ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عبد اجمليد الشوسوة

مشالك االجتهاد املقاصدي يف فقه الصحابة
أ.د .عبد اجمليد حمند الشوسوة*
تاريخ قبول البحث1227/21/32 :م

تاريخ وصول البحث1227/7/21 :م

ملخص

يتناكؿ ىذا البحث بالدراسة كالتحميؿ المسالؾ التي سار عمييا الصحابة في اجتيادىـ المقاصدم؛

حيث أظير أنيا تتركز في ستة مسالؾ:

مس ػػمؾ اعس ػػتاانة بالمقاص ػػد ف ػػي اس ػػتنباط أحك ػػاـ المس ػػتجدات كمس ػػمؾ في ػػـ النص ػػكص ف ػػي ض ػػك

المقاصػػد كمسػػمؾ م ارعػػاة المقاصػػد عنػػد تنزيػػؿ اعحكػػاـ عم ػ الككػػاتب كمسػػمؾ اعتبػػار الم ػ عت كمسػػمؾ
المكازنة بيف المصالح كالمفاسد المتاارضة كمسمؾ اعىتدا بالمقاصد فػي ترتيػب اعكلكيػات ككػد أكضػح

البحث كؿ مسمؾ مف ىذه المسالؾ كضمنو اعمثمة التطبيقية.

Abstract
Conducting a meticulous study and analysis, this research strives to explicate method
and procedures applied by the companions of the prophet (PBUH) in their Ijtihad Almaqasidi.
Where it has been shown that comes to focus six methods:
First it is method of using Almaqasid at extracting contemporary rulings. Second, it is
a mode of understanding texts in the light of Almaqasid. Third, procedure of observing
the Maqasid at the application of ruling on the contemporary issues, Forth, form of taking
the consequence into consideration fifth method of balancing the harms and benefits
finely the way of seeking guidance through Maqasid in prioritizing the things How, ever
the research has shown the applicability of these methods by giving applicable examples.

املقدمة.

الحمد هلل رب الاالميف كالصالة كالسالـ عم رسكؿ اهلل كعم آلو كصحبو أجمايف أما باد:

فإف الصحابة  ىـ أكثر الناس إدراكا كفيما لنصكص الشرياة كأحكاميا كمقاصدىا كأكثر الناس رسكخاَ في الفقو

كاعجتياد؛ كذلؾ لما تكافر فييـ مف صدؽ اإليماف كفصاحة المساف كصفا الذىف كمالزمة النبي  كمااصرتيـ لنزكؿ
الكحي كتتبايـ عحكاؿ الرسكؿ  كتشبايـ بيديو كأنكاره كفيميـ لمقاصده كغايتو كأس ارره فيـ لذلؾ أعمؽ عمما كأكثر
فيما لمشرياة كمقاصدىا كيؼ ع ككد تمقكا عمميـ كفيميـ ليذا الديف كشرياتو مف الرسكؿ  مباشرة كاطماكا عم أسباب
نزكؿ اآليات ككركد اعحاديث كمارفة الناسخ كالمنسكخ كشيدكا أفااؿ الرسكؿ  كسماكا أككالو التي ىي سنتو المبينة
()1

لمكتاب كمنحيـ اهلل دكة في فيـ مااني اعلفاظ كأكجو الدععت لنصكص القرآف كالسنة

كما تقضي بو المغة الاربية التي

كانكا أتمتيا بالسميقة فيـ كما يقكؿ ابف القيـ" :أفيـ اعمة لمراد نبييا كأتبب لو كانما كانكا يدندنكف حكؿ مارفة مراده
()2

كمقصكدة كلـ يكف أحد منيـ يظير لو مراد رسكؿ اهلل  ثـ يادؿ عنو إل غيره البتة"
أمينةن في فيـ الشرياة كمدارؾ أحكاميا كما ترمي إليو مف مقاصد"(.)3

"فكانكا جديريف بأف نجاميـ كدكة

* أستاذ أصكؿ الفقو كمية الشرياة جاماة الممؾ خالد.
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كيؼ ع كىـ -كما يقكؿ الشاطبي( :-القدكة في فيـ الشرياة كالجرم عم مقاصدىا)( .)4كرضي اهلل عف ابف مساكد

فقد كصؼ الصحابة بقكلو( :كانكا أبر ىذه اعمة كمكبان كأعمقيا عممان كأكميا تكمفنا كأككميا ىديان كأحسنيا حاعن ككـ اختارىـ
اهلل لصحبة نبيو كاكامة دينو فاعرفكا ليـ فضميـ كاتباكا آثارىـ فإنيـ كانكا عم اليدل المستقيـ"(.)5
كلقد مارس الصحابة  اعجتياد بكؿ أنكاعو ميتديف في ذلؾ بتكجييات الرسكؿ  كتشجياو ليـ عم اعجتياد

كمف ذلؾ ممارستيـ لالجتياد المقاصدم الذم أكرىـ عميو رسكؿ اهلل  فاف ابف عمر -رضي اهلل عنيما -أف النبي 

كاؿ في يكـ اعحزاب "ع يصميف أحد الاصر إع في بني كريظة فأدرؾ باضيـ الاصر في الطريؽ فقاؿ باضيـ :ع نصمي
حت نأتييا ككاؿ باضيـ :بؿ نصمي لـ يرد منا ذلؾ فذكر ذلؾ لمنبي  فمـ يانؼ كاحدا منيـ"(.)6

كيالحظ أف الصحابة كد انقسمكا في فيميـ ليذا الحديث إل فريقيف :الفريؽ اعكؿ :التزـ بحرفية النص فصم الاصر

في بني كريظة كالفريؽ الثاني :صرؼ المفظ عف ظاىره إل مان يحتممو كىك أف المراد اإلسراع في السير أم :أنو أكؿ

المفظ إل ما يدؿ عميو مقصده مف اعمر بأدا صالة الاصر في بني كريظة كىك الحث عم اإلسراع كترؾ التثاكؿ كالتباطؤ
في السير كما يدؿ عميو سياؽ الحاؿ الذم كرد فيو النص كلـ ينكر النبي  عم ىؤع اجتيادىـ المقاصدم بؿ أكرىـ فدؿ
ذلؾ عم مشركعية اعجتياد المقاصدم.

ككد مارس الصحابة اعجتياد المقاصدم في عصر الرسكؿ  إع أف استاماليـ ليذا اعجتياد كد كثر باد كفاة

الرسكؿ؛ كذلؾ لحاجتيـ الماسة إل بياف أحكاـ الشرياة في الاديد مف المشكالت كالنكازؿ التي طرأت؛ بسبب اتساع ركاة
الدكلة اإلسالمية كظيكر الكثير مف المستجدات( )7التي ع تندرج تحت حكـ لنص مايف كع كياس محدد كانما يستمد حكميا

مف مقاصد الشرياة كمبادتيا الاامة .ككذلؾ استاممكا اعجتياد المقاصدم في فيـ النصكص كتنزيميا حسب عمميا كمقاصدىا
كم عتيا .كما مارسكا اعجتياد المقاصدم في الترجيح بيف المتاارضات كفي ترتيب اعكلكيات .ك سنفصؿ ذلؾ عند حديثنا

عف مسالؾ اعجتياد المقاصدم في فقو الصحابة.

كاذا كاف مصطمح اعجتياد المقاصدم غير متداكؿ بيف الصحابة فإنو مب ذلؾ كاف حاض انر بكصفو منيجان متباان في

فتاكييـ ككضاتيـ كماالجة الاديد مف القضايا كالمشكالت المتامقة بمااشيـ كشؤكف زمانيـ يقكؿ البكطي( :الحقيقة الكاضحة

لمف استارض عصر الصحابة أنيـ لـ يككنكا يتكانكف عف ترتيب اعحكاـ كفؽ المصالح مت لمسكا فييا الخير ككجدكا أنيا
مندرجة ضمف مقاصد الشارع"(.)8

ككد سمؾ الصحابة في اجتيادىـ المقاصدم عددا مف المسالؾ التي أرست لمف بادىـ الطريؽ الذم ينبغي أف يسمكو

الباحثكف في اعجتياد المقاصدم كتتمثؿ تمؾ المسالؾ في -1 :اعستاانة بالمقاصد في استنباط أحكاـ المستجدات -2 .فيـ

النصكص في ضك المقاصد -3 .مراعات المقاصد في تنزيؿ اعحكاـ عم الككاتب كاعحداث -4 .اعتبار الم عت في الفيـ

كالتنزيؿ -5 .الترجيح بيف المتاارضات بمايار المقاصد -6 .اعىتدا بالمقاصد في ترتيب اعكلكيات .كسأتناكؿ في ىذا

البحث تمؾ المسالؾ بالدراسة كالتحميؿ كسأميد لذلؾ بارض مكجز لمفيكـ اعجتياد المقاصدم كأىميتو كضكابطو كع بد
في ىذه المقدمة مف بياف مشكمة البحث كالدراسات السابقة كجانب اإلضافة في ىذا البحث كمنيج البحث كخطة دراستو

كذلؾ عم النحك اآلتي:
مشكلة البحث.

تتمثؿ مشكمة ىذا البحث في أف كثي انر مف الدارسيف ع يارفكف المسالؾ التي مارسيا الصحابة في اجتيادىـ المقاصدم
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كلذلؾ يتسا ؿ باضيـ عف الطرؽ التي سمكيا الصحابة في اجتيادىـ المقاصدم؛ لكي يقتدكا بيـ في ىذا النكع مف اعجتياد.
الدراسات الشابقة وما يطيفه البحث.

لقد تناكؿ كثير مف الامما كديمان كحديثان مكضكع اعجتياد المقاصدم في فقو الصحابة كانقسمت المؤلفات في

تناكليا ليذا المكضكع إل كسميف:

القسم األول :المؤلفات التي تناكلت مقاصد الشرياة بشكؿ عاـ كتحدثت عف اعجتياد المقاصدم لمصحابة ضمف الحديث
عف مقاصد الشرياة حيث عرضت عمثمة كتطبيقات مف اجتيادات الصحابة في ضك المقاصد كمف ىذه المؤلفات :كتاب
المكافقات لمشاطبي كمقاصد الشرياة اإلسالمية عبف عاشكر كالمقاصد الاامة لمشرياة اإلسالمية ليكسؼ حامد الاالـ.

القسم الثاني :المؤلفات التي ركزت عم اعجتياد المقاصدم كتناكلت عددا مف اعمثمة كالتطبيقات عجتيادات الصحابة في
ضك المقاصد كمف ىذه المؤلفات :اعجتياد المقاصدم لنكر الديف الخادمي كاعجتياد المقاصدم لابد السالـ آيت سايد.

كبالتأمؿ في الدراسات السابقة نجد أنيا لـ تركز عم حصر مسالؾ اعجتياد المقاصدم في فقو الصحابة كتتناكليا
بالدراسة كالتحميؿ كتبينيا بشكؿ تاـ كانما جا حديثيا عف ىذا المكضكع أكرب إل اإلجماؿ مب ضرب أمثمة عجتياد
الصحابة في ضك المقاصد فكاف عبد مف دراسةٍ تجمب كتحصر كتحمؿ مسالؾ اعجتياد المقاصدم في فقو الصحابة مب

بياف ذلؾ باعمثمة كىذا ما أحاكؿ القياـ بو في ىذا البحث.

كتجدر اإلشارة إل أف كتاب تاميؿ اعحكاـ لمدكتكر محمد مصطف شمبي ياد مف أبرز الكتب المااصرة التي تناكلت
مكضكع اجتياد الصحابة في ضك الامؿ كالمقاصد؛ حيث خصص ليذا المكضكع فصالن كامال (الفصؿ الثالث )71–35

عرض فيو اجتيادات الصحابة في ضك الامؿ كالمقاصد فبيف الكثير مف مسالؾ ىذا اعجتياد كأكرد الكثير مف اعمثمة لما
كاـ بو الصحابة في ىذا المجاؿ ككد عدت إليو ك استفدت منو كثيرا.
ميهج البحث.

تقكـ ىذه الدراسة عم منيج اعستق ار كالتحميؿ لمسالؾ اعجتياد المقاصدم التي سار عمييا الصحابة بغرض حصر

ىذه المسالؾ كتحديدىا كتحميميا كتقديـ اعمثمة المكضحة ليا كذلؾ في بحث مستقؿ كدراسة خاصة؛ حت يسيؿ عم
طالب الامـ التارؼ عم مسالؾ اعجتياد المقاصدم كتطبيقيا فيما يمارسكنو مف التدرب عم اعستنباط.
خطة البحث.

تتركز خطة ىذا البحث في :تمييد كستة مباحث كخاتمة كذلؾ عم النحك اآلتي:

التمييد :يتناكؿ مفيكـ اعجتياد المقاصدم كأىميتو كضكابطو.
المبحث األول :مسمؾ اعستاانة بالمقاصد في استنباط أحكاـ المستجدات.
المبحث الثاني :مسمؾ فيـ النصكص في ضك المقاصد.

المبحث الثالث :مسمؾ مراعاة المقاصد عند تنزيؿ اعحكاـ عم الككاتب.

المبحث الرابع :مسمؾ اعتبار الم عت عند استنباط اعحكاـ كتنزيميا عم الككاتب كاعحداث.
المبحث الخامس :مسمؾ المكازنة بيف المصالح كالمفاسد المتاارضة.
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المبحث السادس :مسمؾ اعىتدا بالمقاصد في ترتيب اعكلكيات.

الخاتمة :كتتضمف نتاتج البحث.

التنهيد:

سأعزض يف هذا التنهيد مفهوو االجتهاد املقاصدي ،وأهنيته ،وضوابطه.
مفيوم االجتياد المقاصدي.

لقد مارس الامما اعجتياد المقاصدم منذ عصر الصحابة حت اليكـ كلكنو لـ ُيتداكؿ كمصطمح إع حديثا كمف
ىنا فقد ندر تاريفو كلاؿ أشير تاريؼ مااصر لالجتياد المقاصدم ىك تاريؼ الدكتكر نكر الديف الخادمي؛ حيث عرفو

بقكلو" :الامؿ بمقاصد الشرياة كاعلتفات إلييا كاععتداد بيا في عممية اعجتياد الفقيي"(.)9

كيؤخذ عم ىذا التاريؼ أف فيو دكرا؛ حيث عرؼ اعجتياد المقاصدم بأنو :الامؿ بالمقاصد في اعجتياد .كليذا فقد
حاكؿ باض الامما تقديـ تاريؼ يراه جاماا ماناا فقاؿ" :إعماؿ الاقؿ في تبيف مقاصد الشارع في كؿ النصكص كاعحكاـ

كسبر أغكار ماانييا كالكشؼ عف غاية الشارع مف تشريااتو؛ رعاية لمقاصد الشرياة في فقو النص كتنزليو التي تشكؿ

الضابط المنيجي كالامؽ الثقافي كالرؤية المستقبمية لألمة في المجاؿ التشرياي كالحضارم"(.)10

ككد أخذ عم ىذا التاريؼ أنو نيج منيج التفسير كالبياف كاعستطراد كالتطكيؿ كلـ يقتصر عم ذكر أفراد المارؼ
فشابو الحشك.

كبالتأمؿ في التاريفيف السابقيف كما كجو إلييما مف نقد يمكف تاريؼ اعجتياد المقاصدم بأف نبيف أكع مان المفردات

التي يتككف منيا المصطمح ثـ نبيف المان الكمي لممصطمح؛ حيث نجده مككنا مف كممتيف :اجتياد كمقاصد فاعجتياد ىك:

"استفراغ الفقيو الكسب؛ لتحصيؿ ظف بحكـ شرعي"( .)11كأما المقاصد فيي" :المااني الغاتية التي أراد الشارع تحقيقيا فيما شرعو
مف أحكاـ سكا كانت تمؾ المااني حكما جزتية أك مصالح كمية أك سمات إجمالية .كتجتمب كميا ضمف ىدؼ كاحد ىك
تقرير عبكدية اإلنساف هلل كمصمحة اإلنساف في الداريف"(.)12

كمف خالؿ التاريفيف السابقيف لالجتياد كالمقاصد؛ يمكف لنا أف نارؼ اعجتياد المقاصدم بأنو" :استفراغ الفقي ػ ػو
كساو في تفسير النصكص كاستنباط اعحكاـ كتنزيميا في ضك الامؿ كالمقاصد كالمااني التي أرادىا الشارع مراعاة
لمصالح الاباد".
أىمية االجتياد المقاصدي.

تتجم أىمية اعجتياد المقاصدم في أنو يحقؽ اعىداؼ كالكظاتؼ اآلتية:

 -1يجاؿ المجتيد يبذؿ كساو في فيـ الامؿ الغاتية لألحكاـ الشرعية؛ ليتـ بيذا الفيـ تفسير النصكص كاستنباط اعحكاـ
كتنزيميا عم الكاكب بشكؿ صحيح.

 -2يجاؿ المجتيد ع يتككؼ عند حرفية النصكص بؿ يسا إل مارفة مقاصد الشرياة؛ حت يجاؿ منيا كميات تشرياية
يدكر مايا الحكـ حيث دارت كجكدا كعدما.
 -3اعجتياد المقاصدم يجاؿ المجتيد يركز عم الم عت التي تنتيي إلييا اعفااؿ -باد تطبيؽ اعحكاـ عمييا -مف مصمحة
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أك مفسدة بحسب مكازيف الشرع كذلؾ في المكاطف التي تظير فييا المصمحة كتختفي المفسدة في م عتيا أك
المكاطف التي تظير فييا المفسدة كتختفي المصمحة في م عتيا كبالتالي فإف مارفة الم ؿ في ىذه المكاطف يجاؿ
المجتيد يدرؾ الحكـ الشرعي الالزـ في ذلؾ بما يقدره شرعا مف الم ؿ لألفااؿ كأحكاميا .يقكؿ الشاطبي في المسألة
الااشرة مف كتاب اعجتياد" :النظر في م عت اعفااؿ ماتبر مقصكد شرعان...؛ كذلؾ أف المجتيد ع يحكـ عم فاؿ
مف اعفااؿ الصادرة عف المكمفيف باإلكداـ أك اإلحجاـ إع باد نظره إل ما يؤكؿ إليو ذلؾ الفاؿ فقد يككف شرع؛

لمصمحة فيو تستجمب أك لمفسدة تد أر كلكف لو م ع عم خالؼ ما كصد فيو ككد يككف غير مشركع؛ لمفسدة تنشأ
عنو أك مصمحة تندفب بو كلكف لو م ع عم خالؼ ذلؾ فإذا أطمؽ القكؿ في اعدلة بالمشركعية فربما أدل استجالب
المصمحة فيو إل مفسدة تساكم المصمحة أك تزيد عمييا فيككف ىذا ماناان مف إطالؽ القكؿ بالمشركعية ككذلؾ إذا
أطمؽ القكؿ في الثاني بادـ المشركعية ربما أدل استدفاع المفسدة إل مفسدة تساكم أك تزيد فال يصح إطالؽ القكؿ

بادـ المشركعية كىك مجاؿ لممجتيد صاب المكرد إع أنو عذب المذاؽ محمكد الغب جار عم مقاصد الشرياة"(.)13

 -4اعجتياد المقاصدم يجاؿ المجتيد يرجح بيف اعدلة المتاارضة بحسب ما ترشد إليو المقاصد الشرعية كما يرجح
بيف المصالح المتاارضة أك المفاسد المتاارضة بماايير فقو المكازنات المستمدة مف مقاصد الشرياة(.)14

 -5يجاؿ المجتيد يرتب اعكلكيات في اععماؿ كالمصالح بحسب ما ترشد إليو نصكص الشرياة كمقاصدىا.

 -6اعجتياد المقاصدم يجاؿ المجتيد يقكـ باستنباط اعحكاـ مف المقاصد الاامة لمشرياة كذلؾ لمككاتب المستجدة التي
ع تندرج تحت نص مايف كع كياس محدد .ككد أشار الاز بف عبد السالـ إل أىمية اعجتياد المقاصدم في استنباط
أحكاـ شرعية لمحكادث التي لـ يرد فييا نص كع إجماع ك ع ىي محؿ كياس فقاؿ" :مف تتبب مقاصد الشرع في جمب
المصالح كدر المفاسد حصؿ لو مف مجمكع ذلؾ اعتقاد أك عرفاف بأف ىذه المصمحة ع يجكز إىماليا كأف ىذه

المفسدة ع يجكز كربانيا كاف لـ يكف فييا إجماع كع نص كع كياس خاص فإف فيـ نفس الشرع يكجب ذلؾ"(.)15

 -7يؤكد صالحية الشرياة كدكاميا ككاكايتيا كمركنتيا ككدرتيا عم التحقؽ كالتفاعؿ مب مختمؼ البيتات كالظركؼ
كاعحكاؿ(.)16

ضوابط االجتياد المقاصدي.
ضكابط اعجتياد المقاصد ىي المبادئ الاامة التي تشكؿ المرجب ععتبار المقاصد كمراعاتيا في عممية اعجتياد

كدكف ىذه الضكابط يقب المجتيد في الخطأ كالزلؿ كتتمثؿ ضكابط اعجتياد المقاصدم في اآلتي(:)17

 -1انسجاـ اعجتياد المقاصدم مب المقررات الشرعية كاليقينيات الدينية التي كمفنا اهلل بيا كىي بال شؾ تتضمف المصالح
التي أرادىا الشارع لمخمؽ.

 -2أف تككف المصالح التي يسا اعجتياد المقاصدم إل تحقيقيا ناباة مف نصكص الشرياة كمبادتيا كليست باعىكا
كاعمزجػ ػ ػة فالشرياة جا ت بيدؼ "إخراج المكمؼ عف داعية ىكاه؛ حت
اضط ار انر"(.)18

يككف عبدان هلل اختي ػ ػ ػا انر كما ىك عبد هلل

 -3أف ع يتاارض اعجتياد المقاصدم مب النصكص القطاية؛ كذلؾ أف النصكص كطاية الثبكت كالدعلة يجب الامؿ بيا
كما جا ت كع يجكز بأم حاؿ صرفيا عف دعلتيا كع مخالفتيا .كأم اجتياد يخالؼ النصكص القطاية بدعكل المصمحة
فيك محض ى ار ؛ "عف المصمحة ثابتة حيث كجد النص فال يمكف أف تككف ىناؾ مصمحة مؤكدة أك غالبة كالنص
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القاطب ياارضيا كانما ىي ضالؿ الفكر أك نزعة اليكل أك غمبة الشيكة أك التأثر بحاؿ عارضة غير داتمة أك
منفاة عاجمة سرياة الزكاؿ أك تحقيؽ منفاة مشككؾ في كجكدىا كىي عتقؼ أماـ النص الذم جا مف الشارع

الحكيـ كثبت ثبكتان كطايان ع مجاؿ لمنظر فيو كع في دعلتو"(.)19

 -4أف ع يتاارض اعجتياد المقاصدم مب جميب مدلكعت النص ظني الدعلة؛ كذلؾ أف النص الظني يحتمؿ أكثر مف
مان

كيجكز في إطار المااني المحتممة ترجيح مان عم آخر كيامؿ بالراجح منيا كىك المان اعكرب إل مقاصد

الشرياة أك اعكثر تحقيقان لممصمحة .كع يجكز الخركج عف جميب مدلكعت النص الظني كماارضتيا بما ناتقده

مصمحة؛ عنو أخذ باعجتياد في مكرد النص الذم ينكره الشرع الحنيؼ .فمثال كممة (كر ) تدكر بيف الحيض كالطير

فإذا ادع المجتيد ماارضة مدلكؿ كممة كر -بمان آخر خارج عف الحيض أك الطير -بدعكل المصمحة أك تحقيؽ
مقصد ما فمثؿ ىذا القكؿ ع يمتفت إليو كع ياكؿ عميو بؿ ىك ككؿ باطؿ؛ عنو اجتياد ياارض جميب مدلكعت النص
كأما إذا استامؿ الفقيو المقاصد في ترجيح أحد مدلكلي القر عم اآلخر فيذا اجتياد صحيح(.)20

 -5أف ع يتاارض اعجتياد المقاصدم مب اإلجماع؛ كذلؾ أنو إذا اناقد اإلجماع الصريح عم حكـ في مسألة فيجب
()21

الامؿ بو كع يجكز اعجتياد في تمؾ المسألة بما يخالؼ اإلجماع

يمكف تغييره بمسكغات المصمحة أيا كانت.

فمثالن اإلجماع عم تحريـ لحكـ الخنزير ع

 -6أف ع يتاارض اعجتياد المقاصدم مب القياس الذم نص الشارع عم عمتو؛ كذلؾ أف القياس كد يككف راجاان إل
عمة منصكص عمييا صراحةن أك إيما

ككد يككف راجاان إل عمة مأخكذة عف طريؽ اعجتياد في استنباطيا فالقياس

الذم ثبتت عمتو بالنص عمييا صراحة أك إيما ن ع يجكز أف ُي َاارض باعجتياد المقاصدم؛ عف ىذا اعجتياد
ياارض ما ثبت بالنص كىذا ع يجكز يقكؿ الباجي -رحمو اهلل" :-كالامة إذا نص عمييا صاحب الشرع فقد نبو عم
صحتيا كألزـ اتباعيا"(.)22

أما إذا كانت عمة القياس مختمفا حكليا سكا كاف ذلؾ اعختالؼ راجاان إل إيما الشارع لمامة أك إل استنب ػ ػاط

المجتيديف ففي ىذه الحالة يجكز تقديـ اعجتياد المقاصدم عم ىذا القياس؛ عنو عبارة عف تاارض بيف اجتياديف

كىذا جاتز عند جميكر الامما (.)23

 -7عدـ تفكيت اعجتياد المقاصدم لمصمحة أىـ منو؛ كذلؾ أف اعصؿ في المسمـ أف يسا إل تحقيؽ المصالح كميا

كال در المفاسد جميايا كاذا كجد تاارض بيف المصالح أكبيف المفاسد بحيث ع يستطيب أف يحقؽ مصمحة إع
بترؾ مصمحة أخرل أكع يستطيب أف يدر مفسدة إع بارتكاب مفسدة أخرل أك ع يستطيب أف يحقؽ مصمحة إع
بارتكاب مفسدة أك الاكس ففي ىذه الحاعت يجب أف يامؿ عم الترجيح بيف المتاارضات كفؽ مقاصد الشرياة

كككاعد المكازنات(.)24

كع يجكز أف ينتيي إل ترجيح اعدن عم اععم في المصالح أم أنو ع يفكت مصمحة كبرل مف أجؿ مصمحة
صغرل كع يرتكب مفسدة كبرل مف أجؿ مفسدة صغرل كع يد أر مفسدة صغرل بتفكيت مصمحة كبرل كع يرتكب
مفسدة مف أجؿ مصمحة مساكية لممفسدة أك دكنيا.

 -8أف تككف المصالح الماتمدة في اعجتياد المقاصدم متسمة بالاقالنية – إذ اعجتياد المقاصدم يبحث في ما ىك ماقكؿ
المان – فال ينبغي أف تتناكض اعستدععت المقاصدية مب الاقؿ السميـ فمف المامكـ أف المصالح المقررة شرعان جارية
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كفؽ ما تقتضيو الاقكؿ السميمة كالفطرة السكية كاععراؼ المحمكدة فالاقؿ ىك مناط التكميؼ كالخطاب الشرعي
إنما يخاطب الاقؿ كاؿ الشاطبي -رحمو اهلل" :-إف دليؿ تطابؽ النقؿ لماقؿ ىك ككف اعدلة نصبت في الشريا ػ ػة؛
لتتمقاىا الاقكؿ كتامؿ بمقتضاىا ...كما كيؿ مف أف الشرياة غير جارية عم فيـ الاقكؿ فيك بايد النظر كالتحقيؽ

كمردكد كباطؿ كغير ماقكؿ"(.)25

 -9اعلتزاـ بالقكاعد المغكية كاعصكلية التي تشكؿ اعساس المنيجي؛ لبياف مااني النصكص كادراؾ المقاصد بقكؿ
الشاطبي -رحمو اهلل" :-إف ىذه الشرياة المباركة عربية ع مدخؿ فيو لأللسف اععجمية  ...فمف أراد تفيمو فمف جية
لساف الارب يفيـ كع سبيؿ إل تطمب فيمو مف غير ىذه الجية"( .)26كيؤكد الشاطبي عم أف اإللماـ بالمقاصد

الشرعية -التي ىي أساس -اعجتياد المقاصدم ع يستفاد –غالبنا -إع مف المغة الاربية فيقكؿ" :إف لساف الارب ىك

المترجـ عف مقاصد الشارع"(.)27

 -10تكافر أىمية اعجتياد فيمف يقكـ باعجتياد المقاصدم؛ كذلؾ بأف يككف عالمان بكتاب اهلل كسنة رسكلو  كما تضمنتو
نصكصيما مف أحكاـ كأسباب نزكؿ اآليات ككركد اعحاديث كالناسخ كالمنسكخ كأف يككف عالمان بمصطمح الحديث
كككاعده في التصحيح كالتضايؼ كأف يككف عالما بقكاعد المغة الاربية كتصريؼ ألفاظيا كأساليب بالغتيا كأف

يككف عالمان بأصكؿ الفقو كما تضمنو مف بياف لمصادر التشريب كككاعد اعستنباط كأف يككف عالمان بمقاصد
الشرياة مف حيث :أنكاعيا كمراتبيا كطرؽ الكشؼ عنيا كأف يككف عارفان باعحكاـ الشرعية التي أجمب عمييا
الامما (.)28

املبحث األول:

مشلك االستعاىة باملقاصد يف استيباط أحكاو املشتجدات.
إف المستجدات التي ع تندرج تحت نص مايف كع كياس محدد عبد مف البحث عف حكميا مف خالؿ المقاصد
كذلؾ بأف يتأمؿ المجتيد في مجمكع المقاصد التي جا ت بيا الشرياة فيرتسـ لو مكجيات كمية كمبادئ عامة يستطيب
اد أم ار مشركعان؛ لما
في ظميا استنباط الحكـ المناسب لتمؾ القضية المستجدة .فمثال كضب اعنظمة اإلدارية لممؤسسات ُي ّ
فيو مف جمب الكثير مف المصالح كدفب الاديد مف المفاسد كىذه اعنظمة كد تككف مباحة أك مندكبة إذا كانت تحقؽ

مصالح تحسينية ككد تككف كاجبة إذا كانت تحقؽ أم انر ضركريان لحياة الناس كما ىك شأف ككاعد المركر؛ ففييا حفاظ
عم اعنفس كاعمكاؿ.

ككد أشار الاز بف عبد السالـ إل أىمية اعجتياد المقاصدم في استنباط اعحكاـ الشرعية لمحكادث التي لـ يرد فييا
نص كع إجماع كعىي محؿ كياس فقاؿ" :مف تتبب مقاصد الشرع في جمب المصالح كدر المفاسد حصؿ لو مف مجمكع

ذلؾ اعتقاد أك عرفاف بأف ىذه المصمحة ع يجكز إىماليا كأف ىذه المفسدة ع يجكز كربانيا كاف لـ يكف فييا إجماع كع
نص كع كياس خاص فإف فيـ نفس الشرع يكجب ذلؾ"(.)29

كالنظر في مستجدات الككاتب كاعحداث كاستنباط أحكاميا مف المقاصد الكمية كد أطمؽ عميو مصطمحات كثيرة منيا:

القياس الكمي كالمصمحي كالكاسب ككياس المصالح المرسمة كالمقاصد الاالية(.)30

كاستنباط اعحكاـ مف المقاصد لماالجة المستجدات ىك نكع مف اعجتياد الذم ثبتت مشركعيتو بإكرار النبي  لمااذ
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()31

بالرجكع إل الرأم عند عدـ كجكد النصكص مف الكتاب كالسنة

كالرأم ىنا يشمؿ الامؿ بالقياس (أم :إلحاؽ النظاتر

بنظاترىا المنصكص عمييا في الكتاب كالسنة) كالامؿ بالارؼ كالمصمحة كاعستحساف كما ىك مناسب لتااليـ الديف

كمقاصده دكف أف يتصادـ مب نص أك أصؿ شرعي(.)32

كاف الصحابة  كد مارسكا استنباط اعحكاـ الشرعية مف المقاصد خصكصا باد كفاة الرسكؿ ؛حيث اتسات

ركاة الدكلة اإلسالمية ككثرت المستجدات فكاف ع بد مف إعماؿ اعجتياد المقاصدم كذلؾ بترتيب اعحكاـ عم كفؽ المصالح
الشرعية في القضايا التي ليس فييا نص مايف كع كياس محدد أم أف الصحابة  كد اعتمدكا عم اعجتياد المقاصدم

في استنباط اعحكاـ؛ لماالجة الاديد مف القضايا المستجدة .كلتكضيح ىذا اعمر سأكدـ اعمثمة اآلتية:
المثال األول :جمع القرآن.

يا ّد جمب القرآف مف أبرز المستجدات باد كفاة الرسكؿ ؛ حيث كجد الصحابة أنو عبد مف القياـ بجمب القرآف
ككتابتو في مصحؼ كاحد؛ لما فيو مف المحافظة عم كتاب اهلل  المصدر اعكؿ لمتشريب كالنظاـ كالمنبب اعكؿ ليدم
()33

الاالـ كصالحو كاستندكا في كجكب القياـ بيذا اعمر عم مقصد حفظ الديف بحفظ مصدره

فاف زيد بف ثابت 

كاؿ" :أرسؿ إلي أبك بكر الصديؽ مقتؿ أىؿ اليمامة فإذا عمر بف الخطاب عنده كاؿ أبك بكر  إف عمر أتاني فقاؿ :إف
القتؿ كد استحر يكـ اليمامة بق ار القرآف كاني أخش إف استحر القتؿ بالق ار بالمكاطف فيذىب كثير مف القرآف كاني أرل أف
تأمر بجمب القرآف كمت لامر :كيؼ نفاؿ شيتان لـ يفامو رسكؿ اهلل ؟ كاؿ عمر :ذلؾ كاهلل خير فمـ يزؿ عمر يراجاني
حت شرح اهلل صدرم لذلؾ كرأيت في ذلؾ الذم رأل عمر كاؿ زيد بف ثابت :كعمر عنده جالس ع يتكمـ فقاؿ أبكبكر:
إنؾ رجؿ شاب عاكؿ كع نتيمؾ كنت تكتب الكحي لرسكؿ اهلل فتتبب القرآف فاجماو؟ فكاهلل لك كمفني نقؿ جبؿ مف الجباؿ ما

كاف أثقؿ عمي مما أمرني بو مف جمب القرآف كمت :كيؼ تفاالف شيتان لـ يفامو رسكؿ اهلل ؟ فقاؿ أبكبكر :ىك كاهلل خير
فمـ أزؿ أراجاو حت شرح اهلل صدرم لمذم شرح اهلل لو صدر أبي بكر كعمر"(.)34

كبالتأمؿ في ىذا اعثر نجد أف الصحابة كد استنبطكا حكـ جمب القرآف مف مقصد حفظ الديف؛ كذلؾ أف عمر  لما

رأل القتؿ كد استحر بق ار القرآف مف الصحابة كخشي أف يطاؿ ذلؾ ساتر الق ار المنتشريف في ربكع دكلة اإلسالـ فيككف
مكتيـ سببا في ضياع القرآف أسرع إل أبي بكر - كىك يكمتذ خميفة -يستحثو أف يجمب القرآف الكريـ كرغـ أف النبي
 لـ يفاؿ ذلؾ كع أمر بو إع أف ذلؾ لـ يكف حامالن عم ترؾ اعمر عم حالو بؿ ىرع الصحابة إل صيانة كتاب اهلل

تاال

كاتصمت جيكدىـ في جماو كالامؿ عم حفظو رغـ أف باضيـ كد استاظـ القياـ بشي لـ يفامو النبي  كانما
()35

فامكا ذلؾ؛ لما في ترؾ جماو مف ضياع كتاب اهلل

.

المثال الثاني :تدوين الدواوين.
()36

إف عمر بف الخطاب  ىك أكؿ مف كضب الديكاف

في اإلسالـ أما كبؿ ذلؾ فمـ يكف لمدكلة اإلسالمية شي مف

الدكاكيف؛ عف النبي  كاف يكزع الفي كالصدكات بمجرد كبضيا كلـ يكف لمرسكؿ بيت ماؿ كجرل الخميفة اعكؿ عم نيج
الرسكؿ  فمما كثر الفي أياـ عمر بصكرة غير مألكفة أشار عميو أصحابو باتخاذ الديكاف أم أف الحاجة كد استدعت إنشا
ىذا النظاـ كالامؿ بو عم عيد عمر بف الخطاب  في السنة الخامسة عشرة لميجرة باد أف بدأت الفتكحات اإلسالمية
ككف عمر الجيكش التي استطاع بيا أف يفتح الا ارؽ كفارس كالشاـ كمصر
لممناطؽ المجاكرة لشبو الجزيرة الاربية فقد ّ
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عبد اجمليد الشوسوة

كلضماف سير ىذه الجيكش كحرصان عم تجييزىا كتمكينيا أنشأ ديكاف الجند الذم سجؿ فيو أسما المقاتميف ككجيتيـ

كمقدار أعطيتيـ كأرزاكيـ .كما أف اعمكاؿ في ىذه الفترة أخذت تتدفؽ عم الدكلة اإلسالمية كأصبح ضركريا كضب نظاـ
دكيؽ؛ لضبط ىذه اعمكاؿ كمصارفيا كتسجيؿ المستحقيف ليا.
ككاف ديكاف الجند أكؿ الدكاكيف التي أنشأىا الخميفة عمر بف الخطاب كيارؼ أيضان بديكاف الجيش أك الاطا كاختص

بتدكيف أسما الجند كأكصافيـ كأنسابيـ كما يخصيـ مف الاطا .

أما الديكاف الثاني :فيك ديكاف الخراج ككد نشأ في عيد الخميفة عمر باد أف اتسات ركاة الدكلة اإلسالمية ككثرت
اعمكاؿ كغدت ميمتو اإلشراؼ عم جباية اعمكاؿ كتدكيف ما يرد منيا إل بيت الماؿ كأكجو اإلنفاؽ الااـ كأضح لو
 -مب اعتساع -فرع في كؿ كعية(.)37

كبالتأمؿ فيما عممو الخميفة عمر  نجد أنو كد استند في استنباط حكمو بجكاز تدكيف الدكاكيف إل المقاصد الاامة

لمشرياة خصكصنا مقصد حفظ الماؿ؛ حيث كاف اليدؼ مف تدكيف الدكاكيف المحافظة عم الماؿ بكضاو في مكضاو كتكزياو

عم مستحقيو كىك أمر عبد منو باد أف كثرت اعمكاؿ كالجنكد كفي ىذا الامؿ تنظيـ لمكارد الدكلة كحسف تصريفيا مما
يسيؿ حركة المجتمب كيضمف حقكؽ اعفراد كيحقؽ أىداؼ الدكلة كمصالحيا(.)38

المثال الثالث :قتل الجماعة بالواحد.

ِ
س ِب َّ
َن َّ
الن ْف ِ
ين
ييا أ َّ
ُّيا الَِّذ َ
س[الماتدة ]54 :كككلو تاال َ :يا أَي َ
فيـ باض الصحابة مف ككلو تاال َ  :وَكتَْب َنا َعَم ْي ِي ْم ف َ
الن ْف َ
ِ
ِ
اص ِفي ا ْلقَ ْتمَى ۖ ا ْل ُحُّر ِبا ْل ُحر َوا ْل َع ْب ُد ِبا ْل َع ْبِد[البقرة ]178 :أف القصاص يككف بكاحد عف كاحد كلذلؾ
ص ُ
آم ُنوا ُكت َب َعمَ ْي ُك ُم ا ْلق َ
َ
التبس عمييـ الحكـ عندما اشترؾ جماعة في كتؿ كاحد إع أنيـ عندما نظركا إل المقصد الشرعي مف القصاص المتمثؿ في
الحفاظ عم اعنفس استنبطكا الحكـ ليذه الحالة المستجدة كىك أنو يجب كتؿ الجماعة بالكاحد كصاصا إذا اشترككا في القتؿ؛
عف مقصد الحفاظ عم اعنفس ع يتحقؽ إع بقتؿ جميب مف اشترؾ في القتؿ كاع فسيككف اشتراؾ جماعة في كتؿ كاحد
()39

ذرياة إلفالتيـ مف القصاص كبذلؾ تيدر الدما كتيمؾ اعنفس

ك ليذا فإف الخميفة عمر بف الخطاب  أمر بأف تقتؿ

الجماعة بالكاحد كصاصا ك ذلؾ عندما اشتركت امرأة مف اليمف مب خميميا في كتؿ ابف زكجيا فكتب إل عمر عاممو ىناؾ

يام ابف أمية يسألو رأيو في القضية فتككؼ أكعن ثـ استشار الصحابة -رضكاف هلل عمييـ -فقاؿ عمي " :يا أمير المؤمنيف

أرأيت لك أف نف انر اشترككا في سركة جزكر فأخذ ىذا عضكا كىذا عضكا أكنت كاطايـ؟ كاؿ :ناـ كاؿ :كذلؾ مثمو" فكتب

إل عاممو :أف اكتميما :فمك اشترؾ فيو أىؿ صناا كميـ لقتمتيـ"(.)40

املبحث الثاىي:

مشلك فهه اليصوص يف ضوء املقاصد.
فيـ النصكص في ضك المقاصد يقصد بو أمراف:
إدرؾ ما تضمنتو النصكص مف أحكاـ كمااف تدؿ عمييا ظكاىر اعلفاظ كمقاصد اعحكاـ فكؿ ذلؾ مراد لمشارع
األول :ا

فكما يؤخذ الحكـ مف ظاىر المفظ فإنو يؤخذ مف ماناه كمقصده الذم شرع الحكـ عجمو كع يجكز أف تيمؿ ظكاىر اعلفاظ

بدعكل اعكتفا بالمااني كالمقاصد كع أف تيمؿ المااني المتضمنة في النصكص جمكدان عم ظاىر المفظ؛ ففي ىذا إىدار
لمقاصد الشارع فيما أنزلو مف أحكاـ دؿ عمييا بالمااني المتضمنة في النصكص(.)41
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ثانياً :فيـ النص في ضك المقاصد الاامة كعمؿ اعحكاـ؛ عنو ع يكتمؿ الفقو بدععت النصكص إع بفيميا كتفسيرىا في
ضك المقاصد الكمية كالجزتية ذات الاالكة بمكضكع النص كأكجو دعلتو كأف فيـ النص بايدان عف مقاصد الشارع يؤدم
إل خمؿ في الفيـ كاعستنباط(.)42

()43

كاستنباط اعحكاـ مف ظكاىر اعلفاظ كما تضمنتو مف عمؿ كمقاصد ىك المنيج الذم أمو أكثر الامما الراسخيف

كىك منيج يتكسط بيف منيجيف :منيج الظاىرية الذيف جمدكا عم ظكاىر النصكص دكف الامؿ بماانييا كعمميا .كمنيج

المغاليف في المقاصد الذيف تجاكزكا النصكص كأىممكا ما تدؿ عميو ظكاىرىا بدعكل اعخذ كالامؿ بالمقاصد المتكىمة(.)44

ككد دؿ عم كجكب مراعاة المقاصد في فيـ النصكص القرآف الكريـ كالسنة المطيرة .أما القرآف فقد ذـ مف تمسؾ
ِ
ِ
س ِ
ول َوِاَلى أُولِي
اعوا ِب ِو ۖ َولَ ْو َردُّوهُ إِلَى َّ
اء ُى ْم أ َْمٌر م َن ْاأل َْم ِن أ َِو ا ْل َخ ْوف أَ َذ ُ
الر ُ
بالظكاىر كأىمؿ المقاصد فقاؿ تاال َ  :وِا َذا َج َ
ض ُل المَّ ِو َعمَ ْي ُك ْم َوَر ْح َمتُ ُو َال تََّب ْعتُ ُم َّ
يل[النسا .]83 :
الش ْي َ
ان إَِّال َقمِ ً
ستَ ْن ِبطُوَن ُو ِم ْن ُي ْم ۖ َولَ ْوَال فَ ْ
ط َ
ْاأل َْم ِر ِم ْن ُي ْم لَ َعمِ َم ُو الَِّذ َ
ين َي ْ
ففي ىذه اآلية مدح اهلل تاال أىؿ اعستنباط ككصفيـ بأنيـ أىؿ الامـ كذـ اهلل مف سمب ظاى انر مجردان فأذاعو

كأفشاه كحمد مف استنبط مف أكلي الامـ حقيقتو كماناه( .)45كاعستنباط ىك :استخراج اعحكاـ باد فيـ المااني كالامؿ كىك
كدر زاتد عم مجرد فيـ المفظ كع يتمكف مف اعستنباط إع مف عرؼ الامؿ كالمااني كاعشباه كالنظاتر كمقاصد المتكمـ؛ ذلؾ
يجب إدراؾ الامؿ كالمقاصد ثـ فيـ النصكص كتنزيؿ اعحكاـ في ضك تمؾ المقاصد كالامؿ(.)46

أما السنة فقد كرد عف رسكؿ اهلل  أنو أكر الصحابة  عم فيميـ لمنصكص في ضك المقاصد الاامة لمشرياة
كما عاب عم
س ُك ْم
تَ ْقتُمُوا أَْنفُ َ
كؿ ما يؤذييا

باضيـ عدـ فيميـ لممقاصد .كمف ذلؾ أف النبي  أكر عمرك بف الااص عم فيمو؛ لقكلو تاال َ  :وَال
ِ
يما[النسا  ]29 :عم أف ىذه اآلية تشمؿ في دعلتيا كمقصدىا الااـ حفظ النفس مف
ۖ إِ َّن المَّ َو َك َ
ان ِب ُك ْم َرح ً
كلذلؾ فقد تيمـ حينما احتمـ في ليمة باردة كصم بتيممو كلـ يغتسؿ بالما ؛ تجنبان لضرر البرد كككاية لمنفس

مف اليالؾ( .)47كما عاب النبي  عم الذيف يفتكف دكف فقو عحكاـ الشرياة كمقاصدىا فاف عبداهلل بف عباس -رضي

اهلل عنيما :-كاؿ أصاب رجالن جرح في عيد رسكؿ اهلل ثـ احتمـ كأمر باعغتساؿ فاغتسؿ فمات فبمغ ذلؾ رسكؿ اهلل فقاؿ:
"كتمكه كتميـ اهلل ألـ يكف شفا الاي السؤاؿ"(.)48

كمف يتأمؿ فيما أثر عف الصحابة يجد أف كثي ار منيـ كانكا يفيمكف النصكص في ضك ما تضمنتو مف عمؿ كمقاصد

ككانكا يربطكف الجزتيات بالكميات كاعحكاـ بالمقاصد(.)49
كمف ذلؾ اعمثمة اآلتية:

المثال األول :فيم الصحابة :لقكؿ النبي ( :ع يصميف أحد الاصر إع في بني كريظة) عم أف المراد بيذا النص ىك الحث
عم اإلسراع في السير كما يدؿ عميو سياؽ الحاؿ الذم كيؿ فيو ىذا النص؛ حيث تجم لفريؽ منيـ أف المقصكد ىك السرعة

كترؾ التباطؤ فاف ابف عمر -رضي اهلل عنيما -أف النبي  كاؿ في يكـ اعحزاب" :ع يصميف أحد الاصر إع في بني
كريظة " فأدرؾ باضيـ الاصر في الطريؽ فقاؿ باضيـ :ع نصمي حت نأتييا ككاؿ باضيـ :بؿ نصمي لـ يرد منا ذلؾ
فذكر ذلؾ لمنبي فمـ يانؼ كاحدا منيـ"(.)50

كيالحظ مف ىذا الحديث أف الصحابة كد انقسمكا في فيـ ىذا الحديث إل فريقيف :الفريؽ اعكؿ :التزـ بحرفية النص
فصم الاصر في بني كريظة كالفريؽ الثاني :صرؼ المفظ عف ظاىره إل مان يحتممو كىك أف المراد اإلسراع في السير
أم أنو نأكؿ المفظ إل ما يدؿ عميو مقصده مف اعمر بأدا صالة الاصر في بني كريظة كىك الحث عم اإلسراع كترؾ
 133ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمللة األردىية يف الدراسات اإلسالمية ،مج ( ،)11ع ( 1110 ،)1ه2018/و

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عبد اجمليد الشوسوة

التثاكؿ كالتباطؤ في السير كما يدؿ عميو سياؽ الحاؿ الذم كرد فيو النص كلـ ينكر النبي  عم ىؤع اجتيادىـ المقصدم
بؿ أكرىـ فدؿ ذلؾ عم مشركعية اعجتياد بفيـ النص في ضك المقاصد.
المثال الثاني :ما عممو معاذ بن جبل  عندما أرسمو النبي  إل اليمف كاضيان كماممان كأمره أف يأخذ الزكاة مف أمكاليـ
()51

ككاؿ لو" :خذ الحب مف الحب كالشاة مف الغنـ كالباير مف اإلبؿ كالبقر مف البقر"

كلكف مااذا  -كىك أعمـ الصحابة

بالحالؿ كالحراـ– "لـ يجمد عم ظاىر الحديث بحيث ع يأخذ مف الحب إع الحب  ...كلكنو نظر إل المقصد مف أخذ
الزكاة كىك التزكية كالتطيير لمغني -نفسو كمالو– كسد خمة الفق ار مف المؤمنيف كاإلسياـ في إعال كممة اإلسالـ كما تنبئ

عف ذلؾ مصارؼ الزكاة فمـ ير بأسان مف أخذ كيمة الايف الكاجبة في الزكاة كخصكصان أف أىؿ اليمف أظميـ الرخا في

رحاب عدؿ اإلسالـ في حيف تحتاج عاصمة الخالفة إل مزيد مف الماكنات فكاف أخذ القيمة بممبكسات كمنسكجات يمنية
أيسر عم الدافايف كأنفب لممرسؿ إلييـ مف فق ار كغيرىـ بالمدينة"(.)52

المثال الثالث :األمر بالتقاط ضالة اإلبل :لقد أمر النبي  بترؾ ضالة اإلبؿ كعدـ التقاطيا فقد ستؿ  عف ضالة

اإلبؿ فقاؿ" :مالؾ كليا دعيا فإف مايا حذا ىا كسقا ىا ترد الما

كتأكؿ الشجر حت يجدىا ربيا"(.)53

ففي ىذا الحديث لـ يأذف الرسكؿ  بالتقاط ضالة اإلبؿ كبيف السبب في أنو ع حاجة علتقاطيا؛ عنيا ترد الما

كترع الكأل؛ حت يمقاىا ربيا فكانت تترؾ .كمض اعمر عم ىذا حت جا زمف عثماف  فأمر بتاريفيا كبيايا حت
إذا جا ربيا أعطي ثمنيا فقد ركل مالؾ أنو سمب ابف شياب الزىرم يقكؿ" :كانت ضكاؿ اإلبؿ في زمف عمر بف الخطاب

إبالن مؤبمة تناتج ع يمسكيا أحد حت إذا كاف عثماف أمر بمارفتيا ثـ تباع فإذا جا صاحبيا أعطي ثمنيا"(.)54

كلـ يكف ىذا التصرؼ مف عثماف  مخالفة عمر الرسكؿ  كلكنو فيـ أف أمر الرسكؿ بادـ التقاط ضالة اإلبؿ

كد بني عم عمة كمقصد كىي أف ضالة اإلبؿ تحفظ نفسيا مف السباع كعدـ حاجتيا إل مف يطاميا كيسقييا ك أف
المجتمب اإلسالمي في ذلؾ الاصر غمبت عميو اعمانة؛ لذلؾ ع يخش عم ضالة اإلبؿ أما في عيد عثماف فإف الحاؿ

كد تغير مف حيث خراب الذمـ فخاؼ عم ضكاؿ اإلبؿ مف أف يأخذىا باضيـ كيتصرفكف فييا لمصالحيـ لذلؾ رأل أف
حفظ اإلبؿ ع يتحقؽ بتركيا ك عبد مف التقاطيا كالتاريؼ بيا ثـ بيايا ككضب ثمنيا في بيت ماؿ المسمميف فإذا جا
صاحبيا أعطي ثمنيا كأف التصرؼ بيذه الطريقة يحقؽ نفس المصمحة مف اعمر بالترؾ الذم كالو الرسكؿ .
كعميو فإف عثماف  كدفيـ النص كطبقو في ضك المقصد الشرعي الذم تضمنو النص كىك حفظ الماؿ فإذا
كاف ىذا الحفظ متحقؽ في زمف الرسكؿ بترؾ تمؾ الضالة دكف التقاط فإنو في زمف عثماف ع يتحقؽ الحفظ إع بالتقاط

الضالة مف كبؿ الدكلة(.)55

املبحث الثالث:

مشلك مزاعاة املقاصد يف تيزيل األحكاو.
يجب عند تنزيؿ اعحكاـ الشرعية عم الككاتب كاعحداث أف يحقؽ الحكـ المقصد الذم شرع مف أجمو؛ حت يككف
التطبيؽ عم الكجو الذم أراده الشارع كتغياه كاع ككب التفاكت كاعختالؼ بيف التشريب الذم ييدؼ إل تحقيؽ مصالح ماينة
كالتطبيؽ الذم ع ياير ىذه المصالح أىمية كبالتالي فإف عم الفقيو عند تطبيقو لمحكـ أف يراعي المقصد الذم تضمنو الحكـ
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مشالك االجتهاد املقاصدي يف فقه الصحابة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كما ينبغي أف يتحقؽ مف أف تطبيقو لمحكـ عم ىذه الكاكاة لف يككف مجافيان أك بايدان عف غاية الشارع ككصده مف أصؿ
التشريب(.)56

كمراعات المقاصد في تنزيؿ اعحكاـ عم الككاتب كاعحداث يتـ مف خالؿ تأمؿ المجتيد في المقاصد المتضمنة في

النصكص ثـ النظر في الكاكاة الماركضة عميو؛ لمتحقؽ مف تكافر ذلؾ المقصد في تمؾ الكاكاة بكصفو مناط الحكـ فييا
()57

فإذا كجد المناط كد تحقؽ في تمؾ الكاكاة أنزؿ عمييا الحكـ كيابر عف ىذا الامؿ باعجتياد التطبيقي

تحقيؽ المناط(.)58

أك اعجتياد في

كيقصد بتحقيؽ المناط :أف يستقر لدل المجتيد أف الحكـ الذم كرد بو النص كد أنيط بمقصد مايف يجاؿ الحكـ عزـ

التطبيؽ عم الككاتب التي يتحقؽ فييا ذلؾ المقصد دكف سكاىا كدكر المجتيد في ىذه الحالة ىك التحقؽ مف تكافر المقصد

عند تنزيمو ذلؾ الحكـ عم ما يارض لو مف ككاتب كأحداث فإف تكافر المناط في المسألة فيي محؿ لذلؾ الحكـ كاف لـ
َّ
فماؿ كاكاة كد تككف مف حيث اعسـ تبدك مندرجة فيما كرد فيو النص
يتحقؽ المناط فميست المسألة محالن لذلؾ الحكـ

كلكنيا مف حيث مضمكنيا ع تتكافؽ مب المقصد الذم جا الحكـ لتطبيقو كلذلؾ فالمجتيد ع ينزؿ الحكـ عم تمؾ الكاكاة
التي ع يتكافر فييا المناط.

كالتأكد مف تحقؽ مناط الحكـ أمر يختمؼ مف مسألة إل أخرل فباض المساتؿ كد يككف المناط ظاى انر ع يحتاج إل
كثير عنا كباض المساتؿ كد يحيط بيا المالبسات َفيحتاج تحقيؽ المناط فييا إل جيد كبير.

كبنا ن عم ما سبؽ فإف تطبيؽ الحكـ المستنبط مف النص يتككؼ – غالبان -عم مارفة المقاصد فالمجتيد بفيمو
لممقاصد يتارؼ عم الحكمة أك الامة أك الكصؼ المناسب الذم أنيط بو الحكـ ثـ يتأكد مف تحقؽ ذلؾ المناط في الككاتب

الماركضة؛ لتطبيؽ الحكـ عمييا أك عدـ تطبيقو بحسب تحقؽ المناط كبالتأمؿ في فقو الصحابة نجد أنيـ كد حرصكا عم
تطبيؽ اعحكاـ كتنزيميا كفؽ عمميا كمقاصدىا كمف ذلؾ اآلتي:

ين وا ْلع ِ
اء وا ْلم ِ
الص َدقَ ُ ِ ِ
ين
المثال األول :توقيف عمر سيم المؤلفة قموبيم الكارد في ككلو تاال  :إَِّن َما َّ
اممِ َ
ساك ِ َ َ
ات ل ْمفُقَ َر َ َ َ
ِ
سِب ِ
وب ُي ْم َوِفي الرَق ِ
اب َوا ْل َغ ِ
يل المَّ ِو[التكبة ]60 :حيث رأل عمر أف المقصد الشرعي في إعطاتيـ
ارِم َ
َعمَ ْي َيا َوا ْل ُم َؤلَّفَة ُقمُ ُ
ين َوِفي َ

مف الزكاة ىك تأليؼ كمكبيـ؛ لرجا إسالميـ أك لكؼ أذاىـ أك لتثبيت اإليماف في كمكب مف لـ تمتمئ بو كمكبيـ ككاف
ٍ
يكمتذ ضايفان أما ككد صار اإلسالـ ككيان فمـ ياد ىناؾ حاجة لتأليؼ كمكب باض الناس فإذا ما عاد
اإلسالـ في الناس

تأليؼ باض الناس فإنو يطبؽ حكـ المؤلفة كمكبيـ كياطكف مف

اإلسالـ ضايفان في عصر ما كاحتاج المسممكف إل
الزكاة( .)59فقد استمر إعطا المؤلفة كمكبيـ حت كفاة الرسكؿ  كصد ار مف خالفة أبي بكر حت أتاه رجالف يطمباف منو
أرضا فكتب ليما كتابا كأمرىما بالذىاب إل عمر؛ ليشيد عميو ليما فمما سمب بو عمر تناكلو كمحاه ككاؿ ليما :إف رسكؿ

اهلل  كاف يتألفكما كاإلسالـ يكمتذ كميؿ كاف اهلل كد أغن اإلسالـ كأعزه اليكـ فاذىبا فاجيدا جيدا كما ساتر المسمميف

فالحؽ مف ربكـ فمف شا فميؤمف كمف شا فميكفر فرجاا إل أبي بكر متذمريف ككاع مقالة سيتة فكافؽ أبك بكر عمر

عم ما فامو كرجب إليو فقاع لو :الخميفة أنت أـ عمر؟ كاؿ أبك بكر :ىك إف شا (.)60

فامر  كاف يتارؼ عم المقصد الشرعي الذم يرمي إليو النص كيسترشد بذلؾ المقصد في فيـ النص كاستنباط

الحكـ منو كتنزيمو عم الككاتب التي يتحقؽ فييا مناط ذلؾ الحكـ فإف كجد المناط متحققان في ذلؾ المحؿ أنزؿ عميو الحكـ
كاع تككؼ عف إنزاؿ الحكـ حت يتكافر مناطو فمـ يكف عمر  يامؿ بيكاه كانما كاف يدكر في اجتياده مب النصكص
كمقاصدىا(.)61
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المثال الثاني :توقيف حد السرقة عام المجاعة :كذلؾ أف ركيقان لحاطب سرككا ناكة لرجؿ مف مزينة فنحركىا فرفب ذلؾ

لامر  فأمر كثير بف الصمت أف يقطب أيدييـ ثـ كاؿ عمر :أراؾ تجيايـ ثـ كاؿ :كاهلل عغرمنؾ غرما يشؽ عميؾ! ثـ
كاؿ لممزني :كـ ثمف ناكتؾ؟ فقاؿ المزني :كد كنت كاهلل أمنايا مف أرباماتة درىـ فقاؿ عمر :أعطو ثمانماتة درىـ مكجيان

أمره لحاطب(.)62

كيركل أيضا أنو جي إل عمر في ىذا الااـ برجميف مكتكفيف كلحـ فقاؿ صاحب المحـ :كانت لنا ناكة عش ار ننتظرىا
ِ ()63
كما ينتظر الربيب فكجدت ىذيف كد اجتزراىا فقاؿ عمر :ىؿ يرضيؾ ناكتؾ ناكتاف عشركاف مرباتاف فإنا عنقطب في الاذؽ
كعفي عاـ السنة(.)64

كبالتأمؿ فيما فامو عمر نجد أنو كد أككؼ حد السركة عاـ المجاعة؛ لما رآه غير مستكؼ لشركطو كمقاصده الباعثة
عم التطبيؽ؛ كذلؾ أف حد السركة كد شرعو اهلل ؛ در ان لالعتدا عم أمكاؿ الناس كأخذىا بالباطؿ خفية كىذا المقصد
غير متحقؽ في حالة مف أخذ شيتان مف أمكاؿ الناس مضط انر؛ ليدفب عنو حالة الجكع فيك لـ يقصد التادم كانما ىي المجاعة
()65

يدر بيا الحد
الممجتة التي دفاتو إل اعخذ فكانت شبية أ

كيازز ىذا القكؿ أف غمماف حاطب ككب عمييـ شي مف

تدر الحد.
التادم بتجكيايـ حت اضطركا لمسركة كىذه حالة مجاعة كاف كانت خاصة فيي شبية أ
كما أف الركاية اعخرل تؤكد أف عمر في عاـ المجاعة كد أككؼ الحد؛ عف اإلنساف إذا سرؽ في حالة المجاعة فإنو
متامدا كانما سرؽ؛ ليحفظ حياتو؛ لذلؾ ع يقاـ عميو الحد يقكؿ ابف القيـ" :إف السنة إذا كانت مجاعة كشدة
ع ياد ماتديا
ن
غمب عم الناس الحاجة كالضركرة فال يكاد يسمـ السارؽ مف ضركرة تدعكه إل ما يسد بو رمقو"(.)66
المثال الثالث :إقامة صلة التراويح جماعة :عف عاتشة -رضي اهلل عنيا -أف النبي " صم ذات ليمة في المسجد فصم

بصالتو ناس ثـ صم مف القابمة فكثر الناس ثـ اجتماكا مف الميمة الثالثة أك الراباة فمـ يخرج إلييـ رسكؿ اهلل فمما أصبح

كاؿ" :كد رأيت الذم صناتـ كلـ يمناني مف الخركج إليكـ إع أني خشيت أف تفرض عميكـ" .كذلؾ في رمضاف"(.)67

عف عبد الرحمف بف القارم أنو كاؿ" :خرجت مب عمر بف الخطاب ليمة في رمضاف إل المسجد فإذا الناس أكزاع

متفرككف يصمي الرجؿ لنفسو كيصمي الرجؿ فيصمي بصالتو الرىط فقاؿ عمر  :إني أرل لك جمات ىؤع عم كارئ
كاحد لكاف أمثؿ .ثـ عزـ فجمايـ عم أبي بف كاب  ثـ خرجت ماو ليمة أخرل كالناس يصمكف بصالة كارتيـ كاؿ
عمر  :ناـ البدعة ىذه كالتي ينامكف عنيا أفضؿ مف التي يقكمكف يريد آخر الميؿ ككاف الناس يقكمكف أكلو"(.)68

كبالتأمؿ في النصيف السابقيف يتضح لنا أف النبي  صم في رمضاف صالة التراكيح فيب الصحابة ليصمكا خمفو

جماعة فصم بيـ في اليكـ اعكؿ كاليكـ الثاني كامتنب عف الخركج في اليكـ الثالث أك الرابب فمما سألو الصحابة عف سبب
امتناعو عف الخركج لصالتيا جماعة بيف ليـ أنو خاؼ أف تفرض عمييـ؛ لذلؾ لـ يخرج فظؿ الصحابة يصمكنيا فرادا فمما
تكفي الرسكؿ  انقطب الكحي كأمف الناس جانب اعفتراض فجا الفاركؽ عمر  ك كجد الناس يصمكف في المسجد
أكزاعان كفرادل كرأل أف عمة اعمتناع عف صالة الجماعة كد زالت كأنيـ لك ظمكا يصمكنيا فرادل ربما جا ككت تياكنكا

في كياـ ىذا الشير كعف اعجتماع أنشط لكثير مف المصميف كفيو يشاركف بجمب الكممة كتكحيد الصؼ كمف ثـ رأل
أف مف الخير جمب الناس عم تمؾ الصالة فجاؿ الناس يجتماكف خمؼ أبي بف كاب كلـ يكف منو ذلؾ  ابتداعا
في الديف كع زيادة عم ما جا بو النبي  كانما ىك اجتياد كاتـ عم إنزاؿ الحكـ بحسب عمتو كمقصده؛ حيث إف الامة
في امتن ػ ػاع الرسكؿ عف صالتيا جماعة ىك الخ ػكؼ مف أف تفرض كىذه الامة كد زالت بكفاة الرسكؿ  كبذلؾ أصبح إكامػ ػ ػة
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التراكيح جماعة ىك اعكل ؛ لما فيو مف اجتماع الكممة كتكحيد الصؼ كتنشيط الناس لمابادة(.)69
املبحث الزابع:

مشلك اعتبار املآل.
اعجتياد المقاصدم بمسمؾ اعتبار الم ؿ :يقصد بو أف المجتيد ع يحكـ عم التصرؼ ككعن كاف أك فاالن إع باد أف

ينظر في م ؿ ذلؾ الحكـ كنتاتجو كيقدر ما سيتمخض عنو ثـ يكظؼ تمؾ النتاتج المتككاة في تككيف مناط الحكـ
كتكييفو كباد ذلؾ يصدر الحكـ عم التصرؼ بالمشركعية أك عدـ المشركعية أم باإلكداـ عميو أك اإلحجاـ عنو بنا ن
عم الم ؿ الذم اعتمده كالضابط في ذلؾ ىك مدل اكتراب ذلؾ الم ؿ مف تحقيؽ مقاصد الشرياة فإف كجد الم ؿ يخرـ
()70

تمؾ المقاصد أك يخالفيا حكـ عم أسبابو بادـ المشركعية أك الاكس إف كجده محققان مؤيدا ليا

كلذلؾ يقكؿ الشاطبي

في المسألة الااشرة مف كتاب اعجتياد" :النظر في م عت اعفااؿ ماتبر مقصكد شرعان كانت اعفااؿ مكافقة أك مخالفة؛
كذلؾ أف المجتيد ع يحكـ عم فاؿ مف اعفااؿ الصادرة عف المكمفيف باإلكداـ أك اإلحجاـ إع باد نظره إل ما يؤكؿ إليو

ذلؾ الفاؿ مشركعان؛ لمصمحة فيو تستجمب أك لمفسدة تد أر كلكف لو م ع عم خالؼ ما كصد فيو ككد يككف غير مشركع؛
لمفسدةٍ تنشأ عنو أك مصمحة تندفب بو كلكف لو م ع عم خالؼ ذلؾ فإذا أطمؽ القكؿ في اعكؿ بالمشركعية فربما أدل

استجالب المصمحة فيو إل مفسدة تساكم المصمحة أك تزيد عمييا فيككف ىذا ماناان مف إطالؽ القكؿ بالمشركعية ككذلؾ

إذا أطمؽ القكؿ في الثاني بادـ المشركعية ربما أدل استدفاع المفسدة إل مفسدة تساكم أك تزيد فال يصح إطالؽ القكؿ

بادـ المشركعية .كىك مجاؿ المجتيد صاب المكرد إع أنو عذب المذاؽ محمكد الغب جار عم مقاصد الشرياة".
كلذلؾ يحب عند تنزيؿ اعحكاـ عم الككاتب كالمكمفيف النظر إل الم عت كالاكاكب التي يفضي إلييا التطبيؽ لمارفة

التداعيات المستقبمية لتنزيؿ الحكـ فإذا تحقؽ لممجتيد أك غمب عم ظنو أف تطبيؽ أم حكـ في الشرياة يفضي في ظرؼ
مف الظركؼ إل م ؿ يناكض المقاصد التي استيدفيا التشريب فإنو ع يجكز المصير إل ذلؾ بأم حاؿ مف اعحكاؿ
فالفاؿ يشرع لما يترتب عميو مف المصالح كيمنب لما يؤدم إليو مف المفاسد كاذا بمغ في ظف الناظر حدكث المصمحة
التي شرع ليا الحكـ حكـ بمشركعية ىذا الفاؿ كاذا بمغ بو اجتياده أف ىذا الفاؿ في باض الحاعت غير محصؿ ليذه

ٍ
ضرر أكبر منب الناظر منو "فالامؿ المشركع
المصمحة أك كاف مب تحصيمو ليا مفكتان لمصمحة أىـ أك مؤديان إل حدكث

في اعصؿ كد يني عنو؛ لما يؤكؿ إليو مف المفسدة عند التطبيؽ كالامؿ الممنكع كد يترؾ النيي عنو؛ لما في ذلؾ مف

المصمحة التي تترتب عميو عند التطبيؽ( .)71كىذا الامؿ ىك ما نجده متجسدان في كاعدتي سد الذراتب كاعستحساف؛ حيث إف
سد الذراتب ىك منب الكساتؿ المشركعة في أصميا؛ لككنيا تفضي إل الكككع في المنيي عنو غالبان أك كثي انر"(.)72

كمثمما أف كاعدة سد الذراتب ياكؿ عمييا في مارفة الم ؿ الذم ينتيي إليو تطبيؽ الحكـ؛ فكذلؾ اعمر في كاعدة

اعستحساف حيث ينظر مف خاللو إل الم ؿ الذم ينتيي إليو تطبيؽ الحكـ؛ كذلؾ أف اعستحساف في حقيقتو يقكـ عم
ترؾ مقتض الدليؿ الكمي لما يجده المجتيد في باض الككاتب كالمجريات مف نتاتج ضركرية ستمحؽ باعفراد عند تطبيؽ

مكجب اعدلة الكمية عمييا فيمجأ إل اعستثنا كالادكؿ؛ حفاظان عم مقصكد الشارع في تحقيؽ مصالح الناس كدفب الفساد
كالحرج عنيـ( .)73كيمثؿ ليذا بمسألة اإلرعا في الشيادة(.)74

كاعتبار الم ؿ مشركع بنص الكتاب كالسنة أما الكتاب فقد كردت آيات كثيرة تدؿ عم اعتبار الم ؿ كمف ذلؾ ككلو
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ون ِم ْن ُد ِ ِ
س ُّبوا المَّ َو َع ْد ًوا ِب َغ ْي ِر ِع ْمٍم[اعنااـ ]108 :ففي ىذه اآلية منب اهلل الفاؿ
ين َي ْد ُع َ
س ُّبوا الَِّذ َ
ون المَّو فَ َي ُ
تاال َ  :وَال تَ ُ
المباح؛ لما يؤكؿ إليو مف الكككع في المحظكر فحرـ اهلل سب آلية المشركيف؛ لككنو ذرياة إل سبيـ هلل .
()75

كأما السنة فقد كردت أحاديث كثيرة تدؿ عم اعتبار الم ؿ كمنيا امتناعو  عف كتؿ المنافقيف

مب أف كتميـ

كاستتصاليـ فيو مصمحة ظاىرة لممسمميف كتطيير لصفيـ مف عناصر التخذيؿ كاإلفساد لكف لما كاف في ذلؾ ىز لمثقة

بالمسمميف كزرع لقالة السك عنيـ بحيث ينتشر في الناس أف النبي  ياامؿ الذيف ياتنقكف دينو بالقتؿ كالتصفية الجسدية:
فإف اعمر تغير فنظر النبي  لمم ؿ مف ىذا الفاؿ كأصبح التغاضي عف كتميـ مصمحة أعم كأكلي مف المصالح اعخرل
ن
التي تتأت مف استتصاليـ(.)76

ككد راع الصحابة  الم عت في اجتياداتيـ الفقيية كمف ذلؾ اعمثمة اآلتية:
المثال األول :منع الزواج بالكتابيات :اعصؿ في الزكاج بالكتابيات ىك اإلباحة كذلؾ بنص القرآف الكريـ في ككلو تاال :
ِ
طعام ُكم ِحل لَيم ۖ وا ْلم ْحصَن ُ ِ
ين أُوتُوا ا ْل ِكتَ ِ
ا ْليوم أ ِ
ات
ات ۖ َو َ
ص َن ُ
ُح َّل لَ ُك ُم الطَّي َب ُ
ام الَِّذ َ
َ
ات م َن ا ْل ُم ْؤ ِمَنات َوا ْل ُم ْح َ
ُْ َ ُ َ
اب حل َل ُك ْم َو َ َ ُ ْ
ط َع ُ
َْ َ
ين َغ ْير مس ِ
ِِ
ِ
َخ َد ٍ
ان ۖ َو َم ْن َي ْكفُْر
ين َوَال ُمتَّ ِخ ِذي أ ْ
اب ِم ْن قَ ْبمِ ُك ْم إِ َذا آتَ ْيتُ ُم ُ
اف ِح َ
ِم َن الَِّذ َ
وى َّن أ ُ
ين أُوتُوا ا ْلكتَ َ
ورُى َّن ُم ْحصن َ َ ُ َ
ُج َ
ط عممُ ُو و ُىو ِفي ْاْل ِخرِة ِم َن ا ْل َخ ِ
ِب ِْ
يم ِ
ين[الماتدة.]5 :
اس ِر َ
ان فَقَ ْد َح ِب َ َ َ َ َ
َ
اإل َ
كلكف عمر  رأل أف الزكاج بالكتابيات رغـ إباحتو فإنو كد يؤدم  -في مرحمة تاريخية ماينة -إل مفاسد فمنب

المباح؛ سدا لمذرياة كمناان لما يؤكؿ إليو ىذا الزكاج في تمؾ الفترة مف إشكاعت .فامر  لـ ياطؿ حكـ إباحة الزكاج

بالكتابيات كانما مناو في تمؾ الفترة؛ لما فيو مف مفاسد؛ فقد رأل أف زكاج المسمميف مف الكتابيات أثنا الفتكحات سيؤدم
إل

أف تفتر ىمتيـ عف مكاصمة الجياد كربما يقب باض المسمميف في حباؿ التجسس عف طريؽ الزكاج كالدنك مف

الجنكد كما أف الزكاج بالغريبات في الديف كالممة كد يتسبب في حاؿ كثرتو إل ترؾ القريبات المؤمنات عكانس في الغالب؛
لذلؾ رأل عمر  أف يدفب ىذه المفاسد في تمؾ الفترة الخطيرة مف فترات اعمة .ركل اإلماـ الطبرم عف سايد بف جبير
كاؿ :باث عمر بف الخطاب  إل حذيفة باد ما كعه المداتف ككثرت المسممات( :إنو بمغني أنؾ تزكجت امرأة مف أىؿ
المداتف مف أىؿ الكتاب فطمقيا) فكتب إليو ع أفاؿ حت تخبرني أحالؿ أـ حراـ؟ كما أردت بذلؾ؟ فكتب إليو( :ع بؿ

حالؿ كلكف في نسا اععاجـ خالبة -الخداع يقاؿ :امرأة خالبة :خداعة -فإف أكبمتـ عمييف غمبنكـ عم نساتكـ) فقاؿ:
اآلف فطمقيا(.)77

كبيذا يتبيف أف عمر  لـ يحرـ الزكاج بالكتابيات الذم أحمو اهلل كانما منب ىذا المباح في تمؾ الفترة؛ لما سينتج عنو

مف مفاسد أم أنو مف باب سد الذرياة مب بقا الحؿ عم أصمو كع مانب منو في الظركؼ اعخرل التي لف يككف كسيمة
إل مفاسد كبرل كليذا فإف الصحابة  كد امتثمكا لما أمر بو عمر.
المثال الثاني العتبار المآل :مسألة توقيف الحد في الغزو :اعصؿ في الحدكد أف تنفذ عم مف كجبت عميو كلكف في باض
الحاعت كد ينتج عف تنفيذ الحد مفسدة كبرل فيككؼ التنفيذ إذا رأل اإلماـ ذلؾ كمف ىذه الحاعت :تككيؼ الحد في الغزك؛
خشية أف يؤدم تنفيذه إل لحكؽ مف يقاـ عميو الحد بالمشركيف حمية كغضبا كىك أبغض عند اهلل مف تأخير إكامة

الحد( .)78كفي ىذا عمؿ بما ركاه بسر بف أرطأة أف النبي " :ني أف تقطب اعيدم في الغزك"( .)79كركم أف عمر  كتب
إل الناس أف ع يجمدف أمير جيش كع سرية رجالن مف المسمميف حدان كىك غاز حت يقطب الدرب كافالن؛ لتال تمحقو حمية
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الشيطاف فيمحؽ بالكفار( .)80كما ركم عف ساد بف أبي ككاص  أنو اكتف بحبس أبي محجف لما شرب الخمر في القادسية

كلـ يجمده( .)81كك ػ ػد عمؿ بيذا جماعة مف أىؿ الامـ منيـ اعكزاعي كاسحاؽ بف راىكيو كأحمد بف حنبؿ؛ كذلؾ اعتبا انر
منيـ لم ؿ تنفي ػ ػ ػذ الحكـ كتطبيقو(.)82

المثال الثالث :توريث المطمقة ثلثا في مرض الموت :اعصؿ في الشرياة اإلسالمية أف الرجؿ إذا طمؽ زكجتو ثالثا فإنو

يسقط حقيا في الميراث إع أف عثماف  حكـ بتكريث المطمقة ثالثا في مرض المكت()83؛ كذلؾ مااممة لمزكج بنقيض
مقصكدة حيث كصد المطمؽ في ىذه الحالة حرماف الزكجة مف الميراث فياامؿ بنقيض مقصكده كتكرث الزكجة؛ كفي ىذا
سد لذرياة اإلضرار بالزكجة فاتخاذ ما أحمو اهلل(الطالؽ) إل ما حرمو (اإلضرار بالزكجة) مناكض لمقصكد الشارع مف
()84

الطالؽ

كبيذا فإف عثماف  نظر إل م ؿ الطالؽ في مرض المكت فرآه مخالفا لمقصد الشارع فمـ ينفذه في جانب

المي ارث؛ عنو يجب عند إنزاؿ اعحكاـ عم الككاتب النظر إل م عتيا بحيث يكافؽ الحكـ مقصكد الشارع فيما يؤكؿ إليو
عند التطبيؽ.
املبحث اخلامص:

مشلك االهتداء باملقاصد يف الرتجيح بني املصاحل واملفاسد املتعارضة.
اعصؿ في المسمـ الحرص عم تحصيؿ المصالح كميا كدر المفاسد جميايا كلكنو أحيانا كد يجد تاارضا بيف
المصالح بحيث ع يمكف تحقيؽ مصمحة إع بترؾ مصمحة أخرل كفي ىذه الحالة ع بد مف المكازنة كالترجيح بيف المصمحتيف
المتاارضتيف؛ ليستبيف أييما اعرجح فيامؿ بيا كتترؾ اعخرل(.)85

كما أنو كد يحدث تاارض بيف المفاسد بحيث ع يمكف در مفسدة إع بارتكاب مفسدة أخرل كفي ىذه الحالة ع

بد مف المكازنة كالترجيح بيف المفسدتيف؛ ليستبيف أييما أشد فسادا ليقدـ درؤىا كلك أدل إل ارتكاب المفسدة الصغرل(.)86

ككد يحدث تاارض بيف المصمحة كالمفسدة بحيث ع يمكف تحقيؽ المصمحة إع بارتكاب المفسدة أك الاكس كفي ىذه

الحالة عبد مف المكازنة كالترجيح بيف المصمحة كالمفسدة؛ ليارؼ أييما أكبر مف اعخرل فإف كانت المصمحة ىي اعكبر
فيقدـ جمبيا كلك أدل إل ارتكاب المفسدة كاف كانت المفسدة ىي اعكبر أك مساكية لممصمحة فيقدـ در المفسدة عم جمب
المصمحة(.)87

كمف خالؿ ىذا يتبيف أف لمتاارض كالترجيح بيف المصالح كالمفاسد ثالث صكر :تاارض بيف مصمحتيف كتاارض

بيف مفسدتيف كتاارض بيف مصمحة كمفسدة ككد جا ت اآليات كاعحاديث الكثيرة الدالة عم مشركعية المكازنة كالترجيح
بيف المتاارضات كلكني سأكتصر ىنا عم ذكر آيتيف كحديثيف كذلؾ عم النحك اآلتي:
ِ
ت أْ ِ
الس ِفي َن ُة فَ َكا َن ْت لِمس ِ
س ِفي َن ٍة
َما َّ
 )1كاؿ تاال  :أ َّ
ون ِفي ا ْل َب ْح ِر َفأََرْد ُ
يب َيا َوَك َ
ين َي ْع َممُ َ
اك َ
َن أَع َ
اء ُى ْم َمم ٌك َيأْ ُخ ُذ ُك َّل َ
ان َوَر َ
َ َ
ص ًبا[الكيؼ ]79 :فاآلية تدؿ عم أف الخضر إنما خرؽ السفينة كأعابيا؛ لكي يجاؿ ذلؾ الممؾ الظالـ يتركيا لما يرل
َغ ْ

عمييا مف عيب حيث كاف ذلؾ الظالـ يغتصب كؿ سفينة تمر عميو إذا كانت حالتيا جيدة كىذا يدؿ عم جكاز ارتكاب
المفسدة الصغرل إذا كاف ذلؾ سيؤدم إل در المفسدة الكبرل تطبيقان لمقاعدة الفقيية التي تبيف بأنو إذا تاارضت مفسدتاف

فيرتكب أخفيما لدر أعظميما .فالخضر بمكازنتو بيف المفسدتيف كد عمؿ عم ارتكاب المفسدة الصغرل كىي خرؽ السفينة

لدر المفسدة الكبػرل كىي اغتصاب الممؾ الظالـ لمسفينة فبقا السفينة؛ عصحابيا كبيا خرؽ أكؿ مفسدة مف بقاتيا سميمة
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مغصكبة(.)88

ون ِم ْن ُد ِ ِ
س ُّبوا المَّ َو َع ْد ًوا ِب َغ ْي ِر ِع ْمٍم[اعنااـ ]108 :ففي ىذه اآلية حرـ
ين َي ْد ُع َ
س ُّبوا الَِّذ َ
ون المَّو فَ َي ُ
 )2كاؿ تاال َ  :وَال تَ ُ
اهلل سب آلية المشركيف؛ عف ما يشتمؿ عميو السب مف مفسدة أعظـ بكثير مف مما سيحققو مف مصمحة .فإذا كاف في

السب مصمحة كىي إىانة آلية المشركيف فإف فيو مفسدة أكبر كىي دفب المشركيف إل سب اهلل تاال

فني اهلل عف سب

آلية المشركيف مب أف فيو مصمحة؛ كذلؾ در ان لمفسدة أكبر كىذا يدؿ عم أنو إذا تاارضت مصمحة كمفسدة ككانت
المفسدة أعظـ مف المصمحة فتترؾ المصمحة مف أجؿ در المفسدة(.)89

)3

عف أبي ىريرة  كاؿ :كاـ أعرابي فباؿ في المسجد فقاـ إليو الناس ليقاكا فيو فقاؿ النبي ( دعكه كىريقكا عم
()90

فيذا الحديث كد تضمف مكازنة بيف مفسدتيف:

بكلو سجالن مف ما أك ذنكبان مف ما فإنما باثتـ ميسريف كلـ تباثكا ماسريف)

مفسدة بكؿ اععرابي في المسجد كمفسدة تركيب اععرابي الذم كد يؤدم إل نفكره عف الديف كبما أف مفسدة تركيب اععرابي
أكبر مف مفسدة بكلو فقد درأت المفسدة الكبرل بما ىك أدن منيا؛ لذلؾ فقد ني النبي  أصحابو عف زجر اععرابي؛ اتقا
كدر ان لمفسدة التركيب(.)91

)4

كاؿ رسكؿ اهلل  مخاطبان عاتشة" :يا عاتشة لكع أف ككمؾ حديث عيد بجاىمية عمرت بالبيت فيدـ فأدخمت فيو

ما أخرج منو كألزكتو باعرض كجامت بو بابيف بابان شركيان كبابان غربيان فبمغت بو أساس إبراىيـ(" )92فيذا الحديث بيف أف

النبي  باد أف فتح مكة كصارت دار إسالـ عزـ  عم تغيير البيت كاعادة بناتو عم ككاعد إبراىيـ كع شؾ أف ىذه

مصمحة غير أنو  خشي مف أف يؤدم ذلؾ إل مفسدة أعظـ مف تمؾ المصمحة كىي عدـ احتماؿ كريش لذلؾ التغيير؛
()93

نظ انر لقرب عيدىـ بالجاىمية فقد يؤدم إل ارتداد الداخميف منيـ في اإلسالـ

يقكؿ ابف حجر الاسقالني" :إف كريشان

كانت تاظـ أمر الكابة جدان فخشي  أف يظنكا – عجؿ كرب عيدىـ باإلسالـ– أنو غير بنا ىا لينفرد عمييـ بالفخر في
ذلؾ كيستفاد منو ترؾ المصمحة عمف الكككع في المفسدة"(.)94

()95

كمكازيف الترجيح بيف المصالح كالمفاسد المتاارضة أطمؽ عمييا الامما فقو المكازنات
()96

كمتشاب

كىك مكضكع كاسب

كما ييمني ىنا ىك بياف ما يتصؿ ببحثي كىك تقديـ اعمثمة التي تؤكد أف الصحابة كد مارسكا الترجيح بيف

المصالح كالمفاسد المتاارضو بكصفو مسمكان مف مسالؾ اعجتياد المقاصدم كأنيـ بنكا ترجيحاتيـ في تمؾ القضايا عم ما
ترشد بو مقاصد الشرياة كسأعرض ذلؾ في اعمثمة اآلتية:

المثال األول :ترجيح المصمحة الكبرى عمى الصغرى :في ىذا المثاؿ أبيف ترجيح الصحابة إحدل المصمحتيف عم اعخرل؛
لككنيا أكبر نفاان كذلؾ في كضية اعراضي المفتكحة عنكة فإف ىذه اعراضي تنازعتيا مصمحتاف :مصمحة مؤكتة تتمثؿ

في تكزيب اعراضي عم الفاتحيف كمصمحة كبرل طكيمة اعمد ممتدة في اعجياؿ كاعزماف كىي ترؾ ىذه اعراضي في
أيدم أصحابيا كفرض الخراج عمييا لبيت ماؿ المسمميف بصكرة داتمة كمستمرة كع شؾ أف ىذه المصمحة أكثر نفاان مف
المصمحة المؤكتو في فترة محدكدة كلجيؿ مايف كليذا فإف عمر ابف الخطاب  عندما فتح المسممكف بالد الاراؽ كالشاـ

كطمب الفاتحكف تكزيب أراضييا عمييـ امتنب عمر ككاؿ" :كيؼ أكسـ بينيـ فيأتي مف بادىـ فيجدكف اعرض بامكجيا كد
اكتسمت ككرثت عف اآلبا كحيزت؟ ما ىذا برأم كلقد كافقو عم رأيو ىذا كبار الصحابة"( )97فقد كانت تمؾ اع ارضي ىي

أخصب ما في الدكلة اإلسالمية آنذاؾ فمك كسمت كلـ ياد خراجيا لبيت الماؿ تككف الدكلة فقيرة مما يضاؼ حركتيا كحركة
الفتح اإلسالمي كيجاؿ الدكلة عاجزة عف سداد الثغكر كاعانة الذرية كاعرامؿ كالضافا

كسيحدث عجز مالي في مكارد
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الدكلة يجاميا غير كادرة عم القياـ بمياميا ككد يارضيا لنكسات خطيرة كما أف تقسيـ اعراضي سيؤدم إل حرماف
بقية أبنا المسمميف كاستتثار الفاتحيف اعكليف كأبناتيـ بيا .كلذلؾ فقد أككؼ أرض السكاد عم كؿ المسمميف ككاؿ 

"لكع آخر المسمميف ما فتحت كرية إع كسمتيا بيف أىميا كما كسـ النبي  خيبر"(.)98

المثال الثاني :ترجيح مصمحة ضرورية عمى مفسدة تحسينية :في ىذا المثاؿ أكضح ترجيح الصحابة لمصمحة مف رتبة
الضركريات عم مفسدة مف رتبة التحسينيات كذلؾ في حاؿ ككات عحد الصحابة حيف ككؼ أماـ ظالـ ييدده بالقتؿ إع

أف يقبؿ رأس الظالـ فقاـ الصحابي باسترضا الظالـ بتقبيؿ رأسو مما جاؿ الظالـ يتراجب عف تيديده كيكؼ عف القتؿ

فالصحابي في ىذه الحالة ارتكب مفسدة تتامؽ بالتحسينيات بمدحو لمظالـ أك تقبيمو لرأسو كلكنو حقؽ بذلؾ مصمحة ضركرية

كىي الحفاظ عم النفس البريتة مف اليالؾ فقد ركم عف ابف عباس -رضي اهلل عنيما -أنو كاؿ(" :)99أسرت الركـ عبد اهلل
ابف حذافة السيمي فقاؿ لو الطاغية :تنصر كاع ألقيتؾ في البقرة –البقرة مف النحاس– كاؿ :ما أفاؿ فدعا بالبقرة النحاس
فمألت زيتان كأغميت كدعا برجؿ مف أسرل المسمميف فارض عميو النصرانية فأب فألقاه في البقرة فإذا عظامو تمكح ككاؿ

لابد اهلل تنصر كاع ألقيتؾ كاؿ :ما أفاؿ فأمر بو أف يمق في البقرة فبك فقالكا :كد جزع كد بكا

كاؿ :ردكه كاؿ :ع ترل

أني بكيت جزعان مما تريد أف تصنب بي كلكني بكيت حيث ليس لي إع نفس كاحدة تفاؿ بيا ىذا في اهلل كنت أحب أف

يككف لي مف اعنفس عدد كؿ شارة في ثـ تسمط عمي فتفاؿ بي ىذا .كاؿ :فأعجب منو كأحب أف يطمقو – فقاؿ :كبؿ رأسي
كأطمقؾ كاؿ :ما أفاؿ كاؿ :كبؿ رأسي كأطمقؾ كأطمؽ ماؾ ثمانيف مف المسمميف كاؿ :أما ىذه فناـ فقبؿ رأسو كأطمقو

كأطمؽ ماو ثمانيف مف المسمميف فمما كدمكا عم عمر بف الخطاب  كاـ إليو عمر فقبؿ رأسو كاؿ :فكاف أصحاب رسكؿ

اهلل يمازحكف عبد اهلل فيقكلكف كبمت رأس عمج فيقكؿ ليـ :أطمؽ اهلل بتمؾ القبمة ثمانيف مف المسمميف(.)100

المثال الثالث :ترجيح المصمحة العامة عمى المفسدة الخاصة :يتضح ىذا المثاؿ مف خالؿ مسألة تضميف الصناع كذلؾ

أف الناس في عصر الرسكؿ  يسممكف لمصناع ما يصناكنو ليـ كاثقيف مف أمانتيـ فإذا ما أخبر الصانب بيالؾ الشي

المصنكع عنده صدكو صاحبو كلكف ىذا اعمر تغير في زمف الخمفا الراشديف ؛ حيث كجد ضافا النفكس الذيف يدعكف
ضياع أك تمؼ ما يصناكف؛ لكي يأخذكا أمكاؿ اآلخريف بغير كجو حؽ؛ ليذا رأل الصحابة  تضميف الصناع حفظا لمصالح
()101

الناس كدفاا لمادكاف عنيـ كفي ىذا يقكؿ عمي بف أبي طالب " ع يصمح الناس إع ذاؾ"

أم الحكـ بالضماف(.)102

كبالت مؿ فيما كالو عمي  نجد أنو كد رجح جمب المصمحة الاامة (تضميف الصناع) عم در المفسدة الخاصة (ضرر

الضماف الذم يمحؽ الصناع)؛ كذلؾ لما في التضميف مف الحفاظ عم أمكاؿ الناس التي يضاكنيا لدل الصناع كلما في
التضميف مف كطب الطريؽ عم مف تسكؿ ليـ أنفسيـ بالسطك عم حؽ اآلخريف باذر الضياع أك التمؼ(.)103
املبحث الشادض:

االهتداء باملقاصد يف تزتيب األولويات.
يقصد بترتيب اعكلكيات في اإلسالـ كضب كؿ شي في مرتبتو بالادؿ مف اعحكاـ كالقيـ كاععماؿ ثـ يقدـ اعكل
فاعكل بنا ن عم ماايير شرعية فال يقدـ غير الميـ عم الميـ كع الميـ عم اعىـ كع المرجكح عم الراجح بؿ يقدـ ما
حقو التقديـ كيؤخر ما حقو التأخير( )104كع يكبر الصغير كع يصغر الكبير بؿ يضب كؿ شي في مكضاو الذم شرع لو.
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فالقيـ كاعحكاـ كاععماؿ كالتكاليؼ متفاكتة في نظر الشرع تفاكتان بميغان كليست كميا في مرتبة كاحدة فمنيا الكبير

كمنيا الصغير كمنيا اعصمي كمنيا الفرعي كمنيا اعركاف كمنيا المكمالت كفييا اععم كاعدن
كغير ذلؾ(.)105

كالفاضؿ كالمفضكؿ

كيطمؽ عم ترتيب اعكلكيات :فقو اعكلكيات كىك عمـ مبثكث في كتب الفقو كاعصكؿ كالاقاتد كيارؼ بفقو مراتب

اععماؿ؛ حيث يتامـ منو المسمـ أف لألعماؿ مراتب متباينة كمتفاضمة في أىميتيا كفي ثكابيا كفضميا كأف لكؿ عمؿ ككتنا مايننا
كأكلكية مقدمة عم غيرىا كأنو يجب مراعات ِ
النسب بيف اععماؿ كالتكاليؼ الشرعية.
كيختمؼ فقو اعكلكيات عف فقو المكازنات -الذم سبؽ أف حددناه -أف فقو المكازنات يأتي؛ لمترجيح بيف المتاارضات

التي ع يمكف فاؿ أحد المصمحتيف إع بترؾ اعخرل أك ع يمكف در أعظـ المفسدتيف إع بفاؿ اعخرل أك ع يمكف تجنب
مفسدة إع بترؾ مصمحة أك ع يمكف تحقيؽ مصمحة إع بتحمؿ مفسدة ففقو المكازنات يأتي؛ لمترجيح بيف المصالح كالمفاسد
المتاارضة ليتبيف بذلؾ أم المتاارضيف يامؿ بو كأييما يترؾ أما فقو اعكلكيات فيك يأتي؛ لمترتيب بيف المصالح ليبيف ما
الذم ينبغي أف يككف أكعن كما الذم ينبغي أف يككف ثانيان كثالثان كراباان ككذلؾ يامؿ عم الترتيب بيف المفاسد فيبيف ما الذم

ينبغي تركو أكعن كما الذم ينبغي تركو ثانيان كثالثان كراباان .فيارؼ بفقو اعكلكيات ما حقو التقديـ كما حقو التأخير دكف ترؾ كامؿ
عم مف المصالح كانما ترتيبيا كدكف ارتكاب أم مفسدة كانما ترتيبيا في الدر ففقو اعكلكيات يرشد إل حسف الترتيب
لألشيا كلكنو أحيانان كد يككف مبنيا عم فقو المكازنات؛ حيث يبدئ بالمكازنة بيف المصالح كالمفاسد ليارؼ اعرجح منيا فيبدئ

بو كيارؼ المرجكح فيؤخر كفي ىذه الحالة يككف فقو المكازنات مندرج في فقو اعكلكيات.

كترتيب اعكلكيات كد دلت عميو اعثار الكثيرة كمف ذلؾ :أف النبي  لما باث مااذ بف جبؿ إل اليمف أكصاه بأف يبدأ

في دعكتو بالاقيدة فقاؿ لمااذ" :إنؾ تأتي ككمان مف أىؿ الكتاب فادعيـ إل شيادة أف ع إلو إع اهلل كأني رسكؿ اهلل فإف ىـ

أطاعكا لذلؾ فأعمميـ أف اهلل افترض عمييـ خمس صمكات في كؿ يكـ كليمة فإف ىـ أطاعكا لذلؾ فأعمميـ أف اهلل افترض
عمييـ صدكة تؤخذ مف أغنياتيـ فترد في فقراتيـ فإف ىـ أطاعكا لذلؾ فإياؾ ككراتـ أمكاليـ كاتؽ دعكة المظمكـ فإنو ليس بينيا

كبيف اهلل حجاب"(.)106

كاؿ ابف حجر -رحمو اهلل " -بدأ باعىـ فاعىـ كذلؾ مف التمطؼ في الخطاب؛ عنو لك طالبيـ بالجميب في أكؿ مرة

لـ يأمف مف النفرة"(.)107

كما بيف النبي  اعكليات مف اععم إل اعدن في شاب اإليماف فاف أبي ىريرة  كاؿ :كاؿ رسكؿ اهلل " :اإليماف

بضب كسباكف شابة أفضميا :ككؿ ع إلو إع اهلل كأدناىا إماطة اعذل عف الطريؽ كالحيا شابة مف شاب اإليماف"( )108ففي

ىذا الحديث بيف الرسكؿ  أف شاب اإليماف منيا ما ىك أعم كمنيا ما ىك أدن كأكسط كرتب أخرل .فال يجكز أف يقمب
المسمـ اعكضاع فيجاؿ اععم أدن

كاعدن أعم .

كما رتب النبي  اعكلكيات في مكضكع النفقة فقاؿ( :إبدأ بنفسؾ فتصدؽ عمييا فإف فضؿ شي فألىمؾ فإف

فضؿ عف أىمؾ شي
كعف شمالؾ"(.)109

فمذم كرابتؾ فإف فضؿ عف ذم كرابتؾ شي  .فيكذا كىكذا كىكذا يقكؿ :فبيف يديؾ كعف يمينؾ

ككذلؾ ما جا في حديث حكيـ بف حزاـ  أف النبي  كاؿ" :اليد الاميا خير مف اليد السفم كابدأ بمف تاكؿ كخير

الصدكة ما كاف عف ظير غن كمف يستافؼ يافو اهلل كمف يستغف يغنو اهلل"(.)110
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كفقو اعكلكيات متشاب ككاسب ككد ألفت فيو كتب مستقمة كما ييمنا ىنا ىك بياف اىتدا الصحابة بمقاصد الشرياة في
ترتيب اعكلكيات بكصفو مسمكا مف مسالؾ اعجتياد المقاصدم كسأضرب ليذا المثاليف اآلتييف:
المثال األول :ترتيب الصحابة لألولويات بعد وفاة الرسول  :كذلؾ في أكؿ كضية كاجيتيـ باد كفاة الرسكؿ مباشرة؛

حيث تاارض لدييـ مصمحتاف :مصمحة دفف النبي  كمصمحة تنصيب الخميفة كأشكؿ عمييـ تحديد أم المصمحتيف
يككف البد بيا كأييما تؤخر كبنا عم فقو اعكلكيات فقد تجم لمصحابة أف المصمحتيف متفاكتتاف بيف كبرل كصغرل

فالمصمحة الكبرل ىي اختيار خميفة لممسمميف كالصغرل ىي دفف الرسكؿ ؛ كذلؾ عف بقا المسمميف دكف خميفة أخطر
عم اإلسالـ مف تأخير دفف الرسكؿ  فإكامة خميفة لممسمميف أمر ع بد مف السرعة في إكامتو؛ حفاظان عم كياف الدكلة

اإلسالمية كبما أف المصمحتيف متفاكتتاف فقد كدـ الصحابة المصمحة الكبرل عم المصمحة الصغرل كبدأكا باختيار الخميفة
()111

كلما انتيكا مف ذلؾ سارعكا بدفف الرسكؿ 
في اعخذ بفقو اعكلكيات(.)112

كلـ يخرج مف بيف الصحابة مف ينكر مثؿ ىذا الامؿ فدؿ ذلؾ عم إجماعيـ

المثال الثاني :درء أخطار الداخل قبل أخطار الخارج :كذلؾ أف صحابة رسكؿ اهلل  كجدكا أنفسيـ باد كفاة الرسكؿ 

بيف خطريف :الخطر الداخمي المتمثؿ في ظيكر المرتديف كالخطر الخارجي المتمثؿ في ت مر ككل الكفر مف حكليـ .كبنا ن
عم فقو اعكلكيات فقد بدأ الخميفة أبك بكر الصديؽ  بتأميف الدكلة اإلسالمية مف الداخؿ؛ حيث حارب المرتديف؛ لككنيـ
الردة كاـ بدر اعخطار
أشد خط ار مف ككل الكفر الخارجية كباد أف تخمص مف اعخطار الداخمية كانتيت حركب ّ
الخارجية كنشر الفتكحات اإلسالمية كمف باده جا عمر  فكاصؿ المسيرة حيث أرسؿ الجيكش اإلسالمية؛ لصد
الماتديف آنذاؾ الفرس عم الجبية الشركية كال ّركـ عم الجبية الغربية(.)113

اخلامتة.
النتائج.

في نياية ىذا البحث أكد أف ألخص النتاتج التي انتيت إلييا الدراسة باآلتي:

-

اعجتياد المقاصدم ىك" :استفراغ الفقيو كساو في تفسير النصكص كاستنباط اعحكاـ كتنزيميا في ضك الامؿ كالمقاصد

-

تتجم أىمية اعجتياد المقاصدم في جاؿ المجتيد يقكـ بفيـ الامؿ الغاتية لألحكاـ الشرعية كتفسير النصكص

كالمااني التي أرادىا الشارع؛ مراعاة لمصالح الاباد".

كاستنباط اعحكاـ كتنزيميا عم الكاكب بشكؿ صحيح كيجاؿ المجتيد يركز عم الم عت التي تنتيي إلييا اعفااؿ؛

ليقرر في ضك ذلؾ الحكـ الشرعي الالزـ في تمؾ الكاكاة كما يايف عم الترجيح بيف اعدلة المتاارضة بحسب ما

ترشد إليو المقاصد ككذلؾ الترجيح بيف المصالح أك المفاسد المتاارضة بالماايير المستمدة مف مقاصد الشرياة كيجاؿ

المجتيد يرتب اعكلكيات في اععماؿ كالمصالح بحسب ما ترشد إليو نصكص الشرياة كمقاصدىا .كباعجتياد المقاصدم
يتـ اعستاانة بالمقاصد في استنباط اعحكاـ لمككاتب المستجدة التي ع تندرج تحت نص مايف كع كياس محدد.

-

تتمثؿ أىـ ضكابط اعجتياد المقاصدم في ضركرة انسجامو مب نصكص الكتاب كالسنة كأف ع يتاارض مب اإلجماع

-

لقد مارس الصحابة  اعجتياد بكؿ أنكاعو ميتديف في ذلؾ بتكجييات الرسكؿ  كتشجياو ليـ عم اعجتياد كمف

أك مب القياس الذم نص الشارع عم عمتو.
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ذلؾ إك ارره ليـ عم ممارسة اعجتياد المقاصدم.

-

سمؾ الصحابة في اجتيادىـ المقاصدم عددا مف المسالؾ التي أرست لمف بادىـ الطريؽ كأكضحت المنيج الذم

-

لقد مارس الصحابة  اعجتياد المقاصدم في اعستاانة بالمقاصد في استنباط اعحكاـ الشرعية لماالجة المستجدات

-

لقد كاف الصحابة  يحرصكف في اجتيادىـ عم فيـ النصكص في ضك مقاصد الشرياة فكانكا ينظركف إل

-

لقد كاف الصحابة  يحرصكف عم تطبيؽ اعحكاـ كتنزيميا كفؽ عمميا كمقاصدىا.

-

-

-

ينبغي أف يسمكو الباحثكف في اعجتياد المقاصدم.
التي ع تندرج تحت نص مايف كع كياس محدد.

النصكص كال ما تضمنتو مف عمؿ كمقاصد كيربطكف الجزتيات بالكميات كاعحكاـ بالمقاصد.

يحب عند تنزيؿ اعحكاـ عم الككاتب كالمكمفيف النظر إل الم عت كالاكاكب التي يفضي إلييا التطبيؽ فإذا تحقؽ
لممجتيد أك غمب عم ظنو أف تطبيؽ الحكـ يفضي إل م ؿ يناكض المقاصد التي استيدفيا التشريب فإنو ع يجكز
المصير إل ذلؾ كلقد راع الصحابة  الم عت في اجتياداتيـ الفقيية.

لقد مارس الصحابة  الترجيح بيف المصالح كالمفاسد المتاارضة ميتديف بمقاصد الشرياة؛ حيث رجحكا أعم
المصالح عم ما دكنيا عند التاارض كما رجحكا در المفسدة الكبرل عم الصغرل عند تاارضيما كرجحكا اععم
مف المصمحة أك المفسدة عند التاارض.

ترتيب اعكلكيات ىك مسمؾ مف مسالؾ اعجتياد المقاصدم يقكـ فيو المجتيد بالترتيب بيف المصالح؛ ليبيف ما الذم
ينبغي أف يككف أكعن كما الذم ينبغي أف يككف ثانيان كثالثان كراباان ككذلؾ يامؿ عم الترتيب بيف المفاسد؛ فيبيف ما
الذم ينبغي تركو أكعن كما الذم ينبغي تركو ثانيان كثالثان كراباان .فيارؼ بفقو اعكلكيات ما حقو التقديـ كما حقو

التأخير كلقد مارس الصحابة  ترتيب اعكلكيات ميتديف بمقاصد الشرياة.
التوصيات.

كأخي انر يكصي الباحث بالمزيد مف الدراسة كالتحميؿ لمسالؾ اعجتياد المقاصدم مب استق ار اعمثمة كالتطبيقات؛ لما

كاـ بو الصحابة مف اجتيادات في ضك تمؾ المسالؾ .كأجزـ أنو سينتج عف ىذا الامؿ ظيكر مكسكعة عممية تمثؿ مسالؾ

اعجتياد المقاصدم عمكمان كمسالؾ اعجتياد المقاصدم في فقو الصحابة خصكصان .كلاؿ بحثي ىذا يمثؿ الخطكة اعكل
في إيجاد ىذه المكسكعة كفي إنارة الطريؽ لمباحثيف في ىذا المجاؿ لمتاباتو كاتمامو.

كصم اهلل كسمـ عم سيدنا محمد كعم ألو كصحبو كالحمد هلل رب الاالميف
اهلوامش.
( )1محمد بف أبي بكر ابف القيـ (ت 751ىػ) إعلم الموقعين عن رب العالمين تحقيؽ :محمد محيي الديف عبد الحميد دار الفكر
بيركت (ط1397 )2ىػ1977-ـ .149/4

( )2المرجع السابق ج 1ص.80-79

( )3يكسؼ حامد الاالـ (ت 1409ق) المقاصد العامة لمشريعة اإلسلمية طباة المايد الاالمي لمفكر اإلسالمي (ط1412 )1ىػ-
1991ـ ص.122-119
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( )4إبراىيـ بف مكس

المخمي الشاطبي (ت 790ىػ) الموافقات في أصول الشريعة طباة دار الفكر الاربي القاىرة (ط)2

1395ىػ .130/4

( )5يكسؼ بف عبد اهلل بف محمد بف عبد البر(ت 463ق) جامع بيان العمم وفضمو ،دار ابف الجكزم الساكدية 1994ـ 97/2
.

( )6البخارم صحيح البخاري كتاب :المغازم باب.50/5 30 :

( )7كلي اهلل الدىمكم (ت 1176ق) اإلنصاف في بيان أسباب االختلف تحقيؽ :محمد صبحي حالؽ دار ابف حزـ لبناف

1999ـ ص .22كنكر الديف مختار الخادمي االجتياد المقاصدي طباة ك ازرة اعككاؼ كطر كتاب :اعمة جمادل
اعكل 1419ق السنة الثامنة عشرة الادد  65ج 1ص.91

( )8محمد سايد رمضاف البكطي (ت 1434ق) ضوابط المصمحة في الشريعة اإلسلمية
ص.365

مؤسسة الرسالة 1982ـ (ط)4

( )9الخادمي االجتياد المقاصدي .39/1

( )10عبد السالـ آيت سايد االجتياد المقاصدي :مفيومو ،ومجاالتو وضوابطو بحث منشكر عم الشبكة الانكبكتية ص.4
( )11ىذا تاريؼ عثماف بف عمر بف أبي بكر ابف الحاجب (ت 646ىػ) مختصر المنتيى مب شرحو لماضد (عبد الرحمف بف أحمد
اإليجي ت 756ىػ) دار الكتب الاممية بيركت 1326ىػ .389/2

( )12ىذا التاريؼ استخمصتو مف تاريفات الامما لممقاصد كخصكصا الدكتكر نكر الديف الخادمي كالدكتكر عبد الرحمف الكيالني
كلمراجاة تمؾ التاريفات كمناكشتيا ينظر :عبد المجيد السكسكة مباحث في المقاصد واالجتياد والترجيح ،طباة جاماة الشاركة
2007ـ ص.14

( )13الشاطبي الموافقات .553 552/4

( )14لتفصيؿ ىذا المكضكع يراجب :عبد المجيد السكسكة فقو الموازنات في الشريعة اإلسلمية دار القمـ بدبي 2004ـ.

( )15عز الديف عبد الازيز بف عبد السالـ (ت 660ىػ) قواعد األحكام في مصالح األنام طباة دار الجيؿ بيركت (ط)3
1400ىػ1980/ـ .120/2

( )16الخادمي االجتياد المقاصدي ج 1ص.59

( )17تراجب ىذه الضكابط في :الخادمي االجتياد المقاصدي ج 2ص.56-25
( )18الشاطبي الموافقات.379/12 ،

( )19محمد أبك زىرة (ت 1394ق) أصول الفقو دار الفكر الاربي القاىرة 1417ىػ1997/ـ ص.295-294
( )20البكطي ضوابط المصمحة ص.146

( )21محمد بف محمد الغزالي (ت 505ق) المستصفى من عمم األصول (ط )1اعميرية ببكعؽ القاىرة  .354/2كعمي بف أبي عمي
ابف محمد اآلمدم (ت 631ق) اإلحكام في أصول األحكام دار الكتب الاممية بيركت 1983ـ .206/3

( )22أبك الكليد سميماف بف خمؼ الباجي (ت 474ق) إحكام الفصول في أحكام األصول ،تحقيؽ :عبد المجيد التركي دار الغرب
اإلسالمي بيركت (ط1986 )1ـ .757

( )23الخادمي االجتياد المقاصدي.44-43/2 ،

( )24ككد ألفت في ىذا كتابان بانكاف( :فقو المكازنات في الشرياة اإلسالمية) ككدـ لو :محمد الزحيمي كطباتو دار القمـ بدبي عاـ
2004ـ.

( )25الشاطبي الموافقات.37/3 ،
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( )26الشاطبي الموافقات.305/2 ،
( )27المرجع السابق.324/4 ،

( )28ينظر :عبد المجيد السكسكة مباحث في المقاصد واالجتياد فقد تناكؿ شركط اعجتياد بالدراسة كالتحميؿ ككثؽ مراجايا
ص.77-70

( )29ابف عبد السالـ قواعد األحكام في مصالح األنام .120/2

( )30الخادمي االجتياد المقاصدي ج 1ص .62كينظر :أحمد الريسكني نظرية المقاصد عند الشاطبي المايد الاالمي لمفكر
اإلسالمي (ط1416 )4ىػ1995/ـ ص .394ككد جا عف ابف عاشكر فصؿ بانكاف( :أحكاـ الشرياة كابمة لمقياس عمييا

باعتبار الامؿ كالمقاصد القريبة كالاالية) محمد الطاىر ابف عاشكر (ت 1393ق) مقاصد الشريعة اإلسلمية الشركة التكنسية
لمتكزيب (ط1978 )1ـ ص.108

( )31ركم عف مااذ بف جبؿ  أف رسكؿ اهلل  لما أرد أف يباثو إل اليمف كاؿ لو( :كيؼ تقضي إذا عرض لؾ كضا ؟ كاؿ :بما
في كتاب اهلل كاؿ :فإف لـ تجد في كتاب اهلل؟ كاؿ :فبسنة رسكؿ اهلل .كاؿ :فإف لـ يكف في سنة رسكؿ اهلل؟ كاؿ :اجتيد رأيي

كع آلك .كاؿ :فضرب رسكؿ اهلل  صدرم ككاؿ" :الحمد هلل الذم كفؽ رسكؿ اهلل لما يرضي رسكؿ اهلل) ركاه أبك داكد في

اعكضية ( 116/2 )11كالترمذم في اعحكاـ ( ،616/3 )38ككد بيف ابف القيـ أنو صحيح كع يضره ما كيؿ عنو مف
ككنو مرسال فقد بمغ مف الشيرة ما جاؿ الكافة تتمقاه بالقبكؿ عف الكافة مما أغن عف مارفة سنده .ابف القيـ ،إعلم
الموقعين ،ج ،1ص.203-202

( )32محمد أبك زىرة (ت 1394ق) تاريخ المذاىب اإلسلمية دار الفكر الاربي القاىرة ص .244كالخادمي االجتياد المقاصدي،
ج ،1ص.87

( )33الخادمي االجتياد المقاصدي ،ج ،1ص.96

( )34البخارم صحيح البخاري كتاب :فضاتؿ القرآف باب :جمب القرآف ،ركـ (.)4986

( )35ككد كاـ الصحابة  باممية الجمب مرة في عيد أبي بكر  كمرة في عيد عثماف  ككانت ىي اعخيرة ففي عيد عثماف
نسخ القرآف باد أف جماو أبك بكر في مصحؼ كاحد ككضاو عند حفصة -رضي اهلل عنيا -فأخذ عثماف كنسخو ككزعو

عم اعمصار .ينظر تفصيؿ ىذا في :البخارم صحيح ،البخاري كتاب :فضاتؿ القرآف باب :جمب القرآف ،ركـ (.)4987

( )36الديكاف :كممة فارسية يقصد بيا السجؿ أك الدفتر ككد أطمؽ اسـ الديكاف مف باب المجاز عم المكاف الذم يحفظ فيو السجؿ
كأصبحت ميمتو – كما يقكؿ الماكردم–" :حفظ ما يتامؽ بحقكؽ السمطة مف اععماؿ كاعحكاؿ كمف يقكـ بيا مف الجيكش

كالاماؿ" ،عمي بف محمد بف حبيب الماكردم (ت 450ق) األحكام السمطانية مكتبة كمطباة مصطف
(ط1393 ،)3ق1973-ـ ،ص.252-249

الحمبي مصر

( )37إبراىيـ بيضكف ملمح التيارات السياسية في القرن األول اليجري مصر  -القاىرة ،دار النيضة الاربية1979 ،ـ ،ص.88
كمحمد سييؿ طقكشي تاريخ الخمفاء الراشدين الفتوحات واإل نجازات السياسية دار النفاتس( ،ط1424 )1ق2003-ـ.

( )38الخادمي االجتياد المقاصدي ،ج ،1ص.100

( )39ينظر :الكاساني ،بدائع الصنائع .238/7 ،كابف القيـ ،إعلم الموقعين .213/1 ،كابف اعمير الصنااني ،سبل السلم.493/3 ،
كالشككاني ،السيل الجرار.397/4 ،

( )40أخرجو عبد الرزاؽ في مصنفو ( )18077ك يقكؿ الباجي" :فأما كتؿ الجماعة بالكاحد يجتماكف في كتمو فإنيـ يقتمكف بو
كعميو جماعة مف الامما

كبو كاؿ عمر كعمي كابف عباس كغيرىـ كعميو فقيا اعمصار كلـ يارؼ مخالفا لامر فثبت أنو

إجماع" .المنتقى شرح الموطأ ،ج ،7ص .237كينظر :ابف القيـ ،إعلم الموقعين.213/1 ،
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( )41عبد المجيد السكسكة فيم النصوص في ضوء المقاصد بحث منشكر في مجمة الشرياة كالدراسات اإلسالمية بجاماة
الككيت الادد  104مارس 2016ـ ص.10

( )42حامد الاالـ المقاصد العامة لمشريعة اإلسلمية ص .107-106كيكسؼ القرضاكم المرجعية العميا في اإلسلم لمقرآن
والسنة ،مؤسسة الرسالة 1414ىػ1993-ـ ص.230-229

( )43الشاطبي الموافقات.293/2 ،
( )44المرجع السابق.291/2 ،

( )45إبف القيـ إعلم الموقعين ،ج ،1ص.225

( )46كرحـ اهلل الشاطبي حيث كاؿ" :الامؿ بالظكاىر عم تتبب كتغاؿ بايد عف مقصكد الشارع كاىماليا إسراؼ أيضان" .الموافقات،

 .154/3كاعصؿ في أحكاـ الشرياة أنيا ماقكلة المان سكا أكانت أحكاميا جزتية أـ كمية إع إذا كانت طبياة الحكـ
تقتضي التابد كالتككؼ دكف التاقؿ كتتبب المااني .عبد الرحمف إبراىيـ زيد الكيالني قواعد المقاصد عند اإلمام الشاطبي

دار الفكر دمشؽ  -سكرية( ،ط2001 ،)1ـ .ص.252

( )47فاف عمرك بف الااص  كاؿ :احتممت في ليمة باردة في غزكة ذات السالسؿ فأشفقت إف اغتسمت أف أىمؾ فتيممت ثـ
صميت بأصحابي الصبح فذكركا ذلؾ لمنبي فقاؿ" :يا عمرك صميت بأصحابؾ كأنت جنب؟" فأخبرتو بالذم مناني عف

اعغتساؿ ككمت إني سمات اهلل يقكؿ( :كع تقتمكا أنفسكـ إف اهلل كاف بكـ رحيما) فضحؾ رسكؿ اهلل كلـ يقؿ شيتان" (سنف أبي

داكد كصححو اعلباني) فامر بف الااص فيـ مف اآلية مقصدىا الااـ كىك حفظ النفس؛ لذلؾ عمؿ بيذا المقصد كحافظ

عم نفسو مف مظنة اليالؾ.

( )48سنف أبي داكد كحسنو اعلباني.
( )49القرضاكم المرجعية العميا في اإلسلم لمقرآن والسنة ص.237
( )50أخرجو البخارم في كتاب :المغازم باب.)50/5( 30 :

( )51أبك داكد كتاب :الزكاة باب :صدكة التطكع( )109/2( ،ح  .)1599كابف ماجة كتاب :الزكاة  16باب :ما تجب فيو
الزكاة مف اعمكاؿ (( )580ح  )1814ككاؿ الحاكـ في المستدرؾ" :)388/1( ،صحيح عم شرط الشيخيف إف صح سماع

عطا بف يسار عف مااذ بف جبؿ .ككاؿ البزار :ع نامـ أنو سمب منو ككاؿ اعلباني (في السمسمة الضايفة كالمكضكعة

 :)36/8ضايؼ.

( )52القرضاكم المرجعية العميا في اإلسلم لمقرآن والسنة ،ص 237كينظر :أحمد بف عبد الحميـ بف تيمية (ت 728ىػ)
مجموع الفتاوى :جمب كترتيب :عبد الرحمف بف محمد بف كاسـ مكة المكرمة :مكتبة النيضة الحديثة 1404ىػ-82/25 ،

 .83كيكسؼ القرضاكم فقو الزكاة مكتبة كىبة 1414ىػ1994-ـ 49/1 ،ك.858-855/2

( )53ركاه البخارم في كتاب :المقطة باب :ضالة اإلبؿ بركـ ( .)2295كمسمـ في كتاب :المقطة بركـ ( .)1722كىك جز مف
حديث عف زيد بف خالد كاؿ :سأؿ رسكؿ اهلل  عف المقطة الذىب كالكرؽ فقاؿ" :إعرؼ ككاتيا كعفاصيا ثـ عرفيا سنة

فإف لـ تارؼ فاستنفقيا كلتكف كدياة عندؾ فإف جا طالبيا يكمان مف الدىر فأدىا إليو" .كسألو عف ضالة اإلبؿ فقاؿ:

"مالؾ كليا دعيا فإف مايا حذا ىا كسقا ىا ترد الما كتأكؿ الشجر حت يجدىا ربيا" .كسألو عف الشاة فقاؿ" :خذىا فإنما

ىي لؾ أك عخيؾ أك لمذتب".

( )54أخرجو مالؾ في المكطأ كتاب :اعكضية باب :القضا في الضكاؿ 759/2 ،ركـ ( .)15كالبيقي في السنن واْلثار-85/9( ،
 )86كالىما عف مالؾ عف ابف شياب كاسناده منقطب فالزىرم لـ يدرؾ عمر كع عثماف .كاؿ ابف عبد البر :ركل ىذا

الخبر سفياف بف عيينة عف مامر عف الزىرم عف سايد بف المسيب كاؿ" :كانت ضكاؿ اإلبؿ في زمف عمر بف الخطاب
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تناتج ىمال ع يارؼ ليا أحد فمما كاف عثماف كضب عمييا ميسـ الصدكة" كىك في المكطأ عف ابف شياب لـ يتجاكز بو ابف
شياب كلـ يذكر سايد بف المسيب كسياكة مالؾ عف ابف شياب أتـ مان كأحسف لفظا" .االستذكار.)349/22( ،
( )55ينظر :الشككاني ،نيل األوطار .412/5 ،كشمبي ،تعميل األحكام ص.41 40

( )56عبدالرحمف الكيالني التطبيق المقاصدي لألحكام الشرعية بحث نشره -عم الشبكة الانكبكتية  -المايد الاالمي لمفكر
اإلسالمي ،ص.4

( )57كبيذا اعجتياد يتـ تنزيؿ أحكاـ الشرياة الثابتة عم ككاتب الحياة البشرية المتغيرة .يقكؿ الشاطبي" :إف الحكـ باد أف يثبت

لمدركو الشرعي يبق النظر في تاييف محمو ...؛ كذلؾ أف الشرياة لـ تنص عم حكـ كؿ جزتية عم حدتيا كانما أتت بأمكر
ٍ
ٍ
خصكصية ليست في غيره كيسم ىذا اعجتياد:
مايف
كمية كعبارات مطمقة تتناكؿ أعدادان ع تنحصر كمب ذلؾ فمكؿ

اعجتياد الذم ع ينقطب إذ لك فرض ارتفاعو لـ تنزؿ اعحكاـ الشرعية عم أفااؿ المكمفيف إع في الذىف؛ عنيا مطمقات

كاعفااؿ ع تقب في الكجكد مطمقة كانما تقب ماينة مشخصة فال يككف الحكـ كاكاا عمييا إع باد المارفة بأف ىذا المايف

يشممو ذلؾ المطمؽ أك ذلؾ الااـ" .الشاطبي الموافقات ج ،4ص.90

( )58ليس المراد بمناط الحكـ –ىنا– عمتو ليقاس عمييا ما ع نص فيو كانما المراد بمناط الحكـ تكافر محؿ الحكـ الذم يمزـ فيو تطبيؽ
الحكـ كليس مجرد اسـ المحؿ فقط بينما مضمكنو لـ ياد مكجكدان مثؿ المؤلفة كمكبيـ فربما بقي اعسـ في نفس اعشخاص

كلكنيـ في حقيقة اعمر لـ ياكدكا محالن لمتأليؼ الذم أراده الشارع كجاؿ لو كسمان في الزكاة فال يطبؽ عمييـ حكـ المؤلفة كمكبيـ.
ي َع ْد ٍل ِم ْن ُك ْم[الطالؽ ]2 :فإف الحكـ بقبكؿ شيادة أم فرد تتككؼ عم تحقؽ صفة الادالة فيو
كمثالن في ككلو تاال َ  :وأَ ْ
ش ِي ُدوا َذ َو ْ
بالنظر كالناس في الادالة ليسكا سكا فمنيـ مف ىك أعم درجة كمنيـ مف ع يتصؼ بشي منيا كبيف ىؤع كأكلتؾ مراتب

يحتاج فييا إل تحقيؽ :مناط الحكـ لينزؿ عميو إما باإلثبات أك النفي .الشاطبي الموافقات ج 4ص.90

( )59أبك بكر بف مساكد الكاساني (ت 587ىػ) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع شركة المطبكعات الاممية 1327ىػ ج 2ص.45
كالقرضاكم فقو الزكاة ج 1ص 48كج 2ص.649-641

( )60أثر عمر  في سيـ المؤلفة كمكبيـ أخرجو مختص انر ابف أبي شيبة في مصنفو بركـ ( )1759كأخرجو ابف أبي حاتـ في
تفسيره عند تفسير ككلو تاال (كالمؤلفة كمكبيـ) ركـ اعثر ( )1377كأخرجو الخطيب البغدادم في كتابو الجامب عخالؽ

الراكم كأداب السامب ركـ اعثر ( )1623كأخرجو ابف كثير في كتابو مسند الفاركؽ في كتاب :الزكاة حديث المؤلفة كمكبيـ

ركـ اعثر ( )242مف ركاية ابف المديني بسنده كذكر في نياية الحديث أف ابف المديني كاؿ :ىذا حديث منقطب اإلسناد؛

يرك عنو أنو سمب عمر كع رآه كالحجاج بف دينار كاسطي كع يحفظ ىذا الحديث عف عمر بأحسف
عف عبيدة لـ يدرؾ كلـ َ
مف ىذا اإلسناد .كأخرجو ابف حجر الاسقالني في كتابو المطالب الاالية بزكاتد المسانيد الثمانية ركـ الحديث ( )2123كتاب:
الخالفة كاإلمارة باب :الكزير كرد الكزير أمر اعمير إذا رأل المصمحة في خالفو .كما أخرجو ابف حجر في كتابو اإلصابة في

تمييز الصحابة ج 4ص 641-640ككد ذكر في اإلصابة أنو أخرجو البخارم في "تاريخو" كالمحاممي في "أمالبو" كصححو
إل عبيدة السمماني.

( )61كعمر في ىذه الحالة لـ ياط مف كانكا يسمكف مؤلفة كمكبيـ؛ عنو لـ يتحقؽ مناط اإلعطا الذم ىك التأليؼ فاهلل  كد
عمؽ اإلعطا ليذا الصنؼ في كتابو الكريـ بقكلو كالمؤلفة كمكبيـ فالتأليؼ ىك عمة إعطاتيـ إذ ربط الحكـ المشتؽ يؤذف

بامية ما منو اعشتقاؽ .لذلؾ لك تحقؽ مناط التأليؼ في أم عصر كجب إعطاؤىـ .كعدـ اإلعطا مف عمر ليس تاطيالن

لمنص كما يدعي باضيـ كانما ىك تطبيؽ لو بامؽ كنظر كاجتياد دكيؽ في مدلكعتو كصكره ككككؼ عم عمتو كمقصده كجكدان

كعدمان .البكطي ضوابط المصمحة ص .143كالخادمي االحتياد المقاصدي ج 1ص.98
( )62مالؾ الموطأ كتاب :اعكضية باب :القضا في الضكارم كالحريسة ص .400كابف القيـ إعلم الموقعين .9/3
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( )63الاذؽ :النخمة بحمميا .محمد بف ياقكب الفيركزآبادم (ت 817ق) القاموس المحيط (ط )1الرسالة 1406ىػ1987-ـ
ص.1171

( )64محمد بف أحمد بف أبي سيؿ السرخسي (ت 490ق) المبسوط دار المارفة بيركت 1986ـ  .140/9كلقد ركل ابف القيـ
-رحمو اهلل -عف عمر  ككلو" :ع تقطب اليد في ِعذؽ كع عاـ سنة" كاؿ السادم :سألت أحمد بف حنبؿ عف ىذا الحديث

فقاؿ :الاذؽ :النخمة كعاـ سنة :المجاعة فقمت عحمد :تقكؿ بيا فقاؿ :أم لامرم كمت :إف سرؽ في مجاعة ع تقطاو
فقاؿ :ع إذا حممتو الحاجة عم ذلؾ كالناس في مجاعة كشدة .إعلم الموقعين .9/3

( )65الخادمي االجتياد المقاصدي ،ج 1ص 98كالبكطي ضوابط المصمحة ،ص.645
( )66ابف القيـ إعلم الموقعين .9/3

( )67أخرجو البخارم :كتاب :التيجد باب :تحريض النبي  عم صالة الميؿ كالنكافؿ مف غير إيجاب ركـ الحديث (.)1077
( )68أخرجو البخارم في كتاب :صالة التراكيح باب :فضؿ مف كاـ رمضاف ركـ الحديث (.)1906

( )69ابف تيمية :مجموع الفتاوي  .234/22كابف عثيميف الشرح الممتع ج 4ص .78كمحمد بمتاجي منيج عمر بن الخطاب في
التشريع اإلسلمي دار السالـ القاىرة (ط1424 )2ىػ2006-ـ ص .297-293كمصطف شمبي :تعميل األحكام ص.40

( )70الم عت مف حيث تككب حدكثيا ثالث مراتب -1 :الم ؿ المتحقؽ كطاان كذلؾ ىك الم ؿ الذم يقطب المجتيد بكككعو بحيث

يجزـ بأف ىذا التصرؼ يؤدم إل تمؾ النتيجة سكا ن كانت مصمحة أك مفسدة كىذا ع خالؼ في اععتداد بو -2 .الم ؿ
المظنكف :كىك ما كاف إفضاؤه إل الم ؿ الممنكع أك المفسدة المحرمة يغمب عم الظف كع يتخمؼ إع ناد انر كذلؾ مثؿ بيب

السالح في الفتنة أك بيب الانب لمخمار كىذا يمحؽ بالذم سبقو في اععتداد -3 .الم ؿ المكىكـ :كىك ما كاف إفضا التصرؼ
فيو إل الم ؿ ناد انر فيذا ع يمنب الحكـ كع يؤثر فيو؛ عف الشاذ كالقميؿ ع ياتد بو .ينظر :عبد الرحمف بف مامر السنكسي اعتبار
المآالت ومراعات نتائج التصرفات دار ابف الجكزم (ط1424 )1ىػ ص.32-25

( )71الشاطبي الموافقات  .198/4كذلؾ كمو مرتكز عم أساس المكازنة بيف مصمحة اعصؿ كمفسدة التطبيؽ أك مفسدة اعصؿ
كمصمحة التطبيؽ .الكيالني التطبيق المقاصدي لألحكام الشرعية ص.8

( )72الكيالني التطبيق المقاصدي لألحكام الشرعية ص.8

( )73ينظر :الشاطبي الموافقات ج 4ص .208كالشاطبي االعتصام ،ج 2ص .193كالكيالني التطبيق المقاصدي لألحكام ،ص.8

( )74اإلرعا في الشيادة ياني أف يشيد شخص بما سمب مف الشاىد اعصمي أم أف ىذا الشاىد لـ يطمب عم المسألة بنفسو كمب ذلؾ
جاز كبكؿ شيادتو كيكضح ىذا أف اعصؿ في الشيادة أف ع يشيد اإلنساف إع بما رآه لقكؿ الرسكؿ  لرجؿ" :ترل الشمس

كاؿ :ناـ عم مثميا فاشيد أكدع" كلكف الامما أجازكا في باض الحاعت أف يشيد اإلنساف عم شي لـ يااينو كانما سمب بو

ممف شيد الكاكاة فيامؿ بيذه الشيادة المبنية عم السماع مف اعخريف عند عدـ القدرة عم سماع الشيكد اعصمييف إذا لك لـ
يامؿ بيذه الشيادة ستضيب حقكؽ الناس كىذا استحساف مف اعصؿ الذم كاف يمنب الشيادة بغير مااينة اكتضت ىذا اعستثنا

مصمحة الناس كلكف ىذا النكع مف الشيادة ع يامؿ بو في الككاتب التي تسقط بالشبية كالحدكد كالقصاص كما أف ىذه المسألة
فييا تفصيؿ كخالؼ بيف الفقيا  .ينظر :الكاساني بدائع الصنائع ج 2ص .282كعبد اهلل بف محمكد المكصمي (ت 683ق)
االختيار لتعميل المختار مطباة الحمبي القاىرة 1937ـ ج 2ص .417كتجدر اإلشارة إل أف الحديث الذم ذكرتو في ىذه

المسألة أخرجو الحاكـ في المستدرؾ ج 4ص 99-98ككاؿ صحيح كتاقبو الذىبي بقكلو :ككاؿ البييقي :لـ يرك مف كجو ياتمد
عميو ينظر :المستدرك عمى الصحيحين وبذيمو التمخيص لمحافظ الذىبي مكتبة المطبكعات اإلسالمية حمب.
( )75فاف جابر بف عبد اهلل  كاؿ :كنا في غزاة فكسب رجؿ مف المياجريف رجالن مف اعنصار فقاؿ اعنصارم :يا لألنصار! ككاؿ

المياجرم :يا لممياجريف فسمايا رسكؿ اهلل  كاؿ :ما ىذا؟ فقالكا :كسب رجؿ مف المياجريف رجال مف اعنصار فقاؿ
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اعنصارم :يا لألنصار! ككاؿ المياجرم :يا لممياجريف! فقاؿ النبي  :دعكىا فإنيا فتنة! كاؿ جابر :ككانت اعنصار حيف كدـ
النبي  أكثر ثـ كثر المياجركف باد فقاؿ عبد اهلل بف أبي :أككد فامكا؟ كاهلل لتف رجانا إل المدينة ليخرجف اععز منيا

اعذؿ فقاؿ عمر بف الخطاب  :دعني يا رسكؿ اهلل أضرب عنؽ ىذا المنافؽ! كاؿ النبي  :دعو ع يتحدث الناس أف
ستَ ْغ ِف ْر لَ ُي ْم[المنافقكف:
َستَ ْغفَ ْر َت لَ ُي ْم أ َْم لَ ْم تَ ْ
اء َعمَ ْي ِي ْم أ ْ
س َو ٌ
محمدان يقتؿ أصحابو) .أخرجو البخارم كتاب :التفسير باب ككلوَ  :
 ]6ركـ ( .310/3 )4905كمسمـ كتاب :البر كالصمة :باب نصر اعخ ظالما أك مظمكمان ركـ.1998/4 )258( :

( )76يحي بف شرؼ بف مرم النككم (ت 676ىػ) شرح صحيح مسمم (ط )1دار القمـ بيركت 1987ـ  .375/16كالاز ابف
عبد السالـ قواعد األحكام  .55 /1كينظر :السنكسي اعتبار المآالت ص.139-138

( )77محمد بف جرير الطبرم (ت  310ق) تاريخ األمم والمموك ،بيركت دار الكتب الاممية 2011ـ .437/2
( )78ابف القيـ إعلم الموقعين ج 3ص.14

( )79أبك داككد :كتاب :الحدكد باب :في الرجؿ يسرؽ في الغزك أيقطب حديث ( )4408كالترمذم :كتاب :الحدكد باب :ما جا
في أف ع تقطب اعيدم في الغزك حديث ( )1450ككاؿ عنو غريب.

( )80ركاه سايد بف منصكر في سننو (المجمد  2كسـ  3ص 210المجمس الاممي باليند سنة 1388ىػ) بإسناده عف اعحكص ابف
حكيـ عف أبيو أف عمر " :كتب إل الناس أف ع يجمدف أمير جيش كع سرية كع رجؿ مف المسمميف حدان كىك غاز حت يقطب
الدرب كافالن؛ لتال تمحقو حمية الشيطاف فيمحؽ بالكفار".

كىذا اعثر ضايؼ بيذا اإلسناد؛ عنو مف ركاية اعحكص بف حكيـ بف عمر الانسي الحمصي عابد كىك ضايؼ مف كبؿ

حفظو (ينظر :التقريب عبف حجر  )194/1كىك أيضان يركيو عف كالده كىك صدكؽ لكنو ييـ (ينظر :التقريب عبف حجر

 .)194/1كالراكم لو أيضان عف اعحكص ىك :إسماعيؿ بف عياش الحمصي المتكف سػنػة 182ىػ كىك مدلس ككد عناف إع
لدل المحققيف -كابف القيـ (ينظر :الفركسية ص .)44كابف حجر (ينظر :التقريب  -)73/1أف ركايتو عف
أف المقرر َ
الشامييف مقبكلة كلكعنانف كىك ىنا يركيو عف شامي مثمو كىك اعحكص بف حكيـ .بؿ ىذا إسناد كمو حمصي.

إذان فضاؼ ىذا اعثر بيذا اإلسناد لضاؼ اعحكص .كاعحكص كد تكبب (كما ىي في مصنؼ ابف أبي شيبة كالسنف الكبرل
لمبييقي) .كما أف إسماعيؿ بف عياش أيضان كد تكبب عند مف ذكر .فصار مدار ىذا اعثر عم  :حكيـ بف عمير الحمصي.

كتفرده ع يضر؛ عف منزلتو الصدؽ .ككد تاددت مخارجو إليو كعدلت نقمتو فظير إذان :أف ىذا اعثر حسف اإلسناد كاهلل أعمـ.

ينظر كتاب :الحدكد كالتازيرات عند ابف القيـ المؤلؼ بكر بف عبداهلل أبك زيد (ت 1429ىػ) دار الااصمة لمنشر كالتكزيب

(ط1415 )2ىػ ج 1ص.54

( )81كاف أبك محجف الثقفي  ع يستطيب صب ار عف شرب الخمر فشربيا في كاكاة القادسية فحبسو أمير الحيش ساد بف أبي
ككاص كأمر بتقييده فمما التق الجمااف كاؿ أبك محجف:
كفػ ػػا حزن ػ ػان أف تطػ ػػرد الخيػ ػػؿ بالقنػ ػػا

كأت ػ ػ ػ ػ ػػرؾ مش ػ ػ ػ ػ ػػدكدان عم ػ ػ ػ ػ ػػي كثاكيػ ػ ػ ػ ػ ػان

ثـ كاؿ عمرأة ساد أطمقيني كلؾ عمي إف سممني اهلل أف أرجب حت أضب رجمي في القيد فإف كتمت فقد استرحتـ مني فحمتو
فكثب عم فرس لساد يقاؿ ليا البمقا

ثـ أخذ رمحاُ كخرج لمقتاؿ فأت بما بير سادان كجيش المسمميف حت ظنكه ممكا مف

المالتكة جا لنصرتيـ فمما ىزـ الادك رجب ككضب رجميو في القيد فأخبرت سادان امرأتو بما كاف مف أمره فخم ساد سبيمو

كأكسـ أع يقيـ عميو الحد؛ مف أجؿ بالتو في القتاؿ حت ككم جيش المسمميف بو فتاب أبك محجف باد ذلؾ عف شرب الخمر.

فتأخر الحد أك إسقاطو كاف لمصمحة راجحة -ىي خير لممسمميف كعبي محجف -مف إكامة الحد إ ق .ابف القيـ إعلم الموقعين،
ج ،3ص.15
ساؽ ابػ ػف القيـ كصة أبي محجف ىػ ػذه مرسمةن مف غير ترجيح ليا ككد ذكرىا عم سبيؿ الجزـ بصحتيا كاعمر كذلؾ فػ ػ ػإف
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مشالك االجتهاد املقاصدي يف فقه الصحابة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ىذه القصة المشيكرة صحيحة اإلسناد كما كرره الحافظ ابف حجر (ينظر :اإلصابة )173/4 ،كلاؿ ابف القيـ -رحمو اهلل -اكتف

باشتيار صحتيا عف تخريجيا .ككد ركاىا سايد بف منصكر في سننو (ينظر :المجمد  ،2كسـ  ،3ص )211كابف أبي شيبة
كعبد الرزاؽ في مصنفييما .ينظر :مصنف عبد الرزاق .243/9 ،وحاشية األعظمي عمى سنن بن منصور211/3/2 ،

فقد عزاه عبف أبي شيبة .ينظر كتاب :الحدكد كالتازيرات عند ابف القيـ لبكر بف عبداهلل أبك زيد ،ج ،1ص.60

( )82ينظر :ابف كدامة (ت 620ق) المغني مع الشرح الكبير( ،ط1348 )1ق ،دار المنار ،مصر ،ج ،10ص .537كالكماؿ ابف
اليماـ (ت 861ق) فتح القدير1334 ،ق القاىرة  -بكعؽ ج ،5ص .47كابف القيـ إعلم الموقعين.14/1 ،

كرث تماضر بنت اعصبغ الكمبية مف عبد الرحمف ابف
( )83مالؾ الموطأ باب :طالؽ المريض "كىك أف عثماف بف عفاف ّ 
عكؼ ككاف كد طمقيا في مرض مكتو طالكا باتنا .كاؿ الباجي :كاشتير ذلؾ بيف الصحابة كلـ ينكر عميو أحد فكاف إجماعا"،
المنتقى شرح الموطأ لمباجي ،دار الكتب الاممية بيركت 1999ـ (ط )1ج 5ص.350-348

( )84ينظر :السرخسي ،المبسوط دار المارفة بيركت 1989ـ (ط )1ج ،3ص .60كابف كدامة ،المغني ،ج ،7ص.220
كابف تيمية ،الفتاوي ج ،31ص.371-370

( )85الاز بف عبد السالـ قواعد األحكام ص.88
( )86المرجع السابق ص.88

( )87المرجع السابق قواعد األحكام ص 88ك.93
( )88المرجع السابق قواعد األحكام ،ص.71

( )89حسيف حامد حساف نظرية المصمحة في الفقو اإلسلمي دار النيضة القاىرة 1981ـ ،ص.221
( )90البخارم صحيح البخاري كتاب :الكضك باب :صب الما عم البكؿ في المسجد ،ج ،1ص.386
( )91النككم شرح النووي عمى صحيح مسمم.246/3 ،

( )92البخارم صحيح البخاري كتاب :الحج باب :فضؿ مكة ،ج ،3ص.514
( )93ابف القيـ إعلم الموقعين.16/3 ،

( )94أحمد بف عمي ابف حجر الاسقالني (ت 852ىػ) فتح الباري شرح صحيح البخاري تركيـ :محمد فؤاد عبد الباكي كمراجاة:
محب الديف الخطيب (ط1407 ،)1ىػ1986-ـ دار الرياف لمتراث ،القاىرة ،بالتصكير عم طباة المطباة السمفية .271/1

( )95فقو المكازنات ىك مجمكعة اعسس كالماايير التي تضبط عممية المكازنة بيف المصالح المتاارضة أك المفاسد المتاارضة أك
المفاسد المتاارضة مب المصالح؛ ليتبيف بذلؾ أم المصمحتيف أرجح فتقدـ عم

غيرىا كأم المفسدتيف أعظـ خط انر فيقدـ

عم مف المصمحة أك المفسدة –عند تاارضيما-؛ ليحكـ بنا ن عم تمؾ الغمبة بصالح ذلؾ اعمر
درؤىا كما يارؼ بو الغمبة ٍ
أك فساده .ينظر :عبد المجيد السكسكة فقو الموازنات ص.9

( )96ككد ألؼ فيو كتب لاؿ مف أشيرىا كديما كتاب :ككاعد اعحكاـ في مصالح اعناـ لماز ابف عبد السالـ كمف أشيرىا حديثا
كتاب :في فقو اعكلكيات لمقرضاكم ككد ألفت فيو كتابان عنكانو( :فقو المكازنات في الشرياة اإلسالمية) كحكمتو جاماة
الشاركة ككدـ لو :محمد الزحيمي كنشره دار القمـ بدبي عاـ 2004ـ.

( )97أبك يكسؼ ياقكب بف إبراىيـ بف حبيب (ت 182ق) الخراج تحقيؽ :محمد إبراىيـ البنا
ص.32–14

دار اإلصالح ،مصر1984 ،ـ

( )98كلمامما في ىذه المسألة تفصيؿ ينظر :أبك يكسؼ الخراج ص .32-14كمحمد بف أحمد اعنصارم القرطبي (ت 671ىػ)
الجامع ألحكام القرآن دار الكتب الاممية1382 ،ىػ–1962ـ .5/8 ،كالجصاص ،أحكام القرآن .531/3 ،كمحمد ىاشـ البرىاني
سد الذرائع في الشريعة اإلسلمية دار الفكر دمشؽ (ط1985 )1ق ص 523كما بادىا.
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( )99كمدح الظالـ ىنا بما ع يفتف اعمة في دينيا أما إذا كاف المدح بما كد يؤدم إل فتنة اعمة في دينيا فيذا يككف مفسدة
تتامؽ بالضركريات كيككف ليذه الحالة حكمان مغاي انر لما كمناه في المثاؿ الذم سقناه لممكازنة بيف مصمحة ضركرية كمفسدة

تحسينية.

( )100عمي بف محمد بف عبد الكريـ الماركؼ بابف اعثير (ت 630ق) ،أسد الغابة في معرفة الصحابة دار الكتب الاممية 1994ـ،
.212-211/3

( )101السنن الكبرى لمبييقي ،ج ،6ص 122كاذا كاف البييقي كد نقؿ تضايؼ الشافاي ليذا اعثر فإنو كد ركاه باد ذلؾ مف غير
تضايؼ بسند عف جافر بف محمد عف أبيو عف عمي أنو كاف يضمف الصباغ كالصاتغ ككاؿ" :ع يصمح الناس إع ذاؾ".

كينظر :تمخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير ج ،3ص 135ركـ الحديث (.)1320
( )102الشاطبي :االعتصام دار ابف عفاف 1992ـ (ط.616/2 ،)1

( )103المرجب السابؽ الصفحة نفسيا .كينظر :ابف رشد ،بداية المجتيد ونياية المقتصد مطباة مصطف البابي الحمبي 1379ق
.232/2

( )104يكسؼ القرضاكم في فقو األولويات دراسة جديدة في ضوء القرآن والسنة ،القاىرة مكتبة كىبة (ط1995 )1ـ ص.9
( )105عال الديف حسيف تأصيل األولويات وكيفية تحديدىا ،بحث منشكر في الشبكة الانكبكتية ص.9

( )106متفؽ عميو كالمفظ لمسمـ فقد أخرجو البخارم في كتاب :الزكاة كفي التكحيد كفي مكاضب أخرل مف صحيحو بأسانيد

كأخرجو مسمـ في كتاب :اإليماف باب :الدعا إل الشيادتيف كشراتب اإلسالـ ركـ الحديث ( .)19كفي لفظ أخر أخرجو

البخارم :عف ابف عباس كاؿ :لما باث النبي  مااذ بف جبؿ إل أىؿ اليمف كاؿ لو" :إنؾ تقدـ عم ككـ مف أىؿ الكتاب
فميكف أكؿ ما تدعكىـ إل أف يكحدكا اهلل تاال

فإذا عرفكا ذلؾ فأخبرىـ أف اهلل كد فرض عمييـ خمس صمكات في يكميـ

كليمتيـ فإذا صمكا فأخبرىـ أف اهلل افترض عمييـ زكاة في أمكاليـ تؤخذ مف غنييـ فترد عم فقيرىـ فإذا أكركا بذلؾ فخذ
منيـ كتكؽ كراتـ أمكاؿ الناس" أخرجو بيذا المفظ البخارم في كتاب :التكحيد باب ما جا في دعا النبي  أمتو إل

تكحيد هلل -تبارؾ كتاال  -ركـ الحديث (.)6937

( )107ابف حجر فتح الباري شرح صحيح البخاري كتاب :الزكاة باب أخذ الصدكة مف اعغنيا

ج 3ص.359

( )108مسمـ صحيح مسمم كتاب :اإليماف باب :بياف عدد شاب اإليماف كأفضميا كأدناىا ج 1ص 63حديث ركـ (.)35
كما أخرجو البخارم في صحيحو بمفظ "اإليماف بضب كستكف شابة كالحيا شابة مف اإليماف" كتاب :اإليماف باب :بياف
أمكر اإليماف حديث ركـ ( )9ج 1ص.51

( )109مسمـ صحيح مسمم كتاب :الزكاة باب :اعبتدا في النفقة بالنفس ثـ أىمو ثـ القرابة ركـ الحديث (.)997
( )110البخارم صحيح البخاري كتاب :الزكاة باب :ع صدكة إع عف ظير غن

( )112/2بركـ ( .)1427كمسمـ صحيح مسمم

كتاب :الزكاة باب :بياف أف اليد الاميا خير مف اليد السفم كأف اليد الاميا ىي المنفقة كأف السفم ىي اآلخذة ( )717/2بركـ
(.)1034

( )111عبد الممؾ ابف ىشاـ (ت 218ق) السيرة النبوية تحقيؽ :أحمد حجازم السقا
( )112المرجع السابق .كجماؿ عبد اليادم استخلف أبي بكر دار الكفا

دار التراث الاربي ج 4ص.492

مصر ص.147-146

( )113لمارفة ما جا في مكضكع محاربة أبي بكر لممرتديف يمكف الرجكع إل  :ابف أبي شيبة في مصنفو ركـ ( .)33400كسايد
ابف منصكر في سننو ( )2/316كاسناده صحيح .كالطبرم في تاريخو ( .)378 342 330 318 316/3كابف
كثير في البداية والنياية ( .)503 482/9كالكاكدم في كتاب :الردة ( .)253كابف كدامة في المغني (.)9 8/4
كالماكردم في الحاوي ( .)212/13كابف تيمية في منياج السنة النبوية (.)349/6
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