ضوعا ،وكذلك
منهجا ومو ً
أزمات ومشكالت العامل اإلسالمي كلها ،وأن هناك صلة بني مقاصد الشريعة والتنمية االقتصادية ً
وختصيص ،ونتج عن حبث
اضحا ،وقوة وضما ًان لفعاليتها" ،ولعل هذه الدراسة تدرس هذا املوضوع بشكل أكثر دقة
ارتباطًا و ً
ً
أصال من
املفتاح ( )2010الذي كان بعنوان "مقاصد الشريعة اإلسالمية يف ضوء مستجدات العصر" أن الشرع احلنيف جاء ً

أجل اإلنسان ،وحتقيق مقاصده جبلب النفع له ودفع الضرر عنه ،وأتمني السبل املوصلة لذلك ،وضمان الرعاية والعناية للحفاظ
على احلقوق ،وهذه النتيجة كانت من أهم أهداف وحماور اقتصاد املعرفة ،يف حني توصل أوغلو( )2010يف دراسته "مقاصد
الشريعة وتوظيفها حلل املشاكل املعاصرة" إىل أن تطبيق األحكام الشرعية بدون مراعاة املقاصد يؤدي إىل اجلمود والتحجر وعدم
القابلية للتطبيق يف الظروف املختلفة ،كما أن مراعاة املقاصد بدون التفات إىل األحكام الشرعية تؤدي إىل املرونة بدون حدود
معروفة وتبعد عن الطريق السوي ،ولعل هذه النتيجة كانت من أهم األسباب اليت دعت الباحث إىل التطرق إىل موضوع وضع
معايري اقتصاد املعرفة يف ضوء مقاصد الشريعة.
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اإلجابة على أسئلة الدراسة
س /1ماهي املصفوفة الناجتة عن دمج معايري ومؤشرات مقاييس اقتصاد املعرفة املوجودة عاملياا؟
أوًل :معايري وموشرات مقاييس اقتصاد املعرفة املوجودة عاملياا:
ا

تعددت اهليئات واملنظمات الدولية والعربية اليت تناولت اقتصاد املعرفة ،ووضعت له العديد من املؤشرات واملعايري لتقييم جناحه يف

الدول اليت ختضع للتقييم فيما خيص اقتصاد املعرفة ،ومن هذه اهليئات واملنظمات :مؤشر البنك الدويل ،مؤشر مكتب اإلحصاء
األسرتايل ،مؤشر اإلحتاد األوروب ،مؤشر التنافسية العاملية ،مؤشر املعرفة العاملي ،مؤشر  APECو مؤشر منظمة التعاون
االقتصادي والتنمية وسوف خنتصر يف هذا البحث على أربع مؤشرات وهي:
أوالً :مؤشر البنك الدويل :ويرتكز هذا املؤشر على أربعة حماور وهي كالتايل:
احلوكمة الراشدة واألداء املؤسسايت

التعليم والتدريب

البحث والتطوير واالبتكار

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

-إمجايل النمو السنوي للناتج احمللي.

-اإلملام ابلقراءة والكتابة للبالغني.

-إمجايل العاملني يف البحث والتطوير

-جمموع خطوط اهلاتف لكل  1000شخص

واالبتكار.

عدد أجهزة احلاسوب لكل  1000شخص. عدد مستخدمي االنرتنت لكل 1000شخص

اإللتحاق

ابلتعليم

-جودة التنظيم.

-إمجايل

-سيادة القانون.

الثانوي.

-عدد املقاالت يف اجملالت العلمية

-احلرية االقتصادية

-إمجايل االلتحاق ابلتعليم العايل.

براءات االخرتاعات. مصروفات التسجيل حلقوق امللكيةالفكرية.

)Source: (KAM,2012

اثنيًا :مؤشر التنافسية العاملية :ويرتكز هذا املؤشر على ثالثة جمموعات ،وكل جمموعة يندرج حتتها العديد من احملاور:
جمموعة املتطلبات األساسية

جمموعة عوامل االبتكار والتطوير

جمموعة حمفزات الكفاءة

 -1حمور املؤسسات.

 -5حمور التعليم العايل والتدريب.

-11حمور تطوير بيئة األعمال.

 -2حمور البنية التحتية.

 -6حمور كفاءة السوق.

-12حمور االبتكار

 -3حمور استقرار االقتصاد الكلي.

 -7حمور كفاءة سوق العمل.

 -4حمور الصحة والتعليم االساسي

 -8حمور كفاءة األسواق املالية.
 -9حمور اجلاهزية التكنولوجية.
-10حمور حجم السوق
)Source: (Schwab, 2015

اثلثًا :مؤشر املعرفة العاملي:
التعليم قبل اجلامعي

التعليم التقن

التعليم العايل

البحث والتطوير

-رأس املال املعريف.

-التكوين

-مدخالت

-البحث والتطوير.

-مدخالت

والتدريب التقن.

التعليم العايل.

-االبتكار يف اإلنتاج.

املعلومات واالتصاالت.

-خمرجات التعليم

-االبتكار اجملتمعي.

البيئةالتعليمية.

التمكينية

مساتالعمل.

سوق

العايل وجودته.

تكنولوجيا املعلومات

-خمرجات

تكنولوجيا
تكنولوجيا

املعلومات واالتصاالت.

االقتصاد

البيئات التمكينية

-التنافسية املعرفية.

-السياسة

-االنفتاح

واملؤسسات.

االقتصادي.

-االقتصاد

-التمويل والقيمة

واجملتمع.

املضافة

-الصحة والبيئة

)Source: (knowledge4all,2018
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ابعا :مؤشر  :APECيقوم على أربعة حماور كل حمور يتكون من جمموعة
رً

من املؤشرات كالتاىل:

بيئة األعمال

بيئة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

تنمية املوارد البشرية

نظام االبتكار

-القيمة اليت تضيفها الصناعات القائمة

-عدد اهلواتف النقالة لكل  1000نسبة

-االلتحاق ابلطور الثانوي.

-إمجايل عدد العملني يف جمال البحوث

على املعرفة كنسبة مئوية من الناتج احمللي

من السكان.

-عدد العاملني يف جمال املعرفة من القوى

والتطوير.

اإلمجايل.

 -عدد أجهزة احلاسوب لكل 1000

العاملة.

 -إمجايل االنفاق على البحوث والتطوير

-صادرات التكنولوجيا.

نسبة من السكان.

مؤشر التنمية البشرية القائم على :العمر،

لكل مليون نسمة من السكان

-الشفافية احلكومية.

 -إمجايل عدد مضيفي االنرتنت لكل

احراز التعليم ،املعيشة.

-سياسة املنافسة

 1000نسبة من السكان.
)Source: (APEC, 2000

اثنياا :املصفوفة الناجتة عن دمج معايري ومؤشرات مقاييس اقتصاد املعرفة:
من التصنيفات السابقة توصلت الدراسة إىل املصفوفة التالية:
مؤشر البنك الدويل

مؤشر التنافسية العاملية

مؤشر املعرفة العاملي

مؤشر APEC

احلوكمة الراشدة

✔

✔

✔

✔

التعليم والتدريب

✔

✔

✔

✔

البحث والتطوير واالبتكار

✔

✔

✔

✔

تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت

✔

✔

✔

✔

كفاءة سوق العمل

x

✔

✔

x

الصحة

x

✔

✔

x

مصفوفة من إعداد الباحث ابلرجوع إىل التصنيفات السابقة

ومنه تنتج مصفوفة احملاور اليت مت االتفاق عليها بني املؤشرات السابقة:
احملور الرئيس

احملاور الفرعية

احلوكمة الراشدة

سيادة القانون – احلرية االقتصادية – االستقرار االقتصادي – جودة التنظيم والتخطيط

التعليم والتدريب

إلزامية التعليم – جمانية التعليم – تنوع التعليم – أمهية التدريب – مدخالت وخرجات التعليم

البحث والتطوير واالبتكار

االهتمام ابلبحث والتطوير واالبتكار–احلث على البحث والتطوير واالبتكار–جودة البحث والتطوير واالبتكار

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

مدخالت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت – انتشارها – جودهتا  -خمرجاهتا

مصفوفة من إعداد الباحث ابلرجوع إىل التصنيفات السابقة

س /2ماهي املصفوفة الناجتة عن نظرية املقاصد ًلبن عاشور؟
ابلرجوع إىل كتاب "مقاصد الشريعة اإلسالمية البن عاشور " ( )2011وكتاب "نظرية املقاصد عند اإلمام حممد الطاهر بن
عاشور" إلمساعيل احلسن ( )1995يصل الباحث إىل املصفوفة التالية فيما خيص مقاصد الشريعة:
أحكام الشريعة:

= ضبط نظام اجلماعات اإلسالمية

الصالح

العمراين

االعتقادية:

= ضبط نظام التصرفات يف احلياة االجتماعية

الصالح

اجملتمعي

والعملية:

= ضبط نظام االعتقاد

الصالح

الفردي

(احلسن( ،)1995،ابن عاشور)2011،
وتنقسم مصاحل هذه املقاصد ابعتبار آاثرها يف قوام أمر األمة إىل ثالثة أقسام هي" :ضرورية ،حاجية ،حتسينية" وهتدف إىل حفظ
"الدين-النفس-العقل-النسل-املال" للشخص بدرجات متفاوتة.
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حفظ الدين
الضرورايت
احلاجيات
التحسينات

حفظ العقل

حفظ النفس

حفظ النسل

حفظ املال

هي اليت تكون األمة مبجموعها وآحادها يف ضرورة إىل حتصيلها حبيث ال يستقيم النظام ابختالهلا ،فإذا اخنرمت تؤل حال األمة إىل
فساد وتالش.
هي ما حتتاج إليه األمة القتناء مصاحلها وانتظام أمورها على وجه حسن ،وانعدامها ال يعن فساد النظام ،ولكنه يبقى على ِ
حالة
غري منتظمة.
هي ما كان هبا كمال حال االمة يف نظامها حىت تعيش آمنة مطمئنة وهلا هبجة منظر اجملتمع يف مرأى بقية األمم
مرغواب يف االندماج فيها أو يف التقرب منها.
حىت تكون األمة اإلسالمية ً

(ابن عاشور( ، )2011،الباحث)

س :3ما مدى كفاءة معايري ومؤشرات مقاييس اقتصاد املعرفة يف ضوء نظرية املقاصد ًلبن عاشور؟
ابلنظر إىل إجابة السؤال األول وحيثياهتا ،وإجابة السؤال الثاين وحيثياهتا ،وابلرجوع إىل املرجع الرئيس هلذه الدراسة كتاب ابن
عاشور " مقاصد الشريعة اإلسالمية" ( )2011واملرجع الثانوي احلسن ()1995؛ وإىل كل من دراسة عرابن ( ،)2015ودراسة
الراببعة وآخرون ( )2014ودراسة البالع ( )2010ودراسة عودة ( )2012يتوصل الباحث إىل إجابة السؤال الثالث يف
املصفوفة التالية:
حفظ الدين

حفظ النفس

حفظ العقل واملعرفة

حفظ كرامة اإلنسان

حفظ االقتصاد

احلوكمة الراشدة

✔

✔

✔

✔

✔

التعليم والتدريب

✔

✔

✔

✔

✔

البحث والتطوير واالبتكار

✔

✔

✔

✔

✔

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

✔

✔

✔

✔

✔

حيث كان حملور حفظ الدين دوره الفعال يف احلوكمة الراشدة" سيادة القانون – احلرية االقتصادية – االستقرار االقتصادي –
جودة التنظيم والتخطيط " ويف التعليم والتدريب " إلزامية التعليم – جمانية التعليم – تنوع التعليم – أمهية التدريب – مدخالت
وخرجات التعليم" ويف البحث والتطوير واالبتكار " االهتمام ابلبحث والتطوير واالبتكار–احلث على البحث والتطوير واالبتكار–
جودة البحث والتطوير واالبتكار" ويف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت " مدخالت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت –
انتشارها – جودهتا – خمرجاهتا " من حيث اهتمامه وفق أقسام مصاحل مقاصد الشريعة ابلتايل:
إنتاج السلع واخلدمات وأتمني احلقوق واحلرايت اليت حتقق اإلشباع الدائم والتعبئة املضطردة للموارد املعنوية والروحيه مبا يوفر
االضرورايت

التوظيف اإلجياب والفعال هلا يف عملية التنمية احلضارية الشاملة ،سواء يف احلوكمة الراشدة أو يف التعليم أو البحث العلمي
وحيثياته ،ووسائل اإلتصال املتوافقة مع تطورات العصر.

احلاجيات
التحسينات

استخدام احلرية االقتصادية ،وجمانية التعليم واحلث على البحث العلمي ونشر تكنولوجيا املعلوماتن هبدف رفع احلرج واملشقة
والتيسري والتسهيل على املواطنني فيما ال يتعارض مع العقيدة والشريعة وقوانينها.
الوصول إىل أقصى كفاءة يف استخدام مفردات  :احلوكمة الرشيدة والتعلليم والتدريب والبحث والتطوير واالبتكار ومتنولوجيا
املعلومات ،حتت ضوء الشريعة ذات اهلدف األمسى

(ابن عاشور( ، )2011 ،عرابن ( )2015 ،الباحث)
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وكذلك كان حملور حفظ النفس دوره الفعال يف احلوكمة الراشدة" سيادة القانون – احلرية االقتصادية – االستقرار االقتصادي –
جودة التنظيم والتخطيط " ويف التعليم والتدريب " إلزامية التعليم – جمانية التعليم – تنوع التعليم – أمهية التدريب – مدخالت
وخرجات التعليم" ويف البحث والتطوير واالبتكار " االهتمام ابلبحث والتطوير واالبتكار–احلث على البحث والتطوير واالبتكار–
جودة البحث والتطوير واالبتكار" ويف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت " مدخالت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت –
انتشارها – جودهتا – خمرجاهتا " من حيث اهتمامه وفق أقسام مصاحل مقاصد الشريعة ابلتايل:
الضرورايت
احلاجيات
التحسينات

توفري الغذءا املالئم ،والشراب الصحي والسكن والكساء املناسبني ،والعمل املناسب واالجر املناسب والتعلم واخلدمات الصحية املناسبة ،ووسائل النقل
واالتصال ،ووسائل الوقاية من األمراض وحفظ حقوق االنسان من انحية احلرية الفردية وحرية التملك ،وتوفري األمن حلفظ النفس ومحايتها.
توفري خدمات الصحة والتعليم والنقل واألمن والسكن واالتصال والكساء بصورة ترفع املشقة يف حياة الناس ،وحقوق اإلنسان من حرية ومتلك.
توفري اجلانب االقتصادي واالستقرار االقتصادي والتعليم والتدريب واألمن والسكن والتواصل وحقوق االنسان وحرايت مبستوى يليق مبعيشة اإلنسان
ورفاهيته.

(ابن عاشور( ، )2011 ،عرابن ( )2015 ،الباحث)
وكذلك كان حملور حفظ العقل واملعرفة دوره الفعال يف احلوكمة الراشدة" سيادة القانون – احلرية االقتصادية – االستقرار
االقتصادي – جودة التنظيم والتخطيط " ويف التعليم والتدريب " إلزامية التعليم – جمانية التعليم – تنوع التعليم – أمهية التدريب –
مدخالت وخرجات التعليم" ويف البحث والتطوير واالبتكار " االهتمام ابلبحث والتطوير واالبتكار–احلث على البحث والتطوير
واالبتكار–جودة البحث والتطوير واالبتكار" ويف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت " مدخالت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
– انتشارها – جودهتا – خمرجاهتا " من حيث اهتمامه وفق أقسام مصاحل مقاصد الشريعة ابلتايل:
الضرورايت
احلاجيات
التحسينات

توفري السلع واخلدمات الثقافية والرتبوية والعالجية واملعرفية واخلدمات الصحية لتنمية العقل وفتح جماالت البحث والتطوير واالبتكار ،وتوفري السلع
واخلدمات للتعليم والتدريب ،ومكافحة السلع وتقنيات االتصال اليت حتجب العقل أو تعطله أو تنحرف به عن وظيفته الطبيعية والفطرية
توفري وسائل الثقافة واملعرفة والعلم اليت تيسر جماالت البحث والتدريب والتطوير واالبداع واالخرتاع.
هبدف جتميل وحتسني تنمية حفظ العقل واملعرفة البد من حتسني سلع الثقافة ووسائل البحث والتطوير واالبتكار  ،وحتسني التعليم والتدريب ،وتوفري
مصادر العلم واملعرفة ابلطرق امليسرة للحصول عليها ،وأبفضل التقنيات املعاصرة.

(ابن عاشور( ، )2011 ،عرابن ( )2015 ،الباحث)
وكذلك كان حملور حفظ كرامة اإلنسان دوره الفعال يف احلوكمة الراشدة" سيادة القانون – احلرية االقتصادية – االستقرار
االقتصادي – جودة التنظيم والتخطيط " ويف التعليم والتدريب " إلزامية التعليم – جمانية التعليم – تنوع التعليم – أمهية التدريب –
مدخالت وخرجات التعليم" ويف البحث والتطوير واالبتكار " االهتمام ابلبحث والتطوير واالبتكار–احلث على البحث والتطوير
واالبتكار–جودة البحث والتطوير واالبتكار" ويف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت " مدخالت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
– انتشارها – جودهتا – خمرجاهتا " من حيث اهتمامه وفق أقسام مصاحل مقاصد الشريعة ابلتايل:
الضرورايت
احلاجيات
التحسينات

رعاية اجلنسني ابلرتبية والتعليم والصحة ،وبناء أسر فعالة ،ومحايتها ،وتنظيم مؤسسات عقابية تقوم مبعاقبة كل من هدف إىل إحلاق الضرر الحد من
اجلنسني أو كالمها.
رعاية الطفولة ومحاية األسرة اليت تؤدي إىل االستقرار االقتصادي عن طريق توفري السلع واخلدمات اليت ترفع احلرج وتدفع املشقة.
توفري اخلدمات والسلع واالستقرار االقتصادي وجمانية التعليم وجودة وسائل التكنواوجيا واملعلومات اليت جتمل حياة الطفل والشباب واالسر ،وتقدم رعاية
مادية ومعنوية دائمة يف سبيل حفظ كرامتهم.
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(ابن عاشور( ، )2011 ،عرابن ( )2015 ،الباحث)
وكذلك كان حملور حفظ ااالقتصاد دوره الفعال يف احلوكمة الراشدة" سيادة القانون – احلرية االقتصادية – االستقرار االقتصادي –
جودة التنظيم والتخطيط " ويف التعليم والتدريب " إلزامية التعليم – جمانية التعليم – تنوع التعليم – أمهية التدريب – مدخالت
وخرجات التعليم" ويف البحث والتطوير واالبتكار " االهتمام ابلبحث والتطوير واالبتكار–احلث على البحث والتطوير واالبتكار–
جودة البحث والتطوير واالبتكار" ويف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت " مدخالت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت –
انتشارها – جودهتا – خمرجاهتا " من حيث اهتمامه وفق أقسام مصاحل مقاصد الشريعة ابلتايل:
الضرورايت

بناء املؤسسات املالية ،ووضع اخلطط والسياسات االقتصادية اليت تعمل على صيانة وحفظ املال ،وحد العقوابت املانعة من االعتداء اجلوانب االقتصادية
للدولة ،ومحاية موارد االمة الطبيعية واالقتصادية اخلاصة ابجملتمع أو ابالفراد ،ووضع القوانني املناسبة هلذا احلفظ.

احلاجيات

إقامة املؤسسات املالية ووضع السياسات االقتصادية اليت تعمل على تسهيل االستثمار يف االقتصاد وتنميته وصيانته.

التحسينات

تشمل جمموع السلع واخلدمات ايل تعمل على حتسن عملية االقتصاد ،وتوفري كفاءة الستخدام االقتصاد يف توفري احلاجيات.

(ابن عاشور( ، )2011 ،عرابن ( )2015 ،الباحث)
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نتائج الدراسة:
• اتفقت مؤشرات املنظمات العاملية (مؤشر البنك الدويل – مؤشر التنافسية العاملية – مؤشر املعرفة العاملي  -مؤشر
 ) APECاليت قامت ابستهداف اقتصاد املعرفة يف حماور :احلوكمة الراشدة – التعليم والتدريب – البحث والتطوير
واالبتكار – تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
• أشار كل من (مؤشر التنافسية العاملية – مؤشر املعرفة العاملي ) إىل حموري :كفاء سوق العمل – الصحة ،بينما مل تشر (مؤشر
البنك الدويل  -مؤشر  )APECإال إىل األربعة احملاور املذكورة يف االستنتاج السابق.
• تناولت احملاور (احلوكمة الراشدة – التعليم والتدريب – البحث والتطوير واالبتكار – تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت)
املواضيع التالية:
 -1احلوكمة الراشدة :سيادة القانون – احلرية االقتصادية – االستقرار االقتصادي – جودة التنظيم والتخطيط
 -2التعليم والتدريب :إلزامية التعليم – جمانية التعليم – تنوع التعليم – أمهية التدريب – مدخالت وخرجات التعليم.
 -3البحث والتطوير واالبتكار :االهتمام ابلبحث والتطوير واالبتكار–احلث على البحث والتطوير واالبتكار–جودة البحث
والتطوير واالبتكار.
 -4تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت :مدخالت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت – انتشارها – جودهتا – خمرجاهتا.
• وفق نظرية املقاصد البن عاشور فإن أحكام الشريعة االعتقادية والعملية تقوم بضبط نظام اجلماعات اإلسالمية هبدف
الصالح العمراين ،وتقوم بضبط نظام التصرفات يف احلياة االجتماعية هبدف الصالح اجملتمعي ،وتقوم بضبط نظام االعتقاد
هبدف الصالح الفردي.
• انقسمت مصاحل املقاصد الشرعية عند ابن عاشور ابعتبار آاثرها يف قوام أمر األمة إىل ثالثة أقسام :ضرورية ،حاجية،
وحتسينية .فكان البد من الضرورية لكي يستقيم نظام األمة اإلسالمي ،والبد من احلاجية لكي يكون النظام على وجه
حسن ،والبد من التحسينات لكي يكمل حال األمة ،وتكون آمنة مطمئنة يف ذاهتا ومع غريها.
• تواجدت معايري ومؤشرات مقاييس اقتصاد املعرفة (احلوكمة الراشدة – التعليم والتدريب – البحث والتطوير واالبتكار –
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت) يف ضوء مقاصد الشريعة (حفظ الدين – حفظ النفس – حفظ العقل واملعرفة – حفظ
كرامة االنسان – حفظ االقتصاد) حتت ثالث بنود متدرجة من الضروري إىل احلاجي إىل التحسين.
• اثبتت الدراسة مدى اهتمام الشريعة االسالمية مبحاور اقتصاد املعرفة (احلوكمة الراشدة – التعليم والتدريب – البحث
والتطوير واالبتكار – تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت) من خالل (حفظ الدين – حفظ النفس – حفظ العقل واملعرفة –
حفظ كرامة االنسان – حفظ االقتصاد).
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توصيات الدراسة:
• إحداث مقياس القتصاد املعرفة يف ضوء مقاصد الشريعة اإلسالمية ،يتميز ابلتسلسل من الدرجة الضرورية إىل الدرجة
احلاجية ،إىل الدرجة التحسينية ،ونشره عامليًا لكي تظهر أصالة ومعاصرة الشريعة اإلسالمية ،ومدى دقتها وجودهتا ومشوليتها.

• البحث والتنظري يف مقاصد الشريعة وفق األحداث احلالية ومواءمة مع املتغريات املستجدة ،مع احملافظة على أهداف مقاصد
الشريعة ذات األسس املتينة والقوية.
• إنشاء الفرق البحثية ذات التخصصات املتعددة (عقيدة – شريعة – فقه – مقاصد – اقتصاد – طب – تربية – اجتماع -
...اخل) لكي تتناول البحث والتنقيب يف أهداف وغاايت مقاصد الشريعة ،وطرق تطبيقها واتباع حيثياهتا.
• د راسة ونقد وحتليل العلوم احلديثة ،وأتصيلها وإظهار اجلوانب اإلجيابية فيها ،ومعاجلة اجلوانب السلبية املوجودة فيها يف ضوء
مقاصد الشريعة.
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االجتهاد المقاصدي وتطبيقاته في عهد الصحابة
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الاجتهاد املقاصدي وتطبيقاته في عهد الصحابة  -دراسة ميدانية

أ .خلىد بدر غصاب دمحم غصاب الزمانان

ملخص البحث:
إف الصحابة –مهنع هللا يضر-التقوا ابلنيب –عليو الصالة والسالـ ،-والزموه ،وتلقوا العلم الشرعي منو مباشرًة ،ومن خاللو تكونت لديهم
رؤية مقاصدية ،واجتهاد مبٍت على ادلقاصد دلا ال نص فيو ،واحلصيلة ىي رتلة من القواعد اليت جرت بعدىم رلرى الدليل لقضية
وقعت يف زماهنم ،أو زماف من بعدىم.
واذلدؼ من ىذا البحث ىو بياف مفهوـ ادلقاصد الشرعية ،وأقسامها ،وادلراد مبفهوـ االجتهاد ادلقاصدي ،والتعريف ابلصحابة –
مهنع هللا يضر -مع بياف اجتهاداهتم يف تكييف األحكاـ الشرعية للنوازؿ اليت طرأت على الناس يف زماهنم ،وبياف مدى استنادىم على
مقاصد الشريعة من خالؿ بعض التطبيقات ادليدانية للوقائع اليت جلأ فيها الصحابة –مهنع هللا يضر-إىل االجتهاد ادلقاصدي.
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أ .خلىد بدر غصاب دمحم غصاب الزمانان

ادلقدمة:
احلمد هلل رب العادلُت ،والصالة والسالـ على أشرؼ خلق هللا نبينا دمحم –ملسو هيلع هللا ىلص-وعلى آلو وصحبو أرتعُت ،أما بعد:
إف الصحابة –مهنع هللا يضر-جلأوا إىل االجتهاد ادلقاصدي يف كثَت من ادلسائل ،والنوازؿ ادلستجدة اليت وقعت يف زماهنم ،بعد أف تكونت
لديهم حصيلة فقهية واسعة ،وفهم عميق للنصوص الشرعية ،وتشبع يف إدراؾ مقاصد الشريعة من خالؿ مالزمتهم للنيب –صلى
هللا عليو وسلم ،-وقد وازف الصحابة –مهنع هللا يضر -يف اجتهاداهتم بُت قصد الشارع من نصوصو ،وغايتو الكلية ،وبُت الوقائع ،والنوازؿ
ادلستجدة اليت ال نص فيها ،وسأتطرؽ يف البحث ادلتناوؿ إىل بعض من تطبيقات الصحابة –مهنع هللا يضر -لالجتهاد ادلقاصدي.
اىداف البحث:
يهدؼ البحث إىل ما أييت:
-1بياف ادلقصود من ادلقاصد الشرعية ،وأقسامها ادلختلفة ،وادلقصود من االجتهاد ادلقاصدي.
 -2بياف التصور والنظرة االجتهادية النابعة من معرفة الصحابة للمقاصد الشرعية يف توصلهم إىل احلكم للنوازؿ وللمسائل
ادلستجدة.
إشكالية البحث:
تتضح إشكالية البحث من خالؿ األسئلة اآلتية:
-1ما ىي ادلقاصد الشرعية ،وما ىي أقسامها؟ .
-2ما ىو االجتهاد ادلقاصدي؟ .
-3كيف حكم الصحابة –مهنع هللا يضر-يف القضااي والنوازؿ ادلستجدة؟ .
منهج البحث :اتبعت يف ىذا البحث منهج التمثيل ادليداين ،والتطبيقي ،إبجيا ٍز غَت سلل من خالؿ استعراض بعض التطبيقات
ادليدانية اليت جلأ فيها الصحابة –مهنع هللا يضر-إىل االجتهاد ادلقاصدي يف زماهنم.
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خطة البحث:
ادلبحث األول :التعريف مبفهوم ادلقاصد الشرعية ،وأقسامها:
ادلطلب األول :التعريف مبفهوـ ادلقاصد الشرعية:
ادلطلب الثاين :أقساـ ادلقاصد الشرعية:
ادلبحث الثاين :االجتهاد ادلقاصدي عند الصحابة –مهنع هللا يضر -نشأتو ،وتطبيقاتو ادليدانية:
ادلطلب األول :التعريف ابلصحابة:
ادلطلب الثاين :نشأة االجتهاد ادلقاصدي عند الصحابة -مهنع هللا يضر: -
ادلطلب الثالث :تطبيقات ميدانية للصحابة –مهنع هللا يضر -يف االجتهاد ادلقاصدي:
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المبحث األول :التطريف بمفكوم المقاصد الذرريظ ،وأقدامكا:
ادلطلب األول :التعريف مبفهوم ادلقاصد الشرعية:
أوالً :ادلقاصد يف اللغة :ادلقاصد ىي رتع (مقصد) ،وادلقصد ىو مصدر ميمي لفعل (قَص َد) ،وال َقص َد يف اللغة لو عدة ٍ
معاف
َ
َ
ِ
ص َد ىو استقامة الطريق،
منها:
ص َد إليو :أي َّ
ُ
ص َد َؾ :أي ُُت َ
توجو إليو عامداً ،وقَ ْ
اىك ،وال َق َ
االعتماد ،واإلتيان ،واأل َُّم ،فيقاؿ :قَ َ
قاصد ،لقولو تعاىل( :وعلَى هِ
ص ُد قصداً ،فهو ِ
قَصد يػ ْق ِ
سبِ ِ
يل) ]سورة النحل[9:؛ أي :على هللا تبيُت الطريق ادلستقيم،
ص ُد ال ه
ََ
اَّلل قَ ْ
َ َ
ص ُد ىو العدل يف احلكم ،فيقاؿ :يقصد :أي يعدؿ ،وىو االعتدال والتوسط يف األمر،
صداً :أي استقاـ ،وال َق ْ
يق قَ ْ
ص َد الطر ُ
وقَ َ
صداً :أي معتدلة(.)1
صداً ،وخطبتو قَ ْ
فيقاؿ :كانت صالتو قَ ْ
اثنياً :ادلقاصد يف االصطالح :مل أقف على تعريف اصطالحي خاص مبفهوـ مقاصد الشريعة ،وىو ما اتفق عليو ادلعاصروف (،)2
إال أف الكثَت من تعريفات كبار العلماء من ادلتأخرين حامت حوؿ معناه ،ومنهم:
-1اإلمام الغزايل حيث قاؿ" :رعاية ادلقاصد عبارة حاوية لإلبقاء ،ودفع القواطع ،وللتحصيل على سبيل االبتداء").(3
-2اإلمام الرازي حيث قاؿ" :مقصود الشرع :ىو ما دلت الدالئل الشرعية على وجوب حتصيلو ،والسعي يف رعايتو ،واالعتناء
حبفظو"(.)4
-3اإلمام اآلمدي حيث قاؿ " :ادلقصود من شرع احلكم إما جلب مصلحة ،أو دفع مضرة ،أو رلموع األمرين"(.(1

 -1ابن منظور ،رتاؿ الدين دمحم األفريقي ،لساف العرب ،دار صادر ،بَتوت( ،بدوف رقم طبعة ،أو اتريخ نشر) ،رللد ،)3( :ص ،)355-353( :ابن فارس ،أيب احلسُت أزتد بن زكراي ،معجم مقاييس
اللغة ،حتقيق :عبد السالـ دمحم ىاروف ،دار الفكر ،بَتوت1399 ،ىػ 1979-ـ ،رللد ،)5( :ص ،)95( :إبراىيم أنيس – عبد احلليم منتصر – عطية الصواحلي – دمحم خلف هللا ،ادلعجم الوسيط،
رلمع اللغة العربية – مكتبة الشروؽ الدولية ،القاىرة ،2004 ،ط ،)4( :ص.)738( :
 -2الريسوين ،د .أزتد ،نظرية ادلقاصد عند اإلماـ الشاطيب ،تقدمي :د .طو جابر العلواين ،الوالايت ادلتحدة األمريكية ،ىَتندف -فَتجينيا ،ادلعهد العادلي للفكر اإلسالمي1415 ،ىػ 1995-ـ ،ط:
( ،)4العبيدي ،د .زتادي ،الشاطيب ومقاصد الشريعة ،بَتوت ،دار قتيبة1412 ،ىػ 1992-ـ ،ط ،)1( :ص ،)119( :ص ،)17( :اليويب ،د .دمحم سعد ،مقاصد الشريعة اإلسالمية وعالقتها ابألدلة
الشرعية ،الرايض ،دار اذلجرة1418 ،ىػ 1998-ـ ،ط ،)1( :ص.)33( :
 -3الغزايل ،دمحم بن دمحم الطوسي ،شفاء الغليل يف بياف الشبو وادلخيل ومسالك التعليل ،حتقيق :د .زتد الكبيسي ،اجلمهورية العراقية ،بغداد ،دراسة ديواف األوقاؼ -إحياء الًتاث اإلسالمي ،مطبعة
اإلرشاد1390 ،ىػ 1971-ـ ،ص.)159( :
 -4الرازي ،دمحم بن عمر بن احلسُت ،الكاشف عن أصوؿ الدالئل وفصوؿ العلل ،حتقيق :د .أزتد حجازي ،بَتوت ،دار اجليل1413 ،ىػ 1992-ـ ،ط ،)1( :ص.)53( :
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وبعد استعراض تعريفات العلماء األجالء يظهر يل أبف مقصد الشريعة العاـ ىو جلب ادلصاحل للناس ،ودفع ادلفاسد عنهم ،وقد
جيتمع األمراف من جلب مصاحل ،ودفع مفاسد.
ٍ
بتعريفات كثرية ،ومنهم:
عرف ادلعاصرون ادلقاصد الشرعية
وقد ّ
-1اإلمام ابن عاشور حيث قاؿ" :ىي ادلعاين واحلكم ادللحوظة للشارع يف رتيع أحواؿ التشريع أو معظمها حبيث ال ختتص
مالحظتها ابلكوف يف نوع خاص من أحكاـ الشريعة"(.(2
-2الشيخ الفاسي حيث قاؿ" :ادلراد مبقاصد الشريعة ىي الغاية منها ،واألسرار اليت وضعها الشارع عند كل حكم من
أحكامها"(.(3
-3الشيخ اخلادمي حيث قاؿ" :ىي ادلعاين ادللحوظة يف األحكاـ الشرعية ،وادلًتتبة عليها ،سواء أكانت تلك ادلعاين حكماً جزئية
أـ مصاحل كلية أـ مسات إرتالية ،وىي تتجمع ضمن ىدؼ واحد وىو تقرير عبودية هللا ،ومصلحة اإلنساف يف الدارين"(.(4
-4الشيخ الريسوين حيث قاؿ" :مقاصد الشريعة ىي الغاايت اليت وضعت الشريعة ألجل حتقيقها دلصلحة العباد"(.)5
وبعد استعراض التعريفات السابقة ،ميكن أن نستخرج تعريفاً شامالً ،وأكثر دقة دلصطلح ادلقاصد الشرعية فنقول " :ىي
السر والغاية ادلرجوة اليت وضعها الشارع يف أحكامو ،حتقيقاً للمصلحة ،أو درءاً للمفسدة ادلتعلقة ابلعباد".
وأما ادلقصود من االجتهاد ادلقاصدي فعرفو الشيخ اخلادمي حيث قاؿ( :ىو العمل مبقاصد الشريعة اإلسالمية ،وااللتفات إليها،
واالعتداد هبا يف عملية االجتهاد الفقهي) ).(6

 - 1اآلمدي ،علي بن دمحم ،اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ ،تعليق :الشيخ عبدالرزاؽ عفيفي ،الرايض ،دار الصميعي1424 ،ىػ 2003-ـ ،ط.)339/3( ،)1( :
عماف ،دار النفائس1421 ،ىػ 2001-ـ ،ط ،)2( :ص.)251( :
 - 2ابن عاشور ،دمحم الطاىر ،مقاصد الشريعة اإلسالمية ،حتقيق :دمحم الطاىر اليساويّ ،
 -3الفاسي ،عالؿ بن عبد الواحد بن عبد السالـ ،مقاصد الشريعة ومكارمها ،بَتوت ،دار الغرب اإلسالمي1993 ،ـ ،ط ،)5( :ص.)7( :
 -4اخلادمي ،د .نور الدين بن سلتار ،االجتهاد ادلقاصدي حجيتو ضوابطو رلاالتو ،قطر ،وزارة األوقاؼ والشؤوف اإلسالمية1419 ،ىػ 1998-ـ ،ط ،)1( :ص.)53-52/1( :
 -5الريسوين ،نظرية ادلقاصد عند اإلماـ الشاطيب ،ص.)19( :
 -6اخلادمي ،االجتهاد ادلقاصدي حجيتو ضوابطو رلاالتو ،ص.)39/1( :
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ادلطلب الثاين :أقسام ادلقاصد الشرعية:
مقاصد الشريعة ال تعدو ثالثة أقساـ ،وىي كاآليت:
-1ادلقاصد الضرورية( :وىي اليت البد منها يف قياـ مصاحل الدين والدنيا ،حبيث إذا فقدت مل ُت ِر مصاحل الدنيا على استقامة ،بل
على فساد وهتارج) (.(1
وتندرج حتتها الكليات اخلمس وىي :أ-حفظ الدين( :كقتل الكافر ادلضل ،وعقوبة الداعي إىل البدع) ،ب-حفظ النفس:
(كالقصاص) ،ج-حفظ العقل( :كاحلد على شرب ادلسكر) ،د-حفظ النسل( :كالعقد على األبضاع) ،ىػ-حفظ ادلاؿ:
(كانتقاؿ األمالؾ بعوض ،أو بغَت عوض ،والعقد على ادلنافع)(.(2
-2ادلقاصد احلاجية( :وىي ادلفت َقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق ،ادلؤدي يف الغالب إىل احلرج وادلشقة الالحقة بفوت
اع دخل على ادلكلفُت احلرج وادلشقة) ( ،(3كالرخص ادلخففة ابلنسبة إىل حلوؽ ادلشقة ابدلرض والسفر ،والقراض
ادلطلوب ،فإذا مل تُر َ
وادلساقاة(.(4
-3ادلقاصد التحسينية( :وىي األخذ مبا يليق من زلاسن العادات ،وُتنب ادلدنسات اليت أتنفها العقوؿ الراجحات ،وُتمع
مكارـ األخالؽ) (،(5كآداب األكل والشرب ،وسًت العورة ،والتطهر من النجاسات ،والتقرب بنوافل اخلَتات(.(1

 -1اجلويٍت ،عبد ادللك بن عبد هللا بن يوسف ،الربىاف يف أصوؿ الفقو ،حتقيق :صالح بن دمحم عويضة ،بَتوت ،دار الكتب العلمية1418 ،ىػ  1997-ط ،)79/2( ،)1( :الغزايل ،شفاء الغليل يف
بياف الشبو وادلخيل ومسالك التعليل ،ص ،)161( :اآلمدي ،اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ ،) 344-343/3( ،الشاطيب ،أيب إسحاؽ إبراىيم اللخمي ،ادلوافقات ،تقدمي :الشيخ بكر بن عبدهللا أبو
زيد ،ضبطو وخرجو :أبو عبيدة آؿ سلماف ،ادلملكة العربية السعودية – اخلرب ،دار ابن عفاف1417 ،ىػ 1997-ـ ،ط ،)18-17/2( ،)1( :ابن عاشور ،مقاصد الشريعة اإلسالمية ،ص،)300( :
البدوي ،د .يوسف أزتد دمحم ،مقاصد الشريعة عند ابن تيمية ،األردف ،دار النفائس2000 ،ـ ،ط ،)1( :ص.)63( :
 -2اجلويٍت ،الربىاف يف أصوؿ الفقو ،)80-79/2( ،الغزايل ،شفاء الغليل يف بياف الشبو وادلخيل ومسالك التعليل ،ص ،)164-161( :اآلمدي ،اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ،)344-343/3( ،
الشاطيب ،ادلوافقات ،)20/2( ،ابن عاشور ،مقاصد الشريعة اإلسالمية ،ص ،)301( :البدوي ،مقاصد الشريعة عند ابن تيمية ،ص.)65-63( :
 -3اجلويٍت ،الربىاف يف أصوؿ الفقو ،)79/2( ،الغزايل ،شفاء الغليل يف بياف الشبو وادلخيل ومسالك التعليل ،ص ،)161( :الشاطيب ،ادلوافقات ،)21/2( ،ابن عاشور ،مقاصد الشريعة اإلسالمية،
ص ،)306( :البدوي ،مقاصد الشريعة عند ابن تيمية ،ص.)66( :
 -4الغزايل ،شفاء الغليل يف بياف الشبو وادلخيل ومسالك التعليل ،ص ،)168( :الشاطيب ،ادلوافقات ،)22-21 ،17/2( ،ابن عاشور ،مقاصد الشريعة اإلسالمية ،ص.)306( :
- 5اجلويٍت ،الربىاف يف أصوؿ الفقو ،)80-79/2( ،الغزايل ،شفاء الغليل يف بياف الشبو وادلخيل ومسالك التعليل ،ص ،)161( :الشاطيب ،ادلوافقات ،)23-22 ،17/2( ،ابن عاشور ،مقاصد
الشريعة اإلسالمية ،ص ،)307( :البدوي ،مقاصد الشريعة عند ابن تيمية ،ص.)66( :
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المبحث الثاني :االجتكاد المقاصدي رند الصحابظ –رضي الله رنكم -نذأته ،وتطبيقاته الميدانيظ:

ادلطلب األول :التعريف ابلصحابة:
صاحبك هللا ،وأحسن صحابتك ،واللفظ رتع ،ومفرده الصاحب ،مبعٌت ادلُعاشر
أوالً :الصحابة يف اللغة :الصحابة مصدر قولك َ
فيقاؿ :صاحبو أي :عاشره ،واستصحبو أي :دعاه إىل الصحبة(.(2
اثنياً :الصحابة يف االصطالح :عرؼ اإلماـ أبو الفداء الصحايب حيث قاؿ( :من رأى رسوؿ هللا –ملسو هيلع هللا ىلص ،-يف حاؿ إسالـ
الراوي ،وإف مل تطل صحبتو لو ،وإف مل يرو عنو شيئاً)(.(3
وعرؼ اإلماـ العسقالين الصحايب حيث قاؿ ( :ىو من لقي النيب –ملسو هيلع هللا ىلص -مؤمناً بو ،ومات على إسالمو) (.(4
والذي يبدو يل مما تقدم من التعريفات أن الصحايب( :ىو من صاحب النيب –ملسو هيلع هللا ىلص ،والزمو ،وآمن بو ،ومات على إميانو).
ادلطلب الثاين :نشأة االجتهاد ادلقاصدي عند الصحابة -مهنع هللا يضر: -
بعد وفاة النيب -عليو السالـ -توىل الصحابة –مهنع هللا يضر -زماـ الدولة اإلسالمية ،وأصبح االلتفات إىل ادلقاصد يف عصرىم أوضح شلا
كاف عليو األمر يف العصر النبوي ،بسبب اتساع رقعة الدولة ،وتفرؽ العلماء يف البالد ،فكثرت الوقائع والنوازؿ ،فعملوا –رضي هللا
عنهم -على التماس األحكاـ يف نصوص القرآن ،والسنة ،فكاان ادلرجع وادلصدر للحكم ولالجتهاد عند الصحابة -مهنع هللا يضر-امتثاالً
ٍ
ِ
اَّلل وال هر ُس ِ
ول) ]سورة النساء ،[59 :فإف مل جيدوا نصاً اجتهدوا برأيهم ،وعرفوا
لقولو تعاىل( :فَِإن تَنَ َاز ْعتُ ْم ِيف َش ْيء فَ ُردُّوهُ إِ ََل ه َ
ادلقصد من احلكم ،والعلة اليت أدار رسوؿ هللا –ملسو هيلع هللا ىلص -عليها احلكم يف منصوصاتو فطردوا احلكم حيثما وجدوه (،(5وىو ما أذف ذلم
رسوؿ هللا –ملسو هيلع هللا ىلص -بدليل :دلا أراد أف يبعث معاذاً إىل اليمن ،قاؿ لو( :فإف مل ُتد يف سنة رسوؿ هللا –ملسو هيلع هللا ىلص -وال يف كتاب هللا؟
 -1اجلويٍت ،الربىاف يف أصوؿ الفقو ،)80-79/2( ،الشاطيب ،ادلوافقات ،)23-22/2( ،ابن عاشور ،مقاصد الشريعة اإلسالمية ،ص.)307( :
 -2ابن منظور ،لساف العرب ،اجمللد ،)١( :ص ،)521-519( :ابن فارس ،معجم مقاييس اللغة.)335/3( ،
 -3أبو الفداء ،إمساعيل بن عمر القرشي ،الباعث احلثيث شرح اختصار علوـ احلديث ،حتقيق :أزتد شاكر ،بَتوت ،دار الكتب العلمية( ،بدوف طبعة ،أو سنة نشر) ،ص.)174( :
 -4العسقالين ،أزتد بن علي بن حجر ،اإلصابة يف دتييز الصحابة ،دراسة وحتقيق :الشيخ عادؿ أزتد – الشيخ علي دمحم ،قدـ لو وقرظو :أ.د دمحم الربي -د .عبد الفتاح أبو سنة -د .رتعة طاىر،
بَتوت ،دار الكتب العلمية ،ط1415 ،)1( :ىػ 1995-ـ.)8/1( ،
 -5الدىلوي ،أزتد بن عبد الرحيم بن الشهيد وجيو الدين ،اإلنصاؼ يف بياف أسباب االختالؼ ،حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة ،بَتوت ،دار النفائس ،ط1404 ،)2( :ىػ ،ص ،)23-22( :حسب
هللا ،أ .علي ،أصوؿ التشريع اإلسالمي ،القاىرة ،دار ادلعارؼ ،ط1396 ،)5( :ىػ 1976-ـ ،ص.)100-99( :
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رسوؿ ِ
رسوؿ
رسوؿ هلل دلا يرضى ٌ
فقاؿ معاذ :أجتهد رأيي وال آلو ،فضرب رسوؿ هللا –ملسو هيلع هللا ىلص -صدره وقاؿ :احلمد هلل الذي وفق َ
هللا)( ،(1فكاف النظر إىل ادلقاصد الشرعية مستنداً ضرورايً دلعاجلة ما أدركوه من أوضاع وزلداثت ،وأحد الشروط وادلعارؼ
االجتهادية اليت ال يتم استنباط األحكاـ إال هبا(.(2
ادلطلب الثالث :تطبيقات ميدانية للصحابة –مهنع هللا يضر -يف االجتهاد ادلقاصدي:
إف الصحابة –مهنع هللا يضر-طبقوا النظرة االجتهادية ادلقاصدية ميدانياً على ما استجد يف زماهنم ،فيما ال حيصى من الوقائع وادلسائل،
نستعرض بعضاً منها كاآليت:
التطبيق األول :مسألة اختيار أيب بكر –هنع هللا يضر-إماماً للمسلمني:
بعد وفاة الرسوؿ –ملسو هيلع هللا ىلص-اجتمعت األنصار إىل سعد بن عبادة يف سقيفة بٍت ساعدة الختيار إماـ ،وخليفة للمسلمُت وقد اختاروا
أبو بكر –هنع هللا يضر ،-لقوؿ عمر –هنع هللا يضر( :-نبايعك أنت ،أنت سيدان ،وخريان ،وأحبنا إَل رسول هللا –ملسو هيلع هللا ىلص ،-فأخذ عمر بيده
فبايعو ،وابيعو الناس)(.(3
وحكم الصحابة إبمامة أيب بكر –هنع هللا يضر-ابالجتهاد ،مع انتفاء النص ،ونعلم قطعاً بطالف دعوى النص عليو ،إذ لو كاف لنقل،
ولتمسك بو ادلنصوص عليو ،ومل يبق للمشورة رلاؿ ،واجتهادىم يف اختيار ايب بكر –هنع هللا يضر -إماماً وخليفةً للمسلمُت كاف قياساً
على إمامتو يف الص الة ،وادلقصد من ذلك ىو حفظ الدين ،والشريعة اإلسالمية ،وحفظ نظاـ الدولة ،واستمرار رسالتها الدعوية،
واحلضارية ،واإلصالحية(.(4

 -1أخرجو أبو داود يف سننو ،أوؿ كتاب األقضية ،ابب اجتهاد الرأي يف القضاء ،حديث رقم.)444-443/5( ،)3592( :
أبو داود ،سليماف بن األشعث األزدي ،سنن أيب داود ،حتقيق وضبط وختريج :شعيب األرنؤوط – دمحم كامل ،دمشق ،دار الرسالة العادلية ،طبعة خاصة1430 ،ىػ 2009-ـ.
 -2اخلادمي ،االجتهاد ادلقاصدي حجيتو ضوابطو رلاالتو ،ص.)92/1( :
 -3أخرجو البخاري يف صحيحو ،كتاب فضائل أصحاب النيب –ملسو هيلع هللا ىلص ،ابب فضل أيب بكر بعد النيب ،حديث رقم ،)3668( :ص.)902-901( :
البخاري ،أيب عبد هللا دمحم بن إمساعيل ،صحيح البخاري ،دمشق ،دار ابن كثَت1423 ،ىػ 2002-ـ.
 -4الغزايل ، ،أبو حامد دمحم بن دمحم ،ادلستصفى من علم األصوؿ ،حتقيق :زتزة بن زىَت حافظ ،الرايض ،شركة ادلدينة ادلنورة( ،بدوف سنة نشر ،أو رقم طبعة) ،)507/3( ،اخلادمي ،االجتهاد ادلقاصدي
حجيتو ضوابطو رلاالتو ،ص.)95/1( :
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التطبيق الثاين :مسألة مجع صحف القرآن ادلتفرقة ،وكتابتو يف ادلصحف:
شاب
رجل ٌّ
قاـ أبو بكر –هنع هللا يضر-جبمع صحف القرآف ادلتفرقة ،يف حديث زيد بن اثبت –هنع هللا يضر -قاؿ :قاؿ أبو بكر –هنع هللا يضر( :-إنهك ٌ
عاقل ال نتهمك ،وقد كنت تكتب الوحي لرسول هللا –ملسو هيلع هللا ىلص ،-فتتبع القرآن فامجعو)( ،(1ومل جيمعها رسوؿ هللا –ملسو هيلع هللا ىلص ،-وىو
ٌ
اجتهاد منهم دوف وجود نص على رتعو ،أو كتبو( ،(2يتحقق فيو مقصد حفظ الدين ،وتتحقق فيو ادلصلحة العتبار القرآف الكرمي
ٌ
دستوراً للدولة الناشئة ،وادلنبع األوؿ ذلدي العامل وصالحو ،وادلصدر األساس للتشريع ،والنظاـ ،والقانوف ،وقد قام عثمان بن عفان
–هنع هللا يضر-بكتابة القرآن الكرمي ونسخو يف ادلصحف وأحرق ما عداه( ،(3وما صنعوا من ذلك مل يرد بو نص ،ولكنهم رأوه مصلحة
تناسب تصرفات الشرع قطعاً ،فإف ذلك راجع إىل حفظ الدين ،والشريعة ،واألمر حبفظهما معلوـ ،وإىل منع الذريعة ،وادلفسدة
لالختالؼ يف أصلها _الذي ىو القرآف_(.(4
التطبيق الثالث :مسألة حد شارب اخلمر:
((5
ضربو َف يف عهد
مل يكن يف زمن الرسوؿ –ملسو هيلع هللا ىلص-حداً مقدراً لشارب اخلمر ،وإمنا جرى الزجر فيو رلرى التعزير  ،وكاف الشَُّّر َ
اب يُ َ

ِ
ِ ِ
ِ
ويف رسوؿ هللا –ملسو هيلع هللا ىلص-فكاف يف خالفة أيب بكر –هنع هللا يضر-أكثر منهم يف عهد
صي ،مث تُ َّ
رسوؿ هللا –ملسو هيلع هللا ىلص-ابألَيْدي ،والنّعاؿ ،وابلع ِّ
ِ
ويف ،مث كاف عمر –هنع هللا يضر-من بعده فجلدىم كذلك أربعُت ،ومن بعدىم
رسوؿ هللا –ملسو هيلع هللا ىلص ،-فكاف أبو بكر جيلدىم أربعُت حىت تُ َّ
علي –هنع هللا يضر :-فجعل احلد مثانون جلدة ( . (6

 -1أخرجو البخاري يف صحيحو ،كتاب فضائل القرآف ،ابب رتع القرآف ،حديث رقم ،)4986( :ص.)1275-1274( :
 -2الشاطيب ،أيب إسحاؽ إبراىيم بن موسى اللخمي ،االعتصاـ ،ضبط وتعليق وختريج :أبو عبيدة مشهور بن حسن آؿ سلماف ،القاىرة ،مكتبة التوحيد( ،بدوف طبعة ،أو سنة نشر).)13-12/3( ،
 -3أخرجو البخاري يف صحيحو ،كتاب فضائل القرآف ،ابب رتع القرآف ،حديث رقم ،)4987( :ص.)1275( :
 -4الغزايل ،ادلستصفى من علم األصوؿ ،)509/3( ،الشاطيب ،االعتصاـ ،)16-13/3( ،حسب هللا ،أصوؿ التشريع اإلسالمي ،ص ،)183 ،178-177( :اخلادمي ،االجتهاد ادلقاصدي حجيتو
ضوابطو رلاالتو ،ص.)96/1( :
 -5الشاطيب ،االعتصاـ.)18/3( ،
 -6أخرجو البيهقي يف سننو ،كتاب األشربة ،ابب ما جاء يف عدد حد اخلمر ،حديث رقم.)556/8( ،)17543( :
البيهقي ،أيب بكر أزتد بن احلسُت ،السنن الكربى ،حتقيق :دمحم عبد القادر عطا ،بَتوت ،دار الكتب العلمية ،ط1424 ،)3( :ىػ 2003-ـ.
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وادلقصد الذي دفع علي –هنع هللا يضر-أبف جيعل احلد ذتانُت جلدة ىو للمحافظة على العقوؿ من الضياع واذلالؾ ،وحلفظ ادلاؿ
شراب اخلمور ال يرتدعوف أبقل من ذلك ،ودرأً للمفاسد وادلهالك اليت تًتتب على
واألعراض ،ولضماف أتديب شاربو ،حيث كاف ّ
شرب اخلمر (.(1
الصنهاع:
التطبيق الرابع :مسألة تضمني ُّ
((2
ضم ُن الصباغ والصائغ ،وقاؿ
اخللفاء الراشدين –مهنع هللا يضر -قضوا بتضمُت ُّ
الصنَّاع  ،فكاف علي –هنع هللا يضر -يُ ّ
((3
الصنَّاع ،وىم يغيبوف عن األمتعة يف غالب
(:ال
يصلح الناس إال ذلك)  ،ووجو ادلصلحة فيو أف الناس ذلم حاجة إىل ُّ
ُ

األحواؿ ،واألغلب عليهم التفريط ،وترؾ احلفظ ،فلو مل يثبت تضمينهم مع مسيس احلاجة إىل استعماذلم ألفضى ذلك إىل أحد
شاؽ على اخللق ،وإما أف يعملوا وال يضمنوا عند دعواىم اذلالؾ ،والضياع ،فتضيع
األمرين :إما ترؾ االستصناع ابلكلية ،وذلك ٌ
األمواؿ ،ويقل االحًتاز ،وتتطرؽ اخليانة فكانت ادلصلحة يف التضمُت(.(4
التطبيق اخلامس :مسألة قتال ادلرتدين ،ومانعي الزكاة:
بعد وفاة الرسوؿ –ملسو هيلع هللا ىلص-واجو ادلسلمُت مسألة ادلرتدين ،والذين منعوا الزكاة مع إقرارىم ابإلسالـ ،وإقامتهم الصالة فرأى أبو بكر
–هنع هللا يضر-أف يقاتلهم حىت يؤدوا ما كانوا يؤدونو إىل رسوؿ هللا –ملسو هيلع هللا ىلص ،-فقاؿ أبو بكر –هنع هللا يضر( :-وهللا ألقاتلن من فرق بني الصالة
والزكاة ،فإن الزكاة حق ادلال ،وهللا لو منعوين عناقاً كانوا يؤدوهنا إَل رسول هللا –ملسو هيلع هللا ىلص -لقاتلتهم على منعها) ( ،(5وقياس أبو
بكر والصحابة –مهنع هللا يضر-خليفة رسوؿ هللا على الرسوؿ عليو السالـ ،إذ الرسوؿ –ملسو هيلع هللا ىلص-إمنا كاف أيخذ للفقراء ،ال حلق نفسو،
واخلليفة انئب يف استيفاء احلقوؽ(.(6

 -1الشاطيب ،االعتصاـ ،)19-17/3( ،حسب هللا ،أصوؿ التشريع اإلسالمي ،ص ،)183 ،177( :اخلادمي ،االجتهاد ادلقاصدي حجيتو ضوابطو رلاالتو ،ص.)99/1( :
 -2الشاطيب ،االعتصاـ.)19/3( ،
- 3أخرجو البيهقي يف سننو ،كتاب اإلجارة ،ابب ما جاء يف تضمُت األجراء ،حديث رقم.)202/6( ،)11666 ،11664( :
 -4الشاطيب ،االعتصاـ.)20-19/3( ،
 -5أخرجو البخاري يف صحيحو ،كتاب استتابة ادلرتدين وادلعاندين وقتاذلم ،ابب قتل من أىب قبوؿ الفرائض وما نسبوا إىل الردة ،حديث رقم ،)6925 ،6924( :ص.)1713( :
 -6الغزايل ،ادلستصفى من علم األصوؿ ،)509-508/3( ،حسب هللا ،أصوؿ التشريع اإلسالمي ،ص.)177 ،100( :
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التطبيق السادس :مسألة سهم ادلؤلفة قلوهبم من الصدقات:
جاء رجالف إىل أيب بكر –هنع هللا يضر-فقاال :اي خليفة رسوؿ هللا ،إف عندان أرضاً سبخة ليس فيها كألٌ وال َمنفعةٌ ،فإف رأيت أف
تقطعناىا ،قاؿ :فأقطعها إايمها وكتب ذلما عليو كتاابً ،وأشهد عمر وليس يف القوـ ،فانطلقا إىل عمر ليشهداه فلما مسع عمر ما يف
الكتاب تناولو من أيديهما مث ِتف َل فيو فمحاه ،فتذمرا وقاال لو مقالة سيئة فقاؿ :إف رسوؿ هللا –ملسو هيلع هللا ىلص-كاف يتألفاكما واإلسالـ
ٍ
قليل ،وإف هللا قد أعز اإلسالـ فاذىبا فاجهدا جهدكما ال أرعى هللا عليكما إف أرعيتما(.(1
يومئذ ٌ
ِِ
ات لِ ْل ُف َقر ِاء َوال َْمساكِ ِ
ني َعلَْي َها
فاهلل تعاىل جعل للمؤلفة قلوهبم نصيباً مفروضاً من الزكاة يف قولو تعاىل ( :إِ هَّنَا ال ه
ص َدقَ ُ
ني َوال َْعامل َ
َ
َ
َوال ُْم َؤلهَف ِة قُلُوبُ ُه ْم ) ]ادلائدة ،[38 :ومل يقف عمر –هنع هللا يضر -أماـ ىذا النص جامداً ،بل فهم أف ادلقصود بو إعزاز اإلسالـ ،وتكثَت
سواد ادلسلمُت حينما حيتاجوف إىل ما يقويهم ويعزىم ،وقد عز اإلسالـ وكثر ادلسلموف حىت أصبح اإلعطاء على ىذا الوجو ذلة
وخنوعاً ،وال مصلحة من وراء إعطاءىم الصدقات فمنعو عمر –هنع هللا يضر ،-وىو ال يريد إال العزة اليت أرادىا اإلسالـ للمسلمُت(.(2
التطبيق السابع :قتل اجلماعة ابلواحد:
استند عمر –هنع هللا يضر-يف قتل اجلامعة ابلواحد على ادلصلحة ادلًتتبة عليها ،إذ ال نص على عُت ادلسألة ،فإذا علم الذين اشًتكوا ابلقتل
أف ال قصاص يف ذلك _لكوهنم مشًتكُت يف القتل ،وليسوا بقتلة حقيقيُت_ لزىقت األرواح ،وحفاظاً على األرواح واألنفس،
ولسد الذرائع أمر عمر –هنع هللا يضر-بقتل اجلماعة الذين اشًتكوا يف قتل الواحد رتيعاً ،وتطبيق القصاص عليهم( (3فقاؿ –هنع هللا يضر( :-لو
دتاأل عليو أىل صنعاء لقتلتهم رتيعاً)(.(4
ومما سبق من تطبيقات يتضح أبف الصحابة –مهنع هللا يضر -طبقوا النظرة االجتهادية ادلقاصدية اليت اكتسبوىا من خالؿ مالزمتهم للرسوؿ
–ملسو هيلع هللا ىلص -ميدانياً على الوقائع والنوازؿ ادلستجدة يف زماهنم ،حتقيقاً دلقصد الشارع يف جلب ادلصاحل ،ودرأ ادلفاسد اليت تواجو الناس.

 -1أخرجو البيهقي يف سننو ،كتاب قسم الصدقات ،ابب سقوط سهم ادلؤلفة قلوهبم وترؾ إعطائهم عند ظهور اإلسالـ واالستغناء عن التألف عليو ،حديث رقم.)32/7( ،)13189( :
 -2حسب هللا ،أصوؿ التشريع اإلسالمي ،ص.)102-101( :
 3الشاطيب ،االعتصاـ ( ،)41-40حسب هللا ،أصوؿ التشريع اإلسالمي ،ص.)177( :
 4أخرجو البخاري يف صحيحو ،كتاب الدايت ،ابب إذا أصاب قوـ من رجل ىل يعاقب أـ يقتص منهم كلهم ،حديث رقم ،)6896( :ص.)1705( :
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الخاتمظ:
ويف ختاـ البحث ازتد هللا عز وجل على ما منحٍت من قوه وقدرة لكتابة البحث وإصلازه ،فقد بذلت كل ما يف وسعي إلدتامو،
ولكن الكماؿ هلل سبحانو ،والنقصاف لبٍت البشر ،ويف النهاية فقد توصلت لبعض النتائج وىي كاآليت:
-1االجتهاد ادلقاصدي ينبع من إدراؾ ،وفهم حقيقي دلقاصد الشارع.
-2يتم اللجوء إىل االجتهاد ادلقاصدي الستيعاب النوازؿ ،والقضااي ادلستجدة.
-3اُتو الصحابة –مهنع هللا يضر -إىل شلارسة االجتهاد ادلقاصدي يف كثَت من ادلسائل ،والنوازؿ.
-4قصد الشارع األساسي يقوـ على جلب ادلصلحة ،ودرأ ادلفسدة.
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(فكرس المصادر والمراجع)
 إبراىيم أنيس ،عبد احلليم منتصر ،عطية الصواحلي ،دمحم خلف هللا ،ادلعجم الوسيط ،رلمع اللغة العربية – مكتبة الشروؽالدولية ،القاىرة ،2004 ،ط.)4( :
عماف ،دار النفائس1421 ،ىػ -
 ابن عاشور ،دمحم الطاىر ،مقاصد الشريعة اإلسالمية ،حتقيق :دمحم الطاىر اليساويّ ،2001ـ ،ط.)2( :
 ابن فارس ،أيب احلسُت أزتد بن زكراي ،معجم مقاييس اللغة ،حتقيق :عبد السالـ دمحم ىاروف ،دار الفكر ،بَتوت1399 ،ىػ1979ـ. ابن منظور ،رتاؿ الدين دمحم األفريقي ،لسان العرب ،دار صادر ،بَتوت( ،بدوف رقم طبعة ،أو اتريخ نشر). أبو الفداء ،إمساعيل بن عمر القرشي ،الباعث احلثيث شرح اختصار علوم احلديث ،حتقيق :أزتد شاكر ،بَتوت ،دارالكتب العلمية( ،بدوف طبعة ،أو سنة نشر).
 أبو داود ،سليماف بن األشعث األزدي ،سنن أيب داود ،حتقيق وضبط وختريج :شعيب األرنؤوط – دمحم كامل ،دمشق ،دارالرسالة العادلية ،طبعة خاصة1430 ،ىػ 2009-ـ.
 اآلمدي ،علي بن دمحم ،اإلحكام يف أصول األحكام ،تعليق :الشيخ عبدالرزاؽ عفيفي ،الرايض ،دار الصميعي1424 ،ىػ -2003ـ ،ط.)1( :
 البخاري ،أيب عبد هللا دمحم بن إمساعيل ،صحيح البخاري ،دمشق ،دار ابن كثَت1423 ،ىػ 2002-ـ. البدوي ،د .يوسف أزتد دمحم ،مقاصد الشريعة عند ابن تيمية ،األردف ،دار النفائس2000 ،ـ ،ط.)1( : البيهقي ،أيب بكر أزتد بن احلسُت ،السنن الكربى ،حتقيق :دمحم عبد القادر عطا ،بَتوت ،دار الكتب العلمية ،ط،)3( :1424ىػ 2003-ـ.
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 اجلويين ،عبد ادللك بن عبد هللا بن يوسف ،الربىان يف أصول الفقو ،حتقيق :صالح بن دمحم عويضة ،بَتوت ،دار الكتبالعلمية1418 ،ىػ  1997-ط.)1( :
 حسب هللا ،أ .علي ،أصول التشريع اإلسالمي ،القاىرة ،دار ادلعارؼ ،ط1396 ،)5( :ىػ 1976-ـ. اخلادمي ،د .نور الدين بن سلتار ،االجتهاد ادلقاصدي حجيتو ضوابطو جماالتو ،قطر ،وزارة األوقاؼ والشؤوف اإلسالمية،1419ىػ 1998-ـ ،ط.)1( :
 الدىلوي ،أزتد بن عبد الرحيم بن الشهيد وجيو الدين ،اإلنصاف يف بيان أسباب االختالف ،حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة،بَتوت ،دار النفائس ،ط1404 ،)2( :ىػ.
 الرازي ،دمحم بن عمر بن احلسُت ،الكاشف عن أصول الدالئل وفصول العلل ،حتقيق :د .أزتد حجازي ،بَتوت ،دار اجليل،1413ىػ 1992-ـ ،ط.)1( :
 الريسوين ،د .أزتد ،نظرية ادلقاصد عند اإلمام الشاطيب ،تقدمي :د .طو جابر العلواين ،الوالايت ادلتحدة األمريكية ،ىَتندف-فَتجينيا ،ادلعهد العادلي للفكر اإلسالمي1415 ،ىػ 1995-ـ ،ط.)4( :
 الشاطيب ،أيب إسحاؽ إبراىيم اللخمي ،ادلوافقات ،تقدمي :الشيخ بكر بن عبدهللا أبو زيد ،ضبطو وخرجو :أبو عبيدة آؿسلماف ،ادلملكة العربية السعودية – اخلرب ،دار ابن عفاف1417 ،ىػ 1997-ـ ،ط.)1( :
 الشاطيب ،أيب إسحاؽ إبراىيم بن موسى اللخمي ،االعتصام ،ضبط وتعليق وختريج :أبو عبيدة مشهور بن حسن آؿ سلماف،القاىرة ،مكتبة التوحيد( ،بدوف طبعة ،أو سنة نشر).
 العبيدي ،د .زتادي ،الشاطيب ومقاصد الشريعة ،بَتوت ،دار قتيبة1412 ،ىػ 1992-ـ ،ط.)1( : العسقالين ،أزتد بن علي بن حجر ،اإلصابة يف متييز الصحابة ،دراسة وحتقيق :الشيخ عادؿ أزتد – الشيخ علي دمحم ،قدـلو وقرظو :أ.د دمحم الربي -د .عبد الفتاح أبو سنة -د .رتعة طاىر ،بَتوت ،دار الكتب العلمية ،ط1415 ،)1( :ىػ -
1995ـ.
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 الغزايل ،أبو حامد دمحم بن دمحم ،ادلستصفى من علم األصول  ،حتقيق :زتزة بن زىَت حافظ ،الرايض ،شركة ادلدينة ادلنورة،(بدوف سنة نشر ،أو رقم طبعة).
 الغزايل ،دمحم بن دمحم الطوسي ،شفاء الغليل يف بيان الشبو وادلخيل ومسالك التعليل ،حتقيق :د .زتد الكبيسي ،اجلمهوريةالعراقية ،بغداد ،دراسة ديواف األوقاؼ -إحياء الًتاث اإلسالمي ،مطبعة اإلرشاد1390 ،ىػ 1971-ـ.
 الفاسي ،عالؿ بن عبد الواحد بن عبد السالـ ،مقاصد الشريعة ومكارمها ،بَتوت ،دار الغرب اإلسالمي1993 ،ـ ،ط:(.)5
 اليويب ،د .دمحم سعد ،مقاصد الشريعة اإلسالمية وعالقتها ابألدلة الشرعية ،الرايض ،دار اذلجرة1418 ،ىػ 1998-ـ ،ط:(.)1
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املقاصد التحسينية وأثرها في تماسك ألاسرة (دراسة أصولية تطبيقية)

أ .آالء عبد العزيزصباح الفضلي

المقدمة :ى
احلمد ﵁ كما ينبغي جلبللو فهو الرحيم الرؤوف ،اللطيف بعبده ادلؤمن ُب كل الظروف ،وأشهد أن ال إلو إال هللا شهادة حريص
صل وسلِّم وابرك عليو ،أما وإن لطف هللا منو
ملهوف ،وأشهد أن سيدان ً
زلمدا عبده ورسولو ُب سورة التح موصوف ،فاللهم ِّ
اخلتي ومنو ادلكشوف ،فقد تلطف بنا عز شانو ،وأنزل لنا شريعة غراء ،أضاءت قلوب العارفُت األتقياء ،وهنل من فيض نورىا
زبل من لطتو الظاىر واخلتي الذي ترمجحو ىذه الحشريعات ُب مقاصدىا ،جبلب الصبلح للعباد ودرء ادلتاسد
العلماء واحلكماء ،ودل ُ
عنهم ،وربقيق ما فيو خَت ذلم وصبلح ُب الدنيا واآلخرة  ،فرغب هلالج لج ابلتضائل وادلكارم  ،وما من ابب مسححسن عند أىل

التضيلة إال وقد حرص عليو الشرع  ،وكانت ( ادلقاصد الححسينية ومكمبلهتا ) وعاء لكل ذلك  ،فجاءت األحكام تبياان لرمحة
هللا اليت أحاطت عباده دبا يؤنسهم وفحت حقهم ويقيم العدل بينهم ،وىي داخلة ُب العبادات والعادات وادلعامبلت مراعية للكمال
والحيسَت واجلمال ُ ،زبدم ها الضرورايت واحلاجيات وتدرأ عنها اخللل  ،وىي وإن كانت دوهنما ُب ادلرتبة إال أهنا تكملهما وتؤثر
فيهما ،وىي مظهر من مظاىر مجال الشريعة وحسنها ،فالعُت تعشق اجلمال والقلب مييل للحسن ،ودلا كان ( لؤلسرة ) من دور
رسارل ومهمة حضارية و دور اسحخبلُب ُب سلحلف اجملحمعات على مدى العصور واسحناداً على ما جاء ُب الشريعة السمحاء من

احلرص على كيان األسرة وتوثيق أواصرىا كان عنوان حبثي ( ادلقاصد التحسينية وأثرها يف متاسك األسرة ) .

هدف البحث :ىو تسليط الضوء على ادلقاصد الححسينية وتطبيقاهتا ُب حياة األسرة وأثرىا ُب سباسكها  ،أما ادلنهج ادلحبع فهو
منهج وصتي اسحقرائي  ،تحبعت فيو أقوال العلماء ُب تعريف ادلقاصد الححسينية وأدلحهم على شرعيحها ،وادلسائل التقهية ذات
الصلة ُب ادلقاصد الححسينية ُب األسرة  ،وقد سبقٍت ُب ىذا قلة من الباحثُت الذين أفردوا (ادلقاصد الححسينية) ابلبحث ومنهم:
 الباحثة فاطمة بنت عبد الرمحن الستياينُ ،ب رسالحها ادلاجسحَت (ادلقاصد الححسينية – دراسة أصولية تطبيقية) وادلقدمة عام 2011م جلامعة أم القرى ُب ادلملكة العربية السعودية وذلا السبق ُب إفراد ادلقاصد الححسينية ببحث منترد .
والباحثة :ليلى شاده ،واليت كان عنوان رسالحها (ادلقاصد الححسينية عند األصوليُت ،ضوابطها وأثرىا التقهي) وادلقدمة عام2014م جلامعة احلاج خلضر ُب اجلمهورية اجلزائرية الدميوقراطية ،وقد امحاز حبثها ُب تتصيل ضوابط ادلقاصد
 -والباحث دمحم علي اجملمعي ُب كحابو ادلقاصد الححسينية عند األصوليُت وتطبيقاهتا ُب الحشريع اإلسبلمي ( ع ّمان :دار النور ادلبُت

 ،ط  2016 ، 1م ) غَت أن تطبيقاتو ُب رلال األسرة دل تحجاوز صتححُت ( .)226-224

 واألسحاذ الدكحور قطب الريسوين ُب دراسحو (ادلقاصد الححسينية – قراءة ُب ادلتهوم والبعد الوظيتي) ادلنشور عام ُ 2015برللة كلية العلوم اإلسبلمية – جامعة بغداد ،وقد امحازت دراسحو ُب بيان األبعاد الوظيتية للمقاصد الححسينية وثرارىا الحكميلية.
أما ما خيص األسرة فقد كحبت الباحثة زينب طو العلواين ،كحااب عنوانو (األسرة ُب مقاصد الشريعة) وادلنشور عام 2013م من
ادلعهد العارل للتكر اإلسبلمي-فرجينيا ُب الوالايت ادلححدة وىو قراءة لقضااي الزواج والطبلق ُب أمريكا ُب ضوء ادلقاصد عامة.
وىذه البحوث دل تحناول ادلقاصد الححسينية ادلحعلقة ُب األسرة على وجو اخلصوص ،فأسال هللا أن يلهمٍت الرأي الرشيد والقول
السديد  ،وأعوذ بو من الغواية والضبلل البعيد ،وما كان ُب جهدي ىذا من خَت وسبلمة وتوفيق فمن هللا وحده ،وما شابو من
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نقص وسهو فمن نتسي والشيطان ،وكل ابن ثدم ال يرقى للكمال وإمنا يسعى إليو حبسن توكلو على هللا ٍب جبهده وإعمال فكره
وبذل وقحو ،وهللا ادلوفق وعليو االتكال..
خطة البحث
يحكون البحث من مقدمة و ثبلثة مباحث وخاسبة وُب كل مبحث مطالب على النحو الحارل:
 ادلقدمةُ :ب بيان النطاق ادلوضوعي للدراسة وأمهيحها وسبب اخحيار ادلوضوع واذلدف منها ومنهجها ادلرسوم ادلبحث األول :بيان السياق االصطبلحي للمقاصد الححسينية وأدلة اعحبارىا ادلطلب األول :ادلقاصد الححسينية لغة واصطبلحا ادلطلب الثاين :أدلة اعحبار ادلقاصد الححسينية ادلبحث الثاين :بيان األثر الوظيتي للمقاصد الححسينية ادلطلب األول :البعد الحكميلي ادلطلب الثاين :البعد اإلبداعي  /اإلنحاجي ادلطلب الثالث :البعد األخبلقي ادلطلب الرابع :البعد اجلمارل  /الدعوي ادلطلب اخلامس :البعد الًتفيهي ادلبحث الثالث :بعض تطبيقات ادلقاصد الححسينية ُب فقو األسرة وأثرها ادلطلب األول :أثر رعاية ادلقاصد الححسينية ُب احلتاظ على مشاعر الزوجة ومكانحها كترد مكون لؤلسرة ادلطلب الثاين :أثر رعاية ادلقاصد الححسينية ُب احلتاظ على حقوق األبناء دبا يعود على حت كيان األسرة ادلطلب الثالث :مسائل محعلقة أبثر رعاية ادلقاصد الححسينية ُب احلتاظ على كيان األسرة عموما اخلامتة وفيها النتائج والتوصية -قائمة ادلصادر وادلراجع
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المبحثىاألول:ىبوانىالدواقىاالصطالحيىللمقاصدىالتحدونوةىوأدلةىاعتبارها ى
ادلطلب األول :ادلقاصد التحسينية لغة واصطالحا:
ادلقاصد الححسينية تحكون من جزئُت ،األول وىو ادلقاصد والثاين و ىو الححسُت.
أوال :ادلقاصدُ ،ب اللغة :ادلقاصد مجع مقصد ،وىي مشحقة من التعل قصد ،وكلمة ادلقاصد عند أىل اللغة العربية دبعان عديدة،
من ىذه ادلعاين:
 -1اسحقامة الطريق :ومنو قولو تعاذل﴿ :وعلَى هِ
ص ُد ال هسبِ ِيل﴾ [النحل.]9 :
ََ
اَّلل قَ ْ
 -2العدل والوسط بُت الطرفُت :وىو ما بُت اإلفراط والحتريط ،والعدل واجلور ،ومنو قولو تعاذل﴿ :وِمْن هم م ْقحَ ِ
ص ٌد﴾ [فاطر:
َ ُْ ُ
َ
.]32
قصدا)
 -3االعحماد واالعحزام وطلب الشيء وإثباتو :تقول( :قصدت الشيء ،ولو ،وإليو ً

1

وأما االصطالح :دل يكن للمقاصد تعريف اصطبلحي عند أكثر قدماء األصوليُت ،ولكن عربوا عنها أبلتاظ مثل :األمور
دبقاصدىا ،مراد الشارع ،أسرار الشريعة ،االسحصبلح ،رفع احلرج والضيق ،العلل اجلزئية لؤلحكام التقهية...إخل ،وذكر الرازي تعريتا
دلقصود الشارع ب أنو ( ما دلّت الدالئل الشرعية على وجوب ربصيلو  ،والسعي ُب رعايحو واالعحناء حبتظو ) 2وعرفو العبلمة
الشربيٍت أبنو ( احلكمة اليت اشحملت عليها العلة ).

3

اثنيا :الححسُت ُب اللغة:
رجل حسن ،وامرأة حسناء. 4
مأخوذة من ّ
(حسن) ربسينا :احلاء والسُت والنون أصل واحد ،فاحلسن ضد القب  ،يقال ٌ
واحلُسن ابلضم :اجلمال ،وقال األصمعي :احلسن ُب العينُت ،واجلمال ُب األنف . 5
يعٍت أن ادلقاصد الححسينية ُب اللغة :ىي األمور الدالة على احلسن واجلمال .
وُب االصطبلح :تعدد تعريف ادلقاصد الححسينية عند العلماء وقد اخًتت منها ما جاء بو الغزارل رمحو هللا من أن ادلقاصد
الححسينية :ىي ما ال يرجع إذل ضرورة وال إذل حاجة ،ولكن يقع موقع الححسُت ،والحزيُت والحيسَت للمزااي ،وادلزائد ورعاية أحسن
ادلناىج ُب العادات وادلعامبلت واحلمل على مكارم األخبلق وزلاسن العادات. 6

 1لسان العرب  -ابن منظور ( ،)96 /3سلحار الصحاح  -الرازي ،)24 /2( ،ادلصباح ادلنَت  -التيومي ()260
 2الكاشف عن أصول الدالئل وفصول العلل  ،لتخر الدين الرازي ()53
 3حاشية العطار على مجع اجلوامع مع تقريرات الشربيٍت وادلالكي للشيخ حسن العطار (] )322/2من تقريرات الشربيٍت [
 4مقاييس اللغة البن فارس ( ،)57/2مادة حسن
 5اتج العروس دلرتضى الزبيدي ( )418/34مادة حسن
 6ادلسحصتى للغزارل ( ،)175شتاء الغليل للغزارل ()196
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وكل تعريتات العلماء مع ما جاء بو الغزارل كانت تنبئ عن مجال الغاية من ىذه ادلقاصد ،وكأهنا تكسي الشريعة بقواعدىا اجملردة
حلة مضيئة من حسن ،وتقول للعبد إن شريعحك اليت تؤمن ها وتوحد منزذلا عليك ،كلها أدب وذوق ورقي وكمال ،وما جاء فيها
من أحكام ما ىي إال لحكون ُب جو عام من العبودية اخلالصة ﵁ ادلقًتنة حبسن اخللق واإلحسان والرفق والحهذيب..
ادلطلب الثاين :أدلة اعتبار ادلقاصد التحسينية:
ادلقاصد الححسينية كادلقا صد الضرورية واحلاجية ،قد ثبحت وتقررت بعدد كبَت من األدلة والنصوص الشرعية ،وابلنظر فيها عن
طريق االسحقراء ،وتحبع اجلزئيات وادلعطيات الشرعية ادلخحلتة ،بغرض الحوصل إذل تقريرىا وتثبيحها ،واعحبارىا أمرا مكمبل ومقواي

للمصاحل الضرورية واحلاجية ،ومعلما للححضر وانعكاسا جلمال األمة اإلسبلمية ُب نظام حياهتا وصبلح ثخرهتا. 1

أوال  :االستقراء  ،اسحدل الشاطيب على إثبات ادلقاصد الححسينية اليت أتٌب ُب الرتبة الثالثة بعد الضرورية و احلاجية ابالسحقراء ،
قال ( ودليل ذلك اسحقراء الشريعة  ،والنظر ُب أدلحها الكلية واجلزئية  ،وما انطوت عليو من ىذه األمور العامة  ،على حد
االسحقراء ادلعنوي الذي ال يثبت بدليل خاص بل أبدلة  ،سلحلتة األغراض  ،حبيث تنحظم من رلموعها أمر واحد ذبحمع عليو تلك
األدلة  ،على حد ما ثبت عند العامة جود حاًب و شجاعة علي هنع هللا يضر  ،وما أشبو ذلك  ،،فلم يعحمد الناس ُب إثبات قصد الشارع
ُب ىذه القواعد على دليل سلصوص  ،وال على وجو سلصوص  ،بل حصل ذلم ذلك من الظواىر والعمومات  ،وادلطلقات
وادلقيدات  ،واجلزئيات اخلاصة ُب أعيان سلحلتة ُ ،ب كل ابب من أبواب التقو  ،وكل نوع من أنواعو حىت ألتوا أدلة الشريعة كلها
دائرة على احلت على تلك القواعد ) .2
اثنيا :النصوص العامة :من النصوص العامة اليت تدل على اعحبار ادلقاصد الححسينية:
 قولو تعاذل (إن هللا أيمر ابلعدل واإلحسان وإيحاء ذي القرىب ،وينهى عن التحشاء وادلنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون){النحل  }90فهذه اآلية الكرمية من جوامع الكلم اليت خص ها الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ،قال ابن مسعود ( :ىذه أمجع ثية ُب القرثن
خلَت ميحثل ،ولش ٍر جيحنب).3
 قال النيب ملسو هيلع هللا ىلص (اإلميان بضع وسبعون شعبة أو بضع وسحون شعبة فأفضلها قول ال إلو إال هللا وأدانىا إماطة األذى عن الطريق،واحلياء شعبة من اإلميان) 4وُب ىذا احلديث مجع ملسو هيلع هللا ىلص حقيقة الدين بُت طرفُت أعظمها وىو عقيدة الحوحيد إذل أبسط منوذج
خلدمة ادلقاصد كإماطة األذى عن الطريق وىذا يعٍت أن ادلقاصد زلصورة ُب ادلصاحل كبَتة كانت أو صغَتة..

 1بحصرف* علم ادلقاصد الشرعية ،نور الدين اخلادمي ص91

 2ادلوافقات للشاطيب اجمللد )39/2( 1
 3اجلامع ألحكام القرثن ،للقرطيب ()158/6
 4أخرجو مسلم كحاب االميان ( )1ابب عدد شعب االميان وأفضلها وأدانىا ،وفضيلة احلياء وكونو من االميان ( )12رقم 152
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اثلثا :األدلة اجلزئية:
 قال هللا تعاذل( :اي أيها الذي ثمنوا إذا قمحم إذل الصبلة فاغسلوا وجوىكم وأيديكم إذل ادلرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إذلالكعبُت ،وإن كنحم جنبا فاطهروا) {ادلائدة  )6فادلقصود ابلوضوء ُب ىذه اآلية الطهارة ،والطهارة مقصودة لذاهتا بدليل قولو
تعاذل (لكن يريد ليطهركم) {ادلائدة }6
 وأما احلديث ،قولو ملسو هيلع هللا ىلص( :بٍت الدين على النظافة) 1فاحلث على الطهارة احلسية من مقاصد القرثن دعا إليها عباده ُبادلناسبات الدينية والدنيوية والطهارة اليت دعا إليها القرثن شاملة للبدن والثياب وادلكان وىناك كثَت من األدلة اجلزئية تقودان
دلعرفة ادلقاصد سواء كانت ضرورية ،أو حاجية ،أو ربسينية..
رابعا :األدلة العقلية:
إن عموم الحشريع يقضي بوجوب اعحبار ادلقاصد الححسينية لبلعحبارات الحالية:
 أن هللا عز وجل حُت أقر الشريعة على عباده ،ونزل ها نبيو دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ،صاحب اخللق العظيم ،أنزذلا للناس كافة ،بشموليحها اليتتصل أن تكون عامة للناس ،وحىت يكون ىذا الدين عاما كان مراد هللا أن يحصف كل من ثمن بو دبكارم األخبلق ،لحكون
أقواذلم وأفعاذلم قدوة حسنة لغَتىم من غَت ادلسلمُت ،لذلك أمران هللا ُب كحابو ابحلكمة والحلطف واإلحسان ،يقول هللا تعاذل
(ادع إذل سبيل ربك ابحلكمة وادلوعظة احلسنة ،وجادذلم ابليت ىي أحسن) [النحل ]125
 أن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وىو خاًب األنبياء والقدوة األوذل لعموم ادلسلمُت ،أفص الناس لساان ،وأىذهم خلقا ،الصادق األمُت،صاحب القول اللُت بشهادة هللا لو ُب كحابو (ولو كنت فظا غلي القلب النتضوا من حولك) {ثل عمران }159وما خصو
هللا هذا إال للداللة على عظم أمر مكارم األخبلق ،واليت وضعت ادلقاصد الححسينية كما أسلتنا لححقيقها كما أن النيب صلى
هللا عليو وسلم ،كان فحث على طيب التعل والقول ،ويثٍت على زوجاتو وأىل بيحو وأصحابو إن وجد من أفعاذلم ما يسره من
إحسان وإتقان وحسن خلق ،فكان فحث على االبحسامة ،واللُت من القول ..
دق األمور الدينية والدنيوية
 أن الدين اإلسبلمي بشموليحو و عمومو دائما ما فحث على اآلداب والتضائل و يدخل ُب ىذا ّوجلها  ،فتي كل أمر ذبد للشريعة توجيها سواء كان األمر قلبيا أو جسداي  ،ابطنا أو ظاىرا  ،فهو الذي حذر من الكرب و
الرايء و احلسد والغل  ،و أمر بحطهَت القلب وا﵀افظة على سبلمحو من كل سوء ُ ،،ب حُت أنو دل يحجاىل الظاىر و احلرص
على أن يكون ظاىر ادلرء داال على ابطنو  ،فجعل من السنة تقليم األظافر وإزالة الشعر  ،و من ادلسححبات  ،ا﵀افظة على
ند ُك ِّل َم ْس ِج ٍد
ثد َم ُخ ُذوا ِزينَحَ ُك ْم ِع َ
(اي بٍَِت َ
اذليئة اجلميلة فا﵁ مجيل فحب اجلمال  ،وأمر ابلزينة والحطيب  ،فقال عز وجل َ :
ِ
ُت) {األعراف }31
َوُكلُوا َوا ْشَربُوا َوَال تُ ْس ِرفُوا ۚ إِنهوُ َال ُِفح ُّ
ب الْ ُم ْس ِرف َ
قال عز الدين بن عبد السبلم مبينا أن أول ما بدأ بو اإلسبلم مكارم األخبلق( :واإلسبلم عندما بدأ ،بدأ دبكارم األخبلق
وإصبلح األمور العقائدية ،من إفشاء السبلم وإطعام الطعام ،وصلة األرحام والصدق والعتاف ،ألن ذلك كان مبلئما لطباعهم،
حارا ذلم على الدخول ُب اإلسبلم ،فلو ابحدأىم ابلصبلة والصيام والزكاة واالقحصار ُب النساء على أربعة لنتروا).1
 1سنن الًتمذي كحاب األدب ،ابب ما جاء ُب النظافة2799 )41( ،
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المبحثىالثاني :بوانىاألثرىالوظوفيىللمقاصدىالتحدونوة ى
إن ادلقاصد الشرعية مقسمة كما ىو معلوم إذل ثبلث مراتب  ،ضرورية وحاجية وربسينية  ،وىذه الححسينيات ذبمع قسماً كبَتاً
من مكارم األخبلق ،فبل خيحل بتقداهنا نظام احلياة ،وال نظام الدين واآلخرة والدنيا ،وال يدخل على ادلكلف احلرج والضيق العظيم
بتواهتا ،لكن إذا دل تراع ِ
وجد شيء من الحربم والنتور عند أصحاب العقول السليمة والتطر ادلسحقيمة ، ،وىذا ال يعٍت أن أيخذ بنا
َ
الظن أهنا فقط من ابب احلسن وزايدة التضل وأن فواهتا ال يؤثر ُب األحكام الشرعية للعبادات أو العادات  ،ذلك أن تسميحها قد
تقود ذلذا التهم  ،و احلق أن بيان األبعاد الوظيتية ذلذه ادلرتبة من ادلقاصد وثرارىا الحكميلية سيكون لو ابلغ األثر ُب اسحجبلء
ورتّب آلرار ادلقاصد الححسينية وبيان وظيتحها الحقسيم الذي ذكره
مكانحها ُب الشريعة واحلياة  ،ولقد وجدت أن أفضل ما ُ
صنّف ُ
د .قطب الريسوين ُب دراسحو ( ادلقاصد الححسينية قراءة ُب ادلتهوم والبعد الوظيتي )  2حيث حصر األبعاد ُب مخسة ( بع ٌد
تكميلي و أخبلقي  ،ومجارل  ،وإبداعي  ،وترفيهي ) وسأذكرىا ابخحصار ُب ادلطالب الحالية :
 ادلطلب األول :البعد التكميلي:إن تتاوت ادلصاحل ُب مراتب ادلقاصد  ،ال يعٍت اسحقبلل كل مرتبة عما سواىا  ،بل العبلقة بُت تلك ادلراتب كالعبلقة بُت ادلكمل
دبكملو واخلادم دبخدومو  ،وىذا سبب لحعذر التصل بينهما ُب أحيان كثَتة  ،ولبيان دورىا الحكميلي نذكر القاعدة اليت وضعها
الشاطيب " قد يلزم من اخحبلل الححسيٍت إبطبلق أو احلاجي إبطبلق اخحبلل الضروري بوجو ما "  3وىذا يعٍت أن وظيتة ادلقاصد
الححسينية ال تنحصر ُب كوهنا مكملة للمقصد الضروري واحلاجي  ،بل قد يعود عدم مراعاهتا إبطبلق ابخللل عليهما  ،إذ أن
إبطاذلا مدخل إذل االسحختاف دبا ىو أعلى منها كاحلاجي والضروري  ،وإن اخحل األول وقع احلرج  ،وإن اخحل الثاين وقع ا﵀ذور
 ،لذا قد يقود إبطال الححسينيات إذل إبطال الضرورايت واحلاجيات بوجو ما ..
مثال ذلك :من الححسينيات السنن الرواتب ،نوافل الصبلة ،نوافل الصيام ،نوافل الصدقة ،نعلم أن حكمها مسححب ،لكن لو أن
العبد فرط فيها سباما قد يقوده ذلك إذل الحهاون ُب الترائض كالصبلة الواجبة والزكاة والصوم ادلتروض ،وىكذا ..4
 ادلطلب الثاين :البعد اإلبداعي  /اإلنتاجي:عربة عن ذات اإلنسان واسحعداداتو ،فبالعمل
كرم العاملُت وادلنحجُت ،واعحربه شرفاً وجهاداً وصورة ُم ِّ
لقد ق ّدس اإلسبلم العمل ،و ّ
ِ
(ى َو أَنْ َشأَ ُك ْم ِم َن
ّ
يؤدي اإلنسان رسالحو اإلعمارية ُب ىذه األرض ،ويحطابق مع دعوة القرثن إذل اإلعمار واإلصبلح قال تعاذلُ :
األر ِ
اسحَ ْع َمَرُك ْم فِ َيها) (ىود ، ) 61 /كما راعى اإلسبلم ورعى ُب نظامو األقوم وأرشد عرب تشريعاتو إذل خَت السبل لحوجيو
ض َو ْ
ْ
ملكة اإلبداع  ،ودل فحصر الدعوة لئلنحاج واإلبداع ُب ربصيل الضرورايت فقط  ،بل حث على كل ما من شأنو مراعاة الذوق،
والتطر السليمة ،والعقل الصحي  ،واألدب ،واحلشمة ،وادلروءة  ،وىذه األمور الححسينية إمنا ر ّغب دبراعاهتا الشارع لعلمو بوقع
 1قواعد اإلحكام ُب إصبلح اإلانم للعز بن عبد السبلم ص68069
 2ادلقاصد الححسينية قراءة ُب ادلتهوم والبعد الوظيتي – قطب الريسوين – رللة كلية العلوم اإلسبلمية  -العدد  41ص – 335بغداد 2015
أوردىا ُب كحابو (غمرات ادلقاصد) – دار ادليمان للنشر – الرايض  -الطبعة األوذل 2019

 3ادلوافقات للشاطيب 16/2
 4ينظر ُب ادلقاصد الححسينية قراءة ُب ادلتهوم والبعد الوظيتي – قطب الريسوين – رللة كلية العلوم اإلسبلمية  -العدد  41ص – 335بغداد
2015
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ذلك ُب نتوس الناس وجبلحهم  ،فما جاء الشرع بشيء إال كان ُب فطرة اإلنسان السوي ما يوافقو ،هذا يححمس للعمل واإلبداع
واإلنحاج طادلا أن ىذه األمور الححسينية تراعي ما سبيل إليو نتسو  ،فأصحاب الصناعة وادلواىب جيدون ُب ىذه ادلقاصد اباب للرزق
وقضاء أوقاهتم ُب ما أحل هللا ذلم وتطوير حرفحهم  ،كصاحب النجارة والبناء يبدع ُب صنعحو بحزيُت البيوت وغَتىا دبا يوافق شريعة
طيب
يب ملسو هيلع هللا ىلص قال ( :إ هن هللاَ تعاذل ٌ
هللا ويسًتزق ها  ،فحزيُت البيوت واألفنية  -بحنظيتها وترتيبها  -مطلوب شرعاً ،دلا روي عن النّ ّ
ِ
ابليهود )  1واحلديث وإن كان
اجلود ،فن ِظّتوا أفنيحَكم ،وال تشبههوا
ب
جو ٌاد ُِفح ُّ
ب النظافةَ ،كرميٌ ُِفح ُّ
نظيف ُِفح ُّ
ُِفح ُّ
الطيبٌ ،
ب َ
َ
الكرَمَ ،
ب َ
ضعيف تسند معانيو شواىد كثَتة من القرثن والسنة منها قولو ملسو هيلع هللا ىلص ُب احلث على تنظيف البيوت وتطهَتىا ( طهروا أفنيحكم فإن
اليهود ال تطهر أفنيحها ) ، 2وزايدة إنحاجية الترد ُب اجملحمع ادلسلم ُب ضوء ىذه الححسينيات يزيد من رقي اجملحمع خاصة إن كان
ذلك ُب رلال ادلصاحل العامة ومثالو فح السوق ألصحاب ادلهن فهذا فيو مصلحة فردية لكنها تساىم ُب تطور الذوق العام وربقق
مصلحة العامة. .
 ادلطلب الثالث :البعد األخالقي:لقد نص القرثن العظيم ُب كثَت من ثايتو على كون تزكية اإلنسان و هتذيب نتسو والسمو ها إذل الغاية اليت خلق ألجلها و(إفراد
ِ
ِ
عموما ،ودمحم ملسو هيلع هللا ىلص
ُت َر ُس ًوال ِمْن ُه ْم يَْح لُو
{ى َو الهذي بَ َع َ
ث ُِب ْاأل ُّميِّ َ
خصوصا  ،قال تعاذلُ :
ً
اخلالق ابلعبودية ) مقصود بعث الرسل ً
َعلَْي ِه ْم ثَ َايتِِو َويَُزّكِي ِه ْم} (اجلمعة ،)2 :فيمنت هللا على ادلؤمنُت أبنو أرسل رسولو لحعليمهم القرثن وتزكيحهم ،والحزكية دبعٌت تطهَت
القلب من الشرك واألخبلق الرديئة كالغل واحلسد وتطهَت األقوال واألفعال من األخبلق والعادات السيئة ،وقد قال عليو الصبلة
والسبلم بكل وضوح" :إمنا بعثت ألسبم مكارم األخبلق" 3وادلتهوم من ىذه النصوص الشرعية يقودان إذل أن ادلقصد الشرعي
إلرسال الرسل وتنزيل الرساالت ،ىو تزكية النتس  ،والحزكية ىي عينها الححلي دبكارم األخبلق والحخلي عن سيئها  ،فكما أن
تزكية النتس تكون ابلدين ،إقامة الدين أيضا تكون بحزكية النتس ،فمن العقيدة تنشأ األخبلق وىي بدورىا تسري ُب العبادات
وتحتاعل مع ادلعامبلت ،ودل ينتك حكم شرعي عن قيمة أخبلقية ،كما دل ينتك أبدا خلق عن حكم شرعي  ،ويظهر األمر جببلء
ُب قول النيب ملسو هيلع هللا ىلص" :اإلميان بضع وسحون شعبة ،فأفضلها قول ال إلو إال هللا ،وأدانىا إماطة األذى عن الطريق ،واحلياء شعبة من
4
ِ
اإلميان  ،والحتاوت ُب مكارم
ت
قول
اإلميان" إذن اإلميا ُن ٌ
رجات ،واخلِ ُ
وعمل و ٌ
ود ٌ
ب َ
ِج َْرب َ
اعحقاد ،وىو ُش َع ٌ
صال احلَميدةُ كلُّها تَْن َدر ُ
ٌ
اتب بعضها أفضل من بعض ،ومطلوب الشرع السعي إذل ربصيل أعبلىا ،يرتتع بو اإلشكال ُب شأن
األخبلق ومعرفة أهنا مر ُ
االسحدالل ابحلديث الشريف "إمنا بعثت ألسبم مكارم األخبلق" ،من حيث ما يتيده ظاىره أن بعثة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص منحصرة ُب تحميم
أوصاف زائدة على ما ىو ضروري وحاجي  ،فالححميم دلكارم األخبلق يعٍت تحميم الدين كلو ،ذكر تتضيبل وسبييزا لئلسبلم عن
مجيع الشرائع اليت كانت قبلو  ،أما جعل أىل األصول مكارم األخبلق ضمن ادلقاصد الححسينية  ،وىذه ادلقاصد كما نعلم ىي
دون ادلقاصد الضرورية واحلاجية ُب األمهية  ،فيحمل على أهنم قصدوا التضيلة ها  ،أي ما زاد على احلاجة  ،كاآلداب العامة وما
فحسن ُب رلاري العادات  ،وىذا البعد األخبلقي ىو ما حثت عليو النصوص الشرعية وامحاز بو النيب الكرمي وصحابحو.

1

أخرجو الًتمذي ُب "سننو" عن سعد بن أيب وقاص  -ابب ما جاء ُب النظافة )2799( -

 2أخرجو الطرباين ُب "ادلعجم األوسط "()4057
 3أخرجو البيهقي ُب سننو ( ،191/10رقم  ،)20571والبزار ُب ادلسند ( ،)8949 ،2/476والقضاعي ُب مسند الشهاب ()1165 ،2/192
 4أخرجو مسلم ُب صحيحو ( )35برواية أيب ىريرة هنع هللا يضر
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 ادلطلب الرابع :البعد اجلمايل  /الدعوي:ذكران ُب ادلطلب السابق أن ادلؤمن إن ربلى ابألخبلق احلميدة  ،كان داعية لدينو وىو إن راعى ادلقاصد الححسينية كان لذلك أثر
زلمود ُب إصلاح أغراض الدعوة  ،كالحجديد ُب الوسائل الدعوية وضلوىا ،وىذا ينطبق على األمة اإلسبلمية أيضا إن كانت تحسم
دبظاىر النهضة من الًتابط والحسام والرقي والحطور  ،كان ذلك ترغيبا لغَت ادلسلمُت ُب الحقرب من ىذا اجملحمع الناىض والحطلع
لبلنضمام فيو  ،ىنا يظهر البعد الدعوي  ،أما ُب اجلانب اجلمارل  ،فادلقاصد الححسينية تسم لئلنسان ابالسحمحاع ُب عباداتو
وعاداتو ومعامبلتو  ،أما ُب العبادات فقد حبب للناس من األحكام ما كان معلبل دبقصده وانطقا حبكمحو  ،ألن النتس تكون
أطوع للقبول  ،إذا دعيت إذل ما اسًتوحت إليو  ،وتنتر من األوامر والنواىي اجملردة فإن علموا مقاصد الشريعة من ىذه األحكام
صاروا أج ّد ابلحزامها  ،وعليو األمر ُب العادات وادلعامبلت  ،ألهنا تراعي مطالب النتوس ورغباهتا  ،وكون ادلقاصد الححسينية ذبري

رلرى الحزيُت ال يعٍت عدم أمهيحها  ،فهي بوجو ثخر مكملة دلقصد الحيسَت احلاجي وىذا ُب رلملو يصب ُب مصلحة العبد إذ جيد
ُب حياتو فسحة لبلسحمحاع الروحي وادلادي دون اخلروج عن جادة الشريعة ..

1

 ادلطلب اخلامس :البعد الرتفيهي:اإلسبلم نظام محكامل عقيدة وشريعة ،تنبثق منو مجيع تصورات ومبادئ وقيم سلوكيات االنسان ،لذلك جاءت تشريعاتو دبقاصدىا
مراعية حلاجة نتسو للًتفيو ،وىو مصطل مشابو للًتوي  ،ويراد بو مزاولة ما يري النتس وفحدث ادلسرة والبهجة ويدخل الترح
والسعة والسهولة دبا يراعي طبيعة التطرة اإلنسانية ،ودليل ذلك ما رواه مسلم ومنو (فقلت :انفق حنظلة اي رسول هللا! فقال رسول
هللا ملسو هيلع هللا ىلص :وما ذاك؟ قلت :اي رسول هللا ،نكون عندك تذكران ابلنار واجلنة كأان رأي العُت فإذا خرجنا من عندك عافسنا األزواج
واألوالد والضيعات نسينا كثَتا .فقال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  :والذي نتسي بيده ،لو تدومون على ما تكونون عندي ،وُب الذكر،
2
لصافححكم ادلبلئكة على فرشكم وُب طرقكم ،لكن اي حنظلة ساعة وساعة ثبلث مرات) ىذا احلديث من رسول هللا واض ُ
ظاىر البيان ُب كون الساعة الثانية ضمن ما أحل هللا تعاذل من ادلباحات من راحة البدن والقيام بشؤون احلياة
القصد ُّ
جلي ادلعٌت ُ

وما يصل ادلعاش من ذبارة أو حرفة أو صناعة بعد ساعة العبادة والطاعة والقرب من هللا تعاذل  ،وفيو مراعاة للنتس ورغباهتا ،
وىذه الرعاية من الشريعة ال تنحصر ُب اسحمحاع النتس فقط بل ترجع على الغاية األساسية من خلق االنسان وىي عبادة هللا
وعمارة األرض  ،فالًتفيو وسيلة إذل مقاصده ،ومقاصد الًتفيو ىي سد الضرورة واحلاجة التردية واجلماعية للراحة والحجدد ،ودفع
ادللل والسآمة والكلل ،واسحبعاد عوامل الركود واجلمود وتراجع األداء احلياٌب والعمل احلضاري .وعلى ىذا تظهر أمهية ادلقاصد
الححسينية ُب كوهنا اباب للًتفيو والًتوي وزلتزا لئلنحاج والحطور .ومن ذلك ما يحمحع بو اإلنسان من مناظر الطبيعة وادلنحزىات
واأللعاب وادلنافسات الرايضية والستر والحجول وال نغتل أن لذلك الًتفيو ضوابط كاالبحعاد عما حرم هللا وعدم فوات الترائض

واخحيار الصحبة الصاحلة واححساب النية للححول من العادات إذل عبادات يؤجر عليها.

 1ادلقاصد الححسينية قراءة ُب ادلتهوم والبعد الوظيتي – قطب الريسوين ص335
 2أخرجو مسلم ،كحاب الحوبة ،ابب فضل دوام الذكر والتكر ُب أمور اآلخرة وادلراقبة وجواز ترك ذلك ُب بعض األوقات واالشحغال ابلدنيا
( ،)2106/4رقم)2750( :
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المبحثىالثالث:ىبعضىتطبوقاتىالمقاصدىالتحدونوةىفيىفقهىاألدرةىوأثرها
دلا كانت األسرة عماد اجملحمع ومقوما من مقومات بناء احلضارة اإلنسانية ،أوالىا الشارع عناية فائقة الرتباط صبلحها بصبلح
اجملحمع وارتبط إجيادىا دبقاصد رفيعة تحعلق خبلق االنسان قال تعاذل( :اي أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نتس واحدة
وبث منهما رجاالً كثَتاَ ونساءَ واتقوا هللا ال ّذي تسآءلون ِبو واألرحام إ ّن هللا كان عليكم رقيبا) (النساء.)1:
وخلق منها زوجها ّ
ذلذا كان احلرص على رعايحها وإجيادىا من أىم مقاصد الشريعة  ،واححلت األحكام ادلحعلقة ها مساحة واسعة ُب الشريعة
اإلسبلمية  ،وارتبطت تلك األحكام دبقاصد أساسية شرعت ألجلها لحبقى مرتبطة ها ُب كل زمان ومكان  ،منها ما جاء صرفحا
ُب معظم النصوص القرثنية ادلحعلقة ابألسرة ٍ ،ب جاءت السنة مؤكدة على ذلك ُب كثَت من األحاديث  ،دبا يحوافق وطبيعة الدور
البارز ذلا ُب تكوين اجملحمعات  ،والحطبيقات على تتعيل ادلقاصد األسرية الضرورية واحلاجية ُب أحكام الشريعة كثَتة  ،لكنٍت
خصصت ىذا البحث للحطبيقات على ادلقاصد الححسينية وسأسحعرضها ُب ادلطالب الحالية :
ادلطلب األول :ادلقاصد التحسينية يف احلفاظ على مشاعر الزوجة ومكانتها بوصفها فردا مكوان لألسرة
خضعت النساء قبل اإلسبلم ألوضاع قاسية فقدت فيها حريحها وكرامحها حىت صور ذلك التاروق عمر بن اخلطاب ُب قولو (كنا
ُب اجلاىلية ال نعد النساء شيئا فلما جاء اإلسبلم وذكرىن هللا ،رأينا بذلك علينا حقا) 1فجاء اإلسبلم مراعيا ُب مقاصده مشاعر
ادلرأة وأنزل سورة كاملة تحلى ُب كحاب هللا حىت قيام الساعة ابسم (النساء) وحت حقها كزوجة وأم وأخت كوهنا مكوان أساسيا
لؤلسرة وظهر ذلك ُب عدة أمور منها:
أوال :إهداء الزوجة اذلدااي ونفقة الرتفيه :
يسححب للزوج أن يقدم اذلدااي لزوجحو  ،أو ينتق عليها ماال للًتفيو زايدة على ما ىو واجب من اإلنفاق عليها  ،وُب ىذا تطييب
لنتس الزوجة دبا يبذل ذلا فيكون أدعى لدخوذلا ُب طاعة الزوج كرمية رضية النتس  ،و إدخال السرور عليها فيكون سببا للود
والرتاحم وحسن التبعل إليه  ،وللهدية أثر يف النفوس كما قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ( هتادوا ربابوا ) 2وكل ىذا يصب ُب ادلصلحة
العظيمة اب﵀افظة على كيان األسرة وحت الود بُت أفرادىا ..
اثنيا( :حسن العشرة)
راعى اإلسبلم أبحكامو غرائز ادلرأة التطرية ادلحصلة حباجاهتا اجلسدية والنتسية  ،فلما شرع ذلا الزواج وأوجب على الرجل اإلنتاق
عليها حقق بذلك مقاصد ضرورية وحاجية ٍ ،ب اعحٌت ابلححسينيات اليت تزيد من ا﵀افظة على مشاعرىا فحث الزوج على
اإلحسان إليها قوال وفعبل أبطيب الكبلم وأرق العبارة ومراعاهتا نتسيا وجسداي ،وكان ملسو هيلع هللا ىلص قدوة ُب ذلك فيما نقل من سَتتو
العطرة ومنها  :أنو كان يشرب وأيكل مع زوجحو من موضع واحد  ،وُب ذلك أنس لنتسها  ،وكان يعلم ما تعانيو

 1صحي البخاري ،كحاب اللباس ،حديث رقم  ،5395تكملة وصف عمر تعكس صورة الحغيَت ُب النظرة للمرأة بعد اإلسبلم
 2رواه البخاري ُب األدب ادلترد  ،1322والبيهقي ُب السنن الكربى ( )11946( )280/6من حديث أيب ىريرة هنع هللا يضر
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ادلرأة وىي حائض بل الرجال ُب اجلاىلية كانوا يعحزلوهنا  ،فلم يبحعد عنها عليو الصبلة والسبلم بل تقول عائشة اهنع هللا يضر ( :كان رسول
هللا ملسو هيلع هللا ىلص يحكئ ُب حجري وأان حائض )  1وُب ىذه األفعال توصية للمؤمنُت حبسن ادلعاشرة لحظلل الرمحة عبلقحهما  ،فكلما كانت
اسحأنست ادلرأة واسحقرت نتسها عاد ذلك إجيااب على اسحقرار األسرة ..
ومثل ىذا ُب الشريعة كثَت ،فنصوص السنة زاخرة ابألمثلة اليت ربث على حسن الحعامل مع الزوجة مثل امحداحها والسرور إذا
اجحمعت أبصحاها وإعبلن حبها والنظر إذل زلاسنها وإرضائها ابذلدااي شلا يزيد األلتة ويوثق أواصر األسرة..
ادلطلب الثاين :ادلقاصد التحسينية يف احلفاظ على حقوق األبناء مبا يعود على حفظ كيان األسرة:
إن من الذرية من األبناء والبنات نعمة من هللا تعاذل يسححق عليها الشكر الكثَت اجلزيل  ،والثناء الدائم  ،ألن الذرية أمل البشرية
منذ وجدت  ،وسحبقى كذلك حىت تقوم الساعة للمحافظة على بقاء اجلنس البشري ومن شكر ىذه النعم احلرص على الوفاء
حبقوق األبناء ابعحبارىا من ضمن ادلسؤوليات الرابنية اليت ال ينبغي لئلنسان أن ينسحب عنها؛ ألهنا دبثابة اخحبار أسري ،يظهر فيو
مدى صلاح اإلنسان ُب إتقان عملو ،والوفاء ها دال على إخبلص اإلنسان ُب العبادة ،فإن راعى الوالدان أمانة رهم ابإلحسان إذل
أبنائهم اسحطاعوا إبذن هللا ا﵀افظة على األسرة ولذلك شرع هللا كثَتا من األحكام ادلحعلقة دبقاصدىا ادلراعية حلقوق األبناء ومنها :
استحباب توجيه األبناء وإعدادهم وتدريبهم على قانون العمل الصاحل ،وىو فقو ينبغي أن فحتز فيو ادلريب أبناءه على عمل
الصاحلات ،واسحثمارىا ُب احلياة األسرية ،من أجل ربصيل احلياة الطيبة ،قال تعاذل﴿ :من ع ِمل ص ِ
احلًا ِم ْن ذَ َك ٍر أ َْو أُنْثَى َوُى َو
َْ َ َ َ
ِ
َح َس ِن َما َكانُوا يَ ْع َملُو َن﴾ (النحل )97:والحوجيو لئلحسان واتباع أحسن العادات
هه ْم أ ْ
َجَرُى ْم ِأب ْ
ُم ْؤم ٌن فَلَنُ ْحيِيَ نهوُ َحٰيوةً طَيِّبَةً َولَنَ ْج ِزيَن ُ
والحخلق ابدلروءة والبذل والكرم والنص ابخلَت يزيد من سباسك األسرة .

ادلطلب الثالث :مسائل متعلقة برعاية ادلقاصد التحسينية يف احلفاظ على كيان األسرة عموما
أوال ( :إابحة النظر إىل ادلخطوبة ) وىو من العوامل اليت شرعها هللا من أجل ادلسامهة ُب دوام السكن واالسحقرار بُت الزوجُت ،دلا
ورد عن ادلغَتة بن شعبة هنع هللا يضر أنو خطب امرأة فقال النيب ملسو هيلع هللا ىلص – انظر إليها فإنو أحرى أن يؤدم بينكما

2

كما نقل ابن قدامة رمحو

هللا اإلمجاع على ىذا يقول ":ال نعلم بُت أىل العلم خبلفا ُب إابحة النظر إذل ادلرأة دلن أراد نكاحها"  3واحلديث واض ُب بيان
العلة وادلقصد من ىذه ادلشروعية وىي أن تدوم ادلودة والعشرة والوفاق بُت الزوجُت  ،وىنا إشارة إذل الحآلف القليب بُت الطرفُت،
جيدا ،فبل يندم بعد ذلك على
ولكي يرى اخلاطب من سلطوبحو ما يرغبو ُب نكاحها  ،و حىت تسحبُت لو ىيئة ادلخطوبة وصتحها ً

نكاحها ،وذلك فيو حتاظ على دميومة الزواج وسباسك كيان األسرة  ،وما جاءت بو الشريعة من إابحة النظر للخاطب ليس على
إطبلقو ،بل البد من مراعاة الضوابط والشروط ادلبيحة ذلذا النظر وال يسع اجملال ُب ىذا البحث لذكرىا ،و كذلك يسححب
(استفتاح بناء األسرة على خصال ادلروءة ) وىو ما يسحدعي بناءىا على أخبلق تحعلق بعبلقة الرجل ابدلرأة قبل الزواج منها :
 1أخرجو مسلم – كحاب احليض – ابب جواز غسل احلائض رأس زوجها وطهارة سورىا واالتكاء – حديث 488

 2سنن الًتمذي أبواب النكاح ،ابب ما جاء ُب النظر إذل ادلخطوبة  ،275/2سنن البيهقي كحاب النكاح ،ابب نظر الرجل إذل ادلرأة يريد أن يحزوجها
84/7
 3ادلغٍت البن قدامة)69/15( ،
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ِ
وى هن ِسّراً إِّال أَن تَ ُقولُواْ قَ ْوالً هم ْعُروفًا﴾ ( (البقرة )235:ومراعاة ادلروءة من
مثل البعد عن الوعود الكاذبة قال تعاذل ﴿:وال تُ َواع ُد ُ
ادلقاصد الححسينية اليت تحجلى ُب أحكام الشريعة..
اثنيا :سلب ادلرأة والية النكاح واسحئذان أىل الزوجة؛ ألن ادلرأة أمانة الناس ،ال فحل الحصرف فيها إال بعد إذن صاحبها قال
تعاذل ﴿:فَانْ ِكحوى هن إبِِ ْذ ِن أَىلِ ِه هن وثتُوى هن أُجورى هن ِابلْ معر ِ
وف﴾ (النساء ) 2:واخحلف التقهاء ُب اشًتاط الوالية ُب عقد النكاح،
ُ ُ
ْ َ ُ ُ َُ َ ُْ
فَتى اجلمهور أنو ال يص النكاح إال بورل ،وال سبلك ادلرأة تزويج نتسها وال غَتىا وال توكيل غَت وليها ُب تزوجيها ،فإن فعلت ولو
كانت ابلغة عاقلة رشيدة دل يص النكاح ،وىو رأي أكثر الصحابة 1واستدل اجلمهور على مشروعية اشًتاط الورل ُب عقد
النكاح أبدلة كثَتة منها ما جاء يف الكتابُ :ب قولو تعاذل (فبل تعضلوىن أن ينكحن أزواجهن) {البقرة  }232وىو أصرح دليل
على اعحبار الورل ،وإال دلا كان لعضلو معٌت 2وما جاء يف السنةُ :ب حديث (أميا امرأة نكحت بغَت إذن وليها فنكاحها ابطل)

3

وخالفهم األحناف فلم يشًتطوا الورل ُب النكاح 4واستدلوا حبديث مسلم (األمي أحق بنتسها من وليها ،والبكر تسحأمر ُب نتسها
وإذهنا صماهتا) 5واألمي اليت ال زوج ذلا بكرا كانت أو ثيبا ،فدل على أن للمرأة احلق ُب تورل العقد .
وإين أميل إذل اشًتاط الورل ألدلة اجلمهور ،ودلا علم من أن ادلرأة على الغالب وخاصة إن كانت ُب سن صغَت ،قد تغلبها عاطتحها
ُب تقدير األمور ،وىنا يظهر أثر الححسُت والحزيُت ُب أن ادلرأة من طبعها احلياء  ،وىي صتة مسححبة كانت عنواان دلا عليو نساء
بعيدا
بعيدا عن التحش ،وأقواذلا ً
النيب و الصحابيات وفاطمة بنت دمحم ملسو هيلع هللا ىلص  ،وىي سياج يصون كرامة ادلسلمة ،وفحت ذلا سلوكها ً

عن البذاءة ،وهذا ترتتع عن الستاسف  ،وإن كان من ميل ادلرأة الطبيعي وفطرهتا  :ادليل للرجال  ،فتي عقدىا للنكاح لنتسها
بدون وليها خدش حليائها  ،وىذا يناُب ما عليو أىل الصيانة وادلروءة  ،فجاء الشرع احلكيم مراعيا ألعراف الناس  ،ليصون ادلرأة

من ىذه النظرة وذلك ادلوقف  ،و جعل مباشرة وليها عقد نكاحها كرامة ذلا و إبرازا دلكانحها .
وىذا ال يعٍت أن اشًتاط الوالية ُب النكاح ربسيٍت ولكن الحعليل دبا ذكرانه داخل ُب الحعليل دبعاين ادلزائد والتضائل وحسن ادلناىج
واآلداب ومثلها ربسيٍت.

6

رالثا :مراعاة الكفاءة بني الزوجني  ،وىي من ادلقاصد اليت حثت عليها النصوص الشرعية للحتاظ على كيان األسرة  ،واإلسبلم
وإن كان قد قضى على العصبية اجلاىلية  ،ووضع ميزان الحتاضل بُت الناس وىو الحقوى والعمل الصاحل  ،كما بُت عز وجل ُب
كحابو ُب قولو ( اي أيها الناس إان خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعواب وقبائل لحعارفوا إن أكرمكم عند هللا أتقاكم ) (احلجرات
 ، )13:إال أنو راعى الكتاءة بُت الزوجُت  ،والكتاءة ُب اللغة  :ادلساواة وادلماثلة  ،7وعرفها احلنابلة فقالوا  " :الكتاءة ىي
 1ادلغٍت البن قدامة ()337/7
 2مغٍت ا﵀حاج للخطيب الشربيٍت ()147/3
 3أخرجو أمحد ُب مسنده ( )47/6رقم احلديث ( )4251و ( )4417و ()5365
 4سلحصر القدوري ()146

 5أخرجو مسلم ُب صحيحو ،كحاب النكاح ،ابب اسحئذان الثيب ُب النكاح ابلنطق والبكر ابلسكوت ( )241/7رقم 2545
 6ربصُت ادلآخذ أليب حامد الغزارل ()136/3
 7لسان العرب البن منظور ( )117/3ادلصباح ادلنَت ص 537
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ادلساواة ُب أمور مخسة معحربة  :الداينة  ،والصناعة  ،واليسار  ،واحلرية والنسب )  ، 1والزواج عقد يُنشئ بُت الزوجُت عبلقة تقوم
على ادلودة واأللتة والرمحة وادلعروف واإلحسان فإن دل يكن ىناك إحساس ابلحماثل والحقارب والحناظر بُت الزوجُت فكيف سيححمل

كل منهما اآلخر ؟ وكيف سيحم الحعامل إن دل يشعر كل منهما حباجة اآلخر إليو على قدم ادلساواة؟ وكيف سيبذل كل منهما
اجلهد إلرضاء اآلخر إن دل يشعر بقيمحو وعزتو ومساواتو بنتسو؟ وال نغتل عن أثر الحقارب النتسي والقليب واالجحماعي بُت
الزوجُت على األبناء ُب ادلسحقبل ،وبذلك تححقق مقاصد الزواج ألهنا هتيئ أسباب األلتة بُت الزوجُت دلا يراه كل منهما أبنو كتؤ
لآلخر ويقود ذلك إلبقاء الرابطة الزوجية وتربية األزواج ادلحآلتُت ادلححابُت لؤلبناء ُب جو أسرة محماسكة  ،ودلا كانت الكتاءة
مرعية من جانب الزوج ال الزوجة علمنا أن الكتاءة ما ىي إال أمر ربسيٍت لرعاية أحسن ادلناىج و أشيم العادات إذ ُعلم من
اسحقراء الشريعة أن كل حكم دل يسح ِو فيو اجلنسان فالغالب فيو كونو من الححسينيات 2 ،ذلك أن "األصل ُب التروق وما يسميو
ابن عاشور ( عوارض الحسوية ) أن يكون مدارىا على ادلصلحة الححسينية ُب الغالب  ،ومثاذلا الحشريعات اخلاصة ابدلرأة والعبد
وأمثاذلا  ،فإن القاعدة تقحضي تصنيتها ُب ادلصاحل الححسينية  ،إال ما ندر من التروق اليت تقحضيها احلاجة ورفع احلرج  ،فحدخل

ُب احلاجي .3ولذلك ( ال فححاج إثبات الحساوي ُب الحشريع بُت األفراد أو األصناف إذل البحث عن موجب ادلساواة ) .

4

 1نيل ادلآرب البن أيب تغلب احلنبلي ()993/2
 2معايَت الحمييز بُت مراتب ادلقاصد الثبلث ( دراسة أصولية ) لنجم الدين قادر كرمي الزنكي ادلنشور ُب رللة الدراسات اإلسبلمية اجمللد  28العدد 3
ص2016( 144م1438/ى )
 3ادلصدر السابق
 4مقاصد الشريعة اإلسبلمية البن عاشور ( ) 330
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الخاتمة :ى
إن الشريعة اإلسبلمية تَتيض ُب ذاهتا كماالً ،ألهنا شريعة اخلالق العليم للخلق أمجعُت؛ فهي شاملة دلصاحل الدارين ،ابقية إذل أن
يَرث هللا األرض ومن عليها ،وىي شريعة الرمحة والثبات وادلرونة ،وادلثالية والواقعية؛ لذا فإهنا الشريعة الوحيدة الصاحلة للحكم بُت
ُ
البشر ،ولؤلخذ بيدي البشرية ضلو صبلحها وفبلحها وصلاحها ُب الدنيا واآلخرة ،وىي اليت جعل هللا مقاصدىا تدور ُب فلك جلب
مصاحل العباد ودفع الضر وادلتسدة عنهم ،ونسحنحج شلا سبق:
 أن ادلقاصد الححسينية ىي مكمل اتبع للمقاصد الضرورية واحلاجية واألدلة والنصوص الشرعية دلت على اعحبارىا . للمقاصد الححسينية بعد تكميلي يؤول إذل احلتاظ على الضرورايت واحلاجيات . يحجلى البعد األخبلقي للمقاصد الححسينية ُب أن الححلي دبكارم األخبلق يزيد احلياة فسحة وراحة.. أن ادلقاصد الححسينية ،تظهر مجال األمة وكماذلا ،وتصب ُب تشجيع أفرادىا على اإلبداع واإلنحاج. أن الشرع قد صل ُب تدبَت الشأن األسري ،ووضع القواعد الرابنية اليت ينبغي احلرص على تتعيلها وتنزيلها ُب إجياد األسرة،ومنها مقاصد ربسينية ظهرت ُب أحكام الشريعة ،حىت تسهم مؤسسة األسرة ُب بناء اإلنسان القادر على إدارة ادلسؤولية
االسحخبلفية الرابنية ادلنوط ها ُب إصبلح األرض وعمارهتا .
توصيات:
 تظافر جهود الدعاة ُب الحمسك دبا عليو شرع هللا وإيصالو للناس من خبلل مراعاة ادلقاصد الححسينية ُب طرق الدعوة إذلهللا ،وإظهار مجال الشرع وكمالو وصبلحيحو لكل زمان ومكان .
 إصلاز حبث مسحقل ُب أثر ادلقاصد الححسينية ُب نوازل األسرة . إصلاز حبث مسحقل عن البعد األخبلقي ،والدعوي للمقاصد الححسينية وأثره ُب هنضة األمة . ضرورة توسيع البحث فيما يحعلق ابلحعليل ادلقاصدي ادلحعلق دبقصد النكاح وتكوين األسرة ٍب تقدميها للسلطات الحشريعيةوالقضائية والحنتيذية دلواجهة مجيع القضااي ذات الصلة بذلك شلا يسهم ُب ربقيق ىذه ادلقاصد .
واحلمد ﵁ رب العادلُت
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قائمةىالمصادرىوالمراجع :ى
 القرثن الكرمي اتج العروس من جواىر القاموس ادلؤلف دمحم مرتضى احلسيٍت الزبيدي – ربقيق على ىبلرل ،الطبعة 1987 2م ربصُت ادلآخذ  ،ألبو حامد الغزارل  ،ربقيق  :دمحم علي مسحان  ،الطبعة األوذل  ،أستار لنشر نتائس الكحب  ،الكويت 2018م
 اجلامع ألحكام القرثن ،دمحم بن أمحد األنصاري القرطيب ،ربقيق دمحم بيومي ،وعبد هللا ادلنشاوي ،مكحبة االميان حاشية العطار على مجع اجلوامع مع شرح ا﵀لي و تقريرات الشربيٍت وادلالكي للشيخ حسن العطار الطبعة األوذل دارالبصائر  ،القاىرة 2009م .
 سنن الًتمذي :اجلامع الصحي سنن الًتمذي ،دمحم بن عيسى الًتمذي السلمي ،دار إحياء الًتاث العريب /بَتوت السنن الكربى :أمحد بن احلسُت بن علي بن موسى اخلراساين ،أبو بكر البيهقي (ادلحوَب458 :ى ) ا﵀قق :دمحم عبد القادرعطا ،دار الكحب العلمية ،بَتوت  -لبنان الطبعة :الثالثة 1424 ،ى  2003 -م
 شتاء الغليل ُب بيان الشبهة وادلخيل ومسالك الحعليل ،للشيخ أيب حامد الغزارل ادلحوَب 505ى ربقيق محد الكبيسي ،مطبعةاإلرشاد بغداد 1390ى
 صحي البخاري لئلمام أيب عبد هللا دمحم بن إمساعيل البخاري ،د .مصطتى البغا ،ابن كثَت –دمشق 1407 -ى صحي مسلم للحاف أيب احلسم مسلم بن احلجاج القشَتي ادلحوَب  261ى ربقيق :دمحم فؤاد عبد الباقي دار الًتاث العريب،بَتوت للنشر ،الطبعة  2ادلنصورة 2006م
 علم ادلقاصد الشرعية د .نور الدين اخلادمي ،العبيكان  1439ى  ،الطبعة السابعة  /الرايض غمرات ادلقاصد ،قطب الريسوين  ،دار ادليمان للنشر ،الرايض  ،الطبعة األوذل 2019 قواعد األحكام ُب مصاحل األانم ،العز بن عبد السبلم ،دار البيان العريب ،ادلكحب العلمي للًتاث  1421 /ى الكاشف عن أصول الدالئل و فصول العلل  ،لئلمام فخر الدين الرازي دمحم بن عمر احلسُت  ،ربقيق د .أمحد حجازيالسقا  ،دار اجليل بَتوت – الطبعة  1992 - 1م .
 لسان العرب لئلمام :أيب التضل مجال الدين دمحم بن مكرم ابن منظور ت  711ه دار صادر ،بَتوت سلحار الصحاح ،زين الدين أبو عبد هللا دمحم بن أيب بكر بن عبد القادر احلنتي الرازي (ادلحوَب666 :ى ) ا﵀قق :يوسفالشيخ دمحم ،ادلكحبة العصرية  -الدار النموذجية ،بَتوت – صيدا ،الطبعة :اخلامسة1420 ،ى 1999 /م
 سلحصر القدوري ُب التقو احلنتي :أمحد بن دمحم بن أمحد بن جعتر بن محدان أبو احلسُت القدوري (ادلحوَب428 :ى ) ا﵀قق:كامل دمحم دمحم عويضة الناشر :دار الكحب العلمية الطبعة :األوذل1418 ،ى 1997 -م
 ادلسحصتى -االمام أبو حامد الغزارل ادلحوَب  505ى  ،ربقيق عبد السبلم الشاُب ،دار الكحب العلمية بَتوت 1413ى -مسند أمحد بن حنبل ادلؤلف  /أمحد بن حنبل توُب  241ى  ،مؤسسة قرطبة ،مصر
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 مسند الشهاب  :أبو عبد هللا دمحم بن سبلمة بن جعتر بن علي بن حكمون القضاعي ادلصري (ادلحوَب454 :ى ) ا﵀قق:محدي بن عبد اجمليد السلتي :مؤسسة الرسالة  -بَتوت الطبعة :الثانية1986 – 1407 ،
 ادلصباح ادلنَت ُب غريب الشرح الكبَت  ،أمحد بن دمحم بن علي التيومي ٍب احلموي ،أبو العباس (ادلحوَب :ضلو 770ى ) ادلكحبةالعلمية – بَتوت
 معايَت الحمييز بُت مراتب ادلقاصد الثبلث ،صلم الدين قادر كرمي الزنكي  ،رللة الدراسات اإلسبلمية ابلرايض ،اجمللد 28العدد  ، 3الرايض  2016م
 ادلعجم األوسط  /أبو القاسم سليمان بن أمحد الطرباين ،ربقيق طارق عوض هللا بن دمحم احلسيٍت ،دار احلرمُت القاىرة، 1415ى
 معجم مقاييس اللغة ،ادلؤلف :أمحد بن فارس بن زكراي القزويٍت الرازي ،أبو احلسُت (ادلحوَب395 :ى ) ،ا﵀قق :عبد السبلمدمحم ىارون ،الناشر :دار التكر ،عام النشر1399 :ى 1979 -م
 مغٍت ا﵀حاج إذل معرفة معاين ألتاظ ادلنهاج ،دمحم اخلطيب الشربيٍت ،ادلحوَب 1030ى  ،دار التكر ،بَتوت ادلغٍت البن قدامة  ،أبو دمحم موفق الدين عبد هللا بن أمحد بن دمحم بن قدامة اجلماعيلي ادلقدسي ٍب الدمشقي احلنبلي ،الشهَتاببن قدامة ادلقدسي (ادلحوَب620 :ى ) :مكحبة القاىرة عدد األجزاء 10 :اتريخ النشر1388 :ى 1968 -م
 ادلقاصد الححسينية عند األصوليُت وتطبيقاهتا ُب الحشريع اإلسبلمي ﵀مد علي اجملمعي  ،دار النور ادلبُت الطبعة األوذل 2016م .
 ادلقاصد الححسينية قراءة ُب ادلتهوم والبعد الوظيتي  -دراسة – أ.د .قطب الريسوين – رللة كلية العلوم اإلسبلمية  -العدد 41ص – 335بغداد 2015
 ادلوافقات ُب أصول الشريعة أليب إسحاق الشاطيب ،ربقيق عبد هللا دراز ،دار الكحب العلمية 2004 -نظرية ادلقاصد عند الشاطيب ،أتليف أمحد الريسوين ،نشر دار الكلمة للنشر الطبعة الثانية  2013م القاىرة
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مقدّمة البحث
نيب بعده ،وبعد:
احلمد هلل وحده ،و ّ
الصالة و ّ
السالم على من ال ّ

لكل زمان ومكان ،ال
إ ّن ّ
الشريعة اإلسالميّة ّ
لكل ما حيتاجه الفرد واجملتمع يف أمور دينه ودنياه ،وهي صاحلة ّ
الغراء جاءت شاملة ّ
يعرتيها نقص وال خلل إزاء ما يقع من نوازل وحيدث من مستج ّدات.

الصدام
وتُعتَرب مقاصد ّ
الشريعة اإلسالميّة اجملهر ال ّدقيق الذي تُكشف من خالله حقيقة اإلسالم ،فتقتضي ضرورة حترير العقل من ّ

الشريعة واستثمار قواعدها يف توسيع دائرة املنظومة املقاصديّة ،واخلروج هبا إىل جمال
ص والواقع إىل االسرتشاد مبقاصد ّ
بني النّ ّ
بكل أبعاده االجتماعيّة واإلنسانيّة لتحقيق التّوازن املطلوب بني استجابة العقل ووالئه لتعاليم ال ّدين،
التّح ّدي ،وتفعيل التّجديد ّ

ومسايرة احلركة احلضاريّة اليت ال تعرف اجلمود.

الشرع
الصائبة لصفوة علماء هذا ال ّدين احلنيف ،وزرع ِهم لبذور التّجديد القومي ،وتفعيل مقاصد ّ
وبقدر اجملهودات املعارفيّة ّ
احلضاري الواسع للبقاء .مصداقا لقول رسول هللا
لألمة على رهاهنا
وجتديدها ،تكون النّتائج قادرة على محل املشروع النّهضوي ّ
ّ
كل مائة سنة من جي ّدد هلا دينها))(.)1
صلى هللا عليه وسلم(( :إ ّن هللا يبعث هلذه ّ
األمة على رأس ّ

الشريعة ،فصار من
و ّأدى التّباين بني مناهج العلماء يف البحث والتّأصيل إىل حدوث احنراف يف منهج البحث يف علم مقاصد ّ
إجياد ضوابط للتّجديد املقاصدي مبا حيفظ للفد واجملتمع مصاحلهم يف العاجل واآلجل.
ّ
الضروري بذل اجلهد الفكري واملنهجي ُ
لتوضح ع ّدة جزئيات ،وجتيب عن اإلشكاليات
ومن هنا جاءت هذه املداخلة موسومة بـ " :التّجديد يف مقاصد ال ّ
شريعة"ّ ،

التّالية :ما مفهوم التّجديد؟ ما احلاجة إىل التّجديد وما هي دواعيه؟ ما هي جماالت التّجديد املقاصدي؟ ما هي ضوابط التّجديد
الشريعة؟
الشريعة؟ ما هي مواطن التّجديد يف مقاصد ّ
يف مقاصد ّ
الرؤية من خالل املطالب اآلتية:
وق ّد ُ
مت هذه ّ

األول :مفهوم التّجديد واملقاصد.
املطلب ّ

الشريعة ودواعيها.
املطلب الثّان :احلاجة للتّجديد يف مقاصد ّ

الشريعة.
املطلب الثّالث :جماالت التّجديد يف مقاصد ّ
الشريعة.
الرابع :ضوابط التّجديد يف مقاصد ّ
املطلب ّ

الراشدين.
الشريعة :القرآن الكرمي ،احلديث ّ
املطلب اخلامس :مواطن التّجديد يف مقاصد ّ
السرية النّبويّة ،سرية اخللفاء ّ
الشريفّ ،

( )1احلديث رواه أبو هريرة ،وأخرجه أبو داود والطّربان وغريمها .انظر :سنن أيب داود ،أبو داود سليمان بن األشعث (ت275هـ) ،اعتناء :حممد
الرّّين ،بريوت ،ط1419 ،1هـ1998/مّ ،أول كتاب املالحم ،ابب ما يُذكر يف قرن املئة ،رقم.35/5 ،4291 :
عوامة ،دار القبلة ،ج ّدةّ ،
مؤسسة ّ
ّ
املعجم األوسط ،الطّربان سليمان بن أمحد (ت360هـ) ،اعتناء :طارق بن عوض هللا وغريه ،دار احلرمني ،القاهرة1415 ،هـ1995/م ،رقم،6527 :
تفرد به ابن
 .324 ،323/6وقال الطّربان بعد أن ساق إسناد احلديث" :ال يُروى هذا احلديث عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إالّ هبذا اإلسنادّ ،
وهب".
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المطلب األوّل :مفهوم التّجديد والمقاصد:
األول :مفهوم التّجديد:
الفرع ّ
جاد ِجم ّد :أي جمتهد .وأج ّد جي ّد إذاذا
أ -لغة :اجلِ ّد بكسر اجليم :االجتهاد يف األمور .وج ّد به األمر وأج ّد إذا اجتهد .وفالن ّ
ِ
(ِ )1
وب ِجي ُّد صار جديدا(.)2
وج َد ٌد .وج ّد الثّ ُ
وج ُد ٌد ُ
صار ذا ج ّد واجتهاد  .واجل ّدة نقيض البِلى؛ يقال :شيء جديد ،واجلمع أج ّدة ُ
ب -اصطالحا :قال املناوي-" :العامل اجمل ّدد -جي ّدد هلا دينها ،أي يبني السنّة من البدعة ،ويكثِر العلم ،وينصر أهلَه .وي ِ
كسر أهل
َ َ ُ
َ
ُ
ّ ّ
البدعة ويُ ُّ
ذهلم .قالوا :وال يكون إالّ عالِما ابلعلوم ال ّدينيّة الظّاهرة والباطنة"(.)3
الفرع الثّاين :مفهوم املقاصد:

ومقصدا ( .)4و ِ
مقصد ،أي األصل .يقال :قصدته ،قصدا ِ
أ -لغة :املقاصد مفردها ِ
الشيء
املقصد :استقامة الطّريق .والقصد فغي ّ
خالف اإلفراط ،وهو ما بني اإلسراف والتّقتري(.)5
ينفك عن االستناد على املعىن اللّغوي.
ب -اصطالحا :إ ّن مدلول هذا اللّفظ مبعناه االصطالحي يف وضعه الذي يوجد عليه ال ّ
وعليه فيمكن القول يف املقاصد أب ّهنا :األهداف والغاّيت اليت تُرجى يف استقامة وع ْدل واعتدال(.)6
و ِ
الشارع غايتُه وهدفُه(.)7
املتصرف ،ومقصود ّ
املقصد واملقصود هو الغاية اليت ير ُ
يدها ّ

الرتاث العريب ،بريوت ،لبنان ،ط1419 ،3هـ
( )1انظر :لسان العرب ،ابن منظور (ت711هـ) ،اعتناء :أمني حممد عبد الوهاب وغريه ،دار إحياء ّ
1999/م2005 ،م.203/2 ،
( )2انظر :املصدر نفسه.201/2 ،
الرؤوف ،دار املعرفة ،بريوت ،لبنان ،ط1391 ،2هـ1972/م.282 ،281/2 ،
( )3فيض القدير شرح اجلامع ّ
الصغري ،املناوي حممد عبد ّ
السالم هارون ،دار الفكر ،بريوت ،لبنان ،ط1399 ،1هـ1979/م.94/5 ،
( )4انظر :معجم مقاييس اللّغة ،ابن فارس ،حتقيق :عبد ّ
مادة "قصد".179/11 ،
( )5لسان العرب ،مصدر سابقّ ،
الصفوة ،القاهرة ،ط1417 ،1هـ1996/م،
العامة ّ
للشريعة اإلسالميّة ،بن زغيبة ّ
عز ال ّدين ،إشراف :د .حممد أبو األجفان ،دار ّ
( )6انظر :املقاصد ّ
ص.38
( )7انظر :معجم لغة الفقهاء ،حممد رواس قلعه جي وغريه ،دار النّفائس ،بريوت ،لبنان ،ط1405 ،1هـ1985/م ،ص.343
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المطلب الثّاني :الحاجة للتّجديد في مقاصد الشّريعة ودواعيها:
شريعة:
األول :احلاجة إىل التّجديد يف مقاصد ال ّ
الفرع ّ

الشريعة اإلسالميّة
الرئيسي والعنصر احليوي لبقاء ّ
يُعتََرب التّجديد يف مقاصد ّ
الشريعة ضرورة ّ
كل عصر ،فهو العامل ّ
ملحة يف ّ
الشريعة حمدودة والنّوازل ممدودة ،ولكي تُكيّف الوقائع املستج ّدة فقهيّا الب ّد من تفعيل املقاصد والنّهوض هبا
وخلودها .فنصوص ّ

إىل حقل التّطبيق ،وتوسيع دائرة االجتهاد املقاصدي ،واعتبار النّظري بنظريه.

أحب إىل هللا".
يقول ابن القيّم" :ليس املسلم الذي يستسلم للقدر ،و ّ
لكن املسلم هو الذي يدفع القدر بقدر ّ

وعليه فإ ّن بناء العقل املقاصدي ُحيدث تغيريا اسرتاتيجيّا يف الثّقافة ،ونُقلة فكريّة نوعيّة يف احلياة العقليّة وال ّذهنيّة ،ويعيد للوحي
الشريعة وسيلة أساسيّة حلفظ هذا ال ّدين من االحنرافات
عطاءَه املتج ّدد على يد البشر .فباتت احلاجة إىل التّجديد يف مقاصد ّ
طور ،وبني العقل والوحي(.)1
النّظريّة والفكريّة ،وضبط التّوازن بني الثّبات والتّ ّ

الشعب:
ولَ ّما كان التّجديد املقاصدي يتعلّق ابلفقه مبفهومه الواسع ،فإ ّن هذا األخري يقوم على مجلة من ّ

السنن :سنن هللا تعاىل يف الكون واجملتمع.
أ -فقه ّ

الشريعة وأهدافها وأحكامها اجلزئيّة.
ب -فقه املقاصد :أي مقاصد ّ
ج -فقه املآالت :وهو اآلاثر والنّتائج اليت ترتتّب على األحكام اجلزئيّة.

السيّئة أو بني املصلحة واملفسدة.
د -فقه املوازانت :املوازنة بني احلسنة و ّ

كل تكليف شرعي يف منزلته.
هـ -فقه األولوايت :وضع ّ

و -فقه االختالف :تتع ّدد اآلراء وختتلف االجلتهادات ،وال تضيق هبا املصادر.
كل هذه األلوان
وهناك قواعد ضابطة هلذا االختالف جيب رعايتها؛ ويضيف ّ
الشيخ القرضاوي" :ويف رأيي أ ّن فقه املقاصد هو أبو ّ
ِ
من الفقه ،أل ّن ِ
ص ،وليس اجلمود عند ظاهره ولفظه
يتضمنها النّ ّ
الغوص على املعان واألسرار واحلكم اليت ّ
املعِن بفقه املقاصد هو ْ
ضمن وااللتزام"(.)2
وإغفال ما وراء ذلك ...فاملقاصد داخلة يف داللة الفقه ،إن مل يكن ابملطابقة فبداللة التّ ّ
الزمان واملكان كان االجتهاد املقاصدي من مقتضيات حتقيق امتداد
الشريعة تتميّز ابخللود و ّ
ولَ ّما كانت ّ
جرد عن قيود ّ
الشمول والتّ ّ

عام.
أحكام ّ
الشريعة وتفعيلها بشكل ّ

شريعة:
الفرع الثّاين :دواعي احلاجة إىل التّجديد يف مقاصد ال ّ
الشريعة.
نرصد هنا جزئيات خمتصرة حول دواعي احلاجة إىل التّجديد يف مقاصد ّ

نص تقاس عليه ،فاقتضت احلاجة إىل
طور العلمي والتّق ّدم ّ
الصناعي ،فقد كان له أثر يف وقوع مستج ّدات ونوازل ليس فيها ّ
 -1التّ ّ
التّنظري املقاصدي.

الشؤون ال ّدينيّة،
السنة  ،18وزارة األوقاف و ّ
( )1انظر :االجتهاد املقاصدي ّ
حجيّته ،ضوابطه ،جماالته ،د .نور ال ّدين اخلادمي ،كتاب ّ
األمة ،العدد ّ ،65
ال ّدوحة ،قطر ط1417 ،1هـ1998/م.17/1 ،
( )2دراسة يف فقه مقاصد ال ّشريعة بني املقاصد الكلّيّة والنّصوص اجلزئيّة ،يوسف القرضاوي ،دار ال ّشروق ،بريوت ،ط2008 ،3م ،ص.15 ،14
214

ّ
ّ
التجديد في مقاصد الشريعة

أ .بلعــليا مليكة

وسع دائرة الوقائع واملستج ّدات ،فكانت احلاجة
 -2تفريط النّاس يف االلتزام أبحكام ّ
الشريعة وخروجهم عن تعاليم اإلسالم ،ممّا ّ

للتّنظري املقاصدي .وصدق عمر بن عبد العزيز حني قال يف هذا املعىن ابل ّذات" :حتدث للنّاس أقضية بقدر ما أحدثوا من
فُجور"(.)1

كل عصر.
الشريعة وقابليتها لإلفهام املتج ّددة ،واخلطاب ّ
 -3مرونة ّ
الشرعي متج ّدد يف ّ
ِ
األمة يف
لكل عصر لتميّزها ّ
 -4ضرورة مواكبة ّ
ابلشمول ،م ّـما يقتضي تفعيل املقاصد حبسب الوقائع خلدمة مصاحل ّ
الشريعة ّ
العاجل واآلجل.

( )1انظر قول عمر بن عبد العزيز يف :الفروق "أنوار الربوق يف أنواء الفروق" ،القرايف أبو العبّاس أمحد بن إدريس(ت684هـ) ،ضبط وتصحيح :خليل
الشاطيب
حممد علي بيضون ،دار الكتب العلميّة ،بريوت ،لبنان ،ط1418 ،1هـ1998/م ،الفرق  .251/4 ،69االعتصامّ ،
املنصور ،منشورات ّ
إبراهيم بن موسى ،حتقيق :مشهور بن حسن سلمان ،مكتبة التّوحيد ،ط1421 ،1هـ .301/3 ،املوافقات ،ال ّشاطيب إبراهيم بن موسى ،تعليق ال ّشيخ
دراز ،طبعة املكتبة التّوفيقيّة ،القاهرة.325/3،
عبد هللا ّ
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المطلب الثّالث :مجاالت التّجديد في مقاصد الشّريعة:
الشريعة وال ّدعوة لِـ ِ ِ
صل اتّصاال وثيقا ببحث آخر ذي خطورة
إ ّن البحث يف مقاصد ّ
ْ
جعلها علْما قائما بذاته عند ابن عاشور متّ ٌ
أحوج إىل قواعد أوسع من قواعد أصول
ابلغة ،وهو البحث يف "نظام االجتماع اإلسالمي"؛ وهو يرى أ ّن املشتغل هبذا البحث " ْ
الفقه"(.)1
ِ
الرّابنيّني من هذا ال ّدين احلنيف
وقد دخل التّجديد املقاصدي خالل الْـح ْقبات األخرية يف جماالت ّ
متنوعة ،وساهم ص ْفوة العلماء ّ
السالم وحقوق اإلنسان ،هادفني من وراء ذلك إىل تفعيل البعد
كالسياسة ّ
الشرعيّة و ّ
أبحباث استدالليّة يف شىت اجملاالتّ ،
الصحيحة،
يغري حقائق ال ّدين الثّابتة ،وإّّنا ّ
املقاصدي بتأصيل فقهي واجتهاد تشريعي ،ال ّ
الصورة ّ
املرتسبة ،وإعطاء ّ
يغري املفاهيم ّ
السعي للتّوفيق والتّقريب بني واقع اجملتمع املسلم ومستج ّدات احلياة.
و ّ
شريعة:
األول :مناذج عن جماالت التّجديد يف مقاصد ال ّ
الفرع ّ
الشريعة(.)2
كز هنا بصورة وجيزة على بعض جماالت التّجديد يف مقاصد ّ
ونر ّ

الرتاث"،
ّأوال :التّجديد النّقدي :الذي تبنّاه أستاذ الفلسفة اللّغويّة وعلم املنطق من خالل كتابه" :حنو جتديد املنهج يف تقومي ّ
الضروريّة اخلمس ،ابعتبار املقاصد علما أخالقيّا.
الصالح اإلنسان ابلنّظر التّأسيسي لكلّيّة األخالق ضمن الكلّيّات ّ
موضوعه ّ

اثنيا :التّجديد التّفعيلي :والذي تبنّاه األستاذ مجال ال ّدين عطيّة يف كتابه" :حنو تفعيل املقاصد" ،وقد حاول تطوير املقاصد
األمة واإلنسانيّة ،من خالل تفعيل املقاصد وتنزيلها ،بدال من
اخلمسة الكربىّ ،
موزعة على أربعة جماالت وهي :الفرد واألسرة و ّ
السالم وغريمها.
االقتصار على اجلانب النّظري .معتمدا يف مشروعه على ما سلف من علماء املقاصد كاجلويِن و ّ
العز بن عبد ّ

الشريعة أببعاد جديدة" ،وهو يرى من خالل كتابه
اثلثا :التّجديد احلضاري :صاحبه ال ّدكتور عبد اجمليد النّ ّجار يف كتابه "مقاصد ّ
املتغريات حسب الوقائع املستج ّدة
إضافة كلّيّات جديدة غري الكلّيّات اخلمس اليت جاءت ّ
الشريعة ابحلفاظ عليها ،وذلك وفق ّ
واألحداث الطّارئة.
الفرع الثّاين :أمثلة للنّوازل املستج ّدة وفق جماالت متع ّددة:
من النّوازل احلادثة والقضاّي املستج ّدة فيما يتعلّق ابألنظمة االقتصاديّة نذكر(:)3

الضاغطة ،والعقوبة
ّأوال :املصارف اإلسالميّة النّاشئة
احملاصَرة أبنواع من القوانني الالّمشروعة واحملاطة أبشكال من املعامالت ّ
َ
حق ،والتّأمني التّجاري ،واستثمار أموال الّزكاة يف مشاريع اقتصاديّة ...
ابلغرامة املاليّة خالفا للقاعدة القاضية مبنع أخذ املال بغري ّ

الشفقة ،اإلجهاض يف حالة االغتصاب ،زرع
طورات الطّبيّة املعاصرة ،نذكر مثال :مسائل االستنساخ ،قتل ّ
اثنيا :ما يتعلّق منها ابلتّ ّ
األعضاء.
السياسيّة املعاصرة ،نذكر منها :مسألة ال ّدخول اجلماعي يف االنتخاابت ،واالتّر ّشح للمجالس النّيابيّة،
اثلثا :ما يتعلّق منها ابحلياة ّ
يتفرع عنها من مسائل كحكم التّجنّس جبنسية دولة غري إسالميّة ،وال ّدخول
ومسألة إقامة املسلمني يف البالد غري اإلسالميّة؛ وما ّ
يف الربملاانت .
حممد الطّاهر بن عاشور ،دار النّفائس ،بريوت ،ط2011 ،3م ،ص.90
( )1انظر :مقاصد ال ّشريعة اإلسالميّة ،اإلمام ّ
( )2انظر هذه التّقسيمات يف :نظريّة النّقد األصويل ،قراءة خبّاب بن مروان احلمد ،مركز ّناء للبحوث وال ّدراسات ،بريوت ،ط2013 ،1م،
ص[ .157يقع الكتاب يف  245صفحة]tps://www. Said.net/Doat/Khabab/191.html .
( )3انظر :حماضرات يف مقاصد ال ّشريعة ،د .إلياس دردور ،دار ابن حزم ،بريوت ،لبنان ،ط ،1سنة 2002م ،ص.312
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المطلب الرّابع :ضوابط التّجديد في مقاصد الشّريعة:
لكل
األول :أمهّيّة ضوابط التّجديد يف مقاصد ال ّ
شريعة :ما ِمن شيء يؤّكد حقيقة مرونة ّ
الفرع ّ
الشريعة اإلسالميّة وصالحيتها ّ
الصلة بربط البعد الفقهي والفكري ابلواقع
عصر وحار ،أكثر من مبدإ التّجديد يف مقاصد ّ
فيظل هذا التّجديد وثيق ّ
الشريعةّ .

التّطبيقي املعاصر.

الشريعة هو إعادة اعتبار للفقه املقاصدي الذي ينعكس عطاؤه على مجيع جوانب احلياة
ومن هذا املنطلق فالتّجديد يف مقاصد ّ
للفرد واجلماعة ،وابلتّايل سعادة ال ّدنيا واآلخرة.
املعول فيه
الفرع الثّاين :مجلةٌ من ضوابط التّجديد يف مقاصد ال ّ
الشريعة بُعد مصلحي يكون َّ
شريعة :لَ ّما كان للتّجديد يف مقاصد ّ

الضوابط؛ منها:
األمة ،فها هنا حيتاج االجتهاد املقاصدي إىل مجلة من ّ
على مصلحة ّ

 -1الب ّد أن يكون التّجديد يف الظّنّـيّاتّ ،أما ما كان دليله قطعيّا فال سبيل إىل االجتهاد فيه.

يستمر ظنّـيّا.
ِن جيب أن
تظل مراتب األحكام كما جاءتنا،
ّ
القطعي جيب أن ّ
 -2جيب أن ّ
يظل قطعيّاـ والظّ ّّ
ّ
 -3ينبغي أن حنذر من الوقوع حتت ضغط الواقع القائم يف جمتمعاتنا املعاصرة  ،..فليس معىن االجتهاد أن حناول تربير الواقع على
وجر النّصوص من تالبيبها لتأييده  ،..فال يسوغ لنا أن نلغي متيّزان ،ونتّبع سنن َمن قبلنا شربا بشرب وذراعا بذراع..
ما بهّ ،

()1

 -4أن حي ّقق التّجديد مصلحة شرعيّة معتربة ،أو يدرأ مفسدة حم ّققة أو راجحة.
األمة.
 -5أالّ خيالف التّجديد إمجاع ّ

الصلة بواقع املسلمني.
 -6أن يكون التّجديد وثيق ّ
الزمان واملكان.
تغري الفتوى ّ
 -7مراعاة ّ
بتغري ّ

( )1انظر :الفقه اإلسالمي بني األصالة والتّجديد ،د.يوسف القرضاوي ،مكتبة وهبة ،مطبعة املدن ،القاهرة ،ط1419 ،2هـ1999/م ،ص.46
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المطلب الخامس :مواطن التّجديد في مقاصد الشّريعة:
األول :القرآن الكرمي وعلومه:
الفرع ّ

()1

فظي يقول :ماذا قال؟"(.)2
يقول ابن القيّم" :واأللفاظ ليست تعبّديّة ،والعارف يقول :ماذا أراد؟ واللّ ّ

الشرع(.)3
الشرعي وفهمه وتفسريه يف ضوء ما هو معلوم واثبت من مقاصد ّ
ص ّ
ولذلك الب ّد من تل ّقي النّ ّ

ويقول حممد الطّاهر بن عاشور :إ ّن القرآن أنزله هللا كتااب لصالح أمر النّاس كافّة ،رمحة هلم لتبليغهم مراد هللا منهم .قال تعاىل:
ٍ
((ونزلْنَا علَيك الْ ِكت ِ ِ
ِ ِِ
ني))( .)4فكان املقصد األمسى من كتابه العزيز هو مراعاة مصاحل
اب تْبيا اان ل ُك ِّل َش ْيء َوُه ادى َوَر ْمحَةا للْ ُم ْسلم َ
َّ َْ َ َ َ
اخللق يف العاجل واآلجل(.)5
الوسنّة أو منهما
الصلة ابملقاصد ّ
بفن القواعد الفقهيّة ذات ّ
كل قاعدة إىل أصلها من القرآن ّ
وقد كان املنشغلون ّ
الشرعيّة يُرجعون ّ
معا.
"الضرورات تُبيح احملضورات" ،وقاعدة:
ومن القواعد املبنيّة على نصوص القرآن الكرمي قاعدة" :املش ّقة جتلب التّيسري" ،وقاعدةّ :
"العادة حم ّكمة".
وقد تبلْورت أصول املعامالت والفضائل يف آ ِي القرآن الكرمي ضمن فضيلة التّقوى ،لقوله تعاىل(( :إِ َّن أَ ْكَرَم ُك ْم ِعْن َد هللاِ أَتْـ َقا ُك ْم))
(.)6
والقرآن الكرمي معلّل على سبيل اإلمجال والعموم ،وهو معلّل بنفس تلك العلل واملقاصد على سبيل بعض مباحثه؛ منها:
 مبحث آّيت األحكام.درج والنّسخ بني معان القرآن الكرمي.
 مبحث التّ ّالرتجيح بني معان القرآن الكرمي.
 مبحث ِّ
الرتجيح ،..فيق ِّدم
نفسها ،فيفزع عنديذ إىل ّ
وقد يعود سبب التّعارض بني النّصوص إىل وجود تعارض بني العلل واحلكم واملقاصد ُ
اجملتهد ما ينبغي تقدميه(.)7

الرمحن صاحل اببكر اجلزائري ،اجلزائر،
( )1انظر مسألة املقاصد يف القرآن الكرمي يف :دراسات تطبيقيّة حول فلسفة املقاصد يف ال ّشريعة اإلسالميّة ،عبد ّ
ط1422 ،1هـ2002/م ،ص 12فما بعدها.
رب العاملني ،ابن قيّم اجلوزيّة حممد بن أيب بكر (ت751هـ) ،اعتناء :مشهور بن حسن آل سلمان ،دار ابن اجلوزي ،اململكة
( )2إعالم املوقّعني عن ّ
الريبسون ،منشورات
السعوديّة ،ط1423 ،1هـ ،مسألة" :العربة إبرادة املتكلّم ال بلفظه" .386/2 ،الفكر املقاصدي قواعده وفوائده ،أمحد ّ
العربيّة ّ
الزمن ،مطبعة النّجاح اجلديدة ،ال ّدار البيضاء ،ديسمرب 1999م ،ص.95
جريدة ّ
الريسون ،املرجع نفسه ،ص.95
( )3الفكر املقاصدي قواعده وفوائده ،أمحد ّ
( )4سورة النّحل ،اآلية (.)89
بتصرف طفيف .الفكر املقاصدي قواعده
( )5تفسري التّحرير والتّنوير ،حممد الطّاهر بن عاشور ،ال ّدار التّونسيّة للنّشر ،تونس1984 ،مّ .38/1 ،
وفوائده ،مرجع سابق ،ص.95
( )6سورة احلجرات ،اآلية (.)13
بتصرف.
( )7انظر :االجتهاد املقاصدي ،نور ال ّدين اخلادميّ .83/1 ،
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ابلرجوع إىل القرآن الكرمي :زكاة العمارات واملصانع
ومن األمثلة التّطببيقيّة اليت ينبغي االتّجديد فيها على وفق مقاصد ّ
الشريعة ّ
نصت
ب واهلندسة ،وغري ذلك من األصناف املاليّة املستفادة بطرق غري الطّرق اليت ّ
الرواتب العالية كاحملاماة والطّ ّ
السفن والفنادق و ّ
و ّ
الفضة ،واليت أوجبت فيها الّزكاة(.)1
الزراعة وال ّذهب و ّ
عليها األدلّة مجلة ،كالتّجارة و ّ
شريف وعلومه:
الفرع الثّاين :احلديث ال ّ

()2

السنّة النّبويّة إحدى املشكالت املعاصرة ،وذلك بني الفهم البسيط الذي يغفل عن الواقع ،او الفهم
تع ّد منهجيّة فهم نصوص ّ
احلريف ،او اعتبار املقاصد إىل درجة إمهال القواعد املعتربة.

الشرعي ،ةوقد
حممد الطّاهر بن عاشور يف حتديد العالقة بني احلديث النّبوي واملقصد ّ
وحلل هذه اإلشكاليّة برزت جهود العالّمة ّ
ّ
الشرعيّة يف فهم األحاديث النّبويّة مع حرصه على أن يكون هذا الفهم مشوليّا متوازان.
أبرز أثر املقاصد ّ

()3
ِ
((يسروا وال
ّ
مبتكرر األحاديث النّبويّة على قطعيّة املقاصد ّ
ويستدل ّ
الشرعيّة؛ مثل(( :عليكم من األعمال ما تطيقون)) ّ ،
()4
ميسرين))(.)5
تعسروا)) (( ،إّّنا يُعثتم ّ
ّ
ِ
الشريعة التّيسري ،أل ّن األدلّة املستقرأة يف ذلك كلّه عمومات
فمثل هذا االستقراء ُخي ّول للباحث املقاصدي أن يقول إ ّن مقاصد ّ
()6
الشرع مبا ال
للشارع ..وال خالف بني العلماء أ ّن رفع احلرج والتّيسري مقصد قطعي ،فلم يكلّفنا ّ
متكررة ،وكلُّها قطعيّة النّسبة ّ
ّ

نطيق.

الشريفة من جهة كوهنا مبيّنة ألحكام القرآن
السنّة ّ
ومن هنا فما قيل يف مقاصديّة القرآن الكرمي ميكن أن يقال يف مقاصديّة ّ
()7
ومدعّمة هلا ،ومن جهة كوهنا ُمربزة ملقاصده وأسراره.
السنّة تستفاد غاّيت الوجود الكون وأهداف احلياة.
 فمن ّصلت الكلّيات اخلمس.
 -ومنها استُخلصت وفُ ّ

( )1انظر :االجتهاد املقاصدي ،نور ال ّدين اخلادمي .147/1 ،االجتهاد يف ال ّشريعة اإلسالميّة مع نظرات حتليليّة يف االجتهاد املعاصر ،دار القلم،
الكويت ،ط1417 ،1هـ1996/م ،ص 102فما بعدها.
السنّة يف :دراسات تطبيقيّة حول فلسفة املقاصد يف ال ّشريعة اإلسالميّة ،ص 15فما بعدها.
( )2انظر مسألة :املقاصد يف ّ
احلجاج النّيسابوري (ت261هـ) ،ترتيب:
( )3هذا جزء من حديث عن عائشة رضي هللا عنها .رواه مسلم وغريه .انظر :صحيح مسلم ،مسلم بن ّ
حممد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء الكتب العربيّة ،عيسى البايب احلليب وشركاه ،توزيع دار الكتب العلميّة ،بريوت ،لبنان ،ط1412 ،1هـ1991/م،
كتاب صالة املسافرين وقصرها ،ابب فضيلة العمل ال ّدائم من قيام اللّيل وغريه ،رقم.540/1 ،)782( 215 :
( )4هذا جزء من حديث أخرجه البخاري ومسل م من رواية أنس بن مالك رضي هللا عنه .انظر :صحيح البخاري ،البخاري حممد بن إمساعيل
يب صلى هللا عليه وسلم
(ت256هـ) ،اعتناء :حممد فؤاد عبد الباقي وغريه ،املطبعة ّ
السلفيّة ،القاهرة ،ط1400 ،1هـ ،كتاب العلم ،ابب ما كان النّ ّ
يتخوهلم ابملوعظة والعلم كي ال ينفروا ،رقم.42/1 ،69 :
ّ
الرتمذي وغريهم من رواية أيب هريرة رضي هللا عنه .انظر :صحيح البخاري ،كتاب الوضوء ،ابب
( )5هذا جزء من حديث أخرجه البخاري وأبو داود و ّ
صب املاء على البول يف املسجد ،رقم.91/1 ،220 :
ّ
بتصرف.
السنّة يستضيء هبا العلماء يف فهم مقاصد ّ
الشريعة ،جملّة البيان ،اتريخ 01 :مايو ّ .2009
( )6انظرّ :
https://www.albayan.ae/across-the-uae/2009-05-01بتصرف.
( )7انظر :االجتهاد املقاصدي ،نور ال ّدين اخلادميّ .87/1 ،
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"الضرر يزال"( ،)1اليت من أصوهلا قول رسول هللا صلى
 ومنها تبلْورت بعض القواعد الفقهيّة املتّصلة ابملقاصد ّالشرعيّة ،كقاعدةّ :
هللا عليه وسلم(( :ال ضرر وال ِضرار))(.)2
وقاعدة" :العادة حم ّكمة"( ،)3واليت من أصوهلا قوله صلى هللا عليه وسلم هلند بنت عتبة(( :خذي ما يكفيك وولدك ابملعروف))
(.)4
السنّة ،او عند وجود النّصوص الظّنّـيّة اليت مل
ابلرجوع إىل ّ
 إقراره لقول معاذ رضي هللا عنه ّالرأي عند عدم النّصوص من الكتاب و ّ

الصحيح؛ وذلك يفيد أمورا منها:
حي ّدد أقرهبا إىل املراد اإلهلي واملقصد ّ
الرأي ّ
الشرعي ،فيقتضي ذلك االعتماد على ّ

ص.
الرأي مصدرا لألحكام بعد النّ ّ
 -1اعتبار ّ

ص الظّ ِّن الذي تزامحت عليه املدلوالت واملعان.
ص أو عند وجود النّ ّ
ابلرأي عند انعدام وجود النّ ّ
 -2أتكيد مكانة االجتهاد ّ

وعليه فإ ّن التّزكية النّبويّة ملعاذ ابلتّعويل على رأيه أتكيد منه صلى هللا عليه وسلم على وجود معاجلة أوضاع تلك البيئة اجلديدة
تطورات البيئة اجلديدة ومشكالهتا(.)5
،..وتلكم هي املقاصد ّ
الشرعيّة عينُها يف مواجهة ّ

الراشدين:
الفرع الثّالث :سرية اخللفاء ّ
الشرع ،وعدم الوقوف على حرفيّة
الصحيح ملقاصد ّ
ابلرسوخ يف الفقه واالجتهاد ،والفهم ّ
متيّز فقه ّ
الصحابة رضي هللا عنهم ّ
يب صلى هللا عليه وسلم القدرة على بذل
النّصوص ،والبحث ال ّدقيق يف ِعلَل األحكام ّ
الشرعيّة ومقاصدها .فقد ورثوا من سرية النّ ّ
لكل انزلة.
الوسع واالجتهاد يف إدراك احلكم ّ
الشرعي ّ
السنّة وأحوال رسول هللا صلى
قال ابن تيميّة:
"وللصحابة فهم يف القرآن خيفى على أكثر ّ
ّ
املتأخرين ،كما أ ّن هلم معرفة أبمور من ّ

املتأخرين."...
هللا عليه وسلم ال يعرفها أكثر ّ

()6

الصحابة يف زمن ال ّرسول صلى هللا عليه وسلم:
أ ّوال :اجتهاد ّ

لقد اجتهد الصحابة يف زمن النّيب صلى هللا عليه وسلم يف كثري من األحكام ،ومل ي ِ
نكر عليهم؛ ومن أمثلة ذلك:
ّ
ُ
ّ

الصحابة الذين اختلفوا يف صالة العصر ،حينما أمرهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أالّ يصلّي أحد العصر إالّ يف بِن
 -حادثة ّ

قريضة(.)1

علي (ت771هـ) ،حتقيق :عادل أمحد عبد املوجود وغريه ،دار الكتب
( )1انظر القاعدة يف :األشباه والنّظائرّ ،
السبكي اتج ال ّدين عبد الوهاب بن ّ
العلميّة ،بريوت ،لبنان ،ط1411 ،1هـ1991/م ،القاعدة .41/1 ،2
حممد بن يزيد القزويِن (ت273هـ) ،اعتناء :شعيب
( )2احلديث رواه عبد هللا بن عبّاس رضي هللا عنه ،وهو صحيح لغريه .انظر :سنن ابن ماجةّ ،
يضر جباره ،رقم.432/3 ،2341 :
األرنؤوط وغريه ،دار الّرسالة العامليّة ،سورّي ،ط1430 ،1هـ3009/م ،كتاب األحكام ،ابب من بىن يف ح ّقه ما ّ
( )3انظر القاعدة يف :األشباه والنّظائر ،ابن جنيم املصري (ت970هـ) ،حتقيق :حممد مطيع احلافظ ،دار الفكر ،بريوت ،د.ت ،القاعدة ،6ص.101
الرجل يف أهله ،رقم.427/3 ،5364 :
( )4احلديث ترويه هند بنت عتبة رضي هللا عنها .انظر :صحيح البخاري ،كتاب النّفقات ،ابب خدمة ّ
بتصرف.
( )5االجتهاد املقاصدي ،نور ال ّدين اخلادميّ .87/1 ،
اجلزار وغريه ،دار الوفاء ،املنصورة ،القاهرة ،ط1426 ،3هـ2005/م.108/19 ،
احلران (ت728هـ) ،اعتناء :عامر ّ
( )6جمموع الفتاوى ،ابن تيميّة ّ
وانظر :االجتهاد املقاصدي ،نور ال ّدين اخلادمي.93/1 ،
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أحدمها
الصالة وليس معهما ماء ،فصلّيا ،مثّ وجدا املاء يف الوقت ،فأعاد ُ
الصحابيني اللّذيْن خرجا يف سفر ،فحضرت ّ
 -اجتهاد ّ

السنّة ،وأجزأتك صالتك .وقال لآلخر:
ومل يُعد اآلخرّ .
فصوهبما رسول هللا صلى هللا عليه وسلم معا ،وقال للّذي مل يُعد :أصبت ّ
مرتني(.)2
لك األجر ّ

الصحابة بعد زمن ال ّرسول صلى هللا عليه وسلم:
اثنيا :اجتهاد ّ

الصحابة رضي هللا عنهم ابملقاصد بعد زمن رسول هللا يف العديد من الوقائع املستج ّدة؛ ونذكر على سبيل
لقد جتلّى عمل ّ
اإلمجال:
الصالة .واملقصد من وراء ذلك حفظ صالح
الص ّديق رضي هللا عنه خليفة للمسلمني ،قياسا على إمامته يف ّ
 -اختيار أيب بكر ّ

األمة ،واستمرار نظام ال ّدولة.
ّ

ِ
ِ
حق الغري دون
السرقة يف عام اجملاعة ،وذلك لما رآه عمر بن اخلطّاب رضي هللا عنه من جماعة ُملجئة إىل أخذ ّ
 -عدم إقامة ح ّد ّ

الرفق والتّخفيف على من اضطُّر(.)3
إذن منه ّ
للضرورة .واملقصد من وراء ذلك هو ّ

 -عدم إعطاء سهم املؤلّفة قلوهبم من الّزكاة يف زمن عمر بن اخلطّاب رضي هللا عنه نظرا النعدام علّة احلكم(.)4

( )1احلديث من رواية انفع عن ابن عمر رضي هللا عنه .انظر :صحيح البخاري ،كتاب صالة اخلوف ،ابب صالة الطّالب واملطلوب راكبا وإمياء ،رقم:
 .300/1 ،946وانظر املسألة يف :التّجديد يف الفكر اإلسالمي ،ص.301
يمم جيد املاء
( )2احلديث أخرجه أبو داود والطّربان وغريمها ،من رواية أيب موسى األشعري رضي هللا عنه .انظر :سنن أيب داود ،كتاب الطّهارة ،ابب املت ّ
بعدما يصلّي يف الوقت ،رقم .317/1 ،342 :املعجم األوسط ،الطّربان ،رقم .234/2 ،1842 :وانظر :التّجديد يف الفكر اإلسالمي ،ص.155
 )3انظر احلادثة يف :دراسات تطبيقيّة حول فلسفة املقاصد يف ال ّشريعة اإلسالميّة ،ص.20
 )4انظر احلادثة يف :دراسات تطبيقيّة حول فلسفة املقاصد يف ال ّشريعة اإلسالميّة ،ص .17التّجديد يف الفكر اإلسالمي ،ص.303
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م نتائج البحث
أه ّ
أهم النّتائج اآلتية:
يف آخر هذا البحث الوجيز استخلصت ّ

الشريعة اإلسالميّة.
الشريعة أصال من أصول ّ
 يعتَرب التّجديد يف مقاصد ّكل
يب صلى هللا عليه وسلم(( :إ ّن هللا يبعث هلذه ّ
 مصطلح التّجديد قدمي متج ّددُ ،األمة على رأس ّ
ويكمن ذلك يف حدث النّ ّ

مائة سنة من جي ّدد هلا دينها))(.)1

للشريعة بقاءها ودميومتها.
 التّجديد املقاصدي يضمن ّالشريعة من وحل اجلمود إىل ربوة النّور والعلم والعدل.
لألمةُ ،
وخيرِج ّ
 التّجديد املقاصدي يزيح الغبار على الواقع املعاصر ّالزمن.
 التّجديد املقاصدي يضمن للفرد واجملتمع مصاحلهم ال ّدينيّة وال ّدنيويّة على مدار ّ -التّجديد املقاصدي حلقة وصل بني والء العبد لل ّدين ،ورضاه ابلواقع املعاصر.

الصحيحة.
السليم للنّصوص ّ
 التّجديد املقاصدي ّيصحح االحنرافات الباطلة ،وحييي الفهم ّ

( )1سبق خترجيه .انظر :سنن أيب داود ،رقم .35/5 ،4291 :املعجم األوسط للطّربان ،رقم.324 ،323/6 ،6527 :
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الخاتمة
الصرامة
أ ّكدت اآلّيت القرآنيّة ّ
السنّة النّبويّة على ربط األسباب ابملسبّبات ،والنّتائج ابملق ّدمات ،ومنحتها من ال ّدقّة و ّ
الشريفة و ّ
وتبني منهاج الطّريق ،وحتمي من
الصارمة .لتكون فلسفة حياة ،وتش ّكل دليل عملّ ،
الرّيضيّة ّ
أقدارا أشبه ما تكون ابملعادالت ّ
التّبعثُر والعِطالة(.)1
ت أَقْ َد َام ُك ْم))(.)2
نصْرُك ْم َويـُثَـبِّ ْ
نص ُروا هللاَ يَ ُ
الرؤية املضيئة يف قوله تعاىل(( :إِن تَ ُ
ونشري إىل املعىن املقاصدي الواضح كنموذج هلذه ّ
يسر هللا عليه يف ال ّدنيا واآلخرة)) (.)3
يسر على معسر ّ
يب صلى هللا عليه وسلم(( :من ّ
وقول النّ ّ

توصية

الركود إىل مساء النّور وعلياء النّهضة احلضاريّة ،ومواكبة األحداث والوقائع
تقتضي ضرورة اخلروج ّ
ابألمة من مستنقع اجلمود و ّ
كل األصعدة.
املستج ّدة بتفعيل املقاصد على ّ

الشريعة وخلودها ،وال أحد ينكر أ ّن اإلسالم أهبر وأذهل أرابب النّظم والقوانني أن أيتوا مبثله
فالتّجديد املقاصدي هو أساس بقاء ّ
كل ما ينزل من وقائع متج ّددة ال هناية هلا ،وذلك ابالجتهاد املقاصدي من التّأصيل
أو بعضه .فهو صورة إلعجاز استوعب ّ
النّظري إىل التّطبيق العملي.

بتصرف :االجتهاد املقاصدي ،نور ال ّدين اخلادمي.30/1 ،
( )1انظر ّ
( )2سورة حممد ،اآلية (.)7
الصدقات ،ابب إنظار املعسر ،رقم،2417 :
( )3احلديث رواه ابن ماجة من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه .سنن ابن ماجة ،كتاب :أبواب ّ
الرسالة ،بريوت ،ط،2
 .492/3صحيح ابن حبّان برتتيب ابن بلبّان ،ابن بلبّان الفارسي (ت739هـ) ،اعتناء :شعيب األرنؤوطّ ،
مؤسسة ّ
1414هـ1993/م،
كتاب البيوع ،ابب ال ّديون ،رقم.426 ،425/11 ،5045 :
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المصادر والمراجع
** القرآن الركيم.شريعة اإلسالميّة مع نظرات حتليليّة يف االجتهاد املعاصر ،دار القلم ،الكويت ،ط1417 ،1هـ1996/م.
 -االجتهاد يف ال ّ

السنة  ،18وزارة األوقاف وال ّشؤون ال ّدينيّة،
 االجتهاد املقاصدي ّحجيّته ،ضوابطه ،جماالته ،د .نور ال ّدين اخلادمي ،كتاب ّ
األمة ،العدد ّ ،65
ال ّدوحة ،قطر ط1417 ،1هـ1998/م.
 األشباه والنّظائر ،ابن جنيم املصري (ت970هـ) ،حتقيق :حممد مطيع احلافظ ،دار الفكر ،بريوت ،د.ت.علي (ت771هـ) ،حتقيق :عادل أمحد عبد املوجود وغريه ،دار الكتب العلميّة ،بريوت،
 األشباه والنّظائرّ ،السبكي اتج ال ّدين عبد الوهاب بن ّ
لبنان ،ط1411 ،1هـ1991/م.
 االعتصام ،ال ّشاطيب إبراهيم بن موسى ،حتقيق :مشهور بن حسن سلمان ،مكتبة التّوحيد ،ط1421 ،1هـ.رب العاملني ،ابن قيّم اجلوزيّة حممد بن أيب بكر (ت 751هـ) ،اعتناء :مشهور بن حسن آل سلمان ،دار ابن اجلوزي ،اململكة
 -إعالم املوقّعني عن ّ

السعوديّة ،ط1423 ،1هـ.
العربيّة ّ

 -تفسري التّحرير والتّنوير ،حممد الطّاهر بن عاشور ،ال ّدار التّونسيّة للنّشر ،تونس1984 ،م.

شريعة بني املقاصد الكلّيّة والنّصوص اجلزئيّة ،يوسف القرضاوي ،دار ال ّشروق ،بريوت ،ط2008 ،3م.
 -دراسة يف فقه مقاصد ال ّ

الرمحن صاحل اببكر اجلزائري ،اجلزائر ،ط1422 ،1هـ2002/م.
 دراسات تطبيقيّة حول فلسفة املقاصد يف ال ّشريعة اإلسالميّة ،عبد ّ
شريعة ،جملّة البيان ،اتريخ 01 :مايو .2009
السنّة يستضيء هبا العلماء يف فهم مقاصد ال ّ
ّ -

الرسالة العامليّة ،سورّي ،ط1430 ،1هـ3009/م.
 سنن ابن ماجةّ ،حممد بن يزيد القزويِن (ت273هـ) ،اعتناء :شعيب األرنؤوط وغريه ،دار ّ

الرّّين ،بريوت ،ط1419 ،1هـ
عوامة ،دار القبلة ،ج ّدةّ ،
مؤسسة ّ
 سنن أيب داود ،أبو داود سليمان بن األشعث (ت275هـ) ،اعتناء :حممد ّ1998/م.
الرسالة ،بريوت ،ط،2
 صحيح ابن حبّان برتتيب ابن بلبّان ،ابن بلبّان الفارسي (ت739هـ) ،اعتناء :شعيب األرنؤوطّ ،مؤسسة ّ
1414هـ1993/م.
السلفيّة ،القاهرة ،ط1400 ،1هـ،
 -صحيح البخاري ،البخاري حممد بن إمساعيل (ت256هـ) ،اعتناء :حممد فؤاد عبد الباقي وغريه ،املطبعة ّ

احلجاج النّيسابوري (ت261هـ) ،ترتيب :حممد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء الكتب العربيّة ،عيسى البايب احلليب وشركاه،
 -صحيح مسلم ،مسلم بن ّ

توزيع دار الكتب العلميّة ،بريوت ،لبنان ،ط1412 ،1هـ1991/م.

حممد علي
 الفروق "أنوار الربوق يف أنواء الفروق" ،القرايف أبو العبّاس أمحد بن إدريس(ت684هـ) ،ضبط وتصحيح :خليل املنصور ،منشورات ّبيضون ،دار الكتب العلميّة ،بريوت ،لبنان ،ط1418 ،1هـ1998/م.
 -الفقه اإلسالمي بني األصالة والتّجديد ،د.يوسف القرضاوي ،مكتبة وهبة ،مطبعة املدن ،القاهرة ،ط1419 ،2هـ1999/م.

الزمن ،مطبعة النّجاح اجلديدة ،ال ّدار البيضاء ،ديسمرب 1999م.
الريبسون ،منشورات جريدة ّ
 الفكر املقاصدي قواعده وفوائده ،أمحد ّالرؤوف ،دار املعرفة ،بريوت ،لبنان ،ط1391 ،2هـ1972/م.
 فيض القدير شرح اجلامع ّالصغري ،املناوي حممد عبد ّ

الرتاث العريب ،بريوت ،لبنان ،ط1419 ،3هـ
 لسان العرب ،ابن منظور (ت711هـ) ،اعتناء :أمني حممد عبد الوهاب وغريه ،دار إحياء ّ1999/م2005 ،م.
اجلزار وغريه ،دار الوفاء ،املنصورة ،القاهرة ،ط1426 ،3هـ2005/م.
احلران (ت728هـ) ،اعتناء :عامر ّ
 جمموع الفتاوى ،ابن تيميّة ّشريعة ،د .إلياس دردور ،دار ابن حزم ،بريوت ،لبنان ،ط ،1سنة 2002م.
 -حماضرات يف مقاصد ال ّ
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ّ
ّ
التجديد في مقاصد الشريعة

أ .بلعــليا مليكة

 املعجم األوسط ،الطّربان سليمان بن أمحد (ت360هـ) ،اعتناء :طارق بن عوض هللا وغريه ،دار احلرمني ،القاهرة1415 ،هـ1995/م.السالم هارون ،دار الفكر ،بريوت ،لبنان ،ط1399 ،1هـ1979/م.
 معجم مقاييس اللّغة ،ابن فارس ،حتقيق :عبد ّ معجم لغة الفقهاء ،حممد رواس قلعه جي وغريه ،دار النّفائس ،بريوت ،لبنان ،ط1405 ،1هـ1985/م.حممد الطّاهر بن عاشور ،دار النّفائس ،بريوت ،ط2011 ،3م.
 مقاصد ال ّشريعة اإلسالميّة ،اإلمام ّ

الصفوة ،القاهرة ،ط1417 ،1هـ1996/م.
العامة لل ّ
 املقاصد ّشريعة اإلسالميّة ،بن زغيبة ّ
عز ال ّدين ،إشراف :د .حممد أبو األجفان ،دار ّ
دراز ،طبعة املكتبة التّوفيقيّة ،القاهرة ،د.ت.
 -املوافقات ،ال ّشاطيب إبراهيم بن موسى ،تعليق ال ّشيخ عبد هللا ّ

 -نظريّة النّقد األصويل ،قراءة خبّاب بن مروان احلمد ،مركز ّناء للبحوث وال ّدراسات ،بريوت ،ط2013 ،1م.
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االجتهاد المقاصدي و اثره في معالجه

المخدرات الرقميه
إعداد:
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الاجتهاد املقاصدي و أثره في معالجة املخدرات الرقمية

أ .عائشة عبدهللا دمحم دمحم راشد أحمد السعدي

ملخصىالدرادظ:ى ى
هتدؼ ىذه الدراسة إىل توضيح مفهوـ ادلخدرات الرقمية وأثرىا على الضرورات اخلمس ،وأيضا توضيح حكمها يف الشريعة اإلسالمية
من منظور االجتهاد ادلقاصدي.
حتتوي الدراسة :على مقدمة ومبحثُت :األوؿ ادلفاىيم العامة للمخدرات الرقمية وآاثرىا على الضرورات اخلمس ،وػلتوي على مطلبُت،
والثاين :حكم ادلخدرات الرقمية وكيفية معاجلتها من منظور االجتهاد ادلقاصدي وفيو مطلباف.
أىم ما تتلخص فيو الدراسة :ادلخدرات الرقمية وىي عبارة عن ملفات صوتية إبيقاعات سلتلفة تدخل الدماغ يف حالة غَت مستقرة
توصل إىل اإلدماف ،وىي تعد من أىم ادلؤثرات على الضرورات اخلمس " الدين ،النفس ،العقل ،ادلاؿ والنسل" وتعمل على تعطيلها
وعدـ أداء وظائفها وأيضا اإلخالؿ هبا .وحكم ادلخدرات الرقمية من الناحية الشرعية وكيفية معاجلتها من ادلنظور ادلقاصدي.
الكلمات ادلفتاحية :ادلخدرات الرقمية ،االجتهاد ادلقاصدي ،الضرورات اخلمس
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المقدمظ:ى
إف احلمد هللا ضلمده ونستعينو ونستغفره ،ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ،ونشهد أف ال إلو إال هللا وحده ال شريك لو،
ونشهد أف دمحما عبده ورسولو ،وأما بعد:
إف التطورات السريعة اليت يشهدىا العامل يف رلاالت التكنولوجيا احلديثة أصبحت سريعة جدا ،ولعل أبرز ىذه التقنيات انتشارا ىي "
الشبكة ادلعلوماتية" أو ما يسمى " اإلنًتنت" وال ؼلفى آثره سواء كاف ابلسلب أو اإلغلاب ،وأصبح العامل برمتو بُت أيدي كل من غللس
أماـ وسائل االتصاؿ ابإلنًتنت ،ولكن أيضا ظهرت إىل جانب ىذه اإلغلابيات العديد من االضلرافات الضارة واليت تنوعت بُت اإلضرار
ابلنفس أو ابألخرين سواء كانت أساليب قدؽلة أو جديدة.
ومن األمور ادلستجدة لالستخداـ السليب لإلنًتنت واليت ظهرت مؤخرا ما يسمى " ابدلخدرات الرقمية" وىي عبارة عن نغمات أو
إيقاعات على نربات سلتلفة حتدث نوع من أنواع االنتشاء وتدخل ادلستمع إليها يف حالة أشبو ابليت تكوف يف متعاطي ادلخدرات
احلقيقية ويكمن خطرىا يف استهدافها دلراكز الًتكيز يف الدماغ وأيضا سهولة احلصوؿ عليها من ادلواقع اإللكًتونية وأبسعار تكاد تكوف
رمزية أصبحت ابلنسبة للمراىقُت والشباب بديل أرخص للمخدرات احلقيقية خصوصا أهنا تعطي نفس أتثَت اذلَتوين واألفيوف ،وبدأت
ابالنتشار يف اجملتمعات العربية فأصبح من الضرورة الوقوؼ عليها والنظر يف حقيقتها وحكمها.
إف النظر إىل حقيقتها وآاثرىا يتلخص أهنا تؤثر على الكليات اخلمس الضرورية وىي( :الدين والنفس والعقل والنسل وادلاؿ) ،وىي اليت
البد منها يف القياـ مصاحل الدين والدنيا ،حبيث إذا فقدت مل جتر مصاحل الدنيا على استقامة ،بل على فساد وهتارج وفوت حياة ،ويف
األخرة فوت النجاة ،والنعيم ،والرجوع ابخلسراف ادلبُت.
وإلف ادلخدرات الرقمية من األمور ادلستجدة فإف الشارع احلكيم مل ػلدد ذلا أحكاـ ومن خالؿ ىذه الدراسة أىدؼ إىل بياف احلكم
ادلخدرات الرقمية من ادلنظور ادلقاصدي ،الرتباطها الوثيق بو حيث أف ادلخدرات الرقمية مرتبط آثرىا هبذه ادلقاصد الضرورية.

227

الاجتهاد املقاصدي و أثره في معالجة املخدرات الرقمية

أ .عائشة عبدهللا دمحم دمحم راشد أحمد السعدي

أىداف البحث:
يهدؼ البحث إىل حتقيق عدد من األىداؼ ،أعلها:
.1التعريف على مفهوـ ادلخدرات الرقمية.
.2التعرؼ على آثر ادلخدرات الرقمية على الضرورات اخلمس.
.3التعرؼ على حكم ادلخدرات الرقمية يف الشريعة اإلسالمية من ادلنظور ادلقاصدي.
أمهية البحث:
تكمن أعلية ىذا البحث يف أف ادلخدرات الرقمية من آفات العصر ادلستجدة واليت حتتاج إىل دراسة ونظر لتعرؼ على حقيقتها وحكم
الشريعة اإلسالمية فيها من وانحية أتثَتىا على ادلقاصد الضرورية.
أسباب اختياره:
من خالؿ حبثي يف ادلوضوع مل أجد من تناوؿ ىذا ادلوضوع من انحية ادلقاصد ،فأغلب األحباث تناولت اجلانب اجلنائي والقانوين
واآلاثر وحقيقة ىذه ادلخدرات ،فأردت أف تناولو من جانب مقاصدي ألبُت مدى ارتباطها الوثيق ابدلقاصد اليت تبٌت عليها مصاحل
الدين والدنيا وكيف تقوـ ىذه ادلخدرات بتعطيلها.
منهج البحث:
اعتمدت على ادلنهج االستقرائي يف مجع األدلة والنظر يف التعريفات الواردة وأيضا ادلنهج االستداليل يف ادلسائل الفقهية اليت يرد فيها
أدلة من القرآف والسنة وأيضا ادلنهج الًتجيحي للًتجيح بُت أقواؿ الفقهاء وادلنهج االستنباطي الستنباط األحكاـ من األدلة الشرعية.
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خطة البحث:
ادلقدمة.
ادلبحث األول :ادلفاىيم العامة للمخدرات الرقمية وآاثرىا على الضرورات اخلمس:
 .1ادلطلب األوؿ :مفهوـ ادلخدرات الرقمية
 .2ادلطلب الثاين :ادلخدرات الرقمية وآاثرىا على الضرورات اخلمس.
ادلبحث الثاين :حكم ادلخدرات الرقمية ومعاجلتها من منظور االجتهاد ادلقاصدي:
 .1ادلطلب األوؿ :حكم ادلخدرات الرقمية يف الشريعة اإلسالمية ومعاجلتها من منظور االجتهاد ادلقاصدي.
 .2ادلطلب الثاين :أثر ادلخدرات الرقمية يف االجتهاد ادلقاصدي.
اخلامتة.
ادلصادر وادلراجع.
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المبحثىاألول:ىالمفاهومىالطامظىللمخدراتىالرقموظىوآثارهاىعلىىالضروراتىالخمس :ى
من خالؿ ىذا ادلبحث سوؼ أتناوؿ مفهوـ ادلخدرات الرقمية من انحية اللغة واالصطالح ،وأيضا معرفة آلية عمل ادلخدرات الرقمية
وأثرىا على الضرورات اخلمس.
ادلطلب األول :مفهوم ادلخدرات الرقمية
أوال :ادلخدرات الرقمية مدلوؿ يتكوف من كلمتُت (ادلخدر) و (الرقمية) وسوؼ اتناوؿ كل مفهوـ على حدة مث الربط بينهما ابعتبارىا
لقبا.
ادلخدر يف اللغة :ىو سًت ؽلد للجارية يف انحية البيت ،ادلخدر واخلدر :الظلمة ،واخلدرة :الظلمة الشديدة ،اخلادر :الكسالف ، .اخلدر
من الشراب والدواء :فتور يعًتي الشارب وضعف.

1

ادلخدر يف اإلصطالح :عرؼ اإلماـ القرايف رمحو هللا ادلخدر :ما غيب العقل واحلواس دوف أف يصحب ذلك نشوة وسرور.2
اثنيا :ادلدلوؿ اآلخر وىو الرقمية أو الرقمنة وىي اليت ختص األداة اإللكًتونية وىي من ادلصطلحات احلديثة اليت ظهرت نتيجة التطور
التكنولوجي.
الرقمية يف اللغة :ىو العالمة واخلط الغليظ.3
الرقمية يف االصطالح :الرقمية وىي طريقة لنقل وختزين ادلعلومات الصوتية والكتاابت والفيديو يف الشبكة اإللكًتونية أو جهاز
احلاسوب إذ أف أجهزة ادلعاجلة الرقمية تقوـ بتحويل ادلعلومات ايل أرقاـ  1و 0وختزينها يف ذاكرة احلاسوب شلا يساعد على معاجلة ونقل
البياانت يف الشبكة العنكبوتية.

4

اثلثا :ادلخدرات الرقمية ابعتبارىا لقبا:
ادلخدرات الرقمية " :القرع على األذنُت" ،وىي عبارة عن رلموعة من األصوات أو النغمات اليت يعتقد أهنا قادرة على إحداث تغَتات
دماغية ،تعمل على تغييب الوعي أو تغيَته على ضلو شلاثل دلا حتدثو عملية تعاطي ادلخدرات الواقعية وىي األفيوف واحلشيش وغَتىا

1

 1ابن منظور ،أيب فضل مكرـ ،لسان العرب ،بَتوت :دار صادر للنشر والتوزيع1414 ،ىػ1993 ،ـ ،ج ،4ص240-230

 2القرايف ،شهاب الدين ،كتاب الفروق أنوار الربوق يف أنواء الفروق ،بَتوت-لبناف ،ط ،1دار الكتب العلمية1418 ،ىػ1998/ـ ،ج ،1ص363

 3إبراىيم أنيس ،عبد احلليم منتصر ،عطية الصواحلي ،دمحم خلف هللا أمحد ،ادلعجم الوسيط ،بَتوت :دار احلديث للطبع والنشر ،ط1392 ،1ىػ1972،ـ،
ص366
 4ويكبيداي ادلوسوعة احلرة ،مقال الرقمية ،على شبكة اإلنًتنت /https://ar.wikipedia.org/wiki :2018/5/29رقمي_(توضيح)
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آلية عمل ادلخدرات الرقمية:
وىي عبارة ملفات صوتية تًتافق مع مواد بصرية أحياان وأشكاؿ وألواف تتحرؾ وفق معدؿ مدروس ،دتت ىندستها لتخدع الدماغ عن
طريق بث أمواج صوتية سلتلفة الًتدد لكل أذف ،وألف ىذه ادلوجات الصوتية غَت مألوفة ،يعمل الدماغ على توحيد الًتددات اآلتية من
األذنُت للوصوؿ إىل مستوى واحد ،وحينها ويصبح الدماغ غَت مستقر كهرابئيا شلا ينتج عنو اإلحساس بصوت اثلث (الوعلي) إضافة
إىل النغمتُت وىذا ما يدعى ابخلداع السمعي.
مثال إذا أدخلت ترددين سلتلفُت من ادلوسيقى لكل أذف كأف تقدـ نغمة لألذف اليمٌت مقدارىا ( )530ىَتتز ،2يف حُت قدمت نغمة
لألذف اليسرى مقدراىا ( ) 520ىَتتز ،فسيدرؾ السامع (من اخلداع السمعي) أنو يسمع نغمة اثلثة الصوت الثالث (الوعلي) مث إف
دقات القلب ترتفع من خالؿ الًتددين ادلختلفُت وذلك يعمل على عدـ اتزاف عاـ داخل اجلسم.
وكثَتا ما مسيت النغمة الثالثة اليت يتوعلها العقل (يف رأي بعض الباحثُت) ابخلداع السمعي ألنو إذا حرؾ السامع الغطاء ذىااب وإاياب من
أذف ألخرى فسيكتشف أنو ال يوجد يف احلقيقة أية ضرابت أنو فقط من وجهة نظرىم خداع مسعي.

3

ادلطلب الثاين :ادلخدرات الرقمية وآاثرىا على الضرورات اخلمس.
إف علم مقاصد الشريعة فهو عبارة عن الوقوؼ على ادلعاين واحلكم ادللحوظة للشارع يف مجيع أحواؿ التشريع أو معظمها .وتدخل يف
ذلك أوصاؼ الشريعة وغاايهتا العامة ،وادلعاين اليت ال ؼللو التشريع من مالحظتها .وكذلك ما يكوف من معاف من احلكم مل تكن
ملحوظة يف سائر أنواع األحكاـ ،ولكنها ملحوظة يف أنواع كثَتة منها.

4

تكاليف الشريعة ترجع إىل حفظ مقاصدىا يف اخللق ،وىذه ادلقاصد ال تعدو ثالثة أقساـ:
.1ضرورية.

.3حتسينية.

.2حاجية.

 1أبو دوح ،خالد كاظم ،ادلخدرات الرقمية مقاربة للفهم ،ادلخدرات الرقمية وأتثريىا على الشباب العريب /18-7،فرباير  ،2016جامعة انيف العربية
للعلوـ األمنية ،الرايض-شللكة العربية السعودية ،ص5،6

 2اذلرتز :عدد تكرار أو تردد ظاىرة دورية خالؿ اثنية واحدة ،ينتقل الصوت على شكل موجات طولية وىي تذبذب يف ضغط الوسط الناقل ،يفهم ويفسر
اإلنساف تردد األمواج الصوتية حبدهتا ،توافق كل درجة موسيقية ترددا زلددا لألمواج الصوتية ؽلكن أف يقاس ابذلرتز ،ويكيبيداي ادلوسوعة احلرة ،ىرتز وحدة
قياس الًتدد ،شبكة اإلنًتنت ،بتاريخ /https://ar.wikipedia.org/wiki : 2018-10-16:ىرتز

 3عويدات ،عبدهللا ،اآلاثر النفسية و االجتماعية للمخدرات الرقمية و دور مؤسسات الضبط االجتماعي يف احلد من آاثرىا  ،ندوة ادلخدرات الرقمية و
آثرىا على الشباب العريب /18-7 ،فرباير  ،2016جامعة انيف العربية للعلوـ األمنية ،الرايض-شللكة العربية السعودية ،ص4
 4ابن عاشور ،دمحم الطاىر ،مقاصد الشريعة اإلسالمية ،طبعة وزارة األوقاؼ والشؤوف اإلسالمية ،دولة قطر1425 ،ىػ2004 ،ـ21/2 ،
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وأكثر ما يهمنا ذلذا البحث ىو القسم األوؿ" الضرورايت" :فمعناىا أهنا ال بد منها يف قياـ مصاحل الدين والدنيا ،حبيث إذا فقدت مل
جتر مصاحل الدنيا على استقامة ،بل على فساد وهتارج وفوت حياة ،ويف األخرى فوت النجاة والنعيم ،والرجوع ابخلسراف ادلبُت.

1

وقد أحصى العلماء ادلقاصد الضرورية يف مخسة :وىي حفظ الدين ،والنفس ،والعقل ،والنسل ،وادلاؿ ،وزاد بعضهم حفظ العرض،
ولكنو يف الواقع داخل يف حفظ النفس أو النسل.

2

أوال :ادلخدرات الرقمية وأثرىا على حفظ الدين:
الدين يف اللغة :ىو اجلزاء وادلكافئة ،وىو الطاعة والدين ىو اإلسالـ وأيضا العادة والشأف.3
الدين يف االصطالح :عرفو اجلرجاين –رمحو هللا :-ىو منسوب إىل هللا –تعاىل ،-وىو وضع إذلي يدعو أصحاب العقوؿ إىل قبوؿ ما
ىو عند الرسوؿ -ملسو هيلع هللا ىلص ،-ويرشد إىل احلق من االعتقادات واخلَت يف السلوؾ وادلعامالت.

4

إف تعاطي ادلخدرات الرقمية يعد من الكبائر لعدة أسباب ،ومن أعلها:
 .1أيضا تؤدي إىل كبَتة أخرى من الكبائر وىي ترؾ الصالة وىي عماد اإلسالـ ،فمن أقامها أقاـ الدين كلو ومن ضيعها فهو دلا
سواىا أضيع ،فتسقط معها أركاف اإلسالـ األخرى.
 .2تعاطي ادلخدرات الرقمية جتعل اإلنساف يعيش يف ىيئة البهائم فتصبح الشهوات وادلعاصي من بديهيات احلياة ،وال يتورع عن ظلم
غَته كالسب ألنو يكوف حالة من الوعي حتت أتثَت ادلخدر أو الضرب أو القتل ،وأيضا يظلم نفسو حيث يتخبط يف ظلماتو
وينتحر ألف نفسو ضعيفة غَت مؤمنة فال يستطيع مواجهو احلياة.
 .3وال ؼلفى أف تعاطي ادلخدرات الرقمية يتعارض مع العديد من القواعد الفقهية وىي منع الضرر عن اإلنساف واحلفاظ على جوارحو
ونفسو ،فادلخدرات الرقمية تتصادـ مع الدين اإلسالمي وأحكامو وقواعده.
وإف دتاـ حفظ الدين طهارة قلوب ادلؤمنُت من دنس ادلعاصي والنهي عن كل منكر واحلفاظ على مصاحل الدين الدنيوية واآلخروية.

 1الشاطيب ،أبو إسحاؽ إبراىيم ،ادلوافقات ،ت :بكر أبو زيد ،دار ابن عفاف ،اخلرب ،ادلملكة العربية السعودية ،ط1417 ،1ىػ1997 /ـ17/2 ،

5

 2العامل ،يوسف حامد ،ادلقاصد العامة للشريعة اإلسالمية ،ادلعهد العادلي للفكر اإلسالمي ،الرايض ،ادلملكة العربية السعودية ،ط1415 ،2ىػ،1994/
ص 80

 3ابن منظور ،أبو الفضل مجاؿ ،لسان العرب ،دار الصادر ،بَتوت-لبناف170-169 /13 ،2010 ،

 4اجلرجاين ،علي بن دمحم السيد الشريف ،معجم التعريفات ،حتقيق دمحم صديق ادلنشاوي( ،القاىرة :دار الفضيلة للنشر والتوزيع1403 ،ىػ1983 ،ـ) ،ص 92

 5اليويب ،دمحم سعد ،مقاصد الشريعة اإلسالمية وعالقتها ابألدلة الشرعية ،ص249
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اثنيا :ادلخدرات الرقمية وأثرىا على حفظ النفس:
النفس يف اللغة :ىي الروح وأيضا مبعٌت مجلة الشي وحقيقتو ،ويعرب هبا أيضا عن اإلنساف مجيعو ،وأيضا الدـ
النفس يف االصطالح :ىي اجلوىر البخاري اللطيف احلامل لقوة احلياة واحلس واحلركة اإلرادية.

1

2

ادلخدرات الرقمية تؤثر أتثَتا ضارا يف وظائف اجلسدية دلتعاطيها من حيث اإلدراؾ والتفكَت والتذكر والتخيل والقصور والقدرة على
االبتكار وادلبادرة وغَت ذلك ،فضال عن أتثَتىا يف احلواس واجلهاز العصيب ،واجلانب االنفعايل والوجداين.

3

وتكاد تتفق كل الدراسات واألحباث اليت اىتمت مبجاؿ ادلخدرات الرقمية ،أف نتائج تعاطي ادلخدرات الرقمية تؤدي إىل:
 .1تدىور الصحة العامة وىبوط احليوية والنشاط.
 .2واطلفاض ادلستوى الوظيفي لكافة أجهزة اجلسم الفسيولوجية.
 .3تلف كامل للجهاز السمعي وارتفاع اجلرعة الصوتية.
 .4أكدت بعض الدراسات أهنا تؤدي إىل الوفاة وابلتايل ضياع النفس.

4

اثلثا :ادلخدرات الرقمية أثرىا على ادلال:
ادلال يف اللغة :ادلاؿ يف األصل ما ؽللك من الذىب والفضة مث أطلق على كل ما يقتٌت وؽللك من األعياف

5

ادلال يف االصطالح :كل ما ؽللك اإلنساف أو اجلماعة من مجيع األشياء ،من متاع وجتارة وعقار ونقود وحيواف ،ويباح االنتفاع بو
شرعا

6

 1ابن منظور ،أيب الفضل مجاؿ ،لساف العرب ،دار الصادر ،بَتوت-لبناف237/6 ،2010 ،
 2اجلرجاين ،علي بن دمحم السيد الشريف ،معجم التعريفات ،حتقيق دمحم صديق ادلنشاوي( ،القاىرة :دار الفضيلة للنشر والتوزيع1403 ،ىػ1983 ،ـ) ،ص
204
 3فوزي ،مروة ،التوعية بشأن تعاطي ادلخدرات الرقمي والوقاية منو بني ممارسي الرعاية الصحية يف ادلملكة العربية السعودية ،جامعة انيف للعلوـ
األمنية ،ادلملكة العربية السعودية ،2017 ،ص 5
 4عكاشة ،أمحد ،الطب النفسي ادلعاصر ،مكتبة األصللو ادلصرية ،القاىرة-مجهورية مصر العربية1980 ،ـ ،ص 311
 5ابن منظور ،أيب الفضل مجاؿ ،لسان العرب ،دار الصادر ،بَتوت-لبناف635،636 /11 ،

 6اخلطيب ،عبد القادر ،حفظ ﺍلماﻝ ﻭتنميتو :ﺩﺭﺍسة مقاصدية فى ﺿوﺀ ﺍألﺩعية ﺍلمأثوﺭﺓ ،جامعة العلوـ والتكنولوجيا ،ادلملكة العربية السعودية ،العدد
 ،2014 ،42ص 210
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ادلخدرات الرقمية تعمل على تدمَت اقتصاد األمة من خالؿ تدمَت القوة العاملة اليت تدر ادلاؿ من خالؿ العمل وابلتايل إبطا عملية
التنمية االقتصا دية ،وأيضا تدمَت عملة الدولة من خالؿ اإلجتار هبا إلكًتونيا من خالؿ شراء أو حتميل الوسائط ادلخدرة ،وابلتايل فإهنا
تدمر االقتصاد بداؿ من صرؼ األمواؿ يف بناء الطرؽ وادلستشفيات واجلامعات وتقوية اجليش تصرؼ على مكافحة ادلخدرات الرقمية
وابلتايل تضعف األمة وتكوف فريسة سهلة للمًتبصُت هبا ،و ال ؼلفى أف نتيجة ىذا األمر يؤدي إىل اختالؿ مقصد ادلاؿ و تدمَته وىو
مقصد ضروري اختاللو يؤدي إىل ىالؾ األمة و صعوبة استمرار احلياة.

1

رابعا :ادلخدرات الرقمية وأثرىا على العقل:
العقل يف اللغة :التثبت يف األمور ،والعقل ىو القلب والقلب ىو العقل

2

العقل يف االصطالح :ىو جوىر روحاين خلقو هللا تعاىل متعلقا ابلبدف تعلق التدبَت والتصرؼ

3

إف اآلاثر اليت اشارت إليها التقارير والدراسات من ىذا النوع من ادلخدرات يؤدي إىل آاثر نفسية كالصراخ لإلرادي ،والتشنج العضلي،
والتشنج العصيب ،وارتعاش اجلسد أثناء عملية السماع ،وقلة الًتكيز واالنفصاؿ عن الواقع وتراجع األداء يف العمل واإلخفاؽ يف الدراسة
وأيضا التوتر والقلق ادلستمر والعصبية الشديدة ويف احلاالت الشديدة ػلدث انفصاـ يف الشخصية.

4

وأشار بعض الباحثُت إىل أنو لوحظ على بعض ادلدمنُت على ادلخدرات الرقمية اطلفاض يف كفاءة الذاكرة اخلاصة ابسًتجاع ادلعلومات
السريعة.
وأيضا يظهر على ادلتعاطي إحساس وعلي ابلسعادة سببو األساسي االختالؿ اجلسماين والعقلي واضطراب اجلهاز العصيب ادلركزي (ادلخ
واحلبل الشوكي) والطريف (األعصاب).

5

خامسا :ادلخدرات الرقمية وأثرىا على النسل:
النسل يف اللغة :اخللق ،والنسل :الولد والذرية ،وأنسل بعضم بعضا .وتناسل بنو فالف إذا كثر أوالدىم.

1

 1صاحل ،فَتوز عثماف ،ﺍآلثاﺭ ﺍلسلبية لتعاطي ﺍلمخدﺭﺍﺕ على تقصيد مقصد ﺍلشريعة في حفظ ﺍلضرﻭﺭﺍﺕ ﺍلخمس ،جامعة اخلرطوـ ،رللة الدراسات
اإلسالمية ،اخلرطوـ-السوداف ،العدد  ،2014 ،6ص 122

 2ابن منظور ،لسان العرب ،ج.459-458 /11

 3علي بن دمحم السيد الشريف اجلرجاين ،معجم التعريفات ،حتقيق دمحم صديق ادلنشاوي( ،القاىرة :دار الفضيلة للنشر والتوزيع1403 ،ىػ1983 ،ـ) ،ص
128

 4عبد هللا عويدات ،اآلاثر النفسية واالجتماعية ودور مؤسسات الضبط االجتماعي يف احلد من آاثرىا ،ندوة ادلخدرات الرقمية وآثرىا على الشباب
العريب /18-7 ،فرباير  ،2016جامعة انيف العربية للعلوـ األمنية ،الرايض-ادلملكة العربية السعودية ،ص 12،13
 5عبد هللا عويدات ،اآلاثر النفسية واالجتماعية ودور مؤسسات الضبط االجتماعي يف احلد من آاثرىا،ص 12،13
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النسل يف االصطالح :ىو الولد والذرية اليت تعقب اآلابء وختلفهم يف بقاء ادلسَتة الطويلة للنوع البشري.

2

وادلخدرات الرقمية ال ختتلف عن التقليدية ،فصحيح قد ال ترتبط بشكل مباشر جبينات اجلنُت ولكنها تؤثر عليو سلبا فإـ اليت تستمع
إىل ىذه ادلوسيقى تسد شهيتها عن الطعاـ وبتايل ال ػلصل اجلنُت على الغذاء ادلناسب لنموه النمو الصحيح وأيضا الراحة اجلسدية
لألـ اليت قد جتلس ابلساعات أو تبقى مستيقظة لساعات طويلة كلها ىذه األمور تؤثر على مقصد النسل سواء خالؿ فًتة احلمل أو
بعد الوالدة .وأيضا تؤثر على عالقة الوالدين ببعضهم فيستحيل أف تتكوف أسرة سليمة ويكوف أحد األبوين مدمن ألنو غائب عن
الوجود وبتايل ال يقوـ بواجباتو اجتاه األسرة فينهدـ األساس الذي ػلفظ النسل وىو األسرة السليمة وغَتىا الكثَت

3

من خالؿ ما سبق يتبُت لنا أثر ادلخدرات الرقمية على الضرورات اخلمس حيث أهنا تعمل على تعطيلها واالخالؿ وهبا ابلتايل فإف حياة
الناس ال تستقيم إذا اختلت الضرورايت ،بل على فساد وهتارج وفوت حياة ،ويف األخرى فوت النجاة والنعيم ،والرجوع ابخلسراف
ادلبُت.

4

 1ابن منظور ،أيب الفضل مجاؿ ،لسان العرب ،دار الصادر ،بَتوت-لبناف660/11 ،

 2ﺍلقحطانى ،ساﺭﺓ متلع ،مقصد حفظ ﺍلنسل حقيقة خالﻑ ﺍألصوليين فى تفسيره ﻭﻭساﺋل حفظو ،جامعة ﺍلقاىرﺓ ،مجلة كلية ﺩﺍﺭ ﺍلعلوﻡ ،العدد ،66
 ،2013ص 436

 3صاحل ،فَتوز عثماف ،ﺍآلثاﺭ ﺍلسلبية لتعاطي ﺍلمخدﺭﺍﺕ على تقصيد مقصد ﺍلشريعة في حفظ ﺍلضرﻭﺭﺍﺕ ﺍلخمس ،جامعة اخلرطوـ ،رللة الدراسات
اإلسالمية ،اخلرطوـ-السوداف ،العدد  ،2014 ،6ص117
 4الشاطيب ،أبو إسحاؽ إبراىيم ،ادلوافقات ،ت :بكر أبو زيد ،دار ابن عفاف ،اخلرب ،ادلملكة العربية السعودية ،ط1417 ،1ىػ1997 /ـ17/2 ،
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المبحثىالثاني:ىحكمىالمخدراتىالرقموظىومطالجتكاىمنىمنظورىاالجتكادىالمقاصدي :ى
معاجلة الشريعة للمشكالت اليت تواجهو اجملتمع ليس من ادلستجدات حيث عاجلت الشريعة مشكلة إدماف اخلمر من خالؿ التدرج يف
ادلنع ومن مث جترمي الفعل والسلف رضواف هللا عليهم سلكوا نفس ادلسلك عن ظهور ادلخدرات ،ومع ظهور األنواع اجلديدة اليت مل يرد
فيها الدليل وجب الرجوع إىل األصوؿ دلعاجلة ادلسائل ،ومن خالؿ ىذا ادلبحث سوؼ اتناوؿ حكم ادلخدرات الرقمية من خالؿ
ادلقاصد الشرعية.
ادلطلب األول :حكم ادلخدرات الرقمية يف الشريعة اإلسالمية واالجتهاد ادلقاصدي.
ادلخدرات الرقمية تعد من األمور ادلستجدة حىت وإف جاءت النصوص على حترمي ادلخدرات التقليدية فادلخدرات الرقمية تشبهها يف
كافة الصفات ولكن ختتلف معها يف الكيفية ،فالبد من أوال من تصنيفها ىل ىي تتبع ادلسكرات أـ ادلفًتات مث تنزيل احلكم عليها.
وؿ هِ
اَّللُ َعلَ ِيو َو َسله َم َعن ُك ِّل ُم ْس ِك ٍر َوُم َفًٍِّت).
لقد جاء حديث أـ سلمة اهنع هللا يضر قالت( :نػَ َهى َر ُس ُ
صلهى ه
اَّلل َ

1

يف احلديث هنى رسوؿ هللا عن أمريُت "مسكر" و "مفًت" وىو نص صريح يف داللة على حترمي ادلخدرات حيث أف النهي يقتضي
التحرمي:
فادل ْس ِك ٍر :ىو ما يورث الشدة والطرب.
ُ
ادل َفًِّت :ىو الذي ال حتدث معو الشدة ادلطربة إظلا يعمل على ختدير البدف وفتوره.
ُ
الفرؽ بينهما أف ادلسكر فيو شدة مطربة بينما ادلفًت ليس فيو شدة مطربة ،فادلفًت يدخل يف ادلخدر وليس يف ادلسكر.
وقد انقسم الفقهاء بُت ىذين ادلصطلحُت إىل رأيُت:
 .1الرأي األول :ذىب إليو شيخ اإلسالـ ابن تيمية ، 2ابن حجر  ،3والنووي ،1ساوى بُت ىذه ادلواد – احلشيش واألفيوف والبنج-
وضلوىا وبُت ادلشروابت اخلمرية السكرية حيث اعترب ىذه ادلواد موادا مسكرة ويتولد عنها الطرب والنشوة واحلمية كاخلمر دتاما.

 1رواه أمحد يف مسنده ،كتاب العشرة ادلبشرين ابجلنة ،ابب النساء ،حديث أـ سلمة زوج النيب ملسو هيلع هللا ىلص ،رقم احلديث ( ،)26030احلديث ضعيف ،البيهقي،
أبو بكر أمحد بن احلسُت ،السنن الكربى515/8 ،

 2ابن تيمية ،تقي الدين أمحد ،جمموع الفتاوى ،ادلدينة ادلنورة-ادلملكة العربية السعودية ،رلمع ادللك فهد لطباعة ادلصحف الشريف ،ط1416 ،1ىػ -
1995ـ340 /28 ،
 3ابن حجراذليتمي ،أمحد دمحم ،الزواجر عن اقرتاف الكباﺋر ،بَتوت – لبناف ،دار الفكر ادلعاصر ،ط1407 ،1ىػ1987 ،ـ ،ص222
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وحجتهم:
قوؿ ابن حجر اذليتمي :قاؿ إف اخلمر مع اإلسكار ال ينايف أهنا سلدرة فاستعماذلا كبَتة وفسق وتشًتؾ ىذه مع اخلمر يف إزالة العقل
ادلقصود للشارع حفظو ألنو آلة الفهم ومناط التكليف.

2

قاؿ ابن حجر العسقالين :وػلرـ ما أسكر من أي شيء وإف مل يكن مشرواب كاحلشيشة وإهنا حتدث ما حتدث اخلمر من الطرب
والنشوة ،وأما البنج فهو حراـ.

3

 .2الرأي الثاين :ذىب إليو اإلماـ القرايف ، 4والسرخسي ، 5الشيخ دمحم مشس احلق آابدي 6.اعترب ىذه ادلواد مفًتة ينحصر أتثَتىا يف
الفتور واالسًتخاء الذي يصيب األطراؼ فيشلها عن احلركة ،ولكنها ال تغيب العقل.
حجتهم:
وؿ هِ
استدؿ أصحاب ىذا الرأي أبف ىذه ادلواد سلدرة وليست مسكرة ودليل ذلك حديث أـ سلمة اهنع هللا يضر قالت  (:نػَ َهى َر ُس ُ
صلهى ه
اَّلل َ
اَّللُ
7
َعلَ ِيو َو َسله َم َعن ُك ِّل ُم ْس ِك ٍر َوُم َفًِّت) ،حيث عطف ادلفًت على ادلسكر والعطف يقتضي ادلغايرة .
إذا شرب البنج أو شيئا حلوا فذىب عقلو ال يقع طالقو ألنو مبنزلة ادلعتوه يف غَت اخلمر من األشربة ال غلب إال احلد إال ابلسكر.

8

الرأي الراجح:
وبعد االطالع على رأي الفريقُت يتبُت للباحث أف كال منهما متفق على حرمة ادلخدرات ألهنا تفعل ما تفعلو اخلمر من سلالطة العقل
وتشويش الذىن وما يتبع ذلك من ضرر على النفس واجلسم.

1

النووي ،أبو زكراي زليي الدين ،روﺿة الطالبني وعمدة ادلفتني ،ت :زىَت شاويش ،بَتوت – لبناف ،ادلكتب اإلسالمي للنشر والتوزيع ،ط،1412 ،3

1991ـ285/3 ،

 2ابن حجراذليتمي ،أمحد دمحم ،الزواجر عن اقرتاف الكباﺋر ،بَتوت – لبناف ،دار الفكر ادلعاصر ،ط1407 ،1ىػ1987 ،ـ ،ص 216

 3ابن حجر العسقالين ،احلافظ ،سبل السالم يف بلوغ ادلرام ،تصنيف :دمحم الصنعاين ،الرايض – ادلملكة العربية السعودية ،مكتبة ادلعارؼ للنشر والتوزيع،

ط2006 ،1427 ،1ـ 182 /4 ،

 4القرايف ،شهاب الدين ،الفروق أنوار الربوق يف أنواء الفروق ،بَتوت-لبناف ،ط ،1دار الكتب العلمية1418 ،ىػ1998/ـ ،ج ،1ص363

 5السرخسي ،دمحم بن أمحد ،ادلبسوط ،بَتوت-لبناف ،دار ادلعرفة للنشر و التوزيع1414 ،ىػ 1993 ،ـ16 /24 ،
 6العظيم آابدي ،دمحم أشرؼ ،عوف ادلعبود شرح سنن أيب داود ،ومعو حاشية ابن القيم :هتذيب سنن أيب داود وإيضاح عللو ومشكالتو91 /10 ،
 7العظيم آابدي ،دمحم أشرؼ ،عوف ادلعبود شرح سنن أيب داود ،ومعو حاشية ابن القيم :هتذيب سنن أيب داود وإيضاح عللو ومشكالتو91 /10 ،
 8السرخسي ،دمحم بن أمحد ،ادلبسوط15 /24 ،
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ابلنظر إىل رأيُت :األوؿ :ساوى بُت احلشيش واألفيوف والبنج وبُت ادلسكرات ،والثاين :وىو الذي فرؽ بُت احلشيش واألفيوف والبنج وبُت
ادلسكرات.
فإف األقرب إىل الصواب ىو الرأي الثاين ولعدة أسباب:
 .1أيضا ال ؽلكن التسوية بينهما ألف ليس كل مسكر سلدر بينما كل سلدر مسكر.
 .2النيب صلى هللا عليو فرؽ بينهما يف احلديث الشريف لالختالؼ بينهما.
فاخلالصة اليت طلرج هبا من ىذا التفصيل يف مسألة " مسكر" و "مفًت" ،إف ادلخدرات الرقمية تتبع ادلفًت ألهنا تولد شعورا ابلتفتَت
واخلدر يف األطراؼ ويشلها عن احلركة ،وابلتايل فإف حترمي ادلفًت يًتتب عليو حترمي ادلخدرات الرقمية الشًتاكهما يف العلة وىي إذىاب
العقل وإحلاؽ الضرر ابلنفس وابلتايل أتخذ حكمها وتًتتب عليها نفس اآلاثر.
ادلطلب الثاين :أثر ادلخدرات الرقمية يف االجتهاد ادلقاصدي.
إف معاجلة ادلخدرات الرقمية من منظور االجتهاد ادلقاصدي ضرورة البد منها ،ألهنا تضر بالضرورات اخلمس بشكل مباشر  ،فإف
احلكم الشرعي بٍت على أهنا زلرمة ألهنا تعمل على تعطيل كل ادلقاصد ،فهي تضر بالدين ألف ادلتعاطي يعيش يف غفوة مستمرة حتت
أتثَت ادلخدر فينقطع عن أداء الواجبات الدينية وابلتايل ينغمس يف الشهوات وادلعاصي ،وال ؼلفى ضررىا على النفس فهي هتدـ اجلسم
وتتلفو ،فالذي يتعود على ىذا النوع ال يهنأ بطعاـ وال نوـ ،وبالتايل ال يكاد يقوى على عمل ،وال يرجى نفعو يف إي رلاؿ من
اجملاالت و أثرىا على العقل أكرب إذ ىي تغيبو عن الواقع ،ويف بعض األحياف تتلفو تلفا يفوؽ اجلنوف ،و أيضا ضررىا على ادلاؿ إذ
ادلخدرة الرقمية حتتاج إىل مصاريف مالية للدخوؿ إىل الشبكة ادلعلوماتية وتنزيل ادللفات السمعية وغَتىا  ،وكذلك تضر بالنسل فإف
ادلدمن إف كاف عازاب ال يفكر يف الزواج وال يقوى عليو ،وأف كاف متزوجا أحدثت لو ادلخدرات عزوفا عن زوجتو وابلتايل ال ينجب
أوالدا ،وإذا حدث فإنو يضر هبم ماليا وسلوكيا  ،وابلتايل فإف أتثَت ادلخدرات الرقمية قد يعادؿ أتثَت ادلخدرات التقليدية على عمل
الدماغ والتفاعالت الكيميائية والعصبية واحلالة النفسية للمتعاطي .فكل ىذه ادلخاطر جتعل تعاطيها من الكبائر وهللا أعلم .فهي وإف مل
ينص الكتاب والسنة على أهنا من الكبائر أف إال ما ذكرت من أثرىا على ادلقاصد يضاىي الكبائر ادلنصوص عليها.
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الخاتمظ:ى
اىم النتاﺋج والتوصيات:
النتاﺋج:
 .1ادلخدرات الرقمية وىي القرع على اإلذنُت تعمل على إدخاؿ الدماغ يف حالة من التشويش شلا يسبب اإلدماف.
 .2ادلخدرات الرقمية تعمل على تعطيل الضرورات اخلمس بشكل كلي.
 .3ادلخدرات الرقمية زلرمة وتتبع ادلفًتات يف احلكم الشًتاكهما يف العلة وىي إذىاب العقل وإحلاؽ الضرر ابلنفس.
التوصيات:
 .1ضرورة عمل دورات توعوية للطلبة يف ادلدارس واجلامعات عن خطر ادلخدرات الرقمية.
 .2ضرورة حجب ادلواقع اليت تروج ادلخدرات الرقمية ومنع وسائل احلصوؿ عليها.
 .3ضرورة أف تراجع ادلخدرات الرقمية من قبل رلمع الفقو اإلسالمي واللجنة الدائمة وإصدار قرار ييبنب حكم ادلخدرات الرقمية
وعقوبتها.
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المصادرىوالمراجع:ى
.1

إبراىيم أنيس ،عبد احلليم منتصر ،عطية الصواحلي ،دمحم خلف هللا أمحد ،ادلعجم الوسيط ،بَتوت :دار احلديث للطبع والنشر،
ط1392 ،1ىػ1972،ـ.

.2

ابن تيمية ،تقي الدين أمحد ،رلموع الفتاوى ،ادلدينة ادلنورة-ادلملكة العربية السعودية ،رلمع ادللك فهد لطباعة ادلصحف
الشريف ،ط1416 ،1ىػ 1995 -ـ340 /28 ،

.3

ابن حجر العسقالين ،احلافظ ،سبل السالـ يف بلوغ ادلراـ ،تصنيف :دمحم الصنعاين ،الرايض – ادلملكة العربية السعودية ،مكتبة
ادلعارؼ للنشر والتوزيع ،ط2006 ،1427 ،1ـ .

.4

ابن حجراذليتمي ،أمحد دمحم ،الزواجر عن اقًتاؼ الكبائر ،بَتوت – لبناف ،دار الفكر ادلعاصر ،ط1407 ،1ىػ1987 ،ـ،
ص222

.5

ابن عاشور ،دمحم الطاىر ،مقاصد الشريعة اإلسالمية ،طبعة وزارة األوقاؼ والشؤوف اإلسالمية ،دولة قطر1425 ،ىػ2004 ،ـ،

 .6ابن منظور ،أيب فضل مكرـ ،لساف العرب ،بَتوت :دار صادر للنشر والتوزيع1414 ،ىػ1993 ،ـ.
 .7أبو دوح ،خالد كاظم ،ادلخدرات الرقمية مقاربة للفهم ،ادلخدرات الرقمية وأتثَتىا على الشباب العريب /18-7،فرباير ،2016
جامعة انيف العربية للعلوـ األمنية ،الرايض-شللكة العربية السعودية.
.8

ﺍلقحطانى ،ساﺭﺓ متلع ،مقصد حفظ ﺍلنسل حقيقة خالﻑ ﺍألصوليين فى تفسيره ﻭﻭسائل حفظو ،جامعة ﺍلقاىرﺓ ،مجلة كلية
ﺩﺍﺭ ﺍلعلوﻡ ،العدد .2013 ،66

.9

اجلرجاين ،علي بن دمحم السيد الشريف ،معجم التعريفات ،حتقيق دمحم صديق ادلنشاوي( ،القاىرة :دار الفضيلة للنشر والتوزيع،
1403ىػ1983 ،ـ.

 .10اخلطيب ،عبد القادر ،حفظ ﺍلماﻝ ﻭتنميتو :ﺩﺭﺍسة مقاصدية فى ضوﺀ ﺍألﺩعية ﺍلمأثوﺭﺓ ،جامعة العلوـ والتكنولوجيا ،ادلملكة
العربية السعودية ،العدد .2014 ،42
 .11السرخسي ،دمحم بن أمحد ،ادلبسوط ،بَتوت-لبناف ،دار ادلعرفة للنشر و التوزيع1414 ،ىػ 1993 ،ـ.
 .12الشاطيب ،أبو إسحاؽ إبراىيم ،ادلوافقات ،ت :بكر أبو زيد ،دار ابن عفاف ،اخلرب ،ادلملكة العربية السعودية ،ط1417 ،1ىػ/
1997ـ.
 .13صاحل ،فَتوز عثماف ،ﺍآلثاﺭ ﺍلسلبية لتعاطي ﺍلمخدﺭﺍﺕ على تقصيد مقصد ﺍلشريعة في حفظ ﺍلضرﻭﺭﺍﺕ ﺍلخمس ،جامعة
اخلرطوـ ،رللة الدراسات اإلسالمية ،اخلرطوـ-السوداف ،العدد  ،2014 ،6ص 122
 .14العامل ،يوسف حامد ،ادلقاصد العامة للشريعة اإلسالمية ،ادلعهد العادلي للفكر اإلسالمي ،الرايض ،ادلملكة العربية السعودية ،ط،2
1415ىػ.1994/
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 .15العظيم آابدي ،دمحم أشرؼ ،عوف ادلعبود شرح سنن أيب داود ،ومعو حاشية ابن القيم :هتذيب سنن أيب داود وإيضاح عللو
ومشكالتو.
 .16عكاشة ،أمحد ،الطب النفسي ادلعاصر ،مكتبة األصللو ادلصرية ،القاىرة-مجهورية مصر العربية1980 ،ـ
 .17عويدات ،عبدهللا ،اآلاثر النفسية و االجتماعية للمخدرات الرقمية و دور مؤسسات الضبط االجتماعي يف احلد من آاثرىا ،
ندوة ادلخدرات الرقمية و آثرىا على الشباب العريب /18-7 ،فرباير  ،2016جامعة انيف العربية للعلوـ األمنية ،الرايض-شللكة
العربية السعودية.
 .18فوزي ،مروة ،التوعية بشأف تعاطي ادلخدرات الرقمي والوقاية منو بُت شلارسي الرعاية الصحية يف ادلملكة العربية السعودية ،جامعة
انيف للعلوـ األمنية ،ادلملكة العربية السعودية. 2017 ،
 .19القرايف ،شهاب الدين ،الفروؽ أنوار الربوؽ يف أنواء الفروؽ ،بَتوت-لبناف ،ط ،1دار الكتب العلمية1418 ،ىػ1998/ـ.
 .20القرايف ،شهاب الدين ،كتاب الفروؽ أنوار الربوؽ يف أنواء الفروؽ ،بَتوت-لبناف ،ط ،1دار الكتب العلمية،
1418ىػ1998/ـ.
 .21النووي ،أبو زكراي زليي الدين ،روضة الطالبُت وعمدة ادلفتُت ،ت :زىَت شاويش ،بَتوت – لبناف ،ادلكتب اإلسالمي للنشر
والتوزيع ،ط1991 ،1412 ،3ـ،
 .22اليويب ،دمحم سعد ،مقاصد الشريعة اإلسالمية وعالقتها ابألدلة الشرعية ،ط ،1دار اذلجرة للنشر والتوزيع ،ادلملكة العربية السعودية،
1418ىػ1998 /ـ
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اسطهبول – جامعة مرمرة
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االجتكاد المقاصدي :دراسة في المفكوم
إعداد:
أ .أمساء خالد
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية احملندية– املغرب
Email: asmaa-khalid89@hotmail.fr

Ref: 9/2019/532

االجتهاد املقاصدي :دراسة في املفهوم

أ .أسماء خالد

ملخص:
هتدف الورقة املوسومة ب" :االجتهاد املقاصدي :دراسة يف املفهوم" إىل أتصيل مصطلح االجتهاد املقاصدي ،وكما ال خيفى أن
املفهوم عادة يتأرجح بني مصطلحات أصيلة ،أو دخيلة ،ومصطلح االجتهاد املقاصدي إذا فك االرتباط عن مركبه استمد أصالته
وشرعيته ابلتبع ،وهذه الورقة أتيت استجابة للجواب عن وجه احلاجة إىل ما هو مؤصل ،ابإلضافة إىل بيان موقعه داخل أنواع
االجتهاد ،مع حتديد طبيعة العالقة بني االجتهاد واملقاصد ،وذلك لتحرير املفهوم وضبطه.
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أ .أسماء خالد

تمهيد:
إن املتأمل حلديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم {إن هللا يبعث إىل هذه األمة على رأس كل مائة سنة من جيدد هلا دينها} 1جيد
أن كال من العلماء والباحثني يف حقل الدراسات الشرعية يعمل على استبانة أن هذا الدين لن ميوت ،وأبنه صاحل لكل زمان
ومكان ،وذلك ابستئناف حركة التجديد ،وسريا على هذا املنهج الذي يعلي من إزاحة اجلمود والتقليد ،ويرفع من مواكبة العصر
وتطوره ،يربز الفكر املقاصدي العتباره روح العمل اليت تسري يف الوقائع املتغرية ،ومبوازاة مع القراءة املتجددة لنصوص الوحي .ويف
هذا اجملال تندرج دراسة مصطلح االجتهاد املقاصدي لتسهم يف حترير املفهوم الذي فرض نفسه يف الساحة الفكرية.

 1احلاكم ،املستدرك على الصحيحني ،حتقيق :مصطفى عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية – بريوت ،ط :األوىل ،1990/ 1411 ،كتاب الفنت
واملالحم ،ابب أما حديث أيب عوانة  8592ج  4ص 567
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المحور األول :أصل االجتهاد المقاصدي:
من املعلوم أن الضبط املفهومي يقتضي دراسة اللفظ داخل مستوايت عديدة تبتدئ ابملستوى اللغوي وتنتهي عند املستوى
االصطالحي وملا كان موضوع البحث يتكون من لفظ مركب ـ االجتهاد املقاصدي ـ وجب فك االرتباط عن ألفاظه قصد الضبط
والتحديد.
وإذا كان االجتهاد يستمد مشروعيته من نص القرآن والسنة  ،فإن املقاصد هلا أيضا مشروعيتها بدليل استقراء النصوص واألحكام
كما يقول اإلمام ابن القيم" :والقرآن وسنة رسول هللا مملؤان من تعليل األحكام ابحلكم واملصاحل وتعليل اخللق هبما والتنبيه على
وجوه احلكم اليت ألجلها شرع تلك األحكام وألجلها خلق تلك األعيان ولو كان هذا يف القرآن والسنة يف حنو مائة موضع أو
مائتني لسقناها ولكنه يزيد على ألف موضع بطرق متنوعة" .

1

وأول ما يالحظ على اللفظني أن كال منهما له استمداد و أصالة داخل احلقلني الداليل واالصطالحي 2وبذلك يستمد االجتهاد
املقاصدي أصالته وقوته من قوة مصطلحاته االفرادية ،ومن استمراريتهما التداولية واإلستعمالية .ومن هنا ينبثق اإلشكال عن وجه
احلاجة إىل التأصيل ملا هو مؤصل ؟
ومبا أن اجلواب هو الباب األول لتحرير اإلشكال كان من الضروري طرح مجلة من األسئلة متهيدا للحل:
هل إضافة املقاصد إىل االجتهاد إضافة ضبط وحتديد أم هي إضافة حتيني وجتديد؟ وما حمل هذه اإلضافة داخل أنواع االجتهاد؟

 1ابن قيم اجلوزية ،مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة ج  2ص 22
 2ملزيد من التفصيل يرجى النظر يف الدراسات اليت تناولت املصطلحني ـ االجتهاد واملقاصد ـ كاالجتهاد يف الشريعة اإلسالمية للدكتور يوسف
القرضاوي وكتاب نظرية املقاصد للدكتور أمحد الريسوين.
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المحور الثاني :موقع االجتهاد المقاصدي:
إن املتتبع ملباحث االجتهاد وخاصة يف شروطه يلحظ أهنا ترتاوح بني الكثرة والقلة ،إىل أن جاء اإلمامان الغزايل والشاطيب فأعليا
من تفعيل املقاصد يف اإلجتهاد،
األول :جعل "مقاصد الشرع قبلة اجملتهدين ،من توجه إىل جهة منها أصاب احلق 1".واعتباره للمقاصد أبهنا قبلة جيعلها حتمل
داللة شبيه مبقام القبلة يف الصالة "ووجه الشبه بني القبلتني قائم من انحيتني؛ إحدامها أن صالة املصلي ال تصح إال ابستقبال قبلة
الكعبة ،وأن اجتهاد اجملتهد ال يصح إال ابستقبال قبلة املقاصد ،والناحية الثانية :هي أن توحيد قبلة الصالة يف الكعبة حل عملي
لتوحيد صفوف املصلني مهما كانوا خمتلفني ،وأن توحيد قبلة االجتهاد يف املقاصد حل عملي لتكامل جهود اجملتهدين مهما كانوا
خمتلفني".

2

والثاين :سطر االجتهاد يف شرطني :األول :فهم مقاصد الشريعة على كماهلا والثاين :التمكن من االستنباط بناء على فهمه فيها .

3

وبعد هذه االضافات تعالت الكتاابت يف الربط بني املقاصد واالجتهاد.
وال شك أن املقاصد كانت حاضرة يف االجتهاد ،بل هي عملية اجتهادية واستخدام املقاصد يف العملية االجتهادية أمر قدمي،
وبتحقيق النظر يف املصطلحني يظهر أهنما يتفاعالن يف األحكام ذلك أن اجملتهد يستفرغ وسعه يف طلب احلكم 4وكذلك
املقاصدي يستفرغه يف طلب مقصد احلكم وهذه الصيغة التفاعلية هي اليت عرب عنها اإلمام عالل الفاسي بقوله" :والشريعة
أحكام تنطوي على مقاصد؛ ومقاصد تنطوي على أحكام"

5

صحيح أن مصطلح االجتهاد املقاصدي مل يظهر إال يف العصر احلايل :مع الدكتور نور الدين اخلادمي والذي عرفه ب" :العمل
مبقاصد الشريعة ،وااللتفات إليها ،واالعتداد هبا يف عملية االجتهاد الفقهي" 6وهذا التعريف هو نوع من الكشف عن استخدام
 1نقال عن السيوطي يف كتابه الرد إىل من أخلد إىل األرض وجهل أن االجتهاد يف كل عصر ص183/182
 2فريد شكري ،مقاصدية اإلمام الغزايل إشادات وإفادات
 3الشاطيب ،املوافقات ،حتقيق عبد هللا دراز ط  2006/1428دار احلديث م  2ج  3ص 373/372
 4االجتهاد وهو عبارة عن بذل اجملهود واستفراغ الوسع يف فعل من األفعال ،وال يستعمل إال فيما فيه كلفة وجهد ،الغزايل ،املستصفى ،حتقيق :حممد
عبد السالم عبد الشايف ،دار الكتب العلمية ،ط األوىل 1993 /1413 ،ص 342
 5مقاصد الشريعة اإلسالمي ومكارمها ،ط اخلامسة  ،2008/1429منشورات عالل الفاسي ص 47
 6االجتهاد املقاصدي ج 1ص 39
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املقاصد يف االجتهاد ويف نفس الدراسة جاء تعريف الدكتور عمر عبيد حسنة الذي ربطه ابلتخطيط والتنزيل وذلك "ابلقدرة على
حتديد األهداف واملقاصد املرحلية واإلسرتاتيجية  ...وهو القدرة على الربط بني االستطاعة واحلكم الشرعي املناسب للحركة يف
هذه املرحلة واهلدف املمكن حتقيقه يف ضوء االستطاعة 1".وظهر أيضا مع الدكتور جاسر عودة أبنه" :إعمال املقاصد منهجا
نظراي يف تناول املوضوع أاي كان ،ومنطلقا يف قلب عملية التفكري فيه ،ومعيارا لسالمة النظر اجلديد من عدمه" 2لكن هذا احلضور
املتأخر ما هو إال نتيجة ألعمال اجتهادية يف استنباط األحكام وربطها مبصاحلها كما أتكد عند اإلمام الشاطيب" :واملعتمد إمنا
هو أان استقرينا من الشريعة أهنا وضعت ملصاحل العباد" 3وبناء على ذلك هل االجتهاد املقاصدي عبارة عن صفة أو شرط أو
وسيلة 4أم هو نوع من أنواع االجتهاد؟

1
2
3
4

مقدمة من كتاب االجتهاد املقاصدي ج  1ص 22
االجتهاد املقاصدي من التصور األصويل إىل التنزيل العملي ص 10
الشاطيب ،املوافقات م  1ج  2ص 262
دور االجتهاد املقاصدي يف ضبط فهم النص الشرعي واستنباط األحكام منه عدد 8ص 127
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المحور الثالث :االجتهاد المقاصدي وعالقته بأنواع االجتهاد:
قبل حتديد العالقة ينبغي التميز بني نوعني من االجتهاد حبسب االنقطاع أو عدمه : 1فاألول متعلق بتنقيح املناط وهو الذي يفتقر
إىل االطالع على مقاصد الشريعة 2ومتعلق بتخريج املناط وهو االجتهاد القياسي وهو الذي يرجع فيه إىل أن النص الدال على
احلكم مل يتعرض للمناط 3،ومتعلق أيضا بتحقيق املناط وهو قسمان  :حتقيق مناط متعلق ابألنواع وحتقيق مناط متعلق بتحقق
مناط احلكم.

4

والثاين :متعلق بتحقيق املناط 5وهو "ال يفتقر إىل العلم مبقاصد الشارع" 6بل يفتقر فيه إىل االجتهاد يف تعيني حمله والبد فيه من
بلوغ حد الوسع ألنه وسط غامض 7.وذلك أن "الشريعة مل تنص على حكم كل جزئية على حدهتا وإمنا أتت أبمور كلية وعبارات
مطلقة تتناول أعدادا ال تنحصر  8".وبدون حتقيق املناط "ميكن أن يقع تنزيل األحكام على غري ما وضعت له ،أو على أكثر مما
وضعت له ،أو على أقل مما وضعت له ،وميكن أن يقع تعطيل احلكم مع وجود حمله ومناطه 9".وما كان هذا شأنه فحري به أن
يكون اجتهاد غري منقطع ألنه "يربط بني النص والواقع"

10

ومنه يتنب أن االجتهاد الذي يفتقر إىل املقاصد هو املتعلق بنوع تنقيح املناط ،ومنه ميكن استخالص قاعدة مفادها "ال اجتهاد مع
املقصد" وذلك أن املقصد إذا ثبت ال ينبغي أن يتغري يف حني أن املتغري هو احلكم ،والذي حيتاج فيه إىل حتقيق املناط ،وهو الذي
أضحى مطلب أساسيا يف عصران احلايل؛ إذ ليس من املعقول أن نعيش على ذكرى اجتهادات غريان فأحوال األمة اليوم تقتضي منا
"ضرورة االجتهاد مع األحكام اليت ارتبطت بعلل متغرية أو بعادات متبدلة أو أبعراف متطورة ،حىت ولو كانت هذه األحكام
 1الشاطيب ،املوافقات م  2ج 3ص 361
 2الشاطيب املرجع سابق ص 377
 3الشاطيب ،املوافقات م  2ج  4ص 366
 4الشاطيب املرجع السابق
 5والفرق بني حتقيق املناط املنقطع وغري املنقطع أن األول :خاص يف كل زمن وعام يف مجيع الوقائع ولو ارتفع الرتفع أصل التكليف ،والثاين :ال بد منه
يف كل زمان ألن الوقائع املفروضة ال ختتص بزمن دون زمن .وملزيد من البيان بني النوعني يرجى النظر املوافقات م  2ج  4ص 372/371
 6الشاطيب مرجع سابق ص 412
 7ينظر الشاطيب ،املوافقات م  2ج  4ص  361ـ 362
 8الشاطيب مرجع سابق م  2ج  4ص 363
 9أمحد الريسوين ،االجتهاد ،النص ،الواقع ،املصلحة ،ط األوىل  ،2014/1435دار الكلمة ص52
 10فريد شكري حتقيق املناط وأثره على االجتهاد التنزيلي مقال ضمن جمموعة حبوث " مقاصد الشريعة واالجتهاد حبوث منهجية ومناذج تطبيقية"
مؤسسة الفرقان للرتاث اإلسالمي ،ص 35
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مستندة إىل نص ومت عليها إمجاع يف العصر الذي سبق تغري العلة وتبدل العادة وتطور العرف ،فوجود النص مل مينع من االجتهاد
الذي يثمر حكما جديدا حيقق املصلحة اليت هي الغاية من هذا النص املتعلق ابملتغريات الدنيوية يف الفروع بل إن املنع من
االجتهاد مع النصوص املتعلقة ابلثوابت ليس مرجعه وجود هذه النصوص ،بل مرجعه حكمها وغاايهتا واملصاحل اليت جاءت
ألجلها" 1ومن هنا أييت دور اجملتهد يف "الرتجيح بني النصوص على ضوء املقاصد ليقدم اجملتهد عاما يرى أنه ألصق ابملقصد ويرد
خاصا .أو يعتضد نص بقياس على ما خيالفه".

2

وهبذا نفهم إنكار بعض العلماء للقاعدة األصولية "ال اجتهاد مع النص" ألهنا وإن كانت مقررة حول النصوص القطعية فلها
مداخل سلبية؛ ألنه ال مكان لالجتهاد إذا مل تكن هناك نصوص يستخرج منها اجملتهد اجلزئيات والفروع ...فالعالقة بني النص
واالجتهاد هي عالقة تالزم ومصاحبة.

3

ونفهم اختالف أنظار العلماء يف أن النصوص واألحكام مبقاصدها ينظر هلا بصنفني :صنف ظاهري وصنف مقاصدي تعليلي.
واإلشكال الذي يعنينا يف هذه املسألة ليس يف الصنف األول وإمنا هو يف الصنف الثاين ،ألن مذهب أهل الظاهر ظاهر وابئن،
أما أهل املعاين فقد يقع لبعضهم تعارض بني املقصد والنص،وهذا التعارض انتج عن أمرين :أوهلما :الفصل بني النص واملقصد،
اثنيا :التوسع يف االلتفات إىل املعاين واملقاصد.
وما يعنينا أيضا هو االجتهاد يف حتديد مقصد النص ،وبذلك تصبح املقاصد غري منفكة عن النص ،والنص غري منفك عن
املقصد.
إذن فاملطلوب يف الفهم هو التوسط واالعتدال معىن ومبىن ،من غري إفراط وال تفريط ،وقد أفرد اإلمام الشاطيب مسألة مستقلة عن
أمهية التوسط واالعتدال يف فهم القرآن فقال" :رمبا أخذ تفسري القرآن على التوسط واالعتدال ،وعليه أكثر السلف املتقدمني ،بل
ذلك شأهنم ،وبه كانوا أفقه الناس فيه ،أعلم العلماء مبقاصده وابطنه" 4

1
2
3
4

حممد عمارة معامل املنهج اإلسالمي ،ط الثانية ،املعهد العاملي للفكر اإلسالمي ،دار السالم ص45
الشيخ بن بيه
ينظر سعيد شبار ،االجتهاد والتجديد يف الفكر اإلسالمي املعاصر ص 65/64
الشاطيب ،املوافقات م  2ج  3ص 284
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وذم الطرفان اخلارجان عن االعتدال ،فقال" :الذين أخذوه على التفريط قصروا يف فهم اللسان الذي جاء به ...والذين أخذوه
على اإلفراط أيضا قصروا يف فهم معانيه من جهة أخرى ...وال يصح أن يقال كل عاقل يعلم أن مقصود اخلطاب ليس هو التفقه
يف العبارة ،بل التفقه يف املعرب عنه وما املراد به هذا ال يراتب فيه عاقل"

1

ومن املؤاخذات اليت توجه إىل هذه املسألة هي أن الواقع يتغري والنصوص ال تتغري ،وبذلك تكون مقاصد النصوص اثبتة غري
متغرية وال متجددة فكيف هلذه املقاصد أن تواكب وتساير الواقع بله تطور العصر؟ هنا البد من التفريق بني مستويني لطاملا حتدث
عنهما علماء املقاصد.
أوال :املقاصد األصلية
اثنيا :املقاصد التبعية
فاألوىل :هي اليت حتدد لنا القبلة اليت ينطلق منها اجملتهدون والثانية :هي املقاصد االجتهادية املصحوبة مع الزمان واملكان املتغريين
اليت على اجملتهد أن يبذل وسعه يف استنباطها واستخراجها من النص وتنزيلها على الواقع.
إذن األوىل حمددة ،والثانية مؤيدة ومسددة ابألصل.

1

الشاطيب املرجع السابق
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استنتاج:
وبناء على ما تقدم يتضح أن االجتهاد املقاصدي هو استفراغ الوسع يف بذل جهود متضافرة لربط األحكام مبقاصدها وربط
النصوص بواقعها.
ألننا اليوم لسنا حباجة إىل أتكيد ضرورة تفعيل املقاصد يف االجتهاد وأمهيتها أو إثبات "أن كبار األئمة كانوا مقاصديني يف
اجتهادهم ،بل البد من العمل على حتديد اجملاالت ووضع املعامل اهلادية يف هذا الطريق 1".والبد من العمل على جتديد صالحية
الشريعة لكل زمان ومكان وذلك بحياء مفهوم االجتهاد املقاصدي.

1

أمحد الريسوين،نظرية املقاصد عند اإلمام الشاطيب ،ط الثالثة ،2009/1430 ،املعهد العاملي للفكر اإلسالمي ،دار األمان ص355
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املؤمتر الدولي العلني التاسع حتت شعار
” االجتهاد املقاصدي بني التأصيل النظري والتطبيق العنلي “
اسطنبول – جامعة مرمرة
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االجتكاد المقاصدي كألية لتفسير أثر الريع

البترولي على االقتصاديات الريعية
إعداد:
أ .خدادمية آمال
جامعة باجي خمتار عنابة– اجلزائر
Email: amelkhedadmia@yahoo.fr

Ref: 9/2019/142

أ .خدادمية آمال

االجتهاد املقاصدي كألية لتفسيرأثرالريع البترولي على االقتصاديات الريعية

الملخص :
يهدف هذا البحث إىل تسليط الضوء على مسات الدولة الريعية اليت إختذت من الريع أداة لنموها ومنو اقتصادها من وجهت نظر
مقاصد الشريعة االسالمية استنادا إىل االجتهاد املقاصدي ،حيث ان الدول اليت تعتمد على بيع ثرواهتا الطبيعية ( الريع البرتويل )
لتمويل براجمها التنموية ختلق قوة مغلوطة حتمل يف طياهتا ضعف بنيواي وهيكليا يف اقتصادها وختلق نظاما غري دميوقراطي بعيدا عن
الشورى اليت أمر هبا اخلالق وتعمق من الفوارق االجتماعية يف ظل خلق الالعدالة يف توزيع الدخل .
الكلمات املفتاحية :
الريع –الدولة الريعية – االجتهاد املقاصدي
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مقدمة :
إن ما متتلكه الدول من موارد اقتصادية حمدد أساسي لطبيعة النشاط االقتصادي السائد فيها  ،ومنها الدول األحادية املورد اليت
تعتمد أو تكتفي مبورد اقتصادي واحد وهذا ما جنده يف اغلب الدول النفطية وخصوصا العربية كاجلزائر مثال اليت تعتمد على
االقتصاد أحادي اجلانب أي االقتصاد ألريعي وذلك من خالل االعتماد الكلي على الواردات النفطية واالكتفاء هبذه العائدات
دون السعي يف إجياد بدائل أخرى  ،ولقد كان لعلماء االقتصاد والسياسة نظرهتم يف هذا املوضوع  ،مادفع إىل تدعيم هذه النظرة
االقتصادية والسياسية بوجهة نظر انبعة من الشريعة االسالمية ابالعتماد على االجتهاد املقاصدي لدى نطرح اإلشكال التايل :
مامدى تفسري االجتهاد املقاصدي ألثر الريع البرتويل على االقتصادايت الريعية ؟
ويندرج حتت هذا التساؤل الرئيس التساؤالت الفرعية التالية :
ما مفهوم كل من االجتهاد املقاصدي ،الدولة الريعية  ،االقتصاد الريعي ؟
وما هي املساوئ املرتتبة على إتباع هكذا نوع من األنظمة االقتصادية ومدى أتثريها على اقتصادايهتا وفقا لالجتهاد املقاصدي ؟
أمهية الدراسة
تنبع أمهية الدراسة من أن الدولة الريعية تسىن هلا أن متلك وفورات مالية كبرية مل يسىن لغريها من البلدان العربية األخرى ،واليت
تشاهبت معها يف خوض جتارب تنموية متقاربة إىل حد بعيد مدعومة بنفقات مالية ضخمة عكست أهداف تلك الدول و
توجهاهتا السياسية و التنموية ،فدراسة تلك التوجهات االتفاقية لنموذج الدولة الريعية يف ظل االجتهاد املقاصدي من شأنه أن
ييؤدي إىل نظرايت جديدة ميكن أن تنري درب الباحثني يف االقتصاد والسياسة .
أهداف الدراسة
هتدف هده الدراسة إىل إلقاء الضوء على أثر الريع البرتويل على االقتصادايت الريعية ممن وجهة نظر مقاصد الشريعة االسالمية
وتقدمي أهم النقائص واملعوقات اليت تعاين منها هذه الدول الستخالص أهم متطلبات النهوض هبا  ،كما حتاول هذه الدراسة معرفة
إىل أي حد ميكن القول أن قنوات اإلنفاق النفطي تطابقت مع مقاصد الشريعة االسالمية .
وحىت يتمكن البحث من الوصول إىل األهداف املرجوة مت تقسيمه حمورين :
احملور األول :الرؤية النظرية لالجتهاد املقاصدي ،للدولة الريعية واالقتصاد الريعي :
احملور الثاين  :نقمة الريع البرتويل حتت جمهر االجتهاد املقاصدي :
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أوال :الرؤية النظرية لالجتهاد المقاصدي ،للدولة الريعية واالقتصاد الريعي :
 -1مفهوم االجتهاد املقاصدي: 1
ميكن أن تقول ألن االجتهاد املقاصدي هو إعمال العقل وبدل اجلهد يف تبيني مقاصد الشارع يف كل النصوص واألحكام  .وسرب
أغوارها ومعانيها  ،والكشف عن غاية الشارع من تشريعاته رعاية ملقاصد الشريعة -يف فقه النص وتنزيله – اليت تشكل الضابط
املنهجي والعمق الثقايف والرؤية املستقبلية يف اجملال التشريعي واحلضاري.
أو أن االجتهاد املقاصدي بكل إجياز واختصار هو  :العمل مبقاصد الشريعة واإللتقاء إليها واالعتداد هبا يف عملية االجتهاد
الفقهي .مث إن إضافة اإلجهاد إىل املقاصد يفهم منه أن هذا النظر قد تشبع مبعرفة معاين مقاصد الشريعة االسالمية و أسسها
ومضامينها مبا يف ذلك كليتها وجزئياهتا ،من حيث اإلطالع و الفهم واالستيعاب فاالجتهاد املقاصدي مؤسس على استحضار
املقاصد واعتبارها يف كل ما يقدره ويفسره  ،ليس يف جمال الشريعة وحدها بل يف كل اجملاالت العلمية واالعملية ، 2وهو بذلك له
ارتباط أصيل بفهم النصوص و الوقائع  ،بواسطة االدوات اليت متكن من من دراسة البواطن والظواهر وفق رؤى تشريعية تقوم على
أسس معرفية و ضوابط عقلية حمكمة ،تعىن ابلعقل و تقييم للنظر برهاان ،وتربط النص بضوابطه املصلحية اليت أرشد إليها التدبري و
التأمل و التحري .
وعلى أية حال فقد شهد الواقع الفقهي و الفكري والسياسي االسالمي و حىت الثقايف أحياان خالل العقدين االخريين تكثيفا
الستعمال الفقه املقاصدي يف تفسري و أتصيل العديد من الظواهر االجتماعية و االقتصادية والسياسية انطالقا من أطروحة مفادها
ان كل طرق املعرفة يف االسالم ومن ضمنها املعرفة األصولية والفقهية  ،تؤدي إىل االقتصاد والسياسة  ،حيث ميكن القول ان
العالقة اجلدلية بني الفقه والواقع جتعل االنتاج الفقهي انتاجا معرفيا قصداي ،يضطلع بوظائف اجتماعية و اقتصادية وسياسية
،ظاهرة كانت تلك الوظائف أو مضمرة .

 -1نور الدين بن خمتار اخلادمي ،االجتهاد املقاصدي حجيته … ضوابطه … جماالته كتاب األمة العدد  65سنة  .1419وزارة األوقاف –

قطر،ج  1ص .33
-2أمحد الريسوين ،الفكر املقاصدي  :قواعده وفوائده ،منشورات الزمن ،كتاب احلبيب  ، 9مطبعةالنجاح اجلديدة  ،الدار البيضاء املغرب ، 1999،
ص ص . 36-34
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-2مفهوم الدولة الريعية واالقتصاد الريعي :
أ .مفهوم الدولة الريعية
إن أول من ربط مفهوم الريع ابلدولة الريعية حتت مسمى الدولة الريعية هو حسن مهدوي يف حبثه املوسوم "أمناط ومشاكل التنمية
االقتصادية يف الدول الريعية -حالة إيران – " 3و الذي نشر سنة  1970حيث يعود الفضل إىل هذا املفكر االقتصادي
السياسي اإليراين يف طرح مفهوم و أبعاد و خصائص الدولة الريعية أبسلوب علمي جديد و متعلق ابالقتصاد النفطي بشكل
خاص .4وتعد الدول املص درة للنفط و املواد اخلام ،السيما الدول العربية اخلليجية وليبيا والعراق دول ريعية ،ونالحظ أن الدول
النفطية العربية املعتمدة على الريع اخلارجي مل تعتمد على اإلنتاج احمللي يف حتقيق الدخل مما حرمها من فرصة لبناء قاعدهتا
اإلنتاجية املتكاملة ،وذلك بسبب تغري دور الدولة من إمنائي إىل دور تتحكم ابلعوائد الريعية وتوزيعها وابلتايل تتحكم ابلوظائف
وسوق العمل واالستثمار مما زاد السوق بشكل عام تشوها انصبت أاثره السلبية على البنية االقتصادية ومن خصائص الدولة
الريعية مايلي :5
 ارتفاع معدالت اإلنفاق احلكومي بدون احلاجة إىل فرض ضرائب؛ ضعف هيكل اإلنتاج احمللي خارج القطاع الريعي؛ ارتفاع األمهية النسبية للصادرات الريعية كالنفط مثالا من إمجايل الصادرات تصل أحياانا إىل أكثر من . % 80و جتدر اإلشارة إىل إطالق صفة الدولة الريعية ليس ابلضرورة أن يكون مالزما للدولة يف كل الفرتات و إمنا يف ضوء مقدار ما
تسهم به العائدات الريعية اخلارجية من الناتج احمللي اإلمجايل و هبذا املعىن قد تتحول الدولة من ريعية إىل شبه ريعية أو العكس
نتيجة للوضع االقتصادي و السياسي الذي حيكم اقتصاد الدولة  .وينبغي التأكيد على أن الدولة الريعية بوصفها العام ليس
ابلضرورة أن تكون متصلة ابلنفط فاسبانيا يف هناية القرن  16تعطي مثاال اترخييا لدولة ريعية اعتمدت يف معاشها على الذهب و
فضة االمريكيتني.6
3

- Hossein Mahdavy, «Patterns and Problems of Economic Development in Rentier States:
The Case of Iran,» in : M A. Cook (ed.), Studies in the Economic History of the Middle East:
From the Rise of Islam to the Present Day (London; New York: Oxford University Press,
1970), p. 429.
 - 4فتحي حممد البعجة ،التطور االجتماعي واالقتصادي للبناء السياسي العريب الكتاب األول عن عصر الكولونيالية إىل عصر النفط ،بنغازي ،دار
النهضة ،الطبعة األوىل ، 2006،ص. 516
 -5نبيل جعفر رضا  ،مفهوم الدولة الريعية ،جملة احلوار املتمدن ،اإلدارة واالقتصاد ،العدد، 2012-02-07 ، 3631ص .02
6-H.Mahdavy, OP.CIT, pp(432-435).
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ب.مفهوم االقتصاد الريعي :
يرى بعض االقتصاديني أنه يف حال جتاوزت مسامهة القطاعات الغري إنتاجية أو الريعية % 50من الناتج احمللي لدولة ما عندها
ينظر إىل االقتصاد بوصفه ريعيا ، 7فاالقتصاد الريعي هو االقتصاد الذي تتغلب فيه عناصر الريع اخلارجي وليس عناصر الريع
الداخلي ،فوجود ريع داخلي البد و أن يستند إىل قطاعات إنتاجية داخلية و حملية أما الريع اخلارجي و ابلذات عندما يكون على
درجة من األمهية ابلنسبة للناتج القومي مثل النفط فانه يشري إىل حتويالت من االقتصاد اخلارجي دون أن يفرتض وجود قطاعات
إنتاجية حملية هامة . 8ويعرفه آخرون على انه االقتصاد الذي يعتمد على الريع االقتصادي املتولد من خالل استغالل النفط والغاز
اململوك كليا للدولة ،وتتلخص درجة اعتماد االقتصاد الوطين على الريع مبعايري مسامهة قطاع النفط بنسبة اكرب من جمموع
مسامهات قطاع الزراعة والصناعة يف الناتج احمللي اإلمجايل و أن اإليرادات النفطية متول النسبة العظمى من االستثمار الكلي وقيمة
الصادرات النفطية متثل أكثر من  % 50من جمموع الصادرات. 9
تعتمد مصادر االقتصاد الريعي على الفارق االقتصادي الكبري بني سعر التكلفة وسعر البيع بدون أي تعب أو جمهود وهنا يرى
االقتصاديون أن اجملتمعات اليت تعتمد على االقتصاد الريعي هو جمرد نظام اقتصادي استثنائي ال يدوم طويالا ،ألنه يف حال نفاذ
الثروات الطبيعية اليت تعتمد عليها هذه الدول تقف السلطات أمام اقتصاد مشلول ال يتحرك حيث ال إنتاج وال استثمار وال
كوادر بشرية تبتكر لتطور البالد ،وتعد اجلزائر من أكرب الدول العربية اليت تعتمد على االقتصاد الريعي ،حيث أهنا غنية ابلنفط
والغاز الطبيعي ،وهي تستورد كل املنتجات من الدول اخلارجية.
جـ .-أوجه التشابه واالختالف بني االقتصاد الريعي والدولة الريعية::
وبناءا على ما سبق ميكن التمييز بني الدولة الريعية واالقتصاد الريعي ،فالدولة الريعية حالة خاصة من االقتصاد الريعي ،وهي الدولة
اليت يشكل فيها الريع اخلارجي نسبة كبرية من الدخل وتنشغل أقلية من السكان يف توليد الريع ويؤول يف جممله للحكومة واليت
تتحكم يف توزيعه وإنفاقه على أفراد اجملتمع ،أما االقتصاد الريعي وهو االقتصاد الذي يشكل فيه الريع اخلارجي نسبة كبرية من
الدخل ويكون ألكثرية السكان دور يف توليد الريع واستغالله ،إذن االقتصاد الريعي هو اقتصاد تداويل ،وليس إنتاجي وبذلك
تكون الدولة الريعية نظام فرعي متصل ابقتصاد ريعي،وميكن توضيح أوجه التشابه واالختالف بني الدولة الريعية واالقتصاد الريعي
يف اجلدول التايل:
 - 7صاحل ايسر  ،النظام الريعي وبناء الدميوقراطية :الثنائية املستحيلة حالة العراق ،بغداد ،مؤسسة فريد ريش إيربت ، 2013،ص . 04
 - 8فتحي حممد البعجة ،مرجع سابق  ،ص . 512
 - 9صاحل ايسر،مرجع سابق  ،ص .4
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جدول  :01مقارنة بني االقتصاد الريعي والدولة الريعية:
أوجه الشبه

أوجه االختالف

 .1إن العالقة بني االقتصاد الريعي والدولة الريعية تتحدد

 .1االقتصاد الريعي تساهم األغلبية يف توليد الدخل بينما الدولة الريعية تساهم

أساسا بوجود ريع ذو مصدر خارجي يشكل نسبة كبرية من

األقلية.

الدخل املتحقق يف البلد ويلعب دورا أساسي ا يف احلياة  .2عوائد الدخل الريعي تعود للمسامهني يف حتصيله يف االقتصاد الريعي ،يف حني
االقتصادية ،وبذلك فإن الريع اخلارجي وصف ا للدولة الريعية

أن عوائد الدخل الريعي تعود للحكومة يف الدولة الريعية.

واالقتصاد الريعي على السواء .

.3الدولة الريعية تتحكم إبنفاق وتوزيع عوائد الدخل الريعي على األنشطة

 .2الدولة الريعية ترتبط ابالقتصاد الريعي ،إذ أن هذا األخري

االقتصادية املختلفة ،بينما ال يكون األمر كذلك ابلنسبة لالقتصاد الريعي.

عادة ما يولد دوالا ريعية إذا كانت الدولة تستحوذ على العوائد

.4االقتصاد الريعي ال يولد ابلضرورة دولة ريعية ،بينما الدول الريعية وليدة اقتصاد

الريعية ،وال يصح القول أن دولة ما ختلق اقتصادا ريعي ا.

ريعي حتما ،مبعىن ال توجد دولة ريعية بدون اقتصاد ريعي يف حني قد ال يكون
اقتصاد ريعي بدون دولة ريعية كعائدات السياحة لبلد معني ،حتويالت العاملني
يف اخلارج.

املصدر :من إعداد الباحثة استنادا إىل رايض اخلوري ،إعادة النظر يف نظرية الدولة الريعية  ،نشرة اإلصالح العريب  ،ايلول  ، 2008ص. 22
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ثانيا  ،نقمة الريع البترولي تحت مجهر االجتهاد المقاصدي :
إن جماالت االجتهاد املقاصدي هي امليادين اليت ميكن أن تستخدم فيها املقاصد ،مراعاة هلا ،واستنادا إليها يف بيان أحكامها
الشرعية على وفق تلك املقاصد وعلى ضوئها ومقتضاها  ،ومعلوم أن أحكام الشريعة منها ما هو متغري قابل لالجتهاد فيه وفق
املقاصد واملصاحل ،ومنها ما هو اثبت ابلنصوص واإلمجاع على مر األزمان ال يتغري مبوجب مصاحل اإلنسانية املتغرية واملتطورة ،وهو
ما تبتت وأتكدت مصاحله املتغرية إبجرائه على دوامه واستقراره وتباته ،ومن قبيل ذلك جند العبادات والكفارات قابليتها للمعقولية
والتعليلية ،وكوهنا من األمور اليت تفهم مصاحلها ومقاصدها وغري ذلك .وإمنا يعين ذلك أنه ال جيوز تغيريها يف وقت من األوقات
حتت موجب املصلحة أو مقتضى مقصد معني حتم ذلك التغيري هذا من انحية  ،ومن انحية أخرى توجد تلك املواضيع اليت تعىن
بتطور اجملتمعات وقوهتا واليت كان البد من تسليط ضوء االجتهاد املقاصدي على حقيقتها وهنا يربز الريع البرتويل كأحد املوارد
التنموية اليت أسيئ استغالهلا يف االقتصادايت الريعية .
 -1أسباب نقمة الريع البرتويل :
من األسباب اليت أدت إىل نقمة الريع البرتويل وفق ما ذكره العديد من الباحثون جند مايلي: 10
يسهل حجم االيرادات اهلائل على احلكومات االستبدادية يف إسكات املعارضة وهو ما حدث بعد حركات التاميم عندما إنتقلت
الثروة من يد الشركات الدولية إىل يد احلكومات  ،و ميكن ان يؤدي إىل قيام حركة مترد وعصيان يسعى من خالهلا مواطنو
املناطق املعنية ابلبرتول للحصول على حصة من العائدات ؛
العديد من احلكومات تعتمد على إيرادات النفط يف متويل املشاريع  ،لذا فإن احلصول على االيرادات اييت عرب بيع األصول اليت
متتلكها الدولة  ،وهذا يساعد يف تفسري عدد كبري جدا من البلدان املنتجة للنفط غري دميقراطية
تسبب سرية عائدات النفط يف أن تتواطأ شركات النفط إلخفاء صفقاهتا و هو االمر الذي يساهم يف بقاء االنظمة االستبدادية يف
احلكم نظرا لوجود مورد دائم يسهل هلم القيام مبا حيلو هلم .

 - 10ميكل روس  ،نقمة النفط كيف تؤثر الثروة النفطية على منو االمم  ،منتدى العالقات العربية والدولية  ،القاهرة  ، 2015 ،ص. 123
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 -2االجتهاد املقاصدي نقاط تصادم والتقاء يف حتليل نقمة الريع البرتويل
 إن مبدأ الشورى هو شرط إجرائي أساسي لشرعية السلطة السياسية ألنه أمر قرآين ومن مت فهو ليس جمرد ضمان ملشاركة الناسيف السياسة بل ميكن النظر إليه كآداة متنع الطغيان يف احلياة السياسية واالجتماعية واالقتصادية مقابل ما تقدمه الدولة من
خدمات وإعاانت مصدرها الريع مقابل االنسحاب من الساحة السياسية لغريها.
 إن الريع البرتويل منح الدول النفطية بعض القوة اليت استغلتها يف فرتة ما من خالل ارتفاع أسعار النفط غري ان هذه القوةختتلف عن القوة االقتصادية اليت تصنع للدولة مهابة ،وتضمن هلا بني األمم مكانة ،فتستطيع بذلك أن تفعل حضورها يف
املنتدايت الدولية ،وتدافع عن مصاحلها وتنتزع حقوقها من بني خمالب القوى العاملية ،وتؤثر يف التوازانت الدولية ،إىل غري ذلك من
االمتيازات اليت تتأتى ابلقوة االقتصادية ،لذلك جاء األمر القرآين ملحا إبعداد القوة ،فقال سبحانه " ":وأعدوا هلم ما استطعتم من
قوة ومن رابط اخليل ترهبون به عدو هللا وعدوكم وآخرين من دوهنم ال تعلموهنم هللا يعلمهم" 11غري أن معظم اقتصادايت املسلمني
تعيش حتت رمحة النظام املايل العاملي بشروطه  ،فإذا كانت االقتصادايت الريعية تتميز وجود الريع البرتويل يف ابطن اراضيها
فالدول الغربية لديها القدرة على التحكم ابسعار هذه الثروة يف األسواق الدولية .ليس هذا فحسب بل مسح لالجانب االستثمار
فيها ويف اراضيها .
 -إذا كان العدل االجتماعي مقصد الشريعة األمسى وطلبة كل املستضعفني،لقوله تعاىل" :إن هللا يأمر بالعدل واإلحسان "

12

فإنه ال يتم إال ابلقسمة الرشيدة للثروات بني العباد يف ظل االقتصاد الريعي  ،وهذا جتل أعظم للعدالة الشرعية ،وحتد أكرب لألمة
اإلسالمية يف واقعها احلايل الذي فشلت فيه مرتني :فشلها يف إنتاج الثروة ،وفشلها يف حسن توزيعها.
 حتويل اجملتمع إىل جمتمع استهالكي و إشاعة أمناط االستهالك الرتيف والتفاخري و شيوع ظاهرة املضاربة و ابلتايل يوجد فصلوانفصال بني العمل و مردوده رغم النصوص الشرعية اليت حتت على العمل الشرعي.
سيطرة فئة بعينها على مراكز الثروة و التحكم يف توزيعها و سوء استخدام النفط و إعالء االعتماد على اخلارج يف توفري
االحتياجات على حساب االنتاج احمللي .
حمدودية التطور يف مقابل زايدة دخول شرائح اجتماعية بعينها إىل حد التخمة وزايدة معدالت االكتفاء ( أي حجب الدخول
عن االدخار ومن مت ضعف الرتاكم الرأمسايل وعجز اجملتمعات عن إضافة طاقة طاقات انتاجية جديدة .
 - 11األنفال من اآلية . 60
 - 12النحل من اآلية . 90
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الخاتمة :
إن طلب مقصد الشارع ال يتأتى إال ببذل اجلهد وتوظيف القواعد الكلية املستمدة من الكتاب والسنة ،وال بد لالجتهاد أن يتنزل
على واقع الناس حلل مشكالهتم يف كل جماالت احلياة ،لذلك كان من املفروض أن يُنظر إىل االجتهاد بني النص والقصد ،ذلك أن
اإلسالم هو جمموع العقائد ،وأمهات األخالق والفضائل اليت جاء هبا األنبياء عليهم السالم مجيعا ،وأصول احملرمات اليت هنوا عنها
مجيعا ،إال أن هناك أشياء اختلفت فيها الدايانت ،وهي التشريعات الفرعية التفصيلية اليت تعاجل حياة الناس ،وذلك راجع إىل
اختالف األعصر واألزمان والبيئات واألجيال ،كما قال هللا تعاىل(:لِ ُك ٍّل َج َعلْنَا ِمنْ ُك ْم ِش ْر َعةا َوِمْن َهاج ا)  ،فالريع البرتويل من املواضيع
اليت اختلف فيها االقتصاديون والسياسيون حول نعمته ونقمته وكان البد من اجتهاد أهل الدين يف تفسري ذلك .
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Prof. Ruqaia Taha Alalwani - The impact of Journal writing on the student' s motivation in studying Objectives of Shariah (Salat as an example)

Introduction
University education tends to provide society with Open-minded and objective-base learners.
Students learning Maqsid of Shariah & Salat are usually taught through traditional lectures.
Consequently, an important issue faced by educators; how to provide students with a better
positive, practical and supportive learning tools and “move beyond simple theoretical lessons.
And what lecturers need to change to encourage and challenge their students (Sanacore, 2008)
and motivate them to study the subject of Maqasid.
This study was undertaken during four weeks professional experience at the university of
Bahrain. The course was Isalm 101 (Islamic Culture in English) which consisted of 65 students.
In this course, students learn the

objectives

(Maqasid) of Shariah and worship. Thus,

introducing students to the mechanism of writing journal and training them to be reflective
practitioners over the traditional methods, may consciously create Maqasid‐based practices in
their education.
Reflective journal writing is also an activity that stimulates critical thinking (Rolfe,2001). It also
helps instructors know and understand their students better and therefore tailor instruction to
meet their particular needs: (Garmon, 1998).
This qualitative study (using semi structured interviews) was devised to find out the impact of
journal writing on the motivation of students. Accessing the inner world of individuals who are
engaged in such personal and professional evolution, offers insight and direction for teachers and
curriculum designers.
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1.1 Significance and objectives of the study
A great deal of time and efforts were and are still being; contributing to the field of motivating
students. Numerous texts were written dealing with the impact of Journal writing, which has been
used in many disciplines and remains a valuable teaching/learning tool in many classrooms.
1.2 Hypothesis
If students would write weekly journal on what they have learnt about the objectives of Salat,
there is significant impact on their motivation in studying the subject.
1 .3 Literature review
Various studies discussed the role of journal writing in the learning process and in promoting
students’ cognitive skills in different parts of the world: (Fahsl, 2012). There are also books that
focus on the idea of using journals to write about life experiences. Responding to students'
journals and using dialogue journals between the teacher and student can be an effective means of
communication and assessment as well (Atwell, 1998).
This is a continual problem throughout education. Motivation is the key to academic success as
well as promoting lifelong learning ( Sanacore, 2008).
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1. This study: Design and Instruments
The research design is qualitative using semi structured interviews. I chose to interview 10
students attending the classes in the course and completed the ten journals requested for the
experiment. Semi-structured interviews were conducted individually and face-to-face.
I also recorded informal comments by students whenever the subject of writing journal was
mentioned. Items for interviews were derived from the reviewed literature on motivation in
classes and Journal writing.
Qualitative data analysis was used to find consistent patterns in the various perspectives revealed
in the interview data and researchers’ notes. Transcripts were read thoroughly and common
themes and perceptions were highlighted. The instruments used to collect the data complemented
each other.
The students were told that participation in the interview would in no way influence their course
grade. The researcher conducted ten minute interview of participants. The participants were
allowed to elaborate on several questions without judgment or encouragement from the
researcher. Journals were not corrected by the researcher just used for the reflection’s student
purposes. Students were encouraged to write their journals.
2.1 Theoretical Framework
During the first week; few of the issues raised by students about the concept of Ibadah and
prayer, have been addressed. The lecturer explained that worship is an essential and inseparable
part of Shariah. It embodies utmost love of Allah through the utmost degree of submission.
Hence, Salaat, Zakaat, Saum, Hajj, being truthful in speech, fulfilling one’s trust, kindness
towards parents, maintaining relations with kin; fulfilling pledges; commanding the good;
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forbidding the evil; being beneficent towards the neighbor, the orphan, the poor person, the
traveler and the owned human or animal, supplication, remembrance (of Allah), recitation (of the
Qur’an) and the like of all such, are types of worship. “I did not create the Jinn, nor mankind,
except to worship Me.” (51:56).
Maqasid al-ibadah (Objectives of worship) explain the ‘wisdoms behind rulings,’ such as
‘purification of one’s soul,’ which is one of the wisdoms behind prayer. The wisdoms behind
rulings also include ‘developing consciousness of God,’ which is one of the rationales behind
regular prayers (Salat), being aware of Allah helps man focus on building society and
contributing to it: Calverley (1992). Mawdudi (2014).
It has been explained to students that all one’s activities should conform to the instructions of the
one to whom the person is submitting. Islam, being a way of life, requires that its followers
model their life according to its teachings in every aspect, religious or otherwise. This might
sound strange to some people who think of religion as a personal relation between the individual
and God, having no impact on one’s activities outside his rituals.
It has been mentioned in the class that one of the challenges we face in this age is the lack of
khushū’ or complete presence of mind in prayers. That is to have tremendous concentration and
attentiveness, presence of mind, fear of Allah that allows a person to appreciate that he is now
standing in front of the Lord of Creation with full Ihsan (excellence) and undistracted by the
matters of this world. At this stage, the lecturer discussed Purposes (Maqasid) of Salat. Making
the effort to comprehend the meaning, the significance and the purpose of every step in
performing Ibadah, and then implementing their teachings in one’s life can be considered as the
only way to enable this act to guide us, correct our behavior, amend our moral values, and
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improve the way we deal with ourselves and with others. Thus, finding the purpose of these acts
of worship is very essential towards rebuilding the relation between any deed and its meaning.
(Then do they not reflect upon the Qur'an, or are there locks upon [their] hearts?). (47:24)
As a lecturer, I have tried different techniques to help students follow the material and to help
keep them engaged throughout the lecture. I asked them to point out links between this subject
and others and to relate new knowledge to everyday examples, in order to take an active role in
their learning.

One of important issues discussed in the class is how to obtain focusing in Salat. Here, I
mentioned certain verses such as: ( Do you not see that Allāh has subjected to you whatever is on
the earth and the ships which run through the sea by His command? And He restrains the sky
from falling upon the earth, unless by His permission. Indeed Allāh, to the people, is Kind and
Merciful. (22:65) The verses continue to build unshakable faith, Tawḥīd, and thereby Taqwā in
the heart, through presenting signs in the universe to ponder on and sense Allāh’s Power and
optimal governing. Do you not know that Allāh knows what is in the heaven and earth? Indeed,
that is at a Record.
The person feels secure as he knows that God is with him every time; the Qurʾān says: “And we
are closer to Him than his jugular vein (to note his/her Actions)” (50:16).
Meditation in purposes of prayer, is the greatest method of developing the individual spiritually,
behaviorally, morally, and psychologically. Here, students have been given opportunities to
mentally process and reflect on this material as Reflective writing encourages students to make
observations about their experiences, beliefs and teaching rounds.
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It has been explained to them that concentrating in Salat, helps to enrich one’s relationship with
God, engages hearts. That involves finding intimacy with God in the midst of everyday busy
lives. Moreover, the most prominent results that people gain if they meditate on purposes of
Salat; using our minds and stimulating our energies every time, in order to achieve the great
purposes of purification.
At the end of every lecture, students asked to write their journal on what they learnt in the class.
They have been informed to: Identify important aspects of their reflections and write these using
the appropriate context to explain and interpret their reflections. And to use their experiences to
evaluate the material: (can be adapted or modified to be more helpful for your situation)?. Then
to identify the learning outcomes of their experience, to help them include a plan for next time
identifying what they would do differently.
The students also instructed to Identify successful parts of the encounter. Reflect deeply on a few
significant aspects and learning points and discuss their reflections with others to deepen their
insight.
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2. Study Findings, Evaluation & Implications
Not all the participants interviewed liked the concept of writing journal. Four of interviewees felt
the pressures of the time frame of the projects. These same participants felt that journal writing
did not help them learn. However, even though they were negative about the journal writing, they
still think it was better than quizzes or short tests.
Six participants liked the project and said it was easy and different from what they usually have
in traditional classes. This research found a mix of students that would not have chosen to write
journals if given the choice. Why these students felt not comfortable about writing journal?. Did
they hate to be exposed to a new method like this in learning? But then there were others that
would have chosen to write journals if given the choice.
Nine participants said this their first time to write journals about their learning in any course in
the university. It is noticeable that all participants agreed that completing the project was better
than quizzes and tests.
Some of students wrote that following the temptations of life without considering their
consequences, in addition to the nature of the contemporary life that has contributed in
establishing rashness and not to contemplate the events that are related to the individual in
particular or the society in general. Therefore, they act rashly without meditating on or
contemplating the system of life that they live.
1.1 Implications for Teaching
Strategies for individual change are an important part of an overall strategy for change that focus
upon institutional change. During this research project, I recognized that I have studied the
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impact of journal writing on student’s motivation to study the objectives of Salat, in a limited
sample of students and that is possible there are students will not conform to the general model I
have identified. Therefore, I viewed my findings concerning the impact of journal writing on
student’s motivation to study the objectives of Salat as raising questions for additional study.
With this caution in mind, I recommend several variations of Check List method that may be
useful to researchers in future studies.
Perhaps, it will be more interesting to carry the research in other departments of the university.
3.2 Educational implications
One research implication is that lecturers should make conscious efforts to create activities that
motivated students. Future qualitative and quantitative research is needed. These researches may
try to answer the following:
•

How does journal writing affect the learning?

•

Does the type of feedback given to the student affect what is written in journal writing?

•

How do students learn to reflect on their experiences?
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Conclusion
The purpose of this study was to investigate the effect of using the journal writing mechanism in
increasing the motivation towards learning the objectives of Salat among the students of the
university of Bharin. The researcher concludes that journal writing has the potential to be a
promising tool for those have an interest in it. It was also noticed that students prefer journal
writing in studying objectives of Salat over traditional methods of learning. For students with no
interest in journal writing, they will still benefit educationally from traditional methods. Students
in the department need to be motivated to try different tools in learning such as; journal writing.
This study was conducted on a small group of students in one course in the department, and its
results cannot by all means be generalized; however, others in similar situations can benefit from
them. Thus, we recommend that more research exploring students’ motivation in Fiqh and
Shariah classes at the university level be carried out.
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