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  ريعةـــام الشــأحك
  بين التعبد والتعليل
  قراءة أصولية في تحقيق أقوال العلماء
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  مقدمة

احلمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا، وآله وصحبه ومـن           
  ه، واتبع هداه، وبعد،،واال

شريعة قضية شائكة أصوليا     قضية التعبد والتعليل يف أحكام ال      فإن
؛ حيث أقام بعض األصوليني منها قدميا وحديثا معارضة بـني           وفقهيا

أطرافها، فاألحكام التعبدية ال جمال للتعليل فيها، واألحكام التوقيفية         
لقت القواعد الفقهيـة    هكذا قال البعض، وانط   . .ال يرد فيها التعليل   

األصل يف العبـادات    : "املتفرعة والضابطة هلذه الفكرة عندهم، مثل     
  .خلإ"...العبادات ال تعلل"، و"القياس ال يدخل العبادات"و، "التوقيف

 معارضا للتعليـل أو التقـصيد       - يف ظاهره    -وجعلوا هذا كله    
قـصد  ال ت ومانعا منه، ومن هنا ال دخول للقياس يف العبادات مبا أا            

  !وال تعلل
فهل يعين هذا أن العبادات ال جيوز البحث فيها عن املقاصـد أو             

 فمـا   ،العلل أو املعاين املعقولة؟ وإذا منعنا هذا عن العبادات خاصـة          
  !، وماذا يقتضي؟"احلكيم"معىن اسم اهللا 

 يعين ذلك   هلوإذا قلنا بأن األصل يف أحكام العبادات التقصيد، ف        
حكام اجلزئية الشرعية العملية له مقـصد؟ هـل   أن كل حكم من األ   

أن يكون لكل حكـٍم جزئـي       " إن الشريعة مقصدة  : "يلزم من قولنا  
  .عملي مقصد شرعي؟
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وإذا كان لكل حكم مقصد فهل هذا يطرد يف العبادات كما هو            
  .احلال مع غري العبادات؟

تقصيد واحدة يف أبواب الفقه كلها، أم أن لل       وهل طبيعة التقصيد    
طبيعةً يف العبادات ختتلف عنها يف غريها؟، وإذا كانت ختتلف مـن            

يل يف  نـزباب آلخر فهل هذا يؤثر على عملية االجتهاد والفتوى والت         
هذه األحكام ونوازهلا تبعا لالختالف يف الطبيعة، أم أنـه ال تـأثري             

  .لذلك على املستويات كلها؟
، وخباصـة   رعيقوف على مقصد للحكم الش    وحني نعجز عن الو   

مقصدا " التعبد واالمتثال "يف العبادات، هل يسعنا أن نستنجد بفكرة        
ملا ال نقف له على مقصد، وتنتهي مهمتنا عند هـذا احلـد دون أن               
نقدم ما يشفي العليل أو يروي الغليل، أم أن هناك أدوارا ومـسالك             
اجتهادية ينبغي أن نسلكها للبحث عن مقصد احلكم والوقوف عليه          

 نكون قد بذلنا وسعنا على وجه حنس معه بالعجز عـن مزيـد              حىت
  طلب؟

وهل عجزنا عن إدراك املقصد من احلكم الشرعي اجلزئي ينفي أن           
     ا، أم أن له مقصدله مقصد     ا من حيث املبدأ، ورلَا مقرا نقف عليـه    م

  . بعد؟
* * *  
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ام  التعبد يف األحكام الشرعية، وما مساحة هذه األحك        ماذا عن مث  
  .التعبدية يف خارطة الفقه اإلسالمي؟

 وضع التعبد إزاء التعليل أو التقصيد؟ هل معىن تعبديـة           وماذا عن 
األحكام أن تتعارض مع تعليليتها أو مقصديتها؟ وهل متنـع فكـرة            

من البحث عما وراء األحكـام مـن علـل          لبعض األحكام   التعبد  
  .ومقاصد وغايات؟

د التوقف عن أداء الـشعائر      وهل يعين البحث عن العلل واملقاص     
بني ، أم أنه ال عالقة      حىت ندرك املقصود من التشريع والعلة من احلكم       

  .؟أداء الواجبات ومعرفة مقصودها الشرعي
وهل تعين فكرة التعبد أن أحكامه ال مقصد هلا، ومن مث تكـون             

           ـ لَغري قابلة للقياس، أم أن لكل حكم مقصدا وإن كان تعبديا، و ا م
 بعد؛ حيث إذا ظهر املقصد أو اتضحت العلة          بعضه قصدنقف على م  
  .تعدية احلكم إىل غريه، وإال فال؟ا من متكنجاز القياس و

موضع احلديث يف هذا البحـث،       هي   - وغريها   -هذه األسئلة   
 األصـوليني  يسعى لإلجابة عنها من خـالل كـالم ونقُـول      الذي  

صة ما ظهر أن فيـه      وحتقيق القول فيها، وخبا   لها،  يلحتواملقاصديني، و 
نقدها إن لـزم     أو   ،استخالص النتائج منها   أو   ها،تناقشمأو   ،تعارضا
  .األمر
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 وشريعةً، والـشريعةُ عبـادات       وأخالقًا ملا كان اإلسالم عقيدةً   و
يقوم على بيـان مـساحة التعليـل أو         ومعامالت، فإن هذا البحث     

قـه  التقصيد، ومساحة التعبد يف األحكام الشرعية، ويف أبـواب الف         
اإلسالمي، وعالقة كل منهما باآلخر مستعينا يف هذا بـالتحقيق يف           
األجوبة عن األسئلة السابقة يف ضوء أقوال األصوليني اليت رمبا تبـدو        

  .متعارضة بادي الرأي
ثالثـة  وومتهيـد     مقدمة أيت يف ت أن   ة هذه الدراسة  طبيعواقتضت  

  : وخامتةمباحث
لته الـيت سـيجيب     أما املقدمة، فكانت عن فكرة البحث وأسئ      

  .عنها وحمتويات البحث
  .وأما التمهيد فكان عن حتديد مصطلحات البحث وضبطها

أحكام الشريعة بني التعبـد     :  فجاء بعنوان  األولوأما املبحث   
   . يف كالم األصوليني وتفصيالًوالتعليل إمجاالً

  . يف العباداتالتعبد والتعليل :  فكان عنالثاينأما املبحث و
  .يف غري العباداتالتعبد والتعليل :  فتناولالثالث أما املبحثو

  .وأما اخلامتة ففيها خالصة البحث وأهم نتائجه
سـة   مبـا أن الدرا  -التقسيم الذي يتفق مع بنية األصول       على أن   

 إىل عبادات ومعامالت،     األحكام الشرعية  نطاق هو تقسيم    -أصولية  
" املعـامالت " بـ   ومل أعرب " غري العبادات "ولكنين آثرت التعبري بـ     

  :لسببني
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العقـود    حىت ال ينصرف الذهن إىل أن املراد باملعامالت        :األول
بأنواعها، دون أحكام األسرة وأحكام القضاء والشهادات واحلـدود         

  .والعقوبات، وبقية أبواب الفقه اإلسالمي
 تكمن   أن اإلشكالية يف التعليل أو التقصيد وعالقته بالتعبد        :الثاين

 عنـد مجـاهري     - كما سيأيت    -دون غريها؛ إذ األصل     يف العبادات   
األصوليني أن العبادات ال ينظر فيها إىل علل ومقاصد، أمـا غريهـا             
فاألصل فيها البحث عن ذلك والنظر إليه؛ وهلذا قـسمت النطـاق            

  .لعبادات وغري عبادات
  وعالقة هذا بالتعبد،    تتبع األحكام بالتفصيل وبيان مقاصدها،     أما

دته؛ فهذا مما يبعد مناله يف هذه الدراسـة، وإمنـا           كل حكم على ح   
 يف  عبد والتعليـل  املقصود هنا أن نضع خطوطًا عامة ومعامل رئيسة للت        

  .العبادات وغري العبادات
وأود أن أنبه إىل أن هذا البحث كان فـصال يف رسـاليت لــ               

 ألمهيته يف نظري، وزدت عليه      ؛العاِلمية، مث فصلته عنها   " الدكتوراه"
ألشياء املهمة، مبا يتناسب مع طبيعته، وما يقيمه حبثًا مـستقال           بعض ا 

 بذاته، داعيا اهللا أن يكتب يل به الدرجات، ويكتب له القبول عنـده            
  .التوفيقويل واهللا  وعند الناس، تعاىل

  وصفي عاشور أبو زيد
  هـ١٤٣٥ رجب احلرام ٢اسطنبول 

  م٢٠١٤املوافق األول من مايو 
* * * 
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  تمهيد 
  يد مصطلحات البحثفي تحد

  
يتردد يف ثنايا هذا البحث مصطلحات مهمة، ومن الضروري أن          

: ا لبداية وضبط مـضامينها، وهـي       يتم حترير هذه املصطلحات يف    
  .أحكام الشريعة، والتعبد، والتعليل

  :أحكام الشريعة: أوال
 ويف تعريف املركبات اإلضافية     ،مركب إضايف " أحكام الشريعة "

  .ضاف واملضاف إليه، مث يعرف املصطلح مركباامل: يعرف ركناها
الِعلْـم  : احلُكْـم :  قال ابن منظور   ،مكْ ح :هافاألحكام لغة، مفرد  

        كُـمحي كَـمح ردصم وهِل، وداُء ِبالْعالْقَضو الِْفقْهوقـال  . .)١(و
ه وقد حكَم علي   أحكام،: ج. القَضاُء: احلُكْم، بالضم : باديآالفريوز

  .)٢( بينهم كذلك-و باألمِر حكْماً وحكومةً،
 واألحكام الـشرعية    ... احلكم :ةاألحكام واحد : ويف االصطالح 

النظرية ما يكون املقصود منها النظر ويقابلها العملية الـيت يكـون            

                                                 
ـ .  بـريوت  .دار صادر . ١٤١: ١٢: لسان العرب البن منظور األفريقي    ) ١( ة الطبع

  .هـ، والطبعة مذيلة حبواشي اليازجي ومجاعة من اللغويني١٤١٤. الثالثة
الطبعـة  . بريوت. طبعة مؤسسة الرسالة  . فصل احلاء . ١٠٥٩: القاموس احمليط ) ٢(

  .م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦. الثامنة
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 عبارة عن   احلكم ما يثبت جربا أو هو     :  وقال .)١(املقصود منها العمل  
 خطـاب اهللا    : وعند األصوليني هو   ،مهحسقطع احلاكم املخاصمة و   

 وقد يكون مقابـل     ،تعاىل املتعلق بأفعال املكلفني باالقتضاء والتخيري     
  .)٢( فهو مبعىن إحضار املدعى عليه يف جملس احلاكم،الديانة

: الشريعةُ والشراع واملَـشرعةُ   : لغة، فقال ابن منظور   أما الشريعة   
وِبها سمي ما شـرع  : ماِء ِمنها، قَالَ اللَّيثُاملواضع الَِّتي ينحدر ِإىل الْ 

. اهللا للعباِد شريعةً من الصوِم والصالِة والْحـج والنكَـاِح وغَيـِرهِ           
مشرعةُ الْمـاِء وِهـي مـوِرد       : ِم الْعربِ والشرعةُ والشريعةُ ِفي كَالَ   
   اسها النعرشعوها      الشاربِة الَِّتي يرا شمبرقُونَ، وتسا ويهونَ ِمنبرشفَي 

تى  تسميها شريعةً ح   ، والْعرب الَ  دوابهم حتى تشرعها وتشرب ِمنها    
  .)٣( انِقطَاع لَهيكُونَ الْماُء ِعدا الَ

الشريعة هـي االئتمـار     : ويف االصطالح عرفها اجلرجاين بقول    
  .)٤( الشريعة هي الطريق يف الدين: وقيل،بوديةبالتزام الع

وأورد اإلمام الطربي أقواال يف معىن الشريعة، وهو يفسر قول اهللا           
                                                 

دار الصدف  .  حممد عميم اإلحسان اددي الربكيت     .١٦٣-١٦٢: قواعد الفقه ) ١(
  .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٧. ببلشر

. علي بن حممد بن علـي اجلرجـاين       . ١٢٣: التعريفات: ، وانظر ٢٦٧: السابق) ٢(
  .هـ١٤٠٥. الطبعة األوىل.  بريوت-دار الكتاب العريب .  إبراهيم األبياري:حتقيق

  .٧٣٢: ، والقاموس احمليط١٧٥/ ٨: لسان العرب) ٣(
 .٣٣٨: ، وقواعد الفقه١٦٧: التعريفات) ٤(
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: سورة اجلاثيـة  ( )مِر فَاتِبعها ِمن األَ ثُم جعلْناك علَى شِريعٍة     (: تعاىل
 الَِّذي أَمرنا ِبِه مـن      علَى طَِريقٍَة وسنٍة وِمنهاٍج ِمن أَمِرنا     : " منها ،)١٩

: ، ومنـها "مـِر وبينـةٍ  علَى هدى ِمن األَ : "، ومنها "قَبلَك ِمن رسِلنا  
: الـشِريعةُ ": ، ومنها "مر والنهي  الْفَراِئض والْحدود واألَ   :والشِريعةُ"

ين١("الد(.  
إلضـايف  ومن خالل التعريف اللغوي واالصطالحي للمركـب ا       

إن أحكام الشريعة هي األوامر والنواهي اليت شـرعها         : ميكننا القول 
ى نيب من األنبياء ألمة مـن األمـم،         ل ا الوحي عل   نـزاهللا لعباده و  

لت من اهللا على    نـزواملقصود هنا هي أحكام الشريعة اإلسالمية اليت        
  .رسوله حممد صلى اهللا عليه وسلم للبشرية مجعاء

  :التعبد: ثانيا
 اختـذه عبـدا ودعـاه       : وفالنا ،د بالعبادة انفرال ا لتعبد لغة معناه  ا

  .)٢(للطاعة
فهو أن يقصد العبد بعمله وجه اهللا تعـاىل،         : أما التعبد اصطالحا  
  .وإخالص العبادة له به

                                                 
 .أبو جعفر حممد بن جريـر الطـربي       . ٨٥: ٢١: قرآناجلامع يف تأويل آي ال    ) ١(

دار هجر للطباعة والنشر والتوزيـع      . الدكتور عبد اهللا بن عبد احملسن التركي      : حتقيق
  .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢الطبعة األوىل، . واإلعالن

 حامـد عبـد     - أمحد الزيات    -إبراهيم مصطفى   . ٥٧٩/ ٢ :املعجم الوسيط  )٢(
  .دار الدعوة. اللغة العربيةجممع .  حممد النجار-القادر 
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واألحكام الشرعية التعبدية هي ما يظهر فيهـا جانـب التعبـد            
لصالة والـصيام   وحقوق اهللا تعاىل، مثل الشعائر العبادية الكربى، كا       

وقد يطلقه البعض على األحكام الشرعية اليت ال يعرف هلـا           . .واحلج
  .حكمة وال معىن معقول، وهو غري دقيق كما سيأيت

  :التعليل: ثالثا
 وجاء يف املعجم    .)١(يف اللغة مصدر علّل أي سقى سقيا بعد سقي        

 وجىن الثمرة مرة بعـد      ،فالن سقى سقيا بعد سقي    ) علل(: الوسيط
  .)٢( شغله به وهلاه: وفالنا بطعام أو غريه،أخرى
ثبـات  بيان علة الشيء وتقرير ثبوت املؤثر إل      :  اصطالحا التعليلو
 ما يكون احلكم مبوجب تلك العلة       :التعليل يف معرض النص   و. .األثر

  .)٣(خمالفا للنص
التعليل هو تقرير ثبوت املـؤثر إلثبـات األثـر          : وقال اجلرجاين 

ما يكون احلكم مبوجب تلك العلة خمالفـا        والتعليل يف معرض النص     

                                                 
حممد بن علـي ابـن    . ٤٨٩/ ١: موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم     )١(

تقـدمي وإشـراف    . القاضي حممد حامد بن حممد صابر الفاروقي احلنفي التـهانوي         
: نقل النص الفارسي إىل العربية    . علي دحروج . د: حتقيق. رفيق العجم . د: ومراجعة

 -مكتبة لبنـان ناشـرون      . جورج زيناين . د: الترمجة األجنبية . عبد اهللا اخلالدي  . د
  .م١٩٩٦ -الطبعة األوىل . بريوت

  .٦٢٣/ ٢: املعجم الوسيط) ٢(
  .٧١: قواعد الفقه) ٣(
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 )أَناْ خير منه خلَقْتِني ِمن ناٍر وخلَقْته ِمن ِطنيٍ        ( :للنص كقول إبليس  
 .)١١ :األعراف( )اسجدواْ آلدم ( : بعد قوله تعاىل   ،)١٢ :األعراف(

وهو انتقال الذهن من املؤثر إىل األثر كانتقال الذهن مـن النـار إىل         
  .)١(دخانال

. . علل، إظهار العلـة   درمص: التعليل: وجاء يف معجم لغة الفقهاء    
  .)٢(بيان الوصف الذي يناط به احلكم= بيان علة احلكم * 

واملقصود هنا هو األحكام الشرعية اليت تظهر علتها، وهلا معـاٍن           
معقولة تناط عندها األحكام، ويتعدى ا إىل غريها عن طريق القياس           

  .األصويل
حـني   فإننا   )٣(رغم أن هناك فارقا واضحا بني التقصيد والتعليل       و

نتحدث يف هذا البحث عن التعليل أو التقصيد فإمنا نعين به املعقولية،            
 فيها  أو املعاين املنضبطة لألحكام، يف مقابل األحكام اليت مل يظهر لنا          

  .معىن معقول
* * *  

                                                 
  .٨٦: التعريفات) ١(
دار . حممد رواس قلعجي وحامـد صـادق قنـييب        . ١٣٧: معجم لغة الفقهاء  ) ٢(

  .م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨الثانية، : الطبعة. األردن. النفائس
املقاصد اجلزئية، وهي رسالة يف قسم الـشريعة  : راجع الفصل األول من دراستنا   ) ٣(

اإلسالمية بكلية دار العلوم، فقد فصلنا فيه القول يف ضبط هذين املصطلحني وغريمها             
  .مما له صلة باملقاصد واملعاين، والتفريق بني كل مصطلح وآخر



 
 

١٤



 
 

١٥

  المبحث األول
  عليلأحكام الشريعة بين التعبد والت

  إجماال وتفصيال في كالم األصوليين
  

 أن  - قـدميا وحـديثًا      -يرى مجاهري األصوليني وعلماء الشريعة      
 معللة ومقصدة؛ فلم يشرع اهللا أمـرا        - يف جمملها    -أحكام الشريعة   

؛ فـشرعت األحكـام     "احلكيم"إال حلكمة، وهو مقتضى امسه تعاىل       
     نـاط     ملعاٍن مناسبة وأوصاف واضحة حتقق املقصودمن األحكام، وت 

  .عندها، وتتعلق ا إمجاالً
 بعضه مشهور ومعـروف،     -ومن هنا وجدت كالما لألصوليني      

 يؤكد أن أحكام الشريعة معللة ومقصدة       -وبعضه غري متداول كثريا     
إمجاالً وتفصيالً، وسوف نورد كالمهم من حيث األصـل ال مـن            

الظاهرية أنفسهم ال   حيث التطبيقات، وإال فمن حيث التطبيقات فإن        
ينكرون األسباب والعلل واملقاصد اليت أثبتتها النصوص، وإن كانت         
أسباا ومقاصدها مقصورةً عندهم على مواضع نصوصها ال تتعدى         

ولسنا ننكر وجود أسباب لـبعض أحكـام        : "لغريها، قال ابن حزم   
ال إا ال تكون أسـبابا إ     : الشريعة، بل نثبتها، ونقول ا، لكنا نقول      

حيث جعلها اهللا تعاىل أسبابا، وال حيل أن يتعدى ا املواضـع الـيت              



 
 

١٦

ولـسنا  : "وقـال . )١("نص فيها على أا أسباب ملا جعلت أسبابا له        
ننكر أن يكون اهللا تعاىل جعل بعض األشياء سببا لبعض ما شرع من             

  .)٢("الشرائع، بل نقر بذلك ونثبته حيث جاء به يف النص
 ينقل اخـتالف األصـوليني يف     الشافعي لتفتازاينورغم هذا فإن ا   

األصل يف النـصوص    : "قوله :"العالقة بني األحكام والتعليل، فيقول    
األصل عدم  : فقيل: اختلفوا يف ذلك على أربعة مذاهب     " عدم التعليل 

األصل التعليل بكـل وصـف   : وقيل. التعليل حىت يقوم دليل التعليل 
األصل : وقيل. مانع عن البعض  صاحل إلضافة احلكم إليه حىت يوجد       

التعليل بوصف لكن ال بد من دليل مييزه من بني األوصاف، ونسب            
وقد اشتهر فيما بني أصـحابه أن       . ذلك إىل الشافعي رمحه اهللا تعاىل     

أن األصـل يف    : واملختار. األصل يف األحكام هو التعبد دون التعليل      
  . )٣("النصوص التعليل

                                                 
  . ٨/٥٦٣: اإلحكام يف أصول األحكام) ١(
  .٨/٥٦٥: السابق) ٢(
. ، وما بعـدها ٢/١٣٦ :شرح التلويح على التوضيح ملنت التنقيح يف أصول الفقه      )٣(

زكريـا  : حتقيق). هـ٧٩٣ :املتوىف(سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاين الشافعي        
ـ ١٤١٦. الطبعة األوىل . لبنان. بريوت. دار الكتب العلمية  . عمريات م، ١٩٩٦/ هـ
عالء الدين عبد   . ٣/٤٣١: سرار عن أصول فخر اإلسالم البزدوي     كشف األ : وانظر

دار .  عبد اهللا حممود حممد عمـر      :حتقيق. هـ٧٣٠: الوفاة. العزيز بن أمحد البخاري   
  .م١٩٩٧/ هـ١٤١٨. بريوت. الكتب العلمية



 
 

١٧

. )١( أن األصل يف األحكام التعليل     بل نقل الزركشي اإلمجاع على    
  .وهو إمجاع فيه نظر

ومن مث سنورد اآلراء األصولية لألعالم الـذين سـنذكرهم، وال           
مانع أن نثني عند بعضهم بتطبيق أو أكثر، علما بأن هذا ليس تأرخيا             
وال استقراء لذلك، وإمنا هو إيراد ألقوال أصوليني كـثريين يف كـل    

 ر هذه احلقيقة وهـي تقـصيد األحكـام        العصور تواتروا على تقري   
  .)٢(وتعليلها

  :)٣()هـ٤٧٨: ت(قول إمام احلرمني اجلويين : املطلب األول
ومن مل يتفطن لوقوع املقاصد يف      : "يقول إمام احلرمني يف الربهان    

  . )٤("األوامر والنواهي فليس على بصرية يف وضع الشريعة

                                                 
الوفـاة  . بدر الدين حممد بن ادر بن عبد اهللا الزركشي  . ٤/٢٨٣: البحر احمليط ) ١(

دار . حممد حممـد تـامر    . د: نصوصه وخرج أحاديثه وعلق عليه    ضبط  . هـ٧٩٤
  .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١. الكتب العلمية

استقرينا هذا املوضوع وأرخنا له، واستخلصنا من التأريخ نتائج علمية وتارخيية           ) ٢(
تارخيها ووظائفهـا التربويـة     : مقاصد األحكام الفقهية  : وحضارية مهمة، يف كتابنا   
بوزارة األوقاف والشئون اإلسالمية بالكويت     " روافد"سلة  والدعوية، نشر ضمن سل   

م، وليس ما سنورده هنا تأرخيا، وإمنا إيراد لألقوال اليت تبني مـدى وجـود               ٢٠١٢
 .املقاصد اجلزئية يف الفقه اإلسالمي وتظهر نطاقها يف أبوابه مجيعا

ي؛ ألن التأصيل يف  بدأنا باإلمام اجلويين ومل نورد ما قبله ابتداء من احلكيم الترمذ          ) ٣(
زئية يكاد يكون غري موجود؛ حيث كان       حكام الشرعية اجل  كالم من قبل اجلويين لأل    

  .صلب اهتمامهم البحث عن حكم الفروع ومقاصدها وعللها وأسرارها
 .١/٢٠٦: الربهان يف أصول الفقه )٤(



 
 

١٨

املنهيات : "فيقولوجيعل عدم االعتماد على املقصد مظنة التخبط،        
على حكم الكراهية على درجات، كما أن املندوبات علـى رتـب            
متفاوتات، فليتأمل الناظر هذا التنبيه، ولينظر كيف اختبطت املذاهب         
على العلماء؛ لذهوهلم عن قاعدة القـصد، وهـي سـر األوامـر             

  . )١("والنواهي
  ):هـ٥٠٥: ت(قول أيب حامد الغزايل : املطلب الثاين

 يف كـل    - تعاىل   -إن هللا   : " اإلسالم أبو حامد الغزايل    قال حجة 
حكم سرا، وهو مصلحة مناسبة للحكم، ورمبا ال يطَّلع على عـني            
تلك املصلحة، لكن يطلع على وصف يوهم االشتمال علـى تلـك            

  . )٢("املصلحة 
وهذا كالم أقرب إىل مشول التعليل، والغزايل باعتباره أشعريا حيمد          

، وغريه يقفك علـى اهتمامـه       "اإلحياء"، وكالمه يف    له هذا املوقف  
                                                 

، وللجويين بعد ذلك نظرات مقصدية لألحكام اجلزئية، يقول         ١/٢١٦: الربهان )١(
التيمم أقيم بدال غري مقصود يف نفسه ومن أمعن النظر ووفاه حقـه       : "مثال عن التيمم  

. ٢/٥٩٥: الربهان". تبني أن الغرض من التيمم إدامة الدربة يف إقامة وظيفة الطهارة          
إن النكاح شرع لتحصني الزوجني من فاحشة الزنا وغريه مـن           : "وقال عن النكاح  

البيع إمنا جوزه الشرع ملسيس احلاجة      : "عن البيع ، وقال   ٢/٥٩٦: الربهان". املقاصد
ومن تتبع اية املطلب ظفـر بالـشيء        . ٢/٥٩٦: الربهان". إىل التبادل يف األعواض   

  .الكثري
دار . حممد عبد السالم عبد الـشايف     : حتقيق. ٣١٧: املستصفى من علم األصول    )٢(

  .هـ١٤١٣. الطبعة األوىل. بريوت. الكتب العلمية



 
 

١٩

بالبحث عن اِحلكَم واألسرار واملقاصد يف األحكام كافة، مبـا فيهـا      
  .العبادات

  ):هـ٥٤٣: ت(قول أيب بكر ابن العريب : املطلب الثالث
أما اإلمام أبو بكر ابن العريب املالكي، فريى أن اإلمام مالكًـا ال             

والشافعي ومـن سـواه ال      : "اصد، فيقول يلحقه غريه يف رعاية املق    
يلحظون الشريعة بعني مالك رمحه اهللا، وال يلتفتون إىل املصاحل، وال           
يعتربون املقاصد، وإمنا يلحظون الظواهر وما يستنبطون منها، وقـد          

  . )١("بينا ذلك يف أصول الفقه، والقبس
 أشرف املذاهب لتتبعه    - رضي اهللا عنه     -مذهب مالك   : "ويقول

اين وإعراضه عن الظاهر إذا وجدها، أال ترى إىل قوله فيمن حلف            املع
أال يأكل الطعام، وأال يلبس هذا الثوب، أنه ال ينتفع ما يف حال إذا              

يبيعـه  : وقال أبو حنيفة والشافعي   . كان املقصود معىن املن أو ما يعم      
  .)٢("ويأكل مثنه، وهذه فتوى يهودية

                                                 
أبو بكر حممد بن عبد اهللا املعروف بابن العريب املالكي          . ٢/٦٢٣: لقرآنأحكام ا  )١(

. الطبعـة الثالثـة   . بـريوت . علي بن حممد البجاوي، دار املعرفة     : حتقيق. املعافري
هـ، ويقصد بأصول الفقه كتابه يف األصول وهو احملصول، وقد حقق يف دار             ١٣٩٢

 .احلديث احلسنية باملغرب، ونشر مؤخرا
مع التحفظ على هذا الوصف لفتوى اإلمامني، فلعل للفتـوى    . ٤/٢٩٧: القبس )٢(

سياقا معينا، أو للمستفيت حاال اقتضت هذا اجلواب، أو غري ذلك من احملامل العلميـة   
  .واحلسنة معا، واهللا أعلم



 
 

٢٠

ت املالية على أربعـة قواعـد       ومن ذلك أيضا تقريره قيام املعامال     
 تأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم ِبالْباِطِل وتدلُوا ِبها ِإلَى        والَ(: قوله تعاىل : هي

 )ثِْم وأَنـتم تعلَمـونَ    ا ِمن أَمواِل الناِس ِبـاإلِ     الْحكَّاِم ِلتأْكُلُوا فَِريقً  
: البقرة( ) الْبيع وحرم الربا   لَّهوأَحلَّ ال (: ، وقوله تعاىل  )١٨٨: البقرة(

اعتبار املقاصد واملـصاحل،    : ، وأحاديث الغرر، واألصل الربع    )٢٧٥
  .)١(وال ينسى أن يذكر بأنه نبه على ذلك يف مسائل الفروع

وإذا كانت قواعد املعامالت يف األحكام أربعا، فإنه أوصـلها إىل           
اعتبـار املقاصـد ضـمن    عشر يف شرح املوطأ، ونقل اإلمجاع على   

هـي يف بـسط     : القاعدة العاشـرة  : "القاعدة العاشرة اليت قال فيها    
وقد اتفقت األمة علـى اعتبارهـا يف اجلملـة،       ... املقاصد واملصاحل 

وألجلها وضـع اهللا احلـدود والزواجـر يف األرض؛ استـصالحا            
  . )٢("للخلق

             عنـه  ويف مقام آخر قريب من هذا يؤكد أن الغرر اليسري معفـو
ال خالف بني العلماء يف أنَّ يسري الغرر        : "انطالقًا من املقاصد، فيقول   

  .)٣("لغو معفو عنه، وهذا يستمد من حبر املقاصد

                                                 
  .١/٩٦: أحكام القرآن) ١(
 .دار الغـرب اإلسـالمي    . عبد اهللا ولد كرمي   : حتقيق. ٢١٠-٢٠٩/ ٣: القبس )٢(

 .م١٩٩٢/ط. بريوت
  .٨٠٤/ ٢: القبس )٣(



 
 

٢١

وهو ال يقف عند ظاهر األلفاظ كثريا بل ينفـذ إىل مقـصودها             
ومعناها، وما يترتب عليها مباشرة، ومن األمثلة على ذلـك تعقيبـه            

فريق بني الفقري واملسكني املستحقَّيِن للزكـاة       على اهتمام الفقهاء بالت   
والفقري واملسكني امسان مشتركان يف وجـه، مفترقـان يف          : "فيقول

آخر، فقد يكون الفقري مسكينا، وقد يكون املسكني فقريا، وقد خيرج           
عنه، وإلشكاهلما اشتقاقًا والرتباطهما معنى ولفظًا مجع اهللا بينهما يف          

 بأن يطلبوا الفـرق بـني       - لقلة حتقيقهم    -س  الصدقة، واشتغل النا  
املسكني والفقري، وليس املقصود هذا حىت تفىن فيه األعمار وتسود به           

قسم ال شيء له،    : األوراق، وإمنا املقصود أن الناس احملتاجني قسمان      
وقسم له شيء يسري، فأعطهما مجيعا من الصدقة، ومسهمـا كيـف            

 ال بأمسائهما، فافهم هـذا، وال تـضع         شئت، فإما يعرفان حباهلما   
ومن اجلدير بالذكر أن هناك دراسة خمصوصة عن ابن         . )١("زمانك فيه 

  .)٢(العريب من هذه الناحية
  ):هـ٦٠٦: ت(قول حممد بن عمر الرازي : املطلب الرابع

وأما اإلمام الرازي، فيحصر األحكام بشكل منطقي، مث خيلص إىل          
 خصص الواقعة املعينـة     - تعاىل   -ن اهللا   إ: "مسألتنا ويقررها؛ فيقول  

                                                 
  .٤/٢٨٣: القبس )١(
. ي أيب بكر بن العريب منوذجـا      مقاصدية التشريع اإلسالمي آراء القاض    :  عنواا )٢(
  .م٢٠٠٩/هـ١٤٣٠. الطبعة األوىل. الرياض. دار كنوز إشبيليا. رياض اجلوادي.د
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 والقسم الثاين باطـل، وإال لـزم        ،باحلكم املعني ملرجح أو ال ملرجح     
ترجيح أحد الطرفني على اآلخر ال ملرجح، وهذا حمال؛ فثبت القسم           

 أو إىل   - تعـاىل    -األول؛ وذلك املرجح إما أن يكون عائدا إىل اهللا          
 تعاىل  -، فتعني الثاين، وهو أنه      العبد، واألول باطل بإمجاع املسلمني    

 إمنا شرع األحكام ألمر عائد إىل العبد، والعائد إىل العبد إمـا أن              -
يكون مصلحة العبد، أو مفسدته، أو مـا ال يكـون مـصلحته وال              
مفسدته، والقسم الثاين والثالث باطل باتفاق العقالء، فـتعني األول؛          

وأنه تعاىل حكيم   ...لعباد،فثبت أنه تعاىل إمنا شرع األحكام ملصاحل ا       
بإمجاع املسلمني، واحلكيم ال يفعل إال ملصلحة، فإن مـن يفعـل ال             
ملصلحة يكون عابثًا، والعبث على اهللا تعاىل حمال؛ للنص واإلمجـاع           

  . )١("واملعقول
  ): هـ٦٢٠: ت(قول ابن قدامة : املطلب اخلامس

حلكـم إال   ال يـِرد ا   : "، فيقـول  "احلنبلي"وأما اإلمام ابن قدامة     
. )٣("إن الشارع ال يثبت حكمـا إال ملـصلحة        : "وقال. )٢("ملصلحة

                                                 
. حلسني الـرازي حممد بن عمر بن ا. ٢٣٨-٥/٢٣٧: احملصول من علم األصول ) ١(

. طبعة جامعة اإلمام حممد بـن سـعود اإلسـالمية         . طه جابر فياض العلواين   : حتقيق
  .هـ١٤٠٠. الطبعة األوىل. الرياض

  .٣٠٠: روضة الناظر )٢(
  .٣٠٢: روضة الناظر )٣(



 
 

٢٣

إما أن يكون احلكم لغري مصلحة أو ملصلحة يف الوصف          : "وقال أيضا 
الشبهي، أو ملصلحة يف ضمن األوصاف األخرى، ال جيوز أن يكون           

  . )١("لغري مصلحة؛ فإن حكم الشارع ال خيلو عن احلكمة
  ):هـ٦٣١: ت(سيف الدين اآلمدي قول : املطلب السادس

فاإلمجاع إذًا منعقد على امتناع خلو      : "وأما اإلمام اآلمدي، فيقول   
. )٢("األحكام الشرعية عن اِحلكَم، وسواء ظهرت لنـا أم مل تظهـر           

حال الشارع أنه ال يرد باحلكم خليـا عـن احلكمـة؛ إذ             : "وقال
الوجوب بـل   األحكام إمنا شرعت ملصاحل العبيد، وليس ذلك بطريق         

  . )٣("بالنظر إىل جري العادة املألوفة من شرع األحكام
يف حتقيق معىن املقصود املطلـوب مـن شـرع          : "وحتت عنوان 

املقصود من شرع احلكم إما جلب مصلحة أو دفـع          : "، قال "احلكم
  . )٤("مضرة أو جمموع األمرين بالنسبة إىل العبد

  ):هـ٦٦٠ :ت(قول العز ابن عبد السالم : املطلب السابع
ليس عز الدين ابن عبد السالم ممن يؤيدون العمل باملقاصد اجلزئية           

                                                 
  .٣١٤: روضة الناظر )١(
. علي بن حممد اآلمدي أبـو احلـسن       . ٢/٢١٠: اإلحكام يف أصول األحكام    )٢(

 .هـ١٤٠٤. الطبعة األوىل. بريوت. دار الكتاب العريب. سيد اجلميلي. د: حتقيق
  .٣/٢٨٦: اإلحكام )٣(
املقصود إمنا  : "، ومن اعتباره للمقاصد اجلزئية قوله عن الزكاة       ٣/٢٩٦: اإلحكام )٤(

 .٣/٦٣: اإلحكام". هو دفع حاجات الفقراء وسد خالم



 
 

٢٤

: ، وحتت عنوان   ورواده والتعليل فقط، بل من أئمة هذا الفن وأعالمه       
قواعد األحكام يف   : "، يعين كتابه  "فصل يف بيان مقاصد هذا الكتاب     "

 والشريعة كلها مصاحل؛ إما تدرأ مفاسـد، أو       : "؛ يقول "مصاحل األنام 
؛ فتأمـل   )يا أَيها الَِّذين آمنوا   (: جتلب مصاحل؛ فإذا مسعت اهللا يقول     

وصيته بعد ندائه، فال جتد إال خريا حيثك عليه، أو شرا يزجرك عنه،              
  .)١("أو مجعا بني احلث والزجر

ولو تتبعنا مقاصد ما يف الكتاب والسنة لعلمنا أن اهللا أمر           : "وقال
وزجر عن كل شر دقِّه وِجلِّه؛ فإن اخلري يعبر به          بكل خري دقِّه وِجلِّه،     

عن جلب املصاحل ودرء املفاسد، والشر يعرب به عن جلب املفاسـد            
  .)٢("ودرء املصاحل

  ):هـ٦٨٤: ت(قول القرايف : املطلب الثامن
بني قاعدة املندوب الذي ال يقدم علـى الواجـب          : "حتت عنوان 

، وهو الفـرق اخلـامس      "واجبوقاعدة املندوب الذي يقدم على ال     
إنا استقرينا الشرائع فوجدناها    : "، قال القرايف  "الفروق"والثمانون يف   

 -مصاحل على وجه التفضل من اهللا تعاىل؛ ولذلك قال ابـن عبـاس            
 إذا مسعتم قراءة كتاب اهللا تعاىل فاستمعوا،        -رضي اهللا تعاىل عنهما     

                                                 
. حممود بن التالميد الـشنقيطي    : قحتقي. ١/٩: قواعد األحكام يف مصاحل األنام    ) ١(

  .لبنان. بريوت. دار املعارف
  .١٦٠/ ٢: قواعد األحكام يف مصاحل األنام )٢(



 
 

٢٥

  . )١("فإنه إمنا يأمركم خبري، وينهاكم عن شر
إن أوامر الشرع تتبع املصاحل اخلالـصة أو        : "وقال يف الفرق نفسه   

  . )٢("الراجحة، ونواهيه تتبع املفاسد اخلالصة أو الراجحة
  ):هـ٦٨٥: ت(قول البيضاوي : املطلب التاسع

 -إن االسـتقراء دل علـى أن اهللا         : "وأما اإلمام البيضاوي فقال   
  . )٣("حسانا شرع أحكامه ملصاحل العباد تفضالً وإ-سبحانه 

  ):هـ٧١٦: ت(قول جنم الدين الطويف : املطلب العاشر
لإلمام الطويف كتاب يف شرح األربعني، قال فيه كالما كثريا عن           

، ولـه رسـالة     )٤("ال ضرر وال ضرار   : "املصلحة يف شرحه حديث   
مستقلة عن املصلحة ذكر فيها مذهبه يف املصلحة، وما سننقله عنه يف            

 مـن  - بل افتري عليه -ه مظلوم فيما نسب له هذا الفصل يوضح أن 
                                                 

أبو العباس شهاب الدين أمحد بن إدريس املـالكي الـشهري           . ٢/٢٤٧: الفروق )١(
وحباشيته إدرار الشروق على أنواء الفروق لإلمام ابـن         ). هـ٦٨٤: املتوىف(بالقرايف  
. الطبعة الثانية . مؤسسة الرسالة . عمر حسن القيام  : دم له وحققه وعلق عليه    ق. الشاط
 .٣٣٥-٣٣٤/ ١: م، وراجع الذخرية٢٠٠٨/هـ١٤٢٩

  .٢/٢٣٩: الفروق )٢(
 .٢٠٥: منهاج الوصول إىل علم األصول )٣(
وقـال  ) ٢٨٦٧: (رواه اإلمام أمحد يف املسند بسنده عن عكرمة عن ابن عباس          ) ٤(

كتـاب  : ن، ورواه الدارقطين يف سننه عن أيب سعيد اخلدري        حديث حس : األرنؤوط
ال ضـرر   : باب. كتاب الصلح : ، ورواه البيهقي يف الكربى عنه أيضا      )٢٨٨(البيوع  

كتـاب  : ، ورواه ابن ماجه يف سننه عن عبادة بن الـصامت          )١١١٦٦(وال ضرار   
  ).٢٣٣١(من بىن يف حقه ما يضر جاره : باب. األحكام



 
 

٢٦

  .)١(كالم يف تقدمي املصلحة على النص بإطالق
حتدث الطويف عن أن األصل يف أفعال اهللا أا معللة تفضال من اهللا             

والتحقيق : "تعاىل، وليس وجوبا كما هو مذهب أهل السنة، مث قال         
فـع املكلفـني     معللة بعلل غائية تعود بن     - عز وجل    -أن أفعال اهللا    

  .)٢(" الستغنائه بذاته عما سواه- عز وجل -وكماهلم، ال بنفع اهللا 
 - عز وجـل  -إذا عرف هذا، فمن احملال أن يراعي اهللا      : "مث قال 

مصلحة خلقه يف مبدئهم ومعادهم ومعاشهم، مث يهمل مصلحتهم يف          
  . )٣("األحكام الشرعية؛ إذ هي أهم فكانت باملراعاة أوىل

 إال وهي تـشتمل  - عز وجل - آية من كتاب اهللا  ما من : "وقال
  . )٤("على مصلحة أو مصاحل

                                                 
 أنه ال يقدم املصلحةَ على النص القطعي، بل         : املصلحة والنص  خالصة مذهبه يف  ) ١(

 على  - عند تعارض النص الظين مع املصلحة        -حديثه عن النص الظين فقط، ويعمل       
التوفيق بينهما بكل السبل؛ ألن اجلمع واإلعمال أوىل من التعارض واإلمهـال، وإذا             

ظين تقدمي ختصيص وبيان،    استحال اجلمع من كل الوجوه قدم املصلحة على النص ال         
ال : "rمثل السنة مع القرآن الكرمي باعتبار أن األصل يف املصلحة نص لرسـول اهللا               

  ".ضرار وال ضرار
جنم الدين سليمان بن عبد القوي بن عبد الكرمي         . ٢٨: رسالة يف رعاية املصلحة   ) ٢(

. م الـسايح  أمحد عبد الرحي  . د: حتقيق ).هـ٧١٦: ت(الطويف احلنبلي املتويف سنة     
  .م١٩٩٣/هـ١٤١٣. الطبعة األوىل. القاهرة. الدار املصرية اللبنانية

  .٣٣: رسالة يف رعاية املصلحة )٣(
اإلشـارات  :  وانظر مواضع متفرقة من كتابـه      .٣٠: رسالة يف رعاية املصلحة    )٤(

  .اإلهلية إىل املباحث األصولية



 
 

٢٧

أمجع العلماء إال مـن  : "ونقل اإلمجاع على التعليل باملصلحة فقال  
ال يعتد به من جامدي الظاهرية على تعليل األحكام باملصاحل املرسلة،           

  . )١("ويف احلقيقة اجلميع قائلون ا
: ت( اإلسـالم ابـن تيميـة        قول شيخ : املطلب احلادي عشر  

  ):هـ٧٢٨
وأما اإلمام ابن تيمية فيبني سبب تشريع األحكام ومبىن الـشريعة           

إن الشريعة مبناها على حتصيل املصاحل وتكميلها، وتعطيـل         : "قائال
  .)٢("املفاسد وتقليلها، حبسب اإلمكان

إن اهللا مل يأمرنا إال مبا فيه صالحنا، ومل ينهنا إال عما فيه             : "وقال
سادنا؛ وهلذا يثين اهللا على العمـل الـصاحل، ويـأمر بالـصالح             ف

 إمنا حـرم علينـا      - سبحانه   -واإلصالح، وينهى عن الفساد؛ فاهللا      
اخلبائث ملا فيها من املضرة والفساد، وأمرنا باألعمال الصاحلة ملا فيها           

  .)٣("من املنفعة والصالح لنا
: كمة فقـال  بل أنكر أن يكون يف الشرع فعلُ مأموٍر ليس له ح          

                                                 
  .٣١-٣٠: رسالة يف رعاية املصلحة )١(
. مؤسـسة قرطبـة   . حممد رشاد سامل  . د: حتقيق. ٦/٧٢: النبويةمنهاج السنة   ) ٢(

: وانظـر . ٤/٣١٣، ٣/٥٢، ١/٣٧٥: وراجع يف هذا املعىن كـذلك     . الطبعة األوىل 
  .٣٠/١٩٣، و١٠/٥١٢: جمموع الفتاوى

  .٢٥/٢٨٢: جمموع الفتاوى) ٣(



 
 

٢٨

وأما فعل مأمور يف الشرع ليس فيه مصلحة وال منفعة وال حكمـة             "
  .)١("إال جمرد الطاعة واملؤمنون يفعلونه؛ فهذا ال أعرفه

  ):هـ٧٤٩: ت(قول أيب الثناء األصفهاين : املطلب الثاين عشر
بيـان  "أما األصفهاين الشافعي فله عدد من املـصنفات منـها           

ال بد للحكم من علة     : " على ذلك، فقال   أورد فيه اإلمجاع  " املختصر
لإلمجاع على أن أحكام اهللا تعاىل مقترنة بالعلة، وإن اختلفـوا يف أن             

وما (: اقتراا بالعلة بطريق الوجوب أو بطريق التلطف، ولقوله تعاىل        
فإنه يدل علـى أن     . )١٠٧: األنبياء( ) رحمةً لِّلْعالَِمني  أَرسلْناك ِإالَّ 

ال ختلو من علة؛ ألنه ظاهر يف التعميم، أي كون مجيع مـا             األحكام  
جاء به رمحة للناس؛ فلو كان مجيع األحكام، أو بعضها خاليا عـن             
العلة ملا كانت األحكام رمحة؛ ألن التكليف باألحكام من غـري أن            

 يكون مشقة وعـذابا، ولـو       -يكون فيها حكمة وفائدة للمكلف      
حلكم بالعلة، وعدم داللة اآلية عليه      سلمنا عدم اإلمجاع على اقتران ا     

 فثبوت احلكم بالعلة هو الغالب يف الشرع على ثبوته بدوا، وإمنا            -

                                                 
مقاصد : وللدكتور يوسف أمحد اليويب دراسة عن     . ١٤/١٤٦: جمموع الفتاوى ) ١(

ة عند ابن تيمية، ولعبد الرمحن القرضاوي رسالة أخرى عنه غـري مطبوعـة،              الشريع
دراسة : مجهور األصوليني  بني شيخ االسالم ابن تيميه و      ة مقاصد الشريع  ةنظري: بعنوان

. جامعة القاهرة . كلية دار العلوم  . مقارنه من القرن اخلامس ايل القرن الثامن اهلجري       
  .م٢٠٠٠



 
 

٢٩

غلب ثبوت احلكم بالعلة يف الشرع؛ ألن تعقل العلة يف احلكم أقرب            
إىل االنقياد والقبول من التعبد احملض، وحيمل احلكم فيما حنـن فيـه          

 فثبت أنه ال بـد للحكـم مـن          على الغالب إحلاقًا للفرد باألغلب؛    
  .)١("علة

وأبو الثناء هنا يربط العمل باملقاصد والتعليل بالرمحة، فاألحكـام          
اليت نعرف مقصدها، ويكون فيها حكمة وفائدة للمكلف تتمثل لنـا        

  .فيها الرمحة، واألخرى مشقة وعذاب
وقد يقصد باملشقة هنا أن يقوم املكلف بتنفيذ أحكام ال يعقل هلا            

ال يعرف الغاية منها؛ فإن معرفة احلكمة والفائدة يساعد على          معىن، و 
  .االمتثال واإلتقان

  ):هـ٧٥١: ت(قول ابن قيم اجلوزية : املطلب الثالث عشر
أما احملقق ابن القيم، فقد كان شديد االنتصار ملقاصد األحكـام           

مفتـاح  : "وإجرائها على حتقيق املصاحل واملقاصد، وخباصة يف كتابيه       
؛ حيث وصف يف األخري هذا الفقـه        "إعالم املوقعني "، و "ادةدار السع 

                                                 
مشس الدين أبو الثناء    . ١٠٩-٣/١٠٨: ر ابن احلاجب  بيان املختصر شرح خمتص   ) ١(

معهـد  . حممد مظهـر بقـا    . د: حتقيق. حممود بن عبد الرمحن بن أمحد األصفهاين      
مكـة  . مركز إحياء التراث اإلسـالمي    . البحوث العلمية وإحياء التراث اإلسالمي    

  .م١٩٨٦/هـ ١٤٠٦. الطبعة األوىل. املكرمة



 
 

٣٠

، فقد كان له    )١("الفقه احلي الذي يدخل القلوب بغري استئذان      : "بأنه
بأسرار التشريع العام، ومقاصد األحكام اجلزئية، كما       "اهتمام خاص   

  .)٢("امتاز بتوسعه يف فهم املعاين والعلل
:  ومن ال يدركـه، فيقـول      يقرر هذا املعىن مفرقا بني من يدركه      

ليس يف الشريعة حكم واحد إال وله معىن وحكمة، يعقله من عقله،            "
  . )٣("وخيفى على من خفي عليه

احلق أن مجيع أفعاله وشرعه هلـا       : "ويقول يف كالم مقارب لذلك    
حكم وغايات ألجلها شرع وفعل، وإن مل يعلمهـا اخللـق علـى             

  .)٤("تفاؤها يف نفسهاالتفصيل، فال يلزم من عدم علمهم ا ان
 كمـا أشـار     -ويشري إىل أن الشريعة رمحة وحكمة ومـصاحل         

إن الـشريعة مبناهـا     : " فيقول يف نص شهري    -األصفهاين قبل قليل    
وأساسها على اِحلكَم ومصاحل العباد يف املعاش واملعاد، وهي عـدل           

                                                 
، ويطلق على من يسلك     "فقه الفقه : "ه الزركشي ويسمي. ١/٦٣: إعالم املوقعني ) ١(

 .طبعة دار الكتب العلمية. ٥٢١-٤/٥٢٠: البحر احمليط". فقيه النفس: "هذا املسلك
خمـرب الدراسـات    . مسعودة علواش . د. النظر املقاصدي عند ابن قيم اجلوزية     ) ٢(

:  العدد الرابع  .اجلزائر. قسنطينة. جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية     . الشرعية
  .٢٠٠٥مارس /هـ١٤٢٦صفر . ٤٠/ ١
  .٢/٨٦: إعالم املوقعني )٣(
حممد بـن أيب    . ٢١٤: شفاء العليل يف مسائل القضاء والقدر واحلكمة والتعليل        )٤(

.  حممد بدر الدين أبو فراس النعساين احللـيب        :حتقيق .بكر أيوب الزرعي أبو عبد اهللا     
  .م١٩٧٨/ هـ١٣٩٨. بريوت. دار الفكر



 
 

٣١

كلها، ورمحة كلها، ومصاحل كلها، وحكمة كلها؛ فكـل مـسألة           
دل إىل اجلور، وعن الرمحة إىل ضدها، وعن املصلحة         خرجت عن الع  

إىل املفسدة، وعن احلكمة إىل العبث، فليـست مـن الـشريعة وإن       
أدخلت فيها بالتأويل؛ فالشريعة عدل اهللا بني عباده، ورمحتـه بـني            

 rخلقه، وظله يف أرضه، وحكمته الدالة عليه وعلى صدق رسـوله       
  .)١("أمت داللة وأصدقها

: يقرر أن شواهد ذلك يفـوق اآلالف؛ فيقـول        ويف موضع آخر    
ولو ذهبنا نذكر ما يطلع عليه أمثالنا من حكمة اهللا يف خلقه وأمـره              "

لزاد ذلك على عشرة آالف موضع، مع قصور أذهاننا ونقص عقولنا           
ومعارفنا وتالشيها وتالشي علوم اخلالئـق مجـيعهم يف علـم اهللا،            

ريـب وإال فـاألمر   كتالشي ضوء السراج يف عني الشمس، وهذا تق    
فوق ذلك، وهل إبطال اِحلكَم واملناسبات واألوصاف اليت شـرعت          
األحكام ألجلها إال إبطالٌ للشرع مجلة؟ وهل ميكن فقيها على وجه           
األرض أن يتكلم يف الفقه مع اعتقاده بطـالنَ احلكمـِة واملناسـبة             

ـ          ول والتعليل وقصد الشارع باألحكام مصاحلَ العباد؟ وجنايةُ هذا الق
             على الشرائع من أعظم اجلنايات؛ فإن العقـالء ال ميكنـهم إنكـار

                                                 
وذكر ابن القيم أنه ليس يف الشريعة شيء على خـالف           . ٣/٣: إعالم املوقعني ) ١(

  .٢/٣: انظر اإلعالم. القياس، وعقد فصالً كامالً لبيان ذلك



 
 

٣٢

  . )١("األسباب واحلكم واملصاحل والعلل الغائية

وهنا يربط ابن القيم بني العمـل مبقاصـد األحكـام اجلزئيـة             
عنا احلكمة  نـزوتصحيحها، أو عدم العمل مبقاصدها وإبطاهلا، فإذا        

  .ين إبطال الشريعة مجلةوالعلل واملقاصد عن األحكام، فذلك يع
 مملوآن من تعليل األحكام     rوالقرآن وسنة رسول اهللا     : "ويقول

باحلكم واملصاحل، وتعليل اخللق ما، والتنبيه على وجوه احلكم الـيت       
ألجلها شرع تلك اإلحكام، وألجلها خلق تلك األعيان، ولو كـان           

ا ولكنـه   هذا يف القرآن والسنة يف حنو مائة موضع أو مائتني لسقناه          
  .)٢("يزيد على ألف موضع بطرق متنوعة

  ):هـ٧٩٠: ت(قول الشاطيب : املطلب الرابع عشر
يف مطلع حديثه يف كتاب املقاصد قبل أن يشرع يف تقـسيمات            

وهي أن وضع   : مقدمة كالمية مسلمة يف هذا املوضع     : "املقاصد قال 
دعوى ال  الشرائع إمنا هو ملصاحل العباد يف العاجل واآلجل معا، وهذه           

بد من إقامة الربهان عليها صحة أو فسادا، وليس هذا موضع ذلك،            
                                                 

 حممـد   :حتقيق. ٢٠٥: شفاء العليل يف مسائل القضاء والقدر واحلكمة والتعليل       ) ١(
  .هـ١٣٩٨ .بريوت. دار الفكر. بدر الدين أبو فراس النعساين احلليب

حممد بـن أيب بكـر      . ٢/٢٢: مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة       )٢(
  .ت. د. بريوت. دار الكتب العلمية. أيوب الزرعي أبو عبد اهللا



 
 

٣٣

 أن  )١(وقد وقع اخلالف فيها يف علم الكالم، وزعم الفخـر الـرازي           
أحكام اهللا ليست معللة بعلة ألبتة، كما أن أفعاله كذلك، وأن املعتزلة            

ار اتفقت على أن أحكامه تعاىل معللة برعاية مصاحل العباد، وأنه اختي          
أكثر الفقهاء املتأخرين، وملا اضطر يف علم أصول الفقـه إىل إثبـات             
العلل لألحكام الشرعية، أثبت ذلك على أن العلل مبعىن العالمـات           

 ..املُعرفة لألحكام خاصة، وال حاجة إىل حتقيق األمر يف هذه املسألة          
 واملعتمد أمنا هو أنا استقرينا من الشريعة أا وضعت ملصاحل العبـاد           

  ".استقراء ال ينازع فيه الرازي وال غريه
مث أورد نصوصا تعليلية إلرسال الرسل، وخلق اخللق، والـشعائر          

إذا دل االستقراء على هذا، وكان يف مثـل هـذه           : "الكربى، مث قال  
القضية مفيدا للعلم، فنحن نقطع بأن األمر مستمر يف مجيع تفاصـيل            

  .)٢("الشريعة

                                                 
سبق إيراد رأي الرازي يف هذه املسألة، وهو خالف ما نسبه الشاطيب إليه هنـا،             ) ١(

ل القول بالتعليل مقدمة للقول بوجوب      والتحقيق أنه يرفض التعليل الفلسفي الذي جيع      
الصالح واألصلح على اهللا يف األفعال واخللق، أما التعليل األصويل الفقهي فقد أكـد              

الفقـه  : وراجـع . الرازي أنه متفَق على وجوده بني العقالء كما أرودنا عنه سابقًا          
-٤١: املقاصدي عند اإلمام الشاطيب وأثره على مباحث أصول التشريع اإلسـالمي          

م، ٢٠٠٩/هـ١٤٢٩. الطبعة األوىل . القاهرة. دار السالم . أحسن حلساسنة . د. ٤٨
  .طبعة مشهور. ، ومراجعه١١-٢/٩: وراجع هوامش املوافقات يف صفحات

  .طبعة مشهور. ١٣-٢/٩: املوافقات) ٢(



 
 

٣٤

شريعة أا شـرعت ملـصاحل العبـاد؛        املعلوم من ال  : "وقال أيضا 
فالتكليف كله إما لدرء مفسدة، وإما جللـب مـصلحة، أو هلمـا             

  .)١("معا
إذا ثبت أن الشارع قد قصد بالتشريع إقامـة املـصاحل           : "ويقول

األخروية والدنيوية، فذلك على وجه ال خيتل هلا به نظام، ال حبسب            
قبيل الضروريات  الكل وال حبسب اجلزء، وسواء يف ذلك ما كان من           

أو احلاجيات أو التحسينيات، فإا لو كانت موضوعة حبيث ميكن أن           
خيتل نظامها أو تنحل أحكامها، مل يكن التشريع موضـوعا هلـا؛ إذ           

 بأوىل من كوا مفاسد، لكن الشارع       - إذ ذاك    -ليس كوا مصاحل    
قاصد ا أن تكون مصاحل على اإلطالق، فال بد أن يكون وضـعها             

 ذلك الوجه أبديا وكليا وعاما يف مجيع أنواع التكليف واملكلفني           على
  .)٢("من مجيع األحوال، وكذلك وجدنا األمر فيها، واحلمد هللا

بل جعل استحقاق العاِلم أن يكون وريثًا لألنبياء منوطًـا مبـدى            
فإذا بلغ اإلنسان مبلغا، فهـم عـن        : "فقهه ملقاصد كل مسألة، قال    

ده يف كل مسألة من مسائل الشريعة، ويف كل بـاب           الشارع فيه قص  
لة نــز له م نــز من أبواا، فقد حصل له وصف هو السبب يف ت         

  .)٣(" يف التعليم والفتيا، واحلكم مبا أراه اهللاrاخلليفة للنيب 
                                                 

  .١/٣١٨: املوافقات) ١(
  .٢/٦٢: املوافقات) ٢(
  .٥/٤٣: املوافقات) ٣(



 
 

٣٥

ــدهلوي : املطلــب اخلــامس عــشر ــول ويل اهللا ال : ت(ق
  ):هـ١١٧٦

       زين يف هذا الـشأن      أما العالمة ويل اهللا الدهلوي، وهو من املرب- 
فقد كان له اهتمام خاص ذا املنحى، وكانـت دوافعـه لـذلك             

  .)١(إصالحية وعلمية
قـد يظـن أن األحكـام       : "قال يف مقدمة كتابه حجة اهللا البالغة      

الشرعية غري متضمنة لشيء من املصاحل، وأنه ليس بني األعمال وبـني            
بالشرائع كمثل سـيد    ما جعل اهللا جزاء هلا مناسبة، وأن مثل التكليف          

أراد أن خيترب طاعة عبده، فأمره برفع حجر أو ملس شجرة مما ال فائدة              
وهذا ظن فاسـد  . فيه غري االختبار، فلما أطاع أو عصى جوزي بعمله     

تكذبه السنة وإمجاع القرون املشهود هلا باخلري، ومن عجز أن يعـرف            
فإنه مل  ...ت منها أن األعمال معتربة بالنيات واهليئات النفسية اليت صدر       

ميسه من العلم إال كما ميس اإلبرة من املاء حـني تغمـس يف البحـر            
  .)٢("وخترج، وهو بأن يبكي على نفسه أحق من أن يعتد بقوله

                                                 
. خمرب الدراسات الـشرعية   . عبد القادر جدي  . د. ام الدهلوي املقاصد عند اإلم  ) ١(

/ ١: العـدد الرابـع   . اجلزائـر . قسنطينة. جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية     
  .٢٠٠٥مارس /هـ١٤٢٦صفر . ١٠٤-١٠١

مكتبـة  . شاه ويل اهللا أمحد بن عبد الرحيم الدهلوي       . ٥-١/٤: حجة اهللا البالغة  ) ٢(
  .هـ١٣٥٥. ةالقاهر. دار التراث



 
 

٣٦

: ت: (قـول حممـد اخلـضري بـك       : املطلب السادس عشر  
  )م١٩٢٧/هـ١٣٤٥

وأما الشيخ حممد اخلضري، فريجع اهتمامه ذا املنهج إىل اتصاله          
م حممد عبده الذي عرفه مبوافقات الـشاطيب؛ حيـث كـان            باإلما

اخلضري يدرس ويكتب مبنهج خمالف ملا كان عليـه األصـوليون،           
 مـا كتبتـه     - يعين حممد عبده     -فأحببت أن أعرض عليه     : "يقول

ليكون عندي من االطمئنان، فعرضته عليه، فقرأ كثريا منه، ونـاقش           
ته خريا، لكنه أشار علي     الطالب يف بعض مسائله، وأثىن على ما كتب       

أن أطالع كتاب املوافقات للشاطيب، وأمزج ما أملي بـشيء منـه؛            
ليكون يف ذلك لفت لطالب هذا العلم إىل معرفة أسـرار التـشريع             
اإلسالمي، فاستحضرت هذا الكتاب، وأخذت أطالعه مرات حـىت         
ثبتت يف نفسي طريقة الرجل، وجعلت آخذ منه الفكرة بعد الفكـرة   

  .)١( بني ما آخذه من كتب األصولألضعها
ويف موضع آخر بعدما ذكر آيات يف احلج والـصالة واجلهـاد            

وهذا القدر كـاٍف يف     : "والقصاص وغري ذلك، وبني مقاصدها، قال     
التنبيه على أن اهللا ما شرع شرعه إال ملا يترتب عليـه مـن مـصاحل         

                                                 
الطبعـة  . املكتبة التجارية الكـربى مبـصر     . حممد اخلضري . ١٣: أصول الفقه ) ١(

  .م١٩٦٩/هـ١٣٨٩. السادسة



 
 

٣٧

ـ             ان اإلنسان يف دنياه وآخرته، وإذا دل االستقراء علـى هـذا، وك
االستقراء يف هذه القضية مفيدا للعلم، فنحن نقطع بأن األمر مستمر           
يف مجيع تفاصيل الشريعة، ومـن هـذه اجلملـة ثبـت القيـاس              

  . )١("واالجتهاد
: ت: (قـول حممـد العزيـز جعـيط       : املطلب السابع عشر  

 )م١٩٧٠/هـ١٣٨٩

أما الفقيه واملفيت املالكي الذي لقب بشيخ اإلسالم حممد العزيـز           
ط، فهو من املهضومني يف الدرس املقاصدي رغم أن له كالمـا            جعي

  .مهما يستحق اإلبراز، وجهودا إصالحية مقاصدية جيب االهتمام ا
/ هـ١٣٥٥رمضان  (من ذلك مقاله الذي نشر مبجلة الزيتونة يف         

املقاصد الشرعية وأسـرار التـشريع، أو       : بعنوان) م١٩٦٣نوفمرب  
واحلكم الباطنة يف جزئياته، الذي قرر فيـه      القواعد العامة يف التشريع     

تشتت العلل واألسرار واملقاصد اجلزئية يف بطون الكتب الفقهية، ويف          
كتب التفسري، ومدونات شروح احلديث، وذكر مقاصـد الرسـالة          
الكربى من تزكية النفوس، وإزالة أوضار النقائص عنـها، وغـرس           

:  بن عاشـور كتابـه     الفضائل فيها، ولعل تأليف اإلمام حممد الطاهر      
                                                 

، وانظر ما بعدها حيث تفصيل القول يف مراتب املقاصـد،           ٣٠٠: أصول الفقه  )١(
  .ولعل اجلملتني األخريتني مستلهمتان من كالم الشاطيب الذي أسلفناه. ١٢: وانظر



 
 

٣٨

جاء استجابة لُألمنية اليت أعرب عنـها       " مقاصد الشريعة اإلسالمية  "
الشيخ جعيط يوم أن كتب مقاله هذا، وذكر فيه أنه مل يعثر يف تلك              
الثَّروة العلمية اهلائلة على كتاٍب جامٍع، جيمـع يف مطاويـه شـمل             

  .املقاصد الشرعية، ويفصح عن أسرار التشريع
وللشارع فيما يشرعه مقاصد وحكم إدراكُها هو       : "مما قال وكان  

الفقه يف الدين الذي يزيد املؤمن إميانا، وتتفاوت قوى النـاظرين يف            
: - عليه الصالة والسالم     -استيفاء حظوظها منه كما يرشد إليه قوله        

ليس العلـم بكثـرة     : إمنا أنا قاسم واهللا معٍط، وقول إمام دار اهلجرة        
وبنور هذا اإلدراك   . ا هو نور يقذفه اهللا يف قلب من يشاء        الرواية، وإمن 

أمكن للراسخني يف العلم ضبطُ أحكام اجلزئيات اليت توارت حبجاب          
اخلفاء لسكوت الشارع عنها، وختصيص العام بالقياس، وتقييد املطلق         
به، وتقدمي بعض األقيسة على بعض أخبار اآلحاد، وتعمـيم املعـىن            

ترجيح بعض األخبار املتعارضة على بعض،      بإلغاء خصوص اللفظ، و   
  .)١("ومتهيد قواعد الفقه

                                                 
)١ (لـد األول  . اجلزء الثالث : لة الزيتونية التونسية الشهرية   اعـدد رمـضان    . ا

. تصدرها هيئة من مدرسي جامع الزيتونـة املعمـور        . م١٩٣٦نوفمرب  / هـ١٣٥٥
  .حملمد العزيز جعيط. ١٣٠-١٢٤: املقاصد الشرعية وأسرار التشريع: مقال بعنوان

  



 
 

٣٩

: ت(قول حممد الطـاهر بـن عاشـور         : املطلب الثامن عشر  
  )م١٩٧٣/  هـ١٣٩٣

بن عاشور، فله كالم كـثري يف هـذا         اوأما اإلمام حممد الطاهر     
أنَّ لنا اليقني بـأنَّ     : ومجلة القول : "الباب، منه خالصة معربة؛ إذ قال     

لشريعة كلَّها مشتملةٌ على مقاصد، وهي حكـم ومـصاحل          أحكام ا 
  . )١("ومنافع

جعل اهللا هذه الشريعة مبنية على اعتبار احلكم والعلل اليت          : "وقال
هي من مدركات العقول ال ختتلف باختالف األمم والعوائد، وقـد           

 إال الذين ال يعتد مبخالفتـهم  -أمجع علماء اإلسالم يف سائر العصور     
ماء األمة مأمورون باالعتبـار يف أحكـام الـشريعة           على أن عل   -

  .)٢("واالستنباط منها
األصل يف األحكام الشرعية كلها قبول القياس عليها        : "وقال أيضا 

ما قامت منها معاٍن ملحوظة للشارع، فيجـب أن تكـون أنـواع             
  .)٣("األحكام اليت ال جيري يف مثلها القياس قليلة جدا

                                                 
  .٤٥: مقاصد الشريعة )١(
  .٨٨: مقاصد الشريعة) ٢(
ولعله يقصد بالقليل جدا هنـا املقـدرات واملكاييـل          . ١٠٥: مقاصد الشريعة ) ٣(

واألعداد وحنو ذلك، ويؤيد ذلك األمثلة اليت أوردها بعد ذلك، وسـيأيت احلـديث              
  .عنها



 
 

٤٠

ــشر ــع ع ــب التاس ــول : املطل ــي ق ــالل الفاس : ت(ع
  ):م١٩٧٤/هـ١٣٩٤

مل خيتلف أحد من املسلمني يف      : "أما األستاذ عالل الفاسي، فيقول    
أن الشريعة اإلسالمية قائمة على حكم ومقاصد؛ لرعايـة مـصلحة           
اخللق واللطف م، وحتسني أحواهلم يف معاشهم وفيمـا يثيبـهم يف            

ـ          ت إىل  معادهم؛ فكل حكم من األحكام الشرعية مربوط حبكمة دع
  .)١("تقريره

: ت(يوسـف حامـد العـامل       . قـول د  : املطلب العـشرون  
  ):م١٩٨٨/هـ١٤٠٩

إذا اسـتقرينا   : "وأما الشيخ الدكتور يوسف حامد العامل فيقـول       
موارد األحكام اليت جاء ا الكتاب والسنة وجدناها مجيعا ترمي إىل           

  . )٢("حتقيق مقاصد للشارع من تشريع تلك األحكام
: ت(قول حممد مـصطفى شـليب       : دي والعشرون املطلب احلا 

  ):م١٩٩٨
أما العالمة حممد مصطفى شليب فيتحدث عن مدى جهده الـذي           

                                                 
: مدخل يف النظرية العامة لدراسة الفقه اإلسالمي ومقارنته بالقـانون األجـنيب           ) ١(

طبعة مؤسسة  . ة عبد الرمحن بن العريب احلريشي     إعداد ومراجع . عالل الفاسي . ١٩٢
مقاصد الـشريعة   : م، وانظر كذلك  ٢٠٠٢/هـ١٤٢٣. الطبعة الثانية . عالل الفاسي 

  .١٤٢: اإلسالمية ومكارمها
املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، والـدار      . ٨٦: املقاصد العامة للشريعة اإلسالمية    )٢(

 .هـ١٤١٥. ة الثانيةالطبع. الرياض. العاملية للكتاب اإلسالمي



 
 

٤١

بذله يف مطالعة التعليل يف آيات التشريع وأحاديثه، وفتاوى الصحابة          
ومن بعدهم متجردا عن مذاهب األصـوليني وقيودهـا، ومتجنبـا           

الـشريعة األوىل،   االصطالح واملصطلحني؛ حيث انتقل إىل كتـب        
فألفيت طريقة أخرى غري ما نراه يف كتب األصول، رأيـت           : "يقول

األحكام تدور حول املصاحل، ومناطُ احلكم أو اإلفتاء هو ما يترتـب            
على األمر من صالح وفساد، وأن املصلحة نالت القـسط الـوفري،            

  .)١("وتربعت يف مكاا الالئق ا عند هؤالء
شرع أحكامه ملقاصد عظيمـة، جلبـت       إن اهللا سبحانه    : "وقال

للناس مصاحلهم، ودفعت عنهم املفاسد، وأنه سبحانه أبـان مـا يف            
بعض األفعال من املفاسد حثا على اجتناا، ومـا يف بعـضها مـن              

الـذين أنكـروا    : املصاحل ترغيبا يف إتياا، ويف هذا رد على طائفتني        
صروه على األوصاف   التعليل من أساسه، والذين اعترفوا به ولكنهم ق       

الظاهرة، ومنعوه باملصلحة وما يترتب علـى األمـر مـن نفـع أو              
  .)٢("ضرر

كل تشريع من التشريعات له مقاصده العامة اليت قـصد          : "وقال
فما من فعل أمر به الشارع أو أذن فيه         ...الشارع حتقيقَها من تشريعه   

ـ              ان إال وكان يترتب عليه نفع غالب، وما من فعل ى عنـه إال وك
  .)٣("يترتب عليه ضرر غالب

                                                 
 .٦: تعليل األحكام) ١(
  .١٢٩: وانظر صفحة. ٢٢: السابق) ٢(
  .٥١١: أصول الفقه اإلسالمي) ٣(



 
 

٤٢

 شـرعت لعلـل وحكـم       - أي اإلسالم    -إن أحكامه   : "وقال
فإذا كانت املصلحة اليت شرع هلا احلكم       ...صرحت النصوص ببعضها  

دائمة ال تتغري فال يتغري احلكم أبدا؛ لعدم وجود ما يقتضي التغـيري،             
م معهـا،   وإذا ثبت أا تتغري تبعا لتغري الظروف واألحوال تغري احلك         

وإال مل تكن مثة فائدة من شرعيته، ومن هنا منع عمر بن اخلطـاب               
  .)١("سهم املؤلفة قلوم

: ت(قول حممد بن الصاحل العثـيمني       : املطلب الثاين والعشرون  
  ):م٢٠٠١/هـ١٤٢١

 وهللا  -إننا نـؤمن    : "أما الشيخ حممد بن الصاحل العثيمني، فيقول      
واحلكمة تقتضي فعلَه، وال ينـهى       أن اهللا ال يأمر بشيء ِإال        -احلمد  

  .)٢("عن شيء إال واحلكمة تقتضي تركَه
والشرع ال يأمر بالعبث، بل ال يأمر إال مبا فيه املـصلحة            : "وقال
  . )٣("واحلكمة

  

                                                 
حممـد  . ٦٤: املدخل يف التعريف بالفقه اإلسالمي وقواعد امللكية والعقود فيـه         ) ١(

  .م١٩٦٢/هـ١٣٨٢. مصر. مطبعة دار التأليف. مصطفى شليب
حممد بن صـاحل بـن حممـد        . ٣٠٨-١/٣٠٧: تقنعشرح املمتع على زاد املس    ) ٢(

  .هـ١٤٢٢/١٤٢٨. الطبعة األوىل. دار ابن اجلوزي. العثيمني
مع مالحظة أن الشيخ يف أحيان كثرية يعلل مبجـرد ورود           . ٣١٦/ ١٤: السابق) ٣(

، ٢/٢٤٤،  ٢/٢٢٤،  ١/٣٠٧: راجـع مـثال املـصدر نفـسه       . النص من الشارع  
كمة يف هذه املواضع هي جمرد أمر       فاحل. ٢٣٦-١١/٢٣٥،  ١٣٢-٥/١٣١،  ٤/١١٥

  .اهللا ورسوله



 
 

٤٣

  :قول الدكتور يوسف القرضاوي: املطلب الثالث والعشرون
إن اجلمهـرة   : "أما شيخنا الدكتور يوسف القرضـاوي فقـال       

اء األمة من السلف واخللف متفقون على أن أحكام         العظمى من علم  
 معللة، وأن هلا مقاصد يف كل ما شرعته، وأن          - يف مجلتها    -الشريعة  

هذه املقاصد والعلل واحلكم معقولة ومفهومة يف اجلملة، بل معقولـة          
ومفهومة تفصيالً، إال يف بعض األحكام التعبدية احملضة، واليت كـان           

١("ا أال يعرف تفصيل ما وراءها من أسرارمن احلكمة املعقولة أيض(.  
ومن استقرأ أحكام هذه الشريعة احملمدية، وتأمـل مـا          : "مث قال 

عللت به يف القرآن والسنة، تبني له أا قَصدت إىل إقامـة مـصلحة            
اخللق يف كل ما شرعته، حىت العبادات نفسها روعيت فيها مـصلحة      

قـه، ال تنفعـه طاعتـهم       املكلفني؛ إذ اهللا تعاىل غين عن عبادة خل       
وشكرهم، وال تضريه معصيتهم وكفرهم، وإمنا يعود ذلـك إلـيهم           

  .)٢("أنفسهم
كل ما شرعه اهللا تعاىل من العبادات واملعـامالت،         : "وقال أيضا 

فإمنا شرعه حلكمة ومصلحة، علمها مـن علمهـا، وجهلـها مـن        
                                                 

. مكتبة وهبـة  . يوسف القرضاوي . د .٥٧: مدخل لدراسة الشريعة اإلسالمية   ) ١(
  .بدون تاريخ. القاهرة

: السياسة الشرعية يف ضوء نصوص الشريعة ومقاصـدها       : ، وراجع ٥٨: السابق) ٢(
ـ ١٤٢٦. ةالطبعة الثاني . القاهرة. مكتبة وهبة . له أيضا . ٢٣٢-٢٣١ م، ٢٠٠٥/هـ

-٧٧،  ١١: ودراسة يف فقه مقاصد الشريعة بني املقاصد الكلية والنصوص اجلزئيـة          
  .م٢٠٠٦/هـ١٤٢٧. الطبعة األوىل. القاهرة. دار الشروق. ٧٨



 
 

٤٤

  .)١("جهلها
  :طه جابر العلواين. قول د: املطلب الرابع والعشرون

وأما الدكتور طه جابر فياض العلواين، فيقول مؤيدا مسلك علمـاء    
إن لكل حكم وظيفـة يؤديهـا، وغايـة         : "املسلمني على مر العصور   

 يعمل إلجيادها، ومقصدا يستهدفه،     - ظاهرة أو كامنة     -حيققها، وعلة   
  .كل ذلك من أجل جلب مصلحة لإلنسان، أو دفع مضرة عنه

 واحلكم والغايـات والعلـل قـد        كما أوضحوا أن هذه املقاصد    
تشتمل عليها نصوص الكتاب والسنة أحيانا، وقد يصل إليها العلماء          
ويكشفون عنها باالجتهاد يف فهم الكتاب والـسنة وسـائر أدلـة            
األحكام اليت بنيت عليها اجتهادا مشوليا كامالً يؤدي إىل اسـتخراج           

تتحقق مـن كـل     مناط احلكم وتنقيحه وحتقيقه لتتضح املصاحل اليت        
حكم، واملفاسد اليت تدرأ به، وحددوا املسالك املوصلة إىل الكشف          

  .)٢("عن تلك املقاصد وفهم املصاحل وحتديد العلل
  :قول الدكتور أمحد الريسوين: املطلب اخلامس والعشرون

وأما شيخنا الدكتور أمحد الريسوين فبعد أن حتدث عن القاعـدة           
                                                 

، وهذا كالم يتفق متاما مع كالم اإلمام ابن         ٢٠٤: دراسة يف فقه مقاصد الشريعة    ) ١(
  .القيم الذي أسلفناه

الطبعـة  . بـريوت . دار اهلادي . طه جابر العلواين  . د. ١٢٣: مقاصد الشريعة ) ٢(
م، وراجع تقدميه لنظرية املقاصد عند اإلمـام الـشاطيب          ٢٠٠٥/هـ١٤٢٦. الثانية

  .٧: للريسوين



 
 

٤٥

كل ما يف الشريعة معلـل      : "ي، وهي األوىل من قواعد الفكر املقاصد    
، وأورد كالم بعض األصوليني وعلق عليـه،   "وله مقصوده ومصلحته  

 مجيـع أحكـام الـشريعة معللـة         -١: واملقصود عندي هو  : "قال
 خفاء احلكمة واملقصد على البعض ال مينع        -٢. مبقاصدها ومصاحلها 

 البحث يف احلكـم واملقاصـد       -٣. انقداحهما وانكشافهما آلخرين  
  .)١("اخلفية أو املختلف فيها ال يتوقف، بل ال بد أن يستمر وأن يتقدم

: ويقول بعد أن حتدث يف مشول التعليل االت الـشريعة كافـة           
وهكذا يظهر جليا أن ِعلِّية أحكام الشريعة أمـر مطّـرد يف كافـة             "

ااالت وكافة التكاليف واألحكام، وأن هذا االطراد حاصل حىت يف          
فضالً عن أحكام املعامالت والعادات، كما يظهر جبـالء         العبادات؛  

 مـصاحل الـدنيا     - يف آٍن واحـد      -أيضا أن أحكام الشريعة تراعي      
ومصاحل اآلخرة، فما من حكم شرعي أو تكليف شرعي إال وهـو            

  .)٢("متضمن هلما معا، ومعلَّل ما معا
  :عبد ايد النجار. قول د: املطلب السادس والعشرون

كل تشريع بصفة عامـة     : "الدكتور عبد ايد النجار فيقول    وأما  
إمنا يشرع من أجل حتقيق غاية تتعلق حبياة اإلنسان الذي من أجلـه             

                                                 
  .٣٨-٣٧: الفكر املقاصدي )١(
  .٤٩-٤٨: مدخل ملقاصد الشريعة) ٢(



 
 

٤٦

كان التشريع، فإن املقصود مبقاصد الـشريعة اإلسـالمية ميكـن أن     
يتحدد بأنه هو الغاية اليت من أجلها وضعت تلك الشريعة يف كلياا            

ري حياة اإلنسان املُشرِع له على ما فيه خريه         وجزئياا متحرية أن جت   
  .)١("وصالحه
لكل حكم من األحكام الدينية مقصد يهدف إىل حتقيقه         : "ويقول

يف حياة الناس، وبتحققه يف الواقع تتحقق لإلنسان منفعة، أو تـدرأ            
عنه مفسدة، والرابطة بني احلكم، وبني مقصده، رابطة تالزم علـى           

 من حكم إال له مقصد إليه يفضي، ومن أجله          مستوى التجريد، فما  
  .)٢("وضع

  :نور الدين اخلادمي. قول د: املطلب السابع والعشرون
وللدكتور نور الدين بن خمتار اخلادمي كالم يؤيد ما حنن بصدده؛           

األحكام الشرعية عند مجاهري العلمـاء مجلـة وتفـصيالً          : "إذ يقول 
مصاحل اخللق وإسعادهم   متضمنة ملقاصدها وأغراضها، ومنطوية على      

يف الدارين، سواء كانت هذه املقاصد حكما ومعاينَ جزئية تفصيلية،          
أم كانت مصاحل ومنافع كلية عامة، أم كانت مسات وأغراضا كربى           

                                                 
ر الغـرب   دا. عبـد ايـد النجـار     . د. ١٦: مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة    )١(

  ..م٢٠٠٦. الطبعة األوىل. بريوت. اإلسالمي
)٢ (العدد رقم. سلسلة كتاب األمة. ٢/٩٥: يالًنـزا وتيف فقه التدين فهم) :٢٣.(  



 
 

٤٧

  .)١("حتيط بأبواب وأحكام شىت
الشريعة اإلسالمية معللة حبكم مقصودة ومصاحل حممودة،       : "وقال

 وإخراج الناس من الظلمات إىل النور،       فقد جاءت لتحقيق عبادة اهللا،    
وإصالحهم وإسعادهم يف الدنيا واآلخرة، وهذا القـول هـو قـول        
مجهور العلماء والفقهاء واألصوليني واحملدثني واملفسرين واملـتكلمني        

  .)٢("والفالسفة، وغريهم
وحىت يف ااالت اليت يظن أا غري معقولة املعـىن علـى حنـو              

فهي معللة على التفصيل أحيانا، مع تفاوت يف        العبادات واملقدرات،   
مراتب التعليل ودرجات احلكمة، وهي كذلك معللة علـى اجلملـة           
باندراجها ضمن عموم املنظومة وكربيات القواعد، وبإفـضائها إىل         

  .)٣(بعض املقاصد املعقولة
  :نتائج مستخلصة من أقوال العلماء: املطلب الثامن والعشرون

 أن ما سبق من أقوال للعلماء قـدميا         -قول   بعد هذه الن   -نؤكد  
وحديثًا ال يعرب عن استقراء تام لكل من قال، وال لكل ما قيل، وإمنا              
هي مناذج وأمثلة فقط من عصور خمتلفة حىت عصرنا احلاضر، للتدليل           

                                                 
  .٢/٢٩، و١/٥٧:االجتهاد املقاصدي) ١(
مكتبـة  . نور الدين بن خمتار اخلـادمي     . د. ٤٨، و ٤٥: علم املقاصد الشرعية  ) ٢(

  .م٢٠٠١/هـ١٤٢١. ألوىلالطبعة ا. الرياض. العبيكان
  .٢/٣٢: االجتهاد املقاصدي) ٣(



 
 

٤٨

على شيوع الفكرة، وشبه اإلمجاع عليها، وإال فال نستطيع استقصاء          
كل من قال، ولعل يف االطـالع علـى         األقوال كلها، وال أن نورد      

موسوعة الدليل اإلرشادي إىل مقاصد الشريعة اإلسالمية الذي أعده         
أستاذنا الدكتور حممد كمال إمام، بأجزائه الـستة حـىت اآلن، مـا         

  .يسعف من يريد القيام ذه املهمة
  :ننتهي من أقوال األصوليني يف هذه املسألة إىل عدد من احلقائقو

 ما يف الشريعة إمنا شرع حلكم ومقاصـد ومعـاٍن            أن كل  :أوال
  .معقولة، علمها من علمها، وجهلها من جهلها

 أن عدم ظهور املقصد للبعض ال يعين خفاءه على الـبعض            :ثانيا
  .اآلخر

 أنه ال يعرف مأمور يف الشرع ليس فيه مصلحة وال منفعـة             :ثالثا
  .وال حكمة

ال يدل على العلم     أن عدم ظهور مقصد حلكم ما حاضرا،         :رابعا
بعدم العلم وال عدم الوجود، وإمنا يدفعنا مستقبالً ملزيد من البحـث            
والتحري والتناقش والتحاور دون توقف، وقد يتهيأ للمفضول ما ال          

  .يتهيأ للفاضل، ولكل جمتهد نصيب
 إبطال اِحلكَم واملناسبات واملقاصد واألوصـاف الـيت         :خامسا

طاالً للشرع مجلة، وجناية عظيمـة      شرعت األحكام ألجلها يعترب إب    



 
 

٤٩

على األحكام الشرعية؛ فإن العقالء ال ميكنـهم إنكـار األسـباب            
  .واحلكم واملصاحل والعلل الغائية

 أن األحكام اليت نعرف مقصدها، ويكون فيها حكمـة          :سادسا
وفائدة للمكلف تتمثل لنا فيها الرمحة، ويزيد ذلك من متثلها وإتقاا           

  .يكون التزامنا ا أقوى، واألخرى مشقة وعذابواملداومة عليها، و
أن العبادات احملضة شرعت ملصاحل وحكـم ومقاصـد،         : سابعا

وبعض اجلزئيات اليت ال يعرف هلا معىن معقول فيها، كان من احلكمة            
أيضا أال يعرف تفصيل ما وراءها من أسرار، رغم أا مجيعا روعيت            

 غين عن عبادة خلقه، ال تنفعه       فيها مصلحة املكلفني؛ إذ إن اهللا تعاىل      
طاعتهم وشكرهم، وال تضره معصيتهم أو كفرهم، وإمنا يعـود ذك           

  .إليهم أنفسهم
 

* * *  
ولكن هذه اجلزئيات العبادية احملضة، هل يسعنا فيها االسـتنجاد          
بعموم مقصدية االبتالء فيها واالختبار والتعبد واالمتثال والقيام حبـق   

فكري والنظر، أم أن هلا مقاصـد واضـحة         شكر اهللا، دون إعادة الت    
ومضطردة تناط عندها أحكامها، ويجتهد يف نوازهلا بناء على نـوط           
احلكم ا؟ أم أا ال تسمى مقاصد بل أسـرارا وحكمـا ومعـاين              
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وحماسن؛ فال ينطبق عليها املقصد باصطالحه يف هذه الدراسة؟ وهل          
؟ هـذا    وال معللـة   عقولةتعبدية العبادات وتوقيفيتها يعين أا غري م      

  .موضوع احلديث يف املبحث اآليت
* * *  
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  المبحث الثاني
  ي العباداتالتعبد والتعليل ف

  
، "األصل يف العبادات التوقيـف    "، و "األصل يف العبادات التعبد   "
  .اخل"...العبادات ال تعلل"، و"القياس ال يدخل العبادات"و

 يف كتـب     منتـشرة  - أو القواعد بـاألحرى      -هذه العبارات   
األصوليني انتشارا واسعا حىت صارت إمجاعا أو شبه إمجاع، وأقـام           

خـصومة بـني التعبـد      من حيث الظاهر     - أو يكاد    - كثري منهم 
ومعقولية التشريع عموما، ويف جمال العبادات على وجه خـاص، أو           

 -بني التوقيف والبحث عن علل ومقاصد للعبادات، وقال بعـضهم           
بحث عن مقاصد للعبادات خمالف لطريقة السلف        إن ال  -كما سيأيت   

ينبغي أن نـسلم لألنبيـاء تـسليم        : الصاحل، وقال أبو حامد الغزايل    
، العميان إىل املبصرين، وتسليم املرضى املتحريين إىل األطباء املشفقني        

بل ذهب ابن تيميـة إىل أن        ...)١(!!وليس للعقل وراء ذلك من دور     

                                                 
حممد : حتقيق. أبو حامد حممد بن حممد بن حممد الغزايل       . ٥٨: املنقذ من الضالل  ) ١(

وكمـا أن أدويـة     : "وقال. د ت . د ط  .لبنان. بريوت. املكتبة الثقافية . حممد جابر 
بضاعة العقل، بل جيب    البدن تؤثر يف كسب الصحة خباصية فيها ال يدركها العقالء ب          

فيها تقليد األطباء الذين أخذوها من األنبياء، الذين اطلعوا خباصية النبوة على خواص             
األشياء، فكذلك بان يل، على الضرورة، بأن أدوية العبادات حبـدودها ومقاديرهـا             

 =احملدودة املقدرة من جهة األنبياء، ال يدرك وجه تأثريها ببضاعة عقل العقالء، بـل             
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ا حكمة فقـد حتـامق وجتاهـل        ل هل من أراد أن يستنبط بطريق العق     
  .)١(!!جدا

  :أقوال لألصوليني بتعبدية العبادات وتوقيفيتها: املطلب األول
لألصوليني والفقهاء نصوص حول توقيفية العبادات، وأا تعبدية،        

 تعبديتـها وتوقيفيتـها خماصـما       - أو كثري منهم     -وجعل بعضهم   
صد، وتوقيفيـةُ العبـادات   للبحث والنظر يف املصاحل أو العلل أو املقا     

اع فيه بل هـو     نـزمبعىن أن يكون ورودها موقوفًا على الشارع ال         
الواجب ومقتضى العقيدة الصحيحة، وكذلك بعد التعبـد فيهـا ال           
                                                                                                

.  فيها تقليد األنبياء الذين أدركوا تلك اخلواص بنور النبوة، ال ببضاعة العقـل             جيب=
وكما أن األدوية تركب من أخالط خمتلفة النوع واملقدار، وبعضها ضعف البعض يف             
الوزن، فال خيلو اختالف مقاديرها عن سر هو من قبيل اخلواص، فكذلك العبـادات              

حىت إن الـسجود     فعال خمتلفة النوع واملقدار   اليت هي أدوية داء القلوب، مركبة من أ       
ضعف الركوع، وصالة الصبح نصف صالة العصر يف املقدار، وال خيلو عن سر إهلي              

 أطبـاء   - عليهم السالم    - فاألنبياء   :وعلى اجلملة .. ..فيها، يقتضيها بطريق اخلاصية   
بالتـصديق  أمراض القلوب، وإمنا فائدة العقل وتصرفه، إن عرفنا ذلك، وشهد للنبوة            

ولنفسه بالعمى عن درك ما يدرك بعني النبوة، أخذ بأيدينا وسـلمنا إليهـا تـسليم               
العميان إىل العميان إىل العقائدين، وتسليم املرضى املتحريين إىل األطباء املـشفقني،            
فإىل ههنا جمرى العقل وخمطاه، وهو معزول عما بعد ذلك، إال عن تفهم مـا يلقيـه              

  .٥٩-٥٨:  من الضاللاملنقذ". الطبيب إليه
إبراهيم : حتقيق. لشيخ اإلسالم ابن تيمية   . ١٥١: شرح العقيدة األصفهانية  : انظر) ١(

هـ، وهذه العبارة نـسبها     ١٤١٥. الطبعة األوىل . الرياض. مكتبة الرشد . سعيداي
، وهي  "املنقذ من الضالل  "يوسف القرضاوي أليب حامد الغزايل يف       . سهوا شيخنا د  
. ٢٠٧هـامش ص    : ه مقاصد الـشريعة   انظر دراسة يف فق   .  يف املنت  البن تيمية كما  

  .يوسف القرضاوي.د
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يغيب حبال من األحوال، لكن أن يحجب التوقيف أو التعبد البحثَ           
  !..عن املصاحل والعلل واملقاصد، فهذا الذي فيه نظر

وإمنا اعتربنا املصلحة يف املعـامالت وحنوهـا دون         : "ويفقال الط 
العبادات وشبهها؛ ألن العبادات حق الشرع خاص بـه، وال ميكـن           
            ا، إال من جهته، فيأيت به العبدا ومكانا وكيفًا، وزمانمعرفة حقه كم
على ما رسم سيده، وألن غالم أحدنا ال يعد مطيعا خادما له إال إذا              

له سيده، أو فعل ما يعلم أنه يرضيه، فكذلك هاهنـا؛           امتثل ما رسم    
 -وهلذا ملا تعبدت الفالسفة بعقوهلم، ورفضوا الشرائع أسـخطوا اهللا           

  .)١(" وضلوا وأضلوا-عز وجل 
األصل يف العبادات بالنسبة إىل املكلَّف التعبـد        : "وقال الشاطيب 

تعبـد  ويعلل كون األصل يف العبـادات ال  ". دون االلتفات إىل املعاين   
أن الشارع مل يِقـم دلـيالً       : االستقراء، والثاين : األول: بأمور ثالثة 

واضحا على التوسعة يف وجوه التعبد مبا حد وما مل حيد، مث قال عن              
أن وجوه التعبدات يف أزمنة الفترات مل يهتِد إليها العقـالء           : "الثالث

                                                 
جنم الدين سليمان بن عبد القوي بـن عبـد          . ٢٧٩: التعيني يف شرح األربعني    )١(

. أمحد حاج حممد عثمان   : حتقيق). هـ٧١٦: ت(الكرمي الطويف احلنبلي املتويف سنة      
. الطبعـة األوىل  . كـة املكرمـة   واملكتبـة املكيـة مب    . بـريوت . مؤسسة الريـان  

، وهـذا كـالم     ٤٧،  ٢٧: رسالة يف رعاية املصلحة   : وراجع. م١٩٩٨/هـ١٤١٩
 ! على بطالن مته بتقدمي املصلحة على النص بإطالق- نوع إيقاف -يقفك 
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ل اهتداءهم لوجوه معاين العادات؛ فقد رأيت الغالب فـيهم الـضال          
واحلجة ها هنا هي اليت أثبتها الشرع       ... فيها، واملشي على غري طريق    

يف رفع تكليف ما ال يطاق، واهللا أعلم، فإذا ثبت هذا؛ مل يكن بـد               
من الرجوع يف هذا الباب إىل جمرد ما حده الشارع، وهـو معـىن              
التعبد؛ ولذلك كان الواقف مع جمرد االتباع فيـه أوىل بالـصواب،            

  .)١("ة السلف الصاحلوأجرى على طريق
العبادات مبناها على التوقيف واالتباع ال على       : "ويقول ابن تيمية  

ويقول . )٣("األصل يف العبادات التوقيف   : "وقال. )٢("اهلوى واالبتداع 
ويقول ابـن العـريب     . )٤("والعبادات مبناها على االتباع   : "ابن القيم 
ويقول أبو حامد   . )٥("ال جيري فيها تعليل حبال    ...العبادات: "املالكي
املقدرات يف أعداد الركعات، ونصب الزكوات، ومقـادير        : "الغزايل

                                                 
  .طبعة مشهور. ٥١٩-٢/٥١٣: املوافقات) ١(
 .، وما بعدها١/٨٠، و٥١١-٢٢/٥١٠: جمموع الفتاوى )٢(
أمحد بن عبد احلليم بن تيميـة احلـراين أبـو           . ١١٢:  النوارنية الفقهية  القواعد) ٣(

 .هـ١٣٩٩. بريوت. دار املعرفة. حممد حامد الفقي: حتقيق. العباس
حممد بن أيب بكر أيوب الزرعـي       . ١/١٨١: إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان     )٤(

. بـريوت .  املعرفـة  دار. حممد حامد الفقي  : حتقيق. أبو عبد اهللا املعروف بابن القيم     
  .م١٩٧٥/هـ١٣٩٥. الطبعة الثانية

بن العـريب املعـافري   اللقاضي أيب بكر . ١٣٤-١٣٢: احملصول يف أصول الفقه  )٥(
. دار البيـارق  .  حسني علي اليدري، وسعيد فـودة      :حتقيق. هـ٥٤٣: ت. املالكي
 .م١٩٩٩/ هـ١٤٢٠. عمان
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احلدود والكفارات، ومجيع التحكمات املبتدأة اليت ال ينقـدح فيهـا    
  .)١("معىن، فال يقاس عليها غريها؛ ألا ال تعقل علتها

الغالب على العبادات التعبد، ومأخـذها      : "ويقول ابن دقيق العيد   
العبادات إمنا تفعل على الرسـم      : "ويقول العظيم آبادي  . )٢("وقيفالت

: وقال زكريـا األنـصاري    . )٣("الوارد دون نظر إىل شيء من املعىن      
: الـشافعي : "ويقول املقَّري . )٤("تباِع الِْعباداِت على ِرعايِة اال    مبنى"

  . )٥("األصل يف العبادات مالزمة أعياا وترك التعليل

                                                 
  .٣٢٦: املستصفى من علم األصول )١(
تقي الدين أبو الفتح حممد بن      . ١/١٢٢: م شرح عمدة األحكام   إحكام األحكا  )٢(

: حتقيق. هـ٧٠٢: ت. علي بن وهب بن مطيع القشريي، املعروف بابن دقيق العيد         
/ هـ١٤٢٦. الطبعة األوىل . مؤسسة الرسالة . مصطفى شيخ مصطفى، ومدثر سندس    

  .م٢٠٠٥
ظيم آبادي أبـو    حممد مشس احلق الع   . ١/٦٧: عون املعبود شرح سنن أيب داود      )٣(

ـ ١٤١٥. الطبعة الثانية . بريوت. دار الكتب العلمية  . الطيب حتفـة  : وانظـر . هـ
حممد عبد الـرمحن بـن عبـد الـرحيم          . ١/٣٣: األحوذي بشرح جامع الترمذي   

  .بريوت. دار الكتب العلمية. هـ١٣٥٣: املباركفوري أبو العال الوفاة
: يا األنـصاري الوفـاة    زكر. ١/٢٢٤: أسىن املطالب يف شرح روض الطالب     ) ٤(

. الطبعـة األوىل  . بريوت. دار الكتب العلمية  .  حممد حممد تامر   .د: حتقيق. هـ٩٢٦
حاشية إعانة الطالبني على حل ألفاظ فـتح املعـني          : وانظر. م٢٠٠٠/ هـ١٤٢٢

. بن السيد حممد شـطا الـدمياطي  أيب بكر . ٢/٢٦: ني مبهمات الدينلشرح قرة الع 
  .بريوت.  للطباعة والنشر والتوزيعدار الفكر. هـ٩٩٩: الوفاة

 :حتقيق ودراسة . أبو عبد اهللا حممد بن حممد بن أمحد، املقري        . ١/٢٩٧: القواعد) ٥(
معهد البحوث العلمية وإحياء التراث اإلسالمي جبامعة أم        . أمحد بن عبد اهللا بن محيد     

 .ت. د. الطبعة األوىل. مكة املكرمة. القرى
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  :التحقيق يف هذه األقوال: ب الثايناملطل
ما سبق من أقوال يف مبىن العبادات على التعبد والتوقيـف هـي             
مناذج فقط على سبيل املثال ال احلصر، ولو استقصينا أقوال سـادتنا            
األصوليني ملا انتهينا إىل حد، وملا وجدنا كثري اختالف بـني مـا مل              

  .نورده وما أوردناه
 األقوال تتناقض مـع أقـواهلم الـيت         وقد يلوح للقارئ أن هذه    

أوردناها عنهم سلفًا يف أن مبىن الشريعة على احلكم ومصاحل العبـاد            
يف املعاش واملعاد، وأن هذا مستمر يف تفاصيل الشريعة، كمـا هـو             
مستقر فيها من حيث اجلملة؛ وذلك عرب االسـتقراء وغـريه مـن             

  .املسالك اليت أفادت العلم القطعي
 يف هذه األقوال فيه نظر، وحماولة التوفيق بـني          والقول بتناقضهم 

، فتحمل أقـواهلم     ممكنةٌ  متناقضةً - بادي الرأي    -آرائهم اليت تبدو    
إنه على احملامل احلسنة؛ اقتداًء بالسلف الصاحل، وجريا على سننهم؛ ف         

 اإلسالمية أال حنمل قوالً على      داب الشرعية واألخالق  مما استقر يف اآل   
  .د له يف اخلري حممالًحممل سيئ وحنن جن

 وهللا تعاىل العلم واحلكمة واحلجـةُ       -واملقصود من كالمهم هنا     
أننا ال نصدر يف عبادة من العبادات إال عمـا شـرعه اهللا              -البالغة  

تعاىل، فإن اهللا ال يعبد إال مبا شرع، وإال سيكون البديل املباشر هـو              
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  .اتباع اهلوى، واختاذ أنداد من دون اهللا
ا حني يقولون بتوقيفية العبادات أو تعبديتـها ال ينفـون           وعلماؤن

بذلك معقوليتها، وخباصة من حيث أصلها مجلةً، بل األمر على غـري            
  .ذلك متاما، وإال لكان هناك تناقض بالفعل بني أقواهلم

 :ويقدم لنا شيخ اإلسالم ابن تيمية تفسريين لقوهلم بالتعبد فيقول         
  :كم تعبد فله تفسريانوإذا قال بعض الفقهاء هذا احل"

أن يكون احلكم شرع ابتالء وامتحانا للعبـاد؛ ليتميـز          : أحدمها
املطيع عن العاصي، ويثاب املطيع على حمـض الطاعـة واالنقيـاد            
واإلسالم، كما يعاقَب العاصي على حمض املعصية واملخالفة، وإن مل          

اهللا يكن يف نفس العمل لوال األمر معىن يقتضي العمل، ومثل هذا أمر             
خليله بذبح ابنه، وحترميه على أصحاب طالوت أن يطعموا من النهر           
إال غرفة واحدة، وكثري من األحكام من هذا النمط، وهذا التعبد حق            

  ..واقع يف الشريعة عند أهل السنة خالفًا للمعتزلة وحنوهم
أن يعين بالتعبد أن املكلف مل يطلع على حكمـة          :  التفسري الثاين 
 تفصيال مع أن العمل يكون مشتمالً علـى وصـف           احلكم مجلة وال  

ول نــز ألجله علق به احلكم، سواء كان الوصف حاصـالً قبـل            
 أو إمنا حصل بعد الرسالة، واحلكم املعلق به         rالشريعة وإرسال نبينا    

قد يطلق على نفس خطاب اهللا الذي هو األمر والنـهي واإلباحـة،             
احلـل، واألول   وعلى موجب اخلطاب الذي هو الوجوب واحلرمة و       
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إضافة إىل الفعل، والثاين صفة ثابتة للفعل؛ لكنها صفة أثبتها الشارع           
له، وقد يطلق احلكم على التعليق الذي بني اخلطاب وبني الفعل، وقد            
يعىن باحلكم أيضا صفة ثابتة للفعل قبل الشرع أظهرها الشرع كمـا            

 وإمنـا   وأكثرهم ال يثبت حكما قبل الشرع،     ... يقوله بعض أصحابنا  
إن احلكم يف هـذه     : كان ثابتا عندهم بعض علل األحكام، فمن قال       

املواضع تعبد ذا التفسري فقد ذكر أنه مل يظهر له حكمة احلكم على             
وجه منضبط؛ فأدار احلكم على االسم، فهذا مسلك شديد يف نفسه،           

  .)١("وإن مل يكشف فقه املسألة
"  العبادات على التعبد   مبىن: "إذن فمعىن كالم ابن تيمية يف مقولة      

أنه إما لالبتالء واالختبار؛ ليتميز املطيع عن العاصي؛ فيثاب املطيـع           
على حمض الطاعة، ويعاقب العاصي على حمض املعـصية، وإمـا أن            
املكلف مل يطلع على حكمة احلكم مجلة وال تفصيال مع أن العمـل             
يكون مشتمالً على وصف ألجله علق به احلكـم، ووصـف هـذا     

لك بأنه شديد يف نفسه، وإن مل يكشف فقه املسألة، وهذا يشري            املس
إىل أن عدم إدراكنا ملقصد احلكم ال يعين عدم وجـوده، وال يعـين              

  .التوقف يف فقه املسألة
 من البحث عن العلـل واملقاصـد يف         - البتة   -كما أنه ال يلزم     

                                                 
أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلـراين،        . ٤٤٥-٤/٤٤٣: شرح العمدة يف الفقه    )١(

الطبعـة  . الريـاض . مكتبة العبيكان . سعود صاحل العطيشان  . د: حتقيق. أبو العباس 
  .هـ١٤١٣ .األوىل
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األحكام رفض الشرائع والتعبد بالعقل، واستجالب سخط اهللا تعاىل،         
كما فعله بعض الفالسفة، وإمنا للبحث عن املقاصد ضوابط معتـربة           
تعصم من الوقوع يف مثل هذا، وتؤكد التمسك بالنصوص وتعـزز           

  .فحواها
ولعل الذي جعل بعض العلماء يرفضون احلـديث عـن علـل            
ومقاصد للعبادات بالذات هو حرصهم على أن يكون مصدر التلقي          

 فقط؛ كي ال يدخل يف      -تعاىل   سبحانه و  -يف العبادات هو الشارع     
الشرع ما ليس منه، أو يخرج منه ما هو فيه، أو يشرع يف الدين مـا      
مل يأذن به اهللا، وإذا اطلعنا على عصور هؤالء العلماء ووقفنا على ما             

 أدركنـا أسـرار أقـواهلم       )١(جرى فيها من بدع وخرافات وضالل     

                                                 
عما كـان يقولـه     " املنقذ من الضالل  "من ذلك ما أورده أبو حامد الغزايل يف         ) ١(

يبطلون التشريعات مجلة مبـا     بعض الفالسفة عن الشريعة وتشريعاا، وكيف كانوا        
يلصقونه ا من حكم أو مقاصد أو علل باطلة ال تنطرد وال تظهر وال تتحقق فيهـا                 
أي من ضوابط املقاصد وال العلل؛ حيث كان يسألُ من يقـصر منـهم يف متابعـة                 

إن هذا  : فقائل يقول : "الشرع، ويسأله عن شبهته ويبحث عن عقيدته وسره، يقول        
افظة عليه، لكان العلماء أجدر بذلك، وفالن من املـشاهري بـني            أمر لو وجبت احمل   

الفضالء ال يصلي، وفالن يشرب اخلمر، وفالن يأكل أموال األوقاف وأموال اليتامى،          
وفالن يأكل إدرار السلطان وال حيترز عن احلرام، وفالن يأخذ الرشوة على القـضاء              

لست أفعل هـذا تقليـداً،      : ولوقائل خامس يق   ....والشهادة وهلم جراً إىل أمثاله    
ولكنين قرأت علم الفلسفة، وأدركت حقيقة النبوة، وإن حاصلها يرجع إىل احلكمة            
واملصلحة، وأن املقصود من تعبداا ضبط عوام اخللق وتقيدهم عن التقاتل والتنـازع   
واالسترسال يف الشهوات، فما أنا من العوام اجلهال حىت أدخل يف حجر التكليـف،              

 =هذا منتـهى  . نا من احلكماء أتبع احلكمة وأنا بصري، مستغن فيها عن التقليد          وإمنا أ 



 
 

٦٠

 أثرا كبريا يف فهم     وسياقات مواقفهم؛ فإن إلدراك السياق االجتماعي     
  .املراد من األقوال واآلراء واملواقف

 مـن حيـث   الرأي املختار يف أحكام العبادات: املطلب الثالث 
  :التعبد والتعليل

 أحكام العبادات مـن حيـث   التعبد والتعليل يف  : الفرع األول 
  :اجلملة

 والرأي الذي نطمئن إليه يف ذلك هو تقصيد أحكـام العبـادات           
حيث اجلملة أو من حيث األصل؛ فكليات العبادات أو          من   وتعليلها

يف  الشعائر الكربى مقصدة كما دلت على ذلك النصوص املـشهورة        
، واليت أوردناها عـن الـصالة   شرفة يف القرآن الكرمي والسنة امل     ذلك

والصيام والزكاة واحلج، وذكرها غري واحد من األصـوليني عنـد           
الشاطيب، وابن عاشـور،  : ثلاحلديث عن مقاصد أحكام العبادات، م   

  .وحممد اخلضري، ومصطفى شليب، وغريهم
                                                                                                

إميان من قرأ مذهب فلسفة اإلهليني منهم، وتعلم ذلك من كتب ابن سينا وأيب نصر               =
ورمبا ترى الواحد منهم يقرأ القرآن وحيضر       . وهؤالء هم املتجملون باإلسالم   . الفارايب

عة بلسانه، ولكنه مع ذلك ال يترك شرب اخلمر،         اجلماعات والصلوات، ويعظم الشري   
فرمبـا  إن كانت غري صحيحة فلم تصلي؟       : وأنواعاً من الفسق والفجور، وإذا قيل له      

الـشريعة  : ورمبا قـال . لرياضة اجلسد، ولعادة أهل البلد، وحفظ املال والولد : يقول
مـر؛ ألـا    إمنا ي عن اخل   : فلم تشرب اخلمر؟ فيقول   : صحيحة، والنبوة حق فيقال   

تورث العداوة والبغضاء، وأنا حبكميت حمترز عن ذلك، وإين أقـصد بـه تـشحيذ               
  .٦٢-٦٠: املنقذ من الضالل". خاطري
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ليت سبق ذكرهـا يف بدايـة هـذا         ويشهد لذلك أقوال العلماء ا    
، واليت تشري إىل أن األحكام الشرعية إمنا وضـعت ملـصاحل            لبحثا

العباد، فما من أمر إال ويف إتيانه مقصد ومصلحة، وما من ـي إال              
ت أن ذلـك مـستمر يف       نن هذه األقوال بي   ويف إتيانه مفسدة، كما أ    

  .تفاصيل الشريعة
قـول املقـري يف     : يد أقواالً أخرى لبعض األصوليني، مثل     نـزو

األصل يف األحكام املعقولية    : "من قواعده " القاعدة الثالثة والسبعون  "
  . )١("ال التعبد؛ ألنه أقرب إىل القبول، والبعد عن احلرج

  .)٢("عذراألصل التعليل حىت يت: "وقال
احلكم مهما أمكن أن يكون معلالً ال جيعل تعبداً،         : "وقول القرايف 

  . )٣("وإذا أمكن إضافته للمناسب فال يضاف لغري املناسب
  .)٤("الغالب من األحكام التعقل دون التعبد: "وقول اآلمدي

مىت دار احلكم بني كونه تعبداً أو معقول        : "وقول ابن دقيق العيد   
 محله على كونه معقول املعىن أوىل؛ لندرة التعبد بالنـسبة           املعىن كان 

                                                 
  . ١/٢٩٦: القواعد )١(
 .١/٢٩٨: القواعد) ٢(
باعتناء مكتب البحوث   . لبنان. بريوت. دار الفكر . ٣٠٩: شرح تنقيح الفصول  ) ٣(

 .م٢٠٠٤/هـ١٤٢٤. والدراسات بالدار
 .طبعة دار الكتاب العريب. ٣/٣٠٦: اإلحكام لآلمدي) ٤(
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  .)١("إىل األحكام معقولة املعىن
 ال تتعارض مع أقـواهلم هـم        - كما سبق بيانه     -وهذه األقوال   

  .أنفسهم بأن األصل يف العبادات التوقيف، أو التعبد
 أحكـام   التعبـد والتعليـل يف    مالحظات حول   : الفرع الثاين 

  : حيث التفصيلالعبادات من
 من حيث التفاصيل، فنـذكر       وتعليلها أما تقصيد أحكام العبادات   

  :معها املالحظات التالية
التعليل أو   أن األصل يف التفاصيل القول بوجود        :املالحظة األوىل 

وهو مـا خنتـاره     مع عدم تعارض ذلك مع التعبد،        كذلك،   التقصيد
  :لعدة اعتبارات

دى، ومل يشرع شيئًا عبثًـا،      أن اهللا تعاىل مل خيلق شيئًا س       -١
بل خلق كل شيء لغاية، وأمر بكل أمر وى عن كـل            

  .ي حلكمة
" احلكيم" مع اسم اهللا     أن تشريع شيء لغري مقصد يتناىف      -٢

                                                 
 نـز، وانظر البحر الرائق شرح ك     ١/٢٦: إحكام األحكام شرح عمدة األحكام     )١(

الطبعة الثانية، وطـرح التثريـب يف شـرح        . بريوت. دار املعرفة . ١/١٣٤: الدقائق
: الوفـاة  قـي زين الدين أبو الفضل عبد الرحيم بن احلسيين العرا     . ٢/١١٢: التقريب
. طبعة األوىل ال. بريوت. دار الكتب العلمية  . عبد القادر حممد علي   : حتقيق. هـ٨٠٦

 .م٢٠٠٠
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سبحانه، الذي يقتضي خالف ذلك متاما، وإذا كـان ال          
جيوز يف حق العقالء واحلكماء والكبار فعـل أشـياء ال           

فهل جيوز ذلك يف حـق اهللا       هدف هلا وال معقولية فيها،      
سبحانه، وهو أحكم احلاكمني؟ تعاىل اهللا عن ذلك علوا         

 .كبريا
 مـع   أن القول بوجود حكم تفصيلي ال مقصد له يتناىف         -٣

ال الكتب؛ حيث أرسل اهللا رسـله       نـزإرسال الرسل وإ  
ل كتبه ملقاصد واضحة وأهداف جليـة ذكرهـا         نـزوأ

 الصحيحة، وحـسبنا  القرآن الكرمي، وبينتها السنة النبوية   
يأْمرهم ِبـالْمعروِف   (: rقول اهللا تعاىل يف وصف النيب       

        ِهملَيع مرحياِت وبالطَّي مِحلُّ لَهيكَِر ونِن الْمع ماههنيو
 اِئثَ وباَألغْال   الْخو مهرِإص مهنع عضي    ـتلَ الَِّتي كَان

ِهملَي(: تعاىل وقوله   ،)١٥٧: األعراف( )ع  اكلْنسا أَرمو
فكل شيء أحلـه    . )١٠٧: األنبياء( ) رحمةً ِللْعالَِمني  ِإالَّ

اهللا فهو طيب، وكل شيء حرمه فألنه خبيث، وكل هذا          
 .إمنا هو رمحة باملكلفني؛ فال خيلو حكم عن رمحة

 أبعد  - مجلة وتفصيالً    -أن كون العبادات معقولة املعىن       -٤
 ألنها تنفي صبغة التحكُّم والتسلط عن هذه        عن احلرج؛ 
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األحكام؛ فليس من مقصود الشارع إخضاع املكلفـني        
حتت سلطان التكليف دون إمكان العثور علـى وجـه          
معقول ينهض بتفسريه لنفعهم أو صاحلهم، وإمنا مقصوده        
أن يتحقق سلطان التـشريع يف نفوسـهم بالرغبـة ال           

ر؛ إذ قصد الشارع من     باإلكراه، واالختيار ال باالضطرا   
املكلف أن يكون عبدا هللا اختيارا كما هـو عبـد لـه             
اضطرارا؛ ومن هنا شاء اهللا تعاىل أن يتدرج مع عباده يف           

  .فرض الفرائض وحترمي احملرمات
أن هذا الرأي الذي اخترناه يصدق على املقاصد        : املالحظة الثانية 

: يف كتاب املقاصـد   بقسميها اللذين ذكرمها الشاطيب يف أول كالمه        
يرجـع إىل قـصد     : يرجع إىل قصد الـشارع، واآلخـر      : أحدمها
؛ فاهللا تعاىل ال يشرع لغري مقصد، والعبد العاقل ال يفعـل            )١(املكلف

لغري مقصد، حىت لو كان مقصدا عاما، مثل حتصيل األجر، أو امتثال            
  .األمر، أو التقرب إىل اهللا تعاىل مبا شرع

 هذا القول ال يقتضي أن كل حكـم مـن            أن :املالحظة الثالثة 
 -األحكام التفصيلية يف العبادات معلوم املقصد، بـل إنـين أزعـم             

 أن ما علم مقصده يف العبادات تفـصيالً أقـل           -وبعض الزعم حق    
                                                 

  .٨-٢/٧: راجع املوافقات) ١(
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، ولعل هـذا هـو      باملعىن األصويل للمقصد  بكثري مما مل يعلم مقصده      
عض إىل منعه،   الذي جعل جمال القياس ضيقًا يف العبادات، وذهب الب        

وهو ما ال نقبله، غري أن عدم العلم باملقصد ال يعين العلم بعدم العلم              
  .أصالً، أو عدم الوجود كما سلف ذكره

وإذا مل حيصل لنا بذلك علم وال ظن، مل يصح لنا           : "قال الشاطيب 
القطع بأن ال مصلحة للحكم إال ما ظهر لنا؛ إذ هو قطع على غيـب    

، فقد بقي لنا إمكان حكمة أخرى شـرع         بال دليل، وذلك غري جائز    
  .)١("هلا احلكم، فصرنا من تلك اجلهة واقفني مع التعبد

 أنين وجدت نصوصا دقيقـة لـبعض سـادتنا          :املالحظة الرابعة 
األصوليني تعي متاما هذا األمر، وهو أن األحكام التفصيلية للعبادات          

أو أن التعبـد   اليت مل ندرك مقصدها ال يدل على انعدام املقصد فيها،        
 وهلذا عربوا بعبـارات     حيول بيننا وبني البحث عن مقاصد األحكام؛      

  :تدل بوضوح على هذا اإلدراك العميق، ومن ذلك
الغالب يف أحكام الشرع اتـساقها يف نظـام         : "قول ابن العريب  

التعليل إال نبذًا شذت ال ميكن فيها إال رسم اتبـاع دون أن يعقـل               
اتهد إذا جاء حكم وعرضت نازلـة       شيء من معناها، ولكن فرض      

                                                 
، ويالحظ أنه أمسى ما مل يعرف مقصده هنا تعبدي، وهو ما            ٢/٥٣٠: املوافقات )١(

  .حيتاج إلعادة نظر كما سنبينه بعد قليل يف الوقفة التاسعة
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أن يلحظ سبيل التعليل ويدخلها يف حمك السرب والتقسيم، فإن انقدح           
له معىن خميل أو ظهر له المع من تعليل فينبغي له أن جيعلـه منـاط                
حكمه، ويشد عليه نطاق علمه؛ فإن أمت الطريق، ومل يتضح لـه            

  .)١("رائه وأشكالهسبيل وال اتفق، ترك احلكم حباله، وحتقق عدم نظ
العبادات البدنية اليت ال يلوح فيها معىن خمصوص        : "وقول اجلويين 

ال من مآخذ الضرورات، وال من مسالك احلاجات، وال من مدارك           
احملاسن، كالتنظيف يف الطهارة، والتسبب إىل العتاقـة يف الكتابـة،           
ولكن يتخيل فيها أمور كلية حتمل عليها املثـابرة علـى وظـائف             

ريات، وجماذبة القلوب بذكر اهللا تعاىل، والغـض مـن العلـو يف             اخل
مطالب الدنيا، واالستئناس باالستعداد للعقىب؛ فهذه أمـور كليـة ال    

  . )٢("ننكر على اجلملة أا غرض الشارع يف التعبد بالعبادات البدنية
خروج وقت الوضوء عن كونـه      : "وقال عن وقت الوضوء مثال    

  . )٣("كون أصله معقوالمعقول املعىن ال يناىف 
فيمـا  : " وقد عقد فصالً بعنـوان     -وقول العز ابن عبد السالم      

عرفت حكمته من املـشروعات ومـا مل تعـرف حكمتـه مـن              
أحدمها ما ظهر لنا أنه جالب      : املشروعات ضربان : "-" املشروعات

                                                 
 .١٣٢: صول يف أصول الفقهاحمل) ١(
 .٢/٦٢٢: الربهان يف أصول الفقه )٢(
  .٢/٥٩٧: الربهان )٣(



 
 

٦٧

ملصلحة أو دارئ ملفسدة، أو جالب دارئ ملفسدة، أو جالـب دارئ            
ما مل يظهر لنا    : الضرب الثاين . بأنه معقول املعىن  ملصلحة، ويعرب عنه    

ويف التعبـد مـن     . جلبه ملصلحة أو درؤه ملفسدة، ويعرب عنه بالتعبد       
الطواعية واإلذعان مما مل تعرف حكمته وال تعرف علته ما ليس ممـا             
ظهرت علته وفهمت حكمته، فإن مالبسه قد يفعله ألجل حتـصيل           

ما تعبد به إال إجالالً للرب وانقيادا       حكمته وفائدته، واملتعبد ال يفعل      
إىل طاعته، وجيوز أن تتجرد التعبدات عـن جلـب املـصاحل ودرء             
املفاسد، مث يقع الثواب عليها بناء على الطاعة واإلذعان، مـن غـري             
جلب مصلحة غري مصلحة الثواب، ودرء مفـسدة غـري مفـسدة            

واعيـة  العصيان، فيحصل من هذا أن الثواب قد يكون على جمرد الط          
من غري أن حتصل تلك الطواعية جلب مصلحة أو درء مفسدة، سوى            

  .)١("مصلحة أجر الطواعية
ما تسميه الفقهاء بالتعبد معناه أنا ال نطلع علـى          : "وقول القرايف 

حكمته، وإن كنا نعتقد أن له حكمة، وليس معناه أنـه ال حكمـة              
  .)٢("له

صول إليـه،   ومن هذه العلل ما أمكن الو     : "وقول حممد اخلضري  

                                                 
  .١/١٨: قواعد األحكام) ١(
  .١/٣٣٥: الذخرية) ٢(



 
 

٦٨

ومنها ما مل نصل إليه بعد، ومسينا أحكامه تعبدية، ومع هذا التـسمية    
  . )١("إنه قد وضع ملصلحة استأثر اهللا بعلمها: نقول

احتيـاج  : وقول ابن عاشور موضحا أمهية املقاصد فيما عنون له        
إن تصرف اتهدين بفقههـم يف      : "الفقيه إىل معرفة مقاصد الشريعة    

تلقي بعض أحكـام    : النحو اخلامس ...: مخسة أحناء  الشريعة يقع على  
الشريعة الثابتة عنده تلقي من مل يعرف علل أحكامها، وال حكمـة            
الشريعة يف تشريعها؛ فهو يتهم نفسه بالقصور عـن إدراك حكمـة            
الشارع منها، ويستضعف علمه يف جنب سعة الشريعة، فيسمي هذا          

  . )٢("النوع بالتعبدي
تياجه إليه يف النحو اخلامس فألنه مبقدار مـا         وأما اح : "مث قال عنه  

يستحصل من مقاصد الشريعة ويستكثر مما حصل يف علمه منها يقل           
  . )٣("بني يديه ذلك النحو اخلامس الذي هو مظهر حرية

فإن انقدح له معىن خميل أو ظهر له المع مـن           : "فقول ابن العريب  
طاق علمه؛ فإن   تعليل فينبغي له أن جيعله مناط حكمه، ويشد عليه ن         

، "أمت الطريق، ومل يتضح له سبيل وال اتفق، ترك احلكـم حبالـه            
، "العبادات البدنية اليت ال يلوح فيها معىن خمـصوص        : "وقول اجلويين 

                                                 
  .املكتبة التجارية الكربى مبصر. ٣٠٧: أصول الفقه )١(
 .١٣: مقاصد الشريعة )٢(
  .١٥: مقاصد الشريعة )٣(



 
 

٦٩

ما ظهر لنا أنه جالـب ملـصلحة أو دارئ          : "وقول ابن عبد السالم   
، وقـول   "ما مل يظهر لنا جلبه ملصلحة أو درؤه ملفـسدة          ...ملفسدة
مبقـدار  : " ، وقول ابن عاشور   "ومنها ما مل نصل إليه بعد     : "رياخلض

ما يستحصل من مقاصد الشريعة، ويستكثر مما حصل يف علمه منها،           
  ".يقل بني يديه ذلك النحو اخلامس

فـإن أمـت    ...فإن انقـدح لـه    "كل هذه العبارات الدقيقة     
ما مل  ...ما ظهر لنا، وما مل يظهر لنا      ... ال يلوح فيها معىن   ...الطريق

تدل علـى   " مبقدار ما يستحصل من مقاصد الشريعة     .. نصل إليه بعد  
وليس فيه كهنوت مينع دخـول      أن تقصيد العبادات ليس مغلقًا بابه،       

يه، وإمنا األمر فيه قائم على اجلهد العقلي البشري املنـضبط،           إلالبشر  
ومدى انقداح املقصد فيه، ومدى ظهوره له، وإمكان القدرة علـى           

ليه، بناء على البحث واملناظرة وطول التأمل، ووضع احلكم         الوصول إ 
على حمكات السرب والتنقيح، وترجيح هذا الرأي يفتح البـاب أمـام           

  .اتهدين لالجتهاد احلقيقي من أهله ويف حمله
 أن كالم األصوليني الذين منعوا القول بوجود        :املالحظة اخلامسة 

ء من قـال بـذلك يف       جزئية ألحكام العبادات، سوا   وعلل  مقاصد  
جمملها أو يف تفصيالا، ووصفوها بأا تعبد، قال عنه الشيخ حممـد            

هذا تعبدي، هو عجـز     : قول أهل الفروع  : "بن عبد الكبري الكتاين   



 
 

٧٠

منهم عن بيان احلكمة والسر، والشرع كله مكشوف ألهل العلـم           
  . )١("باهللا، ليس عندهم فيه شيء غري معقول املعىن

 ابن رشد أن وصف بعض األحكام بالتعبد يلجأ         وذكر أبو الوليد  
وإمنا يلجأ الفقيـه    : "إليه بعضهم كوسيلة لالنتصار يف املناظرات، قال      

إىل أن يقول عبادة إذا ضاق عليه املسلك مع اخلصم، فتأمل ذلك فإنه             
  .)٢("بين من أمرهم يف أكثر املواضع

 وهـي أال  ومن املهم أن نتفهم الدوافع الكامنة وراء هذه األقوال،      
 - يف رأيهـم     -تصري العبادات ألعوبة يف أيدي البعض، وأال تتعرض         

لدوراا مع عللها مبا قد يقتضي تعطيلها أحيانا، وهي ال تتعطل ألا            
حقوق اهللا اردة، أو خوفًا ممن ميكن أن يربط العبادة بغري ما أراد اهللا              

  .له ويزين له عم،فيبقيها أو يزيلها كما يقتضيه هواه
 مع تقديرنا وإجاللنا لـه وتفهمنـا لدوافعـه          -لكن هذا القول    
 يقطع الطريق على العقل املسلم، ورمبا حرمنا من         -وإدراكنا لسياقاته   

يئة مساحات واسعة لالجتهاد املنضبط الذي يفتح أبوابـا للتيـسري      

                                                 
مطبعـة  . ٣٤: د لنجله حممد البـاقر الكتـاين      ترمجة الشيخ حممد الكتاين الشهي    ) ١(

  .م١٩٦٢. الطبعة األوىل. الفجر
أبو الوليد حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد         . ١/٨٤: بداية اتهد و اية املقتصد     )٢(
مطبعة مصطفى البايب   ). هـ٥٩٥ :املتوىف(بن رشد القرطيب الشهري بابن رشد احلفيد        ا

  .م١٩٧٥/هـ١٣٩٥. ابعةالر الطبعة. مصر. احلليب وأوالده
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 وخباصة يف العبادات    -على األمة، وال يسمح لبعض نوازل األحكام        
  . بعيدا عن مظلة الشرع أن تنفلت-

وهذا الرأي يذكرنا مبن نادى بغلق باب االجتهاد خوفًـا ممـن             
تقحموه وهم غري مؤهلني له، وذكروا أحكاما صدرت من غري أهلها           
ويف غري حملها؛ فضلوا وأضلوا، لكن هذا مل مينع املؤهلني لـذلك أن             

ـ           وا يتصدوا للدخالء، وأن يبينوا مرجوحية هذا الـرأي، وأن ميارس
االجتهاد احلقيقي يف نوازل األمة، وإال لضلت األمة وانقطع فيها علم           

  .النبوة
منضبطة جاءت عرب مسالكها    وعلل  وحنن إمنا نتحدث عن مقاصد      

هـو  املعتربة يف الكشف عنها، وهلا شروط وضوابط العتبارها، كما          
، فمىت حتقق يف املقـصد ذلـك        مذكور يف مظانه من كتب األصول     

 مل يتحقق فيه أمهلناه، وقبل ذلك أن يصدر ممن تأهـل            اعتربناه، ومىت 
  .للحديث يف هذا الشأن
 التعبديـة أو     أن كثريا من األحكام التفصيلية     :املالحظة السادسة 

 اليت مل نصل بعد ملقصدها ال يعين ذلك أن نتوقف عن البحـث              تلك
، ومقتضى بعثة الرسل ألهداف     "احلكيم"فيها، وهو مقتضى اسم اهللا      

الذي نقلناه عن األصوليني يف      سبق إيرادها، ومقتضى الكالم      وغايات
إن قول بعـض العلمـاء      : "الريسوين.  الرابعة؛ وهلذا قال د    الحظةامل



 
 

٧٢

هذا تعبدي غري معلل، إمنا بالنسبة إليه حني قال         : حلكم من األحكام  
ما قال، والبحث والنظر ال ينبغي أن يتوقف، بل ينبغـي أن يتقـدم              

ما ترك األولون لآلخرين من شـيء، بـل         : ويستمر، ولست أقول  
  .)١("كم ترك األولون لآلخرين من شيء: أقول

كما أنه ال يعين فقط االستنجاد باملقاصد الكلية للعبادات، مثـل           
:  أو ما قاله الشاطيب    )٢(القيام حبق شكر نعمة اهللا تعاىل أو حق عبوديته        

راده باخلـضوع،   حكمة التعبد العامة االنقياد ألوامر اهللا تعاىل، وإف       "
العبادات : " احلنفي ، أو ما قاله العيين    )٣("والتعظيم جلالله والتوجه إليه   

املقـصود  : "أو ما قاله القاري   . )٤("املقصود منها التحصيل األخروي   
وإمنا يـدفعنا ملزيـد مـن       . )٥("من مجيع العبادات هو ذكر اهللا تعاىل      

ني أهل العلـم  البحث، واملناظرة، والتثاقف، وتقليب وجهات النظر ب      
                                                 

الريسوين قضية تعليل العبـادات بـشكل       . وقد تناول د  . ٤٦: الفكر املقاصدي ) ١(
، ٣٩: ، وما بعدها، ويف الفكر املقاصدي     ٢٨: مفصل يف مدخل إىل مقاصد الشريعة     

 .وما بعدها
. دار الكتاب العـريب   . ١١٨/ ٢: بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع    : راجع مثال ) ٢(

  .م١٩٨٢. طبعة الثانيةال. بريوت
 .٢/٥١٤: املوافقات) ٣(
بدر الدين حممود بن أمحـد      . ١١/١٥٨: عمدة القاري شرح صحيح البخاري     )٤(

 .بريوت. دار إحياء التراث العريب. هـ٨٥٥: الوفاة. العيين
. علي بن سلطان حممد القاري    . ٥/٥٣٦: مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح     )٥(

الطبعـة  . لبنان. بريوت. دار الكتب العلمية  . مجال عيتاين : قحتقي. هـ١٠١٤: الوفاة
 .م٢٠٠١/ هـ١٤٢٢. األوىل



 
 

٧٣

  .للوصول إىل مقصد منضبط للحكم الشرعي
 -ولذلك كان الواجب على علمائها      : "ومن هنا قال ابن عاشور    

 تعرف علل التـشريع ومقاصـده، ظاهرهـا         -يعين علماء الشريعة    
وخفيها، فإن بعض احلكم قد يكون خفيا، وإن أفهام العلماء متفاوتة           

عصور االطالع على شيء منها،     يف التفطن هلا، فإذا أعوز يف بعض ال       
فإن ذلك قد ال يعوز من بعد ذلك، على أن من يعوزه ذلك حيق عليه               
أن يدعو نظراءه للمفاوضة يف ذلك مشافهة ومراسلة لـيمكن هلـم            

  . )١("حتديد مقادير األحكام املتفرعة من كالم الشارع
 وحـىت بعـض     - أن تفاصيل بعض العبادات      :املالحظة السابعة 

 من  - يف جمملها    - اليت ال يبدو فيها وجه مقصٍد ال ختلو          -املعامالت  
مقصد حيكمها ويضبطها مجيعا، وذلك مثل األحكام احملددة مبقادير،         
ومقدرة بأوقات وأعداد، مثل عدد ركعات كل صـالة، وأوقـات           

 العدة، وغري ذلك، ومقصد     موات والزكوات وأيام الصيام، وأيا    الصل
وأمـا  : "م؛ وهلذا قال اإلمام الشاطيب    هذا التحديد هو الضبط واحلس    

العاديات وكثري من العبادات أيضا، فلها معىن مفهوم، وهو ضـبط           
وجوه املصاحل؛ إذ لو ترك الناس والنظر النتشر ومل ينضبط، وتعـذر            
الرجوع إىل أصل شرعي، والضبط أقرب إىل االنقياد ما وجد إليـه            

                                                 
  .٤٥: مقاصد الشريعة )١(



 
 

٧٤

وأسـبابا معلومـة ال     سبيل، فجعل الشارع للحدود مقادير معلومة،       
تتعدي، كالثمانني يف القذف، واملئة وتغريب العام يف الزنا على غـري            

، وجعـل   )١(إحصان، وخص قطع اليد بالكوع، ويف النصاب املعني       
مغيب احلشفة حدا يف أحكام كثرية، وكذلك األشـهر والقـروء يف       

  .)٢(..."العدد، والنصاب واحلول يف الزكوات
 -اءت أحكام اإلسالم يف تلك األبـواب        وج: "وقال ابن عاشور  

 كلها مبطلة للفوضى املتبعة، وما ذلك       -يعين املعدودات واملقدرات    
إال بالضبط والتحديد؛ ولذلك أمـرت الـشريعة باحملافظـة علـى            

  .)٣("حدودها
وال شك أن هذا خيرج الناس من اتباع اهلوى، ومن تغيري الشرع            

الضـطراب واحلـرية يف     وجعل مصدره البشر، وهو يقي أيضا من ا       
التقدير، كما يقي من الشقاق والتنازع واالختالف، فتحديد الشرع         
لذلك يقي من هذا كله، وال شك أن الوقاية مما سبق يعد من مقاصد              

  .الشريعة

                                                 
  .نصاب القطع يف السرقة: يعين )١(
  .٥٢٧-٢/٥٢٦: املوافقات )٢(
طبعة دار السالم، ومن اجلدير بالـذكر هنـا أن ابـن          . ١١٧: مقاصد الشريعة ) ٣(

يمكـن  . والتحديد يف الشريعة فوجدها ست وسائل     عاشور استقرأ طرق االنضباط     
  .مراجعتها بعد كالمه املذكور



 
 

٧٥

واحلقيقة أن مقصد الضبط    : "يقول شيخنا الدكتور أمحد الريسوين    
ات واألعـراف   واحلسم يف مجيع الشرائع والقوانني، ويف مجيع اتمع       

االجتماعية قد يتطلب أحكاما ال تفسري هلا إال مبا حتققه مـن هـذا              
املقصد، فتفسريها وعلتها وحكمتها هي أا أحكام تضبط األمـور،          
وحتسم التردد واالحتمال، وتتيح يـسرا ووضـوحا يف التـصرفات           
واملعامالت؛ فمثالً جند يف مجيع القوانني حتديدات خمتلفة للعقوبـات          

مع أن هـذه    ... دنية واملالية، كالسجن ملدة عشر سنوات، ومخس      الب
األعداد قابلة ألن يزاد فيها وينقص منها بال تغيري يذكر يف النتيجـة،             

وقل مثل ذلـك يف   ...وإال فما الفرق بني سنتني أو سنتني وأسبوعني  
  .)١("الغرامات املالية

وهو كالم كاشف وموضح؛ إذ السؤال لن يـزال واردا مهمـا            
تغريت املقادير وتبدلت املقدرات، والذي حيسم هذا اجلدل هو ذكر          
الضبط واحلسم مقصدا هلذه املعينات واملعدودات واملقـدرات مـن          

  .املكاييل واأليام واألوزان
وعلـل   أن القول بأن األصل هو وجود مقاصد         :املالحظة الثامنة 

وما مل  جزئية ألحكام العبادات مجلة وتفصيالً، ما ظهر منها مقصده          

                                                 
وراجع كالما نفيسا البن عاشور عن ذلك يف مقاصـد          . ٤٧: الفكر املقاصدي ) ١(

  .طبعة دار السالم. ١١٨-١١٦: الشريعة اإلسالمية



 
 

٧٦

يظهر، ال يعين التوقف يف أداء العبادات حىت يظهر لنا مقصدها سواء            
يف اجلملة أو التفصيل، وإمنا نأيت ا على وجهها اعتبـارا للمقاصـد             
الكلية للعبادات، من امتثال ألمر اهللا، والقيام حبق عبوديته وشـكره           
وذكره، وغري ذلك من مقاصد كلية، ويف الوقت نفسه نبحث عما مل            

  .يظهر لنا مقصده مما خفي علينا
 ألحكـام العبـادات مجلـة       ون فائدة القول بوجود مقاصد    وتك

،  اجلزئية ية اليت تقوم ا املقاصد    وتفصيالً يف الوظائف األصولية والفقه    
  .ظة العاشرةحيف كتابنا الذي سنشري إليه يف املالكما أوردناه 

ية ألحكام  جزئوعلل   أن القول بوجود مقاصد      :املالحظة التاسعة 
العبادات تفصيالً ال ينايف كوا تعبدية، وكذلك ال ينـاقض القـول            

  العلليـة أو   بتوقيفيتها، فال تناقض بني التعبدية أو التوقيفيـة وبـني         
ذلك أن كل صالح يتضمن نوعـا مـن         "املقصدية، وال مينع منها؛     

التعبد، وكل تعبد فيه نوع من املصاحل الدنيوية واألخرويـة؛ فلـيس            
  . )١(" تضاد وال تعارض بني التعبد والتعليلهناك

الكشف عن املقاصد الشرعية من خالل تتبـع آثـار          "وهلذا فإن   
.. .ومسببات هذه العبادات ال تتناقض مع تعبدية هـذه العبـادات          

وكشفنا ملقاصد العبادات من خالل تتبع مسبباا وآثارهـا املاديـة           

                                                 
  .أمحد الريسوين. د. ٢٧: مدخل إىل مقاصد الشريعة) ١(
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مة، الفرديـة واجلماعيـة،     واملعنوية، النفسية واحلسية، اخلاصة والعا    
الدنيوية واألخروية، هو تفصيل لتعليالت هذه العبادات وكشف عن         

... مقاصدها من خالل الواقع وآثارها على اإلنسان يف نفسه وجمتمعه         
وجيب التعامل مع العبادات عند تعليلها بآثارها ومسبباا بكل حذر؛          

صفة تعبديـة   خشية السقوط يف مغبة التعليل املادي هلا، وسحب أي          
عنها، مما قد يؤدي إىل القول بتعويضها بوسـائل أخـرى تـؤدي             

  .)١("نتائجها
:  حتت عنـوان )٢(وجاء يف الفصل الثاين من شرح اليواقيت الثمينة   

قال : ، قال بعد النظم   )٣(نظم يعرب عن هذه املعاين    " يف التعليل والتعبد  "

                                                 
رسالة ماجـستري  . فريد شكري. د. ١٦٨-١٦٧: د الشرعية طرق إثبات املقاص  ) ١(

حممـد  . بإشـراف د  . جامعة اإلمام حممد اخلامس   . بكلية اآلداب والعلوم اإلسالمية   
  .م١٩٩٢. املغرب. الرباط. بلبشري

شرح اليواقيت الثمينة فيما انتمى لعامل املدينة يف القواعد والنظـائر والفوائـد             ) ٢(
. اهللا حممد بن أيب القاسم السجلماسي، دراسة وحتقيق د        أليب عبد   . ١/١٤٨: الفقهية

/ هــ   ١٤٢٥. الطبعـة األوىل  . الرياض. مكتبة الرشد ناشرون  . عبد الباقي بدوي  
 .م٢٠٠٤

  : قال الناظم) ٣(
ــا    اهللا جلَّ شـرع األحكامـا      ــى م ــة عل   حلكمــة جليل
    كمهيشاء فاحذر أن تظن ح          أو فعل ربك خال عن ِحكمـه  

ــسماء    باسـتقراء هذا وقد علـم      ــال رب األرض وال   فع
   جلب املصاحل ودرء املفسده           دهوذا الذي خللقـه قـد عـو  
  لذا فقد قـال كـبري الرشـدا           والبن عباس كالم أرشـدا    
  =إال إىل خــري يــراد فاعلمــا    إذا مسعت اهللا يدعوك فمـا     
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فقهـاء التعبـد    كثريا ما يذكر ال    ":- ونقله احلطاب    -يف التوضيح   
ومعىن ذلك احلكم الذي ال يظهر حكمه بالنسبة إلينا، مع أنا جنزم أنه             
ال بد من حكمته؛ وذلك ألنا استقرينا عادة اهللا تعاىل فوجدناه جالبا            

 رضـي اهللا تعـاىل      -للمصاحل دارئًا للمفاسد؛ وهلذا قال ابن عباس        
، أو يصرفك   إذا مسعت نداء اهللا تعاىل فهو إمنا يدعوك خلري        : -عنهما  

عن شر؛ كإجياب الزكاة والنفقات لـسد اخلـالت، وإرش جـرب            
اجلنايات املتلفات، وحترمي القتل والزنا والسكر والسرقة والقـذف؛         
صونا للنفوس واألنساب والعقـول واألمـوال واألعـراض عـن           

إذا رأينا ملكًا   : املفسدات، ويقرب لك ما أشرنا إليه مثال يف اخلارج        
ماء ويهني اجلهال، مث أكرم شخصا غلب على ظننـا          عادته يكرم العل  

                                                                                                
  احلكم مـشروع لـسر عنـا          أو دفع شـر فأفـاد أنـا       =

  دع قول من ضل وزل وحجب         الً لـيس جيـب    لكنه تفض 
ــرت    مث الذي حكمته قد ظهرت     ــراره و ــرزت أس   وب
   الت وجـرب املتلفـات         مثل زكاة فرضت ونفقاتلسد خ  
ــكر     بأرش ما يجنى عليه فـادرِ      ــل وزىن وس ــرمي قت   حت
  ونسٍب عقـٍل ومـاٍل أنفَـس          سرقة قذف لصون أنفـسِ    
       قلنا معلـل ومـا مل تبـد    ـــه تعبـــدا يعـــدحكمت  
  الضر يـشرع وجلـب نفـع          مــع اعتقــاد أنــه لــدفع
  مبِلـٍك قـد عـود اإلجــالال       والعلما قد ضـربوا املثـاال     
  يوما بإكرام لـه قـد خـصا           بالفقهاء فرأينـا شخـصا    
ــه  ــه فقي ــاد أن   لقدم العـرف الـذي يقفـوه          فاالعتق
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 إذا شرع حكما علمنا أنه شـرعه      - سبحانه وتعاىل    -أنه عامل؛ فاهللا    
حلكمة، مث إن ظهرت لنا فنقول هو معقول املعـىن، وإن مل تظهـر              

  . )١("فنقول هو تعبد
لكنه هنا جعل ما مل تبد حكمته من قبيل التعبد، وهذا ترك لألمر             

د يف املسالك املشروعة عن الوقـوف علـى مقـصد           دون بذل جه  
احلكم، كما أنه يوحي بقطع الطريق على الناظرين، وهذا غري مسلم           

  .كما تبني من قبل
وهذا يقتضي اإلشارة ملسألة مهمة، وهي مدى التغيري والتنقل بني          
صور احلكم والضابط يف هذا، هل جيوز لنا اختيار صورة حلكم حال            

 التعبديات ال يـسعنا إال اإلتيـان بالـصورة          تعدد صوره أم أنه يف    
  .املنصوص عليها فقط؟

إن األقوال املنصوص   : "ولإلجابة عن ذلك يقول اإلمام ابن العريب      
عليها يف الشريعة ال خيلو أن يقع التعبد بلفظها، أو يقع التعبد مبعناها،             
 فإن كان التعبد وقع بلفظها فال جيوز تبديلها، وإن وقع التعبد مبعناها           

                                                 
-١/٥٢٦: مواهب اجلليـل  : روانظ. ١٥٠ -١/١٤٨: شرح اليواقيت الثمينة   )١(

م، ٢٠٠٣ -هـ  ١٤٢٣طبعة خاصة   . دار عامل الكتب  . حتقيق زكريا عمريات   .٥٢٧
  .٣٣٥-١/٣٣٤: راجع الذخرية للقرايفو
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  .)١("جاز تبديلها مبا يؤدي ذلك املعىن، وال جيوز تبديلها مبا خيرج عنه
إذن فالضابط هنا أو مدار األمر على اللفظ أو املعىن، فإن كـان             
التعبد وقع باللفظ ال ميكن تبديله، وإن كان باملعىن جاز لنا التنقـل              

ح  لتوضي عة مبا حيقق املعىن، وسوف يأيت     واالختيار بني الوسائل املشرو   
  . أمثلة للعباداتذلك

ومن نتائج هذا القول أن األحكام املتعبد بألفاظها ال يصح تعليلها           
وال القياس عليها، أما األحكام املتعبد مبعناها فيثبت هلا التعليل، وجيوز           

  .فيها القياس
أمحد الريـسوين يف    .  أن ما جاء عند أستاذنا د      :املالحظة العاشرة 

 حممد كمـال     أستاذنا الدكتور  ا أورده ، وم )٢(كتابه الفكر املقاصدي  
عن عبد الرمحن راضي يف     " فكرة املقاصد يف العبادات   : "إمام يف حبثه  

، وما أوردتـه يف     )٣(تعليل التيمم، وعن منذر قحف يف تعليل الزكاة       

                                                 
. هـ٥٤٣: أبو بكر حممد بن عبد اهللا ابن العريب الوفاة        . ١/٣٥: أحكام القرآن ) ١(

 أمثلـة لـذلك يف      وراجـع . ت.د. لبنان.  دار الفكر  . حممد عبد القادر عطا    :حتقيق
  .، وما بعدها٢/١١٥: االجتهاد املقاصدي للخادمي

 .، وما بعدها٤٣: راجع ص) ٢(
: مقاصد الشريعة اإلسالمية دراسات يف قضايا املنهج وجماالت التطبيـق         : راجع) ٣(

مؤسسة . الشيخ أمحد زكي مياين   : حممد سليم العوا، وتقدمي   .  د :حترير. ٣٤٧-٣٤٥
الطبعـة  . لندن. مركز دراسات مقاصد الشريعة اإلسالمية    . الفرقان للتراث اإلسالمي  

 .م٢٠٠٦. األوىل
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 حول تاريخ التقصيد اجلزئـي،      )١("مقاصد األحكام الفقهية  : "كتايب
لة، وسردت فيه أقـواالً     وخباصة ما كان منها حتت املصنفات املستق      

لعدد كبري من العلماء مع مصنفام، وخباصـة مـا اتـصل منـها              
القفال الشاشي الكـبري، والبخـاري، واحلكـيم        : بالعبادات، مثل 

الترمذي، والصدوق القمي، وويل اهللا الدهلوي، وغري ذلك، ال يعرب          
زئية،  اجل  أو العلل  تعبريا دقيقًا بكل ما فيه عما نعنيه مبصطلح املقاصد        

وخباصة ما خيص العبادات منها، وإمنا يصدق عليها اِحلكَم واملعـاين           
العلم وال يدخل   " ملح"واحملاسن واألسرار، وما ميكن أن يدخل حتت        

  .بتعبري اإلمام الشاطيب" صلبه"يف 
على أن ما ذكروه ليس منبت الصلة متاما عما نقصده هنا، وإمنـا             

الفقهـي  قصد من احلكم الشرعي     يستفاد منه يف االجتهاد لتلمس امل     
 ألن يكـون    - مع حتقيـق أكثـر       -اجلزئي العملي، وبعضها صاحل     

  . أو علةمقصدا
  يف تقـصيد أحكـام العبـادات       أمثلة تطبيقية : املطلب الرابع 

  :تفصيالً
  وتعليلـها  ولكي يتضح احلديث عن تقصيد أحكـام العبـادات        

                                                 
:  وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بدولـة الكويـت يف سلـسلة           مطبوع يف ) ١(
  .م٢٠١٢ ".روافد"
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بعيدا عن التطبيـق    تفصيال، وال يكون الكالم نظريا فقط، أو مرسالً         
حكـم يف  والتمثيل، نضرب بعض األمثلة اليت اتضح فيهـا مقـصد     

  .العبادات
  :الرخص الواردة يف أحكام العبادات: الفرع األول

من املعلوم يف أحكام الشرع وجود الرخص، وخباصة يف أحكـام           
قصر الصالة للمسافر، ومجعها، والصالة قاعدا ملن ال        : العبادات، مثل 

قيام، وراقدا ملن ال يستطيع القعود، وإن مل يستطع شيئًا من           يستطيع ال 
ذلك مرر أعماهلا على قلبه وخاطره، وكالفطر يف رمضان للمـسافر،     
  .واملريض، واحلامل، واملرضع، ومن شق عليه الصوم مشقة غري عادية

والرخص ذا الشكل معقولة املعىن، ومقـصدها رفـع احلـرج           
 يدخل يف أبواب الفقه اإلسـالمي       وختفيف املشقة، وهو مقصد عام    

  .مجيعا
 - وخالف األحناف    -وألا معقولة املعىن أجرى مجهور الفقهاء       

القياس عليها، وأما الرخص اليت ال يظهر فيها معـىن فيمتنـع فيهـا           
، وهذا ال يتعارض مع تعبدية أحكام       القياس حىت يظهر املعىن املعقول    

  .العبادات
ث عن حكم جريـان القيـاس يف        وهلذا قال القرايف، وهو يتحد    

إمنا نقول بالقياس حيـث ظفرنـا       : "املقدرات واحلدود والكفارات  
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باملعىن الذي ألجله ثبت احلكم، فحيث تعذر ذلك وكان تعبدا فإنا ال            
  .)١("نقيس، فال ترد علينا مواطن التعبد

جيوز القياس عند الشافعي على     : "أما عن القياس يف الرخص فقال     
  ".أليب حنيفة وأصحابهالرخص، خالفًا 

حكى املالكية عن مذهب مالك قولني يف جـواز القيـاس           : "قال
: على الرخص، وخرجوا على القولني فروعا كثرية يف املذاهب، منها         

  .لُبس خف على خف وغري ذلك
أن الرخص خماِلفَة للدليل، فالقول بالقيـاس عليهـا         : حجة املنع 

  .فوجب أالَّ جيوزيؤدي إىل كثرة خمالفة الدليل، 
أن الدليل إمنا خيالفه صاحب الشرع ملصلحٍة تزيـد         : حجة اجلواز 

على مصلحة ذلك الدليل عمالً باالستقراء، وتقدمي األرجح هو شأن          
صاحب الشرع، وهو مقتضى الدليل، فإذا وجدنا تلك املصلحة اليت          
 ألجلها خولف الدليل يف صورٍة وجب أن يخالَف الدليلُ ا أيـضا           

  .)٢("عمالً برجحاا، فنحن حينئٍذ كَثَّرنا موافقة الدليل ال خمالفته
وفيما يلي ننقل عشرة أمثلة مما أورده الزركشي يف القياس علـى            

أن : ومنها: "مع تقريره أنه يعز استحضارها، قال     " حميطه"الرخص يف   
الصالة حترم عند االستواء، واستثين يوم اجلمعة حلديث أيب هريرة فيه           

                                                 
 . ٣٢٤: شرح تنقيح الفصول) ١(
  .٣٢٤: شرح تنقيح الفصول )٢(
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نعم كوقت  : تثىن باقي األوقات يف يوم اجلمعة فيه وجهان أحدمها        يس
االستواء ختصيصا ليوم اجلمعة وتفضيالً له، وأصـحهما املنـع؛ ألن           
الرخصة قد وردت يف وقت االستواء خاصة فال يلحق به غريه لقـوة        

  .عموم النهي
الرخصة يف مسح اخلف وردت وهـي مقـصورة علـى           : ومنها

؛ ألن احلاجـة ال     )٢( على اجلديـد   )١( اجلرموق الضرورة فال يلحق ا   
تدعو إليه فال تتعلق الرخصة به، واستشكل هذا بتجويز املسح علـى            

  .اخلف الزجاج واخلشب واحلديد
لو مسح أعلى اخلف وأسفله كفى، وهو األكمل؛ لوروده         : ومنها

يف معجم الطرباين من حديث جابر، ويف االقتصار علـى األسـفل            
  . نع؛ ألنه رخصة فيقتصر على الواردامل: أصحهما: قوالن

التيمم للفرض رخصة للـضرورة، ويف جـوازه للنافلـة          : ومنها
  .خالف

                                                 
أبو عبد الرمحن   . ٥/٢٤٢: كتاب العني : انظر مثال . هو اخلف الصغري  : اجلرموق) ١(

دار . إبراهيم السامرائي  .مهدي املخزومي ود   .د: حتقيق. اخلليل بن أمحد الفراهيدي   
  .ت. د. ومكتبة اهلالل

يعين املذهب اجلديد للشافعي، ومن اجلدير بالذكر أن كثريا من األصوليني نسبوا             )٢(
مـا  : "يف الرسالة القول جبواز القياس على الرخص للشافعي، وهو غري صحيح، قال           

كان هللا يف حكم منصوص مث كانت لرسول اهللا سنة بتخفيف يف بعض الفرض دون               
بعض عمل بالرخصة فيما رخص فيه رسول اهللا دون ما سواها ومل يقس ما سـواها                

  .بدون تاريخ. دار الكتب العلمية.  أمحد حممد شاكر:حتقيق. ٥٤٥: الرسالة". عليها



 
 

٨٥

 رخصة، كما صرح    )١(النيابة يف حج الفرض عن املعضوب     : ومنها
به القاضي احلسني وغريه، ولو استناب يف حج التطـوع جـاز يف             

  .األصح
قعهـا كـل    أن الرخصة وردت فيمن أقام ببلد حلاجة يتو       : ومنها

وقت فله أن يقصر مثانية عشر يوما، وال جيوز له الترخص بغري ذلك،             
لكن هل يتعدى هذا احلكم لباقي الرخص من اجلمع والفطر واملسح           
وغريها؟ مل يتعرض له اجلمهور، وحيتمل إحلاقه بناء على جواز القياس           

 بالنسبة إىل عـدم     - رمحه اهللا    -يف الرخصة، وقد نص عليه الشافعي       
وب اجلمعة، وحيتمل منعه من جهة أنا منعنا الزيادة على هذه املدة            وج

بالنسبة إىل القصر مع ورود أصله فألن ميتنع رخص ما مل يرد أصـله              
  .أوىل

أن الرخصة وردت باجلمع بني الصالتني باملطر، وأحلقوا به         : ومنها
  .الثلج والربد إن كانا يذوبان، وقيل ال يرخصان اتباعا للفظ املطر

ال جيوز اجلمع بني اجلمعة والعـصر بعـذر         : قال الروياين : نهاوم
املطر تأخريا، وكذا تقدميا يف أصح الوجهني؛ ألن اجلمعة رخـصة يف            

  .وقت خمصوص فال يقاس عليه، واملشهور اجلواز
                                                 

 القطع، عضبه يعِضبه عضباً قَطَعه، وتدعو العرب على         العضب: "قال ابن منظور  ) ١(
: لـسان العـرب   ". ما له عضبه اللّه؟ يدعونَ عليه بقَطِْع يده ورجله        : الرجل فتقول 

١/٦٠٩.  



 
 

٨٦

أن صالة شدة اخلوف ال ختتص بالقتال، بل لـو ركـب            : ومنها
الك فإنه يـصلي وال     اإلنسان سيالً خياف الغرق وغريه من أسباب اهل       

  ...يعيد؛ قياسا على الصالة يف القتال
أن صوم أيام التشريق ال جيوز يف اجلديد، وجيوز يف القدمي           : ومنها

املنـع؛  : أصحهما: للمتمتع إذا عدم اهلدي، ويف جوازه لغريه وجهان       
  .)١("ألن النهي عام، والرخصة يف حق املتمتع

بناء على معقوليتها، أو    وما دام القياس جيري يف رخص العبادات        
على وضوح علتها، فإن احلديث عـن مقاصـد جزئيـة يف هـذه              
التفصيالت يكون واردا بقدر ورود التعليل؛ ألن العمل باملقاصد مبين          
على التعليل كما هو معلوم، بل إن هذه األمثلة اليت أوردها الزركشي            

 رفـع   دار معها القياس نوطًا مبقصدها أكثر من علتها؛ إذ دار علـى           
، وهذا  هو املقصد من جممل الرخص السابقة     احلرج وختفيف املشقة، و   

  .ال يتعارض حبال مع تعبديتها
  :التغميض يف الصالة: الفرع الثاين

 حكـم   باملقـصد ومن الفرعيات اليت ميكن أن نلحظ العمل فيها         
تغميض العينني يف الصالة، واألصل أن ينظـر املـصلي إىل موضـع           

يا أنس اجعل بـصرك     : "rقال رسول اهللا    : سجوده، فعن أنس قال   

                                                 
 .طبعة وزارة األوقاف بالكويت. ٦١-٥/٥٩: البحر احمليط) ١(



 
 

٨٧

  . )١("حيث تسجد
ومن هنا كره بعض الفقهاء تغميض العينني يف الصالة؛ ألنـه مل            

  . إضافة إىل أنه من فعل اليهود واوسrيكن من هدي النيب 
يكره تغميض عينيه، وعندي ال يكره      : قال بعضهم : "قال النووي 

  .)٢("إال أن خياف ضررا
أما تغميض العني يف الصالة، فقال العبدري من        : "عوقال يف امو  

يكره أن يغمض املصلى    : أصحابنا يف باب اختالف نية اإلمام واملأموم      
وهو مكروه عند أصحابنا أيضا،     : قال الطحاوي : عينيه يف الصالة، قال   

  .ال بأس به يف الفريضة والنافلة: وقال مالك. وهو قول الثوري
قـال  . إن اليهـود تفعلـه    : لثوري قال دليلنا أن ا  : "قال النووي 

هذا ما  . ميض العينني وألنه يكره تغميض العني، فكذا تغ     : الطحاوي
ومل أر هذا الذي ذكره من الكراهـة ألحـد مـن            : يذكره العبدر 

  .أصحابنا
                                                 

 ال جيـاوز بـصره      :باب. مجاع أبواب الكالم يف الصالة    : سنن البيهقي الكربى   )١(
أمحد بن احلسني بن علي بن موسى أبـو         ). ٣٣٦٠( رقم   ٢/٢٨٤. موضع سجوده 

. مكـة املكرمـة   . مكتبـة دار البـاز    .  حممد عبد القادر عطا    :حتقيق. بكر البيهقي 
: بيـان الـوهم اإليهـام     : انظر. واحلديث ضعيف اإلسناد  . م١٩٩٤/ هـ  ١٤١٤

اهد وقتادة أما كان يكرهان تغميض      وروينا عن جم  : "وقال البيهقي بعده  . ٣/٣٧٨
  ".العينني يف الصالة، وروي فيه حديث مسند، وليس بشيء

أبو زكريا حيىي بن شرف بـن      . ٥/٤٤: املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج      )٢(
  .هـ١٣٩٢. الطبعة الثانية. بريوت. دار إحياء التراث العريب. مري النووي



 
 

٨٨

واملختار أنه ال يكره إذا مل خيف ضررا؛ ألنـه جيمـع اخلـشوع              
   .)١("نوحضور القلب، ومينع من إرسال النظر وتفريق الذه

 فيمـا يكـره يف    : " فصالً بعنـوان    احلنبلي وقد عقد ابن ضويان   
وتغميض عينيه، نص عليه، واحتج بأنـه       : "، وذكر من ذلك   "الصالة

  .)٢("فعل اليهود ومظنة النوم
وأما تغميض البـصر ِفـي الـصالة،        : "وقال ابن رجب احلنبلي   

الليـث  أبو حنيفة والثوري و   : فكرهه األكثرون، منهم  : فاختلفوا ِفيهِ 
ويف النهي عنـه حـِديث      . هو من فعل اليهود   : قَالَ مجاِهد . وأمحد
  . خرجه ابن عدي، وإسناده ضِعيف،مرفوع

كَانَ يؤمر إذا كَانَ يكثـر      : وقَالَ ابن سريين  . ورخص ِفيِه ماِلك  
  . )٣("االلتفات ِفي الصالة أن يغمض عينيه
                                                 

  .٤/٣١٤: اموع شرح املهذب )١(
. إبراهيم بن حممد بن سامل ابـن ضـويان  . ١/٩٥: منار السبيل يف شرح الدليل    )٢(

ـ  ١٤٠٩. الطبعة السابعة . بريوت. املكتب اإلسالمي . زهري الشاويش : حتقيق /  هـ
: م، وكشف املخدرات والرياض املزهرات لـشرح أخـصر املختـصرات           ١٩٨٩

: وثالثة أصول أخـرى   قابله بأصله   . عبد الرمحن بن عبد اهللا البعلي احلنبلي      . ١/١٣٩
/ هــ   ١٤٢٣ .لبنـان . بـريوت . دار البشائر اإلسالمية  . حممد بن ناصر العجمي   

  .م٢٠٠٢
زين الدين أيب الفـرج عبـد       . ٤/٣٩٧: فتح الباري يف شرح صحيح البخاري      )٣(

 أبو معاذ   :حتقيق. الرمحن ابن شهاب الدين البغدادي مث الدمشقي الشهري بابن رجب         
. الطبعـة الثانيـة  . الدمام. السعودية. دار ابن اجلوزي. مدطارق بن عوض اهللا بن حم  

 .هـ١٤٢٢



 
 

٨٩

 يعـين   -يف كراهته   وقد اختلف الفقهاء    : "وقال ابن قيم اجلوزية   
هـذا  :  فكرهه اإلمام أمحد وغريه، وقالوا-تغميض العينني يف الصالة  

قد يكون أقـرب إىل     : فعل اليهود، وأباحه مجاعةٌ مل يكرهوه، وقالوا      
  ".حتصيل اخلشوع الذي هو روح الصالة وسرها ومقصودها

 تغميض عينيه   rومع تقرير ابن القيم أنه مل يكن من هدي النيب           
إن كان تفتيح العينني ال خيـل       : والصواب أن يقال  : "ة، قال يف الصال 

باخلشوع فهو أفضل، وإن كان حيول بينه وبني اخلشوع ملا يف قبلتـه             
من الزخرفة والتزويق أو غريه مما يشوش عليه قلبه، فهنالك ال يكـره           
التغميض قطعا، والقول باستحبابه يف هذا احلال أقـرب إىل أصـول            

  . )١("القول بالكراهة، واهللا أعلمالشرع ومقاصده من 
من الشافعية ذهب للقول بوجوبـه يف حـاالت          بل إن الدمياطي  

وقد جيب التغميض إذا كان      ...وال يكره تغميض عينيه   : "معينة، قال 
العرايا صفوفًا، وقد يسن كأن صلى حلائط مزوق وحنوه مما يـشوش            

  .)٢("فكره، قاله العز ابن عبد السالم
                                                 

حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سـعد         . ١/٢٩٤: زاد املعاد يف هدي خري العباد      )١(
. ومكتبة املنـار اإلسـالمية    . بريوت. مؤسسة الرسالة . مشس الدين ابن قيم اجلوزية    

 .م١٩٩٤/هـ ١٤١٥. الطبعة السابعة والعشرون. الكويت
: حاشية إعانة الطالبني على حل ألفاظ فتح املعني لشرح قرة العني مبهمات الدين             )٢(
دار الفكـر للطباعـة والنـشر       . أبو بكر ابن السيد حممد شطا الدمياطي      . ١/١٨٣

  .بريوت. والتوزيع



 
 

٩٠

  وهي توقيفية  -نتبني من هذا أن حكم تغميض العينني يف الصالة          
 دار على حتقيق أمر مقصود يف الـصالة وهـو اخلـشوع،       - تعبدية

واختلف حكمه بني القول بالكراهة إىل القول بـالوجوب، وكلـه           
  .رعاية ملعىن معقول، ومقصد مشروع، وهو اخلشوع يف الصالة

  :صدقة الفطر: الفرع الثالث
ثلة الواضحة هنا مثال زكاة الفطر، واملقصد منها يتضح         ومن األم 

 rفـرض رسـول اهللا      : مما رواه أبو داود بسنده عن ابن عباس قال        
زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكني، من          
أداها قبل الصالة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الـصالة فهـي             

  .)١("صدقة من الصدقات
: انتصاا علـى التعليـل أي     " طهرة للصائم : "قوله : "قال العيين 

. ألجل تطهري الصائم من اللغو، وهو القول الباطل أو الكالم املطرح          
عطـف علـى قولـه      " وطعمة: "قوله. الفحش من القول  : والرفث

  .)٢(" املأكُلة- بضم الطاء وسكون العني -والطعمة ". طهرة"
  :لفطر أمرانيتبني من احلديث وشرحه أن مقصد زكاة ا

                                                 
هذا احلديث  : "باب زكاة الفطر، وقال ابن امللقن     . كتاب الزكاة : سنن أيب داود  ) ١(

  .٥/٦١٨: نري يف ختريج األحاديث واألثار الواقعة يف الشرح الكبريالبدر امل". صحيح
أبو حممد حممود بن أمحد بن موسى بن أمحد بن          . ٦/٣١٨: شرح سنن أيب داود    )٢(

. أبو املنذر خالد بن إبراهيم املـصري : حتقيق. حسني الغيتاىب احلنفى بدر الدين العيىن   
 .م١٩٩٩- هـ١٤٢٠. الطبعة األوىل. الرياض. مكتبة الرشد



 
 

٩١

تطهري الصائم مما قد يقع له يف صيامه من فضول الكـالم            : األول
الذي ال طائل حتته أو مما قد يوقعه يف اإلمث والفحش من القول، وهو              

  .مقصد تربوي
التكافل بني األغنياء والفقراء، وإغناؤهم يف هذا اليـوم،         : والثاين

يـد املـسلمني،    ويف هذا ما فيه من إظهار البهجة والفرحة يف يوم ع          
والقضاء على التحاقد والتحاسد واملوجدة من الفقراء لألغنياء، وهذا         

  .مقصد اجتماعي دعوي
ومن هنا وجدنا اخلالف بني الفقهاء حول إخراج الزكاة بالقيمة          

 فذهب إىل املنع مجهـور      rبدال من األعيان اليت ذكرها رسول اهللا        
عبد العزيز واحلسن   مالك والشافعي وأمحد، وذهب عمر بن       : الفقهاء

  .البصري والثوري وأبو حنيفة إىل القول باجلواز
ملـا قـدم    : حدثنا سفيان عن عمر وعن طاوس قال      : وقال سعيد 
ائتوين بعرض ثياب آخذه مـنكم مكـان الـذرة          : معاذ اليمن قال  

وحدثنا : قال. والشعري؛ فإنه أهون عليكم، وخري للمهاجرين باملدينة      
 كان عمر بن اخلطاب يأخذ العروض       :جرير عن ليث عن عطاء قال     

  .)١(يف الصدقة من الدراهم، وألن املقصود دفع احلاجة
وقد انتصر شيخنا الدكتور يوسف القرضاوي للتيسري على املعطي         

                                                 
عبد اهللا بن أمحـد      .٢/٦٧١: راجع املغين يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين        ) ١(
 . هـ١٤٠٥. الطبعة األوىل. بريوت. دار الفكر. بن قدامة املقدسي أبو حممدا



 
 

٩٢

وسد حاجة الفقري، وبىن ترجيحه على مقصد احلكم الشرعي، وهـو           
قدا، إسعاد الفقري وإغناؤه يف ذلك اليوم، سواء كان اإلخراج عينا أم ن           

 rوالذي يلوح يل أن الرسول      : "وبأيهما يتحقق إخراج الزكاة، قال    
لندرة النقود عنـد  : األول: إمنا فرض زكاة الفطر من األطعمة لسببني 

: والثاين ..العرب يف ذلك احلني، فكان إعطاء الطعام أيسر على الناس         
 أن قيمة النقود ختتلف وتتغري قوا الشرائية من عصر إىل عصر خبالف           
الصاع من الطعام؛ فإنه يشبع حاجة بشرية حمددة، كما أن الطعام يف            

  .)١("ذلك العهد أيسر على املعطي، وأنفع لآلخذ
ومن هذا يتضح لنا أن املدار يف األفضلية علـى مـدى            : "مث قال 

انتفاع الفقري مبا يدفع له، فإن كان انتفاعه بالطعام أكثر كان دفعـه             
لشدة، وإن كان انتفاعه بالنقود أكثـر       أفضل، كما يف حالة ااعة وا     

  .)٢("كان دفعها إليه أفضل
وينبغي أن ننوه إىل أن الزكاة عموما ميكن أن تـدخل يف بـاب              

 غـري   )٣(السياسة الشرعية، كما أوردها غري واحد يف كتاب األموال        
أا عبادة، وخباصة أا يف الصيام، وأن الزكاة من أركـان اإلسـالم         

                                                 
الطبعـة  . بريوت. مؤسسة الرسالة  .يوسف القرضاوي . د. ٢/٩٤٩: فقه الزكاة ) ١(

 .م١٩٧٣/هـ١٣٩٣. الثانية
 .٩٥١-٢/٩٥٠: ابقالس) ٢(
  .القاسم بن سالم، وأيب يعلى، وابن زجنويه، وغريهم: مثل) ٣(



 
 

٩٣

  ا تتناول يف العبادات يف كتب الفقه، وجانـب         اخلمسة، واألصل أ
  .العبادة فيها ال خيفى

دار  - رغم أنه حكم تعبدي تـوقيفي        -والشاهد أن األمر فيها     
وهو ما يعطي مرونة يف     ،  على املقصد ونيط به، ورجع إليه وتعلق به       

الوسائل مبا حيقق املقصد من احلكم، ويف هذا من التيسري مـا فيـه،              
  . أم على اآلخذسواء على املعطي
  :السترة يف الصالة: الفرع الرابع

ومن األمثلة اليت توضح ذلك السترة اليت يتخذها املصلي املنفرد أو           
اإلمام؛ وهي ما يغرز أو ينصب أمام املصلي من سوط أو عكـازة أو              

، أو ما جيعله املصلي أمامه ملنع املارين بني يديه إن خشي            )١(غري ذلك 
  .)٢(حل سجودمهااإلمام والفذ املرور مب

، ملا رواه   )٣(وهي مستحبة، ونقل ابن رشد اإلمجاع على استحباا       
قـال  : اإلمام أمحد بسنده عن سربة بن معبد عن أبيه عن جده قـال            

                                                 
 .٣١٩: قواعد الفقه للربكيت) ١(
دار . حممد العرىب القـروى   . ٧٥: اخلالصة الفقهية على مذهب السادة املالكية      )٢(

  .ت.د. ط.د. الكتب العلمية
مد بن أمحد بن حممد بـن       أبو الوليد حم  . ١/١١٣: بداية اتهد و اية املقتصد    ) ٣(

مطبعة مـصطفى البـايب احللـيب       . أمحد بن رشد القرطيب الشهري بابن رشد احلفيد       
  .م١٩٧٥/هـ١٣٩٥. الطبعة الرابعة. مصر. وأوالده



 
 

٩٤

  .)١("إذا صلى أحدكم فليستتر لصالته ولو بسهم: "rرسول اهللا 
وقد تنوعت أقوال الفقهاء فيما تصح به السترة وتتم به، وهـذا            

قًا من مقصدها، وهو كف بصر املصلي عما وراءها، ومجع          كله انطال 
اخلاطر بربط خياله كي ال ينتشر، ومنع املار كـي ال يرتكـب اإلمث              

  . )٢(باملرور بني يديه
وتأكيدا على أن اخلالف كان مداره املقصد نورد تلخيص ابـن           

  : رجب احلنبلي األقوال يف ذلك، حني قال
رمح ال حتـصل بـه سـنة        إن ما كان دون عرض ال     : قال مالك 

  .االستتار

                                                 
وقـال  ). ١٥٣٧٦(رقـم   . حديث سربة بن معبد   . مسند املكييني : مسند أمحد  )١(

الـد  : جممع الزوائـد  إسناده حسن، وأورده احلافظ اهليثمي يف       : شعيب األرنؤوط 
رواه أمحد، وأبو يعلى، والطـرباين      : "باب سترة املصلي، وقال   . كتاب الصالة . الثاين

  ".يف الكبري، ورجال أمحد رجال الصحيح
وزارة . ١٧٧/ ٢٤: ، واملوسوعة الفقهية الكويتيـة    ١٩/ ٢: البحر الرائق : انظر) ٢(

مـصر،  . مطابع دار الـصفوة . الطبعة األوىل . الكويت. األوقاف والشئون اإلسالمية  
تمنع نقصان صالة   : أوالً: واحلكمة ِمن السترة  : "وقال العالمة حممد بن صاحل العثيمني     

  ِمن ورائها    املرء، أو بطال أحد راملصلِّي، وال سـيما إذا  : ثانياًا إذا م ظَرب نها حتجأن
. ى حضور قلبه، وحجِب بـصِره     هلا ِجرم فإا تعني املصلِّي عل     : كانت شاخصة، أي  

 واتباعاً هلديه، وكلُّ ما كـان امتثـاالً ألمـر اهللا            rأن فيها امتثاالً ألمر النيب      : ثالثاً
الـشرح املمتـع علـى زاد       : انظر".  فإنه خري  rورسوله، أو اتباعاً هلدي الرسول      

لطبعـة  ا. دار ابـن اجلـوزي    . حممد بن صاحل بن حممد العثيمني     . ٣/٢٧٥: املستقنع
  . هـ١٤٢٢. األوىل



 
 

٩٥

  .خرجه وكيع. يستر املصلي كحرف القلم:  قال،وعن أيب العالية
وأما إذا مل جيد ما يصلي إليه، إال ما كان دون مؤخرة الرحـل يف        
االنتصاب، مثل حجر أو عصا ال يستطيع نصبها، فهل يضعها بـني            

  :يديه ويصلي إليها، أم ال؟ فيه قوالن
ىل ذَِلك إذا لَم جيد غريه، وحكاه ابن املنـذر          أنه يصلي إ  : أحدمها

وقال . عن سِعيد بن جبري واألوزاعي وأمحد، وهو قَوِل إسحاق أيضا         
وروي عن  . إذا مل جيد شيئًا شاخصا بسط مصلى      : طائفة من الشافعية  

  .ذكره ابن املنذر.  كنا نستتر بالسهم واحلجر يف الصالة:أيب سعيد
كـره النخعـي    : قال ابن املنذر  . ة إىل ذلك  تكره الصال : والثاين

  .الصالة إىل عصا يعرضها
اخلط أحب إيل من هذه احلجارة اليت يف الطريق إذا          : وقال الثوري 
  .مل يكن ذراعا

هل : أن سفيان سئل  : وحكى بعض من صنف يف مذهب سفيان      
  .ال يغين من السترة: جيزئ احلبل املمدود املعترض؟ قال

 النخعي، أنه سئل عن الرجل يـصلي        وروى حرب بإسناده، عن   
. .لو كان احلبل بالطول كان أحـب إيل       : يستتر حببل معترضا؟ قال   

وهذا يدل على أن الصالة إىل املستطيل أوىل من الصالة إىل املعترض            
  .عنده؛ ألن املستطيل أشبه بالسترة القائمة



 
 

٩٦

واألكثرون، كاألوزاعي والثوري وأمحد يرون أن املعترض أوىل؛        
  . رجحوا يف اخلط أن يكون معترضاوهلذا

ولو صلى وبني يديه ما مينع االستطراق من ر أو حنوه، فهل هو             
  سترة؟

هو سترة، منهم احلسن واألوزاعي، وروي ذلك عن        : قالت طائفة 
  .خرجه كله حرب الكرماين. ابن عمر بإسناد ضعيف

إذا كان را جتري فيـه      : سألت إسحاق عن ذلك، فقال    : وقال
يشري إسحاق  . .فال يصلي، وإن مل يكن جتري فيه فهو أسهل        السفن  

إىل أنه إذا كان جتري فيه السفن فهو طريق مسلوك، فال يصلي إليـه              
وأيضا؛ فالصالة إىل النهر اجلـاري ممـا    .بدون سترة حتول بينه وبينه 

يلهي املصلي؛ فإنه مما يستحسن النظر إليه، وقد سبق كراهة الـصالة       
  .إىل ما يلهي
 أو حنو ذلك    )١(إذا صلى على حائط قدر ثالثة أذرع      :  سفيان وقال

  .فأرجو أن يكون سترة ما مل يكن طريقًا
وسئل النخعي عن الصالة على السطح، والناس ميرون بني يديه؟          

ونقل الوليد بن مسلم عـن األوزاعـي        . يتأخر حىت ال يراهم   : قال

                                                 
لسان ". الذِّراع ما بني طرف اِملرفق ِإىل طرِف اِإلصبع الوسطى        : "قال ابن منظور  ) ١(

  .٨/٩٣: العرب



 
 

٩٧

  .وسعيد بن عبد العزيز مثل قول النخعي
إن كان ارتفاع السطح مثـل مـؤخرة        :  مالك وقال: قال الوليد 

  .الرحل فأكثر من ذلك فصلِّ
  :وأما اخلط يف األرض إذا مل جيد ما يستتر به ففيه قوالن

أنه حيصل به االستتار أيضا، وهـو قـول أيب هريـرة،            : أحدمها
وعطاء، وسعيد بن جبري، واألوزاعي، والثوري، والشافعي يف أحـد          

ه أو أكثرهم، وأمحد، وإسحاق، وأيب      قوليه، ورجحه كثري من أصحاب    
  .ثور

أنه ليس بسترة، وهو قول مالك، والنخعـي، والليـث،          : والثاين
  .)١(وأيب حنيفة، والشافعي يف اجلديد

 بتنوعها وحظرهـا وإباحتـها      -فأنت ترى أن هذه اآلراء مجيعا       
 دارت حول حتقيق كف بصر املصلي، وإبعاده عن كل ما           -وتباينها  

طراق، وهذا يعطي مرونة حول ما تتحقق به الـسترة          فيه هلو أو است   

                                                 
: باختصار يسري، وانظر بداية اتهـد . ٦٣٧-٢/٦٣٤: فتح الباري البن رجب   ) ١(
 اختالفهم  ، ويرى ابن رشد يف املوضع نفسه أن سبب اختالفهم يف اخلط هو            ١/١١٣

 - عليه الـصالة والـسالم       -يف تصحيح األثر الوارد فيه، واألثر رواه أبو هريرة أنه           
إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئًا؛ فإن مل يكن فلينصب عصا؛ فإن مل              : "قال

خرجه أبـو داود؛ وكـان      " تكن معه عصا فليخط خطا؛ وال يضره من مر بني يديه          
 صـلى اهللا عليـه      -افعي ال يصححه؛ وقد روي أنه       أمحد بن حنبل يصححه؛ والش    

  .ةنـز صلى لغري سترة؛ واحلديث الثابت أنه كان خيرج له الع- وسلم



 
 

٩٨

للمصلي، كما يعطي تيسريا على العباد، واملقصد حتقيـق اخلـشوع           
بكف البصر عما يلهيه أو يستطرقه أيا كان شكل السترة، وحجمها،           

  .وطبيعتها
* * *  

ولو ذهبنا نتتبع أمثلة تفصيلية يف العبادات لظفرنا بالشيء الكثري،          
ج إىل دراسة مستقلة ومستفيضة تتبع هذه التفـصيالت         وهو أمر حيتا  

 اجلزئية، وهو أمر إن حدث سيشكل إثـراء          وعللها وحتدد مقاصدها 
للفقه اإلسالمي، ويوسع جمال االجتهاد فيه، وخباصة العبادات، وعلى         

ل باألمة كل يـوم، وخيتلـف فيهـا         نـزوجه أخص النوازل اليت ت    
 مسالكه املشروعة، وعـرب     الفقهاء، على حني لو حددنا مقصدها عرب      

املفاكرة واملثاقفة وتداول الرأي بني أهل الذكر لـضيقنا مـساحات           
االختالف، وأدخلنا النوازل حتت مظلة الـشريعة، وجنبنـا العبـاد           

  .واهللا أعلم. االضطراب الذي حيدث مع النوازل العبادية
* * *  

  
  



 
 

٩٩

  المبحث الثالث
  التعبد والتعليل في غير العبادات

  
 كما  - "املعامالت"ومل أعرب بـ    " غري العبادات "لتعبري بـ   آثرت ا 

 حىت ال ينصرف الذهن إىل أن املـراد         -بحث  سلف يف مقدمة هذا ال    
العقود بأنواعها، دون احلدود والعقوبات وأحكام األسرة        باملعامالت

، وألن الفقـه اإلسـالمي   وأحكام القضاء والشهادات وبقية أبواب
 يف العبادات خمتلف يف تراثنا األصـويل        ليلتقصيد والتع احلديث عن ال  

  .عنه يف غري العبادات
وسوف نتناول غري العبادات هنا من حيث اجلملة، ومن حيـث           

  .لعبادات يف اتناولالالتفصيل، كما مت 
 يف غري العبادات مـن حيـث        التعبد والتعليل : املطلب األول 

  :اجلملة
تعبد دون النظـر    إذا كان العلماء ذكروا أن األصل يف العبادات ال        

إىل املعاين املعقولة والعلل واملقاصد، فـإم ذكـروا أن األصـل يف             
العاديات االلتفات إىل املقاصد واملعـاين، وأن العـربة يف العقـود             
للمقاصد واملعاين ال لأللفاظ واملباين، وكلمام يف العاديات ال حتتاج          

 ونورد بعضا من    إىل تتبع واستقصاء؛ لكونه إمجاعا منهم يف العاديات،       
  .أقواهلم فقط، وإال فلم خيتلفوا يف ذلك



 
 

١٠٠

 سياسـة   - يعين حقوق املكلفـني      -إن أحكامها   : "قال الطويف 
شرعية وضعت ملصاحلهم فكانت هي املعتـربة، وعلـى حتـصيلها           

  . )١("املعول
  . )٢("املعامالت املقصود منها التحصيل الدنيوي: "وقال العيين

ات واإلجارات والوكاالت واملـشاركات     املبايع: "وقال ابن تيمية  
واهلبات والوقوف والوصايا وحنو ذلك من املعامالت املتعلقة بالعقود         
والقبوض؛ فإن العدل فيها هو قوام العاملني ال تصلح الدنيا واآلخـرة            
إال به؛ فمن العدل فيها ما هو ظاهر يعرفه كل أحد بعقله، كوجوب             

بيع على البـائع للمـشتري،      تسليم الثمن على املشتري، وتسليم امل     
وحترمي تطفيف املكيال وامليزان، ووجوب الصدق والبيـان، وحتـرمي          
الكذب واخليانة والغش، وأن جزاء القرض الوفاء واحلمد، ومنه مـا           

فإن عامـة   - أهل اإلسالم -هو خفي جاءت به الشرائع أو شريعتنا   
العـدل  ما ى عنه الكتاب والسنة من املعامالت يعود إىل حتقيـق       

أكل املال بالباطل، وجنسه من     : ؛ مثل ِدقِّه وِجلِّه : والنهي عن الظلم  
بيـع  :  مثل rالربا وامليسر، وأنواع الربا وامليسر اليت ى عنها النيب          

الغرر، وبيع حبل احلبلة، وبيع الطري يف اهلواء، والـسمك يف املـاء،             
                                                 

 .٤٧: وانظر رسالة يف رعاية املصلحة. ٢٧٩: التعيني يف شرح األربعني )١(
بدر الدين حممود بن أمحـد      . ١١/١٥٨: عمدة القاري شرح صحيح البخاري     )٢(

  .بريوت. دار إحياء التراث العريب. هـ٨٥٥: الوفاة. العيين



 
 

١٠١

ملالمـسة،  والبيع إىل أجل غري مسمى، وبيع املصراة، وبيع املدلس، وا         
واملنابذة، واملزابنة، واحملاقلة، والنجش، وبيع الثمر قبل بدو صالحه،         
وما ى عنه من أنواع املشاركات الفاسدة، كاملخابرة بزرع بقعـة           
بعينها من األرض، ومن ذلك ما قد تنازع فيـه املـسلمون خلفائـه             
واشتباهه، فقد يرى هذا العقد والقبض صحيحا عـدالً، وإن كـان            

واألصل يف هذا أنه ال حيـرم       .. .رى فيه جورا يوجب فساده،    غريه ي 
على الناس من املعامالت اليت حيتاجون إليها إال ما دل الكتاب والسنة            
على حترميه، كما ال يشرع هلم من العبادات اليت يتقربون ـا إىل اهللا              
إال ما دل الكتاب والسنة على شرعه؛ إذ الدين ما شرعه اهللا، واحلرام             

  .)١("مه اهللاما حر
 االلتفـات إىل    - أي العاديـات     -األصل فيها   : "وقال الشاطيب 

املعاين دون التعبد، واألصل فيها اإلذن حـىت يـدل الـدليل علـى          
  . )٢("خالفه

  .)٣("وأصل العادات االلتفات إىل املعاين: "وقال
ويعلل الشاطيب كون األصل يف العاديات االلتفـات إىل املعـاين           

 علل كون األصل يف العبادات التعبد بثالثة أشـياء،          بثالثة أشياء كما  
                                                 

  .٣٨٦-٢٨/٣٨٥: جمموع الفتاوى) ١(
  .١/٤٤٠: املوافقات) ٢(
  .٢/٥١٣: املوافقات) ٣(



 
 

١٠٢

  :وأما أن األصل يف العادات االلتفات إىل املعاين، فألمور: "قال
االستقراء، فإنا وجدنا الشارع قاصـدا ملـصاحل العبـاد،          : أوهلا

واألحكام العادية تدور معه حيثما دار، فترى الشيء الواحد مينـع يف       
ا كان فيه مصلحة جـاز، كالـدرهم   حال ال تكون فيه مصلحة، فإذ   

بالدرهم إىل أجل، ميتنع يف املبايعة، وجيوز يف القرض، وبيع الرطـب            
باليابس، ميتنع حيث يكون جمرد غرر وربا من غري مصلحة، وجيـوز            
إذا كان فيه مصلحة راجحة، ومل جند هذا يف باب العبادات مفهومـا      

ات ممـا اعتمـد     فدل ذلك على أن العاد    ... كما فهمناه يف العادات   
  .الشارع فيها االلتفات إىل املعاين

أن الشارع توسع يف بيان العلل واحلكم يف تشريع بـاب           : والثاين
وأكثر ما علل فيها باملناسب الذي إذا عرض على العقول           ...العادات

تلقته بالقبول، ففهمنا من ذلك أن الشارع قصد فيها اتباع املعاين، ال            
  ... باب العباداتالوقوف مع النصوص، خبالف

أن االلتفات إىل املعاين قد كان معلومـا يف الفتـرات،           : والثالث
واعتمد عليه العقالء، حىت جرت بذلك مصاحلهم، وأعملوا كلياـا          
على اجلملة، فاطردت هلم، سواء يف ذلك أهل احلكمـة الفلـسفية            
وغريهم، إال أم قصروا يف مجلة من التفاصيل، فجاءت الشريعة لتتم           

كارم األخالق، فدل على أن املشروعات يف هذا البـاب جـاءت            م



 
 

١٠٣

  .)١("متممة جلريان التفاصيل يف العادات على أصوهلا املعهودات
العربة يف العقـود    "،  ٣: وقال أمحد الزرقا يف القاعدة الثانية، املادة      

واملـراد  : "، قـال يف الـشرح     "للمقاصد واملعاين ال لأللفاظ واملباين    
 ما يشمل املقاصد اليت تعينها القرائن اللفظيـة الـيت     باملقاصد واملعاين 

وما يشمل املقاصد العرفية    ...توجد يف عقد فتكسبه حكم عقد آخر      
املرادة للناس يف اصطالح ختاطبهم فإا معتربة يف تعيني جهة العقود،           
فقد صرح الفقهاء بأنه حيمل كالم كل إنسان على لغته وعرفـه وإن             

  .)٢("خالفت لغة الشرع وعرفه
العربة يف العقود للمقاصـد واملعـاين ال        : قاعدة: "وقال الربكيت 
  . )٣("لأللفاظ واملباين

وإذا جاز أن نثبت أحكاما تعبدية ال علة هلا،         : "وقال ابن عاشور  
وال يطلع على علتها، فإمنا ذلك يف غري أبـواب املعـامالت املاليـة              

، وعلـى الفقيـه   واجلنائية، فأما هذان فال أرى أن يكون فيها تعبدي  

                                                 
، وللشاطيب حديث عن ذيول هلذه القضية يف املسألة         ٥٢٤-٢/٥٢٠: املوافقات) ١(

  .التالية هلا، وهي املسألة التاسعة عشرة
صححه وعلق عليـه    .  بن الشيخ حممد الزرقا    أمحد. ٥٥: شرح القواعد الفقهية   )٢(

  . م١٩٨٩ -هـ ١٤٠٩. دمشق. دار القلم. مصطفى أمحد الزرقا
حممد عمـيم اإلحـسان اـددي     . ٩١: قواعد الفقه :  من كتاب  ١٨٣قاعدة   )٣(

 .م١٩٨٦ –هـ ١٤٠٧. كراتشي. دار الصدف ببلشرز. الربكيت



 
 

١٠٤

  .)١("استنباط العلل فيها
* * *  

تدل هذه األقوال من الطويف والعيين وابـن تيميـة والـشاطيب            
 وغريهم ال يحصونَ كثرةً من      -والربكيت وابن عاشور وأمحد الزرقا      

 على إمجاعهم على أن ما سوى العبادات العربة         -األصوليني والفقهاء   
اظ واملباين؛ إذ إن املعامالت ال حيرم فيها        فيه باملقاصد واملعاين ال األلف    

على اخللق إال ما حرمه اهللا، ويبقى ما مل حيرمه على أصله وهو احلل؛              
ملا يف ذلك من حاجة هلم إليها، وإقامة مصاحلهم ا، فجعل الشارع            
سبحانه فيها التوسعة واإلباحة، كما ال يشرع هلم من العبادات الـيت          

 ما دل الكتاب والسنة على شرعه؛ فمن عبـد          يتقربون ا إىل اهللا إال    
  .اهللا بغري ما شرع فعبادته مردودة عليه

وإذا كنا يف العبادات ال نصدر إال عما شرعه اهللا تعاىل وأذن فيه،             
فنقوم بأدائه سواء عرفنا مقصده أم مل نعرف، فإننا ال نقبل على غـري   

  .العبادات إال إذا ظهر لنا هدفها، واتضح لنا مقصدها
فيما خيفى من املـصاحل  : "ذا عقد ابن عبد السالم فصالً بعنوان  وهل

ما خفيـت   : أحدمها: األفعال ضربان : ، وقال "واملفاسد من غري تعبد   
عنا مصاحله ومفاسده، فال نقدم عليه حىت تظهر مصلحته اردة عن           

                                                 
  .طبعة دار السالم. ٤٥: مقاصد الشريعة اإلسالمية) ١(



 
 

١٠٥

املفسدة أو الراجحة عليها، وهذا الذي جاءت الشريعة مبدح األنـاة           
ما ظهـرت لنـا     : الضرب الثاين .  رشده وصالحه  فيه إىل أن يظهر   

  .)١("مصلحته
وهذا بعد آخر يضاف إىل احلديث عن تأصيل الكالم يف مقاصد            

 من حيث اجلملة، وهو أن نتأىن يف التصرف حـىت            وعللها العبادات
، وتبدو مصلحته اردة عن املفـسدة أو        "رشده وصالحه "يظهر لنا   

اليت ال يتوقف فعلها علـى ظهـور   الراجحة عليها، خبالف العبادات   
 إال ما   - وقد شرع العبادات     -مقصدها لنا؛ ألن اهللا ال يشرع لعباده        

فيه صالحهم ورشدهم يف الدنيا واآلخرة، أما غري العبـادات فقـد            
يحدث الناس فيها ما مل ينص عليه الشرع؛ وهلذا ندب األنـاة فيـه              

  .ومدحها
ري العبـادات مـن حيـث        يف غ  التعبد والتعليل : املطلب الثاين 

  :التفصيل
 علم مقـصدها أم    -إذا كان األصل يف العبادات التقصيد تفصيال        

 إال ما كان من املقدرات، فمن األوىل أن يترجح يف غـري             -مل يعلم   
  .العبادات أا مقصدة على وجه التفصيل

 يف العبادات من حيث التفصيل أمرا       التعليلوإذا كان احلديث عن     
                                                 

  .١/٥٠: قواعد األحكام) ١(
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 يف غـري    التعليـل  فإن احلديث عن     - كما رأينا    -كًا  مشكالً وشائ 
  .العبادات على وجه التفصيل ليس فيه اإلشكال نفسه

وكان مصدر اإلشكال يف العبادات أا تعبدية وتوقيفية، وأا حق          
اهللا تعاىل، فال يعبد إال مبا شرع، وال تؤتى العبادات إال على الوجـه              

لعبادات فإا مصاحل اخللق، وفيها     الذي بينه املعبود سبحانه، أما غري ا      
إقامة دنياهم، وهلذا أطلق الشارع سبحانه هلـم حريـة التـصرف،            
ومنحهم إرادة االختيار ما بعدوا عن الظلم والغش والغـنب وكـبري            
الغرر؛ فهذه من أهم احملرمات يف غري العبادات اليت إذا اجتنبها العباد            

  .فلهم حق التصرف كيف شاءوا
العبادات ما  هل يف غري    : طرح نفسه يف هذا املقام    والسؤال الذي ي  
، أو هل هناك ما ال يناط مبقاصد منضبطة أو علل           ال يكون له مقصد   

  واضحة؟
إيـراِدِه  : واجلواب أن اإلمام الشاطيب عقد فصالً هلـذا الـسؤال         

فإذا تقرر هـذا، وأن الغالـب يف العـادات          : "واجلواِب عليه، فقال  
 وجد فيها التعبد، فال بـد مـن التـسليم           االلتفات إىل املعاين، فإذا   

والوقوف مع املنصوص، كطلب الصداق يف النكاح، والذبح يف احملل          
املخصوص يف احليوان املأكول، والفروض املقدرة يف املواريث، وعدد         
األشهر يف الِعدد الطالقية والوفوية، وما أشبه ذلك من األمور اليت ال            



 
 

١٠٧

فإن ...ية، حىت يقاس عليها غريها،    جمال للعقول يف فهم مصاحلها اجلزئ     
وهل توجد هلذه األمور التعبديات علة يفهـم منـها مقـصد            : قيل

العاديـات  .. . :على اخلصوص أم ال؟ فاجلواب أن يقـال       . الشارع
وكثري من العبادات أيضا، هلا معىن مفهوم، وهو ضبط وجوه املصاحل؛           

لرجوع إىل أصل   إذ لو ترك الناس والنظر النتشر ومل ينضبط، وتعذر ا         
شرعي، والضبط أقرب إىل االنقياد ما وجد إليـه سـبيل، فجعـل             
الشارع للحدود مقادير معلومة، وأسـباب معلومـة ال تتعـدي،           
كالثمانني يف القذف، واملئة وتغريب العام يف الزنا على غري إخصان،           
وخص قطع اليد بالكوع، ويف النصاب املعني، وجعل مغيب احلشفة          

 كثرية، وكذلك األشهر والقروء يف العدد، والنصاب        حدا يف أحكام  
  .)١("واحلول يف الزكوات

التعويـل علـى النـصوص      ": وهلذا جعل الطويف مذهبه يف ذلك     
واإلمجاع يف العبادات واملقدرات، وعلى اعتبار املصاحل يف املعامالت         

  . )٢("وباقي األحكام
 - كـذلك     ويف العبادات  -إذن فاألمور املقدرة يف غري العبادات       

مثل عدد أيام العدة، وعدد اجللدات يف القذف، والنصاب املعـني يف            
                                                 

، وقد مر احلديث يف العبادات عن مقـصد الـضبط           ٢٢٧-٢/٢٢٥: املوافقات) ١(
  .واحلسم، ونعيد منه هنا ما يتصل بغري العبادات

  . ٤٠: رسالة يف رعاية املصلحة )٢(
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األموال والتجارات، وإيتاء الزكاة بعد مرور حول، وبلوغ النـصاب          
يف كل نوع، ونسبة املدفوع من الزكاة باختالف األنواع املـدفوع           
فيها، وأنصبة املواريث، وغري ذلك، كل هذا مقـصده عـام وهـو             

كي تستقيم حياة الناس وتنضبط؛ إذ لـو مل حيـدد           الضبط واحلسم؛   
الشارع ذلك لصارت حياة الناس إىل تنازع وارج، وآلت إىل عدم           

هت عنه الشريعة؛ إذ إن مبناها علـى        نـزضبط وتعطيل، وهذا ما ت    
  .حتقيق مصاحل العباد يف العاجل واآلجل

 لو تركت هذه األمور     - كما سبق ذكره يف العبادات       -على أنه   
ملاذا هذا  : ر وحددوها هم لظل السؤال قائما على وجه التفصيل        للبش

العدد، وملاذا هذه املدة، وملاذا هذا النصاب، فلن ينتهي السؤال مهما           
  .تركت هذه املقدرات أو تغريت

وهذا يف حياة البشر موجود، فاإلشارة اخلضراء تدل على مواصلة          
توقف، والـسؤال   سري السيارات، واإلشارة احلمراء تدل على لزوم ال       

ملاذا احلمراء للتوقف، واخلضراء للـسري؟ ولـو        : نفسه مطروح هنا  
  .تبدلت اإلشارات لظل السؤال قائما

وكذلك يف القضاء الوضعي أو التعازير املختلفة، ملـاذا احلـبس           
سنتني جلرمية معينة، وعشر سنوات ألخرى، مع أن أقل من عـشرة            

 وكذلك أكثر من عـشرة      بأسبوع أو شهر ال يبعد كثريا عن عشرة،       



 
 

١٠٩

  ".ملاذا"بأسبوعني أو شهر، وهكذا، فال يزال السؤال قائما بـ 
 أن  - كما سبق ذكره، وكما بينه الشاطيب من قـدمي           -واجلواب  

هذا لضبط حياة الناس، وتسيري مصاحلهم، وحسم اخلالف والتهارج         
  .فيما بينهم

قـي أن  غري العبادات ال حيتـاج إىل متثيـل؛ إذ املنط       واملقاصد يف 
هل يف املعامالت ما ال يقصد؟ وهو ما سبق اجلـواب عنـه             : يسأل

مبقصد الضبط واحلسم، أما ما يعلل ويقصد فأمثلته ال تكاد حتـصى،            
 يف غري العبادات جعل الفقهاء األصل       التقصيد والتعليل ولسعة مساحة   

 - كما مـر     -فيها اعتبار املقاصد واملعاين، بل منع ابن عبد السالم          
 بفعل يف غري العبادات قبل معرفة مقصوده؛ وهلـذا مـدحت            التلبس

  .الشريعة األناة فيه
وال يعين هذا أن التعبد منفك عن املعامالت، فكل معاملة ينبغـي            
أن تكون حمفوفة بالتعبد هللا تعاىل، وكل تعبد هللا تعـاىل ينبغـي أن              

: يتمخض عن أخالق راقية وتعامل الئق بني البشر، واهللا تعاىل يقول          
سورة ( )ِتي ونسِكي ومحياي ومماِتي ِللَِّه ربِّ الْعالَِمني      لْ ِإنَّ صال  قُ(

  .)١٦٢: األنعام
* * *  
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باإلشارة إىل أمـر هـام، وهـو أن         ه الدراسة   وأود أن أختم هذ   
إن األصل يف العبادات عدم النظر إىل املعاين واملقاصد،         : علماءنا قالوا 

  .ر املقاصد واملعاينوأن األصل يف العاديات اعتبا
يف نطاق أحكام معينة اعتبار املقاصد      " األصلَ"وال نريد أن جنعل     

بناء على مدى اتساع وجود املعاين يف هـذا النطـاق، أو ظهـور              
يف نطاق أحكام أخرى عـدم اعتبـار        " األصل"مقاصده، أو جنعل    

  الـذي   أو التعليل  املقاصد بناء على أنه ال تقصيد فيه، أو قلة التقصيد         
  .ظهر لنا

ال حيملنا قلة ظهور املقاصد واملعاين يف العبادات على         : مبعىن آخر 
 أو االلتفاِت إىل التعليـل،      أن جنعل األصل فيها عدم اعتبار املقاصد،      

  أو التعليل  وكذلك يف غري العبادات ال حيملنا كون مساحات التقصيد        
ـ            اين ال  فيها واسعة على القول بأن األصل فيها اعتبار املقاصـد واملع

  .األلفاظ واملباين
إن األصل يف أحكام الشرع أا معللة ومقصدة إمجاالً         : وإمنا نقول 

وتفصيالً بضوابطه الشرعية، سواء منها ما ظهر مقصده وما مل يظهر،           
وال يعين عدم الظهور عدم اإلجياد كما قلنا، فما مل يظهر من مقاصد             

تهيأ للمفضول ما مل    قد يهيئ اهللا له من يظهره ويكشف عنه، ورمبا ي         
  !..يتهيأ للفاضل، وكم ترك األول لآلخر

يف العبادات أكثر من     األحكام اليت مل تظهر مقاصدها       صحيح أن 
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األحكام اليت مل يظهر مقصدها يف غري العبادات، لكن هذا ال جيعلنـا             
نقف عند هذا احلد، بل يوجب علينا مزيدا مـن البحـث والنظـر              

 من أحكامه؛ إذ مل يشرع اهللا حكما        والتأمل للكشف عن مقصود اهللا    
  .إال ملصلحة، علمها من علمها، وجهلها من جهلها

وأؤكد يف النهاية أننا ال ينبغي أن حندث مفاصلة أو معركة بـني             
 واملعـاين    والعلل التعبد والتوقيف من ناحية وبني البحث عن املقاصد       

ارض بني هذا   املعقولة اليت تتعلق ا أحكامها من ناحية أخرى، فال تع         
وذاك، كما أن البحث عن مقاصد ألحكام العبـادات التفـصيلية ال          
يعين إلغاءها وال تعطيلها، وال يعين أال نأتيها ونؤديها إال بعد معرفـة             
مقصودها وعللها، وال أن نستحدث من العبادات ما مل يشرعه اهللا،            
أو نأيت ا على وجه مل يرده اهللا، ومن هنا وجـب التعامـل مـع                

لعبادات عند تعليلها بآثارها ومسبباا بكل حذر؛ خشية السقوط يف          ا
مغبة التعليل املادي هلا، وسحب أي صفة تعبدية عنها، مما قد يـؤدي     
إىل القول بتعويضها بوسائل أخرى تؤدي نتائجها، وإمنا ترجع فوائد          
البحث فيها إىل التوسعة على العباد يف التفصيالت، وإجراء القيـاس           

هر مقصده وعلته بوضوح واضـطراد فيمـا يـستحدث          على ما ظ  
ل باألمة، وال يقدر على ذلك إال أولو العزم الراسخون مـن            نـزوي

  .واهللا أعلم. أهل العلم، ويف هذا من الفوائد ما ال خيفى
* * *  
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  خاتمة وأهم النتائجال
  

كانت هذه تطوافة للكشف عن مـساحة التعليـل والتعبـد يف            
ٍت ومعـامالٍت، واتـضح أن األصـل يف         األحكام الشرعية، عبادا  

األحكام مجيعا هو التقصيد واملعقولية، وأن األحكام مجيعا نتعبد ـا           
اهللا سبحانه وتعاىل، فالعبادة هي املقصد األعظم من خلـق اإلنـس            

  .واجلن
وقد انتهى هذا البحث من خالل كـالم األصـوليني وحتليلـه            

سياقاته وعصوره،  ومناقشته، ومجع بعضه إىل بعض، وفهمه يف ضوء         
ومحل جزئياته على كلياته، ومتشاه على حمكمه، انتهى إىل عدد من           

  : النتائج، أمهها
 أن كل ما يف الشريعة إمنا شرع حلكم ومقاصـد ومعـاٍن             :أوالً

  .معقولة، علمها من علمها، وجهلها من جهلها
أن عدم ظهور املقصد للبعض ال يعين خفاءه على الـبعض            :اثاني 
  .اآلخر
 أنه ال يعرف مأمور يف الشرع ليس فيه مصلحة وال منفعـة             :االثًث

  .وال حكمة
ا، ال يدل على العلم            :ارابعأن عدم ظهور مقصد حلكم ما حاضر 

بعدم العلم وال عدم الوجود، وإمنا يدفعنا مستقبالً ملزيد من البحـث            
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والتحري والتناقش والتحاور دون توقف، وقد يتهيأ للمفضول ما ال          
  . للفاضل، ولكل جمتهد نصيبيتهيأ

إبطال اِحلكَم واملناسبات واملقاصد واألوصـاف الـيت         :اخامس 
شرعت األحكام ألجلها يعترب إبطاالً للشرع مجلة، وجناية عظيمـة          
على األحكام الشرعية؛ فإن العقالء ال ميكنـهم إنكـار األسـباب            

  .واحلكم واملصاحل والعلل الغائية
عرف مقصدها، ويكون فيها حكمـة       أن األحكام اليت ن    :اسادس

وفائدة للمكلف تتمثل لنا فيها الرمحة، ويزيد ذلك من متثلها وإتقاا           
  .واملداومة عليها، ويكون التزامنا ا أقوى، واألخرى مشقة وعذاب

أن العبادات احملضة شرعت ملصاحل وحكـم ومقاصـد،         : اسابع
كان من احلكمة   وبعض اجلزئيات اليت ال يعرف هلا معىن معقول فيها،          

أيضا أال يعرف تفصيل ما وراءها من أسرار، رغم أا مجيعا روعيت            
فيها مصلحة املكلفني؛ إذ إن اهللا تعاىل غين عن عبادة خلقه، ال تنفعه             
طاعتهم وشكرهم، وال تضره معصيتهم أو كفرهم، وإمنا يعـود ذك           

  .إليهم أنفسهم
 والتعليل واملعقولية،    أن األصل يف األحكام الشرعية التقصيد      :ثامنا

سواء أكان على مستوى اإلمجال أم على مستوى التفـصيل، وهـذا    
  .ينطبق على العبادات انطباقه على املعامالت

 أقوال األصوليني اليت أكدت على أن األصل يف العبـادات           :تاسعا
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التعبد دون االلتفات إىل املعاين واملقاصد حتمل على احلـرص علـى            
اهللا إال مبا شرع، وأال نشرع يف الدين ما مل يأذن           الشرع، وأال نتعبد    

به اهللا، وإال لتعارض مع أقواهلم األخرى أن الشريعة مبناها وأساسها           
  .على احلكم ومصاحل العباد يف العاجل واآلجل

 أن القول بتعبدية بعض األحكام وخباصة يف العبـادات ال           :عاشرا
املعاين، وال يتعارض   يعين توقف البحث عن احلكم والعلل واملقاصد و       

التعبد مع التعليل أو التقصيد، وال يقيم معركة بينهما وال مفاصـلة،            
فال تعارض بني هذا وذاك، كما أن البحث عن مقاصـد ألحكـام             
العبادات التفصيلية ال يعين إلغاءها وال تعطيلها، ومن هنـا وجـب            

 خشية  التعامل مع العبادات عند تعليلها بآثارها ومسبباا بكل حذر؛        
السقوط يف مغبة التعليل املادي هلا، وسحب أي صفة تعبدية عنها، مما            

  قد يؤدي إىل القول بتعويضها بوسائل أخرى تؤدي نتائجها
 وحـىت بعـض     -أن تفاصيل بعـض العبـادات        :حادي عشر 

 من  - يف جمملها    - اليت ال يبدو فيها وجه مقصٍد ال ختلو          -املعامالت  
   ا، وذلك مثل األحكام احملددة مبقادير،      مقصد حيكمها ويضبطها مجيع

ومقدرة بأوقات وأعداد، مثل عدد ركعات كل صـالة، وأوقـات           
 العدة، وغري ذلك، ومقصد     مالصلوات والزكوات وأيام الصيام، وأيا    

  .هذا التحديد هو الضبط واحلسم
جزئيـة  وعلل  أن القول بأن األصل هو وجود مقاصد         :ثاين عشر 
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فصيالً، ما ظهر منها مقصده وما مل يظهر،        ألحكام العبادات مجلة وت   
ال يعين التوقف يف أداء العبادات حىت يظهر لنا مقـصدها سـواء يف              
اجلملة أو التفصيل، وإمنا نأيت ا على وجهها اعتبارا للمقاصد الكلية           
للعبادات، من امتثال ألمر اهللا، والقيام حبق عبوديته وشكره وذكره،          

يف الوقت نفسه نبحث عما مل يظهـر        وغري ذلك من مقاصد كلية، و     
  .لنا مقصده مما خفي علينا

ال ينبغـي    قلة ظهور املقاصد واملعاين يف العبادات         أن :ثالث عشر 
 أو االلتفاِت   على أن جنعل األصل فيها عدم اعتبار املقاصد،       أن حيملنا   

وكذلك يف غري العبادات ال حيملنـا كـون مـساحات       إىل التعليل،   
 فيها واسعة على القول بأن األصل فيهـا اعتبـار            أو التعليل  التقصيد

إن األصل يف أحكام    : وإمنا نقول ،  املقاصد واملعاين ال األلفاظ واملباين    
الشرع أا معللة ومقصدة إمجاالً وتفصيالً بضوابطه الشرعية، سـواء          
منها ما ظهر مقصده وما مل يظهر، وال يعين عدم الظهور عدم اإلجياد             

ظهر من مقاصد قد يهيئ اهللا لـه مـن يظهـره            كما قلنا، فما مل ي    
ويكشف عنه، ورمبا يتهيأ للمفضول ما مل يتهيأ للفاضل، وكم تـرك            

  !.األول لآلخر
* * *  
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الطبعة . بريوت. دار الكتب العلمية. آبادي أبو الطيب
  . هـ١٤١٥. الثانية

زين الدين أيب الفرج . فتح الباري يف شرح صحيح البخاري .٤٨
عبد الرمحن ابن شهاب الدين البغدادي مث الدمشقي الشهري 

.  أبو معاذ طارق بن عوض اهللا بن حممد:حتقيق. بابن رجب
. الطبعة الثانية. الدمام. السعودية. اجلوزيدار ابن 

 .هـ١٤٢٢
زين الدين أيب الفرج . فتح الباري يف شرح صحيح البخاري .٤٩

عبد الرمحن بن شهاب الدين البغدادي مث الدمشقي الشهري 
. حتقيق أيب معاذ طارق بن عوض اهللا بن حممد. بابن رجب

. الطبعة الثانية. السعودية. الدمام. دار ابن اجلوزي
  .هـ١٤٢٢

أبو العباس شهاب الدين أمحد بن إدريس املالكي . الفروق .٥٠
وحباشيته إدرار الشروق على أنواء الفروق . الشهري بالقرايف

عمر حسن : قدم له وحققه وعلق عليه. لإلمام ابن الشاط
 .م٢٠٠٨/هـ١٤٢٩. الطبعة الثانية. مؤسسة الرسالة. القيام



 
 

١٢٦

مؤسسة . يشيخنا الدكتور يوسف القرضاو. فقه الزكاة .٥١
 .م١٩٧٣/هـ ١٣٩٣. الطبعة الثانية. بريوت. الرسالة

الفقه املقاصدي عند اإلمام الشاطيب وأثره على مباحث  .٥٢
. دار السالم. أحسن حلساسنة. د. أصول التشريع اإلسالمي

  .م٢٠٠٩/هـ١٤٢٩. الطبعة األوىل. القاهرة
شيخنا الدكتور أمحد . الفكر املقاصدي قواعده وفوائده .٥٣

/ هـ ١٤٢٤. الطبعة األوىل. بريوت. دار اهلادي. الريسوين
  .م٢٠٠٣

سلسلة . عبد ايد النجار. د. يالنـزيف فقه التدين فهما وت .٥٤
  .٢٣، و٢٢رقم . قطر. كتاب األمة

جمد الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب . القاموس احمليط .٥٥
. الطبعة الثامنة. بريوت. طبعة مؤسسة الرسالة. الفريوزآبادى

  .م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦
. أبو بكر ابن العريب. القبس يف شرح موطأ مالك بن أنس .٥٦

. بريوت. دار الغرب اإلسالمي. عبد اهللا ولد كرمي: حتقيق
 .م١٩٩٢/ط

. عز الدين ابن عبد السالم. قواعد األحكام يف مصاحل األنام .٥٧
  .لبنان. بريوت. دار املعارف. حممود بن التالميد الشنقيطي: حتقيق



 
 

١٢٧

دار .  اإلحسان اددي الربكيتحممد عميم. قواعد الفقه .٥٨
 .م١٩٨٦ –هـ ١٤٠٧. كراتشي. الصدف ببلشرز

أمحد بن عبد احلليم بن تيمية . القواعد النوارنية الفقهية .٥٩
. دار املعرفة. حممد حامد الفقي: حتقيق. احلراين أبو العباس

 .هـ١٣٩٩. بريوت
حتقيق . أبو عبد اهللا حممد بن حممد بن أمحد، املقري. القواعد .٦٠

معهد البحوث العلمية . اسة أمحد بن عبد اهللا بن محيدودر
. مكة املكرمة. وإحياء التراث اإلسالمي جبامعة أم القرى

 .ت. د. الطبعة األوىل
. أبو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد الفراهيدي. كتاب العني .٦١

دار . إبراهيم السامرائي .مهدي املخزومي ود .د: حتقيق
  .ت. د. ومكتبة اهلالل

عالء . سرار عن أصول فخر اإلسالم البزدويكشف األ .٦٢
. هـ٧٣٠: الوفاة. الدين عبد العزيز بن أمحد البخاري

. دار الكتب العلمية.  عبد اهللا حممود حممد عمر:حتقيق
  .م١٩٩٧/ هـ١٤١٨. بريوت

كشف املخدرات والرياض املزهرات لشرح أخصر  .٦٣
 قابله. عبد الرمحن بن عبد اهللا البعلي احلنبلي. املختصرات



 
 

١٢٨

دار . حممد بن ناصر العجمي: بأصله وثالثة أصول أخرى
  .م٢٠٠٢/ هـ ١٤٢٣.لبنان. بريوت. البشائر اإلسالمية

. حممد بن مكرم بن منظور األفريقي املصري. لسان العرب .٦٤
. ، والطبعة الثالثةالطبعة األوىل. بريوت. دار صادر

هـ، والطبعة مذيلة حبواشي اليازجي ومجاعة من ١٤١٤
  .اللغويني

. الد األول. اجلزء الثالث: لة الزيتونية التونسية الشهريةا .٦٥
تصدرها هيئة . م١٩٣٦نوفمرب / هـ١٣٥٥عدد رمضان 

املقاصد : مقال بعنوان. من مدرسي جامع الزيتونة املعمور
  .حملمد العزيز جعيط. الشرعية وأسرار التشريع

حتقيق عبد . أمحد بن عبد احلليم بن تيمية. جمموع الفتاوى .٦٦
مكتبة ابن . الرمحن بن حممد بن قاسم العاصمي النجدي

  .بدون تاريخ. الطبعة الثانية. تيمية
. أبو زكريا حيىي بن شرف النووي. اموع شرح املهذب .٦٧

مع املهذب للشيخ أيب إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف 
  .بدون تاريخ. الشريازي، مكتبة املطيعي

ر ابن العريب للقاضي أيب بك. احملصول يف أصول الفقه .٦٨
. حتقيق حسني علي اليدري، وسعيد فودة. املعافري املالكي



 
 

١٢٩

 .م١٩٩٩/ هـ١٤٢٠. عمان. دار البيارق
حممد بن عمر بن احلسني . احملصول من علم األصول .٦٩

طبعة جامعة اإلمام . طه جابر فياض العلواين: حتقيق. الرازي
. الطبعة األوىل. الرياض. حممد بن سعود اإلسالمية

  .هـ١٤٠٠
. شيخنا الدكتور أمحد الريسوين. مدخل إىل مقاصد الشريعة .٧٠

. الطبعة األوىل. دار األمان بالرباط، ودار السالم بالقاهرة
  .م٢٠١٠/ هـ١٤٣١

املدخل يف التعريف بالفقه اإلسالمي وقواعد امللكية والعقود  .٧١
. مصر. مطبعة دار التأليف. حممد مصطفى شليب. فيه

  .م١٩٦٢/هـ١٣٨٢
ة العامة لدراسة الفقه اإلسالمي ومقارنته مدخل يف النظري .٧٢

إعداد ومراجعة عبد الرمحن . عالل الفاسي. بالقانون األجنيب
الطبعة . طبعة مؤسسة عالل الفاسي. بن العريب احلريشيا

  .م٢٠٠٢/هـ١٤٢٣. الثانية
شيخنا الدكتور يوسف . مدخل لدراسة الشريعة اإلسالمية .٧٣

  .تاريخبدون . القاهرة. مكتبة وهبة. القرضاوي
علي بن سلطان حممد . مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح .٧٤



 
 

١٣٠

. بريوت. دار الكتب العلمية. مجال عيتاين: حتقيق. القاري
 .م٢٠٠١/ هـ١٤٢٢. الطبعة األوىل. لبنان

حممد : حتقيق. أبو حامد الغزايل. املستصفى من علم األصول .٧٥
طبعة ال. بريوت. دار الكتب العلمية. عبد السالم عبد الشايف

  .هـ١٤١٣. األوىل
أبو عبد اهللا أمحد بن حممد بن حنبل بن . مسند اإلمام أمحد .٧٦

، وطبعة القاهرة. مؤسسة قرطبة. هالل بن أسد الشيباين
الطبعة . شعيب األرنؤوط وآخرين: حتقيق. مؤسسة الرسالة

  .م١٩٩٩/ هـ١٤٢٠الثانية 
 حامد -  أمحد الزيات - إبراهيم مصطفى . املعجم الوسيط .٧٧

  .دار الدعوة. جممع اللغة العربية.  حممد النجار- قادر عبد ال
. حممد رواس قلعجي وحامد صادق قنييب. معجم لغة الفقهاء .٧٨

 - هـ ١٤٠٨الثانية، : الطبعة. األردن. دار النفائس
  . م١٩٨٨

عبد اهللا بن أمحد . املغين يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين .٧٩
الطبعة . بريوت. كردار الف. بن قدامة املقدسي أبو حممدا

 . هـ١٤٠٥. األوىل
حممد بن . مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة .٨٠



 
 

١٣١

. دار الكتب العلمية. أيب بكر أيوب الزرعي أبو عبد اهللا
  .ت. د. بريوت

تارخيها ووظائفها التربوية : مقاصد األحكام الفقهية .٨١
" روافد"سلسلة . وصفي عاشور أبو زيد. د. والدعوية

 .م٢٠١٢رة األوقاف والشئون اإلسالمية بالكويت بوزا
مقاصد الشريعة اإلسالمية دراسات يف قضايا املنهج وجماالت  .٨٢

الشيخ أمحد : حممد سليم العوا، وتقدمي.  د:حترير. التطبيق
مركز . مؤسسة الفرقان للتراث اإلسالمي. زكي مياين

. الطبعة األوىل. لندن. دراسات مقاصد الشريعة اإلسالمية
 .م٢٠٠٦

دار . عالل الفاسي. مقاصد الشريعة اإلسالمية ومكارمها .٨٣
  .م١٩٩٣. ط خامسة. الغرب اإلسالمي

دار . حممد الطاهر ابن عاشور. مقاصد الشريعة اإلسالمية .٨٤
  .١٩٩٧. الطبعة األوىل. القاهرة. السالم

دار . عبد ايد النجار. د. مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة .٨٥
  ..م٢٠٠٦. لطبعة األوىلا. بريوت. الغرب اإلسالمي

. بريوت. دار اهلادي. طه جابر العلواين. د. مقاصد الشريعة .٨٦
  .م٢٠٠٥/هـ١٤٢٦. الطبعة الثانية



 
 

١٣٢

.. حممد يوسف العامل. املقاصد العامة للشريعة اإلسالمية .٨٧
املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، والدار العاملية للكتاب 

 .هـ١٤١٥. الطبعة الثانية. الرياض. اإلسالمي
خمرب . عبد القادر جدي. د. املقاصد عند اإلمام الدهلوي .٨٨

جامعة األمري عبد القادر للعلوم . الدراسات الشرعية
صفر . العدد الرابع. اجلزائر. قسنطينة. اإلسالمية
  .٢٠٠٥مارس /هـ١٤٢٦

مقاصدية التشريع اإلسالمي آراء القاضي أيب بكر بن العريب  .٨٩
. الرياض. إشبيليادار كنوز . رياض اجلوادي. د. منوذجا

  .م٢٠٠٩/هـ١٤٣٠. الطبعة األوىل
إبراهيم بن حممد بن سامل ابن . منار السبيل يف شرح الدليل .٩٠

. بريوت. املكتب اإلسالمي. زهري الشاويش: حتقيق. ضويان
  .م١٩٨٩/  هـ١٤٠٩. الطبعة السابعة

أبو حامد حممد بن حممد بن حممد . املنقذ من الضالل .٩١
. بريوت. املكتبة الثقافية. مد جابرحممد حم: حتقيق. الغزايل
  . د ت. د ط. لبنان

: حتقيق. أمحد بن عبد احلليم بن تيمية. منهاج السنة النبوية .٩٢
  .الطبعة األوىل. مؤسسة قرطبة. حممد رشاد سامل. د



 
 

١٣٣

للقاضي ناصر الدين عبد . إىل علم األصولمنهاج الوصول  .٩٣
دار . لشعبان حممد إمساعي. د: حتقيق. اهللا بن عمر البيضاوي

 م٢٠٠٨/هـ١٤٢٩. الطبعة األوىل. ابن حزم
أبو زكريا حيىي بن . املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج .٩٤

. بريوت. دار إحياء التراث العريب. شرف بن مري النووي
  .هـ١٣٩٢. الطبعة الثانية

مشهور بن حسن :  حتقيق.أبو إسحاق الشاطيب. املوافقات .٩٥
. الطبعة األوىل. دار ابن عفان. آل سلمان

  .م١٩٩٧/هـ١٤١٧
حتقيق زكريا . احلطاب. مواهب اجلليل شرح خمتصر خليل .٩٦

 - هـ ١٤٢٣طبعة خاصة . دار عامل الكتب. عمريات
  .م٢٠٠٣

وزارة األوقاف والشئون . املوسوعة الفقهية الكويتية .٩٧
. مطابع دار الصفوة. الطبعة األوىل. الكويت. اإلسالمية

  .مصر
حممد بن علي . مموسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلو .٩٨

ابن القاضي حممد حامد بن حممد صابر الفاروقي احلنفي 
: حتقيق. رفيق العجم. د: تقدمي وإشراف ومراجعة. التهانوي



 
 

١٣٤

عبد . د: نقل النص الفارسي إىل العربية. علي دحروج. د
مكتبة لبنان . جورج زيناين. د: الترمجة األجنبية. اهللا اخلالدي

  .م١٩٩٦ -وىل الطبعة األ.  بريوت–ناشرون 
. مسعودة علواش. د. النظر املقاصدي عند ابن قيم اجلوزية .٩٩

جامعة األمري عبد القادر للعلوم . خمرب الدراسات الشرعية
صفر . العدد الرابع. اجلزائر. قسنطينة. اإلسالمية
 .٢٠٠٥مارس /هـ١٤٢٦

* * *  
  



 
 

١٣٥

  كشاف الموضوعات

  رقم الصفحة    املوضـــــوع  
  ٣  .................................................مقدمة

  ٩  ......................متهيد يف حتديد مصطلحات البحث
اال أحكام الشريعة بني التعبد والتعليل إمج     : املبحث األول 

  .............................وتفصيال يف كالم األصوليني
  
١٥  

  ١٧  ...)هـ٤٧٨: ت(إمام احلرمني اجلويين قول : املطلب األول
  ١٨  ......)هـ٥٠٥: ت(قول أيب حامد الغزايل : املطلب الثاين
  ١٩  ...)هـ٥٤٣: ت(ريب قول أيب بكر ابن الع: املطلب الثالث
  ٢١  ..)هـ٦٠٦: ت(ل حممد بن عمر الرازي قو: املطلب الرابع

  ٢٢  ...........)هـ٦٢٠: ت(قول ابن قدامة : امساملطلب اخل
ـ     : املطلب السادس  : ت(دين اآلمـدي    قـول سـيف ال

  ..............................................)هـ٦٣١
  
٢٣  

  ٢٣  ):هـ٦٦٠: ت(قول العز ابن عبد السالم : املطلب السابع
  ٢٤  ...............)هـ٦٨٤: ت(قول القرايف : املطلب الثامن

  ٢٥  ............)هـ٦٨٥: ت(قول البيضاوي : التاسعاملطلب 
  ٢٥  .....)هـ٧١٦: ت(ول جنم الدين الطويف ق: املطلب العاشر

: ت(يخ اإلسالم ابن تيميـة      قول ش : املطلب احلادي عشر  
  ..............................................)هـ٧٢٨

  
٢٧  

: ت(أيب الثنـاء األصـفهاين      قـول   : املطلب الثاين عشر  
  ..............................................)هـ٧٤٩

  
٢٨  



 
 

١٣٦

  رقم الصفحة    وضـــــوعامل  
  ٢٩  .)هـ٧٥١: ت( قول ابن قيم اجلوزية :املطلب الثالث عشر

  ٣٢  .........)هـ٧٩٠: ت(قول الشاطيب : ابع عشراملطلب الر
ـ : املطلب اخلـامس عـشر     : ت(ول ويل اهللا الـدهلوي     ق

  ............................................)هـ١١٧٦
  
٣٥  

: ت: (ل حممد اخلـضري بـك     قو: املطلب السادس عشر  
  ...................................)م١٩٢٧/هـ١٣٤٥

  
٣٦  

: ت: (قول حممـد العزيـز جعـيط      : املطلب السابع عشر  
 )م١٩٧٠/هـ١٣٨٩

  
٣٧  

: ت(قول حممد الطاهر بـن عاشـور   : املطلب الثامن عشر 
  ..................................)م١٩٧٣/  هـ١٣٩٣

  
٣٩  

: ت(ل عـالل الفاســي  قــو:  عـشر املطلـب التاســع 
  ...................................)م١٩٧٤/هـ١٣٩٤

  
٤٠  

ـ . قول د : املطلب العشرون  : ت(ف حامـد العـامل      يوس
  ...................................)م١٩٨٨/هـ١٤٠٩

  
٤٠  

: ت(مد مصطفى شليب    قول حم : املطلب احلادي والعشرون  
  ...............................................)م١٩٩٨

  
٤٠  

ـ    : املطلب الثاين والعشرون   صاحل العثـيمني   قول حممد بن ال
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   وصفي عاشور علي أبو زيد

 كفر الـشيخ بجمهوريـة       محافظة مواليد
:  الموافق هـ١١/٦/١٣٩٥،  مصر العربية 

  . م٢٠/٦/١٩٧٥

 :عنوان المراسلة
wasfy٧٥@gmail.com   

  : المؤهالت
  .حيفظ القرآن الكرمي برواية مسندة إىل حفص عن عاصم* 
وأثرها يف االستدالل   املقاصد اجلزئية   : "حصل على درجة الدكتوراه بعنوان    * 

م مبرتبة الشرف األوىل من     ٢٠١١يف يوليو " الفقهي، دراسة تأصيلية تطبيقية   
كلية دار العلوم جامعة القاهرة، وكتبت بعض الصحف واملواقع عن الرسالة           

  . ومناقشتها
حصل على ماجستري يف الفقه واألصول من كلية دار العلوم جبامعة القاهرة،             *

نظرية اجلرب يف الفقه اإلسـالمي،  : "م، بعنوان٢٠٠٥س بتقدير ممتاز، يف مار 
، وكتبت الصحف املصرية عن مناقـشتها، وعـن         "دراسة تأصيلية تطبيقية  

  .الكتاب حني صدر
من قسم الشريعة اإلسالمية بنفس الكليـة       " متهيدي ماجستري "حصل على    *

  . م١٩٩٨واجلامعة 
 نفس الكلية واجلامعة    حصل على ليسانس اللغة العربية والعلوم اإلسالمية من        *

  . م١٩٩٧
: حصل على إجازات مسندة يف بعض كتب السنة ومصطلح احلديث، مثل          * 

صحيح مسلم، مسند الدارمي، األربعون النووية، ما ال يسع احملدث جهله،           
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ألفية احلديث للعراقي، املنظومة البيقونية، شرحها للزرقاين، ألفية احلـديث          
ها البن عبد اهلادي، كتاب األربعني      للسيوطي، قصيدة غرامي صحيح، شرح    

  .يف فضائل الصحابة، كتاب األربعني يف فضائل آل البيت
  .حصل على إجازة يف العلوم الشرعية من فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي* 
م باعتباره أحد الكتاب املتميزين     ٢٠٠٤كرمته وزارة األوقاف الكويتية عام      * 

  . يف جملة الوعي اإلسالمي
م، ٢٠٠٨املركز العاملي للوسـطية أعـوام       : رة األوقاف الكويتية  كرمته وزا * 

م، إللقائه بعض احملاضرات والدورات لوفود الدعاة ٢٠١١، ٢٠١٠، ٢٠٠٩
من البالد اآلسيوية، واإلفريقية، واألوربية، وبرنامج علماء املستقبل جلهوده         

  .يف الربنامج
  :املؤمترات الدولية

اوالت التجديدية املعاصرة يف أصول الفقه،      احمل: "شارك بورقة حبثية عنواا    .١
، يف املؤمتر العلمي الدويل الثامن لكلية دار العلوم جبامعـة           "دراسة حتليلية 

 ١٤-١٣ املوافـق    ١٤٢٧ صفر   ١٤-١٣: الفيوم مبصر املنعقد يف الفترة    
العلوم العربية واإلسـالمية واستـشراف      : "حتت عنوان . م٢٠٠٦مارس  

  ".  منهجية حديثةاملستقبل، حنو رؤية علمية
يف تكـرمي   ". رعاية املقاصد يف منهج القرضاوي    : "شارك ببحث بعنوان   .٢

 ١  مجادى اآلخـرة إىل       ٢٩العالمة الشيخ يوسف القرضاوي بالدوحة يف     
: م يف مؤمتر دويل بعنوان    ٢٠٠٧/ ١٨/٧-١٤: هـ، املوافق ١٤٢٨رجب  

  ". مع التالميذ واألصحاب... اإلمام القرضاوي"
التدابري الوقائية حلفظ كيان األسرة، قراءة يف ضوء        : "انشارك بورقة بعنو   .٣

التفكري العلمي وقيم التقـدم يف      "، يف مؤمتر    "نصوص الشريعة ومقاصدها  
يف الفترة . املنعقد يف كلية اآلداب ـ جامعة عني مشس  ". األسرة املصرية

  .م١٧/١٢/٢٠٠٧-١٦هـ املوافق ١٤٢٨ ذو احلجة ٨ -٧:من
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، يف مـؤمتر    "احلرية الدينية ومقاصدها يف اإلسالم    : " شارك بورقة عنواا   .٤
، املنعقد يف   "احلرية الدينية ومواثيق وقوانني حقوق اإلنسان     : "دويل بعنوان 

 ٣٠اجلمهورية اجلزائرية، جامعة األمري عبد القادرـ قسنطينة، يف الفتـرة         
  .م٧/٥/٢٠٠٨-٥: هـ املوافق١٤٢٩ مجاد األول ٢ربيع الثاين 

٥. *  معامل التجديد يف علم التوحيـد عنـد الـشيخ          : "اشارك بورقة عنوا
املنـهج النقـدي يف القـرآن الكـرمي     : "، يف مؤمتر دويل بعنوان   "الغزايل

، املنعقد يف كلية اآلداب والعلـوم       "واملراجعات الفكرية للتراث اإلسالمي   
اإلنسانية ـ جامعة السلطان موالي سليمان باململكة املغربية بالتعاون مع  

ملي للفكر اإلسالمي، ومركز دراسـات املعرفـة واحلـضارة،          املعهد العا 
-١٩: والرابطة احملمدية للعلماء، والس العلمـي احمللـي، وذلـك أمي          

  .م٢٦/٦/٢٠٠٨-٢٤:هـ املوافق٢٠/٦/١٤٢٩
، يف ملتقـى    "انتهاج الوسطية يف التدين واحلياة    : "شارك مبحاضرة عنواا   .٦

عاية وزير األوقاف والشئون   الشعوب الدويل الثاين بدولة الكويت، حتت ر      
: اإلسالمية راشد احلماد، الذي أقيم يف مسجد الدولة الكبري يف الفترة بني           

 .م٢٤/٢/٢٠١١-٢٠
مسالك الكـشف   : املقاصد العامة للقرآن الكرمي   : "شارك مبحاضرتني عن   .٧

يف الدورة الرابعة جلائزة الكويت الدولية حلفـظ   " فوائدها. حجيتها. عنها
قراءاته وجتويد تالوته، الـيت أقامتـها وزارة األوقـاف          القرآن الكرمي و  

 .م٢٠١٣ أبريل ١٠-٣والشؤون اإلسالمية بالكويت يف الفترة 
مشروعيتها : مشاركة املرأة يف العمل السياسي    : "شارك بورقة حبثية بعنوان    .٨

املـسار  : اإلصـالحات الـسياسية يف اجلزائـر      : "يف مؤمتر " ومقاصدها
لس الشعيب الوطين يف العاصـمة اجلزائريـة يف         الذي أقامه ا  " واألهداف

 .م٢٠١٣ يونيو ١١-١٠الفترة 
التفسري املقاصدي لسور القرآن الكـرمي، يف       : "شارك بورقة حبثية بعنوان    .٩
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 –،  إىل جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية          "ظالل القرآن أمنوذجا  
 مؤمترها الـدويل     يف –قسنطينة باجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية      

الذي تنظمه كليـة أصـول      » بني النص والواقع    : فهم القرآن « : بعنوان
 .م٢٠١٣ ديسمرب ٥-٤:  يف الفترة–الدين 

، يف  "دفع الصائل، أو فقه التعامل مع البلطجية      : "شارك بورقة حبثية بعنوان    .١٠
نظرات يف السياسة   : "الندوة العلمية األوىل لرابطة علماء أهل السنة بعنوان       

-١: ، املقام يف اسطنبول يف الفتـرة "الشرعية يف ضوء املستجدات الراهنة 
 .م٢/٢/٢٠١٤

: شارك يف املؤمتر العاملي الثاين لرابطة املنظمات النسائية العامليـة بعنـوان            .١١
الذي أقيم يف مدينة اسـطنبول      " امللتقى العاملي ملواجهة حتديات األسرة    "

م، وشارك  ٢٠١٤اير   فرب ٨-٧هـ املوافق   ١٤٣٥ ربيع آخر    ٨-٧يومي  
لدراسات املرأة يف اليـوم     " باحثات"يف ورشات العمل اليت أقامها مركز       

األول للتباحث حول إصدار وثيقة حلقوق املرأة وواجباا يف اإلسالم على           
صورة مواد دستورية قانونية تعرب عن روح الشريعة ومقاصـدها وتـربز            

 .موقفها من املرأة
التكوين العلمي للعالمة حممد الطـاهر ابـن        : "شارك بورقة حبثية بعنوان    .١٢

يف املؤمتر العلمي   ". عاشور، روافده وأثره يف تكوين العقلية العلمية اددة       
األستاذ اإلمام الشيخ حممد الطّاهر ابن عاشور وإعادة تأسـيس          : "العاملي  

، الذي نظمه املعهد العاملي للفكـر اإلسـالمي         "العقل الفقهي اإلسالمي  
م مبقر جامعة ٢٠١٤ فرباير  ١٣-١٢ع جامعة الزيتونة يف الفترة بالتعاون م

 ).م١٩٧٣ أغسطس١٢(الزيتونة، مبناسبة الذكرى األربعني لوفاته 
كيف تغري نفسك من خالل القرآن الكرمي،       : "شارك بثالثة حماضرات عن    .١٣

، يف الـدورة اخلامـسة      "برنامج عملي من خالل حماكاة النماذج القرآنية      
الدولية حلفظ القرآن الكرمي وقراءاته وجتويد تالوته، الـيت       جلائزة الكويت   
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 أبريل ٦-١أقامتها وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بالكويت يف الفترة 
 .م٢٠١٣

. عناصـرها : القوة يف الـسياسة الـشرعية     : "شارك بورقة حبثية بعنوان    .١٤
 ، يف ندوة تطور العلوم الفقهية الثالثة عشرة، الـيت         "مقاصدها. ضوابطها

تقيمها وزارة األوقاف والشؤون الدينية يف سلطنة عمان بالعاصمة مسقط، 
 .م٢٠١٤ أبريل ٩-٦: يف الفترة

، يف دورة   "أحكام الشريعة بني التعبـد والتعليـل      : "شارك ببحث عنوانه   .١٥
، والـيت تقيمهـا     )إعمال املقاصد بني التهيب والتسيب    : (علمية بعنوان 

اإلسالمي، وكلية اآلداب فاس    مؤسسة الفرقان للتراث    : مؤسسات ثالث 
 مـايو  ٣٠-٢٨: سايس، ومركز املقاصد للدراسات والبحوث، يف الفترة  

 .م٢٠١٤
  : خربات العمل

  . عضو االحتاد العاملي لعلماء املسلمني *
  .عضو املكتب التنفيذي وجملس األمناء لرابطة علماء أهل السنة* 
  .نيعضو جلنة البحوث باالحتاد العاملي لعلماء املسلم* 
  .رئيس القسم العلمي يف رابطة علماء أهل السنة* 
  .عضو هيئة حترير جملة املسلم املعاصر* 
  .عضو مؤسس يف رابطة تالميذ القرضاوي *

-٢٠١٢(عضو جلنة املوسوعة الفقهية بالس األعلى للشؤون اإلسـالمية          * 
  ).م٢٠١٣

 عضو جلنة أصول الفقه ومقاصد الـشريعة بـالس األعلـى للـشؤون            * 
  ).م٢٠١٣-٢٠١٢(اإلسالمية

  . نت. مستشار دعوي وإمياين ملوقع إسالم أون الين *
  .مستشار دعوي وإمياين ملوقع اإلسالم اليوم *
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  .م٢٠٠٦عضو اجلمعية الفلسفية املصرية منذ عام * 
  .م٢٠١٢م ـ ٢٠٠٦باحث شرعي يف املركز العاملي للوسطية منذ عام * 
  .م٢٠٠٩مدير وحدة التأصيل الشرعي باملركز العاملي للوسطية  *
  .عضو االحتاد العريب لإلعالم اإلليكتروين *
  ).م٢٠١٣-٢٠١٢(املشرف العلمي على معهد بناء إلعداد العلماء  *

  . جدة-شارك يف إعداد معلمة القواعد الفقهية التابعة مع الفقه اإلسالمي * 
مشروع تقنني كل (للملكة العربية السعودية " سرةمدونة األ"شارك يف إعداد * 

  ).ما خيص األسرة يف ضوء الفقه احلنبلي والقوانني العربية الوضعية
اليت تشرف عليها وزارة األوقاف     " موسوعة الفقه اإلباضي  "شارك يف إعداد    * 

  .والشؤون اإلسالمية يف سلطنة عمان
الفقـه واألصـول     يف الفتاوى و   حترير عشرات الكتب  أشرف وشارك يف    * 

والدعوة والفكر اإلسالمي للنشر على مواقع اإلنترنت، وكـذلك إعـداد           
العديد من الربامج الدعوية والفقهية على أسطوانات ليزر، ضـمن بـرامج       

  ".الشركة اهلندسية لتطوير نظم احلاسبات) "RDI(شركة 
 مئـات   نشرت له الصحف واالت، واالت احملكمة، ومواقع اإلنترنت        *

 يف الفقه واألصـول، والفكـر والـدعوة،    قاالت واحلوارات واألحباث امل
  . والتربية، وشئون األسرة، وغريها

له عشرات االستشارات الفقهية والدعوية واإلميانية علـى موقـع إسـالم            * 
  . أونالين، وموقع اإلسالم اليوم

  :األنشطة العلمية والدعوية
ية واملساجد األهلية، ويلقي خيطب اجلمعة يف مساجد وزارة األوقاف املصر -١

 .م١٩٩٨الدروس منذ عام 
 ذو احلجـة    -قدم حماضرات يف املراكز اإلسالمية بإيطاليا يف ذو القعـدة          -٢

 .م٢٠٠٩املوافق ديسمرب / هـ١٤٣٠



 
 

١٤٥

استلهام الفكر املقاصدي يف : "ألقى حماضرة يف نقابة األطباء املصرية بعنوان -٣
م، أقامتها مؤسسة يقظة ٢٠١١يف أبريل " املرحلة القادمة، فريضة وضرورة

 .فكر بالتعاون مع املركز الثقايف بالنقابة
يف ندوة أذاعتها إذاعة القرآن الكـرمي       " الرسول القدوة "ألقى حماضرة عن     -٤

 هـ ١٤٣٣بالقاهرة يف ربيع األول 
، أقامها  "صوغ العقل والوجدان  ... تدبر القرآن   : "شارك يف دورة بعنوان    -٥

م، بالتعـاون   ٢٠١٢ والبناء املعريف يف فرباير      مركز الرشد للتكوين العلمي   
 .مع مكتبة مصر العامة يف مدينة بنها مبصر

لوفود " الفكر املقاصدي وتفعيله يف جمال الدعوة"ألقى دورات متعددة عن      -٦
م واليت يقيمها   ٢٠١٢-٢٠٠٨: كثرية من أوربا وآسيا وأفريقيا يف الفترة      
قاف والشؤون اإلسالمية بدولـة     املركز العاملي للوسطية التابع لوزارة األو     

 .الكويت
، "منهجية القرآن يف اإلصالح والتغيري    : "شارك مبحاضرة يف ندوة بعنوان     -٧

م، والـيت   ٢٠١٢ أبريـل    ٧هـ املوافق   ١٤٣٣ مجادى األول    ١٥بتاريخ  
أقامها مركز الرشد للتكوين العلمي والبناء املعريف بالتعاون مع مكتبة مصر 

 .العامة يف مدينة بنها مبصر
ألقى دورة بعنوان مقاصد الشريعة ودورها يف العمل احلزيب، مبقر حـزب             -٨

 .م٢٠١٢مبحافظة اجليزة مبصر يف أكتوبر " ناهيا"مصر القوية يف مدينة 
مقاصد الشريعة واملتغريات املعاصـرة، يف مركـز        :  ألقى حماضرة بعنوان   -٩

 :الرشد للتكوين العلمي والبناء املعـريف، مبدينـة بنـها يف مـصر، يف             
 .م٢٠/١٠/٢٠١٢

يف نـدوة   " مقاصد الزكاة "م عن   ٢٠١٣ فرباير   ٢٧ألقى حماضرة يف     -١٠
، "الصدقات وأثرها يف دعم املرافق العامة وتنمية اتمـع        : "بعنوان

لتنمية " ابدأ"أقامتها مديرية األوقاف باإلسكندرية بالتعاون مع مجعية        



 
 

١٤٦

ة األعمال، ورابطة علماء ودعاة اإلسكندرية، وذلك لـدعم مبـادر     
 .اإلسكندرية منارة الشرق األوسط

مقاصد الشريعة رؤيـة تأصـيلية      : "ألقى حماضرتني موسعتني حول    -١١
،  يف   "مقاصد الشريعة رؤية ترتيلية يف الواقـع األوريب       "، و "تطبيقية

مقاصد الشريعة  : "دورة أقامتها هيئة العلماء والدعاة يف أملانيا بعنوان       
يف مدينة فرانكفورت يف    " وريبوأثرها يف الفقه والدعوة يف الواقع األ      

ـ       ٢٠١٣ مارس   ٩-٣الفترة   ن م، وخطب اجلمعة يف مسجد طارق ب
زياد بفرانكفورت، وألقى حماضرة يف مسجد عمر بن اخلطاب مبدينة          

 .فيزبادن
ألقى دورة لألئمة والدعاة يف حمافظة املنوفية مركز أمشـون أقامهـا             -١٢

: ل السنة حـول   الس األعلى للشؤون اإلسالمية ورابطة علماء أه      
 .م٢٠١٣ مارس ٢٣الفكر املقاصدي وتفعيله يف جمال الدعوة، "

أعطى دورات يف مقاصد الشريعة وتفعيلها يف جمال الدعوة يف مدينة            -١٣
 .م٢٠١٤خالل عام ومدينة اسطنبول أنطاكية التركية 

: التدرج يف تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية     : "ألقى حماضرة بعنوان   -١٤
يف هيئة علماء فلسطني باخلارج مبركـز معـامل         ،  "حمدداته وأبعاده 

 .م٢٠١٤ يونيو ٢٥للدراسات والبحوث، يف 
: قام بتقدمي دورة لعلماء ديوان الوقف الـسين بـالعراق، بعنـوان            -١٥

 ديـسمرب   ١٠-٧: يف الفترة ما بـني    " املقاصد الشرعية والسياسية  "
 .م٢٠١٤

نـاة  قناة اجلزيـرة، وق   : ا يف قنوات فضائية متعددة، منها     كان ضيف  -١٦
الصحة واجلمال، وقناة األقصى، وقناة فلسطني اليوم، وقناة راعبـة،          
وقناة مكملني، وقناة الشرق، باإلضافة إىل إذاعة القـرآن الكـرمي           

 ".تأمالت يف األمساء: "بالقاهرة، وإذاعة الربنامج الثقايف يف برنامج
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  :مقدمات لبعض الكتب

  :قام بتقدمي عدد من الكتب ، منها
لألستاذ الدكتور صالح . سورة الكهف، منهجيات يف اإلصالح والتغيري -١

 .الدين سلطان
لألستاذ الشيخ أكرم . دور القرضاوي يف تأصيل الوسطية وإبرازها -٢

 .كساب
 .لألستاذ حممد جنايت سليمان. عمرو خالد بني مادحيه وناقديه -٣
لألستاذ . إلعمال واإلمهالفقه السنن الربانية وموقف املسلمني منها بني ا -٤

 .الدكتور رمضان مخيس الغريب
 .لألستاذ مصطفى كمشيش. خارطة الطريق من يوسف الصديق -٥
وحدة التأصيل . الغلو يف اجلهاد فكرا وممارسة: مشروع اجلواب الكايف -٦

 .الشرعي مبركز الوسطية بالكويت
 .لألستاذ حممد جنايت سليمان. قصة موسى وفرعون -٧
 .حملمد مصطفى عباس. عدة الدعاة الفضالء يف اختالف الفقهاء -٨
 .حملمد أمحد عبد اجلواد. قصة احلرية يف احلضارة اإلسالمية -٩

لألستاذ الدكتور رمضان . معامل السنن الربانية يف الثورة املصرية املعاصرة -١٠
 .مخيس الغريب

  : املؤلفات
  ). رسالة ماجستري(نظرية اجلرب يف الفقه اإلسالمي، دراسة تأصيلية تطبيقية  .١
  . ت من حياته وأعماله ومنهجه التفسريييف ظالل سيد قطب، حملا .٢
  .احلرية الدينية ومقاصدها يف اإلسالم .٣
. الشبهات. املقاصد. الضوابط. التعريفات (مشاركة املرأة يف العمل العام     .٤

  .)األدوار املعينة. ااالت. مناذج للمشاركات. التحديات
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  .احملاوالت التجديدية املعاصرة يف أصول الفقه، دراسة حتليلية .٥
  .عاية املقاصد يف منهج القرضاوير .٦
  . كلمات يف صناعة الداعية الفقيه .٧
  .منهج الشيخ حممد الغزايل يف تناول مسائل العقيدة .٨
  .أمهية القرآن يف حياة املسلم .٩

 .أسس التعامل مع القرآن الكرمي .١٠
  .رمز اإلسالم املعتدل يف اجلزائر. حمفوظ حنناح .١١
  .مقاصد وآثار... اجلهاد يف سبيل اهللا .١٢
  . الوسطية يف الوقاية من العنف والتطرفمعامل .١٣
القرضاوي اإلمام الثائر، دراسة حتليلية أصولية يف معامل اجتهاده للثـورة            .١٤

  .املصرية
  .مقاصد األحكام الفقهية، تارخيها ووظائفها التربوية والدعوية .١٥
 .مقاصدها. ضوابطها. مفهومها: الوحدة الوطنية يف اإلسالم .١٦
 . جمتمعات املسلمني بني اجلواز واملنعبيان غري املسلمني لدينهم يف .١٧
 .حفظ األسرة يف اإلسالم، قراءة يف ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها .١٨
 أثرها يف االستدالل الفقهي. وظائفها. حجيتها. ضوابطها: املقاصد اجلزئية  .١٩

 ).رسالة دكتوراه(
 .قراءة حتليلية نقدية. اآلراء األصولية للدكتور حممد عمارة .٢٠
 .التعبد والتعليل، قراءة أصولية يف حتقيق أقوال العلماءأحكام الشريعة بني  .٢١
 . األسس واملقاصد. حق األمة يف الرقابة على الوالة .٢٢
بن عاشور، روافده وأثره يف تكوين      وين العلمي للعالمة حممد الطاهر      التك .٢٣

 .العقلية العلمية اددة
 .مقاصدها. ضوابطها. عناصرها. القوة يف السياسة الشرعية .٢٤
 .قراءة مقاصدية.. لفهم سيد قطب مدخل  .٢٥



 
 

١٤٩

* * *  



Scanned by CamScanner


