أثر المقاصد في االجتهاد الشرعي

أثـر المقاصــد فِـي االجتهــاد الشــرعـي


()

د .عبد هللا الزبير عبد الرحمن

مدخل:
مما يجب ْ
يقررَّ :
أن االجتهاد الشرعي قام في جوانب كثيرة
أن َّ
معتمدا ً على المقاصد واعتبارها ،كما أ َّن التشريع اإلسالمي كذلك تأثرَّ
بشكل ملحوظ برعاية المقاصد وتحقيقها ،في أصوله وفي فروعه ،في
التقعيد وفي التفريع ،في الفُتيا ،وفي ت ْنزيل األحكام على الوقائع ،وفي قيام
األحكام الشرعية ،تكليفية كانت أو وضعية ،وفي الترجيحات األصولية
والفقهية ،وغير ذلك من عمليات التشريع واالجتهاد.
غير أنَّا سنخصص هذا المبحث في تأثر االجتهاد بالمقاصد
واعتبارها ،ونستعرض أثر المقاصد في بناء االجتهاد من خالل مطلبين:
يبين اعتبار المقاصد في أهلية االجتهاد.
المطلب األولِ :
()1
والمطلب الثاني :يبيِن مسالك االجتهاد المقاصدي .
المطلب األول
اعتبار المقاصد ِفي أهلية االجتهاد
المسألة األولـى :أهمية المقاصد في االجتهاد:
يتبادر إلى ذهن كثير ممن يتكلم في الفقه واألحكام ويقوم بمهام الفُتيا
للناس َّ
أن الحكم الشرعي ال بُدَّ له من نص لفظي ثابت في الكتاب أو مروي
عن رسول هللا  في الصحيح ،وأن المجتهد هو الذي ينظر في ذاك النص
فإن وجد الحكم الشرعي فيه فهو المطلوب؛ ْ
ال يتجاوزه وال يتعداهْ ،
وإن لم
) (أستاذ مشارك ،مدير مركز بحوث القرآن الكريم والسنة النبوي ة ـ جامعة القرآن الكريم والعلوم
اإلسالمية (السـودان ـ أم درمان).
) (1األصل في هذه النسبة ْ
أن تكون إلى المفررد ،فيقرال :لالمقصرديل ،ولكرن لمرا صرار لالمقاصردل
علما ً ولقبا ً أصربح مصرطلحا ً تصرلح النسربة إليره ،حيرث راط فري مصرطلح هرذا العلرم ْ
أن يقرال:
لمقاصديل كما في لاالجت هاد المقاصديل ،ولالنظر المقاصديل  ...إلخ.
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يجده فيه فال يجوز له أن يطلب الحكم في غير النص أبداً.
هذا المنظور المعتقد الذي صار كالمسلمة الدينية اليوم عند بعضهم،
واستجازت تلك الفئات على أساسه عرض أقوال من سبق من علمائنا
واجتهادات المعاصرين منهم بتسليم تام واستسالم كامل لما قالوا واجتهدوا،
وردَّ!!.
وإيجاب االحتكام لها؛ فما وافق صح! وما خالف بطل ُ
هذا األمر في حقيقته يحمل الشعار نفسه الذي نُ ِكس من قبل ل قفل
باب االجتهاد ل ألن حصر مجال االجتهاد والنظر في النص وحده  ،حصر
لالجتهاد فيما سبق من اجتهادات وأقوال  ،ألن النص هو ذات النص
وداللته على الحكم كانت قائمة من يوم ت ْنزيله على الناس ومجيء الوحي
به على أقدر الناس على فهمه واستنباط الحكم منه والوقوف على مراده بال
ارتياب أو تردد ـ الصحابة رضوان هللا عليهم ـ ،وبهذا لم يبق للمتأخرين إال
أن يسلموا لما قد سبق من أحكام ،ومن ث َّم فال يجوز لهم ْ
أن يُنشئوا حكما ً وال
أمر جديدٌ في أحكام الشرط ،وال يحرم إالَّ ما
ع ُ
ب ٌ
قوالً ،ومن ث َ َّم ال يستو َ
ُ
ُح ِرم من قبل ،وال يُباح إال ما قد أبيح ،ال استنباطا ً من النص وال إلحاقا ً به
وال قياسا ً عليه ،وال اجتهادا ً فيه.
مضن
ومعنى ذلك أنه ال فائدة مما وضعه العلماء ـ بعد استقراء
ٍ
وبحث وتفتيش طويل ـ من قواعد أصولية وال من قواعد فقهية  ،وال ما
تعبوا واجهدوا أنفسهم لتحديد المعتبر من األدلة الشرعية والمردود منها
الستصدار األحكام الشرعية منها وبناء الفتاوى عليها ،وال ما ضبطوا به
االجتهاد وا ترطوا له الشرائط التي يجب أن تتوفر فيمن سيقوم بمهمة
االجتهاد الشريفة.
وقد ناقش العلماء هذه المسألة وأبطلوا الدعوى فيها بما ال يلزم في
هذا المقام من اإلعادة والتفصيل .
والذي يهمنا من هذا التقديم  :أن االجتهاد ال ينبني فقط على النص
اللفظي ال يتعدى البحث فيه وال يتجاوز النظر في ألفاظه ،بل االجتهاد
يتجاوز النص إلى الروح ..ويتعدَّى المنطوق إلى المفهوم ..وينظر في حال
الناس كما ينظر في أحوال األلفاظ ..ويعالج التعارض بين المصلحة
والمفسدة كما يعالج التعارض بين الظاهر والمؤول وبين العام والخاص
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وبين المطلق والمقيد وبين الحقيقة والمجاز ،ويدفع تعارض النص مع
المصلحة بالترجيح أو الجمع كما يدفع أي تعارض وتدافع .
هذه العمليات التي يتطلبها االجتهاد ممن يقوم به ويتصدر له ال يكفي
وجود النص وحده لصحة االجتهاد واالقتراب من اإلصابة فيه ،وإنما ال بد
من مؤهال ٍ
ت ضروري ٍة و روطٍ أساسي ٍة فوق رط التمكن في النظر
النصي ،فهل يا تُرى من ضرورةٍ ال تراط اإللمام بمقاصد الشريعة ،أو
القدرة على التعرف والوصول إليها ليكتمل التأهل لالجتهاد والنظر في أدلة
الشارط؟ .أم اإللمام بمقاصد التشريع واالقتدار على التعرف عليها هو
ٌ
ي ومؤهل ضروري للمجتهد حتى يتأهل أساسا ً لالجتهاد والنظر
رط أساس ٌّ
في الشريعة وأدلتها وأحكامها؟
المسألة الثانية  :ا تراط المقاصد في أهلية االجتهاد :
كثير من المحققين في الفقه واألصول من
وعلى ما سبق فلقد ا ترط
ٌ
علمائنا األفاضل اإللمام بمقاصد الشريعة ومعرفتها في أهلية االجتهاد ،
بحيث أن من لم يكن عالما ً بالمقاصد فاهما ً لها غير قادر على الوصول
يحرم عليه االجتهاد  ،ألن
إليها وال معرفتها ال يكون أهالً لالجتهاد ،بل ُ
غير المجتهد ال يجوز له ْ
أن يجتهد ،ومن لم يتأهل لالجتهاد فكيف يتعرض
لالجتهاد؟.
من هؤالء :إمام الحرمين الجويني (478هـ) ،والغزالي (505هـ)،
وموفق الدين ابن قدامة (620هـ) ،وابن تيمية (728هـ) ،والسبكي
(756هـ) ،والشاطبي(790هـ) وابن عا ور ،وكثير من المعاصرين ـ
رحمهم هللا تعالى ـ.
[ ]1فاإلمام الجويني رحمه هللا يررى أن التبصرر فري وضرع الشرريعة
يتطلررب الررتفطن للمقاصررد الشرررعية  ،حيررث يقررول فرري لالبرهررانل :لمررن لررم
يتفطن لوقوط المقاصد في األوامر والنواهي  ،فليس على بصيرة في وضع
الشريعةل(.)1
ونفي كونه بصريرا ً فري وضرع الشرريعة نفري لكونره مجتهردا ً  ،ألنره ال
يمكرررن أن يكرررون مجتهررردا ً فررري الشرررريعة وهرررو لررريس ببصرررير فررري وضرررعها؟
( )1البرهان :للجويني ،فقرة .295/1 ،205
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والبصير في الشريء الرذي يكرون علرى بصرر يبصرر بره الحرق والصرواب ،
ومن ليس على بصيرة فال يملك ما يبصر بره الحرق والصرواب  ،ومطلروب
من المجتهد حتى يكون مجتهدا ً أن يكون ذا بصيرة .
وهذا ظاهر في َّ
أن الجويني ـ رحمه هللا تعالى ـ يرى ا رتراط معرفرة
المقاصرد ومواقعهررا فري األوامررر والنرواهي ـ وهري صررياغات الشررط الدالررة
على األحكام ـ ليكون مريد االجتهاد مؤهالً لالجتهاد.
[ ]2واإلمام الغزالي ـ رحمره هللا تعرالى ـ يرنص ضرمن مرا يررى مرن
روط االجتهاد ؛ ْ
أن يكون طالب االجتهاد مدركا ً للمقاصد في الخطاب من
الكتاب والسنة  ،بل مدركا ً لدقائق المقاصد فيه .وقد ذكرر جملرة مرن األمرور
التي يحتاج إليها المجتهد في عملياته االجتهادية مرن معرفرة النحرو واللغرة ،
وما يميز به بين صريح الكالم وظاهره ومجمله ،وحقيقته ومجازه ،وعامره
وخاصره ،ومحكمرره ومتشرابهه  ،ومطلقرره ومقيرده  ،ونصرره وفحرواه  ،ولحنرره
ومفهومه ،ثم ذكر ما يلزمه من مقدار المعرفرة فيهرا فقرال  :لوالتخفيرف فيره
أنه ال يشترط أن يبلغ درجة الخليل والمبرد وأن يعرف جميع اللغة ويتعمق
في النحو  ،بل القدر الذي يتعلق بالكتاب والسنَّة  ،ويستولي بره علرى مواقرع
الخطاب ودرك حقائق المقاصد منهل اهـ(.)1
[ ]3ويبدو َّ
أن ابن قدامة ـ رحمه هللا تعالى ـ تابَ َع الغزالي في ا رتراط
إدراك المقاصد للمجتهرد ضرمن مرا يررى مرن رروط االجتهراد ؛ وأن يكرون
طالب االجتهاد مدركا ً للمقاصد في الخطاب من الكتاب والسنَّة  ،بل مردركا ً
لدقائق المقاصد فيه  ،وقد ذكر جملة من األمرور التري يحتراج إليهرا المجتهرد
في عملياته االجتهادية من معرفة األدلة و روطها ومعرفة النَّحرو واللغرة ،
وما يميز به بين صريح الكرالم وظراهره ومجملره وحقيقتره ومجرازه وعامره
وخاصرره ،ومحكمرره ومتشررابهه ،ومطلقرره ومقيررده ،ونصرره وفحررواه  ،ولحنرره
ومفهومرره ،ـ وهررذه األمررور رربيهة جرردا ً برراألمور الترري ذكرهررا الغزالرري ممررا
يحتاج المجتهد لمعرفته ـ كما َّ
أن كالمه الذي ألزم فيه المجتهد بردرك دقرائق
المقاصرد فري الخطراب يشربه بشركل ملحروظ عبرارة الغزالري ونرص كالمره :
لوال يلزمه من ذلك إال القدر الذي يتعلرق بره الكتراب والسرنَّة  ،ويسرتولي بره
( )1المستصفى :للغزالي.172/2 ،
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على مواقع الخطاب ودرك دقائق المقاصد فيهل اهـ(.)1
ِإذَا ً :مما يلزم المجتهد ـ فري رأي الغزالري وابرن قدامرة ـ درك حقرائق
ودقائق المقاصد في الخطاب الشرعي حتى يكون مجتهدا ً .
[ ]4و يخ اإلسالم ابرن تيميرة ـ رحمره هللا تعرالى ـ يحصرر الفقره فري
الدين في معرفة مقاصد الشريعة وحكمها وقد نص علرى ذلرك فقرال :لالفقره
في الدين هو معرفة حكمة الشريعة ومقاصدها ومحاسنهال(.)2
ْ
وإن كرران الفقرره محصررورا ً فرري معرفررة حكمررة الشررريعة ومقاصرردها ؛
فكيرررف يكرررون فقيهرررا ً ْ ،بلرررهَ مجتهررردا ً مرررن لرررم يكرررن عارفرررا ً بحكمرررة الشرررريعة
ومقاصدها؟ كيف يجهل مقاصد الشريعة ثم يجتهد؟ وهل يفقه مرن لرم يحقرق
محصور في معرفة المقاصد؟
الفقه ،ومعناه
ٌ
فيتضررح َّ
أن ابررن تيميررة ـ رحمرره هللا تعررالى ـ يرررى ا ررتراط معرفررة
المقاصد في التفقه أصالً  ،ومن باب ْأولَى في االجتهاد في الفقه .
[ ]5واإلمام السبكي ـ رحمره هللا تعرالى ـ يصررح تصرريحا ً َّ
أن كمرال
رتبررة االجتهرراد ال يرردرك إال بررأمور ثالثررة  ،ثالثهررا معرفررة المقاصررد  ،وهررذه
األمور الثالثة هي األ ياء التي تمثرل رروط االجتهراد عنرده  ،ألنره وتحرت
عنوان :ل روط المجتهدل ذكرها:
فالشيء األول :التأليف في العلوم التري يتهرذب بهرا الرذهن  ،كالعربيرة
وأصول الفقه وما يحتاج إليها من العلوم العقلية في صيانة الذهن عن الخطأ
في فهم دالالت األلفاظ وتحرير صحيح األدلة من فاسدها.
والثاني :اإلحاطة بمعظم قواعد الشريعة حترى يعررف مرا يوافقهرا مرن
دليل وما يخالفها.
والثالث :الممارسرة والتتبرع لمقاصرد الشرريعة ليكرون قرادرا ً علرى فهرم
مراد الشرط وما يناسب الحكم.
ويبرررر ا ررتراطه الممارسررة والتتبررع للمقاصررد بقولرره  :لالثالررث ْ :
أن
يكون له مرن الممارسرة والتتبرع لمقاصرد الشرريعة مرا يكسربه قروة يفهرم منهرا
( )1روضة الناظر وجنة المناظر :البن قدامة ،بشرح نزهة الخاطر البن بدران الدومي-405 /2 ،
.406
( )2مجموط الفتاوى :البن تيمية.354/11 ،
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مراد الشرط من ذلك  ،وما يناسب أن يكون حكما ً له في ذلك المحل ْ
وإن لم
يصرح به  ،كما أن من عا ر ملكرا ً ومرارس أحوالره وخبرر أمروره إذا سرئل
عن رأيه في القضية الفالنية يغلب على ظنه ما يقوله فيها ْ ،
وإن لم يصرح
له به ،لكن بمعرفته بأخالقره ومرا يناسربها مرن تلرك القضرية  ..ثرم قرال  :فرإذا
حصل الشخص إلى هذه الرتبة وحصل على األ ياء الثالثرة فقرد حراز رتبرة
الكاملين في االجتهاد لاهـ(.)1
[ ]6واإلمررام الشرراطبي ـ رحمرره هللا تعررالى ـ ال يرررى حصررول درجررة
االجتهاد إال للمن اتصف بوصفين:
الوصف األول :فهرم مقاصرد الشرريعة علرى كمالهرا  .ألن اإلنسران إذا
بلغ مبلغا ً فهم عن الشارط قصده في كل مسرألة مرن مسرائل الشرريعة  ،وفري
كل باب من أبوابها ؛ فقد حصل له وصف ينَزله منزلة الخليفرة للنبري  فري
التعليم والفُتيا والحكم بما أراه هللا .
والوصف الثاني :التمكن من االستنباط بنا ًء على فهمه فيها  ،بواسطة
معارف محتاج إليها في فهم الشريعة أوالً ،وفي استنباط األحكام ثانيا ًل(.)2
هكذا حصر الشاطبي ـ رحمه هللا تعالى ـ روط التأهل لالجتهراد فري
االتصاف بفهم المقاصد والقدرة على االستنباط بنا ًء على ذلك الفهم  ،وذلك
مفتقررر إلررى فهررم المقاصررد
فرري كررل أبررواب الشررريعة ومسررائلها  ،فالمجتهررد
ٌ
والتمكن على االستنباط بنا ًء على فهمه فيها في كل مواقع االجتهاد والنظرر
 ،إال إذا تعلق اجتهاده بتحقيق المناط  ،فال يفتقر إلرى العلرم بالمقاصرد ،لألن
المقصود من هذا االجتهاد إنما هو العلم بالموضوط على ما هو عليهل(.)3
[ ]7واإلمام الشوكاني ـ رحمه هللا تعالى ـ يرى أ َّن من أراد ْ
أن يمشي
في رياض االجتهاد  ،ويقتطف من طيب ثمراته  ،ويستنشق من عابق
رياحينه  ،ممن كان معتقالً في سجن التقليد مكبالً بالقيل والقال ،مكتوفا ً
بآراء الرجال؛ عليه ْ
أن يعلم أ َّن الشريعة مبنية على جلب المصالح ودفع
المفاسد(.)4
( )1اإلبهاج في رح المنهاج :لعلي بن عبد الكافي السبكي.9 –8 /1 ،
( )2الموافقات :للشاطبي ،تعليق محمد حسنين مخلوف ،دار الفكر ،د .ت.56 /4 ،
( )3الموافقات :المصدر السابق نفسه.92/4 ،
( )4انظر :أدب الطلب :لمحمد بن علي الشوكاني ،تحقيق ونشر مركز الدراسات والبحوث اليمنية،
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[ ]8والشيخ اإلمام محمد الطاهر بن عا ور ـ رحمه هللا تعالى ـ يرى
َّ
أن المجتهد محتا ٌج إلى معرفة المقاصد وفهمها في كل األنحاء التي يقع بهرا
تصرفهم في الشريعة  ،سوا ٌء في فهم أقوال الشريعة واستفادة مدلوالت تلك
األقوال بحسب الوضرع اللغروي واالسرتعمال الشررعي  ،أو فري البحرث عمرا
يعارض األدلة فيما يلوح للمجتهد وقد استكمل نظرره فري اسرتفادة مردلوالتها
ليستيقن سالمة تلك األدلة مما يبطل داللتها  ،أو عند قياس ما لم يرد حكمره
في أقوال الشارط على حكرم مرا ورد حكمره فيره علرى ضروء العلرل ،أو عنرد
تلقي األحكرام التعبديرة التري ال يعررف عللهرا وال حكمرة الشرارط فيهرا متهمرا ً
نفسه بالقصور عن إدراك الحكمة فيها  ،وغير ذلرك ممرا يتصررف المجتهرد
بفقهه في الشريعة(.)1
ويؤكد ـ رحمه هللا تعالى ـ َّ
أن المجتهد ال غَنا َء له عرن معرفرة مقاصرد
الشررريعة وفهمهررا  ،ألنرره لررو اكتفررى بأدلررة الشررريعة اللفظيررة فسيقص رر فهمرره
وتفقهه ـ كما قصر فهم من التزم النص الظاهر واللفظ واقتصر عليه ـ ألن
أدلة الشريعة اللفظية ال تستغني بحال عن معرفة المقاصد الشرعية (.)2
[ ]9ومن المعاصرين كثيرون نصروا علرى ا رتراط معرفرة المقاصرد
وفهمهررا فرري أهليررة االجتهرراد أو فرري صررحته  ،وهررؤالء هررم  :عبررد الوهرراب
خالف ،ومحمد الخضري بك  ،وعلي حسب هللا  ،ومحمد أبرو زهررة  ،ود.
يوسف القرضاوي  ،و يخنا د .عبد الكريم زيدان  ،وغيرهم (.)3

صررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررنعاء،
ص .151–145
( )1انظر :مقاصد الشريعة اإلسالمية :البن عا ور ،ص .17 –15
( )2المرجع السابق نفسه ،ص .27
( )3راجع لهم :علم أصول الفقه ،عبد الوهاب خالف ،ص  ،217وأصول الفقه :لمحمد الخضري ،
ص  ،369أصول التشريع اإلسالمي :علي حسرب هللا ،ص  ،95أصرول الفقره :ألبري زهررة،
فقرة  ،370ص  ،362الوجيز في أصول الفقه :د .عبد الكريم زيدان ،ص  ،405االجتهاد في
الشررريعة االسررالمية :د .القرضرراوي ،ص  ،47-43كيررف نتعامررل مررع الس رنَّة النبويررة ..معررالم
وضوابط :د .القرضاوي ،ص  125وما بعدها ،االجتهاد الجماعي ودور المجامع الفقهية في
تطبيقه :د .عبان محمد إسماعيل ،ص  ،43االجتهاد في اإلسرالم :د .ناديرة رريف العمرري،
ص .99 –96
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المطلب الثاني
مسالك االجتهاد المقاصدي
سلك أهل العلم والنظر في الدليل الشرعي طرائق كثيرة ،واتخذوا
مسالك عديدة للوصول إلى الحكم الشرعي ـ استنباطا ً وتنزيالً ـ بنا ًء على
المقاصد  ،وفي هذا المطلب نبرز بعض هذه المسالك لالجتهاد واالستدالل
المقاصدي كما يلي:
المسلك األول العدول عن القياس الكلي إلى مصلحة جزئية:
فاألصل أال يحيد المجتهد الناظر مواضع القياس الجاري  ،ألن
القياس إذا جرى واستمر صار موضعه قاعدة من القواعد الكلية  ،ولكنه
ربما يالحظ َّ
أن إقرار حكم معين من األحكام القائمة على القياس الكلي
يؤدي إلى حرج ديد أو ضيق ومشقة يجلب الشارط عند بلوغها التيسير،
فيعدل بذلك الحكم عن مقتضى القياس إما جلبا ً للتيسير عند المشقة أو دفعا ً
للضرر أو رعاية للمصلحة الجزئية .
ومن اجتهد بهذا المسلك لم يرجع إلى مجرد الهوى والتشهي ـ كما
ع ِلم من قصد
يقول الشاطبي ـ رحمه هللا تعالى ـ :لوإنما رجع إلى ما ُ
الشارط في الجملة… كالمسائل التي يقتضي القياس فيها أمرا ً  ،إال أن ذلك
فوت مصلحة من جهة أخرى أو جلب
األمر لو أجري القياس فيه يؤدي إلى ْ
وإن كان ضروريا ً أو حاجيا ً
ً
مفسدة كذلك  ،فيكون إجراء القياس مطلقا فيه ـ ْ
()1
ـ يؤدي إلى حرج ومشقة في بعض موارده  ،فيستثنى موضع الحرجل .
وهذا هو المراد باالستحسان عند المالكية .
ومن أمثلة االجتهاد المقاصدي بالعدول عن مقتضى القياس الجاري
إلى مصلحة جزئية :
[ ]1ما حكم به العز بن عبد السالم من وجوب إبقاء الثمرة التي بدا
صالحها وقد بيعت إلى أوان جذاذها  .مع أنه ال إلزام باإلبقاء على ما ورد
في نص الحديث حيث قال النبي  ( :ال ت َ ِبيعُوا الث َّ َم َرة َ َحتَّى يَ ْبد َُو
( )1انظر :الموافقات :للشاطبي ،تحقيق مخلوف.116/4 ،
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صال ُح َها)(.)1
َ
()2
ْ
قال البخاري رحمه هللا  :لفَلَ ْم يَحْ ُ
علَى أ َ َح ٍدل .
ظ ِر البَ ْي َع بَ ْعدَ ال َّ
الح َ
ص ِ
ومع ذلك فقد أوجب العز إبقاء الثمرة بعد أن بدا صالحها معلالً ذلك
بأنه مصلحة حاجية فقال  :لإذا باط ثمرة قد بدا صالحها  ،فإنه يجب
إبقاؤها إلى أوان جذاذها والتمكن من سقيها بمائها  ..قال :ألن الحاجة ماسة
إليه وحاملة عليه ،فكان من المستثنيات عن القواعد تحصيالً لمصالح هذا
العقدلاهـ(.)3
[ ]2اجتهاد عمر بن الخطاب  في حضرة النبي  حين منع أبا
هريرة  من تبشير الناس بما بشره به النبي  بأن يبشر بالجنة من لقيه
يشهد أن ال إله إال َّ هللا مستيقنا ً بها قلبه .
وهذا أمر من النبي  واجب االمتثال  ،وهو علم رعي القياس
يقتضي إبالغه ونشره للناس حتى يكونوا على علم به  ،ولكن عمر بن
الخطاب  رأى أن في تبشيرهم به مفسدة من جهة أخرى حيث إنَّهم
سيعتمدون على هذه البشارة؛ فيتكلون عليها وال يعملون يئا ً .
َّللا َ معَنَا أَبُو بَ ْك ٍر
فعن أ َبُي ه َُري َْرة َ  قَا َل ُ :كنَّا قُعُودًا َح ْو َل َر ُ
سو ِل َّ ِ
َّللاِ ِ م ْن بَي ِْن أ َ ْ
ظ ُه ِرنَا فَأ َ ْب َ
سو ُل َّ
علَ ْينَا َو َخشِينَا أ َ ْن
َو ُ
ام َر ُ
طأ َ َ
ع َم ُر فِي نَف ٍَر فَقَ َ
يُ ْقت َ َ
َّللا 
ط َع دُونَنَا َوفَ ِز ْعنَا فَق ُ ْمنَا فَ ُك ْنتُ أ َ َّو َل َم ْن فَ ِزطَ فَخ ََر ْجتُ أ َ ْبت َ ِغي َر ُ
سو َل َّ ِ
َحتَّى أَتَيْتُ َحائِ ً
ار فَد ُْرتُ ِب ِه َه ْل أ َ ِجدُ لَهُ بَابًا فَلَ ْم أ َ ِج ْد ،
طا ِلأل َ ْن َ
ار ِلبَنِي النَّ َّج ِ
ص ِ
َار َج ٍة ـ َو َّربِيعَ :جد َْول ـ فَاحْ ت َف َْزتُ
فَإِذَا َربِي ٌع يَ ْد ُخ ُل فِي َج ْو ِ
ف َحائِطٍ ِم ْن بِئْ ٍر خ ِ
َّللا  فَقَا َل :أَب ُو ه َُري َْرة َ ! فَقُ ْلتُ  :نَعَ ْم
َك َما يَحْ ت َ ِف ُز الث َّ ْعل َ ُ
علَى َر ُ
سو ِل َّ ِ
ب فَدَخ َْلتُ َ
ت بَيْنَ أ َ ْ
ت فَأ َ ْب َ
علَ ْينَا
طأ ْ َ
ظ ُه ِرنَا فَقُ ْم َ
َّللا ! قَا َل َ :ما َأْنُ َك ؟ قُ ْلتُ ُ :ك ْن َ
يَا َر ُ
سو َل َّ ِ
ت َ
ط فَأَتَيْتُ َهذَا ْال َحائِ َ
فَ َخشِينَا أ َ ْن ت ُ ْقت َ َ
ط
ط َع دُونَنَا فَف َِز ْعنَا فَ ُك ْنتُ أ َ َّو َل ِم ْن فَ ِز َ
اس َو َرائِي  .فَقَا َل  :يَا أَبَا ه َُري َْرة َ ـ
ب َو َهؤ ِ
فَاحْ تَف َْزتُ َك َما يَحْ ت َ ِف ُز الث َّ ْعل َ ُ
ُالء النَّ ُ
َوأ َ ْع َ
يت ِم ْن َو َر ِاء َهذَا
ي هَاتَي ِْن فَ َم ْن لَ ِق َ
طا ِني نَ ْعلَيْ ِه ـ قَا َل  ( :ا ْذهَبْ ِبنَ ْعلَ َّ
ْال َحائِ ِط يَ ْش َهدُ أ َ ْن ال إِلَهَ إِال َّ
َّللا ُ ُم ْست َ ْي ِقنًا بِ َها قَ ْلبُهُ فَبَش ِْره ُ بِ ْال َجنَّ ِة ) .ف َ َكانَ أ َ َّو َل َم ْن
( )1أخرجه البخاري في كتاب الزكاة باب من باط ثماره.
( )2المصدر السابق نفسه.
( )3قواعد األحكام في مصالح األنام.281/2 ،
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سو ِل
َان نَ ْعال َر ُ
الن يَا أَبَا ه َُري َْرة َ ؟ فَقُلْتُ  :هَات ِ
َان النَّ ْع ِ
لَ ِقيتُ عُ َم ُر فَقَا َلَ :ما هَات ِ
َّللاُ ُم ْست َ ْي ِقنًا ِب َها قَ ْلبُهُ بَ َّ
َّللا  بَعَثَنِي ِب ِه َما َم ْن لَ ِقيتُ يَ ْش َهدُ أ َ ْن ال ِإلَهَ ِإال َّ
ش ْرتُه ُ
َّ ِ
ار ِج ْع يَا أَبَا
ب ُ
ي فَخ ََر ْرتُ ال ْستِي فَقَا َل ْ :
ض َر َ
ِب ْال َجنَّ ِة .فَ َ
ع َم ُر ِبيَ ِد ِه بَيْنَ ث َ ْديَ َّ
سو ِل َّ
علَى
َّللاِ  فَأَجْ َه ْشتُ بُكَا ًء َو َر ِكبَنِي ُ
ه َُري َْرة َ ،فَ َر َجعْتُ إِلَى َر ُ
ع َم ُر فَإِذَا ه َُو َ
سو ُل َّ
ع َم َر
َّللاِ َ :ما لَ َك يَا أَبَا ه َُري َْرة َ ؟ قُلْتُ  :ل َ ِقيتُ ُ
أَث َ ِري  ،فَقَا َل ِلي َر ُ
ض ْربَةً َخ َر ْرتُ ال ْستِي قَا َل
ي َ
ض َر َ
فَأ َ ْخبَ ْرتُهُ بِالَّذِي بَعَثْتَنِي بِ ِه فَ َ
ب بَيْنَ ث َ ْديَ َّ
سو ُل َّ
ت قَا َل  :يَا
ع َم ُر ! َما َح َملَ َك عَلَى َما فَعَ ْل َ
َّللاِ  :يَا ُ
ار ِج ْع  ،فَقَا َل لَه ُ َر ُ
ْ
ُ
سو َل َّ
ت َوأ ِمي ! أَبَعَثْ َ
َّللاِ ِبأَبي أ َ ْن َ
ي يَ ْش َهدُ أ َ ْن ال ِإلَه َ
َر ُ
ت أَبَا ه َُري َْرة َ بنَ ْعلَي َْك َم ْن ل َ ِق َ
َّللا ُ ُم ْست َ ْي ِقنًا بِ َها قَ ْلبُهُ بَ َّ
إِال َّ
ش َرهُ بِ ْال َجنَّ ِة ؟ قَا َل :نَعَ ْم ،قَا َل :فَال ت َ ْفع َ ْل فَإِنِي أ َ ْخشَى
()1
َّللا  :فَخ َِل ِه ْم) .
علَ ْي َها فَخ َِل ِه ْم يَ ْع َملُونَ  .قَا َل َر ُ
سو ُل َّ ِ
أ َ ْن يَت َّ ِك َل النَّ ُ
اس َ
قال النووي ـ رحمه هللا تعالى ـ في رح الحديث  :لوفيه جواز
إمساك بعض العلوم التي ال حاجة إليها للمصلحة أو خوف المفسدةل اهـ(.)2
ومثله ما فعله أحد أصحاب رسول هللا  ،ل َّما أراد النبي  أن يبشر
الناس بأمر اعترض عليه مخافة أن يتكلوا  .فعن ت َ ِم ِيم ب ِْن يَ ِزيدَ َم ْولَى بَنِي
َّللا  قَا َل َخ َ
ات يَ ْو ٍم
َّللا  ذَ َ
ع ْن َر ُج ٍل ِم ْن أ َ ْ
طبَنَا َر ُ
ب َر ُ
سو ُل َّ ِ
سو ِل َّ ِ
ص َحا ِ
زَ ْمعَةَ َ
َان َم ْن َوقَاهُ َّ
ام َر ُج ٌل
ث ُ َّم قَا َل  :أَي َها النَّ ُ
اس ! ثِ ْنت ِ
َّللاُ ََّر ُه َما دَ َخ َل ْال َجنَّةَ  .قَا َل فَقَ َ
سو َل َّ
ار فَقَا َل يَا َر ُ
َان َم ْن َوقَاه ُ
ِمنَ األ َ ْن َ
ص ِ
َّللاِ ال ت ُ ْخ ِب ْرنَا َما ُه َما  .ث ُ َّم قَا َل  :اثْن ِ
َّ
َّللا 
َّللاُ ََّر ُه َما دَ َخ َل ْال َجنَّةَ َ ،حتَّى إِذَا كَانَ ِ
ص َح ُ
سه ُ أ َ ْ
اب َر ُ
سو ِل َّ ِ
ت الثَّا ِلثَةُ أَجْ لَ َ
سو َل َّ
َاف أ َ ْن يَت َّ ِك َل
فَقَالُوا  :ت ََرى َر ُ
َّللاِ  ي ُِريد ُ يُبَش ُِرنَا فَت َْمنَعُهُ! فَقَا َل ِ :إنِي أَخ ُ
َان َم ْن َوقَاه ُ َّ
َّللا ُ ََّرهُ َما دَ َخ َل ْال َجنَّةَ َما بَيْنَ لَحْ يَ ْي ِه َو َما بَ ْي َن
النَّ ُ
اس  .فَقَا َل ِ :ث ْنت ِ
َ ()3
ِرجْ ل ْي ِه) .
َ
ولعل قارئا ً يقول  :أ َما منعه الصحابة رضوان هللا عليهم من
االعتراض على رسول هللا  ؟!.
والجواب  :أن الصحابة ل َّما منعوه من االعتراض عليه  فأخبرهم
اس ل سكتوا عنه
َاف أ َ ْن يَت َّ ِك َل النَّ ُ
الحامل له على االعتراض بقوله :ل إِنِي أَخ ُ
( )1أخرجه مسلم في صحيحه ،كتاب اإليمان ،برقم .46
( )2رح النووي لصحيح مسلم.185/1 ،
( )3أخرجه أحمد في مسنده ،باقي مسند األنصار ،برقم .21987
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إقرارا ً له.
فثبت أنه قد يُترك كثير مما يحسن إبالغه من العلم إذا رأى المجتهد
أنه يؤدي إلى مفسدة من جهة أخرى أو يفوت مصلحة كذلك  ،مع أن
القياس هو نشر العلم وبسطه وإبالغه .
المسلك الثاني :تحقيق األقرب إلى المقصود ْ
وإن كان على خالف الظاهر:
وهو َّ
أن المجتهد يقف على مقصود الشرط من األمر أو النهي  ،ثم
يجد أن حمل الحكم على الظاهر ال يحقق المقصود في كثير من أحواله ،
فيرى تقديم األقرب إلى المقصود ْ
وإن خالف الظاهر .
مثاله :القيمة والعين في زكاة الفطر :
ً
فالظاهر ْ
أن تكون صدقة الفطر عينا من غالب طعام الناس ،كما في
َّللاِ  زَ كَاة َ ْال ِف ْ
سو ُل َّ
ضي َّ
ط ِر
حديث اب ِْن ُ
ض َر ُ
َّللا ُ َ
ع َم َر ـ َر ِ
ع ْن ُه َما ـ قَا َل :لفَ َر َ
علَى ْالعَ ْب ِد َو ْال ُح ِر َوالذَّك َِر َواأل ُ ْنثَى
صا ً
صا ً
ير َ
عا ِم ْن َ ِع ٍ
عا ِم ْن ت َ ْم ٍر أ َ ْو َ
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
اس ِإلى
َوال َّ
وج النَّ ِ
ير َوال َك ِب ِ
ص ِغ ِ
ير ِمنَ ال ُم ْس ِل ِمينَ َوأ َم َر ِب َها أ ْن ت ُ َؤدَّى ق َ ْب َل ُخ ُر ِ
()1
صال ِةل .
ال َّ
والتزم المسلمون بظاهر الفرض فكان الصحابة رضوان هللا عليهم
يخرجون زكاة الفطر من غالب قوت الناس عينا ً ال قيمة كما في حديث أَبِي
ي  قَا َل  :ل ُكنَّا نُ ْخ ِر ُج زَ كَاة َ الْ ِف ْ
عا
صا ً
صا ً
َ
عا ِم ْن طَعَ ٍام أ َ ْو َ
ط ِر َ
س ِعي ٍد ْال ُخد ِْر َّ
()2
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
ْ
َ
بل .
صا ً
صا ً
صا ً
عا ِمن زَ بِي ٍ
ِمن َ ِع ٍ
عا ِمن أقِطٍ أ ْو َ
عا ِمن ت ْم ٍر أ ْو َ
ير أ ْو َ
فرأى عمر بن عبد العزيز والحسن البصري وعطاء وسفيان الثوري
واألحناف (َّ )3
أن التزام الظاهر في كثير من األحوال قد ال يحقق المقصود
الشرعي من زكاة الفطر إذ مقصود الشارط منها  :سد خلة الفقير وإغناؤهم
من المسألة في هذا اليوم لما ورد عن رسول هللا  أنه قال( :أغنوهم عن
السؤال في هذا اليوم) ( .)4لواإلغناء كما يتحقق بالطعام يتحقق بالقيمة
( )1أخرجه البخاري في صحيحه ،كتاب الزكاة ،برقم .1407
( )2أخرجه البخاري في كتاب الزكاة ،برقم .1410
( )3راجع :المغني :البن قدامة ،65 /3 ،والمحلَّى باآلثار :البن حزم ،136 –130/6 ،ومصنف ابن
أبررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررري ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررريبة:
 ،38–37/4وبررردائع الصرررنائع فررري ترتيرررب الشررررائع :للكاسررراني ،73 –72/2 ،وفقررره الزكررراة:
للقرضاوي.949–948 /2 ،
( )4أخرجه الدارقطني ،152/2 ،والحاكم في معرفة علوم الحديث ،بلفظ (أغنوهم عن الطواف هذا
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وربما كانت القيمة أفضل  ،ألن كثرة الطعام عند الفقير تحوجه إلى بيعها ،
والقيمة تمكنه من راء ما يلزمه من األطعمة واأللبسة وسائر
الحاجاتل(.)1
قال أبو يوسف ـ رحمه هللا تعالى ـ :لالدراهم أحب إلي من الدقيق
والحنطة ،ألن ذلك أقرب إلى دفع حاجة الفقيرل(.)2
فرأى األحناف ومن وافقوهم َّ
أن إخراج القيمة في زكاة الفطر تحقيق
لألقرب إلى المقصود الشرعي وهو دفع حاجة الفقير وسد خلته ْ ،
وإن كان
ظاهر النص على خالف ذلك.
ويرى أبو زيد الدبوسي والحنفية ـ رحمهم هللا تعالى ـ َّ
أن استبدال
العين الواجبة في الزكاة بالقيمة أو القيمة الواجبة بالعين جائز بحسب حاجة
الفقير والمسكين تحقيقا ً لمقصد الشارط من فرض الزكاة الذي هو دفع
حاجتهم وسد خلتهم  ،فقد قال ـ رحمه هللا تعالى ـ :لقال أصحابنا :إذا وجبت
الزكاة في الدراهم  ،فأدَّى بدلها حنطة أو غيرها  ،جاز عندنا  ،ألن مراد
النص سد ُخلَّة الفقير ودفع حاجته ،وقد حصل..لاهـ(.)3
المسلك الثالث :تحصيل المقصود بنظيره أو بما هو ْأولَى:
ومن ذلك ما مثل به ابن القيم رحمه هللا بنص الشارط من األعيان
التي يقوم غيرها مقامها من كل وجه أو يكون ْأولَى منها.
ومثاله:
[أ] نص الشارط على األحجار في االستجمار  ،فالحكم بجواز
استعمال الخرق والقطن والصوف بدالً عن األحجار ْأولَى بالجواز منها،
ألنه يحصل مقصود الشارط بها على أتم الوجوه .
[ب] نص الشارط على التراب في الغسل من ولوغ الكلب ،والفتوى
باستعمال األ نان(ْ )4أولَى من التراب  ،ألن تحصيل المقصود به أتم(.)5
اليوم) ،منشورات دار اآلفاق ،طبعة 1979م ،ص .131
( )1فقه الزكاة :د .القرضاوي.949-948/2 ،
( )2بدائع الصنائع :للكاساني.72/2 ،
( )3أسيس النظر :للدبوسي ،ص  .54وانظر :نظرية المقاصد للريسوني ،ص .336
( ) 4األ نان بضم الهمر وبكسرها من الحمض معروف الذي يغسل به األيدي .لسران العررب/13 ،
.18
( )5إعالم الموقعين :البن القيم .14 /3 ،وقيل في هذا العصر إنَّره ثبرت علميرا ً أنَّ الترراب أقروى فري
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المسلك الرابع :إدارة الحكم مع علته المقصودة وجودا ً وعدما ً :
األصل َّ
أن الحكم المرتبط بعلة يدور مع علته وجودا ً وعدما ً  ،أل َّن
الشارط ربطه بتلك العلة فال ينفك عنها ما دامت باقية  ،فإذا انتفت العلة
انتفى الحكم وتبدل  ،وهذا معروف لدى األصوليين والفقهاء .
هذا األصل يطبقه المجتهد في حاالت يرى فيها أن حكما ً رعيا ً قد
ارتبط بعلة من العلل التي هي في حقيقتها مصلحة ظاهرة جعلها هللا تعالى
حكمة ما أمر به أو نهى عنه  ،فيجد الفقيه المجتهد أن الحكمة في األمر
نفسه قد ُوجدت معكوسة في مناط آخر وحالة أخرى  ،فيقيم عكس الحكم
في ذلك المناط وتلك الحالة .
هذا ما فعله يخ اإلسالم ابن تيمية ـ رحمه هللا تعالى ـ مع التتار ،فقد
مر عليهم في يوم من األيام وهم يشربون الخمر  ،فلم ينكر عليهم  ،بل أنكر
على من أنكر عليهم  ،مع أن رب الخمر حرام باتفاق يجب اإلنكار عليه
وإقامة الحد فيه  ،ولكنه مع ذلك أنكر على المنكر ولم ينكر على المتعدي
حدود هللا ،وهذا من فقهه العميق ونظره الدقيق  ،وتمكنه من الغوص في
وح َك ِم الشريعة ومقاصدها َّ ،
ألن رب الخمر ُحرم من أجل
أسرار التشريع ِ
إفساده على الشارب عقله وصده عن ذكر هللا وعن الصالة ،فإذا كان في
رب الخمر إ غا ٌل للشارب عن التعدي على اآلخرين ،واإلتيان على بقية
المقاصد الخمسة :الدين ،والن َّفس ،والعقل ،والنَّسل ،والمال؛ فالسكوت على
الشارب يكون أقرب إلى مقصود الشارط من اإلنكار عليه.
وهذا ما فعله بتدبر وحكمة ي ُخ اإلسالم ـ رحمه هللا تعالى ـ؛ قال ابن
القيم  :لسمعتُ يخ اإلسالم ابن تيمية ـ قدس هللا روحه ونور ضريحه ـ
يقول  :مررتُ أنا وبعض أصحابي في زمن التتار بقوم منهم يشربون
الخمر  ،فأنكر عليهم من كان معي  ،فأنكرت عليه ،وقلت له  :إنما حرم هللا
الخمر ألنها تصد عن ذكر هللا وعن الصالة  ،وهؤالء يصدهم الخمر عن
قتل النفوس وسبي الذرية وأخذ األموال فدعهمل(.)1
وهذا الموقف ال يوفق له إال من كان ريان من فقه الشريعة وفهم
التنظيف من كل المنظفات خاصة في ولوغ الكلب ،وهللا تعالى أعلم.
( )1إعالم الموقعين عن رب العالمين :البن القيم ،المصدر السابق نفسه.5 /3 ،
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مقاصدها في الخطاب واألحكام ـ رحمه هللا تعالى ـ.
المسلك الخامس :تقديم األنفع واألصلح بالموازنة والمقارنة برين المصرالح الدينيرة
والدنيوية:

ومن ذلك ما فعله النبي  مع سعد بن أبي وقاص فيما أخرجه
سو ُل َّ
ع ِ
ع ْن أ َ ِبي ِه  قَا َل َ :كانَ َر ُ
س ْع ِد ب ِْن أ َ ِبي َوقَّ ٍ
َّللاِ
اص َ
ع ْن َ
البخاري َ
ام ِر ب ِْن َ
ام َح َّج ِة ْال َودَاطِ ِم ْن َو َجعٍ ا ْ تَدَّ بِي فَقُلْتُ ِ :إنِي قَدْ بَلَ َغ بِي ِم َن
 يَعُودُنِي َ
ع َ
ْ
ٌ
ُ
َ
َ
ُ
ُ
ي َما ِلي؟ قَا َل :ال  .فَقُلتُ
ْال َو َج ِع َوأَنَا ذُو َما ٍل َوال ي َ ِرثنِي ِإال ا ْبنَة أفَأت َ َ
صدَّ ُق ِبثلث َ ْ
ش ْ
ث َوالثلُ ُ
ط ِر ؟ فَقَا َل  :ال  .ث ُ َّم قَا َل( :الثل ُ ُ
ِ :بال َّ
ير ـ ِإنَّ َك أ َ ْن تَذَ َر
ير ـ أ َ ْو َك ِث ٌ
ث َك ِب ٌ
اس َوإِن َّ َك لَ ْن ت ُ ْن ِف َق نَفَقَة ً
َو َرثَت ََك أ َ ْغنِيَا َء َخي ٌْر ِم ْن أ َ ْن تَذَ َر ُه ْم َ
عالَة ً يَت َ َكفَّفُو َن النَّ َ
ت ِب َها َحتَّى َما تَجْ ع َ ُل فِي فِي ْام َرأَتِ َك ) فَقُ ْلتُ  :يَا
َّللا ِإال أ ُ ِج ْر َ
ت َ ْبت َ ِغي ِب َها َوجْ هَ َّ ِ
سو َل َّ
صا ِل ًحا
ف بَ ْعدَ أ َ ْ
َر ُ
َّللاِ ! أُخَلَّ ُ
ف فَت َ ْع َم َل َ
ع َمالً َ
ص َحا ِبي  .قَا َل ِ :إنَّ َك لَ ْن تُخَل َّ َ
إِال ْ
ض َّر
ازدَد َ
ف َحتَّى يَ ْنت َ ِف َع بِ َك أ َ ْق َوا ٌم َويُ َ
ْت بِ ِه دَ َر َجةً َو ِر ْفعَةً ث ُ َّم لَعَلَّ َك أ َ ْن تُخَلَّ َ
علَى)(.)1
ض أل َ ْ
ِب َك آخ َُرونَ  ،الل َّ ُه َّم أ َ ْم ِ
ص َحا ِبي هِجْ َرت َ ُه ْم َوال ت َُردَّهُ ْم َ
فوازن النبي  بين اإلنفاق الذي فيه خير المنفق المتصدق في اآلخرة
أجرا ً ومثوبة من هللا وجنة  ،وبين الضرر الذي سيلحق أبناءه إذا تركهم بال
عالَة ً
مال يتعولون عليه فقال ( ِإنَّ َك أ َ ْن تَذَ َر َو َرثَت ََك أ َ ْغنِيَا َء َخي ٌْر ِم ْن أ َ ْن تَذَ َر ُه ْم َ
اس)( ،)2مع أنه أبان له أن كل إنفاق له ابتغاء وجه هللا ال يعادله
يَت َ َكفَّفُونَ النَّ َ
(و ِإن َّ َك لَ ْن ت ُ ْنفِقَ نَفَقَةً ت َ ْبت َ ِغي
خير إال هذه المعادلة والموازنة حين قال بعد ذلك َ
()3
ِب َها َوجْ هَ َّ
ت بِ َها َحتَّى َما تَجْ ع َ ُل فِي فِي ا ْم َرأَتِ َك) .
َّللاِ ِإال أ ُ ِج ْر َ
ووجه آخر من الموازنة  ،وهو أنه حين يترك الثلثين من ماله ألبنائه
سيكون قد جمع بين خيرين عظيمين:
أول الخير ْين :أنه لن يترك أوالده عالة يتكففون الناس  ،بل يتركهم
أغنياء.
مأجور أيضا ً بنفقته على أبنائه وعياله وزوجته
والخيْر اآلخر :أنه
ٌ
( )1أخرجه البخاري في كتاب الجنائز ،برقم .1213
) (2أخرجه الشيخان عن سعد بن أبي وقاص  :البخاري في كتاب الوصايا برقم  ،2537ومسلم في
كتاب الوصية برقم .3076
) (3أخرجه الشيخان :البخاري في باب رثى النبي  سعد بن خولرة ،بررقم  ،435/1 ،1233ومسرلم
باب الوصية بالثلث ،برقم .1250/3 ،1628
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ولذلك نبهه بقوله ( َحتَّى َما تَجْ عَ ُل فِي فِي ْام َرأَتِ َك).
ومن هذا الباب فعله  مع كعب بن مالك كما في البخاري وقد ترجم
ع ْن َ
صدَّقَ َوه َُو ُمحْ ت َا ٌج أ َ ْو أ َ ْهلُه ُ
صدَقَةَ إِال َ
ظ ْه ِر ِغنًى َ ،و َم ْن ت َ َ
له ببَاب  :ال َ
ْ
ْ
َ
َ
ق َوال ِهبَ ِة َوه َُو
ضى ِم َن ال َّ
علَ ْي ِه دَي ٌْن فَالدَّي ُْن أ َحق أ ْن يُ ْق َ
ُمحْ ت َا ٌج أ َ ْو َ
صدَق َ ِة َوال ِعتْ ِ
َّللا ! ِإ َّن ِم ْن ت َْوبَ ِتي أ َ ْن
ب ب ِْن َمالِكٍ  قَا َل  :قُلْتُ يَا َر ُ
سو َل َّ ِ
علَ ْي ِه  :عن َك ْع ِ
َردٌّ َ
سول ِه  ،فقَا َل له النبي ( :أ َ ْمس ْ
صدَقَة ً ِإلَى َّ
ِك
َّللاِ َو ِإلَى َر ُ
أ َ ْن َخ ِل َع ِم ْن َما ِلي َ
س ْه ِمي الَّذِي ِب َخ ْيبَ َر)(.)1
َ
ض َما ِل َك فَ ُه َو َخي ٌْر ل َ َك) قُ ْلتُ  :فَإِ ِني أ ُ ْمسِكُ َ
علَ ْي َك بَ ْع َ
واهتدا ًء بهدي المصطفى  أقام المجتهدون هذا المعيار للتفاضل بين
المصالح والمنافع  ،فما كان يعم الكثيرين جعلوه أولى بالتقديم مما ال يعم
إال فئة مخصوصة .
المسلك السادس  :النظر في المآالت :
ومن هذا النوط من االجتهاد المقاصدي ؛ ما فعله أمير المؤمنين عمر
ابن الخطاب  ، حيث أوقف أرض السواد على كل المسلمين.
ْ
آخ ُر ال ُم ْس ِل ِمينَ َما
ع ْن أ َ ِبي ِه قَا َل قَا َل عُ َم ُر  لَ ْوال ِ
ع ْن زَ ْي ِد ب ِْن أ َ ْسلَ َم َ
َ
()2
َ
ً
ُ
َّ
س َم النبِي َ خ ْيبَ َر) .
س ْمت َها بَيْنَ أ ْه ِل َها َك َما قَ َ
فَتَحْ تُ قَ ْريَة إِال قَ َ
كان رأيه أال تقسم أرض السواد مما فتحها هللا على المسلمين  ،وقال
 :كيف بمن يأتي من المسلمين يجد األرض قد قُسمت وورثت عن اآلباء ،
ما هذا برأي ،واستشهد بقوله تعالى فيمن يأخذ من الفيء:

( )1أخرجه البخاري في كتاب الزكاة ،باب ال صدقة إالَّ عن ظهر غنى.
( )2أخرجه البخاري كتاب فرض ال ُخ ُمس ،برقم  ،2893وفري كتراب المزارعرة بررقم  ،2166وأبرو
داود في الخراج واإلمارة والفريء بررقم  ،2625وأحمرد فري مسرند العشررة المبشررين بالجنرة،
برقم .271
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...

اآليات(.)1

فقالوا له  :استشر  .فاستشار المهاجرين األولين فاختلفوا  ،فقال
عبد الرحمن بن عوف  :تُقسم وما األرض والعلوج الذين بها إال مما أفاء
هللا على المسلمين  ،أي أنها داخلة في مفهوم قوله تعالى

...

اآلية (.)2

وقال عثمان وعلي وطلحة وابن عمر  :توقَف .
فأرسل إلى عشرة من األنصار  ،خمسة من األوس  ،وخمسة من
الخزرج من كبرائهم وأ رافهم  ،وأخبرهم األمر  ،وما تمخض من آراء ،
فقالوا جميعا ً  :الرأي رأيك فنعم ما قلت وما رأيت .
فقال  :قد بان لي األمر  ،وقرر إبقاء األرض بأيدي أهلها وضرب
الخراج عليهم(.)3
يقول البيهقي ـ رحمه هللا تعالى ـ في ذلك  :لوفي كل ذلك داللة على
أن عمر رضي هللا تعالى عنه كان يرى من المصلحة إقرار األراضي ،
وكان يطلب استطابة قلوب الغانمين  ،وإذا لم يرضوا بتركها ؛ فالحجة في
قسمتها قائمة بما ثبت عن رسول هللا  في قسمته خيبرل(.)4
( )1سورة الحشر ،اآليات (.)10-8
( )2سورة األنفال ،اآلية (.)41
( )3راجع :الفكر السامي ،للحجوي .294–293 /2 ،والجامع ألحكرام القررآن :القرطبري–22/18 ،
.23
( )4السنن الكبرى للبيهقي.318/6 ،

مجلة جامعة القرآن الكريم والعلوم اإلسالمية

108

العدد التاسع (عدد خاص) 1425هـ
ـ 2004م

أثر المقاصد في االجتهاد الشرعي

المسلك السابع  :المعاملة بنقيض القصد :
والفقيه قد يحكم على الفعل أو التصرف أو يفتي بنا ًء على النظر
المقاصدي في المكلف  ،بمعنى  :أنه يجتهد في التفتيش عن مقصود المكلف
في تصرفه وفعله  ،فإن المكلف قد يلجأ إلى فع ٍل يتوسل به إلى مقصوده ،
وألجل ذلك يرتكب المحرم ويتخذ ما لم يشرعه هللا من وسائل وأسباب
ليحقق مقصوده الفاسد .
فمثل هذا يجب أن يعامل بنقيض قصده  ،إذا ظهر للمجتهد أو المفتي
قصده الفاسد .
والذي يعامل بنقيض القصد من المكلّفين على نوعين:
النوط األولَ :م ْن يتخذ وسيلة مباحة يتسبب بها إلى مقصود محرم.
فتحرم عليه الوسيلة ويحظر عليه هذا التسبب  ،كمن يعقد النكاح وهو
يقصد به التحليل  ،أو يعقد البيع وهو يقصد الربا  ،أو يخالع قاصدا ً به
الحنث  ،ونحو ذلك (.)1
فهذا يحرم عليه كل ذلك معاملة له بنقيض قصده .
والنوط الثانيَ :م ْن يتسبب بفعل محرم أو وسيلة غير مشروعة يقصد
به ما يترتب على السبب مما يعود عليه بالمصلحة ضمنا ً  ،فهذا يمنع من
توابع السبب معاملة بنقيض قصده  ،ومن ذلك :
[ ]1لو قتل وارث مورثه ليحصل له الميراث  ،فإنه يحرم من
الميراث ،معاملة بنقيض قصده .
صى به  ،فإنه
ى له
الموصي ليحصل له ما و َّ
ِ
[ ]2ولو قتل المو َ
ص َ
يحرم من الوصية  ،معاملة بنقيض القصد .
[ ]3وإذا أخر المكاتب الذي له قدرة على األداء ليدوم له النظر إلى
سيدته ،لم يجز له ذلك  ،ألنه منع واجبا ً عليه ليبقى له ما يحرم عليه إذا
أداه(.)2
[ ]4والفار من الميراث فطلق امرأته في مرض موته ليحرمها من
( )1انظر :أعالم الموقعين ،البن القيم ،مصدر سابق.136/3 ،
( )2انظر :الموافقات :للشاطبي232/1 ،ـر ،233والروجيز فري قواعرد الفقره الكليرة :د .محمرد صردقي
البورنو ،ص  ،278وأ باه السيوطي ،ص 152ـ.153

مجلة جامعة القرآن الكريم والعلوم اإلسالمية

109

العدد التاسع (عدد خاص) 1425هـ
ـ 2004م

د .عبد هللا الزبير عبد
الرحمن

ميراثه  ،فإنه يرد عليه قصده  ،ما ظهر هذا القصد السيئ  ،معاملة بنقيض
فتورث ما دامت في العدة(.)1
قصده ،
َّ
وقد روي عن عثمان بن عفان  أنه ورث تماضر بنت األصبغ
الكلبية من عبد الرحمن بن عوف حين بت في طالقها في مرضه الذي
مات فيه  ،وقال  :لما اتهمته  ،ولكن أردت السنةل(.)2
وروي َّ
أن عثمان  طلق امرأته أم البنين بنت عيينة بن حصن
الفزاري وهو محاصر في داره  ،فلما قُتل جاءت إلى علي بن أبي طالب 
ي بميراثها منه(.)3
وأخبرته بذلك ،فقضى لها عل ٌّ
وروي عن عمر بن الخطاب  أنه سئل في الذي يطلق امرأته وهو
مريض  ،فقال  :لترثه في العدة ويرثهال(.)4
[ ]5ومن هذا الباب أيضا ً نكاح المريض في مرض موته  ،فقد رأى
المالكية أنه يفسخ قبل الدخول وبعده  ،ما ظهر قصد إدخال وارث إلى
نسائه  ،ألن في ذلك إضرارا ً بالورثة (.)5
والجمهور على صحة هذا النكاح (.)6
ويقول في ذلك ابن ر د ـ رحمه هللا تعالى ـ كالما ً ينم عن فقه
مقاصدي عميق ،ونظر مصلحي دقيق  ،فيقول ـ رحمه هللا تعالى ـ بعد
عرض األقوال وسبب خالف الفقهاء  :لرد جواز النكاح بإدخال وارث
قياس مصلحي  ،ال يجوز عند أكثر الفقهاء  ،وكونه يوجب مصالح لم
يعتبرها الشرط إال في جنس بعيد من الجنس الذي يرام فيه إثبات الحكم
بالمصلحة  ،حتى إن قوما ً رأوا أن القول بهذا القول رط زائد  ،وإعمال
هذا القياس يوهن ما في الشرط من التوقيف  ،وأنه ال تجوز الزيادة فيه ،
( )1انظرررر :حا رررية ابرررن عابررردين ،520/2 ،الفقررره اإلسرررالمي وأدلتررره د .وهبرررة الزحيلررري،453/7 ،
ومحاضرات في أسباب اختالف الفقهاء :علي الخفيف ،ص .231
( )2موسوعة فقه عثمان بن عفان ،ص  ،255وفقه السنة :للسريد سرابق ،238/2 ،ومحاضررات فري
أسباب اختالف الفقهاء ،الموضع السابق ،والفقه اإلسالمي وأدلته الموضع السابق.
( )3راجع :فقه السنَّة الموضع السابق.
( )4مسند الفاروق ،البن كثير415/1 ،ـ.416
( )5يراجع :الشرح الصغير للدردير426/2 ،ـ.427
( )6يراجررع :الهدايرررة ،403 /7 ،األم :للشررافعي ،103/4 ،والمغنررري :البررن قدامرررة ،150/6 ،وبدايرررة
المجتهد ونهاية المقتصد :البن ر د.84 /3 ،
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كما ال يجوز النقصان ،والتوقف أيضا ً عن اعتبار المصالح تطرق للناس
أن يتسرعوا لعدم السنن التي في ذلك الجنس إلى الظلم  ،فلنفوض أمثال
هذه المصالح إلى العلماء بحكمة الشرائع الفضالء الذين ال يتهمون بالحكم
بها  ،وبخاصة إذا فهم من أهل ذلك الزمان أن في اال تغال بظواهر
الشرائع تطرقا ً إلى الظلم ،ووجه عمل الفاضل العالم في ذلك أن ينظر إلى
واهد الحال ،فإن دلت الدالئل على أنه قصد بالنكاح خيراً ،ال يمنع النكاح،
ْ
وإن دلت على أنه قصد اإلضرار بورثته؛ منع من ذلك…ل اهـ المطلوب
من كالمه(.)1
فهو ـ رحمه هللا تعالى ـ يفوض أمثال هذه الوقائع واألحداث إلى
العلماء بحكمة الشرائع ـ وهي المقاصد ـ  ،على أن ينظروا إلى واهد
األحوال  ،فما ظهر القصد السيئ عاملوا بنقيضه  ،وما ظهر خالف ذلك
أمضوا العقود  .وهذا من كمال الفقه وصواب النظر  ،وهللا أعلم .
المسلك الثامن  :تعدية االستنباط بالنظر المقصدي :
فلعل فقيها ً بتوفيرق هللا عرز وجرل ينظرر فري نرص ررعي فيقرف علرى
مقصود الخطاب منه  ،فيقتدر على تعدي المقصود مواضع النص  ،فيلحرق
برره مررا كرران رربهه  ،ومررا كرران أولررى منرره  ،ومررا ذلررك إال بررالنظر المقصرردي
للخطاب.
فالررذي قرررأ حررديث النب ري ( :ال تررنكح المرررأة علررى عمتهررا وال علررى
خالتها  ،فإنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامهن)( )2يعرف أن مقصود الشرارط
من النهي عن الجمرع برين المررأة وعمتهرا أو المررأة وخالتهرا أن يكرون ذلرك
سببا ً يؤدي إلى قطع األرحام  ،لفيتعدى استنباطه ـ بهذا النظر ـ إلرى تحرريم
كل ما يوقع القطيعة والوحشة بين المسرلمين وإفسراد مرا بيرنهم ،مثرل السرعي
على بعضهم في مناصب بعض ووظيفته ،من غير موجب رعيل(.)3
( )1بداية المجتهد84/3 ،ـ.85
( )2أخرجه البخاري في كتاب النكاح ،برقم  5108و ،5109ومسلم في النكاح ،باب تحرريم الجمرع
بررين المرررأة وعمتهررا أو خالتهررا فرري النكرراح193/9 ،ـ ر 196بشرررح النررووي ،مررن غيررر الزيررادة
األخيرة( :فإنكم إذا فعلتم ذلك قطعرتم أرحرامهنَّ ) وقرد ذكرر هرذه الزيرادة الزركشري فري :البحرر
المحيط.233 /6 ،
( )3انظر :البحر المحيط :للزركشي.233/6 ،
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المسلك التاسع  :الترجيح بالمقاصد :
كثير من إجراءات الفقهاء في الترجيح بين المتعارضرين  ،سرواء فري
النصوص التي يظهر التعارض بينها  ،أو فري األقيسرة التري تتعرارض  ،أو
االستدالالت ؛ يراعي العلماء في ترجيحاتهم موافقة المقصود الشرعي فري
المسرألة التري وقررع التعرارض فرري رأنها  ،وهررذا االتجراه يظهررر جليرا ً ويتبررين
بوضوح حين نستعرض بعض حاالت الترجيح ومذاهب العلماء فيهرا ،فيمرا
يلي ـ بإذن هللا تعالى ـ.
الحالرررة األولرررى  :إذا تعرررارض دلررريالن  ،أحررردهما يقتضررري التحرررريم ،
واآلخرر يقتضري اإلباحررة  ،فرإن العلمراء كررانوا فري دفرع هررذا التعرارض علررى
ثالثة مذاهب :
األول :ترجيح مقتضي التحريم مطلقا ً  ،وهو مذهب الجمهور .
والثراني :ترررجيح مقتضرري اإلباحررة مطلقراً ،وهررو اختيررار القاضرري عبررد
الوهاب وأبي الفرج من المالكية  ،ورجحه اآلمدي من وجه .
والثالث :أنه بتعارضهما يتساوى الحاظر والمبيح  ،فيتساقطان ،وهرو
قول القاضي الباقالني والغزالي وعيسى بن أبان وأبي ها م (.)1
ووجرره تقررديم الحرراظر علررى المبرريح  ،أن فرري ارتكرراب المحظررور جلب را ً
للمفاسد على النفس  ،وليس في ترك المبيح إث ٌم يجلب المفسردة  .وهرذا نظرر
مقصدي .
ووجره تررجيح المبرريح علرى الحرراظر مرا ذكرره ابررن الحاجرب واآلمرردي
ـر رحمهمرا هللا تعرالى ـ أنره يلرزم مرن تقررديم الحظرر فروات مقصرود اإلباحررة،
بخالف ترجيح المبيح  ،فإنره ال يلرزم فروات مقصرود التحرريم  ،ألن اإلباحرة
تقتضي الترك والفعل  ،فقد يترك المباح فال يكون فري ذلرك فروات لمقصرود
التحريم إلى الترك(.)2
وكما قال اآلمدي :لإنَّا لو عملنا بما مقتضاه اإلباحة ؛ فقد ال يلزم منره
( )1راجع المذاهب في :اإلحكام :لآلمدي478/3 ،ـ  ،479نهاية السول :لإلسنوي ،502/4 ،منتهرى
الوصول واألمل :البن الحاجب ،ص  ،225والبحر المحيط :للزركشي170/6 ،ـ ،171إحكام
الفصررررررررررررررررررررررررررررررررول :للبرررررررررررررررررررررررررررررررراجي ،672/2 ،وتنقرررررررررررررررررررررررررررررررريح الفصررررررررررررررررررررررررررررررررول،
ص .407
( )2منتهى الوصول واألمل :البن الحاجب ،ص  ،225واإلحكام :لآلمدي.479 /3 ،
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فوات مقصرود الحظرر  ،ألن الغالرب أنره إذا كران حرامرا ً ؛ فرال بُردَّ أن تكرون
المفسدة ظاهرة  ،وعند ذلك ؛ فالغالب أن المكلف يكون عالما ً بهرا  ،وقرادرا ً
علررى دفعهررا  ،لعلمرره بعرردم لررزوم المحظرور مررن ترررك المبرراح  ،وألن المبرراح
مستفاد من التخيير قطعا ً  ،بخالف استفادة الحرمة من النهي  ،لتردد النهري
بين الحرمة والكراهة  ،فكان مقتضى اإلباحة ْأولَىل(.)1
وهررذا أيض را ً نظررر مقصرردي  ،فكررال المررذهبين رجررح باعتبررار المقصررد
الشرعي .
أن رأيرا ً بالتفصريل فري هرذه الحالرة نرراه ْأولَرى وأصرح  ،وهرو ْ
غير َّ
أن
يرجح مقتضى التحريم في غير العاديات ـ من العبادات والعقائد واألبضراط
ـ ألن التحريم فيه أكثر اعتنا ًء للشارط  ،وأكثر اعتبارا ً لره  ،وبنراء األصرول
على التحريم فيها  ،فيُعلم أن قصد الشارط فيها هرو تقرديم المحررم والحراظر
على المبيح .
أما في العاديات واأل ياء ؛ فاألولى تررجيح مقتضرى اإلباحرة  ،ألن
اعتنرراء الشررارط فرري إباحتهررا كرران أكثررر  ،واالسررتقراء دل علررى أن الشرررط
يقصررد التوسررعة علررى المكلفررين فرري أمررور العررادات واأل ررياء  ،مررن غيررر
العبادات والعقائد واألبضاط  ،إذ األصل أنه تعرالى خلرق األ رياء لالنتفراط
بها واالستمتاط  ،كما قال تعالى
( .)2وألنرره عررز وجررل أنكررر علررى مررن يبتغرري تحررريم األ ررياء
والعاديررررررررررررررررررررررررررررات ،فقررررررررررررررررررررررررررررال جررررررررررررررررررررررررررررل وعررررررررررررررررررررررررررررال
(.)3
وغيررر ذلررك مررن مواضررع إظهررار أن الكثيررر المطلررق هررو إباحررة األ ررياء
والعادات.
( )1اإلحكام.479 /3 ،
( )2سورة البقرة ،اآلية (.)29
( )3سورة األعراف ،اآلية (.)32
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لذلك إذا تعارض دليالن في األبضاط ـ مثالً ـ أحدهما يقتضي اإلباحة
 ،واآلخررر يقتضرري التحررريم  ،فررالترجيح لمقتضرري التحررريم  ،ألنرره الموافررق
لمقصرود الشررارط فرري التحروط لحفررظ األعررراض  ،ومنررع كرل مررا يررؤدي إلررى
انتهاكها  ،ولذلك قال الفقهاء  :لاألصل في األبضاط التحريمل(.)1
ومررن ذلررك تعررارض قررول النب ري  لمررا سررأله رجررل :مررا يحررل لرري مررن
امرأتي وهي حرائض؟ فقرال( :لتشرد عليهرا إزارهرا  ،ثرم لرك بأعالهرا)( )2مرع
قوله ( :اصنعوا كل يء إال النكاح)(.)3
فالحررديث األول يقتضرري تحررريم مررا بررين السرررة والركبررة  ،والحررديث
األولَرى تحرريم مرا برين
الثاني يبيح مرا برين السررة والركبرة إال الروطء  ،فهنرا ْ
السرررة والركبررة ،لموافقترره األصررل فرري تحررريم األبضرراط  ،وهررو الررذي عليرره
الجمهور من الفقهاء على أصلهم في تقديم الحاظر على المبيح (.)4
الحالة الثانيرة :إذا تعرارض مرا يكرون حكرم أحردهما أخرف مرن اآلخرر،
فهل يقدم ما يقتضي التخفيف على ما يقتضري خالفره  ،أم يقردم األثقرل علرى
األخف ؟  .ذهب العلماء إلى القولين.
ووجه من قدم األخف على األثقل  :أن الشريعة مبناها على التخفيرف
علررررى مرررررا قررررال هللا تعرررررالى

( )1أ باه السيوطي ،ص  ،61وأ باه ابن نجيم ،ص .67
( )2أخرجه الدارمي في الطهارة ،باب مبا رة الحائض ،برقم  .255/1 ،1022ويشهد له ما أخرجه
مسلم في كتراب الحريض ،براب مبا ررة الرجرل الحرائض فروق اإلزار ،بررقم  679 _677عرن
ميمونة قالت( :كان رسول هللا  يبا ر نساءه فوق اإلزار ،وهنَّ ُحيَّض).
[البقرة ،]222 :برقم

( )3أخرجه مسلم ،كتاب الحيض ،باب في قوله
،692
202/3ـ  ،203بشرح النووي.
( )4وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي وغيرهم ،وذهب الثوري وداود الظاهري إلى أنَّه يجوز له
مبا رتها فيما بين السررة والركبرة إال الروطء .راجرع المرذاهب فري :مغنري المحتراج،110/1 ،
و ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررح النرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررووي لصرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررحيح مسرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررلم،
195/3ـ ،196وبداية المجتهد148/1 ،ـ.149
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( )1وعلررررى مررررا قررررال سرررربحانه :
( )2وغير ذلك من نصوص الكتاب والسنة (.)3
وهذا على ما ترى ترجيح بنظر مقصدي .
أما وجه مرن قردم األثقرل علرى األخرف فوجهره  :أن األحكرام الشررعية
صدُ بها مصالح المكلفرين  ،والمصرلحة فري الفعرل األ رق أعظرم منهرا
إنما يُق َ
في الفعل األخف  ،وألن الغالب على الظن إنما هو تأخر األثقل عن األخف
صردَ تحصريل مقصرود
 ،نظرا ً إلى المألوف مرن أحروال العقرالء  ،فرإن مرن قَ َ
بفعل من األفعال ؛ ولم يحصل به ؛ ال يقصرد تحصريله بمرا هرو أخرف منره ،
بل يقصد تحصيله بما هو أعلى منه  ،وزيادة ثقله تردل علرى تأكرد المقصرود
منه على مقصود األخف (.)4
وهذا أيضا ً ترجيح باعتبار المقاصد .
الحالررة الثالثررة :أن يتعررارض دلرريالن يكررون أحرردهما قررد قُصررد برره بيرران
الحكم المختلف فيه  ،واآلخر لرم يظهرر فيره قصرد بيران الحكرم  ،فيقردم الرذي
صد به البيان للحكم ،ألنه كما قال اآلمدي :ليكون أمس بالمقصودل(.)5
قُ ِ
ومرررن ذلرررك  :التعرررارض برررين قولررره تعرررالى
( )6وقولرررررره عررررررز وجررررررل
صردَ بهرا بيران تحرريم الجمرع برين األخترين فري
( .)7فاآليرة األولرى قُ ِ
( )1سورة البقرة ،اآلية (.)185
( )2سورة الحج ،اآلية (.)78
( )3انظر :اإلحكام لآلمدي.482/3 ،
( )4انظر :اإلحكام لآلمدي نفسه.
( )5اإلحكام نفسه.485/3 ،
( )6سورة النساء ،اآلية (.)23
( )7سورة النساء ،اآلية (.)3
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()1

الوطء  ،فتقدم على الثانية حيث لم يُقصد بها بيان الجمع .
وال يخفى أن الترجيح هنا باعتبار المقصد .
الحالررة الرابعررة :فرري الترررجيح بررين األقيسررة بررالنظر إلررى عللهررا ووجرره
تعليلها  ،وهذه الوجوه على ما يلي(:)2
الوجرره األول :أن تكررون علررة أحررد القياسررين مناسرربة  ،وعلررة اآلخررر
بهية ،فما علته مناسبة ْأولَى  ،لزيادة مصلحتها وبعدها عن الخالف .
الوجرره الثررانِي :أن يكررون المقصررود مررن إحرردى العلتررين مررن المقاصررد
الضرورية  ،والمقصود من العلرة األخررى غيرر ضرروري  ،فمرا مقصروده
من الضرورية ْأولَى  ،لزيادة مصلحته وغلبة الظن به  ،ولقطعيته وعمومه
.
الوجررره الثالرررث :أن يكرررون مقصرررود إحررردى العلترررين مرررن الحاجيرررات ،
ومقصررود األخرررى مررن التحسررينيات والتزيينيررات  ،فمررا مقصرروده مررن برراب
الحاجيات ْأولَى لتعلق الحاجة به دون مقابله .
كمرالت المصرالح
الوجه الرابع :أن يكون مقصود إحدى العلتين من م ِ
الضرورية  ،ومقصود األخررى مرن أصرول الحاجيرات  ،فمرا مقصروده مرن
مكمالت الضروريات ْ ،
وإن كان تابعا ً لها ومقابله أصر ٌل فري نفسره ؛ يكرون
ْأولَى .
الوجه الخرامس :أن يكرون مقصرود إحردى العلترين حفرظ أصرل الردين،
ومقصرود األخرررى مررا سرواه مررن المقاصررد الضررورية  ،فمررا كرران مقصرروده
حفظ أصل الدين ْأولَى.
وهكذا يمكن لمن طلب االجتهاد بنا ًء على اعتبار المقاصد وبرعايتهرا
إذا سلك هذه المسالك الواضحة والمناهج الراجحة  ،يقيس عليها غيرها من
المسالك ويستنبط باستقراء مسرالك االجتهراد وأدوات االسرتنباط لردى سرادتنا
الفقهررراء خرررال َل جهرررادهم العلمررري الطويرررل يسرررتظل تحرررت رررجر أصرررولهم
وقواعدهم المثمر الظليل  ،يمتع ناظريه في بساتين فتراواهم التري اخضررت
( )1اإلحكام لآلمدي.485/3 ،
( )2راجرررع فررري ذلرررك :اإلحكرررام :لآلمررردي493/3 ،ـررر ،494اإلبهررراج فررري ررررح المنهررراج :للسررربكي،
241/3ـر ،242أدلرة التشرريع المتعارضررة ووجروه التررجيح بينهررا :د .بردران أبرو العينررين ،ص
260ـ ،264التعارض والترجيح :د .محمد إبراهيم الحفناوي ،ص 388ـ .389
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بها الحياة اإلسالمية  ،وأينعت بكل خي ٍْر ونفرع وصرالح لأل ُ َّمرة ـ رحمهرم هللا
تعالى وألحقنا بالصالحين منهم ـ.
وخاتمة القول:
إنه ال بُدَّ من استصحاب المقاصد والنظر المقاصدي على الدوام عنرد
محرراوالت االجتهرراد النظررري االسررتنباطي أو العملرري التطبيقرري حررين تنزيررل
األحكام في محالها ،وإال فال تُضْمن إصابة االستنباط وال سالمة التنزيل في
محل الحكم .وهلل الحمد والمنة.
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