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 الفكر املقاصدي عند إلامام أبي بكر بن العربي



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلىـــــداء
أتعبت نفسها وربتني كبيرا، و لى من حملت ىمي صغيرا، إ          

 جدتي رحمها اهلل تعالى. الطيبة  روحالألجلي، إلى 

إلى وأغدقا علي بكل نفيس، إلى من غرسا في حب العلم وطلبو،       
أبي وأمي الجميل في تربيتي وتنشئتي، والدي الكريمين  يصاحب

 حفظهما اهلل تعالى.

 إخوتي وأخص الغصن الندي قطر الندىأىلي و إلى 

 إلى األساتذ الفضالء: صالح، مسعود، منصور، عبد القادر

إلى كل من جمعتني بهم المحبة الصـادقة واألخوة الحقة، والعشرة 
 الطيبة

 ،المتواضع الجهدكل ىؤالء أىدي ىذا إلى  

 .أخوكم مالك

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شكر وتقدير
أن وفقني إلتمام وتفضل، بو علي أحمد اهلل تعالى وأشكره على ما أنعم   

 فلو سبحانو الفضل والمنة ىذا البحث الذي لم يكن لير النور لوال توفيقو 

الشكر والتقدير واالمتنان والعرفان لفضيلة  وال يفوتني أن أتقدم بجزيل   
صالح بوبشيش" لتفضلو وتكرمو اإلشراف على ىذه :"األستاذ الدكتور

 وتشجيعو الدائم ، وما قدمو من توجيهات رشيدة وآراء سديدة،طروحةاأل
  ا.فجزاه اهلل عني خير رغم كثرة أعمالو واىتماماتو،، والمتواصل

إلدارة الكلية على ما تبذلو من جهد في سبيل تقدم البحث  والشكر    
العلمي وتطويره، والرقي بو، للوصول إلى األىداف المرجوة، فاهلل نسأل 

 لها التوفيق والسداد والرشاد.

كما ال أنسى األشخاص الذين ساعدوني في الحصول على مصادر      
بكتب اإلمام أبي  خاصة ما تعلقمن قريب أو بعيد، البحث ومراجعو، 

 بكر بن العربي رحمو اهلل.
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 مقدمــة

الحمد  رب العالميف، كالصبلة كالسبلـ عمى أشرؼ األنبياء كالمرسميف، سيدنا 
كحبيبنا كمعممنا كقدكتنا محمد، كعمى آلو كصحبو أجمعيف كمف تبعيـ بإحساف إلى يـك 

 الديف، كبعد>

فإف الشريعة اإلسبلمية السمحة الغراء شريعة كاممة شاممة لقضايا المكمفيف ميما تغير 
الزماف كالمكاف، أك تعاقبت األجياؿ كتبدلت األحكاؿ، فما مف فعؿ مف أفعاؿ العباد إال كلو 

 حكـ في ىذه الشريعة.

لقد اشتمؿ كتاب ا تعالى عمى مقاصد كثيرة تحقيقا لمصالح العباد في الداريف، 
كدليؿ ذلؾ ما كرد مف نصكص دالة عمى فعؿ الخير كداعية إلى الصبلح، كناىية عف 

ساد كاإلفساد، مرغبة لما فيو النفع، مرىبة لكؿ ما فيو الضر، كىكذا سار نيج القرآف الف
 كىديو في جميع المناحي التشريعية لؤلحكاـ، سكاء تعمؽ ذلؾ بالمأمكرات أك المنييات.

كنظرا لعدـ التصريح المباشر بمقاصدية األحكاـ في كثير مف النصكص الشرعية، 
جؿ األحكاـ، فقد اىتـ عمماء األمة منذ صدر اإلسبلـ كعدـ جبلئيا بكضكح بالنسبة ل

بالكشؼ عف حقائؽ النصكص كغاياتيا كأبانكا عف أىمية فيـ عمميا كأسرارىا، كضركرة 
 فقييا كفيميا لكؿ مجتيد ناظر في النص الشرعي.

إف الناظر في تراث عممائنا كمف خبلؿ كتبيـ ليجد أف البعد المقاصدم كاف حاضرا، 
مفكف فيما بينيـ في األخذ بو بيف مكثر كمقؿ، كىذا ربما راجع لطبيعة غير أنيـ مخت

 النازلة أك الكاقعة كالمنيج المتبع في االستدالؿ كاالستنباط.

كمف العمماء الذيف سعكا ىذا المسعى كحضر المنحى المقاصدم في اجتيادىـ الفقيي 
نجد كبل مف>" فصدم بؿ كانكا نكاة البحث المقا ،كفتاكييـ كأقضيتيـ أكثر مف غيرىـ
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الحكيـ الترمذم، كاإلماـ الجكيني، كأبي حامد الغزالي، كالعز بف عبد السبلـ،  كشياب 
 الديف القرافي، كشيخ اإلسبلـ ابف تيمية،  كتمميذه ابف القيـ، كصكال إلى اإلماـ الشاطبي.

اشتير بغزارة عممو كعمؽ إماـ فقيو كقد برز ضمف الرعيؿ األكؿ مف عمماء األمة 
فقيو، كسعة فيمو، بؿ لكحظ في تراثو الفقيي البعد المقاصدم مف خبلؿ ترجيحاتو 

 الفقيية، كتعميبلتو المبنية عمى جمب المصالح كدرء المفاسد.

ق"، الذم 765ق ػ :68إنني أقصد بو اإلماـ المجتيد أبك بكر بف العربي المالكي " 
لما كاف ليا مف قيمة عممية ذاع صيتو في األندلس كالمغرب كشاعت تصانيفو في األفؽ 

 كفكرية جمعت بيف المنقكؿ كالمعقكؿ، كلما احتكتو كتاباتو مف أسرار كمقاصد.

لقد استميـ اإلماـ أبك بكر ابف العربي اإلشبيمي مميزات الفقو المالكي فانبرل لدراستو، 
 كطمب الرحمة مف أجمو، حتى صار عمما بارزا كفقييا مجتيدا، فحمؿ راية المذىب كنظر
في أصكلو، كألؼ فيو مؤلفات عدة في األصكؿ كالفقو كالتفسير كشرح الحديث كغيرىا، بؿ 
بمغت بو العناية إلى أف اتسمت جؿ مؤلفاتو بسمة التأصيؿ كالتقعيد، سالكا مسمؾ التجديد، 
بؿ إنو كاف فقييا مقاصديا لو لمحات كنظرات في ىذا الفف مطبقا ذلؾ عمى الفركع الفقيية 

 ا، جاعبل مف المقاصد معيارا لبياف األحكاـ مف النصكص الشرعية.تطبيقا دقيق
كلما كاف ىذا حاؿ عمماء األمة األفذاذ كاف كاجبا أف نقؼ مع ما كتبكه  كألفكه حتى 
يتبيف لنا ربط ماضينا بحاضرنا، كمعرفة مدل عمؽ امتدادنا الفكرم كالعممي، كالتأكيد 

 عمى انتمائنا الحضارم. 
لمقاصدم عند اإلماـ أبي بكر بف العربي المالكي مف خبلؿ ما نثره إف دراسة الفكر ا

، بؿ  في كتبو المتعددة ليعطينا صكرة أكضح عف حقيقة اإلماـ كسعة تبحره في شتى العمـك
يعطينا الصكرة الحقيقية لبلجتياد الفقيي في ظؿ تمؾ الكقائع كالنكازؿ التي عاشتيا األمة 

ىػ، كظيكر دكيبلت عدة متناحرة عمى 644ية سنة كالتي تميزت بسقكط الخبلفة األمك 
 السمطة كالحكـ. 
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لقد كاف اختيارم البف العربي المالكي رغبة في معرفة ىذا العمـ الفذ أكبر، كطمكحا 
راكدني منذ سنكات، حيف قمت ببحث حكؿ القكاعد األصكلية في كتابو" القبس" كأعجبت 

ع ما يزخر بو مف نظرات مقاصدية بحسف تأصيمو لقكاعد المذىب مع حسف التكجيو، م
األمر الذم كشؼ لي عف تميز ىذا اإلماـ، األمر الذم حفزني أكثر لدراسة ىذا الجانب 

 في تراثو الفقيي.
لقد الحظت أثناء مطالعتي لما كتبو ىذا العالـ المجتيد كما تركو مف تراث حضكر 

ـ ذكر اسمو مف طرؼ البعد المقاصدم في كؿ كتبو عمى كثرة تنكعيا، مع استغراب لعد
الباحثيف المعاصريف ضمف الذيف تحدثكا عف المقاصد رغـ أف إشاراتو في ذلؾ كاضحة 

 جمية.
مف ىنا جاءت فكرة اختيار ىذا المكضكع بعدما تبيف لي في حدكد ما تكصمت إليو 
بعد البحث كاالطبلع عدـ كجكد دراسة عممية أكاديمية تناكلت المكضكع بما يستحؽ مف 

 كدراسة.بحث 
كىي دراسة أحسبيا جديدة في المكضكع عف اإلماـ، خاصة كأف الكثير مف الباحثيف 
تطرقكا إلى دراسة جكانب أخرل ليا تعمؽ بتفسيره أحكاـ القرآف، كاستخراج القكاعد الفقيية 

 مف كتابو القبس، كتحقيؽ بعض كتبو.
 الدراسات السابقة:

المقاصد كتعددت الدراسات في ذلؾ، كما تـ لقد بحث الكثير مف المعاصريف مكضكع 
التطرؽ إلى دراسة الفكر المقاصدم أك نظرية المقاصد بشكؿ أكسع لدل بعض العمماء 
كالجكيني كالغزالي كالشاطبي كالعز ابف عبد السبلـ كالقرافي كابف تيمية كابف القيـ 

يحظ بمثؿ ىذه  كالدىمكم كابف عاشكر كمحمد رشيد رضا، غير أف اإلماـ ابف العربي لـ
الدراسة الميـ إال بعض اإلشارات إليو في بعض الدراسات أك ذكر بعض الممحات التي 

 تناكليا في كتبو بصفة عامة دكف تفصيؿ.
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عبلكة عمى ذلؾ فقد خمت تمؾ الدراسات المعاصرة مف بياف كثير مف النظر 
ىذا العمـ بدراسة المقاصدم الذم امتاز بو اإلماـ ابف العربي، فاحتاج ذلؾ إلى إفراد 

مستقمة مع االستفادة طبعا مما كتبو بعض الباحثيف مف األساتذة الكراـ حكؿ فكر اإلماـ 
دكف أف نبخسيـ جيدىـ، ألف الغرض كاحد كىك تقديـ مكضكع يمـ بفكر اإلماـ كعبلقتو 

 بفف المقاصد كمدل اعتماده عمييا في اجتياده الفقيي.

ساىمات التي تكممت عف بعض الجكانب لكف ال بد مف اإلشارة إلى بعض الم
 المقاصدية عند اإلماـ، منيا>

 ػ مقاصدية التشريع اإلسبلمي،آراء أبي بكر بف العربي نمكذجا، رياض الجكادم.
ػ لمحات في الفكر المقاصدم عند ابف العربي، نكار بف الشمي، كىك عبارة عف بحث 

 ة، الجزائر.، جامعة قسنطين4009، 24منشكر في مجمة المعيار، عدد 
كما عممت مؤخرا بأف ىناؾ بعض الدراسات التي تناكلت الجانب المقاصدم عند 

 اإلماـ، منيا>
ػ مقاصد الشريعة عند ابف العربي، عبد العظيـ مجيب، رسالة دبمـك الدراسات العميا، كمية 

 ـ.4;;2اآلداب كالعمـك اإلنسانية، المغرب، 
تفسير أحكاـ القرآف، الدكتكر زىير ىاشـ رياالت، ػ التفسير المقاصدم عند ابف العربي في 

 ، جامعة اليرمكؾ، األردف.4022كىي عبارة عف رسالة دكتكراه تـ مناقشتيا سنة 
كىذه الدراسات لـ يتسف لي النظر فييا، كلـ أقؼ عمييا، عدا البحث المنشكر في 

 مجمة المعيار الذم استرشدت بو في بعض المباحث.
 إشكالية البحث:

تيار ىذا المكضكع لبحثو في رسالة دكتكراه إنما كاف نتيجة تساؤالت عدة ظمت إف اخ
تراكدني خاصة بعدما قرأت أجزاء عدة مف كتبو، كرأيت فييا كثيرا مف اإلشارات 
المقاصدية، كبالرغـ مف ذلؾ فإنو حيف ننظر إلى تاريخية المقاصد فبل تكاد تجد ذكرا البف 
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ختصاص، فكنت أصبك إلى إيجاد أجكبة ليا تكشؼ العربي مف طرؼ الباحثيف أىؿ اال
 الغمكض كتزيؿ اإلبياـ، كمف ىذه التساؤالت>

ىؿ كاف لئلماـ ابف العربي تصكرات نظرية كاضحة يمكف أف ترتقي لتككف فكرا ػ1
مقاصديا، أـ أف ما ىك مبثكث في كتبو مجرد أفكار مشتتة ال يمكف أف تنتظـ في إطار 

 نظرية مقاصدية متكاممة ؟
ذا كاف لئلماـ ابف العربي تمؾ النظرات المقاصدية فمف أيف استمدىا ؟، كما ىي  ػ2 كا 

الركافد التي أسيمت في بمكرة فكره المقاصدم؟ كىؿ يمكف نظميا كجمعيا في إطار شامؿ 
 كمتكامؿ؟ 

 ما ىي سمات الفكرة المقاصدية عند ابف العربي، ككيؼ كظفيا في اجتياده الفقيي؟ ػ3
 ىدؼ البحث:

اإلجابة عف تمؾ التساؤالت ىك أىـ ىدؼ قصدت إلى تحقيقو، ذلؾ أف جمع إف 
عناصر الفكر المقاصدم عند اإلماـ ابف العربي في إطار منتظـ يعد إنجازا ذك أىمية 

 بالغة ألنو يكشؼ عف مساىمتو في بناء صرح المقاصد في بداية التقعيد ليا.
 كيمكف إجماؿ ذلؾ في األىداؼ التالية>

 ما كتبو اإلماـ في بحث متكامؿ يكشؼ حقيقة التصكرات المقاصدية عنده.جمع كؿ  ػ1
عطاءه حقو مف البحث، كىذا فيو رد لبعض مف  ػ2 إبراز مكانة اإلماـ العممية كالمعرفية كا 

بخسو حقو في ىذا المجاؿ، عمى الرغـ مف أف عددا مف الذيف أسيمكا في عمـ المقاصد 
 كتاباتيـ كابف رشد، كالشاطبي كغيرىـ.استفادكا منو كجعمكه مرجعا ليـ في 

كما أف الكقكؼ عمى ما كاف لئلماـ مف عبلقة كثيقة بفقو الكاقع كعممو قاضيا كمفتيا  ػ3
جعمو يعرؼ النكازؿ كالمستجدات، كىذا سبيؿ داع إلى إعماؿ مقاصد الشريعة كتكظيفيا 

 التكظيؼ الحسف بما يتكافؽ مع مصمحة المكمؼ دكف إخبلؿ بالنص.
كليذه الدراسة أثر في تقديـ بحث جديد مف المباحث التي ليا صمة كارتباط بالمقاصد  ػ4

كلك عمى استحياء، ألنو يحذكنا أمؿ في إجالة يد البحث كالتمحيص كالتحقيؽ في مكركثنا 
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الفقيي المالكي كاستنياض اليمـ الستكماؿ البناء، خاصة في زمف بدأنا نفقد فيو مرجعيتنا 
 ة التي تجذرت في ببلد الغرب اإلسبلمي.الفقيية المالكي

 منيج البحث كطريقة كتابتو:
إف المنيج الذم اتبعتو في ىذه الرسالة فرض نفسو بنفسو، ذلؾ أف دراسة تراث ابف 

العربي يتطمب اتباع المنيج االستقرائي كالتتبع لكؿ ما كرد مف إشارات اإلماـ أبك بكر ابف 
ة تبكيبيا كترتيبيا كالقياـ بتحميميا كاستنباط ما لو مقاصدية، تنظيرا كتطبيقا، ثـ محاكل

 عبلقة بالمكضكع كمقارنتيا بغيره مف عمماء المقاصد .
كلذا فالمنيج المتبع في إعداد ىذه الرسالة ىك منيج يجمع بيف عدد مف القكاعد كىي> 

 االستقراء كالتحميؿ كاالستنباط، كأحيانا المقارنة.
في كتابة بحثي فقد تمثمت في جممة مف الخطكات أما الطريقة التي سرت عمييا 

 أذكرىا فيما يمي>
 ػ عزك اآليات القرآنية إلى مكاضعيا مف المصحؼ مع كتابتيا بركاية كرش عف نافع.2
ػ تخريج األحاديث النبكية مف كتبيا األصمية مع ذكر الباب كالكتاب كالفصحة، مع 4

 حديث صحيحا.االكتفاء بذكر الصحيحيف في حالة ما إذا كاف ال
 ػ اعتماد المصادر كالمراجع األصمية في عزك النصكص خاصة ما تعمؽ بأقكاؿ اإلماـ.5
ػ سعيت إلى اإلكثار مف األمثمة في بعض المسائؿ كخذا لتقريب الصكرة المقاصدية 6

 المتعمقة بالمكضكع.
الترجمة ػ ترجمت لؤلعبلـ الكاردة في البحث ككذلؾ الذيف ليـ عبلقة بالمقاصد، مع عدـ 7

 لمصحابة الكراـ كاألئمة الفقياء كىذا لشيرتيـ.
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 خطة البحث:  
لقد فرضت المادة العممية التي قمت بجمعيا ككذا المنيجية المتبعة في إعداد ىذه 
األطركحة تقسيـ البحث إلى مقدمة كخمسة فصكؿ، كالفصؿ إلى مباحث، كالمبحث إلى 

ة العممية المتكفرة لكؿ مكضكع، فكاف األمر مطالب كالمطمب إلى فركع، كذلؾ حسب الماد
 عمى النحك التالي>

 المقدمة 
كقد تكممت فييا عف إشكالية البحث كأىميتو، كأىدافو، كالدراسات السابقة كالخطة      

 المتبعة 
 الفصؿ األكؿ 
كتناكلت فيو التعريؼ باإلماـ أبي بكر ابف العربي كنشأة عمـ المقاصد، فتحدثت في      

األكؿ عف عصر اإلماـ كحياتو كأثاره، كحددت في المبحث الثاني مكقع اإلماـ المبحث 
 ابف العربي في مسار الفكر المقاصدم  

  :الفصؿ الثاني 
كقد خصصتو لمحديث عف الفكر المقاصدم عند اإلماـ ابف العربي ركافده مبلمحو      

، أما المبحث الثاني فكاف مالمقاصدالفكر كمرتكزاتو، فكاف المبحث األكؿ حكؿ ركافد 
تعرضت لمحديث عف المرتكزات التي اعتمد الثالث كفي حكؿ مبلمح الفكر المقاصدم، 

 عمييا اإلماـ في البناء المقاصدم .
  :الفصؿ الثالث 
لمفكر المقاصدم عند ابف العربي، فقسمتو إلى  جانب النظرمكقد أفردتو لدراسة ال     

، الطرؽ التي يتعرؼ بيا عمى مقاصد الشريعةمباحث ثبلثة، تناكلت في المبحث األكؿ 
الثالث تناكلت المبحث ، كفي تقسيمات المقاصد عند اإلماـأما المبحث الثاني فكاف حكؿ 

 .  تطبيقات حفظ المقاصد الضركرية
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  الرابعالفصؿ : 
 ناكلتحيث ت، كالذم كاف حكؿ منيجية االجتياد المقاصدم عند اإلماـ ابف العربي     

، أما المبحث الثاني مفيـك االجتياد المقاصدم كأسسو عند اإلماـفي المبحث األكؿ 
 في األحكاـ الفقيية. المكمؼالشارع ك قصد مراعاة فتناكلت فيو 

  :ذا البحث.كفييا ذكر أىـ النتائج المتكصؿ إلييا في ىالخاتمة 
 صعكبات البحث:

ىذا كأشير أخيرا إلى أف إعداد ىذا البحث لـ يكف باألمر السيؿ اليسير، فقد كمفني 
جيدا مضنيا ككبيرا، كلقيت في سبيؿ إنجازه عددا مف الصعكبات التي يستحي الباحث 

 بذكرىا لكنو أمر ال بد منو، أذكر منيا>
مجمدا  47المطبكعة كالتي بمغت أزيد مف كثرة تراث ابف العربي، فكتبو المتداكلة ك ػ 1

استغرقت كقتا كبيرا لقراءتيا كتتبع ما كرد فييا، خاصة بعد صدكر الطبعة المتعمقة بكتابو 
مجمدات ضخمة كالتي لـ أحصؿ عمييا إال في  :0المسالؾ شرح مكطأ اإلماـ مالؾ في 

 اآلكنة األخيرة.
يا إال عف طريؽ االنترنت، كلكنيا لـ ىناؾ بعض الكتب التي لـ أتمكف مف الكصكؿ إلي ػ2

 تكف بالصكرة التي يمكف األخذ منيا.
نما ىي مبثكثة في كؿ  ػ3 أف فكرة المقاصد عند اإلماـ ال يمكف الكقكؼ عمييا بسيكلة كا 

كتبو، كىذا ما حتـ عمي قراءة كؿ تراثو مف أجؿ جمع ىذه النظرات كاألفكار المقاصدية، 
كال شؾ أنو ال يدرؾ ىذه الصعكبة إال مف كجد نفسو ممزما بقراءة تراثو كامبل، فضبل عف 

 التي ليا عبلقة بمكضكع البحث. قراءة بعض المراجع
عممي في اإلدارة منعني مف التفرغ التاـ لمبحث، كأبعدني أحيانا عف الجك العممي ػ 4

 خاصة االتصاؿ بالمكتبات الجامعية التي تسيؿ عمى الباحث بحثو.
كمع كؿ ىذا فقد يسر ا تمؾ الصعكبات، ككفؽ إلى إنجاز ىذا البحث ، فمو سبحانو 

 كالمنة عمى تكفيقو في البدء كالختاـ. كتعالى الحمد 
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 الفصل األول
 التعريف باإلمام وبعلم المق اصد

 تمهيد
إف حياة اإلماـ أبك بكر ابف العربي حافمة باألحداث، فبل يمكف أف      

نستجمعيا في بضعة أسطر أك صفحات، لكف ضركرة المكضكع يقتضي أف 
، حيث ركزت عمى العصر بالبحثنقتصر عمى أىـ الجكانب التي ليا عبلقة 

ترعرع فيو كما ميزه مف أحداث، كما تـ التركيز عمى رحمتو التي الذم كلد ك 
تحدث عنيا كالتي كانت نافعة لو خاصة لقاؤه مع عدد كثير مف عمماء عصره 
الذيف أسيمكا في تككينو العممي، إضافة إلى كتبو المتميزة التي تعد إثراء 

يضا تترجـ فكره كآراءه الفقيية كاألصكلية كالمقاصدية، لممكتبة اإلسبلمية كىي أ
كالتي تبيف مدل اىتمامو بمقاصد الشريعة خاصة إذا عممنا بأف جؿ اجتياداتو 

 الفقيية مبنية عمى إعماؿ ركح النص.
ف كاف لئلماـ نزعة مقاصدية إال أنو لـ يعف بتحديد مفيـك المقاصد       ىذا كا 

بقدر ما كاف ميتما بإعماؿ مقصدية التشريع أك إظيار مسالؾ الكشؼ عنيا، 
 في اجتياده الفقيي.

 >يفكقد قسمت ىذا الفصؿ إلى مبحث     
 المبحث األكؿ: مدخؿ إلى عصر اإلماـ أبي بكر بف العربي كحياتو

  مكقع اإلماـ ابف العربي مف الفكر المقاصدم  المبحث الثاني: 
 
 
  
 

       
 



 أبي بكر ابف العربي الفكر المقاصدم عند اإلماـ

 

03 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األولالمبحث  

 مدخل إلى عصر اإلمام أبي بكر بن العربي وحياتو

 المطمب األكؿ: عصر اإلماـ أبي بكر بف العربي
 الفرع األكؿ: الحالة السياسية

 الفرع الثاني:الحالة العممية كالثقافية
 المطمب الثاني: حياة اإلماـ أبي بكر بف العربي

 الفرع األكؿ: نسبو كمكلده
 طمب العمـالفرع الثاني:نشأتو كرحمتو في 

 الفرع الثالث: آثاره ككفاتو كأقكاؿ العمماء فيو
 المطمب الثالث: العكامؿ المؤثرة في ابف العربي كمعالـ شخصيتو

 الفرع األكؿ: العكامؿ المؤثرة في ابف العربي
 الفرع الثاني: معالـ شخصية اإلماـ ابف العربي
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 مدخؿ إلى عصر اإلماـ أبي بكر بف العربي كحياتو: األكؿالمبحث 
 المطمب األكؿ: عصر اإلماـ أبي بكر بف العربي

 الحالة السياسيةالفرع األكؿ: 
إف اإلنساف بطبعو كليد بيئتو، فيك يتأثر بما حكلو كيتفاعؿ مع ما يحدث أمامو      

إيجابا أك سمبا، كما دمنا نتحدث عف اإلماـ ابف العربي االشبيمي المعافرم األندلسي فبل 
لقاء الضكء عميو كلك شيئا يسيرا ألنو بطبي عة بد مف معرفة الكاقع الذم كاف يحيط بو، كا 
 الحاؿ يؤثر بشكؿ ما في حياتو الشخصية كتككينو العممي الذم سيفرز عنو إنتاج ما.

كاألندلس المفقكدة غنية بتاريخيا كحضارتيا، عاشت فترات حرجة خاصة خبلؿ      
القرف الخامس كالسادس اليجرم، نتيجة ظركؼ سياسية معينة، فابف العربي عاصر ثبلث 
دكؿ كانت حاضرة اإلسبلـ في األندلس، كىي دكلة أفكؿ عصر ممكؾ الطكائؼ، كنياية 

 المكحديف في آخر حياتو. دكلة المرابطيف، كما شيد قياـ دكلة
لكف لف تككف دراستي تاريخية كذكر ما حدث في عصر اإلماـ بكؿ تفاصيمو، ألني      

سأقتصر عمى ذكر الناحية السياسية في ذلؾ العصر، كألنيا غالبا ما تؤثر في الناحية 
تحصيؿ العممية كالثقافية كالدينية، كألف الشعكر باالستقرار كاألمف يييئ الجك المناسب لم

عماؿ الفكر كالنظر كاالجتياد عكس ما يحدث حينما يككف الجك السائد عمى  العممي كا 
كاقع الحياة ىك الظمـ كاالضطياد كالفكضى، كلذلؾ فقد شيد اإلماـ ىذه المرحمة بكؿ ما 

 فييا مف أحداث ككقائع.
منذ نياية القرف الرابع اليجرم، بدأ الضعؼ يستشرم في حكـ بني أمية حيث انتيى      

ىػ، ككنتيجة لذلؾ انقسمت األندلس إلى مجمكعة  644األمر بسقكط الخبلفة األمكية سنة 
مف اإلمارات الصغيرة المتطاحنة كالمتقاتمة سميت بمماليؾ الطكائؼ. فشجع ىذا الكضع 

ؾ المسيحية،كشرعت في التكسع عمى حساب المسمميف كأدل إلى عمى تكحد بعض الممالي
 ىػ.:69احتبلؿ مدينة طميطمة عاـ 
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 1أكال: عصر ممكؾ الطكائؼ

لما أعمف  ىػ 422 بدأت بحدكد عاـ األندلس ىي فترة تاريخية في ممكؾ الطكائؼ     
سقكط الدكلة األمكية في األندلس، مما حدا بكؿ أمير مف  أبك الحـز بف جيكر الكزير

 ، كنشأت بيـ أمراء األندلس ببناء دكيمة منفصمة، كتأسيس أسرة حاكمة مف أىمو كذكيو
  .دكيبلت كمماليؾ أشيرىا دكلة بني عباد

نظاـ الحكـ  تميز أيضا كنظرا لما تميز بو عصر ممكؾ الطكائؼ مف عدـ استقرار ل     
بأّنو عصر االضطرابات كالفكضى كالفتف، ككانت فرصة سانحة لكي يقّكل شأف 
النصارل، كخاصة عندما كاف يستعيف بيـ ممكؾ الطكائؼ في صراعاتيـ مع بعضيـ 

 .2البعض، بؿ ككانت تفرض إتاكات عمى بعض اإلمارات التي تطمب المساعدة

لقد عاصر اإلماـ بعضا مف دكؿ الطكائؼ التي كانت قائمة في ذلؾ الكقت كىي      
دكلة بني عباد باشبيمية، حيث كلد كنشأ أثناء حكميا، كما شيد سقكطيا عمى يد 

 عاما. 28ىػ، كلـ يبمغ مف العمر يكميا إال 6:6المرابطيف سنة 
كؾ الطكائؼ كتمرد كؿ طائفة كما عرؼ ىذا العصر كثرة الخبلفات السياسية بيف مم     

 عف الدكلة األـ، األمر الذم كاف سببا في تمزقيا كسيكلة سقكطيا في يد عدكىا.
 ىػ"541ىػ إلى 484ثانيا: عصر دكلة المرابطيف " مف

كالمرابطكف اسـ يطمؽ عمى تمؾ الجماعة التي نشأت في ببلد القيركاف بالمغرب      
ة كأعمنكا فييا رباطيـ لمجياد في سبيؿ ا، اإلسبلمي، حيث عكفكا عمى تمة أك ربك 

 .  3فجاءت ىذه التسمية مف ىذا الفعؿ
كلد القاضي أبك بكر ابف العربي أكاخر القرف الخامس اليجرم، أم في سنة 

ىجرية، كفي ظؿ بداية قياـ دكلة المرابطيف، كقد كاف الكاقع ينذر بتفكؾ ىذه الدكلة، :68
                                                           

 .46ص 0;;2ػ اشبيمية في القرف الخامس اليجرم، صبلح خالص، دار الثقافة لمطباعة كالنشر الطبعة األكلى1
عكاد،دار ػ البياف المغرب في أخبار ممكؾ األندلس كالمغرب، أحمد بف محمد ابف عذارل المراكشي، تحقيؽ> بشار 2

 .4:0ص 7، أنظر> كفيات األعياف، ابف خمكاف، ج6;2ص 5،ج 4025الثقافة بيركت لبناف، الطبعة األكلى 
 .9;ـ، ص2:94ػ سراج الممكؾ، الطرطكشي أبك بكر، دار المطبكعات العربية، مصر، طبع سنة 3

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/422_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/422_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D9%85_%D8%A8%D9%86_%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D9%85_%D8%A8%D9%86_%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%B1
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ة فيما بينيا، نتيجة الصراعات المتزايدة بيف تمؾ الدكيبلت أم دكلة ممكؾ الطكائؼ المتناحر 
التي كانت تقـك عمى أشبلء بعضيا البعض، كقد بمغت الدكلة األـ ػ العباسية ػ مرحمة 

 الضعؼ كاالنحبلؿ كلـ يعد ليا كجكد أك كياف سكل الذكر عمى األلسف.
ىذه  1حـز يصؼ اإلماـ ابف ،كفي ظؿ ىذا الكاقع تدىكرت األكضاع في األندلس

الفترة فيقكؿ>" فضيحة لـ يقع في العالـ إلى يكمنا مثميا، أربعة رجاؿ في مسافة ثبلثة أياـ 
في مثميا كميـ يتسمى بأمير المؤمنيف، كيخطب ليـ بيا في زمف كاحد كىـ خمؼ 

، كانيارت الدكلة األمكية التي كانت تحكميا، كطمع فييا الطامعكف 2الحصرم باشبيمية"
مارات مستقمة عف بعضيا البعض،  كالمتربصكف، خاصة بعد ما قسمت إلى دكيبلت كا 

تكجتيا النعرات العصبية، األمر الذم أدل إلى االستغاثة بالمرابطيف كبمؤسسيا يكسؼ بف 
تاشفيف، ككاف السبب الرئيسي ىك المشاركة كالدعـ في معركة الزالقة، حيث أف النصارل 

الطكائؼ، فما كاف مف ابف عباد إال  استحكذكا عمى جزء كبير مف دكيبلت ممكؾ
كسار لو  ت في عز التأسيس، فاستجاب األميرخاصة كأف دكلتو الفتية كان بواالستنجاد 
 ىػ. ;69الزالقة ككاف النصر فييا حميؼ المسمميف  معركةفي  يابجيشو كالتق

مى كاف ليذه المكقعة األثر الكبير فيما بعد، حيث فتحت أبكاب األندلس كتـ القضاء ع
حكـ الطكائؼ، األمر الذم أبقى المسمميف باألندلس قركف عدة، شيدت ازدىار الحياة في 

>" كحيف ممؾ يكسؼ بف تاشفيف 3جميع المياديف العممية كالثقافية، كفي ىذا يقكؿ المراكشي
أمير المسمميف جزيرة األندلس كأطاعتو بأسرىا، كلـ يختمؼ عميو شيء منيا، عد يكمئذ 

                                                           
> ىك عمي بف أحمد بف سعيد بف حـز األندلسي القرطبي، أديب كلغكم كأص1 كلي كمحدث كحافظ، لو شدة ػ ابف حـز

عمى مخالفيو، تزعـ المذىب الظاىرم كدافع عنو، لو كتب عدة منيا> اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ، كالمحمى في الفقو، 
، ;;4ص 5ىػ. أنظر> شذرات الذىب ج678كطكؽ الحمامة، الفصؿ في الممؿ كاألىكاء كالنحؿ، كغيرىا، تكفي عاـ

 .465ص 2الفتح المبيف ج
، تحقيؽ إحساف عباس، طبع المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر بيركت، لبناف، الطبعة الثانية رسائؿ ػ 2 ، ;:;2ابف حـز
 .9;ص 4ج
عاصر دكلة  مؤرخ كأديب، ىػ 581المراكشي> ىك محيي الديف عبد الكاحد بف عمي التميمي المراكشي كلد عاـػ 3

المكحديف. كتعمـ بفاس كباألندلس. ثـ رحؿ إلى مصر. كحج في سنة. ككانت لو جكلة في بعض بمداف المشرؽ. كألؼ 
نظر> مقدمة تحقيؽ كتابو المعجب، صبلح الديف ق، أ869كتابو "المعجب في تمخيص أخبار المغرب، تكفي عاـ

 اليكارم.

https://ar.wikipedia.org/wiki/581_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B1%D8%AE
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، كاستحؽ اسـ السمطنة، كتسمى ىك كأصحابو بالمرابطيف، كصار ىك في جممة الممكؾ
 .1"و مف المعدكديف في أكابر الممكؾكابن

األىـ في ىذا كمو أنو كبعد ىذه االنتصارات قاـ يكسؼ بف تاشفيف بتكميؼ كالد      
اإلماـ ابف العربي بنقؿ رسالة إلى الخميفة العباسي يطمب فييا الكالية عمى المغرب 

 كاألندلس، فحصؿ عمييا، ككاف ىذا أكؿ اتصاؿ بيف األندلس كالخبلفة العباسية ببغداد.
مرابطيف إسياما كبيرا في حفظ ىيبة الدكلة المسممة فتقكت أركانيا لقد أسيمت دكلة ال     

عيد ممكؾ  فيكىابيا أعداؤىا، كصارت المنقذ مف الخطر الصميبي الذم تربص بيا 
الطكائؼ، فالمرابطكف ىـ مف كحد المغرب اإلسبلمي مف الناحية السياسية كالدينية، 

األمة كفقياءىا ىـ مف أفتكا لؤلمير  كقضكا عمى التمزؽ السياسي كالمذىبي، بؿ إف عمماء
 .2يكسؼ بف تاشفيف بجكاز خمع ممكؾ الطكائؼ كقتاليـ إف لـ يستجيبكا لو

خمفو ابنو عمي بف يكسؼ الذم كاف سيرة  ،ىػ 700سنة ة يكسؼ بف تاشفيف كفا بعد
كالده، يقكؿ عنو عبد الكاحد المراكشي في تاريخو>" كلقد جرل عمى سنف أبيو في الجياد 

خ افة العدك كحماية الببلد، ككاف حسف السيرة، جيد الطكية، نزيو النفس، بعيدا عف كا 
الظمـ، كاف إلى أف يعد في الزىاد كالمتبتميف، أقرب منو إلى أف يعد في الممكؾ 

 .3.."كاشتد إيثاره ألىؿ الفقو كالديفكالمتغمبيف، 
 ىػ 541ثالثا:عصر دكلة المكحديف 

لككف أتباعيا  "،المكحديف" >كأطمؽ عمييـ تسميةرت محمد بف تكمأسست عمى يد      
 . ا تكحيد كانكا يدعكف إلى

الذم ينحدر مف صمبو  عبد المؤمف بف عمي كبعده محمد بف تكمرت قاد     
مف  العقيدة أتباع حركة دينية متشددة، ككاف يدعكا إلى تنقيةكىـ المكحديف،  أمراء

                                                           
.اعتى بو> صبلح الديف اليكارم، طبع المكتبة :44ػ المعجب في تمخيص أخبار المغرب، عبد الكاحد المراكشي،ص1

 .4008العصرية، الطبعة األكلى سنة 
 ، 595ص 6، جالتممساني ب في غصف األندلس الرطيب، المقرمػ نفح الطي2
 .452في تمخيص أخبار المغرب، عبد الكاحد المراكشي، ص ػ المعجب3

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%B1%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%B1%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%8A%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%8A%D8%AF%D8%A9
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كأطمؽ دعايتو ضدىـ، كاشتغؿ بتشكيو  ، المرابطيف الشكائب، كما دعا إلى محاربة
تيـ إلى التجسيـ، كما ذلؾ إال سعيا صكرتيـ، كاتياميـ بالمركؽ مف الديف ممصقا بيـ دعك 

أف يستحكذ  عبد المؤمف منو لنزع السمطة منيـ كجعميا في يده كاستطاع خميفتو
اتجو  ، كبعد ىذا االنتصارالمرابطيف عمى اءقضالك  ،كاألكسط المغرب األقصى عمى
مكانو فاستكمؿ سياسة  يكسؼ تكلى ابنو كبعد كفاتوكعمؿ عمى تقكيتيا،  األندلس إلى

 ، كبعث إلييا بالجيكش كتقكية إماراتيا. األندلس أبيو، ككطد نفكذه في
كمع ظيكر مشاكؿ داخمية بدأت تنخر جسـ الدكلة المرابطية، كبداية إعادة التشكيؿ 

كاف ىذا ىك ت عمى األراضي التابعة لممرابطيف، لمقكل المسيحية كاستئنافيـ اليجما
امت في قرطبة كفاس المؤشر عمى قياـ دكلة المكحديف خاصة بعد الثكرات التي ق

التي تـ فييا قتؿ أمراء المرابطيف مف طرؼ قادة المكحديف، كبذلؾ سقطت ك كمراكش، 
 الدكلة المرابطية كحكـ المكحدكف األندلس كالمغرب.

الممقب  أبك يكسؼ يعقكب بمغت الدكلة المكحدية أكجيا في عيد أبك يعقكب ثـ
كسياسيا قديرا  ككاف قائدا ماىرا ،بالدكلة عمميا كثقافيا بالمنصكر كعمؿ عمى النيكض

 استطاع بناء العديد مف المدف الجديدة كالجكامع كتشجيع الثقافة كالحياة العممية.

ي انتشرت في عيد دكلة كشيد عصره حركة إصبلح اجتماعي، فحارب المنكرات الت     
نزاؿ العقكبة عمى شاربييا، ككاف حريصا عمى أف فالمرابطي ، كاشتد في محاربة الخمر كا 

 .الصمكات في مكاقيتيا، كأف تجمع الزكاة كتصرؼ في مصارفيا الشرعيةتقاـ 

كاف عبد المؤمف إلى جانب براعتو اإلدارية كالعسكرية، فقييا حافظا لمحديث، متمكنا      
في النحك كالمغة كاألدب، محبا ألىؿ العمـ، ال يعرؼ عنو ميؿ إلى الميك، بؿ كاف جادا 

 عمى الديف، متحمسا لكؿ ما يصمحو.كافر العقؿ، مسمما شديد الغيرة 

كابف العربي شيد قياـ ىذه الدكلة لكف لـ يعش في أكنافيا كثيرا حيث تكفي بعد      
 قياميا بسنتيف كما تشير إلى ذلؾ الركايات التاريخية.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D9%8A%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8_%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D9%8A%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8_%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D9%8A%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8_%D8%A8%D9%86_%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D9%8A%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8_%D8%A8%D9%86_%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
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 كالثقافيةالفرع الثاني: الحالة العممية 
تيف ىما> الدعامة الدينية كما رأينا فإف دكلة المرابطيف قامت عمى دعامتيف أساسي     

كاألخبلقية، كذلؾ بيدؼ نشر اإلسبلـ كتثبيت الجياد، كالدعامة السياسية التي مف خبلليا 
تـ القضاء عمى الظمـ كالطغياف، كمياجمة النظـ السياسية القائمة عمى المذىبية كالمتمثمة 

 في ممكؾ الطكائؼ.
اىتماـ  طية كاف ىك العمـ، لذلؾ كافلمرابإف األساس الذم انطمقت مف دعكة الدكلة ا     

ككاف اىتماميـ بالعمـ كالعمماء لو ميزة  ،ميزة خاصة سيما في المجاؿ الفقييسبلطينيا ذا 
 خاصة كالدليؿ عمى ذلؾ تمؾ النزعة الفقيية التي كاف يتمتع بيا عبد ا بف ياسيف

 المؤسس الركحي لدكلة المرابطيف.
ممف أسيـ في  كغيره 1القاضي عياضككما شيدت ىذه الحقبة بركز عدة عمماء      

 إلى حاضرة األندلس. يـالحركة العممية الفقيية، خاصة بعد تكافد عدد من
ذا كانت ىذه ىي حاؿ دكلة المرابطيف مف الناحية السياسية فإنو بدكف شؾ سيؤثر       كا 

ا ما أكده المراكشي في تاريخو حيف عد ابف تاشفيف ذلؾ عمى الناحية العممية كالثقافية كىذ
مف الزىاد كالمتبتميف، ككيؼ كاف يؤثر أىؿ العمـ كالديف في مجمسو، كيستشيرىـ في 

 قضايا األمة حرصا منو عمى ما يعكد بالنفع كالمصمحة عمى الرعية .
ف كعمى الرغـ مف الفتف كاالضطرابات التي سادت عصر ممكؾ الطكائؼ في القر      

، إال أف الجانب العممي استطاع أف بػسبب االنقساـ، كاختبلؼ الرأم الخامس اليجرم
يخطك خطكات إيجابية، حتى أنو عرفت ىذه الفترة بفترة االزدىار الثقافي كاألدبي كالعممي 

 التي احتضنتيا قصكر األمراء كالممكؾ .  

                                                           
ػ القاضي عياض> ىك عياض بف مكسى بف عياض اليحصبي المالكي أبك الفضؿ، محدث كمفسر كفقيو كأصكلي، لو 1

مصنفات عدة منيا> ترتيب المدارؾ، إكماؿ المعمـ شرح صحيح مسمـ،الشفا بتعريؼ حقكؽ المصطفى، مشارؽ األنكار، 
 .:28ىػ،أنظر> ابف فرحكف، الديباج المذىب ص766تكفي عاـ 
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كة الفكرية كالعممية الثقافية ككاف مف أىـ عكامؿ ىذه النيضة، رعاية الممكؾ ليذه الحر     
كمشاركة بعضيـ فييا، كتنافسيـ في اقتناء الكتب، كتأسيس المكتبات كالمدارس، خاصة 

 بعد دخكؿ صناعة الكرؽ لؤلندلس في ىذا الكقت.

لقد ساىمت األندلس في عصر ممكؾ الطكائؼ المفكؾ سياسيا في إثراء الثقافة      
غناء التراث الحضارم اإل ز رجاؿ في شتى المياديف العممية في ك سبلمي، كبر كالفكر، كا 

 الفقو كالتفسير كالطب كاألدب كالجغرافيا كالتاريخ كالفمسفة.

فإذا كاف ىذا ىك الحاؿ السائد في ىذه الدكلة، كىذه ىي سيرة ممككيا كحاكمييا فبل      
ف كالفقو غرابة أف يككف ليذه النشاطات العممية المكانػة المقدسة كأف يككف ألىؿ الدي

المكانة البلئقة، كالمنزلة المحترمة، كالحظ الكافر، فمقد حضي أىؿ الفقو كالديف بكـر 
الحكاـ، كمكنكىـ مف مراكز الدكلة، بؿ كصاركا أصحاب السيادة كالسمطة كأىؿ الحؿ 

 كالعقد، كلقي الفقيو كالعالـ االحتراـ الكبير كالتقدير الجميؿ مف قبؿ الخاصة كالعامة.
أثير ىذه الفئة في المجتمع األندلسي سعى األمراء في تقريبيـ مػف مجالػسيـ كنظرا لت

رضائيـ كمنع تأليب قمكب العامة عمييـ.  كبذؿ اليبات ليـ إلسكات ألسنتيـ كا 
إف ما تحمى بو ابف تاشفيف مف صفات حسنة، كأخبلؽ طيبة، كالتزاـ بالشريعة، جعمو      

ي أمر حتى يحضر أربعة مف الفقياء لمنظر يستشيرىـ في قضايا الحكـ، كال يقطع ف
 كالتدبير، فبمغ العمماء كالفقياء في كقتيا شأكا كبيرا لـ يبمغكه مف ذم قبؿ.

يصؼ المراكشي ىذا العيد الجميؿ فيقكؿ>" لقد كاف ىذا العيد عيد العمـ كالفقو، حتى 
، كال كاتب مف غدا كعيد بني العباس في صدر دكلتيـ، فمـ يبؽ عالـ مف العمماء كالفقياء

 .1أعياف الكتاب كفرساف الببلغة إال حضي عنده"
ف ما يؤكد جماؿ ىذه الفترة ما نقمو الباحث إحساف عباس في كتابو تاريخ األندلس       كا 

لييـ  الذم أكرد فيو>" كلـ تزؿ األندلس قديما كحديثا عامرة بالعمماء كالفقياء كأىؿ الديف، كا 

                                                           
 .449ػ المعجب في تمخيص أخبار المغرب، عبد الكاحد المراكشي ، ص1
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يمـز الممؾ مف خاصتو كعبيده كأجناده، كأما ما كاف بينيـ كانت األمكر مصركفة، إال ما 
 .1مف مظممة أك قضية، ككؿ حكـ يرجع لمسنة فإنما كاف لقاضي البمدة"

مما سبؽ يمكف القكؿ بأف العامؿ السياسي كاف لو الدكر الفعاؿ في دفع عجمة      
الحركة العممية كالثقافية كتنشيطيا كاحتراـ الفقياء فييا كتكلييـ مناصب في الدكلة، إضافة 
عمى سعيو في ربط االتصاؿ بيف الحكاضر عف طريؽ الرحبلت العممية كانتشار الكتب 

ما أكسب الناحية العممية في ىذا الكقت تحديدا ازدىارا كثراء، خاصة منيا المشرقية، م
رغـ النقد الشديد الذم كجو ألمراء المرابطيف بسبب ما أتاحكه لمفقياء مف سمطة كسمطاف، 
فمـ يكف لمفقياء مف السمطاف أكثر مما كاف ليـ في غيرىا مف الدكؿ، كيرجع لمغالبية مف 

 الدينية في مجتمع لـ يكف يجيد العربية.ىؤالء الفقياء الفضؿ في نشر العمـك 
لقد شيدت ىذه الفترة خيرة العمماء مف أىؿ األندلس في شتى المياديف، كالتفسير      

كالحديث كالفقو كاألصكؿ، كىذا بخبلؼ الفمسفة اليكنانية التي لـ يكتب ليا نفس االنتشار 
ماء الذيف كاف ليـ تأثير بسبب تشبث أىؿ األندلس بالعمـك ذات الصمة باألثر، كمف العم

، 2بارز في الحياة العممية باألندلس اإلماـ ابف حـز الظاىرم، كاإلماـ أبي الكليد الباجي
 ، كغيرىـ.3المذيف كانت بينيما مناظرات فقيية كأصكلية، كالقاضي عياض، كابف رشد

ابف العربي إف ىذه البيئة الصالحة كالتربة الخصبة ىي التي نما كترعرع فييا اإلماـ      
كناؿ فييا حظا كافرا مف العمـك كالمعارؼ كتمقى فييا مف شيكخ كفقياء األمر الذم أثر 

 إيجابا في شخصيتو العممية ما مكنو ليككف فقييا كمجتيدا.
 

                                                           
. دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع األردف، 57ػ تاريخ األدب األندلسي في عصر الطكائؼ كالمرابطيف، أحساف عباس، ص1

 ،  9;;2الطبعة األكلى
بف سعد بف أيكب التجيبي القرطبي األندلسي المالكي، فقيو حافظ، كمحدث كأصكلي، ػ الباجي> ىك سميماف بف خمؼ 2

ترتيب الحجاج، الحدكد في ، إحكاـ األصكؿ، المنياج في قيمة منيا> المنتقى شرح المكطأ ىػ، لو كتب605كلد عاـ 
 .5:7ص 2حكف ج، الديباج البف فر 248ص :ىػ أنظر> ترتيب المدارؾ لمقاضي عياض، ج696تكفي عاـ  األصكؿ،

لي الفقيو العالـ الحافظ > ىك أبك الكليد محمد بف أحمد بف رشد الحفيد األندلسي المالكي، األصك ػ ابف رشد الحفيد3
ىػ، مف مؤلفاتو> بداية المجتيد كنياية 740كالفيمسكؼ، انتيت إليو رئاسة المذىب في األندلس، تكفي عاـ  كالمفسر

 .256ص2، مخمكؼ جالمقتصد. أنظر> شجرة النكر الزكية
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 حياة اإلماـ أبي بكر بف العربيالمطمب الثاني: 
 مكلده نسبو ك الفرع األكؿ: 

ا بف محمد بف عبد ا بف أحمد بف محمد ابف العربي ىك أبك بكر محمد بف عبد      
بف عبد ا بف العربي المعافرم االشبيمي األندلسي المالكي، مف فقياء اشبيمية، نسبة إلى 

 معافر بف مالؾ بف الحارث بف مرة، كينتيي نسبو إلى قحطاف.
في سنة كلد اإلماـ أبك بكر ابف العربي المالكي بمدينة اشبيمية إحدل مدف األندلس      
عف مكلده فقاؿ>" في سنة ثماف كستيف كأربع  1ىػ، كقد سألو تمميذه ابف باشككاؿ:68
 ىػ.;68كقيؿ كلد عاـ  ،3، كىي الركاية التي جـز بصحتيا سعيد أعراب2مئة"
نشأ نشأة دينية، فحفظ القرآف الكريـ كىك ابف تسع سنيف، ثـ أتقف العربية كالشعر      

كعمـ الحساب عمى يد أبيو كخالو، كجمس إلى العمماء كاستمع منيـ، حتى أصبح مف 
 .حفاظ الحديث، كبمغ رتبة االجتياد في عمـك الديف، كما برع في الشعر كاألدب

 بف محمد بف عبد ا بف العربي المعافرم، مف أما كالده فيك أبك محمد عبد ا
عمماء اشبيمية كأحد كجكىيا البارزيف، عمؿ كزيرا لدل ابف عباد، كناؿ مف المكانة 

 .4كالحظكة بسبب أدبو الرصيف كعممو الكاسع، كبو نالت العائمة الرفعة كالمكانة كالكجاىة
ككاف مف ، كبكأه المراتب المنيفةطفاه معتمد بني عباد، ككاله الكاليات الشريفة، اص     

، متقدما في المعارؼ كميا، متكمما عمى أنكاعيا، حريصا عمى  أىؿ التفنف في العمـك
نشرىا، كقاـ بأمر القضاء أحمد قياـ، مع الصرامة في الحؽ، كالقكة كالشدة عمى الظالميف 

مسائؿ  كالرفؽ بالمساكيف، كقيد الحديث، كضبط ما ركل، كاتسع في الركاية، كأتقف
 .الخبلؼ كاألصكؿ كالكبلـ

                                                           
الرجاؿ، ب كاف عارفا، سى بف باشككاؿ األنصارم القرطبيػ ابف باشككاؿ> ىك خمؼ بف عبد الممؾ بف مسعكد بف مك 1

متسع الركاية شديد العناية بيا عارفا بكجكىيا، ألؼ خمسيف تأليفا في أنكاع مختمفة منيا كتاب الغكامض كالمبيمات، 
 .;28ص 2لصمة، ج، ا2:6ىػ، أنظر> الديباج المذىب ص :79تكفي عاـ كالفكائد المنتخبة، ككتاب الصمة، 

  .;:;2األندلسية، الطبعة الثانية  . تحقيؽ> إبراىيـ األبيارم، المكتبة;;7ػ الصمة، ابف باشككاؿ، ص2
 .9:;2. طبع دار الغرب اإلسبلمي بيركت، الطبعة األكلى 22ػ مع القاضي أبي بكر ابف العربي، سعيد أعراب،ص3
 .227مع القاضي أبي بكر ابف العربي، سعيد أعراب ، ص ػ4
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أما أمو فيي ابنة الفقيو أبي حفص عمر بف الحسف اليكزني، عالـ األندلس كمحدثيا، 
فيك أكؿ مف أدخؿ جامع الترمذم لؤلندلس، كخالو أبك القاسـ الحسف بف أبي حفص 

باتا اليكزني األديب كالفقيو، صاحب المكانة عند ابف تاشفيف، فنشأ في بيئة طيبة كنبت ن
 .1طيبا، ككاف ليذه البيئة األثر الكاضح في صقؿ شخصية ابف العربي العممية

، كىك أحد العمماء البارزيف في عمـ األنساب، أف نسب ابف العربي  كذكر ابف حـز
قبيمة بني معافر باليمف، كانتشركا بمصر كاألندلس، كىـ بيكت متفرقة بيا، ليست ليـ دار 

 لعائمتو.، كىذا دكف ذكر 2جامعة
 نشأتو كرحمتو في طمب العمـ الفرع الثاني:

لقد نشأ اإلماـ ابف العربي في أسرة عمـ سيمت لو كغرست فيو حب طمب العمـ منذ 
أسيمت في تككينو العممي كنبكغو  الكىمة األكلى، فتميزت مسيرتو العممية بعدة مراحؿ

 الفكرم كتميزه عمى أقرانو.
 :الصبا مرحمة أكال:

عف نفسو كيؼ تـ تكجييو إلى حفظ القرآف الكريـ كضبطو لمغة العربية كفييا يذكر 
، يقكؿ >" ككاف مف حسف قضاء ا أني كنت في عنفكاف باعتبارىا ىي مفتاح العمـك

الشباب كرياف الحداثة، كعند ريعاف النشأة رتب لي أبي رحمو ا معمما لكتاب ا، حتى 
بي ثبلثة مف المعمميف، أحدىـ لضبط القرآف حذقت القرآف في العاـ التاسع، ثـ قرف 

 .3"بأحرفو السبعة التي جمعيا ا فيو، كالثاني لعمـ العربية، كالثالث لمتدريب في الحسباف
فمـ يأت عمي ابتداء األشد في العاـ السادس عشر مف العدد إال كأنا قد قرأت مف 

ظيار كقص ر كمد كتخفيؼ كشد، أحرؼ القرآف نحكا مف عشرة بما يتبعيا مف إدغاـ كا 
 كتحريؾ كتسكيف، كحذؼ كتتميـ، كترقيؽ كتفخيـ.

                                                           
 .227مع القاضي أبي بكر ابف العربي، سعيد أعراب صػ 1
. تحقيؽ> لجنة مف العمماء، طبع دار الكتب العممية بيركت، :62ػ جميرة أنساب العرب، ابف حـز الظاىرم، ص2

 ، 5:;2الطبعة األكلى 
 .0;;2قيؽ> محمد السميماني. طبع دار الغرب اإلسبلمي، الطبعة الثانية ، تح ;8ػ قانكف التأكيؿ، ابف العربي ص3
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عف ابف العربي حديثو عف نفسو فيقكؿ>" حذقت القرآف ابف تسع  1كينقؿ اإلماـ المقرم
دغاـ  سنيف ، ثـ ثبلثا لضبط األحرؼ كالقراءات نحكا مف عشرة بما يتبعيا مف إظيار كا 

 .2رحؿ بي أبي إلى المشرؽ"كنحكه، كتمرنت العربية كالشعر كالمغة، ثـ 
 :الرحمة في طمب العمـ: مرحمة ثانيا

إنيا المرحمة التي بدأ فييا الرحمة لطمب العمـ، فرحؿ مكرىا مف بمده، ككاف عمره لـ 
يزد عف السابعة عشر، كتزامف ىذا مع سقكط دكلة ابف عباد كاستيبلء المرابطيف عمى 

بينيـ كالده فمـ يستطع العيش في ىذا الجك  إشبيمية كمصادرة أمكاؿ الكزراء كاألمراء كمف
      مف الفكضى فقرر الخركج متذرعا بأداء فريضة الحج إلى بيت ا الحراـ.

مجمس أبيو مف دخكؿ أحد السماسرة ككضعو كتبا لشيخ  كما أف ما كقع أمامو في
اإلماـ أبي الكليد الباجي، كسماع الناس يقكلكف ىذه كتب عظيمة، مع ما أكردكه مف كبلـ 

>" ككاف الباعث عمى ىذا ، يصؼ ذلؾ بقكلوالعمـ غير الئؽ، فقرر الرحمة في طمب
يكما مع بعض  التشبث ىمة لزمت، كعزمة نجمت، ساقتيا رحمة سبقت، كلقد كنت
فدخؿ إلينا أحد ، المعمميف، فجمس إلينا أبي رحمة ا عميو يطالع ما انتيى إليو عممي

فإذا بيا مف تأليؼ السمناني شيخ الباجي، فسمعت ، السماسرة كعمى يديو رزمة كتب
جميعيـ يقكلكف> ىذه كتب عظيمة، كعمـك جميمة، جمبيا الباجي مف الشرؽ، فصدعت ىذه 

كقرعت خمدم، كجعمكا يكردكف في ذكره كيصدركف، كيحككف أف فقياء  الكممة كبدم،
لئف ممكت أمرم ألىاجرف إلى ىذه  كال يعقمكف... كنذرت في نفسيببلدنا ال يفيمكف عنو 

المقامات، كألفدف عمى أكالء الرجاالت، كألتمرسف بما لدييـ مف العقائد كالمقاالت، 
 .3"ررت عمييا نّية، كاكتتمتيا عزيمةكاستم

                                                           
ػ المقرم> ىك محمد بف أحمد بف بكر بف يحي القرشي المقرم المالكي قاضي الجماعة بفاس، فقيو  مجتيد، مف 1

في عاـ اعد، نفح الطيب، تك تبلمذتو الشاطبي كابف الخطيب التممساني كابف خمدكف، لو مصنفات عدة منيا> القك 
 .;46، نيؿ االبتياج لمتنبكتي، ص::4أنظر>الديباج المذىب، البف فرحكف، صىػ.;97

 .455ص 4لمقرم، ج، اػ نفح الطيب2
 .47صسعيد أعراب، ػ مع القاضي أبي بكر ابف العربي، 3
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بدأ رحمتو بالخركج مف األندلس مكرىا خائفا متجيا نحك حاضرة بجاية كبكنة 
يقـك بو في كؿ بمد ينزؿ إليو ىك البحث عف العمماء، كمحاكلة ما ككاف أكؿ  كالقيركاف،

 .1، فمقي اإلماـ المازرماالتصاؿ بيـ، كالجمكس إلييـ
كالمتكمميف، غير أف ثـ قصد مصر كالحجاز فالتقى بجماعة مف المحدثيف كالفقياء 

جمكدىـ عمى النص كغمقيـ باب االجتياد جعمو ينفر منيـ كيترؾ مجالستيـ، إال بعضا 
 ممف استيكاه غزارة عممو.

يا كصفكقد كانت لو في ىذه الديار مناظرات مع فرؽ المرجئة كالشيعة القدرية، 
كاستكلى اليأس  >" أمة غمب عمييا سكء االعتقاد، كنشأت مف غير فطـ بمبف العباد،بقكلو

كاستبرأتيا بكاضح مف الدالالت، غض النبات كاألفناف،  ،منيـ عمى ما ىـ فيو مف الفساد
قمت> ىذا مطمبي، فأخذت في قراءة شيٍء مف أصكؿ الديف، كالمناظرة فييا مع الطالبيف، 

  .2"كلزمت مجالس المتفقييف
ة تمتقي فييا اآلراء ثـ تكجو نحك بيت المقدس باعتبارىا حاضرة كمنارة عممية كبيئ

كتتبلقح األفكار، لكثرة المناظرات، بيف المدارس الفقيية ىناؾ، فمكث بيا مدة مف الزماف 
العالـ الكرع الذم  3بكر الطرطكشي يالشيخ أبك التقى فييا بعمماء تأثر بيـ أيما تأثر

ر كفيو قاؿ>" كمشيت إلى شيخنا أبي بك، الزمو كأخذ عنو عمـ الجدؿ كمسائؿ الخبلؼ
الفيرم رحمو ا عميو، ككاف ممتزما مف المسجد األقصى فشاىدت ىديو كسمعت كبلمو، 
فامتؤلت عيني كأذني منو، كأعممو أبي بنيتي فأناب، كطالعو بعزيمتي فأجاب، كانفتح لي 

                                                           
في عصره، كمف  المالكية أبك عبد ا محمد بف عمي بف عمر بف محمد التَّميمي الماَزرم، إماـ المازرم> ىكػ 1

بتحقيؽ  إفريقية مف شيكخ المتكمميف ىك آخر، باإلماـ، حتى سِمي االجتياد الُمطمؽ المحّدثيف المشيكريف، بمغ درجة
يضاح المحصكؿ في األصكؿ،  ات عدة منيا>مصنف ، لو ، كدقة النظرالفقو، كرتبة االجتياد المعمـ بفكائد شرح مسمـ كا 

 .470ص 4الديباج المذىب في معرفة أعياف عمماء المذىب، البف فرحكف، ج ق، أنظر>758سنةمات  . فالتمقيشرح ك 
 .6:، ص  سعيد أعرابمع القاضي أبي بكر ابف العربي، ػ 2
الطرطكشي> ىك اإلماـ أبك بكر  محمد بف الكليد بف خمؼ الطرطكشي الفيرم المالكي ثـ القرشي ، شيخ المالكية في ػ 3

إلى المشرؽ كتفقو ببغداد كسكف الشاـ، أديب كفقيو مف فقياء المذىب تكفي  زمانو، كصاحب اإلماـ الباجي ، رحؿ
 2، كشجرة النكر الزكية، ج466ص 4ىػ مف مؤلفاتو> الحكادث كالبدع، أنظر> الديباج المذىب، ج740باإلسكندرية عاـ 

 .284ص 5، أزىار الرياض لممقرم، ج:58ص 2، نفح الطيب، ج246ص

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AF_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AF_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
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بو إلى العمـ كؿ باب، كنفعني ا بو في العمـ كالعمؿ، كيسر لي عمى يديو أعظـ أمؿ، 
  .1" مباءة، كالتزمت فيو القراءة فاتخذت بيت المقدس

الذم أعجب بكبلمو كحسف استنباطو، كأخذ عنو،  2كما التقى باإلماـ الصاغاني
لـز مجمس الشيخ نصر بف ك فانتفع بو كأخذ منو،  3اإلماـ أبك سعيد الزنجاني كسمع مف

 .5، كما لقي أبا الحسف الطيكرمكسمع منو 4إبراىيـ المقدسي
فخر اإلسبلـ  المقدس خرج قاصدا العراؽ، فانظـ إلى مجمسكبعد ىذا المكث ببيت 

، فقيو الشافعية في زمانو فارتكل مف عممو، كلبث في مجمسو حتى قدـ 6أبي بكر الشاشي
فقصده كلـز مجمسو، فقرأ عميو كسمع منو كأكضح لو مباحث  7اإلماـ الطكسي الغزالي

 أشكمت عميو.
عا إلى الحجاز قصد تأدية ركف الحج، كلكف لـ يدـ طكيبل في العراؽ حيث قفؿ راج     

استمع المقاـ لـ يدـ طكيبل حتى عاد أدراجو إلى العراؽ ألخذ العمـ كالتفقو عمى عممائيا، ف
 .في المدرسة النظامية إلى دركس أبي حامد الغزالي

                                                           
 .4;، ص سعيد أعرابعربي، مع القاضي أبي بكر ابف الػ 1
ىػ ، كقدـ بغداد حاجا 654ػ الصاغاني> ىك أبك عبد ا محمد بف حامد بف الجراح المقدسي، أصمو مف بمخ كلد عاـ>2

 .225ص 5ق. أنظر> الجكاىر المضيئة، ج707ق، تكفي عاـ> 664سنة 
اـ الثبت كالحافظ القدكة، كلد عاـ> الزنجاني> ىك أبك القاسـ سعد بف عمي بف محمد بف عمي بف الحسيف ، اإلمػ 3

ق، لو قصيدة في السنة. أنظر> 692ق، إماـ عارؼ بالسنة محدث عف قمة، مذـ لآلراء كاألىكاء، تكفي عاـ> 5:0
 . 47ص 26ج تذكرة الحفاظ، الذىبي

أبك الفتح نصر بف إبراىيـ بف نصر بف إبراىيـ بف داكد النابمسي المقدسي الشافعي كلد  ػ المقدسي> ىك شيخ اإلسبلـ4
ماـ زاىد كرع، 620عاـ>  صاحب التصانيؼ الكثيرة منيا> الحجة عمى تارؾ المحجة، كاالنتخاب،  ىػ، فقيو كمحدث كا 

 .ق. أنظر> السير لمذىبي، كاألعبلـ لمزركمي.0;6كالتيذيب كالكافي تكفي عاـ> 
الطيكرم> ىك أبك الحسيف المبارؾ بف عبد الجبار بف أحمد بف القاسـ بف أحمد بف عبد ا البغدادم الصيرفي، اإلماـ  ػ5

أعبلـ  سيرق. أنظر> 700ق، كتكفي عاـ 622> المحدث العالـ المفيد، بقية النقمة المكثريف، كرعا زاىدا، كلد عاـ
 .426ص ;2لمذىبي، ج النببلء

ق، ;64المستظيرم، كلد عاـ> بكر محمد بف أحمد بف الحسيف بف عمر الشاشي القّفاؿ الفارقيّ ػ الشاشي> ىك أبك 6
، كالشافي شرح مختصر المزني، كالفتاكل بفخر اإلسبلـ، مف تصانيفو> حمية العمماء في معرفة مذاىب الفقياء الممقب

ؽ، تكفي عاـ> سألة تتعمؽ بالطبلصغير يعرؼ بفتاكل الشاشي، كالعمدة في فركع الشافعية، كتمخيص القكؿ في م
 .528ص 7، األعبلـ لمزركمي، ج5;5ص ;2ق، أنظر> السير لمذىبي، ج709

الغزالي> ىك أبك حامد محمد بف محمد بف أحمد الغزالي الطكسي الشافعي حجة اإلسبلـ كأحد المجدديف، األصكلي ػ 7
، اء عمـك الديف، الكجيز في الفقوفي األصكؿ، إحي كالفقيو كالمتكمـ، صاحب التصانيؼ البديعة، مف مؤلفاتو> المستصفى

 .222ص 4، طبقات الشافعية، ج202ص 6.أنظر> طبقات الشافعية، ج707المنخكؿ، شفاء الغميؿ، تكفي عاـ
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د كر  باألخذ عنو، فيقكؿ>"االفتخار  كال يخفي ابف العربي فرحتو بمقاء اإلماـ الغزالي، ك    
فنزؿ برباط أبي سعد بإزاء المدرسة النظامية، معرضا عف الدنيا، مقببل  عمْينا داِنشمند

عمى ا تعالى، فمشينا إليو، كعرضنا أمنيتنا عميو، كقمت لو> أنت ضالتنا التي كنا ننشد، 
مامنا الذم بو نسترشد، فمقينا لقاء المعرفة، كشاىدنا منو ما كاف فكؽ الصفة، كتحققنا  كا 

 .1"لذم نقؿ إلينا مف أف الخبر عمى الغائب فكؽ المشاىدة ليس عمى العمـكأف ا
مف كالده خاصة  كفي ختاـ ىذا يمكف القكؿ بأف اإلماـ ابف العربي لقي الرعاية الفائقة    

 بعد ما لحظ فيو النباىة كالذكاء كقكة السماع كاالنتباه. 
ف الناظر في كتب التراجـ كالرحبلت العممية      ليجد أف أكثر مف اشتير بذلؾ ىـ كا 

عمماء األندلس، فكاف ىذا الزما البف العربي أف يحذك حذك عمماء بمده، كيتنقؿ في 
كالمجتيديف، يقكؿ تمميذه كالفقياء العمماء كاضر اإلسبلمية كالمراكز العممية، كااللتقاء بالح

كدخؿ الشاـ  ىػ،6:7القاضي عياض كاصفا رحمة شيخو>" رحؿ إلى المشرؽ مع أبيو سنة
ىػ كدخؿ بغداد مرتيف ;:6كلقي أبا بكر الطرطكشي كتفقو عنده، كرحؿ إلى الحجاز سنة

كصحب أبا بكر الشاشي كالغزالي، كغيرىما مف العمماء كاألدباء فأخذ عنيـ ثـ صدر 
ىػ، كقدـ إشبيمية بعمـ 5;6بغداد كلقي بمصر اإلسكندرية جماعة ثـ عاد إلى األندلس سنة

بو أحد قبمو ممف كاف لو رحمة إلى المشرؽ، ككاف مف أىؿ التفنف في كثير لـ يدخؿ 
 .2العمـك متقدما في المعارؼ كميا متكمما في أنكاعيا، حريصا عمى نشرىا"

 آثاره كفاتو كأقكاؿ العمماء فيو : الفرع الثالث
 آثار اإلماـ ابف العربي  :أكال

إف المتفحص في ترجمة اإلماـ ابف العربي يدرؾ حجـ الثركة العممية التي خمفيا، 
فيذا كىذا أكبر دليؿ عمى سعة عممو كغزارتو، فمقد عدد المترجمكف لو كتبو في تراجميـ، 

اإلماـ فقاؿ>" كصنؼ في غير ما صنفو اإلماـ يكرد حصيمة  أبك العباس بف عميرة الظبي
                                                           

  .79قانكف التأكيؿ، ابف عربي، ص ػ 1
.تحقيؽ> إبراىيـ األبيارم،  طبع صندكؽ إحياء التراث  84ص 5ػ أزىار الرياض في أخبار القاضي عياض لممقرم، ج2

 . ;5;2اإلسبلمي القاىرة، سنة 
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سنة مفيدة منيا> أحكاـ القرآف كتاب حسف، كالمسالؾ في شرح فف تصانيؼ مميحة كثيرة ح
مكطأ اإلماـ مالؾ، كعارضة األحكذم عمى كتاب الترمذم، كالقكاصـ مف العكاصـ، 
كالمحصكؿ في أصكؿ الفقو، كسراج المريديف، كسراج الميتديف، ككتاب المشكميف، ككتاب 

 الناسخ كالمنسكخ، ...."
إلى األندلس بعد أف دفف أباه في رحمتو  كصنؼ  >"رجع.كقاؿ عنو الحافظ الذىبي

كجمع، كفي فنكف العمـ برع، ككاف فصيحا بميغا خطيبا، صنؼ كتاب "عارضة األحكذم 
في شرح جامع أبي عيسى الترمذم"، كفسر القرآف المجيد، فأتى بكؿ بديع، كلو كتاب 

ت المسائؿ"، "كككب الحديث كالمسمسبلت"، ككتاب "األصناؼ" في الفقو، ككتاب "أميا
ككتاب "نزىة الناظر"، ككتاب "ستر العكرة"، ك"المحصكؿ في األصكؿ"، ك"حسـ الداء، في 
الكبلـ عمى حديث السكداء، ككتاب في الرسائؿ كغكامض النحكييف، ككتاب "ترتيب الرحمة 

 .1لمترغيب في الممة"، ك"الفقو األصغر المعمب األصغر"، كأشياء سكل ذلؾ لـ نشاىدىا"
مكف تقسيـ تصانيفو كمؤلفاتو ككتبو التي ثبتت نسبتيا إليو عند المؤرخيف كعميو ي

 حسب الترتيب اآلتي>
 األصكؿك كتب الفقو  ػػػ1

 إف الناظر في تركة ابف العربي العممية ليجد لو عددا مف الكتب في ىذا الفف، منيا>
كالعارضة، > كثيرا ما يشر إليو في ثنايا كتبو كاألحكاـ المحصكؿ في عمـ األصكؿ أ:

فمثبل يحيؿ عميو في األحكاـ قائبل>" ىك أصؿ مف أصكؿ الفقو، اختمؼ الناس فيو، كقد 
، كما نجده يحيؿ عميو في كتابو عارضة األحكذم 2أتينا فيو بالعجب في المحصكؿ"

، كتمت اإلشارة إليو في كتابو قانكف 3كقكلو>" كالمسألة أصكلية بيناىا في المحصكؿ"
 .4تطمع عمى شيء مف أصكؿ الفقو كالمحصكؿ أك نكتو إف استطالو"التأكيؿ بقكلو>" ك 

                                                           
 .;;2ص 40ػ المصدر نفسو، ج1
 .:69ص 2جابف العربي، ػ أحكاـ القرآف، 2
 .4:6ص 2جابف العربي، ػ عارضة األحكذم، 3
 .569صلعربي، ابف اػ قانكف التأكيؿ، 4
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، كقد يككف ممخصا لكتابو المحصكؿ، كىك الذم يحيؿ عميو كثيرا، إال أف التمحيصبػ: 
 الكتاب يبقى في عداد الكتب المفقكدة التي ال يعمـ عنيا شيء.

في كتابو  > ذكره اإلماـ نفسو في كثير مف المكاضعاإلنصاؼ في مسائؿ الخالؼج: 
 .1أحكاـ القرآف

 كتبو في الحديث كعمـك القرآف ػػػ2
إف ابف العربي إماـ حافظ كاسع الركاية، شيد لو بذلؾ خيرة العمماء، فالذىبي يقكؿ 
سنادا منيعا"، أما الداكدم فيذكر عنو>" أنو كاحد  فيو>" إنو أدخؿ إلى األندلس عمما شريفا كا 

كرحؿ إليو لمسماع كاألخذ عنو" كلعؿ مؤلفاتو في ىذا ممف انفرد باألندلس بعمك اإلسناد 
 المجاؿ أشير مف غيرىا، كسنذكر منيا>

كىك عبارة عف شرح لكتاب المكطأ ذكر فيو كثيرا > القبس شرح مكطأ مالؾ بف أنسأ: 
 مف المسائؿ األصكلية التي انبنى عمييا المذىب .

شرح مكسع لكتاب المكطأ ، كىك عبارة عف المسالؾ في شرح مكطأ اإلماـ مالؾبػ: 
 .المغكيةكاشتمؿ عمى كثير مف اإلضافات الفقيية ك 

> كىك كتاب مطبكع كمتداكؿ في المكتبات، تـ عارضة األحكذم شرح صحيح الترمذمج: 
 .كتحقيؽ طبعو بدار الكتاب العربي في سبع مجمدات، إال أنو يحتاج إلى تخريج

إلماـ في كتابو أحكاـ القرآف مرات > كقد أحاؿ عميو االنيريف في شرح الصحيحيفد: 
 ، كما لو مختصر عمى ذلؾ سماه> مختصر النيريف.2عدة
 كتبو في التفسير  ػػػ3
> كىك عبارة عف تفسير آليات األحكاـ الكاردة في القرآف الكريـ، كىك أحكاـ القرآفأ: 

كثيرا يذكر فيو  كتاب حسف في بابو، فيو كثير مف اإلشارات األصكلية كالمقاصدية، كما
 كيعد مرجعا معتمدا مف مراجع المذىب المالكي، ، بؿ مف مسائؿ الخبلؼ

                                                           
 .756ص 4ج ، ابف العربي،أحكاـ القرآفػ 1
 .27:4ص5، ج2468ص5، جابف العربي ػ أنظر> أحكاـ القرآف،2
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> يذكر عف نفسو أنو ألفو في عشريف سنة، كأنو يقع في أنكار الفجر في التفسيربػ: 
ثمانيف ألؼ كرقة، قاؿ>" كقد كنا أممينا في كتاب أنكار الفجر في عشريف عاما ثمانيف ألؼ 

، كحصؿ عند كؿ طائفة منيا فف، كندبتيـ إلى أف يجمعكا كرقة، كتفرقت بيف أيدم الناس
منيا كلك عشريف ألفا، كىي أصكليا التي ينبني عمييا سكاىا، كينظميا عمى عمـك القرآف 

ذ ال تخمكا آية منو بؿ حرؼ عف ىذه األقساـ الثبلثة، إثة> التكحيد، األحكاـ، التذكير، ثبل
راف، كضركرة الرياض كالمعاش المبلزمة إال أف فساد الزماف كمكاصمة اإلخكاف كاألق

، غير أنو لـ يعثر عميو كىك مف 1لئلنساف قكاطع نفي المتاع بقطع أسباب اإلمتاع.."
 .2جممة ما ضاع مف كتبو، غير أنو يحيؿ عميو في بعض األحياف في كتابو أحكاـ القرآف

مقدمة تحقيقو > أشار إليو في بعض كتبو، كما ذكره السميماني في الناسخ كالمنسكخج: 
 لكتاب القانكف.

 كتبو في العقيدة كأصكؿ الديف كعمـ الكالـ:  ػػػ4
لقد ألؼ اإلماـ في العقيدة كتبا قيمة كضع فييا األسس كالقكاعد التي يفيـ بيا صحيح 

 االعتقاد كفؽ ضكابط شرعية، كأىـ مؤلفاتو في ىذا الباب نذكر>
ف لـ يكف كتابا عقدياقانكف التأكيؿأ:  بحتا إال أنو ضمنو عددا مف المسائؿ  > كىك كا 
 .قدية التي تحتاج إلى بياف كتكضيحالع
كىك كتاب تطرؽ فيو إلى ذكر الخبلؼ الذم كقع بيف  العكاصـ مف القكاصـ:بػ: 2

 .رد كجيو لكؿ المشككيف كالطاعنيفالصحابة مع 
ؿ كتاب ال يزا ك> كىاألمد األقصى في شرح أسماء اهلل الحسنى كصفاتو العال،ج: 

 .ىناؾ مف قاـ بتحقيقو كضبط نصكصو سمعت بأف كقد ا،مخطكط

                                                           
 . 47ػ مقدمة تحقيؽ كتاب قانكف التأكيؿ، ص 1
 .كغيرىا مف المكاضع األخرل.2672ص 5، ج04:ص 4جابف العربي،  ػ أنظر> أحكاـ القرآف، 2
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بدراسة بعض الجكانب العقدية المتعمقة بالمتشابو  ب اىتـ فيواكت ك> كىكتاب المشكميف د:
ب في االكت اكقد أشار ليذ في القرآف كالسنة كمعجزات األنبياء، كالنبػكات كما يتعمؽ بيا،

 .1ثنايا كتابو أحكاـ القرآف
 كتبو في مجاالت أخرل ػػػ5

كألف ابف العربي عمـ عنو أنو مكسكعة عممية فقد ألؼ في مجاالت أخرل، فكتب في  
التربية كالسمكؾ كتابيف ذكرىـ لو المترجمكف، ىما> سراج المريديف، سراج الميتديف، كما 
ألؼ في المغة كتاب> ممجئة المتفقييف إلى معرفة غكامض النحكييف، كىك كثيرا ما يحيؿ 

 .2وعميو في كتب
لى كؿ ىذه الثركة التي خمفيا ابف العربي فإنو قد كاف أديبا شاعرا، لو ثقافة كاسعة  كا 
في الطب كعمـ النفس، لنقكؿ في ختاـ ىذا ما ذكره عنو السميماني في بداية مقدمة تحقيقو 
لقانكف التأكيؿ>" يعتبر ابف العربي مف أعبلـ العمماء الذيف تعددت مكاىبيـ كتنكعت 
شخصيتيـ، عمى نسؽ يكاد يككف متسقا، فيك الفقيو البصير الذم جانب التقميد كالتزمت 
كالعككؼ عمى ترديد كممات بأعيانيا، كىك المحدث المستنير الذم يعمؿ عقمو كفكره فيما 
يقرا أك يسمع، كيغكص عمى المعاني الدقاؽ المستكنة في أضكاء النص الحديثي، كىك 

كأشعارىا  العدة لعممو في التفسير، مع تضمع مف لغة العرب المفسر المقتدر الذم أعد
، كىك المتكمـ الذم درس عيكف كتب متاز بإيجاز المفظ كثراء المعنىكركائع نثرىا، الذم ي

الكبلـ كنظر فييا نظرات فاحصة مستقمة، ال يعنييا إال كشؼ الحؽ كدحض الباطؿ الذم 
رأم الناضج الذم ال يتعارض مع حقائؽ راف عمى كثير مف أبحاث السابقيف، كاختيار ال

 .3اإلسبلـ"
 
 

                                                           
 . 06:ص 4، ج;88ص 2، ج488ص 2، ج58ص 2، ج47ص 2جربي، ابف العػ أنظر> أحكاـ القرآف، 1
 .;88ص 4، ج792ص 4ػ المصدر نفسو، ج2
 .29ػ مقدمة قانكف التأكيؿ، محمد السميماني،  ص3
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 :كذكر مف ترجـ لو كأقكاؿ العمماء فيو : كفاتونياثا
 ػػػ سنو كفاتو1

تكفي القاضي ابف العربي، تاركا مف بعده تراثا حافبل زاخرا بشتى الكتب كالتصانيؼ      
التي ذكرىا تبلمذتو  السنة ىػ كىي765ككؿ المحققيف يؤكدكف أنو تكفي سنة  البديعة،

المباشريف كالقاضي عياض الذم قاؿ>"كلكثرة حديثو كأخباره كغريب حكاياتو كركاياتو أكثر 
الناس فيو الكبلـ، كطعنكا في حديثو، كتكفي منصرفو مف مراكش مف الكجية التي تكجو 
ك فييا مع أىؿ بمده إلى الحضرة بعد دخكؿ المكحديف مدينة إشبيمية، فحبسكا بمراكش نح

 عاـ، ثـ سرحكا، فأدركتو منيتو".
في شير ربيع اآلخر سنة ثبلث  بفاس تكفي ابف العربي  قاؿ>"كابف باشككاؿ الذم      

 .1كابف خمكاف" الحافظ أبك الحسف بف المفضؿ رخوأكأربعيف كخمسمائة كفييا ك 
فيك كىـ كزلة ال يمكف االعتماد ، ق 768ىػ أك  767أما مف ذكر بأنو تكفي عاـ 

 .ي ذلؾ ألنيا مجرد اجتيادات منيـعمييا ف
 .ىػ 765ربيع األكؿ سنة9كقد دفف في مدينة فاس بالمغرب األقصى يكـ األحد 

 2ذكر مف ترجـ لو ػػػ2
لقد قاـ األستاذ الدكتكر محمد السميماني بدراسة مستفيضة عف مصادر ترجمة 

ترجمتو بداية مف عصر القاضي أبي بكر بف العربي، كدرسيا دراسة نقدية تتبع فييا 
كلذا سأشير باختصار إلى  اإلماـ كالكتب التي تناكلت حياتو، إلى بداية القرف العشريف،

 أىـ مف ترجـ لو>
إف الناظر في كتب اإلماـ كمؤلفاتو يجد أنو قاـ بترجمة كافية لنفسو فكتابو قانكف 

طمب العمـ، كما يذكر التأكيؿ يذكر فيو جزءا ميما مف حياتو كنشأتو كرحمتو إلى المشرؽ ل
                                                           

 404ص40ػ سير أعبلـ النببلء، الذىبي، ج1
 4الصمة، ج، ابف باشككاؿ، 4:، الضبي، بغية المتممس، ص88ػ أنظر ترجمتو في> القاضي عياض، الغنية، ص2

، ابف 9;2ص 40، السير، ج6;24ص 6، الذىبي، تذكرة الحفاظ، ج84، ابف خاقاف، مطمح األنفس، ص0;7ص
، 284ص 4، الداكدم، طبقات المفسريف، ج200، السيكطي، طبقات المفسريف، ص474ص 4فرحكف، الديباج، ج

 .4:ص 2النكر الزكية، ج ، ابف مخمكؼ، شجرة45ص 8، الزركمي، األعبلـ، ج47ص 4المقرم، نفح الطيب، ج
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شيكخو كمناظراتو، كما نجده يكرد بعض اإلشارات في كتبو األخرل ككتابو سراج 
 المريديف، كالعكاصـ مف القكاصـ، كأحكاـ القرآف.

بعض معاصريو قامكا بترجمتو، كباألخص تبلمذتو كالقاضي عياض في كتابو  إف ثـ
 عتماد عمييـ فيما بعد.الغنية، كابف باشككاؿ في كتابو الصمة، الذيف تـ اال

ف كاف قد سبقو في تاريخ الكفاة "ت> ىػ"، ;74بؿ ىناؾ مف قاـ بترجمتو كابف خاقاف كا 
 كأفرد لو ترجمة في كتابو مطمح األنفس كمسرح التأنس في ممح أىؿ األندلس. 

ىػ ;;7كلعؿ أكثر مف حاكؿ ترجمتو بعد ىذه الفترة ىك أبك العباس بف عميرة الضبي
إيراده لبعض عناكيف كتبو، كالتي حددىا بقرابة األربعيف كتابا في  خاصة مف خبلؿ

.  مختمؼ العمـك
كترجـ لو ابف خمكاف في كتابو كفيات األعياف مع إضافة يسيرة لما أكرده ابف 

 باشككاؿ، كالتعريؼ بكالد اإلماـ مع إيراده لتاريخ آخر يحدد كفاتو.
ف العربي في جميع كتبو التي قاـ فييا لكف اإلماـ الذىبي ىك الكحيد الذم أشار إلى اب

بترجمة األعبلـ فبل تجد كتابا لو يخمكا مف ذكره، غير أنو كقع في الخطأ نفسو مف حيث 
 تحديد تاريخ كفاتو.

كبعد ىذه المرحمة كؿ مف قاـ بترجمة ابف العربي إما ناقبل أك جامعا، كما فعؿ المقرم 
الصكرة الكاممة لحياة المنثكرة كقاـ بكضع في كتابو نفح الطيب الذم جمع تراجـ اإلماـ 

باستثناء الزركمي الذم تميزت ترجمتو بالدقة مع إشارتو إلى ما استجد مف ، ابف العربي
 تراث اإلماـ، كىذا بسبب عبلقتو لسدنة الخزانة المغربية.

 يو:فالعمماء أقكاؿ  ػػػ3
إف عالما فذا كابف العربي ال يمكف أف يمر ذكره مركر الكراـ عمى عمماء زمانو أك 

بعده، كلذا فقد ذكره كؿ مف سمع بو كأثنى عميو بما ىك أىؿ لو، كما قاـ عدد مف مف أتى 
لى  مف العمماء الذيف اىتمكا بصنعة الترجمة كترجمكا لو في كتبيـ بدءا مف معاصريو كا 

 مف جاء بعدىـ.
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و ابف باشككاؿ>" الحافظ المتبحر ختاـ عمماء األندلس كآخر أئمتيا كحفاظيا، قاؿ في
ككاف مف أىؿ التفنف في العمـك كاالستبحار فييا كالجمع ليا، متقدما في المعارؼ كميا، 
متكمما في أنكاعيا، نافذا في جميعيا، حريصا عمى أدائيا كنشرىا، ثاقب الذىف في تمييز 

ذلؾ كمو آداب األخبلؽ مع حسف المعاشرة كليف الكنؼ، ككثرة الصكاب منيا، كيجمع إلى 
االحتماؿ، ككـر النفس كحسف العيد كثبات الكعد، كاستقضى ببمده فنفع ا بو أىمو 
لصرامتو كشدتو، كنفكذ أحكامو، ككاف لو في الظالميف سكرة مرىكبة، ثـ صرؼ عف 

 .1القضاء كأقبؿ عمى نشر العمـ كبثو"
بقكلو>" عمـ األعبلـ الطاىر األثكاب، الباىر األلباب، الذم أنسى  2كيصفو ابف خاقاف

ذكاء إياس كترؾ التقميد لمقياس، كانتجع الفرع مف األصؿ، كغدا في يد اإلسبلـ أمضى 
بما أجدبت مف المعارؼ، كمد عمييا مف الظؿ الكارؼ،  مف النصؿ، سقى ا بو األندلس

كأبك بكر إذ ذاؾ في ثرل الذكاء قضيب ما  فكساىا ركنؽ نبمو، كسقاىا ريؽ كبمو، ...
دكح، كفي ركض الشباب زىر ما صكح، ...كبقي أبك بكر متفردا، كلمطمب متجرداف حتى 
أصبح في العمـ كحيدا، كلـ تجد الرياسة عنو محيدا، فناىيؾ مف حظكة لقي، كمف عزة 

أنبتيا فييا سقي، كمف رفعة سما إلييا كرقي، كحسبؾ مف مفاخر قمدىا، كمف محاسف أنس 
 . 3كخمدىا

>" لك لـ ينسب إلى اشبيمية إال ىذا اإلماـ الجميؿ لكاف ليا بو مف 4كيقكؿ فيو الغرناطي
 .5الفخر ما يرجع عنو الطرؼ كىك كميؿ"

                                                           
 .4;2ص2جابف باشككاؿ، ػ الصمة، 1
ق،  6:0ابف عبد ا القيسي اإلشبيمي، أبك نصر كلد عاـ  الفتح بف محمد بف عبيد ا بف خاقاف ػ ابف خاقاف> ىك2

عمي  أمير المسمميف،كلد كنشأ فييا. ككاف كثير األسفار كالرحبلت، أكعز بقتمو  .إشبيمية مف أىؿ كمؤرخ كاتبىػ  :74
 . التأنس في ممح أىؿ األندلسمطمح األنفس كمسرح  مف تصانيفو> ىػ:74، تكفي .بف يكسؼ بف تاشفيف

 .46ػ المطمح ابف خاقاف، نقبل عف العكاصـ مف القكاصـ، محي الديف الخطيب، ص3
ق، رحالة كمؤرخ كأديب زار 820الغرناطي> ىك عمي بف مكسى بف محمد أبك الحسف الغرناطي المالكي، كلد عاـ  ػ4

ق، مف مصنفاتو> المغرب في محاسف حمى أىؿ المغرب، تاريخ 8:7األقطار اإلسبلمية كسكف تكنس كتكفي بيا عاـ> 
 . 927ص 4غرناطة، ػنظر> كشؼ الظنكف، حاجي خميفة، ج

.تحقيؽ> شكقي ضيؼ، طبع دار 476ص 2ي حمى المغرب، عمي بف مكسى الغرناطي المغربي جػ المغرب ف5
 .77;2المعارؼ، القاىرة، الطبعة الثالثة 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B1%D8%AE
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B1%D8%AE
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B4%D8%A8%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B4%D8%A8%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D8%A8%D9%86_%D8%AA%D8%A7%D8%B4%D9%81%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D8%A8%D9%86_%D8%AA%D8%A7%D8%B4%D9%81%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D8%A8%D9%86_%D8%AA%D8%A7%D8%B4%D9%81%D9%8A%D9%86
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 : العكامؿ المؤثرة في ابف العربي كمعالـ شخصيتولثالثا طمبالم
 األكؿ: العكامؿ المؤثرة في ابف العربي الفرع
ال شؾ أف البيئة األكلى ليا أثر كبير في تككيف شخصية اإلنساف، كفي بمد      

الظمـ االجتماعي، كشيكع الرذائؿ في ما يتفتح الذىف عمى المعاناة مف كاألندلس عند
الية التي ال المجتمع كاالستسبلـ لمبدع فسيككف ىذا مف أقكل البكاعث ألصحاب اليمـ الع

 ، ككاف ابف العربي مف ىذا النكع. كاجباييدأ ليا باؿ حتى تحقؽ ما تصبكا إليو كما تعتبره 
كتأتي البيئة العممية التي صقمت شخصيتو كىذبت مناحيو كالفضؿ األكبر يعكد إلى      

عائمتو ثـ رحمتو إلى الحكاضر العممية المختمفة حيث تعرؼ عمى العمماء مف مختمؼ 
 .المذاىب كالنحؿ

 : رحمتو العممية كتنقمو بيف مختمؼ الحكاضر اإلسالميةأكال
ؼ الحكاضر اإلسبلمية، إف الرحمة الطكيمة الشاقة التي قادت ابف العربي إلى مختم

نحك المشرؽ كالتي التقى فييا بعدد مف العمماء كالفقياء كأخذ منيـ كجمس  مف األندلس
إلييـ ليي مف مستمزمات العمـ كالتحصيؿ المعرفي، خاصة كأنيا تزكد صاحبيا بالقدرة 
عمى التمحيص كالترجيح كمعرفة المذاىب كاآلراء كطرؽ االستدالؿ مف خبلؿ المناظرات 

عمماؤنا كأعطكىا حقيا مف الحديث، فيذا ابف خمدكف يقكؿ الفقيية كالكبلمية، لذا لـ ييمميا 
عنيا>" إف الرحمة في طمب العمـك كلقاء المشيخة مزيد كماؿ في التعميـ، كالسبب في ذلؾ 
أف البشر يأخذكف معارفيـ كأخبلقيـ كما ينتحمكف مف المذاىب كاآلراء كالفضائؿ، تارة 

لقاء، كتارة محاكاة كتمقينا با لمباشرة، إال أف حصكؿ الممكات كالمباشرة عمما كتعميما كا 
كالتمقيف أشد استحكاما كأقكل رسكخا، فعمى قدر كثرة الشيكخ يككف حصكؿ الممكات 
كرسكخيا، كالممكات جسمانية كانت في البدف أك في الدماغ مف الفكر كالحساب 

مشاىير كالجسمانيات، فإنيا كميا محسكسة مفتقرة إلى التعميـ في كؿ عمـ أك صناعة إلى 
 .1المعمميف فييا، معتبرا فييا عند أىؿ كؿ أفؽ كجيؿ"

                                                           
 . تحقيؽ> عبد ا محمد الدركيش، طبع دار يعرب الطبعة األكلى.;70ػ المقدمة، ابف خمدكف، ص1
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لـ يأت بمثؿ ما أتيت بو أنا كالقاضي أبك الكليد ككاف يقكؿ عف رحمتو>" كؿ مف رحؿ 
 . 1الباجي، أك قاؿ> لـ يرحؿ غيرم كغير الباجي، كأما غيرنا فقد تعب"

 : كثرة تجاربو  اثاني
عربي بتجارب حياتية كثيرة كمتعددة، نذكر لقد صقمت مكىبة اإلماـ أبك بكر ابف ال

 منيا>
 >كالمكحديف ػػػػ معاصرتو لدكلة المرابطيف1

ككاف ليذه المعاصرة تأثير بارز في حياتو السياسية، خاصة الفترة التي حكـ فييا      
تـ المرابطكف زماـ الدكلة كاستقرت ليـ األكضاع، كعيف كالده كزيرا في الدكلة، حيث 

ميفة المسمميف المستنصر العباسي ببغداد ليعقد لو عمى المغرب كاألندلس، إلى خإرسالو 
بقكلو>" كلما محي  ذلؾ كقد صحب ابف العربي كالده في ىذه الرحمة، يصؼ ابف خمدكف

، ككاف مف مف قبائؿ البربر يكسؼ بف تاشفيف رسـ الخبلفة كتعطؿ دستكرىا كقاـ بالمغرب
مستظير الدخكؿ في طاعة الخميفة، فخاطب ال أىؿ الخير كاالقتداء، نزعت ىمتو إلى

مشيخة إشبيمية، فتمطفا  ليو ببيعتو عبد ا بف العربي كابنو القاضي مفإالعباسي، كأكفد 
، كأحسنا في الببلغ، كطمبا مف الخميفة أف يعقد لو عمى المغرب كاألندلس فعقد في القكؿ

 .2لو، كتضمف ذلؾ مكتكب الخميفة منقكال في أيدم الناس"
كاف يقـك في أياـ الحج بالدعاية ألميره ابف تاشفيف كالدعكة إلى كحدة الخبلفة، كما      

كأدناه ذكر ذلؾ في مما أدل إلى استحساف أمره مف طرؼ الخميفة العباسي الذم أكرمو 
فمشى إلى الكزير عميد الدكلة ابف جيير فأعممو بنا، ككنا قد حممنا مف  رحمتو قائبل>"

يا كجماعة مف رؤسائيا إلى الكزير عميد الدكلة، ككتاب القاضي نجـ دمشؽ كتاب كالي
القضاة الشيرستاني بالتقريض لنا كالتنبيو عمى مكاننا، فدخمنا الديكاف إلى الكزير، ككقؼ 
دنائنا، كأجرل معركفا  عمى ما كاف عندنا، كرفع إلى أمير المكمنيف أمرنا، فأمر بتكريمنا كا 

                                                           
 .85ص 5ػ أزىار الرياض في أخبار القاضي عياض، ج1
 .622صابف خمدكف، مة، ػ المقد2
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كأكرمتنا المشيخة، كأظيرت  لمدخمنا كمخرجنا، فكقرتنا العمماء،كبيرا لنا، كأباح الديكاف 
 .1الجماعة لنا المزية، كنعـ العكف عمى العمـ الرئاسة"

كيؤكد ىذه التجربة السياسية التي خاضيا في المشرؽ بعد رجكعو إلى األندلس،      
ل قيمتو، حيث قاـ األمير باختياره لمشكرل بيف يديو، كىذا منصب ال يخفى عمى أحد مد

حقاؽ الحؽ، كىاىك ينالو  فقد طمح إليو ابف العربي ليككف لو عكنا عمى اإلصبلح كا 
الكزير>" ىذا كتاب تنكيو كترفيع، الفقيو يمقب ب كيصبح مف رجاؿ الدكلة، بؿ لقد صار

نياض إلى مرقى رفيع، أمر بكتبو األمير لمفقيو الكزير المشاكر، أنيضو بو إلى الشكرل  كا 
يقطع بأمر أك يحكـ في نازلة يجرم الحكـ بيا عمى ما يصدر مف مشكرتو ليككف عندما 

كمذىبو، لما عممو مف فضمو كذكائو، كجده في اكتساب العمـ بمقاصده المتكخاة كأنحائو، 
 .2كا يزيده تنكييا كترفيعا، كيبكئو مف حظكتو كتمجيده مكانا رفيعا"

 محنتو كتكليو القضاء: ػػػ2
بي معو لدل عكدتو إلى المغرب مكتبة حافمة في مختمؼ العمـك اصطحب ابف العر      

ككاف مف بينيا كتاب اإلحياء لمغزالي، كيعد أكؿ مف أدخمو إلى المغرب، كمعمـك  كالفنكف،
أف فقياء األندلس قد أعمنكا حربا شعكاء عمى الغزالي، ككتابو اإلحياء، يتزعميـ في ذلؾ 

ف بو، كأفتكا بإحراؽ كتبو، فأصدر أمير ، فأغركا السمطا3قاضي قرطبة ابف حمديف
المسمميف عمي بف بف يكسؼ بف تاشفيف أمره بذلؾ إلى سائر عمالو بالعدكتيف، فأحرقيا 

ىػ، كأشارت األصابع بالتيمة إلى كثير مف  705بقرطبة أماـ مؤل مف الناس، كذلؾ سنة 
مف جرفتيـ ىذه  كفي مقدمة أىؿ العمـ كالفضؿ، كبالدرجة األكلى إلى تبلميذه كمريديو

العاصفة اليكجاء ابف العربي، دعي إلى الجزيرة الخضراء يحمؿ نسخة مف اإلحياء، 
 في الماء كقد عصمو ا منيا بعد ببلء عظيـ. بيا  فأتمفت كألقي

                                                           
 .227صابف العربي، ػ قانكف التأكيؿ، 1
بيركت، .تحقيؽ> عبد السبلـ اليراس، طبع دار الفكر لمطباعة، 874ص 5ػ التكممة لكتاب الصمة، ابف البار، ج2

 .7;;2لبناف،
 قاضي ا بف حمديف التغمبي يكنى أبا عبدػ ابف حمديف> ىك أحمد بف محمد بف عمي بف محمد بف عبد العزيز 3

 . 644ص ;2ج ، الذىبي،ر> سير أعبلـ النببلءانظ .ىػ:70الجماعة بقرطبة ، كتكفي سنة 
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كقد عانى الكيبلت لما تكلى القضاء مف طرؼ مرضى القمكب كالحسدة فرمكه بالجبر      
بكا داره كخرج إلػى قرطبة فارا بنفسو، يقكؿ عف نيعميو ك  كاجتمعت العامة العمياء كثارت

ذلؾ"> كلقد حكمت بيف النػاس فألزمتيػـ الصبلة كاألمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر، 
حتى لـ يكف يرل في األرض منكر، كاشتد الخطب عمى أىؿ الغصب كعظـ عمى الفسقة 

كأمرت كؿ مف حكلي أال يدافعكا عف  ،لبكا كثاركا إلي كاستسممت ألمر االكرب، فتألبكا كأ
دارم، كخرجت إلى السطكح بنفسي، فعاثكا عمي، كأمسيت سميب الدار، كلكال ما سبؽ مف 
حسف المقدار، لكنت قتيؿ الدار، ككاف الذم حممني عمى ذلؾ ثبلثة أمكر> أحدىا كصاية 

ثة التي فر منيا كالثالث سكء األحدك ، يو كسمـ، الثاني االقتداء بعثمافالنبي صمى ا عم
 .1رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ المؤيد بالكحي"

بعد رجكعو إلى مكطنو كبمده حامبل معو العمـك كالفنكف حدثت بينو كبيف غيره مف      
الفقياء مناظرات غالبا ما كاف يخرج منيا منتصرا، مما دفع بأمير المسمميف أف يختاره 

 إال بمشكرتو، كال يصدر حكما إال بعد أخذ رأيو. لمشكرل لدل القضاة، فكاف ال يبـر أمر
بعدما تـ اختياره مشاكرا لدل القضاة، كأظير كفاءتو بينيـ، ككقكفو مع الحؽ كأىمو،      

مع دكاـ انتقاده لؤلكضاع الفاسدة في المجتمع، محمبل المـك عمى الكالة، جعؿ منو محؿ 
ير ابف تاشفيف إال أف أصدر أمرا بتكليتو ثقة لدل أمراء الدكلة المرابطية، فما كاف مف األم

 ىػ.:74القضاء ككاف ىذا سنة 
لقد كلي اإلماـ ابف العربي قضاء اشبيمية، كالمجتمع يعيش حالة مف الفكضى كالتمزؽ 
كاالنحبلؿ األخبلقي، كقد صكر ىذه الحالة اليائسة في المجتمع اإلماـ أبي الكليد ابف 

أنو إذا مات عالـ في اشبيمية فأريد بيع كتبو حممت رشد، فقاؿ>" ما أدرم ما تقكؿ؟ غير 
ذا مات مطرب بقرطبة فأريد بيع تركتو حممت إلى اشبيمية" ، 2إلى قرطبة حتى تباع فيو، كا 

كيؤكد ىذا الكضع ابف العربي فيقكؿ مستغربا>" فكيؼ لك رأل زماننا ىذا بيتؾ الحرمات 

                                                           
 .4;;2.تحقيؽ> محب الديف الخطيب، مكتبة السنة، طبع سنة 600ػ العكاصـ مف القكاصـ، ابف العربي، ص1
 .;77ػ الصمة، ابف باشككاؿ ص 2
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دكد، كاستيفاء العبيد ليا في منصب كاالستيتار بالمعاصي، كالتظاىر بالمناكر، كبيع الح
 .1القضاة"

أظير بف العربي لدل تكليتو الشكرل بيف أيدم القضاة كفػاءة نادرة دلت عمى تضمعو 
الكاسع بعمـك الشريعة كغيرة ممتيبة عمى حقكؽ الضعفاء كالكقكؼ إلى جانب المظمكميف، 

لمجتمع األندلسي، فحمدت ككاف في مجالسو العممية ينتقد األكضاع الفاسدة التي يعيشيا ا
 .2سياستو في القضاء، ككاف ذا شدة كسطكة

كرغـ أف الظركؼ لـ تكف مستقرة عمى حاليا، إال أنو قاـ بالميمة أجمؿ قياـ، ككاف  
مف أىؿ الصرامة في الحؽ كالشدة كالقكة عمى أىؿ الظمـ كالفساد، مع كقكفو إلى جانب 

ذلؾ مشيكدة، فنكؿ بالسكارل كأىؿ الخمر،  المظمكميف كرفقو عمى المساكيف، كقضاياه في
كضرب المغنيف كعزر كؿ مف كاف مدعاة لميك كالعبث، لكف األمر لـ يستقر لو حيث لـ 
يمبث في منصب القضاء سكل سنة كنيؼ نتيجة عزمو في تطبيؽ شرع ا، كقد شيد 

نما كنت عمى نفسو بذلؾ فيقكؿ محدثا>" كقد كنت أياـ الحكـ بيف الناس أضرب كاحمؽ، ك  ا 
أفعؿ ذلؾ بمف يربي شعره عكنا عمى المعصية كطريقا إلى التجمؿ بو في الفسكؽ، كىذا 

 .3ىك الكاجب في كؿ طريقة لممعصية أف يقطع، إذا كاف ذلؾ غير مؤثر في البدف"
كقاؿ>" كقد شاىدتـ مف إقامة العدؿ كالقضاء كالحمد  بالحؽ، كالكؼ لمناس بالقسط، 

مت المنة، كاتصمت في البيضة اليدنة، حتى غمب قضاء ا بفساد كانتشرت األمنة، كعظ
 .4الحسدة كاستيبلء الظممة"

كقاؿ مكضحا طريقتو في اإلصبلح كالتغيير أثناء تكليو القضاء>" كلقد حكمت بيف 
الناس فألزمتيـ الصبلة كاألمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر، كاشتد الخطب عمى أىؿ 
الغصب، كعظـ عمى أىؿ الفسؽ الكرب، فتألبكا كألبكا كثاركا إلي، فاستسممت ألمر ا، 

                                                           
 .6:ص 4جابف العربي، ػ أحكاـ القرآف، 1
 .;4ص 4ج المقرم التممسامي، ، نفح الطيب،:59ص ابف فرحكف،الديباج المذىب،ػ أنظر> 2
 2087ص 5جابف العربي، ػ أحكاـ القرآف، 3
 .2672ص 5ػ المصدر نفسو، ج4
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كا عف دارم كخرجت إلى السطح بنفسي فثاركا عمي، كأمرت كؿ مف حكلي أف ال يدفع
 .1كلكال ما سبؽ مف حسف المقدار لكنت قتيؿ الدار"

كلـ يمر مف تكليو أمر القضاء إال بضعة أشير حتى ثار عميو أىؿ المصالح، كألبكا 
، كحاكلكا قتمػو، كنظرا ليذه الكضعية اعتزؿ القضػاء كانصرؼ عنو  عميو دىماء القـك

 طبة أيف اشتغؿ بالتدريس فكثر تبلميذه كطبلبو فييا.  كتكجو نحك قر 
  كيشير إلى بعض مكاقفو في القضاء أثناء تفسيره لقكلو تعالى>﴿ 

           

         ﴾2 قاؿ>" كىي مف ،
اآليات األصكؿ في الشريعة، كلـ نجد ليا في ببلدنا أثرا، بؿ ليتيـ يرسمكف إلى األمنية، 

إلى ذلؾ فما أجابني إلى بعث فبل بكتاب ا ائتمركا، كال باألقيسة اجتزكا، كقد ندبت 
الحكميف عند الشقاؽ إال قاض كاحد، كال إلى القضاء باليميف مع الشاىد إال قاض آخر، 
فمما كالني ا األمر أجريت السنة كما ينبغي، كأرسمت الحكميف، كقمت في مسائؿ 

 .3الة"الشريعة كما عممني ا سبحانو مف الحكمة كاألدب ألىؿ بمدنا لما غمرىـ مف الجي
كما كانت لو تجارب أخرل في الحياة كمشاركتو في الحركب كالغزكات التي خاضيا 
أمراء بمدتو اشبيمية، فكاف في كؿ مرة يدعكا إلى النفير كالجياد إلعبلء كممة الحؽ كحفاظا 

>" كلقد مشاركتو في تمؾ الغزكات فيقكؿعف  يذكرعمى كحدة األمة، كدفاعا عف شرفيا، 
فجاس ديارنا كأسر خيرتنا كتكسط ببلدنا في عدد ىاؿ  749نزؿ بنا العدك قصمو ا سنة 

ف لـ يبمغ ما حددكه، فقمت لمكالي كالمكلى عميو> ىذا عدك ا  الناس عدده ككاف كثيرا، كا 
قد حصؿ في الشرؾ كالشبكة، فمتكف عندكـ بركة كلتظير منكـ إلى نصرة ديف ا 

 .4كـ "المتعينة عمي

                                                           
 .259ص 4جابف العربي، ػ العكاصـ مف القكاصـ، 1
 .57ػ سكرة النساء، اآلية 2
 .642ص 2جابف العربي، ػ أحكاـ القرآف، 3
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يقكؿ في مكضع آخر كىك يصكر الحالة التي بمغيا الناس مف اليأس، كرككنيـ إلى ك 
الدنيا كترؾ الجياد في سبيؿ ا>" فكيؼ بنا كعندنا عيد ا أال نسمـ إخكاننا إلى األعداء 
كننعـ كىـ في الشقاء، أك نممؾ الحرية كىـ أرقاء، يا كليذا الخطب الجسيـ، نسأؿ ا 

 .1يؽ لمجميكر كالمنة بصبلح اآلمر كالمأمكر"التكف
كما اشترؾ في معركة " كتندة" التي حدثت بيف المسمميف كنصارل األندلس، كالتي 
قتؿ فييا ما يزيد عف عشريف ألفا مف المسمميف المتطكعيف لمقتاؿ، كنجا ابف العربي فييا 

 بحياتو بعدما ترؾ الخباء كالعباء كما ذكر ىك عف نفسو.  
مكف أف نمر عمى تجاربو دكف ذكر تجربتو الركحية، خاصة كأنو تأثر برائد ىذه كال ي

حيث يقكؿ فيو>" فإنو كاف  النزعة اإلماـ الغزالي بعد ما لقيو في بغداد كجالسو كأعجب بو،
ذا عالمتو كجدت بحرا زاخرا، ككمما اختبرت  رجبل إذا عاينتو رأيت جماال طاىرا، كا 

 .2ت بساطو، كاغتنمت خمكتو كنشاطو"احتبرت، فقصدت رباطو، كلزم
كما يصرح عف نفسو>" كأفنيت عظيما مف الزماف في طريقة الصكفييف كلقيت      

 .3رجاالتيـ مف تمؾ الببلد أجمعيف"
 كثرة الشيكخ الذيف تتممذ عمييـ:  ػػػثالثا
اإلسبلمية لقد تتممذ اإلماـ ابف العربي عمى عدد كبير مف عمماء زمانو في الحكاضر      

ثبت  التي زارىا كارتحؿ إلييا، كقد ذكر اإلماـ الداكدم رحمو ا شيكخ ابف العربي الذيف
أثناء رحمتو، كىـ كثر كمف مختمؼ المذاىب  لقييـ الذيف أككجمس إلييـ، األخذ عنيـ 

 .4اشبيمية بعمـ كثير لـ يأت بو أحد قبمو" الفقيية كالفكرية، كعاد إلى
     و تتممذ عمى عدد مف الشيكخ الذيف تأثر بيـ في رحمتو أمثاؿ>يذكر ابف العربي أن

 .5" اإلماـ الزاىد أبك بكر الفيرم الذم يشير إليو كثيرا في كتابو أحكاـ القرآف
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لقد اكتسب اإلماـ ابف العربي تجارب عدة مف شيكخ كثيريف، فجمع منيـ العمـ 
بيف مختمؼ المذاىب الفقيية كالفرؽ الغزير، كالثقافة الكاسعة، كشيد المناظرات العممية 

الكبلمية بؿ كشارؾ فييا، كتجكؿ في مناطؽ مختمفة العادات كاألعراؼ إلى غير ذلؾ مما 
 اكتسبو في رحمتو تمؾ، أىمتو ألف يككف في مصاؼ العمماء المجتيديف المحققيف.

 كثرة الكتب التي درسيا كاطمع عمييا ػػػرابعا
درسيا ابف العربي ساىمت في تشكيؿ الثركة العممية التي ذلؾ أف تنكع المكاد التي      

فتحت لو اآلفاؽ فيما بعد، فقد صرح أنو في رحمتو باإلضافة إلى مجالستو لمعمماء 
كالمشايخ، كاف ينظر في الكتب كيقرؤىا، ككانت كتبا مختمفة العناكيف، مختمفة 

حديث رسكؿ ا صمى االتجاىات، فقد قاؿ>" قرأت مف كتب التفسير كثيرا، ككعيت مف 
ككتاب ابف  ا عميو كسمـ عيكنا، كتفسير الثعمبي، ككتب الماكردم كمختصر الطبرم

فكرؾ، كمف كتب المتخالفيف كثيرا، كمف المسانيد جما غفيرا، كأكثر ما قرأت لممخالفيف 
كتاب عبد الجبار اليمذاني الذم سماه بالمحيط مائة سفر، ككتاب الرماني عشر 

اكضت فيو عمماء المخالفيف كالمؤلفيف، كأىؿ السنة كالمبتدعيف، فاستفدت مف مجمدات، كف
 .1أىؿ السنة كجادلت بالتي ىي أحسف أىؿ البدعة"

بؿ إف ابف العربي حذر مف مغبة االكتفاء ببعض العمـك دكف النظر في األخرل ألف 
في الذم يعمـ، ذلؾ مدرؾ الجيؿ، كليذا قاؿ>" كال يفرد نفسو ببعض العمـك فيككف إنسانا 

ذا لـ يترؾ أم فرصة يمكف االستفادة منيا إال كاغتنميا في مطالعة ، ل2بييمة فيما ال يعمـ"
أك مبلزمة حسب كاقع الظرؼ الذم ىك فيو، كمف خبلؿ تمؾ التجارب الحية مف حياة ابف 

 العربي  نخمص إلى ما يمي>
أف اإلماـ ابف العربي لو مسيرة حافمة بالعمـ كالمعرفة، نتيجة التعدد كالتنكع في  ػػػ11

الشيكخ، كمعرفتو بأقكاؿ المذاىب الفقيية كالشافعية كالحنفية حيث تتممذ عمى عدد مف 
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أئمتيـ كشيكخيـ، كألنو بقدر تمؾ الكثرة يككف التحصيؿ كالرسكخ في العمـ كما ذكر اإلماـ 
 دكف.عبد الرحمف ابف خم

كأف كثرة التمقي عمى الشيكخ يكرث الدربة عمى التمحيص كحسف االستدالؿ كالتمييز  ػػػ12
 بيف األقكاؿ كاختبلفيا، مع القدرة عمى الترجيح فيما بينيا.

لقد استفاد اإلماـ ابف العربي مف رحمتو فاستطاع التعرؼ عمى مختمؼ المدارس  ػػػ13
قكؿ عف نفسو>" كأدخؿ إلى مدارس الحنفية كالشافعية الفقيية كالعقدية المنتشرة، كفي ذلؾ ي

، كما سمحت لو بالتعرؼ أكثر عمى الفرؽ 1في كؿ يكـ لحضكر المتناظريف مف الطكائؼ"
 الكبلمية مف خبلؿ الجداؿ كالمناظرة كرد شبياتيا كأكىاميا في االعتقاد.

غزارة إنتاجو العممي، إف تنكع المكاد التي درسيا كتعدد الكتب التي قرأىا أسيمت في  ػػػ14
جعمت الكثير ممف أتى بعده ينيؿ مف معيف كتبو كابف حجر العسقبلني في شرح صحيح 

 البخارم، كالشاطبي في المكافقات كغيرىـ مف العمماء، الذيف شيدكا لو باالجتياد.
 الثاني: معالـ شخصية اإلماـ ابف العربي لفرعا

ي يمحظ بعض السمات التي تجعمو إف المطمع كالناظر في كتب اإلماـ ابف العرب
مختمفا عف غيره مف العمماء، كاعتداده بنفسو كرده القاسي عمى المخالؼ، مع شدة تمسكو 
بالمذىب المالكي كأصكؿ اإلماـ مالؾ، كؿ ذلؾ في نضج معرفي كاستدالؿ منيجي أثناء 

 قيامو بعممية التحميؿ كالتأصيؿ أك في ردكده.
 : اعتزازه بالنفسأكال

ت أثناء قراءتي لكتبو كتتبع صفحاتيا أف اإلماـ ابف العربي كثيرا ما يرد بنكع لقد رأي
مف القسكة عمى مخالفيو مف األئمة في بعض المسائؿ الفقيية أك في االستدالؿ عمييا، 

 كمف أمثمة ذلؾ نذكر>
أك بصفاتو العميا كأسمائو  عمى اإلماـ أبي حنيفة في مسألة الحمؼ باهلل تعالى هرد ػػػ1

الحسنى، فيقكؿ>" كقاؿ أبك حنيفة> إذا قاؿ كعمـ ا لـ يكف يمينا، كظف قكـ ممف لـ 
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يحصؿ مذىبو أنو ينكر صفات ا تعالى، كليس كما ظف، ألنو قد قاؿ> إذا حمؼ كقدرة 
نما الذم أكقعو في ذلؾ أف العمـ قد ينطمؽ عمى المعمـك كىك المحدث،  ا كانت يمينا، كا 

فبل يككف يمينا، كذىؿ عف أف القدرة أيضا تنطمؽ عمى المقدكر، ككؿ كبلـ لو في المقدكر 
"  .1فيك حجتنا في المعمـك

   ، قاؿ>استنكاره عمى اإلماـ الشافعي كأبي حنيفة في عدـ أخذىـ بأصؿ سد الذرائع ػػػ2
أحمد في  ابعو عمييا" ىذه اآلية أصؿ مف أصكؿ إثبات الذرائع التي انفرد بيا مالؾ، كت

 .2بعض ركاياتو، كخفيت عمى الشافعي كأبي حنيفة مع تبحرىما في الشريعة.."
فمـ يسمـ مف مخالفتو حتى عمماء المذىب بؿ انتصر في ، عمى عمماء المذىب هردػػػػ 3

داللة كاضحة عمى مدل االستقبللية كالتحرر الفكرم مسائؿ عدة ألبي حنيفة، مما يدؿ 
 ما يمي>كمف أمثمة ذلؾ 

     ، قاؿ>" قاؿ بعض عممائنا قكلو>ما جاء في مسألة صالة المفترض خمؼ المتنفؿ ػػػػ
 ﴿         

         

          

      ﴾3 دليؿ عمى أنو ال يصمي ،
المفترض خمؼ المتنفؿ، ألف نيتيـ قد تفرقت، كلك كاف ىذا متعمقا لما جازت صبلة 
المتنفؿ خمؼ المفترض، ألف النية أيضا قد تفرقت، كفي اإلجماع عمى جكاز ذلؾ دليؿ 

 .4عمى أف منزع اآلية ما قدمناه ال ما تعمؽ بو ىذا العالـ"
> قاؿ>" كالمسألة عظيمة مسألة قراءة الفاتحة في الصالة خمؼ اإلماـػػػ ما جاء في ػ

الخطر، كقد أمضينا القكؿ في مسائؿ الخبلؼ في دالئميا بما فيو غنية، كالصحيح عندم 

                                                           
 .205ص 4جابف العربي، ػ أحكاـ القرآف، 1
 .;46ص 4ػ المصدر نفسو، ج2
 .205ػ سكرة آؿ عمراف، اآلية 3
 .542ص 2جابف العربي، ػ أحكاـ القرآف، 4
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كجكب قراءتيا فيما يسر كتحريميا فيما جير إذا سمع قراءة اإلماـ لما عميو مف فرض 
اءتو، فإف كاف عنو في مقاـ بعيد فيك بمنزلة صبلة السر، ألف اإلنصات لو كاالستماع لقر 

أمر النبي صمى ا عميو كسمـ بقراءتيا عاـ في كؿ صبلة كحالة، كخص في ذلؾ حالة 
الجير بكجكب فرض اإلنصات، كبقي العمكـ في غير ذلؾ عمى ظاىره، كىػذه نياية 

 .1التحقيؽ في الباب"
> قاؿ>" رأل مالؾ أنو ال يكبر مع القياـ ياـ مف الركعتيفمسألة التكبير لمقػػػػ ما جاء في 

حتى يستكم بناء عمى أف الركعتيف مزيدتاف كأنو في محؿ افتتاح صبلة أخرل كصمت 
 .2باألكلى، كالذم جاء في الحديث الصحيح أنو كاف يكبر إذا نيض فعميو فعكلكا"

> قاؿ>" اختمؼ قكؿ عنيا مسألة أداء سجدة التالكة في األكقات المنييػػػػ ما جاء في 
مالؾ في صبلتيا في األكقات المنيي عنيا، فإحدل الركايتيف أنيا تصمى فييا، كبو قاؿ 

ال تصمى كبو قاؿ أبك حنيفة، كمتعمؽ القكؿ األكؿ عمـك األمر  الشافعي، كالثانية>
بالسجكد، كمتعمؽ القكؿ الثاني عمـك النيي عف الصمكات، كالقكؿ الثاني أقكل ألف األمر 
بالسجكد عاـ في األكقات، كالنيي خاص في األكقات، كالخاص يقضي عمى العاـ، كقد 

 .3"الشمس، كىذا ال كجو لو عندم تصفرركم عف مالؾ في المدكنة أنو يصمييا ما لـ 
ككنتيجة ألقكالو الصريحة التي حكاىا خاصة كتابو أحكاـ القرآف ككتابو القبس، في 
الرد عمى المخالؼ ميما بمغ شأنو اتيمو البعض بالتعصب، كاالنحياز لممذىب المالكي 

مامو، فالذىبي يقكؿ عنو>" كذلؾ ألف مؤلفو مالكي تأثر بمذىبو، فظيرت عميو  في كا 
 .4تفسيره ركح التعصب لو كالدفاع عنو"

لكف الناظر في اجتياداتو الفقيية كاستنباطاتو كتكجييو لمدليؿ في كثير مف المسائؿ 
ف كاف مالكي المذىب إال أنو  تكحي بأف لئلماـ ابف العربي مزاج مستقؿ عف غيره، فيك كا 

                                                           
 .45ص 2جابف العربي،ػ أحكاـ القرآف، 1
 .78ص 4جابف العربي، ، شرح سنف الترمذم ػ عارضة األحكذم2
 .4:5ص 4، ج ابف العربي، شرح سنف الترمذم عارضة األحكذمػ 3
 .4000.نشر مكتبة كىبة، القاىرة، سنة ;66ص 4ػ التفسير كالمفسركف، محمد حسيف الذىبي ج4
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و األمر إلى درجة كثيرا ما يعتب عمى عمماء المذىب أنفسيـ في مسائؿ عدة بؿ كصؿ ب
الرد عمى اإلماـ مالؾ، كىذا ليس انتقاصا منو لشيخو الذم يعتز بو كيعمي مف شأنو، لكف 

 إتباع الدليؿ ىك مف أجبره عمى الرد، مما جعمو ذك نفسية تكاقة لبلستقبللية.
كلعؿ انتقاده الشديد لئلماـ ابف حـز الظاىرم ىك ما كاف بيف المذىبيف مف جداؿ في 

كاف سميط المساف عمى المالكية، كلعؿ المناظرات الفقيية التي  خاصة كأنواألندلس، 
حدثت بينو كبيف اإلماـ أبي الكليد الباجي خير دليؿ عمى ىذا الصراع المذىبي الذم كاف 

 منتشرا في األندلس، ثـ إني أراه دليبل عمى الحرية الفكرية التي كانت سائدة كقتيا.
ناثاني  صافو لو: االعتراؼ بالمخالؼ كا 

إف ما يؤكد بعد ابف العربي عف التعصب األعمى ىك إنصافو لممخالؼ مف المذاىب 
األخرل، كالمتتبع لكتبو يجد ذلؾ بينا ناصعا، كىذه األمثمة خير دليؿ عمى صدؽ قكلنا 

 فيو، كالرد الكافي عمى مف اتيمو بتيمة التعصب لممذىب.
نصافو لإلماـ أبي كجكب الزكاة مف كؿ ما أخر ػػػػ ما جاء في مسألة  جت األرض كا 

> قاؿ>" كقد اختمؼ العمماء في ذلؾ اختبلفا متباينا قديما كحديثا، فركم عف مالؾ حنيفة
كأصحابو> أف الزكاة في كؿ مقتات ال قكؿ لو سكاه، كبو قاؿ الشافعي، كقاؿ أبك حنيفة> 

قاؿ عبد  تجب في كؿ ما تنبتو األرض مف المأككالت مف القكت كالفاكية كالخضر، كبو
الممؾ بف الماجشكف في أصكؿ الثمار دكف البقكؿ، كأما أبك حنيفة فجعؿ اآلية مرآتو 

 .1فأبصر الحؽ كقاؿ>إف ا أكجب الزكاة في المأككؿ قكتا كاف أك غيره"
نصافو لإلماـ الشافعيػػػػ   > قاؿ>ما جاء في مسألة السكتة بيف تكبيرة اإلحراـ كالقراءة كا 

ى ثبلثة أقكاؿ> األكؿ> أنيا ساقطة، كبو قاؿ المالكية متبعيف فيو مالكا " كاختمفكا فييا عم
الذم لـ يرك حديثيا، الثاني> أنيا مشركعة لترداد النفس، قالو قتادة، الثالث> أنيا مشركعة 

، قالو الشافعي، كقكؿ ذلؾ أحسف كاالفتتاح بالذكر أجمؿ"  .2ليقرأ فييا المأمـك

                                                           
 .:;2ص 4جابف العربي،ػ أحكاـ القرآف، 1
 .75ص4جابف العربي،ػ عارضة األحكذم، 2
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 : النظرة التجديديةاثالث
ال شؾ فيو أف اإلماـ ابف العربي مف األئمة الذيف بمغكا مراتب االجتياد في مما 

، فقد بيف أسباب رحمتو نحك المشرؽ 1المذىب، كقد شيد لو غير كاحد ببمكغو ىذه المرتبة
كىك البحث عف الجديد بعدما لـ يجد ما يشؼ غميمو كيسد جكعة فكره في األندلس، كلذا 

يصبكا إليو>" كلـ نزؿ عمى تمؾ السجية حتى اطمعت  كىك متميؼ إلى ما يصرح بقكلو
بفضؿ ا عمى أغراض العمـك الثبلثة> عمـ الكبلـ كأصكؿ الفقو كمسائؿ الخبلؼ"، كىي 
عمـك لـ تكف ذائعة بالقدر الكافي في األندلس لذا يذكر ابف خمدكف بأف ابف العربي ساىـ 

ألكائؿ الذيف أدخمكا عمـ الخبلؼ في حمؿ ىذه العمـك إلى حاضرة األندلس، بؿ عده مف ا
 إلى المغرب.

ىذه الركح جعمتو سعى إلى تغيير األكضاع التي كانت سائدة في زمانو، كقد فعؿ 
الكثير أثناء تكليو القضاء، لكف نراه يممح إلى ىذه الغاية فيقكؿ>" فمما شذ في معرض 

ا أف نجدد ما سمـ مف المقادير كأسمبتو الحكادث فيما سبؽ في عمـ ا مف التدبير،رأين
الرقاع المكجكدة مع ما حضر في الذكر ليككف عنكانا لما جرل كتنبييا عمى فضؿ ما 

 .2تأكب كسرل"
لقد تجمى أمر التجديد عند ابف العربي في نضجو الفكرم، األمر الذم أكسبو نكعا 

حيف مف المنيجية العممية التي اتبعيا في مؤلفاتو، كنمحظيا في كمماتو كعباراتو مف 
آلخر، فنجده يحاكؿ الربط بيف األبكاب مع إعادة ترتيبيا، أك البحث عف مدل التكافؽ 

ف باعدت بينيما   .الصفحات كما فعؿ في كتابو القبس كالتبلـز بيف حديثيف أك نصيف كا 
بؿ إنو يتحدث عف نفسو مصرحا بأف العمـك في األندلس قد استيمكت كلـ يبؽ منيا 

أف انحيازه لئلبداع كاف مبلحظا في كتبو، كتمثؿ ذلؾ في  إال خفايا في زكايا، إال
اإلضافات المكضكعية التي لـ يسبقو إلييا أحد في كقتو كالتصحيح لبعض القضايا التي 

                                                           
 .265صسعيد أعراب، ػ مع القاضي ابف العربي، 1
 .89صابف العربي، ػ قانكف التأكيؿ، 2
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كقع فييا الخطأ مف بعض العمماء في استدالليـ ، مثؿ مسألة مخالفة عمؿ أىؿ المدينة 
عمؿ بو باعتبار مخالفتو لعمؿ أىؿ لخبر اآلحاد، فيك يرل بأف اإلماـ مالؾ لـ يترؾ ال

المدينة بؿ باعتبار أصؿ آخر كىك مخالفتو لقاعدة عامة كىي قاعدة الغرر،ألنو يؤدم إلى 
مدة مجيكلة غير معينة، فبيف كجو عدـ أخذ ماؿ بنص الحديث كرد عمى المخالؼ الذم 

  .اآلحاد إذا خالؼ عمؿ أىؿ المدينةأنكر عمى مالؾ عدـ أخذه بأخبار 
راه يدافع عف العمؿ بيا كيجعميا حجة في االستدالؿ، كيجعؿ ردىا رد لمشريعة بؿ ت

مبس الذم أحيط كميا كعدـ إدراكو لمقاصدىا، أك بالتكجيو السميـ لبعض النصكص رافعا ال
رسكؿ ا إف فريضة الحج أدركت  قالت> يا >)المرأة الخثعمية حديث بيا، كما فعؿ في
، فيك يرل بأف الحديث خرج 1الراحمة، أفأحج عنو؟ قاؿ نعـ(يثبت عمى  أبي شيخا كبيرا ال

مخرج الحث عمى طاعة الكالديف كبرىما كقضاء ديكنيما بعد كفاتيما أك عند عجزىما، مع 
 التأصيؿ ليذا التكجيو بالقكاعد األصكلية كالمقاصدية.

ية ككاف ينزع إلى التأصيؿ لشدة اىتمامو بو، لذا كثيرا ما نجده يقرر قكاعد أصكل
الشريعة كدليؿ مف إف القياس أصؿ مف أصكؿ  "مجردة مع البرىنة عمييا، مثؿ قكلو>

 .دالئؿ الممة"
نؾ عند التتبع كاالستقراء تمحظ في ثنايا كتبو التطبيؽ العممي لما قاـ بتأصيمو  كا 

يضرب لنا مثبل عمى اعتبار الذرائع، فقاؿ>" ىذه اآلية أصؿ مف أصكؿ فكالتأسيس لو، 
ئع التي انفرد بيا مالؾ، كتابعو عمييا أحمد في بعض ركاياتو، كخفيت عمى إثبات الذرا

 .2الشافعي كأبي حنيفة مع تبحرىما في الشريعة.."
أف كسف مالؾ في ىذا الباب أصبل مف أصكؿ الفقو كىك  كقاؿ في مكضع آخر>"

 .3اختمؼ العمماء في ذلؾ كثيرا"ك  ،الحكـ إذا تعمؽ باسـ لو أكؿ كآخر تعمؽ بأكلو

                                                           
، كمسمـ، كتاب الحج باب الحج عف العاجز 2629ػ أخرجو البخارم كتاب الحج باب كجكب الحج كفضمو، حديث رقـ1

 . 4597حديث رقـ
 .;46ص 4جابف العربي، ػ أحكاـ القرآف، 2
 .288ص 4جابف العربي، ، شرح مكطأ مالؾ بف أنس ػ القبس3
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ككما يقكؿ الدكتكر عبد الرحمف الزخنيني>" كمف خصكصيات فكره أنو فكر تجديدم 
كالتجديد عنده يتجمى في دعكاتو الصريحة إلى االجتياد الذم يعتبره أصبل مف أصكؿ 
الديف كالشريعة، كفي انتقاداتو الشديدة لمف ينكره كيدعكا إلى الجمكد كالخمكؿ، كىك إذ 

و إلى درجة أنو يعتبره أصبل عند األنبياء حتى مع كجكد يدعكا إليو يتكسع في مجاالت
الكحي، كيقكؿ بجكازه في األمكر الدينية كالدنيكية، كيحـر التقميد عمى مف ىك قادر عمى 

 .1االجتياد إال في حالة الضركرة..."
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
ػ ابف العربي األصكلي، عبد الرحمف الزخنيني، مجمة المكافقات، العدد الثالث المعيد الكطني العالي ألصكؿ الديف 1

 ، 247ص
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 مكقع اإلماـ ابف العربي في مسار الفكر المقاصدم  المبحث الثاني:

 إلى مفيـك الفكر المقاصدمالمطمب األكؿ: مدخؿ 

 الفرع األكؿ: تعريؼ الفكر المقاصدم لغة كاصطالحا

 : التعريؼ المغكم لمفكر كالمقاصدأكال
إف تحديد المعنى الذم يدؿ عميو الفكر المقاصدم يتطمب بياف مدلكؿ كؿ كممة عمى      

 انفراد، ثـ بياف ما تدؿ عميو الكممتاف مجتمعتاف باعتبارىما لفظا مركبا.
 :تعريؼ الفكر لغةػػػ 1

الفكر في المغة مف فكر يفكر تفكيرا، بتشديد الكاؼ، كيجكز بالفتح فيقاؿ> فكر، يفكر      
إعماؿ النظر فكرا، عمى كزف ضرب يضرب ضربا، كيقاؿ> أفكرتو، أم جعمتو يفكر، فيك 

  في الشيء.
بالتأمؿ كالتدبر في طمب كالفكر يطمؽ كيراد بو األمكر المعنكية، فيك تردد الخاطر      

كقد عرفو ابف  المعاني، يقاؿ> فكر كتفكر في األمر، أم أعمؿ الخاطر فيو كتأممو،
 . 1الخاطر في شيء" إعماؿمنظكر بقكلو >" 

    كلـ يرد لفظ الفكر في القرآف إال باشتقاقو كقكلو تعالى>﴿     

    ﴾2 ﴿<كقكلو تعالى ،  

        ﴾3. 

يعبر بو عف النظر إنما فيذه األلفاظ المشتقة مف مادة الفكر تبيف بأف مدلكليا      
 كالتدبر، كىي كميا ألفاظ متعمقة بالعقؿ.  

                                                           

 ار صادر، بيركت، لبناف.ػ أنظر> لساف العرب، ابف منظكر، مادة" ؼ ؾ ر" د1
 .70ػ سكرة األنعاـ، اآلية رقـ 2
 .66ػ سكرة النحؿ، اآلية رقـ 3
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 :تعريؼ المقاصد لغةػػػ 2
مأخكذ مف الفعؿ قصد يقصد قصدا،  المقاصد جمع مقصد، كالمقصد مصدر ميمي     

 .1كمقصدا كقصكدا كمقاصد
ف المتتبع في المعاجـ كالصحاح كقكاميس المغة يجد أف ليذه الكممة مدلكالت       كا 

 >2عدة منياكاستعماالت كمعاف 
تياف الشيء كالتكجو نحكه كصكبو: ػػػ ـن كا  يقاؿ قصده قصدا، كقصد إليو، أم طمبو  اأَل

 .كتكجو نحكه كصكبو، كمنو قكلو> أقصده السيـ إذا أصابو فقتمو
الحديث الصحيح عف أسامة بف زيد رضي ا عنو>) فكاف رجؿ  كمنو ما جاء في     

 .3مف المشركيف إذا شاء أف يقصد إلى رجؿ مف المسمميف قصد لو فقتمو(
د" كمكاقعيػػا فػػي كػػبلـ العػػرب > االعتػػزاـ كالتكجػػو،  -ص-قػػاؿ ابػػف منظػػكر>" أصػػؿ" ؽ     

ف كػاف يخػص كالنيكض نحك الشيء, عمى اعتداؿ كاف أك جكر، ىػذا أصػمو فػي الحقيقػ ة كا 
 .4"في بعض المكاضع بقصد االستقامة دكف الميؿ

> كمعناه ما كاف مستكيا غيػر مشػرؼ كال نػاقص، يقاؿ>اقتصػد فػي أمػره، استقامة الطريؽ ػػػ
       إذا اسػػػػتقاـ كصػػػػمح، قػػػػاؿ ا تعػػػػالى>﴿ 

    ﴾5الطبػرم>" كالقصػد مػف الطريػؽ المسػتقيـ الػذم ال ، قاؿ 
 .6اعكجاج فيو"

  كسفر قاصد> أم سيؿ قريب، كمنو قكلو تعالى>﴿  كيقاؿ طريؽ قاصد     

         
                                                           

 .798ص 6، متف المغة، الشيخ أحمد رضا ج7;ص 7ػ أنظر> معجـ مقاييس المغة ابف فارس ، ج1
الفيركز ، البحر المحيط، 746ص 4، الصحاح، الجكىرم، ج76ص 7ػ أنظر> كتاب العيف، الخميؿ الفراىيدم، ج2

، تاج 575ص 5، لساف العرب،ابف منظكر، ج7;ص 7،  معجـ مقاييس المغة، ابف فارس،ج227ص 8أبادم ج
 .57ص ;العركس، الزبيدم، ج

 .280ػ أخرجو مسمـ كتب اإليماف، باب تحريـ قتؿ الكافر بعد أف قاؿ ال إلو إال ا، حديث رقـ3
 .575ص 5ػ لساف العرب البف منظكر > ج4
 .;النحؿ، اآلية رقـػ سكرة 5
.تحقيؽ أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، الطبعة 5:ص :ػ جامع البياف في تأكيؿ القرآف، ابف جرير الطبرم ج6

 .4000األكلى 
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   ﴾1.أم لك كاف مكضعا قريبا كسيبل لمشكا معؾ ، 
كالتقتير، يقاؿ  اإلسراؼالقصد في المعيشة، كيراد بيا البعد عف  معناه العدؿ كالتكسط: ػػػ

   قصد في األمر، إذا لـ يتجاكز فيو الحد، كمنو قكلو تعالى>﴿ 

   ﴾2 ، قاؿ ابف كثير>" أم امش مقتصدا مشيا ليس بالبطيء
 .3ال بالسريع المفرط، بؿ عدال كسطا بيف بيف"المثبط، ك 

كمثمو ما جاء في كصؼ رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ>).. قاؿ قمت كرأيتو؟ قاؿ 
 .4نعـ، قاؿ قمت> كيؼ كاف صفتو؟ قاؿ> كاف أبيض مميحا مقصد(

كالمبلحظ مف كؿ ىذه المعاني أف القصد قد يككف معنكيا، كما قد يككف ماديا، قاؿ      
>" كاالقتصاد عمى ضربيف> أحدىما محمكد عمى اإلطبلؽ، كذلؾ فيما األصفيانيالراغب 

لو طرفاف، إفراط كتفريط، كالجكد فإنو بيف اإلسراؼ كالبخؿ، ككالشجاعة فإنيا بيف التيكر 
بو عما يتردد بيف المحمكد كالمذمكـ، كالكاقع بيف العدؿ كالجكر، كالجبف، كالثاني> يكنى 

 .5كالقريب كالبعيد"
ماؿ العربي تدؿ عمى معاف كممخص كبلـ المغكييف أف مادة  قصد في االستع     

 متعددة، إال أف الغالب عند إطبلقيا انصرافيا إلى العـز عمى الشيء كالتكجو نحكه .
 نقكؿ بأف المقصكد مف ىذه المعاني التي تـ إيرادىا ىك كمف خبلؿ النظر يمكف أف     
ال يمكننا أف نغفؿ ك ؿ المعاني األخرل داخمة فيو، ىك األصؿ، بينما جعتزاـ كالنيكض ك اال
ف كانت مشتقة منو، ألف الشريعة اإلسبلمية شريعة مكصكفة باالعتداؿ يا عن حتى كا 

 .ف مقاصدىاناىية عف الجكر، كىذه مكالتكسط كداعية إلى العدؿ ك 

                                                           
 .64ػ سكرة التكبة، اآلية1
 .;2ػ سكرة لقماف، اآلية 2
 .0;;2كلى .دار الثقافة، الجزائر ، الطبعة األ;:7ص 5ػ تفسير القرآف العظيـ، ابف كثير، ج3
 .8048مح الكجو، حديث رقـ ػ أخرجو مسمـ كتاب الفضائؿ، باب كاف النبي صمى ا عميو كسمـ أبيض أم4
 . ;400.تحقيؽ> صفكاف عدناف الداككدم، دار القمـ الطبعة الرابعة 606، صاألصفيانيػ المفردات، الراغب 5
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الذم يتناسب مع المعنى  المغكية يظير أف المعنى األكؿ ىكعرض المعاني بعد      
تياف الشيء كالتكجو، ككميا تدكر حكؿ إرادة الشيء  االصطبلحي إذ فيو اأَلـّ، كاالعتماد كا 

 .كالعـز عميو، مع أف المعنييف الثاني كالثالث غير خارجيف عف ىذا المعنى
 االصطالحي لمفكر كالمقاصد: التعريؼ اثاني
 تعريؼ الفكر اصطالحا:ػػػ 1

الفكر اسـ لعممية تردد القكل العاقمة المفكرة في  "عرفو طو جابر العمكاني بقكلو>     
اإلنساف، سكاء أكاف قمبا أك ركحا أك ذىنا بالنظر كالتدبر، لطمب المعاني المجيكلة مف 

 .1"النسب بيف األشياءاألمكر المعمكمة، أك الكصكؿ إلى األحكاـ أك 

كعرفو الدكتكر محمد نصيؼ العسرم فقاؿ>" الفكر ىك تردد الخاطر بالتأمؿ كالتدبر 
 .2في طمب المعاني"

فالفكر ىك الكسيمة التي يستخدميا اإلنساف في مختمؼ المجاالت العممية، كعف      
بيا العقؿ الكاعي يك عممية عقمية ذىنية يقـك فطريقو يتحقؽ اإلبداع كالتطكر كالتنمية، 

، فميس كؿ فكر يتكصؿ بو إلى بناء عمى مقدمات سابقة ما أك نتيجة لمتكصؿ إلى رأم
 كالترىات الفكرية ال يمكف بناء العمؿ عمييا.كاألكىاـ معارؼ، ألف األخيمة 

ىك جيد عقمي كثمرة مف ثمراتو، ألنو ال يعقؿ أف يفيـ النص الشرعي إال بإعماؿ إذا      
ا يتكافؽ معو، فبل يفيـ نقؿ بدكف عقؿ، كال يرشد عقؿ إال بالنقؿ، فالعبلقة العقؿ كفؽ م

عبلقة تبلـز بينيما، يشير ابف خمدكف إلى ىذه العبلقة الكثيقة كالكطيدة بيف الفكر كالعقؿ 
فيقكؿ>" إف اإلنساف لما خمؽ ا لو الفكر الذم بو يدرؾ العمـك كالصنائع، ككاف العمـ إما 

ما تصديقا أم حكما بثبكت أمر ألمر، كغاية الفكر في الحقيقة راجعة  تصكرا لمماىيات كا 
 . 3إلى التصكر، كىذا السعي مف الفكر قد يككف بطريؽ صحيح كقد يككف بطريؽ فاسد"

                                                           
المعيد العالمي لمفكر اإلسبلمي، الطبعة األكلى  إصدارات.247ػ إصبلح الفكر اإلسبلمي، طو جابر العمكاني، ص1

2;;7. 
 .;400. دار الحديث، الطبعة األكلى سنة 47ػ الفكر المقاصدم عند اإلماـ مالؾ، محمد نصيؼ العسرم، ص2
 .0;6ص ابف خمدكف، ػ المقدمة، 3
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 كليذا األمر كرد في القرآف الكريـ كثير مف األلفاظ الدالة عميو، مثؿ> النظر في قكلو     
         تعالى>﴿ 

    ﴾1تعالى>﴿  ، كاالعتبار في قكلو  

﴾2كالتدبر في قكلو تعالى ،﴿<      

﴾3 عمبل إف لـ يكفبالعقؿ،  ارتباطا كثيقا، مما يدؿ بكضكح أف الفكر مرتبط 
 .ابحت اعقمي
 تعريؼ المقاصد اصطالحاػػػ 2

األصؿ أنػو فػي تحديػد المصػطمحات كالمفػاىيـ الشػرعية يرجػع إلػى مػا كتبػو المتقػدمكف      
مػف فإنػو مف العمماء، غير أنو بالنظر إلى البحكث كالدراسات الشرعية كاألصكلية المتقدمػة 

 يككف محؿ إجماع بيف المقاصدييف أنفسيـ. ليا الصعب أف تجد تعريفا محددا أك دقيقا
ف كنا ندرؾ      لـ يكف غائبػا عػف عممائنػا المتقػدميف العمػؿ بالمقاصػد كاستحضػارىا أنو  كا 

كبػػاألخص الػػذيف أسسػػكا  ىـفػػبل يكجػػد تعريػػؼ دقيػػؽ لممقاصػػد عنػػد، فػػي اجتيػػاداتيـ كآرائيػػـ
، بػػػػؿ كػػػػػاف 5الغزالػػػػي، أك حتػػػػى اإلمػػػػاـ الشػػػػاطبياإلمػػػػاـ ك ،  4ليػػػػذا العمػػػػـ كاإلمػػػػاـ الجػػػػكيني

أف يسػتنبط منػو مػف أسػرار كحكػـ، ألنيػـ حػكؿ الػنص الشػرعي كمػا يمكػف اىتماميـ متكجيػا 
كانكا في غنى عف المصطمح لمثراء المغكم الذم كانكا يمتمككنو، كقكة القريحة كالممكػة التػي 

نمػا ظيػرت المصػطمحات بصػػفة  ، فكػانكا يفيمػكف تمػؾ المعػاني بسػػيكلةكاتميػز  دكف عنػاء، كا 
فػػػاىيـ تسػػػييبل عامػػػة بسػػػبب المحػػػف الػػػذم أصػػػاب المسػػػاف فكػػػاف ال بػػػد مػػػف كضػػػع دقيػػػؽ لمم

                                                           
 .202ػ سكرة يكنس، اآلية1
 .4ػ سكرة الحشر، اآلية2
 .46ػ سكرة محمد، اآلية3
> ىك عبد الممؾ بف عبد ا بف يكسؼ الجكيني الشافعي، أبك المعالي، الممقب بإماـ الحرميف، فقيو كأصكلي ػ الجكيني4

ىػ، لو مصنفات عدة منيا> البرىاف في أصكؿ الفقو، الكرقات في أصكؿ الفقو، الغياثي، كغيرىا، ;62كمتكمـ، كلد عاـ
 .287ص 2طبقات الشافعية لؤلسنكم، ج ،:46ص 5ىػ، أنظر> طبقات الشافعية لمسبكي، ج:69تكفي عاـ

ػ الشاطبي> ىك إبراىيـ بف مكسى بف محمد المخمي الغرناطي األندلسي، المالكي، أبك إسحاؽ الشاطبي، فقيو كأصكلي 5
ىػ. أنظر> 0;9كمفسر، كلغكم ، لو مصنفات قيمة في بابيا، منيا> المكافقات في أصكؿ الشريعة، االعتصاـ، تكفي عاـ

 .452، شجرة النكر الزكية، محمد مخمكؼ ص68بيامش الديباج لمتنبكتي صنيؿ االبتياج 
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لمعرفة مدلكالتيا، كىذا مػا حػدث مػع مصػطمح المقاصػد الػذم نظػر إليػو المتػأخركف كعرفػكه 
 بطريقتيـ كؿ حسب إدراكو كفيمو.

لكف ظير مف خبلؿ االستعماؿ ليذا المصطمح المفظي عند إشارتيـ لمعناه المغكم      
لكف غايتو إظيار أكثر منو لممعنى االصطبلحي، كلذا نجد ليـ نصكصا حكت المصطمح 

أما المصمحة فيي عبارة في  يقكؿ>" كجو المصمحة مف النص ال غير، فاإلماـ الغزالي
ف جمب المنفعة كدفع إف ،األصؿ عف جمب منفعة أك دفع مضرة، كلسنا نعني بو ذلؾ

المضرة مقاصد الخمؽ، كصبلح الخمؽ في تحصيؿ مقاصدىـ، كلكننا نعني بالمصمحة 
شرع، كمقصكد الشرع مف الخمؽ خمسة، كىك أف يحفظ عمييـ المحافظة عمى مقصكد ال

 .1دينيـ كنفسيـ كعقميـ كنسميـ كماليـ"
غير أف لو إشارة أكضح كتكاد تككف أقرب لمفيكـ المقاصد مف الكجية المقاصدية،      

كذلؾ في كتابو شفاء الغميؿ الذم قاؿ فيو>" فرعاية المقاصد عبارة حاكية لئلبقاء كدفع 
، كمع ىذا ال يمكف أف نقكؿ بأنو أعطى مفيكما 2لمتحصيؿ عمى سبيؿ االبتداء"القكاطع ك 

 حية.قيقيا لممقاصد مف الناحية االصطبلح
المصطمحات تكاد تككف ىي نفسيا المتداكلة في تأليؼ السابقيف كسيؼ الديف  كىذه     

مجمكع الذم قاؿ>" كالمقصكد مف شرع الحكـ إما جمب مصمحة أك دفع مضرة أك  3اآلمدم
الذم قاؿ عنيا>" مف تتبع مقاصد الشرع في جمب  5كالعز بف عبد السبلـ، 4األمريف"

المصالح كدرء المفاسد حصؿ لو مجمكع ذلؾ اعتقاد أك عرفاف بأف ىذه المصمحة ال 

                                                           
 .296ص 2ج المستصفى في عمـ األصكؿ، الغزالي،ػ 1
 ق.:;25.تحقيؽ> حمد الكبيسي، مطبعة اإلرشاد، بغداد طبع سنة ;27شفاء الغميؿ، الغزالي صػ 2
، أصكلي كمتكمـ لو> اإلحكاـ 770الشافعي، كلد عاـػ اآلمدم> ىك عمي بف محمد بف سالـ التغمبي سيؼ الديف األمدم 3

 .475ص9ىػ. أنظر> شذرات الذىب البف العماد الحنبمي، ج852في أصكؿ األحكاـ، تكفي عاـ
.تحقيؽ> إبراىيـ العجكز، دار الكتب العممية، الطبعة 8;4ص 5اآلمدم، جسيؼ الديف ػ اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ،4

 95;2األكلى 
ديف بف عبد السبلـ الدمشقي الشافعي، شيخ اإلسبلـ سمطاف العمماء، األصكلي كالفقيو ، بمغ رتبة ػ العز> ىك عز ال5

ىػ. أنظر> 880االجتياد، مف آثاره> قكاعد األحكاـ في مصالح اآلناـ، القكاعد الصغرل، كرسائؿ أخرل، تكفي عاـ
 .570ص 4، فكات الكفيات، البف شاكرج444طبقات الشافعية البف ىداية ا، ص
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ف لـ يكف فييا إجماع كال نص كال  يجكز إىماليا، كأف ىذه المفسدة ال يجكز قربانيا، كا 
 . 1قياس خاص"

، كصكال إلى اإلماـ الشاطبي 4كتمميذه ابف القيـ 3، كحتى ابف تيمية2ماـ القرافيكاإل     
الذم ىك اآلخر لـ يعط تعريفا لممقاصد عمى الرغـ مف أنو رائدىا، ذلؾ أنو قدـ في بداية 

 ،5أصكليا كفركعيا، منقكليا كمعقكليا كتابو أنو يكتب فقط لمف ىك رياف في عمـ الشريعة
لشريعة ترجع إلى حفظ كمع ىذا فقد بيف أف ا، بالتعاريؼ كالمصطمحاتما ألنو لـ يكف ميت
 . 6فقاؿ>" إف الشارع قصد بالتشريع إقامة المصالح األخركية كالدنيكية" مقاصد الخمؽ

فالكؿ في ىذه المرحمة كاف يشير إلييا بإشارات مختمفة، فتارة يعبر عنيا بالمصمحة 
 لمفيكـ مصطمح المقاصد. كتارة أخرل بالحكمة لكف دكف تحديد دقيؽ 

حاكؿ كضع المصطمح في سياؽ البحث عف أسرار المقاصد ىك  مفأقرب غير أف 
قاؿ>" عمـ أسرار الديف، الباعث عف حكـ ، في كتابو حجة ا البالغة 7اإلماـ الدىمكم

 .8األحكاـ كلمياتيا، كأسرار خكاص األعماؿ كنكاتيا"
كألف الحاجة دعت إلى ضركرة إيجاد مفيكـ دقيؽ ليذا المصطمح خاصة في كقتنا 
الحاضر، فإف كثيرا مف العمماء الميتميف بالمقاصد حاكلكا تحديد المراد بمقاصد الشريعة، 

                                                           
 .0;;2.دار القمـ، دمشؽ، الطبعة األكلى 280ص 4ػ قكاعد األحكاـ، العز بف عبد السبلـ ، ج1
ىػ، كاف ممما 848شياب الديف أبك العباس أحمد بف أبي العبلء إدريس الصنياجي المصرم، كلد سنة  ػ القرافي> ىك2

ة ، مف مصنفاتو>" اإلحكاـ في تمييز الفتاكل مف األحكاـ، األمنيكعمـ المناظرة كاألدب كالمغة كاألصكؿ كالفقو بعمـك شتى
  .7;ص 2ىػ. أنظر> األعبلـ لمزركمي، ج8:6في إدراؾ النية، الذخيرة في الفقو، الفركؽ، كغيرىا، تكفي عاـ>

ػ ابف تيمية> ىك أحمد عبد الحميـ بف عبد السبلـ بف تيمية الحراني الدمشقي، الفقيو المجتيد كالحافظ كاألصكلي، شيخ 3
ء تعارض العقؿ كالنقؿ، اقتضاء الصراط المستقيـ، منياج السنة النبكية، اإلسبلـ، لو التصانيؼ البديعة الكثيرة، منيا> در 

 .5:9ص 4ىػ. أنظر> طبقات الحنابمة، ج:94كغيرىا، تكفي عاـ
ػ ابف القيـ> ىك محمد بف أبي بكر بف ايكب الزرعي الدمشقي الحنبمي شمس الديف ابف قيـ الجكزية، فقيو كأصكلي 4

ىػ. 962ت عدة منيا> إعبلـ المكقعيف، مفتاح دار السعادة، زاد المعاد، تكفي عاـكمفسر، تمميذ ابف تيمية، لو مصنفا
 . :8أنظر> مختصر طبقات الحنابمة ابف الشطي، ص

 .تحقيؽ عبد ا دراز، دار المعرفة، بيركت، لبناف.9:ص 2ػ المكافقات في أصكؿ الشريعة، الشاطبي ج5
 :ص 4ػ المصدر السابؽ، ج6
ىػ في اليند، أصكلي فقيو، لو مؤلفات 2226كلد عاـ ،بد الرحيـ العمرم الدىمكم الحنفيشاه بف عػ الدىمكم> ىك أحمد 7

.أنظر> أصكؿ الفقو تاريخو كرجالو، 2298، تكفي عاـ ، اإلنصاؼ في أسباب الخبلؼعدة أىميا> حجة ا البالغة
  :72شعباف محمد إسماعيؿ ص

 .4002ب العممية، بيركت لبناف، الطبعة األكلى دار الكت .6ص 2ػ حجة ا البالغة، الدىمكم ج8

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1%D8%A9&action=edit&redlink=1
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ألف المقاصد أصبحت ليا تعمقات كثيرة في مجاؿ االستنباط الفقيي خاصة ما تعمؽ 
كص الشرع متناىية كالحكادث غير متناىية كال يمكف بالنكازؿ كالمستجدات، ذلؾ أف نص

 كأىدافيا كمقاصدىا.إال كفؽ ما يتناسب كركح الشريعة بياف حكـ نازلة 
المتأخريف الذيف اعتنكا بيذا العمـ  عندتعريؼ المقاصد في كجب النظر مف ىنا  

 ككتبكا فيو، كصاغكا تعريفات كؿ حسب نظرتو المقاصدية، كمف ىؤالء نذكر>
قاؿ>" مقاصد التشريع العامة> ىي المعاني 1تعريؼ الشيخ محمد الطاىر بف عاشكرػػ ػ

كالحكـ الممحكظة في جميع أحكاؿ التشريع أك معظميا بحيث ال تختص مبلحظتيا بالككف 
في نكع خاص مف أحكاـ الشريعة، فيدخؿ في ىذا أكصاؼ الشريعة كغاياتيا العامة، 

مبلحظتيا، كيدخؿ في ىذا أيضا معاف مف الحكـ كالمعاني التي ال يخمكا التشريع عف 
 .2ممحكظة في سائر أنكاع األحكاـ، كلكنيا ممحكظة في أنكاع كثيرة منيا" ليست
كما تناكؿ الحديث عف المقاصد الخاصة لمتشريع في القسـ الثالث مف كتابو      

لكيفيات المقاصد فقاؿ>" معرفة المقاصد الشرعية الخاصة في أبكاب المعامبلت، كىي ا
المقصكدة لمشارع لتحقيؽ مقاصد الناس النافعة، أك لحفظ مصالحيـ العامة في تصرفاتيـ 

أسس ليـ مف تحصيؿ الخاصة، كيبل يعكد سعييـ في مصالحيـ الخاصة بإبطاؿ ما 
 .3"مصالحيـ العامة

أف عددا مف الباحثيف انتقدكا تعريؼ اإلماـ ابف عاشكر مف عدة أكجو منيا، ما  إال     
كره حمادم العبيدم، فيك يرل بأف ما أكرده ابف عاشكر ال يعد تعريفا اصطبلحيا بقدر ذ

 .4ما ىك بياف لممكاطف التي يمكف أف تكجد فييا مقاصد الشريعة ال غير

                                                           
ـ ، شيخ اإلسبلـ اإلماـ الفقيو كالمفسر ;2:9ػ ابف عاشكر> ىك محمد الطاىر بف عاشكر التكنسي المالكي كلد عاـ 1

 ، تكفية، التحرير كالتنكير في التفسير، أصكؿ النظاـ االجتماعيكالمغكم كاألديب، لو مؤلفات عدة منيا> مقاصد الشريع
 . 762ص 4ـ.أنظر> معجـ المفسريف، رضا كحالة ج95;2عاـ

 .:9;2.الشركة التكنسية لمتكزيع، تكنس، الطبعة األكلى 8ػ مقاصد الشريعة اإلسبلمية، ابف عاشكرص2
 فما بعدىا. 70ػ المصدر نفسو، ص3
 4;;2. طبع دار قتيبة، الطبعة األكلى ;22ػ أنظر> الشاطبي كمقاصد الشريعة، حمادم العبيدم ص4
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ف تعريؼ اإلماـ ابف عاشكر ال يعد فعبل ضابطا كحدا مف فإمف كجية نظرم ك      
بؿ كما ىك معيكد عند أىؿ االصطبلح،  الحدكد التي تضبط بيا المفاىيـ االصطبلحية،

 يغمب عميو صفة البياف لحقيقة المقاصد أكثر مف صفة التعريؼ. 
، قاؿ>" المراد بمقاصد الشريعة> الغاية منيا كاألسرار التي 1ػ تعريؼ عالؿ الفاسيػػ

 . 2كضعيا الشارع عند كؿ حكـ مف أحكاميا"
فإشارتو لممقاصد العامة  الخاصة،كىذا التعريؼ جمع فيو المقاصد بنكعييا العامة ك 

"، يقصد بو عمارة األرض كحفظ نظاـ التعايش فييا، كاستمرار صبلحيا  الغاية ">بمفظ
بصبلح المستخمفيف فييا، كقياميـ بما كمفكا بو مف عدؿ كاستقامة، كمف صبلح العقؿ 

صبلح في األرض كاستنباط لخيراتيا كتدبير لمنافع الجميع قصده أما ، كفي العمؿ كا 
  .3بػاألسرار فيي الحكـ الجزئية التي قصدىا الشارع في أحكامو المختمفة

الغايات التي إف مقاصد الشريعة ىي > عرفيا بقكلو>" ػػػ تعريؼ الدكتكر أحمد الريسكنيػ
 .4ألجؿ تحقيقيا لمصمحة العباد"كضعت 

ف المتفحص لما ذكره في تعريفو يجد أنو يرجع إلى ما ذكره الفاسي      غير أنو لـ  كا 
يشر فيو إلى المقاصد الخاصة، إضافة إلى  أنو تعريؼ عاـ فيو إشارة إلى ما ذكره ابف 

 .5القيـ مف أف الشريعة مبناىا كأساسيا عمى الحكـ كمصالح العباد في المعاش كالمعاد"
> عرفيا بقكلو>" المقاصد ىي المعاني ػػ تعريؼ الدكتكر نكر الديف بف مختار الخادميػػ

كظة في األحكاـ الشرعية كالمترتبة عمييا سكاء كانت تمؾ المعاني حكما جزئية أـ الممح

                                                           
ـ، ساىـ في إنشاء مدرسة :0;2ػ الفاسي> ىك عبلؿ بف عبد الكاحد بف عبد السبلـ الفاسي المغربي الفيرم، كلد عاـ 1

طبلئع اليقضة بالمغرب، ككاف سياسيا بارعا،لو مؤلفات عدة أشيرىا> مقاصد الشريعة كمكارميا، كدفاع عف الشريعة، 
 .468ص 6ـ.أنظر>األعبلـ،الزركمي ج96;2تكفي عاـ

عيؿ الحسني، دار السبلـ لمنشر كالتكزيع، الطبعة اتحقيؽ> إسم .9الشريعة كمكارميا، عبلؿ الفاسي صػ مقاصد 2
 .4022األكلى 

 .62ػ أنظر> المصدر نفسو، ص3
 .4;;2. المعيد العالمي لمفكر اإلسبلمي، الطبعة األكلى 29ػ نظرية المقاصد عند الشاطبي، أحمد الريسكني، ص4
 .:;;2دار الكتاب العربي، الطبعة الثانية  .26ص 5المكقعيف، ابف القيـ، جػ إعبلـ 5
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مصالح كمية، أـ سمات إجمالية، كىي تتجمع ضمف ىدؼ كاحد ىك تقرير عبكدية ا 
 .1تعالى كمصمحة اإلنساف في الداريف"

تذكر في  كالزيادة التي أكردىا الخادمي في تعريفو ىي ذكر جممة مف القيكد التي لـ     
 تعريفات مف سبقو، غير أنو تعريؼ يغمب عميو طابع البياف كالتكضيح لمفقرة األكلى. 

أشار إلييا بقكلو>" الغايات التي تيدؼ إلييا  >ػػ تعريؼ الشيخ يكسؼ القرضاكمػػ
كتسعى األحكاـ الجزئية إلى تحقيقيا في حياة  ،النصكص مف األكامر كالنكاىي كاإلباحات

 .2ا كأسرا كجماعات كأمة"المكمفيف أفراد
كما عبر عنيا بالحكـ فقاؿ>" كيمكف أف نطمؽ عمى ىذه المقاصد اسـ الحكـ التي      

كأرل أنو يمكف أف يطمؽ  ،حكاـ سكاء كانت مقتضبة أك مخبرةتطمب مف كراء تشريع األ
 .3عمى المقاصد حكمة الشريعة"

نما ىك تبييف كتكضيح لطبيعة كما أكرده الشيخ القرضاكم ال يعد تعريفا لممقاصد  كا 
 عمؿ المجتيد، مع ضركرة تفيـ النصكص كفؽ المقاصد الممحكظة لمشارع.

 عرفيا بقكلو>" كلقد اخترت أف يككف تعريؼ مقاصد الشريعة> ػػ تعريؼ إبراىيـ الكيالنيػػ
 .4الغايات التي اتجيت إرادة الشارع إلى تحقيقيا عف طريؽ أحكامو"

يمكف تحديد مصطمح بمصطمح  بسبب التعبير عنيا بالغايات، إذ ال أيضا انتقدكقد      
مختمؼ فيو بيف العمماء، قاؿ في ذلؾ احميداف زياد>" كاف األكلى تجنب التعبير بالمعاني 

 .5الغائية"
كبعد إيراد ىذه التعريفات لعدد مف العمماء كالباحثيف في ىذا المجاؿ يمكف أف نمخص 

 إلى النتائج التالية>
                                                           

السنة الثامنة عشر الطبعة الثانية  87.كتاب األمة، العدد 75ص 2ػ االجتياد المقاصدم، نكر الديف الخادمي، ج1
 ىػ.;262

 .40جزئية، يكسؼ القرضاكم صػ في فقو األكلكيات، دراسة في فقو مقاصد الشريعة بيف المقاصد الكمية كالنصكص ال2
 .4000مؤسسة الرسالة الطبعة األكلى سنة 

 .42ػ المرجع نفسو، ص3
 .69ػ قكاعد المقاصد، إبراىيـ الكيبلني، ص4
 . 4006. مؤسسة الرسالة لمطباعة كالنشر، الطبعة األكلى 44ػ مقاصد الشريعة اإلسبلمية، زياد محمد احميداف، ص5
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المتقدميف لـ يعطكا تعريفا دقيقا لممقاصد رغـ أنيـ استعممكا العبارات الدالة عمييا،  أف ػػ1
كما ىك الشأف عند اإلماـ ابف تيمية حيث عبر عنيا بالغايات فقاؿ>" الغايات المحمكدة 
في مفعكالتو كمأمكراتو سبحانو، كىي ما تنتيي إليو مفعكالتو كمأمكراتو مف العكاقب 

، كغيرىا مف اإلشارات التي كردت في كتبو، كقد 1عمى حكمتو البالغة" الحميدة التي تدؿ
 تككف ىذه اإلشارات أقرب مف تعريؼ بعض المعاصريف .

أف المتقدميف كانكا يصطمحكف بما يريدكف ىـ، ألنيـ كانكا يركف أنيـ إنما يكتبكف لمف ػػػ 2
ىتماـ منصبا نحك التنظير أحاط بالعمـ كاجتيد دكف مف كاف في مرتبة التقميد، لذا كاف اال

 كالتأصيؿ، ككيفية التطبيؽ عمى النكازؿ كالمستجدات.
أف كؿ التعريفات المذككرة متقاربة مف حيث داللتيا عمى المقاصد أك ما يتعمؽ بيا،  ػػػ3

 سكاء كردت بمفظ الغايات كالمصالح أك المعاني كالحكـ، أك حتى مصطمح األىداؼ.
لح العامة كالمصالح الخاصة مف تعريؼ إلى آخر، دكف ىناؾ تبايف في ذكر المصا ػػػ4

اإلشارة إلى المصالح االجتماعية التي تيتـ بمصالح الجماعة دكف الفرد، عمى الرغـ مف 
أف الشيخ ابف عاشكر كتب كتابا كامبل عف أصكؿ النظاـ االجتماعي كحكل كثيرا مف 

مف األحكاـ الشرعية إال كىك  النظرات المقاصدية، يقكؿ عبد المجيد النجار>" فما مف حكـ
منطك عمى حكمة مكصمة إلى الغاية مف الكجكد اإلنساني كمجمكع تمؾ الحكـ ىي المعبر 

 .2عنيا في الدراسات األصكلية بمقاصد الشريعة"
 التعريؼ المختار:

مقاصد الشريعة ىي مجمكع المعاني كبعد ىذا يمكف أف نختار التعريؼ التالي>" 
نصكصو المراعاة في أحكامو، المرادة في خطابو، كالمحققة الممحكظة لمشارع في 

 ".لمصالح الفرد كالجماعة في الداريف
 

                                                           
 .:9;2. تحقيؽ> أنكر الباز، دار الكفاء، الطبعة األكلى ;2ص5، جػ مجمكع الفتاكل، ابف تيمية1
 .4;;2. نشر دار الغرب، الطبعة األكلى ;25ػ فصكؿ في الفكر اإلسبلمي بالمغرب، عبد المجيد النجار، ص 2
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 : تعريؼ الفكر المقاصدم باعتباره لفظا مركبااثالث
كالفكر المقاصدم فكؽ االطبلع كالفيـ كاالستيعاب  بقكلو>" عرفو الدكتكر الريسكني

كمياتيا كجزئياتيا كأف لكؿ حكـ حكمتو كلكؿ الشريعة في  مقصدية ىك الذم آمف كاستيقف
تكميؼ مقصده، كالفكر المقاصدم ىك الذم يفيـ نصكص الشريعة كيفقو أحكاميا في 
ضكء ما تقرر مف مقاصدىا العامة كالخاصة، كالفكر المقاصدم في بعض مستكياتو 

أك  في كؿ ما يقدره العميا يصبح مسمحا بالمقاصد كمؤسسا عمى استحضارىا كاعتبارىا
مجاالت العممية كالعممية، يقرره أك يفسره، ليس في مجاؿ الشريعة كحدىا بؿ في كؿ ال

 .1المتبصر بالمقاصد المعتمد عمى قكاعدىا المستثمر لفكائدىا"
فالفكر المقاصدم ىك األسس الناظمة لممقاصد، كالقكاعد التي تبنى كترتكز عمييا 

الحديث عف مقاصد تحقؽ الغاية  مقاصد التشريع، كبيذه القكاعد كاألسس نستطيع
كيستطيع المكمؼ تحقيؽ المناط بما يرتبط بالكاقع المعاش مع مراعاة المصمحة، كما 
يستطيع تفسير النصكص الشرعية العممية تفسيرا تعميميا غائيا، بما يحقؽ لو االجتياد 

 كاستنباط األحكاـ الشرعية المراعية لظركؼ المجتمع.
، فيخطط كيستشرؼ المآالت اإلليية في الككف كالمجتمعالسنف  بو محظتىك الذم ك 

كالنتائج ليتابع مسيرة االجتياد كيبعثيا بالشكؿ الذم يتناسب مع عظمة اإلسبلـ كصبلحية 
، كيستطيع ىذا خمكد الشريعة اإلسبلمية ككسطيتياشريعتو لكؿ زماف كمكاف كيتناسب مع 

ا كيراعي مصالحيـ في معاشيـ الفكر المقاصدم إمداد الناس بأحكاـ الشريعة كقيمي
كقطعياتو مف عبث العابثيف، كأنصاؼ الفقياء كمف خطر  كمعادىـ، كيحمي الديف ثكابتو

، كىي تتسمؿ إلى قتؿ تمؾ الركح التي تضمنتيا بالديف كالمتدثرة بو العممانية المتسترة
بلؿ األحكاـ الشرعية، كالقضاء عمى جكىر النصكص مف الكتاب كالسنة كتعطيميا مف خ

استخداميا لمفاىيـ كعبارات تكىـ بأنيا تحقؽ المصمحة كالتجدد كالتطكر بما ستناسب 

                                                           
 .4005.دار اليادم، الطبعة األكلى سنة 57، 56ػ الفكر المقاصدم قكاعده كفكائده، الريسكني أحمد، ص1



 أبي بكر ابف العربي الفكر المقاصدم عند اإلماـ

 

53 
 

ىؤالء النصكص تفسيرا تعسفيا يتناسب كأىكاءىـ، كلتصبح الضركرة  ليفسركالعصر، 
 .1كركح التشريع عندىـ قسيما لمكحي كنصكصو

مف حيث  إذف فالفكر المقاصدم ىك تكجو فكرم إلى اعتبار المقاصد في األحكاـ
االستدالؿ كاالستنباط كالترجيح  كترتيب األثر، فالمقاصد لـ تعد فقط عمبل لؤلحكاـ يقاس 

يا كجكدا و عند التعارض، كتدكر األحكاـ مععمييا، بؿ ىي دليؿ يستنبط منو كيرجح ب
كعدما، كىك منيج يرسخ فيـ النصكص كاستخراج األحكاـ كمجاكزة ظاىر النص كحرفيتو، 

 ة إلى إعماؿ العقؿ كالنظر في النص. فيك دعكة صريح
بأف الفكر المقاصدم ىك األسس التي تنتظـ عمييا المقاصد، كيمكف القكؿ>"      

 ".كالمنطمؽ الستنباط األحكاـ كتنزيميا عمى الكاقع مع مراعاة مصالح المكمفيف
 الثاني: مصطمحات ذات صمة بمفيـك المقاصد فرعال

مفيكميا مع مفيـك المقاصد، كالحكمة كالعمة  مصطمحات عدة تمتقي فيىناؾ      
ر بنا أف نشير إلى العبلقة فيما بينيا يجدكالمعاني كاألىداؼ كالغرض، لذا  كالمناسبة

 خاصة كأف العمماء المتقدميف كحتى بعض المتأخريف يعرفكف المقاصد بيا.
 : مصطمح الحكمة كالعمةأكال
 مصطمح الحكمةػػػػ 1

ي اصطبلح األصكلييف ىي>" التي ألجميا صار الكصؼ الحكـ جمع حكمة، كف     
كقد استعمميا األصكليكف لبياف المعنى المقصكد مف التشريع، كسمكا ما يترتب ، 2عمة"

عمى الفعؿ مف نفع أك ضرر حكمة مع اعترافيـ بأنيا العمة عمى الحقيقة، كسمكا ما 
صد الشارع مف يترتب عمى تشريع الحكـ مف منفعة أك دفع مضرة بالمصمحة أك مق

 . 3التشريع، كبعضيـ أطمؽ عميو الحكمة
                                                           

، منشكرات الشبكة العربية لؤلبحاث كالنشر، الطبعة 95> االجتياد النص الكاقع المصمحة، أحمد الريسكني، صػ أنظر1
 .4025الثانية 

الطبعة األكلى لبناف، .تحقيؽ> طو عبد الرؤكؼ، دار الفكر، بيركت، 608ػ أنظر> شرح تنقيح الفصكؿ، القرافي، ص2
2;95. 

 .254صي، سعد اليكبػ المقاصد العامة لمشريعة، 3
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فالحكمة ىي الباعث عمى تشريع الحكـ، كىي الغاية البعيدة المقصكدة منو، كعند      
النظر كالمقارنة يمكف أف نقكؿ بأف استعماؿ الحكمة عند األكليف كاف ينطبؽ عمى 

 المقصد الشرعي المراد مف الحكـ.
 مصطمح العمةػػػػ 2

اإلماـ الشاطبي بقكلو>" ىي الحكـ كالمصالح التي تعمقت بيا األكامر أك عرفيا 
اإلباحة، كالمفاسد التي تعمقت بيا النكاىي، فالمشقة عمة في إباحة القصر كالفطر في 
السفر، كالسفر ىك السبب المكضكع سببا لئلباحة، فالعمة ىي المصمحة نفسيا أك المفسدة 

 .1ظاىرة، منضبطة أك غير منضبطة"نفسيا ال مظنتيا، ظاىرة أك غير 
أم أنيا ىي الفائدة التي ، ا بعد الفعؿكعند النظر نمحظ بأف الحكمة أمر متكجو لم

كالحكمة لـ  ،أف العمة أخذ فييا قيد االنضباط كالفارؽ بينيما، تتحقؽ مف الفعؿ بعد كقكعو
 .حكـاللـ يجعميا الشارع إمارة عمى كلذا  ،يؤخذ فييا ذلؾ القيد

 : مصطمح المناسبة كالمعانياثاني
 مصطمح المناسبةػػػػ 1

يد تعد المناسبة عند األصكلييف مف مسالؾ العمة كطرقيا التي يصير إلييا المجت
 التي يناط بيا الحكـ كيتعمؽ كجكده بيا، فالمناسبة لمتأكد مف مدل صبلحية األكصاؼ

  .تعييف عمػة األصؿ بذات الكصؼ ال بنص كال بغيره كاإلسكار" >"ىي
كالكصؼ المناسب ىك>" كصؼ ظاىر منضبط يحصؿ عقػبل مف ترتيب الحكـ عميو 

 . 2" ما يصمح أف يككف مقصكدا مف حصكؿ مصمحة أك دفع مفسدة
كمف ىنا يظير لنا بأف لممناسبة صمة قكية بمعنى المقصد، بؿ ىك مسمؾ يتعرؼ بو 

إف المناسبة ترجع إلى عمى مقاصد الشريعة اإلسبلمية، كىذا ما عناه الغزالي بقكلو>" 

                                                           
 .487ص 2جالشاطبي، ، في أصكؿ الشريعة ػ المكافقات1
.تحقيؽ> عبد المنعـ خميؿ إبراىيـ، دار الكتب العممية، الطبعة 529ص 4ػ أنظر> جمع الجكامع، السبكي تاج الديف، ج2

 .4005الثانية 
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رعاية مقصكد كما انفؾ عف رعاية مقصكد فميس مناسبا، كما أشار إلى رعاية مقصكد 
 .1فيك المناسب"

>" المناسبة مف الطرؽ المعقكلة، كيعبر عنيا باإلخالة 2يقكؿ اإلماـ الزركشي
 .3كبالمصمحة كباالستدالؿ كبرعاية المقاصد"

ينشأ عف ارتباط الحكـ بالكصؼ الظاىر كعرفيا بعض األصكلييف بقكلو>" أف 
المنضبط مصمحة مقصكدة لمشارع سكاء كانت المصمحة جمبا لمنفعة أك تكميميا، أـ دفعػا 

 .4لمفسدة أك تقميميا"
كىذا الذم جعؿ اإلماـ محمد الطاىر ابف عاشكر في كتابو مقاصد الشريعة يحمؿ 

ـ بالغكا في استعماؿ ىذا عمى عمماء األصكؿ تأخرىـ البحث في عمـ المقاصد، ألني
 المسمؾ كاعتباره كسيمة مف كسائؿ الكشؼ عف المقاصد. 

 المعاني مصطمحػػػػ 2
لعؿ أكؿ مف عبر بالمعاني عمى المقاصد ىك اإلماـ الشاطبي حيف قاؿ>" األعماؿ 
نما قصد بيا أمكر أخرل ىي معانييا، كىي المصالح  الشرعية ليست مقصكدة ألنفسيا كا 

 .5يا"التي شرعت ألجم
كاليكبي، لكف  كتبعو في ذكر ىذا المصطمح بعض المتأخريف كابف عاشكر كالزحيمي
 ىذا المصطمح كاف مستعمبل في اصطبلح الفقياء خاصة في باب القياس.

" العبرة في العقكد لممقاصد المشيكرة> الفقيية ةعداالقكما كرد ذكر المصطمح في 
 كالمعاني، ال لؤللفاظ كالمباني".

 

                                                           
 .;27ص 2ستصفى في أصكؿ الفقو، الغزالي، جػ الم1
منيا> عدة كأصكلي، لو كتب  عبد ا، بدر الديف الزركشي المصرم الشافعي، فقيوػ الزركشي> ىك محمد بف بيادر بف 2

 .289ص 5قات الشافعية، ابف شيبة جطب ىػ.أنظر>6;9محيط، المنثكر في القكاعد، تكفي عاـالبحر ال
 .::;2.كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية، الككيت، الطبعة األكلى 408ص 7ػ البحر المحيط، الزركشي، ج3
 .74ػ قكاعد المقاصد عند الشاطبي، إبراىيـ الكيبلني، ص4
 .5:7ص 5جالشاطبي، ػ المكافقات، 5
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 غراضاألاألىداؼ ك ك  مصطمح الغايات: اثالث
 مصطمح الغايات ػػػػ 1

عددا مف الباحثيف عرفكا المقاصد بالغايات، كلعؿ أكؿ مف أشار إلى ككما مر بنا فإف 
، قاؿ>" الحكمة تتضمف في مكاضع عدةكر المصطمح اإلماـ ابف تيمية، حيث ذ ذلؾ ىك

 .1حبكبة"الم الغاياتما في خمقو كأمره مف العكاقب المحمكدة ذك 
كمقاصد في خمقو كأمره عمى حد سكاء، كأف ىذه الغايات مرادة  غاياتأف   كقاؿ>"

 شرعا، كمحبكبة لو سبحانو ألنيا تحقؽ العبكدية لو، كألف فييا صبلح العباد في 
 .2المعاش كالمعاد"

منيا كاألسرار التي  الغايةكتبعو في ىذا االستعماؿ الشيخ عبلؿ الفاسي في قكلو>" 
 .3كضعيا الشارع عند كؿ حكـ مف أحكاميا" 

براىيـ  كما تناكلو بعض المعاصريف كالشيخ يكسؼ القرضاكم كالزحيمي كالريسكني كا 
سماعيؿ الحسني.  الكيبلني كا 

 األغراضاؼ مصطمح األىدػػػػ 2
يعة ىي الشريعة مقاصدىا التي شرعت األحكاـ لتحقيقيا، كمقاصد الشر  بأىداؼالمراد 

 .4المصالح التي تعكد إلى العباد في دنياىـ كأخراىـ...
كلعؿ أكؿ مف استعمؿ ىذا المصطمح عمى المقاصد ىك يكسؼ حامد العالـ، كتبعو 

كالحكـ  األىداؼفي ذلؾ خميفة بابكر حسف حيف عرؼ المقاصد بقكلو>" ىي المعاني ك
 .5الممحكظة لمشارع في تشريعو لؤلحكاـ أك معظميا..."

                                                           
.تحقيؽ> محمد رشاد سالـ، مؤسسة قرطبة لمنشر، الطبعة األكلى 687ص 2ػ منياج السنة النبكية، ابف تيمية، ج1

 ق.2608
 .4000شر كالتكزيع، األردف، الطبعة األكلى .دار النفائس لمن74ػ مقاصد الشريعة عند ابف تيمية، يكسؼ البدكم، ص2
 .5ص عبلؿ الفاسي، ػ مقاصد الشريعة كمكارميا،3
 .;9ص حامد العالـ، ػ المقاصد العامة لمشريعة،4
 .9ػ فمسفة مقاصد التشريع، خميفة بابكر حسف،  ص5
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 كاألىداؼكىك تقريبا ما ذىب إليو الزحيمي حيف قاؿ>" مقاصد الشريعة ىي المعاني 
 .1أحكامو أك معظميا.." الممحكظة لمشارع في جميػع

فيك الدكتكر محمكد الطنطاكم لمداللة عمى المقاصد أما مف استعمؿ معنى الغرض 
ا سبحاف كاألىداؼ التي مف أجميا شرع  األغراضحيث عرؼ المقاصد بقكلو>" ىي 

 .2كتعالى لنا أحكاـ دينو ككمفنا العمؿ بيا في الدنيا"
كىناؾ مصطمحات أخرل متداكلة لدل عدد مف الباحثيف لمتعبير بيا عف مقاصد 
الشريعة، مثؿ> أسرار التشريع، كركح التشريع، كفمسفة التشريع كغيرىا مف المصطمحات 

 التي تدكر حكؿ فمؾ كاحد ىك معنى المقاصد.
 : نشأة الفكر المقاصدم كتطكره  نيالثاطمب الم

الباحثيف يؤكدكف بأف المقاصد كانت جبمة لدل الصحابة كالتابعيف باعتبارىـ كؿ 
 األقرب إلى عصر النبكة، إف لـ يككنكا نيمكا مف تمؾ المدرسة.

كلذا فإف الفكر المقاصدم كخاصة في ىذا الزماف الذم صار الكؿ يتحدث عنو بؿ 
نظر فييا بتأمؿ كركية، كتتبع مراحؿ النشأة كمسار التطكر، ألنو صار قضية ينبغي ال

كببساطة فإف الفكر المقاصدم كغيره مف العمـك التي لـ تأت ىكذا، بؿ شيد مراحؿ عدة، 
تقمب فيو العمماء كثيرا كدرجكا معو عبر مختمؼ المراحؿ حتى أكصمكه لنا عمى ىذا 

 اء تاريخيا يحدد حقيقة ىذا المكضكع .النحك، غير أف تتبع تمؾ المراحؿ يتطمب استقر 
 كالتأسيساألكؿ: مرحمة النشأة فرع ال

 مرحمة النشأة: أكال
 عصر النبي صمى اهلل عميو كسمـػػػػ 1

، كمع بزكغ فجر بظيكر الرسالة المحمدية الخالدةلقد بدأت العمـك الشرعية كجكدىا 
جديد كبنزكؿ أكؿ آية تدعكا إلى مراعاة مقصد ضركرم مف جية الكجكد، ىك حفظ العقؿ 

                                                           
 .8;;2كلى .دار الفكر، دمشؽ، سكريا، الطبعة األ2029ص 4ػ أصكؿ الفقو اإلسبلمي، كىبة الزحيمي، ج1
. دار المنارة، جدة، المممكة العربية السعكدية، الطبعة األكلى 670ػ أصكؿ الفقو اإلسبلمي، محمد الطنطاكم، ص2

2;:7. 
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بالقراءة كالتعمـ، إذ كاف القرآف الكريـ كالحديث النبكم الشريؼ ىما النكاة األكلى لكؿ العمـك 
 كمنيا عمـ المقاصد. 

راسخة في أذىانيـ ، كممكة ككف ىذا العمـ فكرا في نفكس أىموكمف الطبيعي أف ي
خاصة كأنيـ أىؿ المغة كالفصاحة، كقد أنزؿ القرآف بمساف عربي مبيف، كلـ يخص عمـ 
مف العمـك باسـ معيف كمحدد، فكاف الكؿ يطمؽ عميو " العمـ"، قاؿ الغزالي>" كقد كاف 

 .1يطمؽ ذلؾ عمى العمـ با تعالى، كبآياتو كبأفعالو في عباده كخمقو"
إف النبي عميو الصبلة كالسبلـ في حياتو كميا كاف مضطمعا بكظائؼ الرسالة كميا      
>" كاعمـ أف رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ ىك اإلماـ األعظـ كالقاضي القرافي قاؿ

األحكـ كالمفتي األعمـ، فيك صمى ا عميو كسمـ إماـ األئمة كقاضي القضاة كعالـ 
ية فكضيا ا تعالى إليو في رسالتو، كىك أعظـ مف كؿ العمماء، فجميع المناصب الدين

مف تكلى منصبا منيا في ذلؾ المنصب إلى يـك القيامة، غير أف غالب تصرفو صمى ا 
عميو كسمـ بالتبميغ، ألف كصؼ الرسالة غالب عميو، ثـ تقع تصرفاتو صمى ا عميو كسمـ 

يجمع الناس عمى أنو قضاء، كمنيا ما منيا ما يككف بالتبميغ كالفتكل إجماعا، كمنيا ما 
 . 2يجمع الناس عمى أنو باإلمامة، كمنيا ما يختمؼ العمماء فيو لتردده بيف رتبتيف"

كمع ىذا فإف تحديد العمـك في ىذا الكقت لـ يكف مكجكدا، الميـ إال إشارات بنبكغ 
عميو  بعض الصحابة في بعض العمـك كقكلو أقضاكـ عمي، كأفرضكـ زيد في إشارة منو

 الصبلة كالسبلـ إلى التخصص كأىميتو.
لقد كاف عصر النبي صمى ا عميو كسمـ عصر التشريع لؤلحكاـ، كقد جاءت 
الشريعة بيدؼ جمب المصالح كدرء المفاسد، ككانت ىذه األىداؼ التي سعت إلى تحقيقيا 

ـ غير ف ىنا نشأت مقاصد الشريعة مع نشأة األحكاممبثكثة في نصكص القرآف كالسنة، 

                                                           
 .4000دار المعرفة، الطبعة األكلى سنة  .55ص 2جالغزالي، ػ إحياء عمـك الديف، 1
 ق.2566عة األكلى دار إحياء الكتب العربية، مصر،الطب .407ص 2الفركؽ، القرافي،ج ػ2
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أنيا لـ تكف مدكنة بؿ كانت في أذىاف الصحابة، كمف األدلة عمى مراعاة المقاصد في 
 عصر الرسالة نكرد ما يمي>

 رب العالميف، قاؿ لقد كاف المقصد األعظـ مف الرسالة ىك ىداية الناس كتعبيدىـ  أ:
         ﴿ ا تعالى>

      ﴾1. 
  بياف المقصد مف بعثة النبي كأنو رحمة ميداة، قاؿ ا تعالى>﴿ بػ: 

  ﴾2. 
كركد التعميؿ في كثير مف األحكاـ في القرآف كالسنة مبينا المقصد كالغاية مف ذلؾ، ج: 
تعبيد الناس لربيـ كالمحافظة عمى أنفسيـ كأعراضيـ كعقكليـ كأمكاليـ، كىذه ىي كىك 

الضركريات التي ارتكزت عمييا المقاصد، فالعديد مف المقاصد الشرعية استفيدت مف 
مـ تغفؿ عف اإلشارة فاألمر نفسو في السنة ك القرآف الكريـ كالتيسير كرفع الحرج، كالعدؿ، 

>" فالضركريات الخمس كما تأصمت ، قاؿ الشاطبية لمشريعةضركريالكميات التمؾ إلى 
في الكتاب تفصمت في السنة، فإف حفظ الديف حاصمة في ثبلث معاف> ىي اإلسبلـ 

 .3كاإليماف كاإلحساف، فأصميا في الكتاب كبيانيا في السنة"
لذا يمكف القكؿ بأف الفكرة المقاصدية كانت مكجكدة زمف التشريع، كدلت عمييا 

 فييما تـ التأسيس لمفكر المقاصدمالكحي بشقيو الكتاب كالسنة المطيرة، بؿ نصكص 
 .لمحافظة عمى مصالح العباد في الداريفا كالدعكة إلى

 عصر الصحابةػػػ 2
المقاصد كالغايات دكف  فيمكامصالح الشريعة ك لقد أدرؾ الصحابة رضكاف ا عنيـ 

 ـ لنصكص الكحي كتطبيقيـ العمميأف يككف ليا اسـ أك اصطبلح، كذلؾ مف خبلؿ فيمي
بعد كفاة النبي يا خاصة الحاجة دعتيـ إلى ضركرة البحث عنفي أرض الكاقع، بؿ إف  ليا

                                                           
 .;ػ سكرة اإلسراء، اآلية 1
 .209ػ سكرة األنبياء، اآلية 2
 .49ص 6، جفي أصكؿ الشريعة، الشاطبي ػ المكافقات3
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كؿ نازلة، عف حكـ يبحثكف  كاتفرؽ الصحابة في األمصار، فأصبحعميو الصبلة كالسبلـ ك 
أحمد>" الصحابة قاؿ اإلماـ ، ا كأخذكا منو طرؽ االستنباط يـ الذيف فقيكا عف رسكؿف

كانكا يحتجكف في عامة مسائميـ بالنصكص كما ىك مشيكر عنيـ، ككانكا يجتيدكف رأييـ 
 .1كيتكممكف بالرأم كيحتجكف بالقياس، كىما مف باب فيـ مراد الشارع"

كقاؿ ابف تيمية>" كلمصحابة فيـ في القرآف يخفى عمى أكثر المتأخريف كما أف ليـ 
اؿ الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ ال يعرفيا أكثر المتأخريف، معرفة بأمكر مف السنة كأحك 

فإنيـ شيدكا الرسكؿ كالتنزيؿ كعرفكا مف أقكالو كأفعالو مما يستدلكف بو عمى مرادىـ ما لـ 
، كخاصة بعدما اتسعت رقعة الببلد اإلسبلمية كامتزجت األجناس، 2"خريفيعرفو أكثر المتأ

 لممسمميف.فاجتيد الصحابة كفؽ ما يحقؽ المصمحة 
يسر العرب كفصاحتيا كببلغتيا كمرادىا مف الكبلـ،  لغةسعة االطبلع عمى  ثـ إف     

كطبقكىا في النكازؿ كالمستجدات، كاجتيدكا كفقيا بما  النصكص مقاصد لمصحابة فيـ
 .3يحقؽ المصمحة كيدفع المفسدة

ؿ كالعقؿ، قاؿ الخادمي>" كقد كاف اجتيادىـ يقـك عمى أسس متنكعة تجمع بيف النق
كبيف الداللة المغكية كالظاىرية لمنص، كمقصده كحكمو مف استنباط الحكـ مباشرة مف 
الدليؿ كاستخبلصو بطريقة الحمؿ كاإللحاؽ عمى نظائره كأشباىو، كالتخريج عمى أصكلو 
كأجناسو، مراعيف في ذلؾ مقاصد الشريعة كمصالح الخمؽ، مرجحيف بيف مراتب المصالح 

فقد كاف النظر إلى مقاصد الشريعة مف قبميـ أمرا ميما جدا كمستندا  كالمقاصد نفسيا،
ضركريا لمعالجة ما أدرككه مف أكضاع كمحدثات، كأحد الشركط كالمعارؼ االجتيادية 

 .4التي ال يتـ استنباط األحكاـ إال بيا"

                                                           
.دار النفائس لمنشر كالتكزيع، األردف، الطبعة األكلى 9ػ أنظر> طرؽ الكشؼ عف مقاصد الشارع، نعماف جغيـ،  ص1

4000. 
 .400، ص;2ج ابف تيمية، ػ مجمكع الفتاكل،2
 .4:7ص ;2فتاكم ابف تيمية، ابف تيمية، جػ 3
 .2;ص 2جالخادمي،  االجتياد المقاصدم،  ػ4
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ف إلى إيجاد التشريع جعميـ يسعك  الذم ع الجديد الذم عاشو الصحابة ىكىذا الكاق
كؿ قضية كنازلة، ككاف لزاما عمييـ أف يبينكا لمناس، كأف يقكمكا بنشر الرسالة المناسب ل

 التي استخمفكا عمييا، كالسبب في ذلؾ يعكد إلى أمريف اثنيف ىما>
أنيـ عايشكا التنزيؿ، كليس مف عايش كمف سمع كما يقاؿ، قاؿ اإلماـ الشافعي>" مف  أ:

ىـ القدكة كاألسكة في النظر لـ يجد كاحدا منيـ سبر أحكاؿ الصحابة رضي ا عنيـ ك 
يعتمد إلى تمييد أصؿ كاستثارة معنى ثـ بناء كاقعة عميو، كلكنيـ يخكضكف في كجكه 

 .1الرأم مف غير التفات منيـ إلى األصكؿ كانت أـ لـ تكف"
كقاؿ الخادمي>" كمقصد تضميف الصناع حفظ حقكؽ الناس كسد حاجياتيـ مف 

 .2الناس كتيسير العبادة بأدائيا جماعة كغير ذلؾ"الصناعة، كتعميـ 
كاألمثمة عمى اعتبار المقاصد كثيرة، قاؿ يكسؼ بدكم>" كمف ذلؾ جمع الصحابة 
لمقرآف الكريـ في عيد أبي بكر في المصحؼ حفظا لمديف، كما جاء عنيـ مف قتؿ 

شية الجماعة بالكاحد حفظا لمنفس، كما جاء عف الفاركؽ مف نفي نصر بف حجاج خ
 تجمت في التطبيقات العممية لمنصكص. يةفكرة المقاصد، فال3افتتاف النساء بو لجمالو"

 عصر التابعيف  ػػػػ3
لقد تعمـ التابعكف عمى يد صحابة رسكؿ ا فأخذكا منيـ مسالؾ االجتياد كطرؽ 

ي االستنباط، كما أخذكا عنيـ الكثير مف الفتاكل كاالجتيادات التي كقعت في حياتيـ كالت
ركعي فييا ركح التشريع كاعتبار المقاصد، فقد نقؿ عنيـ أنيـ كانكا يرجعكف إلى المصالح 

أنو كاف يقكؿ>" إف أحكاـ  4نقؿ عف إبراىيـ النخعي، قياس عند انعداـ النص في المسألةكال
 .5ا تعالى ليا غايات ىي حكـ كمصالح راجعة إلينا"

                                                           
 .0:;2 ار األنصار، الطبعة الثانية، تحقيؽ> عبد العظيـ الديب، د2229ص 4جالجكيني، البرىاف في أصكؿ الفقو، ػ1
 .8;ص 2جالخادمي، ػ االجتياد المقاصدم، 2
 .:8ص بدكم ابف تيمية،ػ مقاصد الشريعة عند 3
ػ النخعي> ىك إبراىيـ بف يزيد بف قيس بف األسكد الككفي النخعي، فقيو أىؿ الككفة في زمانو، كشيخ أبي حنيفة 4

 . 58، طبقات الحفاظ، السيكطي، ص95ص 2ىػ أنظر> تذكرة الحفاظ، الذىبي، ج7;النعماف تكفي عاـ 
 .204ص 2جالخادمي، ػ االجتياد المقاصدم، 5
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عرفت آنذاؾ بمدرسة الرأم في العراؽ كمف ىنا بدأ تشكيؿ المدارس الفقيية التي 
كمدرسة األثر في الحجاز، ككمتا المدرستيف اعتمدت المصالح كالمقاصد في عممية 
عماؿ الرأم أكثر لقمة المركيات،  االستنباط، فمدرسة الرأم كاف المعكؿ عندىا القياس كا 

، كىي أما مدرسة الحجاز فقد أخذت باألثر إضافة إلى اجتيادات عمر رضي ا عنو
 اجتيادات معركفة بطابعيا المصمحي المقاصدم.

عف ىذا العصر فيقكؿ>" كاف إبراىيـ النخعي يرل أف أحكاـ الشرع  1يذكر الحجكم
معقكلة المعنى مشتممة عمى مصالح راجعة إلى األمة، كأنيا بنيت عمى أصكؿ محكمة، 

جميا لينتظـ بيا كعمؿ ضابطة لتمؾ الحكـ فيمت مف الكتاب كالسنة، كشرعت األحكاـ أل
أمر الحياة، فكاف يجتيد في معرفتيا ليدير الحكـ ألجميا حيث ما دارت، فأحكاـ ا ليا 
غايات أم حكـ كمصالح راجعة إلينا فكاف ىذا الفريؽ مف الفقياء يبحث عف تؾ العمؿ 

كمف األمثمة ، 2كالحكـ التي شرعت األحكاـ ألجميا كيجعؿ الحكـ دائرا معيا كجكدا كعدما"
 الدالة عمى اعتبار المقاصد عند التابعيف كأخذىـ بالمصالح ما يمي>

إفتاؤىـ بجكاز التسعير إذا استدعت الضركرة تحقيقا لمصمحة الجماعة، ذلؾ ألف اإلماـ  أ:
 مكككؿ إليو رعاية مصالح الرعية.

منع النساء مف الخركج لمصبلة في المساجد لما يترتب عمى خركجيف كثير مف  بػ:
 عمى مقصد العرض. حفاظاالمفاسد، كلفساد الزماف، 

ف تاب كقدر عميو حفاظا عمى مقصد  ج: قتؿ المحارب الذم كثر قطعو لمسبيؿ حتى كا 
 النفس كالعرض كالماؿ كما أفتى بذلؾ اإلماـ إبراىيـ النخعي.

مف الفتاكل التي كاف سندىا اعتبار المقاصد كمراعاتيا، مما يبيف بشكؿ  فيذه كغيرىا
 أك بآخر بأنيـ كانكا يكلكف اىتماميـ بالمقاصد كيعممكنيا في اجتياداتيـ الفقيية. 

 
                                                           

حجكم> ىك محمد بف الحسف بف العربي بف محمد الحجكم الثعالبي الفاسي المغربي، فقيو كمؤرخ، تكفي عاـ ػ ال1
 ـ،  لو كتب عدة أىميا> الفكر السامي في تاريخ الفقو اإلسبلمي.2598

 .7;;2.دار الكتب العممية، بيركت لبناف، الطبعة األكلى :52ص 2ػ الفكر السامي، الحجكم، ج2
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 ىػ .5ىػ إلى 2: مرحمة التأسيس اثاني
لقد شيدت ىذه الفترة نقمة نكعية في تطكر الفكر المقاصدم فبعدما كاف عبارة عف  

اجتيادات مصمحية لمصحابة كالتابعيف، فإنو في ىذه المرحمة بدأ بعض الفقياء يشيركف 
بإشارات كاضحة ليذا العمـ كمعبريف عف ذلؾ باصطبلحات أشد ارتباطا بالمقاصد 

 تميزت ىذه المرحمة بالتقعيد لعمـ المقاصد. كاألسرار كالمقاصد كالمصالح، كما 
 عصر األئمة األربعةػػػ 1

بدأت تتبمكر فكرة المقاصد خاصة في القرف الثاني كبداية القرف الثالث اليجرم كالذم 
نبغ فيو جؿ األئمة الذيف أسسكا المذاىب الفقيية المعركفة، لذا فإف مظير االجتياد 

ية ذات الصمة بالمقاصد، جتيادأصكليـ االفي  ظير المقاصدم لدل أكلئؾ األئمة الفقياء
كالقياس كالمصالح كاالستحساف مع تفاكت في األخذ بيا بحسب طبيعة االستدالؿ، 

كالعرؼ، كسنكرد ما جاء عف األئمة األربعة بصكرة خاصة عف كالذرائع، كاعتبار المآؿ، 
 المقاصد كمدل اعتبارىـ ليا في تراثيـ.

 ىػ.151نعماف ػ تكفي عاـ: اإلماـ أبك حنيفة الأ

يعد اإلماـ أبك حنيفة النعماف مف أبرز األئمة المجتيديف إعماال لممقاصد في فتاكيو 
كآثاره، فقد كاف يرل بأف أحكاـ الشرع مبنية عمى عمؿ ىي مظاف تمؾ المصالح، كما كاف 

 المجاؿ األرحب يأخذ بمعقكؿ النص كركحو، خاصة في باب االستحساف الذم كاف لو فيو
قكلو بتضميف الراعي المشترؾ، فقاؿ>" لك كاف  نقؿ عنو اإلماـ السرخسيالستدالالتو، 

الراعي مشتركا يرعى لمف يشاء كىك ضامف لما ييمؾ بفعمو مف سباؽ أك سعي أك غير 
ف لـ يخالؼ في إقامة العمؿ ظاىرا،  ذلؾ، ألف األجير المشترؾ ضامف لما جنت يده كا 

فتخرؽ"، فقد ضمنو اإلماـ استحسانا مستندا في ذلؾ إلى كما في القصاب إذا دؽ الثكب 
 الضركرة التي ركعي فييا مصالح الناس.

كما كاف يرتكز في فقيو المصمحي عمى العرؼ كالعادة، قاؿ أبك زىرة>" كبلـ أبي 
حنيفة أخذ بالثقة كفرار مف القبيح، كالنظر في معامبلت الناس كما استقامكا عميو كصمح 
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ضي األمكر عمى القياس فإذا قبح القياس يمضييا عمى االستحساف ما عميو أمكرىـ، يم
"  .1داـ يمضي لو، فإذا لـ يمض لو رجع إلى ما يتعامؿ بو المسممكف اليـك

 ىػ  179: اإلماـ مالؾ بف أنس ػ تكفي عاـ بػ
يعد اإلماـ مالؾ أكثر الفقياء أخذا بالمصالح كرعاية لممقاصد، كىذا كنتيجة ألصكلو 

اعتمدىا كالتي منيا المصالح المرسمة كاالستحساف كسد الذرائع كالعرؼ، لذا نجد أف التي 
اإلماـ مالؾ يستحضر المصمحة في فيـ النص، يقكؿ القاضي عياض>" االعتبار الثالث> 
يحتاج إلى تأمؿ شديد كقمب سميـ مف التعصب سديد كىك االلتفات إلى قكاعد الشريعة 

 .2"دة بيا مف شارعياالحكمة المقصك  كمجامعيا كفيـ
كقد استرسؿ مالؾ فيو استرساؿ المدؿ العريؽ في فيـ المعاني " قاؿ الشاطبي>

 .3"المصمحية مع مراعاة مقصكد الشارع، أف ال يخرج عنو كال يناقض أصبل مف أصكلو

لرعاية المقاصد الشرعية كالمصالح المشركعة، حكـ مالؾ قاعدة سد الذرائع في ك      
سد الذرائع مف أصكؿ اإلستنباط الفقيي الميمة  ">قاؿ ىشاـ البرىانيأكثر أبكاب الفقو، 

عند المالكية، كليس في المذاىب الفقيية األربعة المنتشرة، كال في غيرىا مف بمغ في أخذه 
بيذا األصؿ مبمغ المذىب المالكي، كبيذا كاف العمؿ بالمصمحة المرسمة أصبل مستقبل 

يا مف تطبيقات العمؿ مف أصكؿ التشريع عنده، كليس سد الذرائع إال تطبيقا عمم
بالمصمحة، كلذلؾ عدكه ضمف أصكليـ كأعممكه في استنباطاتيـ كتخريجاتيـ في جميع 
أبكاب الفقو، كفي كثير مف المسائؿ العممية كبالغكا في ذلؾ حتى عد بعض الفقياء سد 

 .4"الذرائع مف خصكصيات مذىب إماـ دار اليجرة
 

                                                           
 .77;2دار الفكر العربي، القاىرة، الطبعة الثانية  .457أبك زىرة، ص ػ أبك حنيفة،1
الطبعة األكلى سنة سالـ ىاشـ، دار الكتب العممية. . تحقيؽ> محمد4;ص 2جػ ترتيب المدارؾ، القاضي عياض،2

2;;:. 
 .2:;2الثانية ، صححو محمد الشافي، دار الكتب العممية، بيركت، الطبعة 254ص 4االعتصاـ> الشاطبي، جػ 3
 ـ8:;2. الطبعة األكلى .مطبعة الريحاني827ص>  ،محمد ىشاـ البرىاني، اإلسبلميةسد الذرائع في الشريعة ػ 4
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 ىػ    214: اإلماـ الشافعي ػ تكفي عاـ ج
بؿ ما لح في االستدالؿ الفقيي، إلماـ الشافعي كغيره مف األئمة الذيف اعتمدكا المصاا

 فإنما خاطب ا بكتابو العرب "ألؼ كتابو الرسالة إال لتحديد معاني الخطاب قاؿ>"
 .1"بمسانيا، عمى ما تعرؼ مف معانييا

حيث الداللة  سكاء مفإنما كاف محاكلة منو لمعالجة قضية فيـ النص  فكتابو الرسالة
ر عف تمؾ، فيما تقعيدية؛ بؿ إف ىذه إنما ىي تطك األصكلية الاللة المغكية الطبيعية، أك الد

ذىب الشافعي رضي ا عنو إلى أف :" الزنجانيقاؿ يتعمؽ بفيـ النص الشرعي خاصة، 
ف لـ تكف مستندة إلى الجزئيات الخاصة  التمسؾ بالمصالح المستندة إلى كمي الشرع كا 

 .2نة جائز"المعي
كذكر عنو الجكيني طريقتو في االستدالؿ فقاؿ>" فإف عدـ المطمكب في ىذه الدرجات 

 .  3لـ يخض في القياس بعد كلكنو ينظر في كميات الشرع كمصالحيا العامة"
 ىػ241: اإلماـ أحمد ػ تكفي عاـ د

ألكؿ يعد المذىب الحنبمي ثاني المذاىب اعتبارا لممصالح بعد المذىب المالكي، كا
>" الذم ال شؾ فيو أف لمالؾ ترجيحا عمى 4ابف دقيؽ العيدقاؿ أخذا بمبدأ سد الذرائع، 

غيره مف الفقياء في ىذا النكع كيميو أحمد بف حنبؿ، كال يكاد يخمك غيرىما مف اعتباره في 
 .5الجممة، كلكف ليذيف ترجيح في االستعماؿ ليا عمى غيرىما"

بقاعدة المصالح كمبدأ سد الذرائع عند األئمة كىكذا فإف النظر المصمحي كالعمؿ 
ف كانكا لـ يفردكا ىذا العمـ بالكتابة  الفقياء المجتيديف كاف مف سمات ىذا العصر كا 

 كالتأليؼ رغـ أف التأليؼ في فنكف كثيرة بدأ يظير في زمانيـ. 
                                                           

 .72الرسالة، الشافعي، صػ 1
 .. تحقيؽ> محمد أديب صالح540صػ تخريج الفركع عمى األصكؿ، الزنجاني، 2
 .95:ص 4ج الجكيني، ،في أصكؿ الفقو ػ البرىاف3
بف دقيؽ العيد> ىك محمد بف عمي بف كىب بف مطيع القشيرم المالكي ثـ الشافعي، أبك الفتح تقي الديف، فقيو ػ ا4

 ىػ904إللماـ، كغيرىا، تكفي عاـ> كمحدث كأصكلي، لو مصنفات عدة منيا> شرح عمدة األحكاـ لممقدسي،اإلماـ شرح ا
 .4ص 8افعية،السبكي،ج، طبقات الش;44ص 4ابف قاضي شيبة،ج أنظر> طبقات الشافعية،

 .طبع دار الفكر، بيركت ، لبناف.424، الشككاني، صإلى تحقيؽ الحؽ مف عمـ األصكؿ ػ إرشاد الفحكؿ5
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 ػػػ عصر ما بعد األئمة األريعة2
كفي ىذه المرحمة نجد أف عددا مف األئمة الذيف اعتنكا بعمـ المقاصد، كذلؾ مف 

 عف أسرار العبادات، كمحاسف التشريع، كمف ىؤالء األئمة نذكر>التمميح خبلؿ 
 ىػ321ػ تكفي 1الحكيـ الترمذمأ:

لـ يكف الترمذم فقييا أك أصكليا لكنو كاف متصكفا زاىدا، كمع ىذا فقد استحؽ أف 
مقدمة العمماء الذيف اعتنكا بمقاصد الشريعة كلك عمى الطريقة التي سمكيا، فيك  يذكر في

"، كمف أكثر العمماء عناية الصالة كمقاصدىاأكؿ مف استعمؿ لفظ المقاصد في كتابو" 
بتعميؿ أحكاـ الشريعة كالبحث عف أسرارىا، ككتابو الصبلة كمقاصدىا خير دليؿ عمى ىذا 

 التكجو في ىذه المرحمة.
خير نمػكذج عمػى صػحة ىػذا التكجػو مػا جػاء فػي تعميمػو ألفعػاؿ الصػبلة كمػا تنطػكم ك 

فأفعػػػاؿ الصػػػبلة مختمفػػػة عمػػػى اخػػػتبلؼ األحػػػكاؿ مػػػف العبػػػد  عميػػػو مػػػف حكػػػـ كأسػػػرار، قػػػاؿ>"
فبػػالكقكؼ يخػػرج مػػف اإلبػػاؽ، كبالتكجػػو إلػػى القبمػػة يخػػرج مػػف التػػكلي كاإلعػػراض، كبػػالتكبير 

الغفمػػة، كبػػػالتبلكة يجػػدد تسػػػميما لمػػنفس كقبػػػكال لمعيػػػد،  يخػػرج مػػػف الكبػػر، كبالثنػػػاء يخػػرج مػػػف
كبػػالرككع يخػػرج مػػف الجفػػاء، كبالسػػجكد يخػػرج مػػف الػػذنب، كباالنتصػػاب لمتشػػيد يخػػرج مػػف 

 .2الخسراف، كبالسبلـ يخرج مف الخطر العظيـ..."
إف الحكػػػيـ الترمػػػذم كنظػػػرا لمنيجػػػو التصػػػكفي كػػػاف يغمػػػب عميػػػو فػػػي تعميمػػػو الجانػػػب 

، مثػؿ كتػاب جػده يعمػؿ األحكػاـ فػي كتبػو األخػرلسمة تميز بيا لذا كثيرا ما نكىذه  الذكقي،
، كالمبلحػػظ عميػػو أنػػو سػػعى إلػػى تعميػػؿ األحكػػاـ 4"الحػػج كأسػػرارهككتػػاب"، 3"إثبػػات العمػػؿ" 

 بشكؿ قؿ مثمو.

                                                           
ػ الحكيـ الترمذم> ىك أبك عبد ا محمد بف عمي الترمذم الحكيـ، مف أىؿ القرف الثالث اليجرم، لو مصنفات عدة 1

 ق، 540العبكدية، تكفي عاـ منيا> الصبلة كمقاصدىا، عمؿ الشريعة، عمؿ 
 24صالترمذم الحكيـ، الصبلة كمقاصدىا،  ػ2
 قو الدكتكر خالد زىرم، كنشرتو كمية اآلداب كالعمـك اإلنسانية بالرباطيحققاـ بتػ 3
 . ;8;2قو األستاذ حسني نصر زيداف، طبع سنة يحققاـ بتػ 4
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" كىك كتاب في صميـ مكضكع المنيياتكما أف لمترمذم كتاب آخر عنكانو" 
و بقكلو>" كالعمة في ىذا النيي كذا.." محاكال تعميؿ كؿ المقاصد، ككثيرا ما يفتتح كبلم

األحاديث التي اشتممت عمى النيي، كمف األمثمة ما كرد في قكلو>" قاؿ> كأما قكلو صمى 
، فذاؾ مف أجؿ الكبر كالخيبلء فإف مف يسبؿ 1ا عميو كسمـ>") نيى عف تسبيؿ اإلزار(

بنفسو كاحتقارا لعباد ا ككبرا عمى خمؽ ا إزاره كيجره تعززا كقمة مباالة كتييا كذىابا 
 .2فيذا عبد قد ضاد ا في ممككتو...فدؿ ىذا أف المنيي عنو جر اإلزار إذا كاف خيبلء"

 ىػ365أبك بكر القفاؿ الشاشي:ػ تكفي عاـ بػ: 
مػػف األئمػػة الػػذيف كػػانكا حمقػػة فػػي نشػػأة عمػػـ المقاصػػد كلػػو إشػػارات مقاصػػدية معتبػػرة 
ف لػػػـ يشػػػر إليػػػو كثيػػػرا، بػػػؿ كمػػػا قػػػاؿ  كالػػػذم يعػػػد بحػػػؽ صػػػاحب شػػػأف فػػػي ىػػػذه المرحمػػػة كا 
الريسػػكني>" يعػػد مزاحمػػا كمنافسػػا لئلمػػاـ الجػػكيني فػػي إمامتػػو كريادتػػو فػػي مجػػاؿ المقاصػػد،  

محاسػػػف " ، المعػػػركؼ بالقفػػػاؿ الكبيػػػر، صػػػاحب كتػػػاب كأعنػػػي بػػػو أبػػػا بكػػػر القفػػػاؿ الشاشػػػي
>" كفػػي ابتعػػاث الرسػػؿ مػػف وكىػػك ذك عبلقػػة كطيػػدة بمكضػػكع المقاصػػد، يقػػكؿ فيػػ "الشػػريعة

 .3الحكمة كالمصمحة كجكه كثيرة ىي مكجكدة في كتب العمماء"
، ا عميػػػػو كاسػػػػتفادكا منػػػػوكقػػػد نػػػػكه بيػػػػذا الكتػػػػاب غيػػػر كاحػػػػد مػػػػف العممػػػػاء الػػػذيف اطمعػػػػك 

بػػف العربػػي، ذكػػره فػػي سػػياؽ حديثػػو عػػف تعميػػؿ الشػػريعة كانبنائيػػا عمػػى المقاصػػد افالقاضػػي 
كلقد انتيت الحالة بالشيخ المعظػـ أبػي بكػر الشاشػي القفػاؿ إلػى أف  كالمصالح، حيث قاؿ>"

 .4يطرد ذلؾ حتى في العبادات، كصنؼ في ذلؾ كتابا كبيرا أسماه محاسف الشريعة..."
لمسػػػألة التحسػػػيف كالتقبػػػيح، فقػػػاؿ >"كاختػػػاره مػػػف أئمػػػة كذكػػػره ابػػػف القػػػيـ أثنػػػاء تأصػػػيمو 

الشافعية اإلماـ أبك بكر محمد بف عمي بف اسماعيؿ، القفاؿ الكبيػر، كبػالغ فػي إثباتػو كبنػى 
 .5كتابو محاسف الشريعة عميو، كأحسف  فيو ما شاء"

                                                           
 ،.79:6رقـ الحديثػ أخرجو البخارم كتاب المباس باب ما جاء في إسباؿ اإلزار، 1
 8:;2.تحقيؽ> محمد عثماف الخشت، طبع مكتبة القرآف لمطبع كالنشر، القاىرة 40ػ المنييات، الحكيـ الترمذم ص 2
 .4009طبع أبك عبد ا محمد عمي،دار الكتب العممية، بيركت، .اعتنى بو244صالقفاؿ،الشاشي ػ محاسف الشريعة،3
 .04:ص 4ج ، ابف العربي،نسػ كتاب القبس في شرح مكطإ مالؾ بف أ4
 .2;المصدر نفسو ص ػ 5
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لقػد تطػػرؽ اإلمػاـ فػػي كتابػػو إلػى  بيػػاف حكػـ الشػػريعة كمقاصػػدىا فػي أحكاميػػا،  مبينػػا 
غػرض الكتػاب الػذم  تضمنتو مف كجكه الرحمػة كالمصػمحة كاليسػر كالنفػع لمعبػاد، فقػاؿ>" ما

قدرنا ك التقدير تأليفو، في الداللة عمى محاسف الشػريعة،  كدخكليػا فػي السياسػة الفاضػمة 
السمحة،  كلصكقيا بالعقكؿ السػميمة، ككقػكع نػكرده مػف الجػكاب لمػف سػأؿ عػف عمميػا مكقػع 

المقصػػد فيػػو تقريػػب الشػػرائع فػػي العقػػكؿ فػػي األصػػؿ،   ، ثػػـ يؤكػػد أف"1."الصػػكاب كالحكمػػة..
 .2كجكاز كقكع السياسة فييا لما بينا أنيا كقعت مف حكيـ عميـ بالعكاقب مستصمح"

فحتػػى النػػاس فيمػػا بيػػنيـ إذا عرفػػكا كاسػػتقر عنػػدىـ أف أحػػدىـ يػػدبر األمػػكر كيسكسػػيا 
يػػكلي أك يعػػزؿ، أك فيمػػا يػػدبر بػػو  بحكمػػة كعػػدؿ كتعقػػؿ" كفػػى ذلػػؾ عػػف تتبػػع مقاصػػده بمػػف

نفسػػػو كأىمػػػو كرعيتػػػو، إال أف يبمػػػغ األمػػػر فػػػي ذلػػػؾ مبمغػػػا ال يكجػػػد لفعمػػػو منفػػػذ كمسػػػاغ فػػػي 
يكػكف الجػكاب  المصمحة، فحينئػذ يخػرج صػاحبو الفاعػؿ عػف اسػتحقاؽ صػفة الحكػيـ، كبيػذا

معمػكؿ عما يسأؿ عنو عف العمة في الشيء الخافي عمينا معنػاه الخػاص بػو فػي نفسػو، أنػو 
 3بالعمة العامة التي ىي المصمحة"

كبعػػد ذلػػؾ نجػػده يصػػرح بسػػبب كضػػعو لمكتػػاب مػػع بيػػاف لمػػا تحكيػػو األحكػػاـ الشػػرعية 
مػػف مصػػالح كغايػػات كحكػػـ فػػي النصػػكص الجزئيػػة  مبينػػا بعػػض المقاصػػد العامػػة لمشػػريعة 

قػدـ كنحف اآلف نصير إلػى الشػرائع كنقػرب معانييػا مػف العقػؿ، عمػى األصػكؿ التػي ت فقاؿ>"
ذكرىا...كقػػػد ثبتػػػت الداللػػػة عمػػػى غنػػػى ا كانتفػػػاء الحاجػػػة كالفاقػػػة عنػػػو، كاسػػػتحالة الضػػػرر 
كاسػػتجبلب النفػػع إلػػى نفسػػو عػػز كجػػؿ. فيػػك ال يحمػػؿ كال يحػػـر لحاجػػة نفسػػو أك دفػػع الضػػر 
نمػػػا يفعػػػؿ ذلػػػؾ لمنػػػافع عبػػػاده كاستصػػػبلحيـ. كمػػػا سػػػبيمو  عنيػػػا أك اسػػػتجبلب نفػػػع إلييػػػا، كا 

م السياسػػػػة فيػػػػو عمػػػى حظػػػػر مػػػا يخػػػػاؼ بإباحتػػػػو إلػػػى اسػػػػتباحة مػػػػا االستصػػػبلح، فقػػػػد تجػػػر 
 .4الصبلح في حظره"

                                                           
 .0; محاسف الشريعة، القسـ المحقؽ، ص ػ1
 .2;ػ المصدر نفسو، ص2
 .222ص  نفسوػ المصدر 3
 .706نفسو، ص  المصدرػ 4
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إف الناظر بتمعف كركية يمحظ بأف القفاؿ استعمؿ في غير مكضع لفظ المصمحة      
أثناء تعميمو لكثير مف األحكاـ، كىك يعد سباقا ليذا بالنظر إلى الذيف سبقكه، بؿ ىك أسبؽ 

كفي  يعتقد بأنيما أكؿ مف استعمبل المفظ كمف ذلؾ قكلو>" مف الجكيني كالغزالي المذيف
 .1ابتعاث الرسؿ مف الحكمة كالمصمحة كجكه كثيرة، ىي مكجكدة في كتب العمماء"

 بؿ قد عبر باالستصبلح فقاؿ>" إف كنتـ تثبتكف لؤلشياء صانعا حكيما قادرا، فيك ال     
 .2"ة الفاضمة العائدة باستصبلحيـالسياسإال مريدا لمخير لعباده، مجزيا ليـ عمى  يككف

 ىػ375تكفي عاـ  3أبك بكر األبيرمج: 

ف كاف مفقكدا فإنو يفيـ منو  ككتابو المنسكب إليو> " مسألة الجكاب كالدالئؿ كالعمؿ" كا 
كاف فقياء المذاىب يرجعكف إليو عند اختبلفيـ  أنو ذك اىتماـ بمسألة تعميؿ األحكاـ، كقد

 أما المالكية فكاف إماميـ ببل منازع كما ذكر عنو القاضي عياض.في أقكاؿ أئمتيـ، 
ذا  قاؿ الريسكني>" كيبدكا لي أف مف مؤلفاتو كتاب مسألة الجكاب كالدالئؿ كالعمؿ، كا 

 .4صح فإف لكممة العمؿ أىميتيا في مكضكع المقاصد"
أكرده كقد ذكر ابف عاشكر بعض التعميبلت التي تدؿ عمى اعتباره لممصمحة، منيا ما 

في تعميمو لمسألة القياـ في رمضاف، قاؿ>" فحكاه احتماؿ كحي ا لرسكلو أف يحدث ليـ 
  .5مف األحكاؿ ما يستمـز فرضيا عمييـ تخفيفا لمصمحتيـ"

 
 

                                                           
 244 ،ص السابؽػ المصدر 1
 .:90، صػ المصدر نفسو2
، كىك إماـ المذىب في البغدادم المالكي، فقيو كأصكليم محمد بف عبد ا بف صالح أبك بكر األبير  ػ األبيرم> ىك3

خالفو، ب مالؾ كاالحتجاج لو كالرد عمى ملو التصانيؼ البديعة في شرح مذى ،كبو انتشر المذىب في العراؽ زمانو،
ارؾ، ىػ أنظر  ترتيب المد597كتاب مسائؿ الخبلؼ، كمسألة الجكاب كالدالئؿ كالعمؿ، كغيرىا،  تكفي ببغداد عاـ منيا، 

 .572ص البف فرحكف، ، الديباج المذىب، 2:5ص8جالقاضي عياض، 
 .57نظرية المقاصد عند الشاطبي، الريسكني، صػ 4
 ق.2554، دار السعادة، مصر الطبعة األكلى 92ص 6المنتقى شرح مكطأ اإلماـ مالؾ، الباجي، جػ 5
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 ىػ        381تكفي عاـ  1أبك الحسف العامرمد: 
آخر  عمـميما في المقاصد، حيث برز  اد القرف الرابع حركة مقاصدية خمفت تراثشي

كىك اإلماـ أبي  اىتـ بعمـ المقاصد كأضاؼ إضافات جديدة تقدـ بيا عمى مف سبقو،
تخطى مسألة التعميؿ ليؤصؿ لممقاصد الضركرية مف خبلؿ النظر الحسف العامرم الذم 

رغـ أنو لـ  ،اإلعبلـ بمناقب اإلسبلـ" ">في تشريع العقكبات الشرعية كذلؾ في كتابو
 منو. خاصة ما كرد في الفصؿ السادس بادات،إال أسرار العو يتناكؿ في

قاؿ مبينا ىذه المقاصد>" كأما المزاجر فمدارىا أيضا عند ذكم األدياف الستة لف يككف 
إال عمى أركاف خمسة كىي> مزجرة قتؿ النفس كالقكد كالدية، كمزجرة أخذ الماؿ كالقطع 

كالجمد مع التفسيؽ، كالصمب، كمزجرة ىتؾ الستر كالجمد كالرجـ، كمزجرة ثمب العرض 
 .2كمزجرة خمع البيضة كالقتؿ عف الردة"

كما يكجد كتاب آخر لو عنكانو" اإلبانة عف عمؿ الديانة" كىك مف خبلؿ عنكانو يظير 
ال فيك مادة دسمة لمباحثيف ف و تعميؿ كفي ،ي عمـ المقاصدفحكاه، لكف ال يكجد لو أثر، كا 

 .أحكاـ المعامبلت الشرعية

طى حدكد عمـ الخبلؼ ما اإلعبلـ بمناقب اإلسبلـ" تخ "و>كتاب العامرم مف خبلؿ فإ     
بيف المذاىب اإلسبلمية، إلى آفاؽ المكازنة العامة بيف الشرع اإلسبلمي، كبيف شرائع 

أف  عامة دكف التفاصيؿ الجزئية، فذكربعض األمـ مف حيث الركح كبعض المبادئ ال
كلذا ذلؾ، الغت في ا لبعض األدياف التي بميف خبلفكسط بيف الشدة كال أحكاـ الشريعة

   ـ اإلسبلـ الرىبنة كاالنفراد في الصكامع، كحمؿ األنفس عمى الكجاء كالخصاء..حر 

                                                           
 القرف الرابع اليجرم، كلد النيسابكرم، مف فبلسفةػ أبك الحسف العامرم> ىك محمد بف أبي ذر يكسؼ العامرم 1

ق، ترؾ مصنفات عدة في العقائد كالتفسير كالتربية 5:2ى يد أبي يزيد البمخي، تكفي عاـ>بنيسابكر، كتتممذ عم
 كاألخبلؽ، منيا> اإلعبلـ بمناقب اإلسبلـ، اإلتماـ لفضائؿ األناـ، كغيرىا.

 .247ػ اإلعبلـ بمناقب اإلسبلـ لمعامرم، ص2
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في اإلسبلـ فاؽ تشريع الديانات الزكاة تشريع ذكر أف فقد المالية كبالنسبة لمعبادات       
فريضة كاجبة في األمكاؿ الثبلثة الحيكانية في تأكيد أمر الزكاة كجعميا  يايفكق األخرم كأنو

خطة جديدة لممقارنة بيف  يككف قد رسـ مرمالعافإف عمى ىذا النحك ك  ،كالنباتية كالمعدنية
 .بو ىذا مختصر لـ يتكسع في مباحثوالشرائع كاألدياف، كلكف كتا

 ىػ413ػ تكفي عاـ  1أبك بكر الباقالنيق: 
مكانتو العممية كىك مف مضى بعمـ أصكؿ الفقو إلى ىك تمميذ أبي بكر األبيرم، لو 

لى مرحمة التمازج كالتفاعؿ مع عمـ الكبلـ، بػؿ إف كتابو اإلرشاد  مرحمة التكسع الشمكلي كا 
في أصكؿ الفقو كىك مف أجؿ الكتب كالذم تـ اختصاره أعطى بعدا جديدا ليذا العمـ 

 بعدما كاف المتعارؼ ىك كتاب الرسالة لمشافعي.
كاحتج  "بعض التنبييات الميمة التي ليا عبلقة بالمقاصد فقاؿ> و الجكينينقؿ عن

القاضي رحمو ا بأف متبكعنا في األقيسة كالعمؿ بيا ما درج عميو األكلكف قبؿ ظيكر 
األىكاء كاختبلؼ اآلراء كلقد كانكا يجمعكف كيفرقكف كثبت اعتناؤىـ بالفرؽ حسب ثبكت 

كقائع جرت في مجامع مف أصحاب النبي صمى ا تعمقيـ بالجمع كقد ثبت ذلؾ في 
عميو ك سمـ منيا القصة الجارية في إرساؿ عمر بف الخطاب رضي ا عنو رسكلو 

 .كتحميمو إياه تيديد مكمسة كاجياضيا بالجنيف
عنيـ ال يقيمكف مراسـ الجمع كالتحرير كيقتصركف عمى المرامز  ا يكانكا رض>" قاؿ

فكأف عبد الرحمف بف عكؼ رضي ا عنو حاكؿ تشبيو تأديبو  الدالة عمى المقاصد
بالمباحات التي ال تعقب ضمانا كجعؿ الجامع أنو فعؿ ما لو أنو يفعمو فاعترض عميو 
عمي رضي ا عنو كشبب الفرؽ كأباف أف المباحات المضبكطة النيايات ليست 

                                                           
ػ الباقبلني> ىك محمد أبك بكر بف الطيب بف محمد القاضي الباقبلني البغدادم المالكي إليو انتيت رئاسة المذىب في 1

كقتو، الممقب بشيخ السنة كلساف األمة، فقيو كأصكلي كمتكمـ، ككاف حسف الفقو عظيـ الجدؿ، لو مؤلفات عدة منيا> 
لمقنع في أصكؿ الفقو، األحكاـ كالعمؿ، كتاب البياف عف فرائض الديف، التقريب كاإلرشاد في ترتيب طرؽ االجتياد، ا

 ..585، الديباج، ص66ص 8ىػ. أنظر> ترتيب المدارؾ، ج605تكفي عاـ 
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كلك تتبع المتتبع مناظرات كالتعزيرات التي يجب الكقكؼ فييا دكف ما يؤدل إلى إتبلفات 
أصحاب رسكؿ ا صمى ا عميو ك سمـ في مسائؿ الجد كغيرىا مف قكاعد الفرائض 
أللفى معظـ كبلميـ في المباحثات جمعا كفرقا كييكف عمى المكفؽ تقدير جرياف الجمع 

 .1"كالفرؽ مف األكليف مجرل كاحدا في طريؽ النقؿ المستفيض
مف اإلشارات إلى مقاصد الشريعة ما يدؿ عمى أف الفكر  ككتابو األحكاـ كالعمؿ فيو

 المقاصدم في ىذه المرحمة بدأ يشػؽ طريقو نحك التقعيػد ، بؿ لو تأثير لما بعده. 
  التنظير كالتمايز : مرحمةنيالثا فرعال

 مرحمة التنظير: أكال
 ػػػ عصر اإلماـ الجكيني كالغزالي 1

ف لـ يفرد ىذا الفف  الجكينيكقبؿ نياية القرف الخامس اليجرم برز اإلماـ  الذم كا 
بالتأليؼ كما فعؿ البعض ممف سبقو كتكمـ عف أسرار التشريع كمقاصد العبادات، فإنو 
أكثر مف ذكر لفظ المقاصد كالمقصكد في كتابو البرىاف، كما يبلحظ عنو أنو استعمؿ 

فمف لـ قاؿ>"  غرض، كنبو عمى أىمية المقاصد لممجتيدألفاظا ذات صمة بالمقاصد كال
        "...يتفطف لكقكع المقاصد في األكامر كالنكاىي فميس عمى بصيرة في كضع الشريعة

لكف اإلسياـ األبرز لو ىك تقسيمو الثبلثي لمقاصد الشريعة، ذلؾ التقسيـ الذم صار 
 عمدة الحديث عف المقاصد إلى يكمنا ىذا.

الباب الثالث مف كتابو في تقاسيـ العمؿ كاألصكؿ التي بيا تظير المقاصد كقاؿ في 
 :كنحف نقسميا خمسة أقساـ :كيكشؼ عف المصالح

األكؿ> ما يعقؿ معناه كىك أصؿ كيؤكؿ المعنى المعقكؿ منو إلى أمر ضرركم ال بد منو 
بكجكب القصاص  مع تقرير غاية اإليالة الكمية كالسياسة العامية كىذا بمنزلة قضاء الشرع

                                                           
 .8:9ص 4البرىاف في أصكؿ الفقو، الجكيني، جػ 1
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 .عمييا ـفي أكانو فيك معمؿ بتحقؽ العصمة في الدماء المحقكنة كالزجر عف التيج
 .كالثاني> ما يتعمؽ بالحاجة العامة كال ينتيي إلى حد الضركرة

الثالث> ما ال يتعمؽ بضركرة خاصة كال بحاجة عامة كلكنو يمكح فيو غرض في جمب 
زالة الخبثمكرمة أك في نفي نقيض ليا كيجكز أف يم  .تحؽ بيذا الجنس طيارة الحدث كا 

 الرابع> ما ال يستند إلى حاجة كضركرة كتحصيؿ المقصكد فيو مندكب إليو تصريحا ابتداء
الخامس> ما ال يمكح فيو لممستنبط معنى أصبل كال مقتضى مف ضركرة أك حاجة أك 

امتنع استنباط  إفو مكرمة مبينا أثرىا فيتعقبيا كىذا يندر تصكيره جدا فإن استحثاث عمى
 ."معنى جزئي فبل يمتنع تخيمو كميا كمثالو> العبادات البدنية المحضة

إف ما قاـ بو اإلماـ الجكيني الذم يعد بحؽ المؤسس لمباحث ىذا العمـ مف خبلؿ      
الحديث عف مقاصد الشريعة كمياتيا كجزئياتيا، كجاءت عمى منكاؿ لـ يسبؽ إليو مما يدؿ 

رفي الذم كصؿ إليو، مما جعؿ الذيف تحدثكا عف المقاصد فيما بعد عالة عمى النضج المع
عميو، كالغزالي كغره، كتظير إسيامات الجكيني المقاصدية بما قاـ بو مف التقسيـ الثبلثي 
لممقاصد كىك الضركريات كالحاجيات كالتحسنيات، فبعدما تحدث عف ما يعمؿ كما ال 

لتمؾ التعميبلت، شرع في ذكر األقساـ الخمسة  يعمؿ مف أحكاـ الشرع مع ذكر النماذج
 لمعمؿ الشرعية.

كيظير مف تقسيمو ىذا أنو لـ يسبقو أحد إليو كليذا قاؿ>" ىذا الذم ذكره ىؤالء 
، كعند النظر في ىذه األقساـ الخمسة 1أصكؿ الشريعة كنحف نقسميا خمسة أقساـ.."

ال يمكف تحديد قصد الشارع إال  يتبيف بأف طريؽ إثباتيا ىك االستقراء، كما يبيف بأنو
 بالرجكع إلى القرائف لمعرفة القصد.

كتصنيفيا كتفصيؿ  ا بتجمية المقاصدجكيني كاف أكثر أىؿ زمانو اىتمامف الإ     
في نظرنا الكتاب  كالفركع، كلـ يعد كتاب البرىاف يضـ األصكؿ قكاعدىا في نسؽ

                                                           
 .45;ص 4، الجكيني، جفي أصكؿ الفقو ػ البرىاف1
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تأتي مف نماذجو  غياث األمـو ـ في تراث الجكيني، فأىمية كتابالمقاصدم األى
سياسي لو  جمع القاعدة كتطبيقاتيا، كتعالج المقاصد في إطار مقاصدمالمقاصدية التي ت

المقاصدم في القرف الخامس معقكدا  أصبح لكاء ريادة التأسيسك ، قيمو العميا الحاكمة
 .لئلماـ الجكيني

المقاصدم كلو تجديداتو لو تأثير كبير في مسار الفكر  الغزاليكما أف تمميذه اإلماـ 
التي حاكؿ بيا االرتقاء بعمـ المقاصد، فقد تحدث عف الضركريات الخمس كأنو لـ تختمؼ 

>" الديف لممقاصد كترتيبيا عمى كفؽ السياؽفييا الشرائع كالممؿ، كما قاـ بتسمية المكمبلت 
 كالنفس كالعقؿ كالنسؿ كالماؿ".   

 الجكيني كالغزالياإلماميف بعد ػػػ ما 2
 اآلمدمكاإلماـ  الرازملقد جاء بعد اإلماميف المؤسسيف لممقاصد كبل مف اإلماـ 

كغيره، فالرازم لـ يمتـز بالترتيب الذم كضعو الغزالي لممقاصد بؿ كاف في كؿ مرة يذكر 
ترتيبا خاصا فتارة يقدـ كتارة يؤخر كىذا ما نبلحظو في كتابو المحصكؿ، فمثبل يقكؿ>" 
النفس كالماؿ كالنسب كالديف كالعقؿ" كتارة يقكؿ>" النفكس كالعقكؿ كاألدياف  كاألمكاؿ 

 .1كاألنساب"
أما اآلمدم فإنو أدخؿ مقاصد الشريعة في الترجيح بيف األقيسة، كما صرح بحصر 
أصكؿ المصالح في الكميات الخمس،قاؿ>"كالحصر ليذه األنكاع إنما كاف نظرا إلى الكاقع 

 .2كالعمـ بانتفاء مقصد ضركرم خارج عنيا في العادة"
صكده حفظ الديف كما دافع عف تقديـ حفظ الديف عمى حفظ النفس فقاؿ>" فما مق

يككف أكلى نظرا إلى مقصكده كثمرتو مف نيؿ السعادة األبدية في جكار رب العالميف كما 
 . 3سكاه مف حفظ األنفس كالعقؿ كالماؿ كغيره فإنما كاف مقصكدا مف أجمو.."

                                                           
تحقيؽ> طو جابر العمكاني، مؤسسة الرسالة، بيركت، الطبعة  .429ص 4، الرازم، جفي أصكؿ الفقو ػ المحصكؿ1

 .4;;2الثانية 
 .598ص 6ػ اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ، اآلمدم، ج2
 .599ص 6، جالمصدر نفسوػ 3
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كفي ىذه المرحمة كاف اإلماـ ابف العربي يساير األحداث، فقد كانت لو إشارات كثيرة 
 قاصدم بصفة عامة سيأتي الحديث عنيا ال حقا.حكؿ النظر الم

 : مرحمة التأليؼ كالتكجو نحك االستقالليةفرع الثالثال
كتميزت ىذه المرحمة ببداية التأليؼ في ىذا العمـ كالتكجو بو نحك االستقبللية عف عمـ 
أصكؿ الفقو، كقد تـ ذلؾ مف خبلؿ االىتماـ أكثر بمقاصد الشريعة كالحديث عنيا في 

 مالو عبلقة بيا بعيدا عف أصكؿ الفقو، ثـ بداية التأليؼ فيو.إطار 
 بداية التأليؼ  : أكال

بخطكة إضافية كبناء لبنة جديدة في صرح المقاصد،  العز بف عبد السالـقاـ اإلماـ 
كذلؾ مف خبلؿ كتابو> قكاعد األحكاـ في مصالح األناـ" الذم ركز فيو عمى فكرة أساسية 

ي األكؿ ىك إقامة المصمحة كدرء المفسدة، كقد كضح الغرض كىي أف المقصكد الشرع
مف كتابو فقاؿ>" بياف مصالح الطاعات كالمعامبلت كسائر التصرفات الشرعية ليسعى 
العباد في تحصيميا، كبياف مقاصد المخالفات ليسعى العباد في درئيا، كبياف مصالح 

 . 1العبادات ليككف العباد عمى خبر منيا.."
تعمؽ في األخذ بالمصمحة فجعؿ الشريعة كميا معممة بجمب المصالح كدرء كما أنو 

 .2المفاسد، فقاؿ>" كالشريعة كميا مصالح، إما تدرأ مفاسد أك تجمب مصالح.."
كلئلماـ العز بف عبد السبلـ كتب أخرل في غاية األىمية تطرؽ فييا إلى الحديث 

، كمقاصد الصبلة،  كلو كتاب آخر عف مقاصد القرآف عف المقاصد ككتابو مقاصد الصـك
الكريـ سماه نبذ مف مقاصد الكتاب العزيز، تطرؽ فيو إلى الغرض مف التفسير كىك 

 الكقكؼ عمى مقاصد القرآف.
الذم قاـ بتحرير القكاعد كبياف تصكره ألصكؿ الشريعة  القرافيليأت بعده تمميذه 

فركع، كأصكليا قسماف> كفركعيا، حيث يقكؿ>" الشريعة المعظمة اشتممت عمى أصكؿ ك 

                                                           
 .20ص 2، جابف عبد السبلـ ػ قكاعد األحكاـ في مصالح األناـ، العز1
 .22ص 2ػ المصدر نفسو، ج2
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كالقسـ الثاني قكاعد كمية فقيية جميمة كثيرة العدد مشتممة ، أحدىما المسمى بأصكؿ الفقو
 .1عمى أسرار الشرع كحكمو"

كقد قاـ في كتابو بترتيب المصالح إلى ثبلثة مراتب كىي الكميات كالحاجيات 
 عدة الكسائؿ كالمقاصد.كالتتمات، كما قاـ بتمييز التصرفات النبكية كالتركيز عمى قا

كما يمكف قكلو أنو في ىذه المرحمة كمع اإلماـ العز بف عبد السبلـ كتمميذه شياب 
 الديف القرافي تحددت مبلمح الفكر المقاصدم بشكؿ أكبر.

الذم تكسع في بحكث المقاصد في جؿ مؤلفاتو غير  ابف تيميةثـ جاء بعده اإلماـ 
استدرؾ عمى مف سبقكه في مسألة حصر الكميات في انو لـ يفرد المقاصد بكتاب معيف، ف

خمس دكف التنبو إلى أنكاع أخرل مف المصالح، كما لمح إلى شرؼ عمـ المقاصد بقكلو>  
"إف إدراؾ الصفات المؤثرة في األحكاـ عمى كجييا كمعرفة الحكـ كالمعاني التي تضمنتيا 

"  .2الشريعة مف أشرؼ العمـك
ف لـ ابف القيـأما تمميذه  يفرد المقاصد بتأليؼ خاص فقد تكمـ عنيا في كتابو  كا 

"إعبلـ المكقعيف" ككتابو" شفاء العميؿ" كأضاؼ إلى ما قدمو شيخو ابف تيمية، فاعتنى 
بمقاصد المكمفيف، كدعا إلى األخذ بالنيات في جميع التصرفات دكف قصرىا عمى العقكد، 

 كما اعتنى بقاعدة الذرائع كالحيؿ. 
 االستقالليةك التكجو نح: اثاني

الذم يعده العمماء المجدد لمقاصد الشريعة،  الشاطبيكتبدأ ىذه المرحمة باإلماـ 
فكضع ليا كتابا مستقبل بحث فيو مكاضيعيا، كذلؾ عندما خصص الجزء الثاني مف كتابو 

كصكال إلى اإلماـ ابف عاشكر الذم دعا صراحة إلى المكافقات لمحديث عف المقاصد، 
 ـ المقاصد عف عمـ أصكؿ الفقو.لزـك استقبلؿ عم

                                                           
 .4ص 2ػ الفركؽ، القرافي، ج1
 .77ػ القياس، ابف تيمية، ص2
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قاصد بيف عمـ أصكؿ الفقو كم امنيجي كتكامبل اعممي اتبلزمكالحقيقة أف ىناؾ 
قيد عمـ  الريسكنيأ عف أصكؿ الفقو، حتى إف الشريعة، فالمقاصد جزء ال ينبغي أف يتجز 

المقاصد عمـ، كركف مف عمـ... " :ا مف عمـ أصكؿ الفقو، فقاؿالمقاصد بكصفو ركن
 .1 "كالعبرة بالمسمَّيات ال باألسماء، كبالمقاصد ال بالكسائؿ

ف ىذا ىك اإلشارة إلى أف مقصكدنا م >"إلى أبعد مف ذلؾ، فقاؿذىب و ابف بيإف  بؿ
ة إلى أف عمـ أصكؿ الفقو في حاجة ماس ، فيك يرل2 "ىي أصكؿ الفقو بعينيا المقاصد

 .الشريعة عمما مستقبلف استحداث عمـ مقاصد التفعيؿ المقاصدم، أكثر م
بعد تأليؼ ابف  خاصة في ىذا العصر،رفت الدراسات المقاصدية نمكا سريعا لقد ع

تأسيس عمـ  ، كىك الكتاب الذم دعا فيو إلىعاشكر لكتابو مقاصد الشريعة اإلسبلمية
في  عالؿ الفاسي، كتبعو عمى ىذا النحك اإلماـ "الشريعة جديد، قاؿ> "كنسميو عمـ مقاصد

 مقاصد الشريعة كمكارميا.كتابو 
فتحت ىذه المؤلفات بؿ ، كثيرة كمتعددة الجكانبؤلفات الخاصة بمقاصد الشريعة فالم     

صبح عمـ ، ليأبكابا متنكعة كآفاقا رحبة لقضايا مقاصد الشريعة، تأصيبل كتفصيبل كتفعيبل
ىتماـ مف طرؼ المقاصد اليـك عمما مستقبل يدرس في الجامعات كالكميات، لو الحظكة كاال

  .الباحثيف كالدارسيف

أعبلمو كتاريخو، لو  كاقعاصار مـ مقاصد الشريعة" كىكذا فنحف نرل أف ميبلد "ع     
لو... فمـ يعد  كقضاياه كمؤلفاتو، كأبكابو كمجاالتو، كمبادئو كقكاعده، ككظائفو المميزة

 و كاالجتياد، كأىؿير مف أىؿ الفقأصبح كث، بؿ ك شيء ينقصو مف مقكمات الِعمـ المستقؿ
الفكر كالتجديد، كأىؿ الدعكة كالتربية، كأىؿ الماؿ كاالقتصاد، كأىؿ السياسة كاإلصبلح، 

 .لتبرير أطركحاتيـ الفكريةمقاصد الشريعة كيستنجدكف بيا، االستدالؿ بإلى  يسارعكف

                                                           
 509نظرية المقاصد عند الشاطبي، الريسكني أحمد، صػ 1
، مؤسسة القرقاف لمتراث اإلسبلمي، الطبعة األكلى 252عبلقة مقاصد الشريعة بأصكؿ الفقو، عبد ا ابف بية، صػ 2

4008. 
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إف عف األصكؿ لـ ينفصؿ المقاصد  بأف عمـيرل غير أنو يكجد مف المعاصريف مف      
 .1ـ يكف فيو إلحاؽ الضرر بيما معا، كىك رأم جماؿ الديف عطيةل

ؿ الفقو، بؿ يرل يرفض الشيخ عبد ا بف بيو فكرة استقبلؿ المقاصد عف أصك كما      
 ، ألفالمقاصد ىي أصكؿ الفقو بعينياكأف  ، 2اندماج الركح في الجسد االندماج بينيما

لممقاصد أصكال عامة مشتبكة بمباحث األصكؿ، كأخرل أخص مف مباحث األصكؿ، إال 
بأف لممقاصد أصكال  ريق غير أنو ،اف أك بالتكميؿأنيا خادمة ليا سكاء بالتفصيؿ كالبي

 .كبرل فكؽ عمـ األصكؿ

كبناء عمى ما سبؽ يتبيف أف دعكة الفصؿ بالصكرة التي دعا إلييا ابف عاشكر غير      
سبة، إلضرارىا بعمـ األصكؿ، كلكف يمكف أف تستبدؿ بصيغة معتدلة تحقؽ الفائدة منا

كذلؾ بتحقيؽ استقبللية نسبية لػعمـ لمبحث المقاصدم كألصكؿ الفقو في آف كاحد، 
صر البحث في المقاصد في إطار المقاصد، فبل يجرد عمـ األصكؿ مف المقاصد، كال يح

 .3قترحو بعض الباحثيف في ىذا الشأفالمباحث األصكلية، كىك األمر الذم ي

ركح مانع مف تأسيس عمـ خاص بالمقاصد يبحث في كعميو يمكف القكؿ بأنو ال      
، ككيفية تطبيؽ تمؾ المقاصد في فيوكيعمؿ في التنقيب عمى مقاصد الشارع  النص

ىناؾ فيف، ليككف شقيو النظرم كالتنزيمي، كفي تمثؿ تمؾ األحكاـ مف قبؿ المكماالجتياد ب
استقبلؿ كظيفي لممقاصد يسمح ليا بالتطكر كتحقيؽ أغراضيا، كفي الكقت نفسو تبقى 

 .عمى عبلقة عضكية بأصكؿ الفقو

إنما ىك مف أجؿ أف نعيد كالسعي بو إلى االستقبللية إف االىتماـ بعمـ المقاصد 
اجتياد صياغة العقؿ المسمـ كذلؾ بربطو بمقاصد الشرع كغايات التشريع، كالسعي إلى 

 مقاصدم يكاكب ركح التشريع كسماحة الديف اإلسبلمي الحنيؼ.

                                                           
 .4002لطبعة األكلى ، دار الفكر، دمشؽ، ا:45نحك تفعيؿ مقاصد الشريعة، جماؿ الديف عطية، صػ 1
 .256عبلقة مقاصد الشريعة بأصكؿ الفقو، عبد ا بف بية، صػ 2
 .655نظرية المقاصد عند اإلماـ محمد الطاىر بف عاشكر، إسماعيؿ الحسني، صػ 3
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 الثالث: أىمية مقاصد الشريعة كأدلة اعتبارىا طمبالم
 األكؿ: أىمية مقاصد الشريعةفرع ال

، لما المكمؼكبيف المجتيد  مختمؼ ما بيفمقاصد الشريعة اإلسبلمية إدراؾ كفيـ إف      
قاصد كالكسائؿ، كبيف المعاني كاأللفاظ، ليككف قصد تحممو مف ضركرة التفريؽ بيف الم

كبعيدا في  المكمؼ دكما مكافقا لمقصكد الشرع الذم ىك الغاية القصكل مف التكميؼ،
، كليذا كجدت إشارات إلى أىمية المقاصد بالنسبة لممجتيد خاصة، الكقت نفسو عف اليكل

ألف عمى المستجدات كالنكازؿ،  ألنو يستصحبيا معو في اجتياداتو الفقيية كتنزيؿ األحكاـ
، كليذا فإف الفقو ببل مقاصد فقو ببل ركح كالفقيو ببل مقاصد فقيو األعماؿ أركاحالمقاصد 
 .معرفة مقاصد الشريعة إلى كالمكمؼكمف ىنا تبرز حاجة المجتيد  ،ببل ركح

 : أىمية المقاصد بالنسبة لممجتيدأكال
إف المستقرئ لشركط المجتيد التي كضعيا العمماء يبلحظ بأف كثيرا مف األصكلييف لـ 
يذكركا شرط العمـ بمقاصد الشريعة، أك أشاركا إلييا باصطبلحات أخرل، فاإلماـ الجكيني 
يذكر مصادر االجتياد عند اإلماـ الشافعي كيعددىا>" كىي نصكص الكتاب فإف كجد 

ف لـ يجد انحدر إلى نصكص األخبار المتكاترة، فإف مسمكا داال عمى الحكـ فيك  المراد، كا 
ال انعطؼ عمى  ال انحدر إلى نصكص أخبار اآلحاد، فإف عثر عمى مغزاه كا  كجده كا 
ظكاىر الكتاب فإف كجد ظاىرا لـ يعمؿ بمكجبو حتى يبحث عف المخصصات، فإف الح 

ف لـ يتبيف لـ يخض في  القياس بعد، كلكنو لو مخصص ترؾ العمؿ بفحكل الظاىر، كا 
 .1" ينظر في كميات الشريعة كمصالحيا العامة

كما أف اإلماـ الجكيني ذاتو يرل كجكب العمـ بمقاصد الشريعة بالنسبة لمباحث أك 
المجتيد، فنراه يقكؿ>" كمف لـ يتفطف لكقكع المقاصد في األكامر كالنكاىي ليس عمى 

 .2بصيرة في كضع الشريعة"

                                                           
 .97:ص 4ػ البرىاف في أصكؿ الفقو، الجكيني،  ج1
 .408ص 4، جنفسوػ المصدر 2
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مف شركط المجتيد>" أف يككف محيطا بمدارؾ الشرع، متمكنا مف أما الغزالي فقد جعؿ 
 .1استشارة الظف بالنظر فييا، كتقديـ ما يجب تقديمو كتأخير ما يجب تأخيره"

كاإلماـ ابف العربي أشار إلى ذلؾ في كتابو المحصكؿ حيف قاؿ>" إذا نزلت نازلة 
كقد عد العمماء آيات  فعمى المجتيد أربعة فركض> أف يطمبيا في كتاب ا عز كجؿ،

األحكاـ فكجدكىا خمسمائة آية كقد يزيد عمييا بحسب تبحر الناظر كسعة عممو، فإف لـ 
يجدىا فعميو أف يطمبيا في سنة رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ، فإف لـ يجدىا فعميو أف 

رىـ يطمبيا في مسائؿ الصحابة كقضايا التابعيف إجماعا كاختبلفا، كما ضؿ مف اقتفى آثا
كاقتدل، فإف لـ يجدىا عندىـ متفقا عمييا أك لـ يجدىا أصبل فعميو فيما اختمفكا فيو كفيما 

ما بشبولـ يسمعو أف يرده إلى أصؿ مف ىذه األصكؿ الثبلثة المتقدمة،  ، إما بتعميؿ كا 
ما بدليؿ، ىذا إف كانت مف مسائؿ الخبلؼ ف كاف منشأ االختبلؼ فييا أك مدار  كا  كا 

ف لغة العرب فإف كجده كاضحا بنى عميوار لفظ فعميو أف يطمبيا في إشكاليا مف مث ، كا 
ما بتعميؿ يظير بو ككف أحد الكجييف أقكل مف  ما بحديث كا  ما بآية كا  كجده مشكبل كشفو كا 

ما بشبو يقكل أحد االحتماليف كيرجح أحد الكجييف"  .2اآلخر كا 
لشريعة ميـ بالنسبة مف خبلؿ كبلـ اإلماميف ندرؾ يقينا بأف اإلحاطة بمقاصد ا

فذكر أنو  لممكمؼ المجتيد، بؿ إف القرافي أكجب معرفة المقاصد عمى المجتيديف المقمديف
ال يصح مف الفقيو أف يخرج حكما لمسألة ليست في حفظو، كال يجكز لو قياسيا عمى 

 .3الذم يعمـ درجات العمؿ كنسبتيا إلى الشرعية المجتيدغيرىا، ألف ىذا مف عمؿ 
أشار إلى أىمية المقاصد في االجتياد كجعؿ ذلؾ شرطا فيو ىك اإلماـ ابف كلعؿ مف 

الشرع  القيـ فقد بيف في غير ما مكضع أف الذم يعرؼ المقاصد ىك الخبير بأسرار
 .4كمقاصده، كما حكتو الشريعة مف المحاسف، كما تضمنتو مف مصالح العباد في الداريف

                                                           
 .544صالغزالي، ػ المستصفى، 1
.تحقيؽ> حسيف عمي البدرم، دار البيارؽ، عماف، الطبعة األكلى 555ابف العربي، صفي أصكؿ الفقو،  كؿػ المحص2

2;;;. 
 .209ص 4ػ أنظر> الفركؽ، القرافي، ج3
 .77ص 4ػ أنظر> إعبلـ المكقعيف عف رب العالميف، ج4
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, فاف كأىدافيافة عمـ المقاصد الشريعة كليذا اعتبر أنو مف الضركرم لممجتيد معر 
 عمى الحكـ كمصالح العباد في المعاش كالمعاد . كأساسياالشريعة مبناىا 

ليأت التصريح مف اإلماـ الشاطبي بضركرة العمـ بمقاصد الشريعة، بؿ جعؿ بمكغ درجة 
ف فيـ مقاصد الشريعة، كالتمك االجتياد لمف اتصؼ بكصفيف اثنيف ال ثالث ليما، كىما

الستقاء  األبدم، كما أف مقاصد الشريعة ىي المرجع 1مف االستنباط بناء عمى فيمو فييا
، كىذا ما جعؿ عمماء الشريعة اإلسبلميما يتكقؼ عميو التشريع كالقضاء في الفقو 

المقاصد بالنسبة لبلجتياد الفقيي خاصة في ظؿ الكـ اليائؿ مف  أىميةيشددكف عمى 
كصبلحيتيا لكؿ زماف  اإلسبلميةة تأكيدا لخاصية خمكد الشريعة النكازؿ كالقضايا المستجد

 .كؿ مف اإلماـ ابف عاشكر كالفاسي كأكد ىذا الشرط، كمكاف
صرح بأف>" الفقيو محتاج إلى معرفة مقاصد الشريعة في ىذه األنحاء  فابف عاشكر     
 ، كيقصد بيا مجاالت االجتياد.2كميا"

إلى القكؿ باستغناء المسمـ العامي عف معرفة مقاصد الشريعة، كأف  بؿ ذىب
ليس كؿ مكمؼ ، قاؿ>" لبمكغ ىذه الرتبة مف طمبة العمـالمجتيد، كمف في معناه كالساعي 

بحاجة إلى معرفة مقاصد الشريعة، ألف معرفة مقاصد الشريعة نكع دقيؽ مف أنكاع العمـ، 
عرفة المقصد، ألنو ال يحسف ضبطو كال تنزيمو، ثـ فحؽ العامي أف يتمقى الشريعة بدكف م

يتكسع لمناس في تعريفيـ المقاصد بمقدار ازدياد حظيـ مف العمـك الشرعية، لئبل يضعكا 
  .3"ما يمقنكف مف المقاصد في غير مكاضعو، فيعكد بعكس المراد

 أما الفاسي فقاؿ>" أف مقاصد الشريعة ىي المرجع الميـ الستقاء ما يتكقؼ عميو
 . 4التشريع كالقضاء في الفقو اإلسبلمي"

                                                           
 .699ص 6ػ أنظر> المكافقات، الشاطبي، ج1
 .27ػ مقاصد الشريعة، ابف عاشكر، ص2
 .256مقاصد الشريعة اإلسبلمية، ابف عاشكر، صػ 3
 .77ػ مقاصد الشريعة كمكارميا، الفاسي،  ص4
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في بياف عدـ ابف عاشكر في ذلؾ، ما ذىب إليو  العالـ حامد كأّيد الدكتكر يكسؼ
  .1" لمعرفة مقاصد الشريعة ياحتياج العام

مف ىنا ندرؾ أىمية عمـ المقاصد بالنسبة لممجتيد الذم يسعى إلى استخراج األحكاـ 
ع، فإنيا تساعد عمى ترجيح حكـ عمى آخر عند النظر في مف مظانيا كتنزيميا عمى الكاق

النصكص الظنية، كما تفيد في استخراج األحكاـ باستعماؿ األقيسة كالعمؿ، كتحقيؽ مناط 
 الحكـ عند التنزيؿ.

فأما المقمد كالمقصر كالعاجز كمف ليس أىبل لبلجتياد فإنيـ غير معتبريف، لكف يبقى 
ميما كاف عممو ككضعو، ألنو يجب أف يككف عممو كفؽ ىذا العمـ ذك أىمية لكؿ مسمـ 

مقصكد الشرع، كىذا ما يبيف ربانية الشريعة كصبلحيتيا لكؿ زماف كمكاف، فبل تقتصر 
أىمية المقاصد عمى العمـ الشرعي فقط بؿ تمتد إلى جميع مناحي الحياة بمختمؼ 

ب الحياة بكؿ تشعباتيا، جكانبيا، فالمقاصد خير أداة لتكسيع االجتياد كتمكينو مف استيعا
كبيا خرج الفقو مف ثكبو التقميدم كتحرر مف الجمكد كأصبح أكثر قدرة عمى معالجة 
الجديد مف النكازؿ كضمانا لكثير مف الحمكؿ لممشكبلت المختمفة التي طرأت عمى عالمنا 

 .3، كىذا ما أشار إليو جماؿ الديف عطية2اإلسبلمي"
 بالنسبة لممكمفيف:أىمية مقاصد الشريعة اثاني

ليس كؿ مكمؼ بحاجة إلى معرفة مقاصد الشريعة، مف أنو  ابف عاشكرما ذكره إف      
طبلقو لتعارضو مع ما يجليس عم ب أف يككف عميو المسمـ المكمؼ، لذا أردفو ى عمكمو كا 

بالقكؿ مستثنيا>" فحؽ العامي أف يتمقى الشريعة بدكف معرفة المقصد ألنو ال يحسف 
 .4"تنزيموضبطو كال 

                                                           
 .208المقاصد العامة لمشريعة اإلسبلمية، يكسؼ حامد العالـ، صػ 1
 .:25ػ مقاصد الشريعة، مسفر القحطاني،  ص2
 .4006كالنشر، الجزائر . دار التنكير لمطباعة 249ػ نحك تفعيؿ مقاصد الشريعة، جماؿ الديف عطية،  ص3
 .257مقاصد الشريعة اإلسبلمية، ابف عاشكر، صػ 4
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كىذا الذم أشار إليو ابف تيمية حيف قاؿ>" كمف المعمـك ما لك عممو كثير مف الناس      
لضرىـ، كليس اطبلع كثير مف الناس بؿ أكثرىـ عمى حكـ ا في كؿ شيء نافعا ليـ بؿ 

 غير أنو يمكف إجماؿ أىمية المقاصد بالنسبة لممكمؼ في ما يمي>، 1"قد يككف ضارا
 كماؿ الشريعة اإلسالمية كصالحيتياإظيار ػػػ 1

إف االتجاه المقاصدم مف مستمزمات صبلحية الشريعة اإلسبلمية كمركنتيا في كؿ 
قاؿ الخادمي>" ال بد أف يبقى باب االجتياد المقاصدم مطركقا كمفتكحا ما  زماف كمكاف،

كاألحكاؿ دامت حركة المجتمعات في تطكر كنمك كامتداد، كتغير كتبدؿ في الظركؼ 
سعاؼ النكازؿ باألحكاـ الشرعية مف خبللو دليؿ عمى  كاألعراؼ، فاالجتياد المقاصدم كا 

كقاؿ الريسكني>" كىذا ما يعطي الشريعة الخمكد كالشمكؿ، كىذه النظرة ، 2خمكد ىذا الديف"
لمشريعة كأحكاميا ال تتأتى إال لمف  خبركا المقاصد كأحكمكا الكميات، ثـ نظركا في 

 .3مف خبلؿ ذلؾ" األحكاـ
 مقاصد الشريعة تعيف في مسائؿ التعارض كالترجيحػػػ 2

مما ال شؾ فيو أنو يتعيف عمى المجتيد العمـ بمقاصد الشريعة حتى تككف لو عكنػا 
عمى فيـ المراد مف الخطاب، كتنزيؿ الحكـ عمى الكاقع، لكف قد يصطدـ المجتيد بكجكد 

لطرؽ المعمكمة في ىذا اإلطار، فيمجأ إلى نصكص ظاىرىا التعارض، كال يمكف دفعو با
إعماؿ مقاصد الشريعة لما ليا مف أثر كبير في عممية الترجيح، كذلؾ بأف يككف أحد 
النصيف مكافقا لقاعدة كمية عمى غيره لعمكمو مثبل، أك يتـ الترجيح بتقكية نص عمى آخر 

أثناء عممية  دكف إىماؿ لمنص اآلخر، أم أف المقصكد في ىذا ىك مراعاة المقاصد
الترجيح الفقيي بما يكافؽ ركح الشريعة كحكميا كأسرارىا، مغمبا التيسير كرفع الحرج عمى 

 ما فيو مشقة لمخمؽ .

                                                           
 .;5ص 5منياج السنة النبكية، ابف تيمية، جػ 1
 .57ص 2ػ االجتياد المقاصدم، نكر الديف الخادمي، ج2
 .45ػ نظرية المقاصد عند الشاطبي ، الريسكني، ص3
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عمؿ الصحابة في كثير مف لمنصكص  ترجيحالإعماؿ المقاصد في كمف أمثمة 
أبك رضي ا عنيا العمؿ بالحديث الذم ركاه  المزمنيف، فمثبل ردت عائشة أـ المسائؿ

ىريرة رضي ا عنو في غسؿ اليديف قبؿ إدخاليما في اإلناء كىك>) إذا استيقظ أحدكـ 
، 1مف نكمو فبل يغمس يده في اإلناء حتى يغسميا ثبلثا، فإنو ال يدرم أيف باتت يداه(

مستندة في ذلؾ إلى القكاعد العامة لمشريعة كىي قاعدة رفع الحرج، كلذلؾ قالت>" فكيؼ 
، كىك عبارة عف إناء يسع الماء الكثير، كغسؿ اليديف قبؿ إدخاليما فيو 2نصنع بالميراس"

يؤدم إلى كقكع الحرج كالضيؽ عمى الناس، بؿ إف بعض الصحابة ردكا العمؿ بأخبار 
اآلحاد لمعارضتيا القكاعد الكمية كفي ىذا يقكؿ ابف العربي>" إذا جاء خبر الكاحد معارضا 

العمؿ بو أـ ال؟ فقاؿ أبك حنيفة> ال يجكز العمؿ بو، لقاعدة مف قكاعد الشرع ىؿ يجكز 
كقاؿ الشافعي> يجكز العمؿ بو، كتردد مالؾ في المسألة، كمشيكر قكلو كالذم عميو 

ف كاف كحده تركو"  . 3المعكؿ أف الحديث إف عضدتو قاعدة أخرل قاؿ بو كا 
لؾ، قاؿ كالذم نخمص إليو أف المقاصد معتبرة في الترجيح كليا أىمية قصكل في ذ

ابف عاشكر>" لتككف نبراسا لممتفقييف في الديف، كمرجعا بينيـ عند اختبلؼ األنظار، 
كتبدؿ األعصار، كتكسبل إلى إقبلؿ االختبلؼ بيف فقياء األمصار، كدربة ألتباعيـ عمى 

 .4اإلنصاؼ في ترجيح بعض األقكاؿ عمى بعض عند تطاير شرر الخبلؼ"
ـك كقبؿ اليـك بحاجة إلى شيء قدر حاجتو إلى مثؿ ؿ الريسكني>" كليس فقينا الياكق

كال شؾ أف ىذا يحتاج إلى خبرة كبيرة بالمصالح كالمفاسد  ىذا التقدير المصمحي السديد،
لى مستكل عاؿ مف التشبع بمقاصد الشريعة"  .5كا 

                                                           
ص ، كمسمـ كتاب الطيارة، باب كراىة  2، ج280ديث رقـ ػ أخرجو البخارم كتاب الكضكء، باب االستجمار كترا، ح1

 .455ص 2، ج:49كغيره يده المشككؾ في نجاستيا في اإلناء ...، حديث رقـ المتكضئغمس 
، كابف أبي شيبة في المصنؼ، 2:7ص 6، كأبك عبيدة في غريب الحديث، ج5:4ص 4أخرجو أحمد في مسنده، جػ 2
مف طرؽ ، كميـ عف قنيف األشجعي بمفظ>" إذا أتينا ميراسكـ  69ص 2، كالبييقي في شعب اإليماف، ج:;ص 2ج

 ىذا بالميؿ كيؼ نصنع، فقاؿ أبك ىريرة> أعكذ با مف شرؾ ياقيف، ىكذا سمعت النبي صمى ا عميو كسمـ يقكؿ".
 .24:ص 4، ابف العربي، جشرح مكطأ مالؾ بف أنس ػ القبس3
 .7صػ مقاصد الشريعة اإلسبلمية البف عاشكر، 4
 .5:0صالريسكني، ػ نظرية المقاصد عند الشاطبي، 5
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 مقاصد الشريعة ترسخ العقيدة كتحقيؽ العبكديةػػػ 3
 مرتبةبمكغ تو ىك الكصكؿ باإلنساف إلى المقصد األعمى لئلسبلـ بشريعتو كعقيد فإ

فحيف يعمـ المكمؼ حقيقة المقاصد فإنو يسعى جاىدا إلى ترسيخ إيمانػو با الكماؿ، 
األكامر كالنكاىي، ألنو  بإتباعكحب رسكلو عميو الصبلة كالسبلـ، كىذا ال يككف إال  تعالى

يدرؾ حقيقة بأف المأمكرات فييا خير كنفع، كالمنييات فييا شر كضر، فيمتـز ما أمر بو 
 كينتيي عما نيي عنو، فيضمف السعادة في الداريف.

كما أنيا تحقؽ العبكدية  عز كجؿ، كىذه العبكدية ال تككف صحيحة إال بعمـ 
التكميؼ بيا، فإذا أدرؾ المكمؼ بعيا أف كؿ تكميؼ أسرارىا كغاياتيا، كمراد الشارع مف 

، بكدية الخالصة  كحده دكف سكاهفيو مصمحة، عمؿ بمراد الشارع، كعندىا تتحقؽ الع
ك الذم ى إلى ىذه المقاصد، كبيف صمتيا بتحقيؽ الكماؿ اإلنساني كقد أشار الغزالي

ف معاني أسماء ا عز م اعمـ أف مف لـ يكف لو حظ" المقصكد األعظـ لمشارع، فقاؿ>
ه كجؿ إال بأف يسمع لفظو كيفيـ في المغة معنى تفسيره ككضعو كيعتقد بالقمب كجكد معنا

 .1"زؿ الدرجة، ليس يحسف بو أف يتبجح بما نالونا في ا تعالى فيك مبخكس الحظ
 مقاصد الشريعة حصف منيع مف األفكار اليدامة ػػػ 4

إف أخطر ما يحدؽ بالمكمؼ ىك كقكعة في شرؾ األفكار اليدامة التي تبعده عف دينو 
أك تحاكؿ التشكيؾ في شريعتو، باسـ المصمحة تارة، كباسـ إعادة قراءة النص الديني تارة 

يف يريدكف إعادة صياغة النص عمى ذرؼ بالحداثييف أك التنكيرييف الأخرل أك ما يع
ىمية المقاصد التي تفضح أصحاب تمؾ األفكار اليدامة، حسب مصالحيـ، كىنا تكمف أ

مف خبلؿ المناعة المكتسبة التي اكتسبيا المكمؼ، كالتي بيا يظير لو زيؼ تمؾ الدعكات، 
 كسكء نياتيـ، كقبح تجرؤىـ عمى شريعة رب العالميف. 

 
 

                                                           
 .9:;2، الطبعة األكلى 67المقصد األسنى في شرح أسماء ا الحسنى، الجفاف كالحاجي، صػ 1
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 مقاصد الشريعة تؤسس لمعقؿ المسمـػػػ 5
أننا نتعامؿ مع الكاقع بخمفية الماضي دكف ما نعاني منو اليـك بصفة خاصة ىك إف 

النظر إلى ما ىك قادـ، كنستعمؿ األساليب ذاتيا، ككأننا نعيش زمانا ثابتا غير متحرؾ، 
 كىذا عيف الخطأ الذم جعمنا نقبع في المؤخرة، نتيجة تغييب العقؿ كعدـ إعمالو.

ؿ المسمـ الكاعي، لذا فإف إعماؿ المقاصد يقكد حتما إلى إعادة صياغة أك تشكيؿ لمعق
كتفعيؿ دكره في عممية االجتياد كاالستنباط، يقكؿ أحد عمر عبيد حسنة>" إف بناء العقؿ 
المقصدم يحدث تغييرا استراتيجيا في الثقافة، كنقمة فكرية نكعية في الحياة العقمية 
عادة النظر فيما كضعكا مف  كالذىنية، كيعيد لمكحي عطاءه المتجدد عمى يد البشر، كا 

 .1يات مجردة لمتعامؿ معو كتنزيمو عمى الكاقع بعيدا عف مصالح الناس"آل
 الثاني: أدلة اعتبار مقاصد الشريعة  فرعال

إف المتتبع لمباحث الفكر المقاصدم عامة كالمقاصد خاصة في التراث الفكرم يجد 
أف المقاصد كعمـ مستقؿ لـ تكف مكجكدة بؿ كانت ضمف مباحث عمـ أصكؿ الفقو الميـ 

 .كاف يشار بيا إلييا إال بعض المصطمحات التي
فك  الشكاىد كاألدلة عمى اعتبار المقاصد مبثكثة في نصكص الكحي كتابا كسنة،  ا 

 كفي آثار الصحابة كأقكاؿ العمماء، مثبتيف ذلؾ باالستقراء كالتتبع.
 أدلة اعتبار المقاصد في القرآف الكريـ أكال: 

در األكؿ لمتشريع، كىك األصؿ الذم تستقى مف الطبيعي أف يككف القرآف ىك المص
منو األحكاـ الشرعية، لذا فإنو يتعيف عمى الباحث عف مقاصد الشريعة الرجكع أكال إلى ما 
كرد في ىذا الكتاب المعجز الخالد ألنو مصدر التمقي، قاؿ الشاطبي>" كنصكص الشارع 

، كقاؿ>" األدلة الشرعية 2"مفيمة لمقاصده بؿ ىي أكلى ما يتمقى منو فيـ المقاصد الشرعية
 .3أقرب إلى تفييـ مقصكد الشارع مف كؿ شيء"

                                                           
 .;;;2. المكتب اإلسبلمي، بيركت، الطبعة األكلى ;2ػ مقاالت في التفكير المقاصدم، عمر عبيد حسنة،  ص1
 .::5ص 4ػ المكافقات، ج2
 .558ص 5المصدر نفسو،جػ 3
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إف عمماء األمة مجمعكف عمى أف الشريعة إنما ىي حكمة ك رحمة كمصمحة لمعباد 
في دنياىـ كآخرتيـ، كأف أحكاميا جاءت عمى ىذا النسؽ سكاء أدركنا ذلؾ أـ لـ ندركو 

بيف العقبلء أف شرائع األنبياء قصد بيا قاؿ ا عز كجؿ، قاؿ القرطبي>" كال خبلؼ 
، كقاؿ اإلماـ الشاطبي>"الشارع كضع الشريعة عمى 1مصالح الخمؽ الدينية كالدنيكية"

 .2اعتبار المصالح باتفاؽ"
قػػاؿ الػػدىمكم مكضػػحا أف فكػػرة المقاصػػد كانػػت فػػي فيػػـ الصػػحابة كمتضػػمنة لفتػػاكاىـ 

غيػػر أنيػػـ لػػـ  لتمقػػي كاألعػػرؼ بػػالمرادىػػـ أصػػحاب اباعتبػػارىـ أفيػػـ النػػاس عػػف رسػػكؿ ا ك 
كقػػد يظػػف أف األحكػػاـ الشػػرعية غيػػر متضػػمنة لشػػيء مػػف المصػػالح...كىذا  يصػػرحكا بيػػا>"

جماع القركف المشيكد ليا بالخير"  .3ظف فاسد تكذبو السنة كا 
ىػػك مػػف صػػميـ الػػديف،  فػػالقرآف الكػػريـ كالسػػنة  صػػد الشػػريعة كمعرفتيػػا كمراعاتيػػافمقا

منبػػػو عمػػػى ذلػػػؾ كمػػػع ىػػػذا فقػػػد بينػػػا كثيػػػرا مػػػف عمػػػؿ األحكػػػاـ  كصػػػرح النبكيػػػة ىمػػػا أكؿ م
كمقاصػػدىا،  فػػي العبػػادات كالمعػػامبلت كسػػائر أبػػكاب التشػػريع حتػػى إف ابػػف القػػيـ بػػالغ فػػي 

كالقػرآف كسػنة رسػكؿ ا صػمى ا  تعميؿ العبادات التي األصؿ فييا التعبد قػاؿ ابػف القػيـ>"
 .4"بالحكـ كالمصالحتعميؿ األحكاـ عميو كسمـ مممكآف مف 

إف استقراء أدلة األحكاـ الشرعية الثابتة بنصكص الكتاب يفيد بأف أحكاـ الشريعة 
فمقد  .اإلسبلمية منكطة بمقاصد لمشارع آيمة لتحقيؽ الصبلح العاـ الجماعي كالفردم

كردت كثير مف اآليات القرآنية التي تدؿ عمى اعتبار المقاصد كأف ا تعالى خمؽ الخمؽ 
عماؤىااية العبادة كاالستخبلؼ كالتمكيف في األرض لغ ، كأنو لـ يخمؽ الخمؽ عبثا، قاؿ كا 

     ، قاؿ ابف العربي>     ﴾5سبحانو>﴿

                                                           
 .86ص 4ػ الجامع ألحكاـ القرآف ج1
 .;25ص 2ػ المكافقات ج2
 8;، كانظر> تعميؿ األحكاـ في الشريعة اإلسبلمية لمشيخ محمد مصطفى شمبي،  ص49ص 2ػ حجة ا البالغةج3
فما بعدىا، شفاء  ;28ص 2،  كانظر>أعبلـ المكقعيف"ج44ص 4ػ مفتاح دار السعادة كمنشكر كالية العمـ كاإلرادةج4

 .759ص 4العميؿ ج
 .82ػ سكرة ىكد، اآلية5
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" خمقكـ لعمارتيا عمى معنى استجدتو كاستسيمتو أم أصبتو جيدا كسيبل، كىذا يستحيؿ 
 .1"كيعبر عف الشيء بفائدتو مجازا ألنو الفائدةفي الخالؽ، فترجع إلى أنو خمؽ 

        كقاؿ تعالى>﴿ 

       ﴾2،   قاؿ اإلماـ
>" ظاىر ىذا الكبلـ يقتضي أف ا تعالى خمؽ ىذا العالـ الكثير لمصمحة 3الرازم

 .4المكمفيف"
البغي، كما كردت آيات عدة تحث عمى العدؿ كاإلحساف كتنيى عف الفساد كاإلفساد ك 

        منيا قكلو تعالى>﴿ 

     ﴾5 كحقيقة العدؿ بيف شيئيف أك ،
لتكسط بيف في أمر ما كالمقصكد بيا طمب التزاـ اشخصيف المعادلة كالمكازنة بينيما 

كالعدؿ قيمة عميا مف قيـ التشريع، كىك أصؿ الديف الذم بعث ا  ،طرفي اإلفراط كالتفريط
 .6الرسؿ بإقامتو

فالعدؿ مقصد بيف لمشارع يبرز في تصريح اآلية بالمفيـك المخالؼ لو كىك النيي عف 
جماع المفاسد التي تخـر جماع مصالح الناس  الفحشاء كالمنكر كالبغي، كىذه الثبلث

كىك األصؿ الجامع لمحقكؽ الراجعة إلى الضركرم كالحاجي مف الحقكؽ  ،كسعادتيـ
 .7الذاتية كحقكؽ المعامبلت

إنو ليس مف خمؽ حسف كاف أىؿ الجاىمية يعممكف بو إال أمر ا  قاؿ ابف العربي>"
يريد الخير لمخمؽ  وكأنإال نيى ا عنو، كال مف خمؽ سيء كانكا يتعايركنو بينيـ  ،بو

                                                           
 .26ص 5ػ أحكاـ القرآف، ابف العربي، ج1
 .9ػ سكرة ىكد، اآلية2
ىػ، المفسر كاألصكلي كالمتكمـ، لو 766ػ الرازم> ىك محمد بف عمر بف الحسيف بف عمي الرازم، كلد بالرم سنة 3

ىػ, أنظر> السبكي، 808التفسير الكبير، كالمحصكؿ في أصكؿ الفقو، تكفي عاـ مصنفات كثيرة منيا> مفاتيح الغيب أك 
 .245ص 4، األسنكم، طبقات الشافعية، ج55ص 7طبقات الشافعية، ج

 .540ص 29ػ التفسير الكبير، الرازم،  ج4
 .0;ػ سكرة النحؿ، اآلية5
 .6;ص  ;2ػ مجمكع الفتاكل، ابف تيمية، ج6
 .6:;2.الدار التكنسية لمنشر، تكنس، طبع ;47ص  26ابف عاشكر جػ تفسير التحرير كالتنكير، 7
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ف كاف كافرا فيتبدؿ إسبلما، كميـ كمكاالة الخمؽ بالبشر ، إف كاف مؤمنا فيزداد إيمانا، كا 
 .1"ةكالسياس

         كقكلو تعالى>﴿ 

            

           

     ﴾2 قاؿ ابف العربي>" ىذا أصؿ عظيـ في الديف كركف ،
مف أركاف شريعة المسمميف، شرفنا ا سبحانو عمى األمـ بيا، فمـ يحممنا إصرا كال كمفنا 
في مشقة أمرا، كقد كاف مف سمؼ مف بني إسرائيؿ إذا أصاب البكؿ أحدىـ قرضو 

ذلؾ إلى كظائؼ عمى األمـ حممكىا، كرفعيا ا تعالى عف بالمقراض فخفؼ ا تعالى 
  .3ىذه األمة"

         كقكلو تعالى>﴿ 

     ﴾4 قاؿ ابف العربي>" كقد كانت ،
الشدائد كالعزائـ في األمـ فأعطى ا ىذه األمة مف المسامحة كالميف ما لـ يعط أحدا قبميا 
في حرمة نبييا كرحمة نبيو صمى ا عميو كسمـ ليا، فأعظـ حرج رفع المؤاخذة بما نبدم 

 .5"نخفيو، كما يقترف بو مف إصر كضعفي أنفسنا ك 
عمة تشريع عض النصكص معممة بذكر المقصكد منيا كما ىك الحاؿ في كما كردت ب     

      القصاص لقكلو تعالى>﴿ 

 ﴾6 فيذا الحكـ كرد معمبل بالمقصد كىك أف القصاص شرع زجرا عف ،
حياء لؤلنفس.القتؿ   كا 

                                                           
 .225ص 5جابف العربي، ػ أحكاـ القرآف، 1
 .4:8ػ سكرة البقرة، اآلية 2
 .2;4ص 2ج ابف العربي،ػ أحكاـ القرآف،3
 .:9ػ سكرة الحج، اآلية4
 .440ص 5جابف العربي، ػ أحكاـ القرآف، 5
 .;29ػ سكرة البقرة، اآلية6
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       كمثمو قكلػو تعالى> ﴿     

          

  ﴾1،  ،فقد جعؿ ا تعالى االستجابة ألمر ا كرسكلو سببا لمحياة
كالحياة المرادة مف الخطاب ىنا ىي الحياة الكاممة التي تتحقؽ فييا السعادة في بعدييا 

  .الدنيكم كاألخركم
        كيؤكد ىذا المقصد قكلو تعالى> ﴿     

         

﴾2. 
         كمنو  قكلػو تعالى> ﴿

              

         

﴾3،  فقد نعى ا تعالى عمى أقكاـ كذبيـ فيما يدعكف مف التمسؾ بيدل اإلسبلـ
ىبلؾ لمحرث كالنسؿ،  كتعاليمو كبيف كذبيـ فيما يقدمكف عميو مف إفساد في األرض كا 

  .كليس فعؿ ذلؾ إال تدميرا لمقكمات حياة الناس كخرما لمصالحيـ
أنو عند النظر في اآليات القرآنية الخاصة بالعبادات نجد كثيرا منيا معمؿ كما 

بمقاصد تشريعية عمى الرغـ مما اشتير لدل كثير مف العمماء أنػيا تعبدية محضػة، غير 
     فالصبلة﴿عية>أف القرآف عمميا كناط بيا مقاصد شر 

   ﴾4، كالزكاة﴿<     

          

 ﴾5، كالصياـ﴿<       

                                                           
 .46ألنفاؿ، اآليةػ سكرة ا1
 .9;ػ سكرة النحؿ، اآلية2
 .406ػ سكرة البقرة، اآلية 3
 .67اآلية ،ػ سكرة العنكبكت4
 .205اآلية  ،ػ سكرة التكبة5
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        ﴾1،  ﴿<كالحج
           

         ﴾2  
كيشمؿ ىذا العبادات كالمعامبلت كالعادات، قاؿ ابف تيمية مشيرا إلى ذلؾ>" فإف 

العادات التي يحتاج الناس إلييا في معاشيـ كاألكؿ كالشرب الشريعة قد جاءت في ىذه 
فإف الشريعة قد جاءت في ىذه العادات باآلداب الحسنة فحرمت منيا ما فيو فساد 
كأكجبت ما البد منو ككرىت ما ال ينبغي، كاستحبت ما فيو مصمحة راجحة في أنكاع ىذه 

ذا كاف كذلؾ فالناس يتب العادات كمقاديرىا كصفاتيا ايعكف كيستأجركف كيؼ شاءكا ما لـ كا 
 .3تحـر الشريعة، كما يأكمكف كيشربكف كيؼ شاءكا ما لـ تحـر الشريعة"

     ﴿ قاؿ ابف العربي>" قكلو تعالى>

          

  ﴾4 ألف الشرع نيى عنو، كال يفيد مقصكدا، يعني بما ال يحؿ شرعا ،
كمنع منو، كحـر تعاطيو، كالربا كالغرر كنحكىما، كالباطؿ ما ال فائدة فيو، ففي المعقكؿ 

 ،  .5"كفي المشركع عبارة عما ال يفيد مقصكداىك عبارة عف المعدـك
إف المتتبع آليات القرآف العظيـ يجد فييا إشارات إلى مقصد العدؿ باعتباره مقصدا 

  ك إقامة العدؿ، قاؿ تعالى>﴿ عاما فبيف أف اليدؼ مف إرساؿ الرسؿ ى

        

          

       ﴾6 كمف ىذا الباب كصؼ ،

                                                           
 .2:5ػ سكرة البقرة، اآلية 1
 .:4ػ سكرة الحج، اآلية 2
 .256ػ القكاعد النكرانية، ابف تيمية،  ص3
 .::2سكرة البقرة، اآلية ػ4
 .250ص 2جابف العربي، ػ أحكاـ القرآف، 5
 .47ػ سكرة الحديد، اآلية6
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اإلماـ ابف القيـ الشريعة بأنيا عدؿ كميا كرحمة كميا، راعت مصالح المكمفيف في العاجؿ 
كرحمة كميا، مصمحة كميا، فأم مسألة خرجت مف  كاآلجؿ، فقاؿ>" إف الشريعة عدؿ كميا

العدؿ إلى الجكر، أك مف الرحمة إلى ضدىا، أك مف المصمحة إلى المفسدة، فميست مف 
ف أدخمت فييا بالتأكيؿ"  .    1الشريعة كا 

 : أدلة اعتبار المقاصد في السنة النبكيةاثاني
المقاصد في سنة رسكؿ ا فقد كرد منيا الكثير، ألف رسكؿ ا أما أدلة اعتبار 

صمى ا عميو كسمـ كاف يبيف مقاصد التشريع كأسرار التنزيؿ مف خبلؿ كثير مف 
التشريعات التي ربطيا بأحكاميا كعمميا، ألنو أعمـ خمؽ ا بمقاصد القرآف كمراميو 

ذا نظرنا إلى السنة  كجدناىا ال تزيد عمى تقرير ىذه األمكر كأسراره، قاؿ الشاطبي>" كا 
فالكتاب أتى بيا أصكال يرجع إلييا، كالسنة أتت بيا تفريعا عمى الكتاب كبيانا لما فيو 
منيا، فبل تجد في السنة إال ما ىك راجع إلى تمؾ األقساـ الضركريات الخمس كما 

عمى صدؽ ، كاألمثمة عمى ذلؾ ىي خير دليؿ 2تأصمت في الكتاب تفصمت في السنة"
الدعكل، فمثبل ما كرد في قكلو صمى ا عميو كسمـ>) فإنما بعثتـ ميسريف كلـ تبعثكا 

  .داؿ عمى أف الديف سمح كرحمة كيسر، فيذا 3معسريف(
، كالضرر محاكلة اإلنساف إلحاؽ 4كقكلو صمى ا عميو كسمـ>) ال ضرر كال ضرار(

اف بما فيو مفسدة ليما، فيذه قاعدة كبرل المفسدة بنفسو أك بغيره، كالضرار أف يتراشؽ اثن
أغمؽ بيا رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ منافذ الضرر كالفساد أماـ المسمميف حرصا ليـ 

 عمى السبلمة كاألمف فيما بينيـ.

                                                           
 .26ص 5ج ابف القيـ، ػ إعبلـ المكقعيف،1
 .49ص 6ػ المكافقات، الشاطبي ج2
 .545ص 2، ج44ػ أخرجو البخارم كتاب الكضكء، باب صب الماء عمى البكؿ في المسجد، حديث رقـ3
، كأخرجو ابف 967ص 4، ج52حديث رقـ ،المرفؽ اب القضية، باب القضاء فيػ أخرجو مالؾ في المكطأ مرسبل، كت4

 7، كأحمد في مسنده ج9:6ص 4، ج4560ماجو كتاب األحكاـ، باب مف بنى في حقو ما يضر بجاره، حديث رقـ
 .548ص
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اإِليماف بضع كسبعكف، أك بضع كستكف شعبة،  كقكلػو صمى ا عميو كسمـ>)
إماطة األذل عف الطريؽ، كالحياء شعبة مف فأفضميا قكؿ ال إلو إال ا، كأدناىا 

، فقد جمع النص بيف طرفيف اثنيف يمثبلف بما بينيما حقيقة الديف التي مبتداىا 1اإِليماف(
التكحيد كآخرىا إماطة األذل عف الطريؽ، كىك أبسط نمكذج لمحفاظ عمى مقاصد الشارع 

  .التي ىي مجمكع المصالح جميميا كدقيقيا
مف الناس عميو صدقة،  سبلمي) كؿ قكلو صمى ا عميو كسمـ>المعنى كيعضد ىذا 

كؿ يـك تطمع فيو الشمس تعدؿ بيف اثنيف صدقة، كتعيف الرجؿ في دابتو فتحممو عمييا، 
أك ترفع عمييا متاعو صدقة، كالكممة الطيبة صدقة، ككؿ خطكة تمشييا ِإلى الصبلة 

 .2صدقة( صدقة، كتميط األذل عف الطريؽ
في بيانو لبعض المقاصد الجزئية فمنيا ما جاء في مسألة االستئذاف كأما ما كرد 

 .3فقاؿ>) إنما جعؿ االستئذاف مف أجؿ البصر(
كمثمو ما جاء في الترغيب في النكاح كالحث عميو فقاؿ صمى ا عميو كسمـ>) يا 
معشر الشباب مف استطاع منكـ الباءة فميتزكج فإنو أغض لمبصر كأحسف لمفرج، كمف لـ 

 .4ستطع فعميو بالصـك فإنو لو كجاء(ي
كغيرىا مف األحاديث التي كرد فييا التعميؿ كاقترنت ببياف الحكـ كالمصالح كالمقاصد 

 الجزئية التي شرعت ألجميا تمؾ األحكاـ.
 : أدلة اعتبار المقاصد عند الصحابةاثالث

باعتبارىـ األقرب أما الصحابة فيـ الرعيؿ األكؿ كقد كانكا أكثر الناس فيما كدراية، 
إلى عصر النبكة بؿ عايشكا التنزيؿ، قاؿ الشافعي>" مف سبر أحكاؿ الصحابة رضي ا 

                                                           
 ػ أخرجو مسمـ في صحيحو، كتاب اإليماف، باب> الحياء مف اإليماف، حديث رقـ>1
 ::ص 6جكؿ الصدقة، جكتاب الزكاة، باب> ك البييقي، ػ السنف الكبرل، 2
، كمسمـ كتاب 46ص 22، ج8462ػ أخرجو البخارم كتاب االستئذاف، باب االستئذاف مف أجؿ البصر، حديث رقـ3

 .:;28ص 5ج 60اآلداب، باب تحريـ النظر في بيت غيره، حديث رقـ
مسمـ كتاب ، ك 208ص ;ف ج7087ػ أخرجو البخارم كتاب النكاح، باب مف استطاع الباءة فميتزكج، حديث رقـ4

 .:202ص 4، ج2600النكاح، باب استحباب النكاح لمف تاقت نفسو إليو، حديث رقـ
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عنيـ كىـ القدكة كاألسكة كالنظر لـ يجد كاحدا منيـ يعتمد إلى تمييد أصؿ أك استثارة 
معنى ثـ بناء الكاقعة عميو، كلكف كانكا يخكضكف في كجكه الرأم مف غير التفات منيـ 

 .1األصكؿ كانت أك لـ تكف" إلى
في القياس كعالـ اعتمادىـ عمى  كقاؿ الغزالي>" الصحابة رضي ا عنيـ قدكة األمة 

 .2المصالح مع أنيـ لـ ينحصركا عمييا في بعض المسائؿ كلـ يترسمكا "
أما الشاطبي فقاؿ>" كانكا أفقو الناس فيو أم القرآف الكريـ، كأعمـ العمماء بمقاصده 

 .3كىـ القدكة في فيـ الشريعة كالجرم عمى مقاصدىا" كمكاطنو،
قاؿ الدىمكم>" أما معرفة المقاصد التي بنيت عمييا األحكاـ فعمـ دقيؽ ال يخكض فيو 
إال مف لطؼ ذىنو، كاستقاـ فيمو، ككاف فقياء الصحابة قد تمقكا أصكؿ الطاعات كاآلثاـ 

ذ كمشركي العرب، ككالييكد مف المشيكرات التي أجمعت عمييا األمـ المكجكدة يكمئ
كالنصارل، فمـ تكف ليـ حاجة إلى معرفة ِلميِّاتيا عما يتعمؽ بذلؾ. أما قكانيف التشريع 
كالتيسير، كأحكاـ الديف، فتمقكىا مف مشػاىدة مكاقع األمر كالنيي، كما أف جمساء الطبيب 

 .4يعرفكف مقاصد األدكية التي كانكا في الدرجة العميا مف معرفتيا "
كقاؿ أيضا>" بعض الصحابة أشاركا إلى أسرار بعض األحكاـ، كبيف ابف عباس  

رضي ا عنيما سر مشركعية غسؿ الجمعة، كزيد بف ثابت سبب النيي عف بيع الثمار 
قبؿ أف يبدك صبلحيا، كبيف ابف عمر سر االقتصار عمى استبلـ ركنيف مف أركاف 

مماء المجتيدكف يعممكف األحكاـ بالمصالح البيت، ثـ لـ يزؿ التابعكف ثـ مف بعدىـ الع
 .5"مناطا مناسبا لدفع ضر أك جمب نفعكيفيمكف معانييا كيخرجكف لمحكـ النصكص 

كىناؾ نماذج كثيرة شاىدة عمى مدل فقو الصحابة لمقاصد الشريعة كمراعاتيـ ليا      
  :في فتاكاىـ كأقضيتيـ كتعميميـ، منيا عمى سبيؿ المثاؿ

                                                           
 .229ص 4جالجكيني، ػ البرىاف، 1
 .575.ص 0:;2ػ المنخكؿ، الغزالي، تحقيؽ> محمد حسف ىيتك، دار الفكر، دمشؽ، الطبعة الثانية 2
 .;60ص 5جالشاطبي، ػ المكافقات، 3
 .;:4ص 2الدىمكم، جػ حجة ا البالغة، 4
 .24ص 2ػ حجة ا البالغة، الدىمكم ، ج5
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حفظا لمصمحة الجماعة كاألجياؿ  رضي اهلل عنو في قسمة سكاد العراؽتكقؼ عمر  ػػػ1
النبي  قسـما فقاؿ>) لكال آخر المسمميف ما فتحت قرية إال قسمتيا بيف أىميا ك البلحقة

، ككجو النظر المقاصدم  ىنا أف عمر رضي ا عنو نظر 1(خيبر صمى ا عميو كسمـ
 تحظى بما يقيـ أكدىا إذا قسمت األراضي بيف إلى مصمحة األجياؿ القادمػة التي قػد ال

الفاتحيف فقط؛ مما يحصر الماؿ في أيدم فئة معينة تتكارثو دكف اآلخريف، كىذا مناؼ 
  .لمقصد العدؿ الػذم ما أنزلت الشرائع كأرسمت الرسؿ إال إلقامتو كتحقيقو

كا بّينة عمى أف إذا لـ يقدم فتكل عمي بف أبي طالب رضي اهلل عنو بتضميػف الصناعػػػ 2
، كىك 2ما ىمؾ إنما ىمؾ بغير سبب منيـ كال تفريط، قائبلن>) ال يصمح الناس إال ذلؾ(

باجتياده ىذا نظر إلى الحفاظ عمى مصالح الناس بعد أف قمت األمانة في الصناع؛ ألف 
  .الحفاظ عمى الماؿ مف ضركريات التشريع

بدؿ العيف مف زكاة  لحمؿ اليمنيةاجتياد معاذ بف جبؿ رضي اهلل عنو في أخذ ا ػػػ3
إيتكني بخميس أك لبيس آخذه منكـ مكاف الصدقة؛ فإنو أىكف  الحبكب كالثمار قائبل> )

ائتكني بعرض ثياب آخذه منكـ مكاف الذرة  ، كفي ركاية>)3عميكـ، كأنفع لمفقراء بالمدينة(
غناء فقراء  المسمميف كسّد كالشعير(، فمما كاف مف مقاصد الزكاة المكاساة بالماؿ كا 

حاجتيـ، ككاف تحققو بغير العيف أفضؿ في ىذه الحاؿ، نظر معاذ رضي ا عنو في 
  .المقصد كأمضى ُحكمو عمى كفقو

فيذه النماذج المختارة تبيف فضؿ الصحابة الذيف عرفكا مقاصد الشريعة فحصمكىا،      
كغاياتيا، كُعنكا بعد ذلؾ باطراح يا ئاتيا كأعممكا الجد في تحقيؽ مبادكجالت أفكارىـ في آي

 ، فكانكا أىبل لفيـ غايات الشريعة.4"ؿ، كسابقكا إلى الخيرات فسبقكااآلماؿ بإصبلح األعما

                                                           
 ، 79;4البخارم، كتاب الخمس، باب الغنيمة لمف شيد الكقعة، الحديث رقـ>ركاه ػ 1
، كتاب اإلجارة، باب ما جاء في تضميف األجراء، قاؿ الشافعي> ىذا 244ص 7جالسنف الكبرل، أخرجو البييقي في ػ 2

مو، قاؿ البييقي> حديث جعفر عف أبيو عف عمي مرسبل، كأىؿ العمـ يضعفكف أحاديث خبلس ال يثبت أىؿ الحديث مث
 .عف عمي، كلو طرؽ أخرل كميا ضعيفة

 .225ص 6ػ السنف الكبرل، البييقي، كتاب الزكاة، باب> مف أجاز أخذ القيمة في الزككات، ج3
 .42ص 2ػ المكافقات، الشاطبي، ج 4
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 : أدلة اعتبار المقاصد مف المعقكؿارابع 
ال يخفى ما لمعقؿ مف دكر في إبراز مقاصد الشريعة فالعز بف عبد السبلـ يرل بأف 

لعقؿ ـ خبلؿ الضركرات كالتجارب كالعادات كالظنكف المعتبرة، مصالح الدنيا كميا تعرؼ با
كذلؾ عمى خبلؼ مصالح اآلخرة التي ال تدرؾ إال بالشرع، قاؿ>" مف أراد أف يعرؼ 
المتناسبات كالمصالح كالمفاسد راجحيا كمرجكحيا فميعرض ذلؾ عمى عقمو بتقدير أف 

إال ما تعبد ا منيا يخرج عف ذلؾ  الشرع لـ يرد بو ثـ يبني عميو األحكاـ، فبل يكاد حكـ
 . 1فيـ عمى مصمحتو أك مفسدتو"بو عباده كلـ ي

كما جعؿ الغزالي العقؿ ضمف أصكؿ االستدالؿ لكف قيده بالحاؿ قبؿ كركد الشريعة، 
ف رفض إعطاء أم دكر لعقؿ في إدراؾ 2أك ما سماه البراءة األصمية ، أما الشاطبي كا 
استقبلؿ العقكؿ في الدنيا بإدراؾ مصالحيا كمفاسدىا عمى  المصالح بقكلو>" العادة تحيؿ

، ألنو يرل بأف االعتماد عميو في تحديد المصالح كالمفاسد يؤدم حتما إلى 3التفصيؿ"
كجكد الضابط ، فقاؿ>" لك ترؾ الناس كالنظر  ـكقكع التصادـ كالتضارب كاالختبلؼ لعد

قرب إلى االنقياد ما كجد أالضبط ذر الرجكع عمى أصؿ شرعي، ك نتشر كلـ ينضبط كتع ال
، فإنو يقر 4إليو سبيؿ فجعؿ الشارع لمحدكد مقادير معمكمة كأسبابا معمكمة ال تتعدل..."

 ضمنيا بدكره بعد كضع الشرع أصكؿ الشريعة.
المعاني كالعمؿ  ف الكقائع الجزئية ال حصر ليا، كاألصكؿ الجزئية التي تقتبس منياكأل

فبل بد إذف مف طريؽ ذكر الشافعي طريقا لفيـ النصكص فقاؿ>"  ،محصكرة متناىية
حكاـ الجزئية كىي التمسؾ بالمصالح المستندة إلى أكضاع يتكصؿ بيا إلى إثبات األ

ف لـ يستند إلى أصؿ جزئي"  .5الشرع كمقاصده عمى نحك كمي كا 
 

                                                           
 .:25ص العز بف عبد السبلـ، ألناـ، ػ قكاعد األحكاـ في مصالح ا 1
 .200ص 2جالغزالي، ػ المستصفى، 2
 .569ص 4جالشاطبي، ػ االعتصاـ، 3
 .;50ص 4جالشاطبي، ػ المكافقات، 4
 .544ػ تخريج الفركع عمى األصكؿ، الزنجاني، ص5
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 الفصل الثاني
 روافده مالمح و ومرتكزاتوالفكر المق اصدي عند اإلم ام ابن العربي  

 تمهيد
إف المتتبع لما كرد في كتب اإلماـ أبي بكر ابف العربي المالكي كتراثو 
الفقيي الزاخر ليجده كثير اإلشارة إلى اإلماـ مالؾ رحمو ا تعالى كالثناء عميو 

 كعمى األصكؿ التي اعتمدىا في عممية االستدالؿ كاالستنباط الفقييي.
تقمب صفحات كتبو القيمة كثيرا مف اإلشارات إلى بعض كما تمحظ كأنت 

 شيكخو الذيف تأثر بيـ كأبي بكر الطرطكشي الفيرم، كأبي بكر الشاشي...".
كقد كاف يشير في بعض األحياف إلى مؤسسي عمـ المقاصد كىما اإلماماف     

 أبك المعالي الجكيني كخاصة الغزالي الذم جالسو كأخذ عنو.

و يكظؼ المقاصد في استنباطاتو الفقيية كيعبر بيا ىذه الركافد جعمت
 كبدالالتيا المرتبطة بيا، كمفظ القصكد كالمقاصد، كلفظ المصالح كالمفاسد....
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 المبحث األكؿ: ركافد الفكر المقاصدم عند اإلماـ ابف العربي
 المطمب األكؿ: داللة المذىب

 المذىبالفرع األكؿ: التأثر بإماـ 
نعمـ يقينا بأف أصكؿ كأدلة األحكاـ لـ يظير ليا ضبط أك كضع قبؿ عصر اإلماـ 

 الشافعي رحمو ا ، فقد كاف ىك أكؿ مف كضع تمؾ األصكؿ في كتابو الرسالة.
كمع ذلؾ فإف اإلماـ مالؾ رحمو ا باعتباره أسبؽ زمنيا مف اإلماـ الشافعي كاف 

لتي كانت مرتكزا الستنباطاتو الفقيية كالتي بنى عمييا يعمؿ بكثير مف األصكؿ كاألدلة ا
ف شاركو فييا أئمة آخركف مف الذيف سبقكه أك أكلئؾ الذيف عاصركه، إال أنو  مذىبو، كا 
كاف أكثرىـ أصكال كتكسعا في إعماليا، كىذا ما أشار إليو الشيخ أبك زىرة حيث ذكر بأنو 

ثرة األصكؿ تطمؽ تخريج المخرج، ألنو أكثر المذاىب أصكال، كتمؾ حسنة مف حسناتو، فك
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كمما كثر ما بيف يدم المفتي مف أصكؿ صالحة لئلفتاء يختار منيا أصمحيا كأقربيا إلى 
ف نكع األصكؿ التي يزيد بيا مذىب مالؾ عمى غيره  العدؿ كالديف فيما يفتي بو، كا 

يكية كأدنى كمسمكو في األصكؿ التي اتفؽ فييا مع غيره، يجعبلنو أكثر مركنة كأقرب ح
إلى مصالح الناس كما يحسكف كأقرب إلى الفطرة اإلنسانية التي يشترؾ فييا الناس، فإف 
أصؿ المصالح الذم أخذ بو مالؾ كسيطر عمى أكثر فقو الرأم عنده يطمؽ العناف لمفقيو 
المخرج عمى األصكؿ إذا لـ يجد حكما في فرع مشابو فيفتي بما يككف فيو مصمحة لمناس 

 .1مع النص المحكـ كال تناقض أصبل مقررا " ال تتعارض
إف المذىب المالكي أكثر المذاىب الفقيية عناية بالمقاصد كأسرار التشريع، بؿ ىك 
مذىب المقاصد األكؿ، مما جعؿ البعض يشيد بأصكلو، قاؿ ابف تيمية>" ثـ مف تدبر 

 .2كالقكاعد" أصكؿ اإلسبلـ كقكاعد الشريعة كجد أصكؿ مالؾ كأىؿ المدينة أصح األصكؿ
عجابو الكبير بو كبعممو ككتابو المكطأ  كيظير تأثر اإلماـ ابف العربي باإلماـ مالؾ كا 
كثرة اإلشارة إليو كالتنكيو بو في عديد المسائؿ التي كثيرا ما يشيد بو اإلشادة البالغة دكف 

مى سبيؿ غيره مف األئمة، كاألمثمة في ىذا كثيرة كمتنكعة كمتناثرة في كتبو نذكر منيا ع
 الحصر ما يمي>

، قاؿ>" كأما مالؾ فكاف حبر الشريعة حبر المغة، ػػػ ما جاء في مسألة دباغ جمد الميتة1
لـ يختمؼ عميو شيء مف ىذه األغراض كلكنو كاف حكاطا عمى الديف، ممتفتا إلى مصالح 

ـ>)ىبل الخمؽ غكاصا عمى معاني األلفاظ الغريبة، فتارة نظر إلى قكلو صمى ا عميو كسم
، كىك أصؿ عظيـ مف أصكؿ الفقو اضطربت فيو أقكاؿ العمماء ككفؽ فيو 3أخذتـ إىابيا (

 .4مالؾ حظ المعنى كال سيما في األيماف"

                                                           
 .:57ػ مالؾ حياتو كعصره، أبك زىرة، ص1
 .:54، ص 40ػ مجمكع الفتاكل، ابف تيمية،ج2
 .764أخرجو مسمـ كتاب الحيض باب طيارة جمكد الميتة بالدباغ، حديث رقـػ 3
 .4009. تحقيؽ> محمد السميماني، دار الغرب اإلسبلمي، الطبعة األكلى :50ص 7ػ المسالؾ، ابف العربي،ج4
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> قاؿ>" كاختمؼ الناس في اعتبار الحكؿ فيو، ػػػ ما جاء في اعتبار الحكؿ في الركاز2
ل الشافعي أنو ذىب أك فرأل مالؾ أنو كالزرع ألنو ماؿ زكائي يخرج مف األرض، كرأ

 .1فضة فجريا عمى حكميما، فراعى الشافعي المفظ، كراعى مالؾ المعنى كىك أسعد بو"
> قاؿ>" قاؿ الشافعي> في اآلية دليؿ عمى ػػػ ما جاء في كجكب نفقة المرأة عمى زكجيا3

أف النفقة عمى المرأة الزمة لزكجيا، قاؿ أصحابو> كالشافعي أفصح مف نطؽ بالضاد مع 
عرفتو بالمغة العربية كالغكص في المعاني كالمعرفة باألصكؿ"...قاؿ>" كىذا كمو جزء مف م

 .2مالؾ، فإف مالكا أكعى منو سمعا، كأثبت فيما كأفصح لسانا"
  قاؿ>" كالنكتة فيو أف ا سبحانو قاؿ>﴿  ػػػ ما جاء في الربا:4

           

       ﴾3 فقسـ األمر قسميف في المعاممة ،
كىذا الفصؿ لـ يتفطف لو إال أبك حنيفة كمالؾ  جائز كمحـر فاسد، كليس ىناؾ قسـ ثالث،

 .4كغاب عنو الشافعي في فطنتو فمـ يكف في معرفتو بإذف ا في البيع"
كقاؿ>" كالمعنى الذم عممناه بو قكم في بابو، كقد جكز ذلؾ مالؾ في اليسر كجعؿ      

القميؿ، الحكـ في ذلؾ باب الضركرة كاحتياج الناس إلى أف يجمع البيع كالصرؼ في 
 .5فجكزه بحكـ المصمحة كىي قاعدة انفرد بيا مالؾ في أصكؿ الشريعة "

> قاؿ>" كأصؿ الترجيح الذم ىك معضمة الكصكؿ أف يقـك ػػػ ما جاء في خيار المجمس5
المقطكع بو عمى المضنكف، كاألكثر ركاية عمى األقؿ، فيذا الذم قصد مالؾ مما ال يدركو 

 .6بمو كال بعده كىك إماـ األمة غير مدافع في ذلؾ"إال مثمو كال يتفطف لو أحد ق

                                                           
 .260، ;25ص 5ػ المصدر نفسو، ج1
 4000األكلى سنة .دار الكتب العممية الطبعة 209ػ األحكاـ الصغرل، ابف العربي، ص2
 497ػ سكرة البقرة، اآلية 3
 .409ص 7ػ عارضة األحكذم، ابف العربي، ج4
 .527ص 7ػ المصدر نفسو ، ج5
 8ص 8ػ المصدر نفسو، ج6



 أبي بكر ابف العربي الفكر المقاصدم عند اإلماـ

 

002 
 

قاؿ>" كقد رأل األكزاعي الشفاعة فييا كأحمد، كقاؿ  ػػ ما جاء في الشفاعة في الحدكد:6
مالؾ يشفع فيمف لـ يشتير كىذا الحديث كمو ما لـ يبمغ اإلماـ، كقكؿ مالؾ ىك الصحيح، 

 .1عمييا" ، كتركو إعانة لوكثرت ضركرتو تعينت عقكبتوألف مف 
ىذا أكؿ كتاب ألؼ في شرائع اإلسبلـ كىك آخره ألنو  أما كتابو المكطأ فقاؿ عنو>"      

لـ يؤلؼ مثمو، إذ بناه مالؾ رحمو ا عمى تمييد األصكؿ لمفركع كنبو فيو عمى معظـ 
 .2أصكؿ الفقو التي ترجع إلييا مسائمو كفركعو"

 الفرع الثاني:التأثر بأصكؿ المذىب
كبتأثر ابف العربي باإلماـ مالؾ كاف كاضحا أف يككف لو تأثر بأصكؿ المذىب 
المالكي التي بني عمييا المذىب، كدفاعو عف ىذه األصكؿ، كتقريره بأف المذىب المالكي 

 ىك أشرؼ المذاىب ألنو بني عمى أصكؿ عدة لـ يبف عمييا أم مذىب. 
صائصو كميزاتو التي أىمتو كي كما أف المذىب الذم انتمى إليو ابف العربي لو خ

يككف أحد المذاىب الفقيية االجتيادية، فمف خصائصو التكفيؽ بيف النظر كاألثر كبيف 
النص كاالجتياد، باإلضافة إلى مراعاتو الكاقع كاستحضار مبلبساتو كحيثياتو في عممية 

اجتياد االجتياد، مع كثرة كتعدد المدارس الفقيية المالكية كاعتماد كؿ مدرسة عمى 
عممائيا كما يتناسب كالكاقع الذم تحدث فيو القضية، كنمحظ ذلؾ في أقكالو التي كجدت 

 في كتبو كمنيا>
، قاؿ>" كالشافعي كمف سكاه ال ػػػ كصؼ أصكؿ المذىب بأنيا تراعي المصالح كالمقاصد1

اصد، يمحظكف الشريعة بعيف مالؾ رحمو ا، كال يمتفتكف إلى المصالح، كال يعتبركف المق
نما يمحظكف الظكاىر كما يستنبطكف منيا"  .3كا 

                                                           
 .420ص8ػ عارضة األحكذم، ابف العربي، ج1
 .97ص 2ػ القبس، ابف العربي، ج2
 .845ص 4ػ أحكاـ القرآف، ابف العربي،ج3
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كقاؿ>" كألجؿ ىذا كاف مذىب مالؾ رضي ا عنو أشرؼ المذاىب لتتبعو المعاني 
عراضو عف الظاىر إذا كجدىا، أال ترل إلى قكلو فيمف حمؼ أال يأكؿ الطعاـ كأال يمبس  كا 

 . 1أك ما يعـ" الثكب أنو ال ينتفع بيما في حاؿ إذا كاف المقصكد معنى المس
، قاؿ>" كالدليؿ عمى صحة ػػػ اإلشادة باختصاص المذىب بأصؿ المصمحة كسد الذرائع2

ما سار إليو مالؾ في انفراده في تعكيمو عمييا، كاختصاصو بيا دكف سائر العمماء، اتفاؽ 
أرباب الحؿ كالعقد عمى أف الجماعة يقتمكف بالكاحد قصاصا استباقا لمباقيف كاستصبلحا 

ليـ...، ككذلؾ اتفقكا عمى أف حرماف القاتؿ الميراث رعيا لممصمحة كسدا لمذريعة، لحا
ككذلؾ راعى مالؾ رضكاف ا عميو المقاصد في تحقيؽ الجنسية في األمكاؿ الربكية، 
نما كانت أجناسا بمنافعيا المقصكدة منيا كصفاتيا التي تتفاكت بيا، ككذلؾ اعتبر قصد  كا 

استثنيت مف قاعدة الربا بخركجيا عف مقصكد البيع في المكايسة المعركؼ في العرايا، ك 
 .2كانحطاطيا في شعب الرفؽ كالمكارمة كعمييا بنى مالؾ مسائؿ األيماف كميا"

كقاؿ>" كأما المعنى فإف مالكا زاد في األصكؿ مراعاة الشبية كىي التي يسمييا 
المصمحة، كىك في كؿ  أصحابنا الذرائع، كىك األصؿ الخامس، كالثاني كىك السادس>

 معنى قاـ بو قانكف الشريعة كحصمت بو المنفعة العامة في الخميقة كلـ يساعده عمى ىذيف
 .3األصميف أحد مف العمماء كىك في القكؿ بيما أقـك قيبل كأىدل سبيبل"

، حيث قاـ بحصر عدد مف القكاعد ػػػ اإلشادة بقكاعد المذىب كقاعدة العرؼ كالعادة3
مييا العمؿ، منيا ما جاء في بيكع الثمار، قاؿ>" ىذا الباب مسائمو تدكر بيف التي ينبني ع

أربع قكاعد> قاعدتاف في المنع كالفساد كىي الربا كالجيالة، كقاعدتاف في الجكاز كىي 
المصالح كالعادة، فإف العادة إذا جرت أكسبت عمما كرفعت جيبل كىكنت صعبا، كىي 

 . 4العمماء لفظا كيرجعكف إلييا عمى القياس معنى"أصؿ مف أصكؿ مالؾ، كأباىا سائر 

                                                           
 .9;4ص 6ػ القبس، ابف العربي،ج1
 .04:ص 4، ج القبس، ابف العربيػ 2
 .;99ص  4ػ المصدر نفسو، ج3
 .;2:ص 4ػ المصدر نفسو، ج4
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كخبلصة القكؿ أف اإلماـ ابف العربي بدا جد متأثرا باإلماـ مالؾ كأصكؿ مذىبو، 
كتجمى ذلؾ بكضكح في استنباطاتو الفقيية كتعميبلتو ليا كالرد عمى المخالؼ بما يتناسب 

 كاجتياده الفقيي القائـ عمى تمؾ األصكؿ.
ر أكسبو سعة في االجتياد كالتحرر مف التعصب الذم ال يخدـ الفقو، بؿ إف ىذا التأث

لذا كاف يخالؼ المذىب في كثير مف المسائؿ الفقيية التي يرل بأف المصمحة الشرعية في 
خبلؼ ما عميو المذىب، كىذا بناء عمى تمؾ النظرة المقاصدية لنصكص الشرع، مما 

ف اختمؼ معيـ ف  ي الرأم، كمف أمثمة ذلؾ>أكسبو احتراـ عمماء زمانو كا 
، قاؿ ابف العربي>" االعتكاؼ في المغة ىك المبث ػ مسألة اشتراط الصكـ في االعتكاؼ1

كىك غير مقدر عند الشافعي كاقمو لحظة، كال حد ألكثره، كقاؿ مالؾ كأبك حنيفة> ىك 
اط مقدر بيـك كليمة، ألف الصـك عندىما مف شرطو، كىذا ال يمـز في الكجييف، أما اشتر 

الصـك فيو بخطابو تعالى لمف صاـ فبل يمـز بظاىره كال باطنو، ألنيا حاؿ كاقعة ال 
، فإف العبادة ال تككف كأما تقديره بيكـ كليمة ألف الصكـ مف شرطو فضعيؼمشترطة، 

، 1مقدرة بشرطيا، أال ترل أف الطيارة شرط في الصبلة كتنقضي الصبلة كتبقى الطيارة "
 قكؿ اإلماـ مالؾ.فرجح قكؿ الشافعي عمى 

 كقاؿ في مكضع آخر>" كأكثر ما عكؿ عميو مالؾ قكؿ ا تعالى>﴿     

          

           

     ﴾2 ال ، فخاطب بذلؾ الصائميف كىذا
ألحكاؿ كقد فبل يمـز أف يككف شرطا في جميع ا حجة فيو ألنو خطاب خرج عف حاؿ

 .3اعتكؼ النبي عشرا مف شػكاؿ كلـ يذكر فعؿ الصياـ أك تركو"

                                                           
 .249ص 2، ج القبس، ابف العربيػ 1
 .2:9ػ سكرة البقرة، اآلية 2
 4;;2.دار الغد اإلسبلمي، بيركت،  لبناف، الطبعة األكلى 752ص4ػ القبس، ابف العربي، ج3
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> قاؿ ابف العربي>" رأل مالؾ أنو ال يكبر مع القياـ ػػػ مسألة التكبير لمقياـ مف الركعتيف2
حتى يستكم بناء عمى أف الركعتيف مزيدتاف كأنو في محؿ افتتاح صبلة أخرل كصمت 

 .2 1الصحيح أنو كاف يكبر إذا نيض فعميو فعكلكا" باألكلى، كالذم جاء في الحديث
> قاؿ ابف العربي>" اختمؼ قكؿ ػػػ مسألة أداء سجدة التالكة في األكقات المنيي عنيا3

مالؾ في صبلتيا في األكقات المنيي عنيا، فإحدل الركايتيف أنيا تصمى فييا، كبو قاؿ 
ؽ القكؿ األكؿ عمكـ األمر الشافعي، كالثانية>ال تصمى كبو قاؿ أبك حنيفة، كمتعم

بالسجكد، كمتعمؽ القكؿ الثاني عمـك النيي عف الصمكات، كالقكؿ الثاني أقكل ألف األمر 
بالسجكد عاـ في األكقات، كالنيي خاص في األكقات، كالخاص يقضي عمى العاـ، كقد 

 .3ركم عف مالؾ في المدكنة أنو يصمييا ما لـ تصفر الشمس، كىذا ال كجو لو عندم"
 
 

 المطمب الثاني: داللة الشيكخ
 الفرع األكؿ: شيكخو مف المذىب المالكي

لقد ذكرنا أثناء الحديث عف رحمتو أنو التقى عددا ال بأس بو مف العمماء في كؿ 
مدينة حط فييا الرحاؿ، كفي كؿ مدرسة فقيية زارىا، كقد ذكر اإلماـ الداكدم شيكخ ابف 

يبيف قيمة ىذه الرحمة كأنو ما كاف يدع الكقت يضيع العربي الذيف أخذ عنيـ كرتبيـ ترتيبا 
 منو دكف االستفادة منيـ.

كقد كاف ىؤالء الشيكخ مف مختمؼ المذاىب الفقيية كالمدارس الكبلمية كشتى 
التخصصات العممية، ذكك مكانة عالية في الفقو كاالجتياد كحصكؿ الرئاسة في المذىب 

ف لـ يصرحكا بيا باعتبار الذم ينتمكف إليو، كىؤالء األعبلـ كانت  ليـ آراء مقاصدية كا 
أنيـ يديمكف النظر في النصكص الستنباط كتقرير األحكاـ التي ليا أبعاد مصمحية 

                                                           
 .48:األذاف، باب> يكبر كىك بنيض مف السجدتيف، حديث رقـ ػ أخرجو البخارم، كتاب 1
 .78ص 4ػ عارضة األحكذم، ابف العربي، ج2
 .4:5ص 4ػ عارضة األحكذم، ابف العربي ، ج3
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كمبلحظة الغايات كاألسرار التي عممت بيا، مع تفاكت فيما بينيـ، غير أف ىذا ال يقمؿ 
كاسع العمـ كالمعرفة  مف أىمية العمؿ بالمقاصد لدييـ مف حيث الجممة، لذا كاف اإلماـ

 كثير التحصيؿ، األمر الذم ساعده في تككيف ممكتو العممية، كمف ىؤالء الشيكخ نذكر>
 :1ػػػ تأثره باإلماـ أبي بكر الطرطكشي1

حيث يقكؿ عنو تمميذه القاضي عياض>" رحؿ إلى المشرؽ مع أبيو يـك األحد شير 
 .2رطكشي كتفقو عنده"ىػ كدخؿ الشاـ كلقي أبا بكر الط6:7ربيع األكؿ سنة 

 ككثيرا ما كاف يذكره اإلماـ في معرض االستدالؿ أك الترجيح الفقيي، كمف ذلؾ>
فقاؿ>" قمت لشيخنا أبي بكر الطرطكشي> ارحؿ مسألة السفر الكاجب  ػػػػ ما كرد عنو في

عف أرض مصر إلى ببلدؾ، فقاؿ> ال أحب أف أدخؿ إلى ببلد غمب عمييا الجيؿ كقمة 
لو> ارحؿ إلى مكة لتقيـ في جكار ا، أك في جكار رسكلو، أما عممت أف  العقؿ، فقمت

الخركج مف مصر فرض لما فييا مف البدعة كالحراـ، فيقكؿ لي> أما عممت أف عمى يدم 
رشادا لمخمؽ إلى الحؽ، كصدا عف العقائد الفاسدة، ككذلؾ الخركج مف  فييا ىدل كثيرا، كا 

حبلؿ فرض، ككذلؾ طمب الفرار مف اإلذاية في أرض غمب فييا الحراـ، فإف طمب ال
        البدف، فقد قاؿ إبراىيـ عميو السبلـ>﴿ 

    ﴾3 ال ، كذلؾ الخركج مف الببلد الكخمة إلى الببلد التي
مرض فييا، كقد أذف رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ لمرعاء في الخركج مف المدينة حيف 

 .4استكخمكىا"
، قاؿ>" كنقؿ األستاذ أبك بكر مسألة مقدار مسح الرأس في الكضكء ػػػػ كما كرد عنو في

الطرطكشي أنو إف ترؾ اليسير مف غير قصد أجزأ، ألف تحقيؽ عمـك الكجو بالغسؿ 
سف، كتحقيؽ عمكـ المسح غير ممكف، فسكمح بترؾ اليسير منو رفعا لمحرج، ممكف بالح

                                                           
، األحكاـ الصغرل، 47ص. 5، العارضة، ج585ص 6، القبس، ج60ص 4، ج677ص 2ػ أنظر> المسالؾ، ج1

 ، 99ص 8، العارضة، ج572، 464، 5;2، ;27ص
 .285ص 4، طبقات المفسريف، الداكدم، ج84ص5ػ أنظر> أزىار الرياض في أخبار القاضي عياض، المقرم ج2
 .42ػ سكرة العنكبكت، اآلية رقـ 3
 .677ص 2.المسالؾ، ج;27ػ األحكاـ الصغرل، ابف العربي، ص4
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، كىذا نظر مقاصدم مف اإلماـ 1كجكابو أف التعميـ بالمسح ممكف حسا كعرفا"
 الطرطكشي تمثؿ في كصؼ الشريعة بمراعاتيا لمتيسير كرفع الحرج في األحكاـ الشرعية.

، قاؿ>" تذاكرت مع لنيي عف المنكرػػػػ كما كرد عنو في مسألة األمر بالمعركؼ كا
األستاذ أبي بكر الطرطكشي> لمعامؿ فييا أجر خمسيف منكـ، قالكا> بؿ منيـ، قاؿ> بؿ 
منكـ، ألنكـ تجدكف عمى الخير أعكانا، كىـ ال يجدكف عمى الخير أعكانا، كقمت لو كيؼ 

قامكا الديف، يككف أجر مف يأتي مف األمة أعظـ مف أجر الصحابة، كىـ أسسكا اإلسبلـ كأ
، 2كقد قاؿ فييـ عميو السبلـ>) لك أنفؽ مثؿ جبؿ أحد ما بمغ مد أحدىـ كال نصيفو(

فتمخص لنا أف الصحابة ليـ أعماؿ ال يدرككف فييا، كليـ أعماؿ تساكم أعماؿ مف 
بعدىـ، فإذا اجتيد في عممو زاد عمييـ، ال سيما في باب األمر بالمعركؼ كالنيي عف 

لزماف يكثر الفساد لقكلو عميو السبلـ>) بدأ ىذا الديف غريبا كسيعكد المنكر، كفي آخر ا
 .4، فإذا أخمص المرء في ذلؾ الكقت تضاعؼ أجره لقيامو بالحؽ كقد عدـ المعيف"3غريبا(

، فقاؿ>" كالقاضي أبدا في حكـ ػػػػ كمنو ما جاء في مسألة األفضؿ لمقاضي غناه أـ فقره
الماؿ لو كألمثالو، فغناه فيو، فمما حبس بيت الماؿ أربابو  الشرع ال يككف إال غنيا ألف بيت

كاحتاج ىك كأمثالو كاف غنى القاضي أفضؿ مف فقره، أخبرني أبك بكر الطرطكشي 
بالمسجد األقصى طيره ا قاؿ لما كلى جدم القضاء بطميطمة جمع أىميا كأخرج ليـ 

نة فقاؿ ليـ ىذا مالي فبل صندكقا فيو عشرة آالؼ دينار كاخرج ليـ خمعا مف ثياب حس
 .5تحسبكا ظيكر حالي مف كاليتكـ كال نمك مالي مف أمكالكـ"

 :6ػػػ تأثره باإلماـ فخر اإلسالـ الشاشي2

                                                           
 .5;2ػ المصدر نفسو، ص1
 .;40ص 20ػ أخرجو البخارم كتاب، كالبييقي في السنف الكبرل ج2
 .:40ػ أخرجو مسمـ كتاب اإليماف باب بياف أف اإلسبلـ بدأ غريبا، حديث رقـ3
 .464ػ األحكاـ الصغرل، ابف العربي، ص4
 .99ص 8ػ عارضة األحكذم، ابف العربي، ج5
، عارضة األحكذم، ابف 04:ص 4، القبس، ابف العربي، ج:27ص 6، ج57ص 4ػ أنظر> المسالؾ، ابف العربي، ج6

 .99ص  5، ج579ص 4، ج400، 2;2ص 2، أحكاـ القرآف، ابف العربي، ج46ص 5ابف العربي، ج
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حيث يستدؿ بو كثيرا أثناء عرضو لممسائؿ الفقيية، متأثرا بمنيجو كبآرائو في عديد 
 المكاضع، منيا>

قاؿ>" ككاف شيخنا فخر اإلسبلـ أبك بكر محمد  ػػػػػ ما ذكره عنو في مسألة نية االعتكاؼ
بف أحمد الشاشي إذا دخمنا معو مسجدا بمدينة السبلـ إلقامة ساعة يقكؿ لنا"> أنكا 

 .1االعتكاؼ تربحكه"
قاؿ >" قاؿ فػخر اإلسبلـ أبك بكر  ػػػػػػ كمنو ما أكرده عنو في بعض مسائؿ الربا2

كمعيا أك مع أحدىما ما يخالفو في القيمة  الشاشي في الدرس الصفقة إذا جمعت مالي ربا
 .2سكاء مف جنسو أك مف غير جنسو فإف ذلؾ ال يجكز"

، قاؿ>" قاؿ سمعت الشاشي يقكؿ> يقاؿ في المغة ػػػػ كما أكرده عنو في باب الصالة3
ذا ضمت الراء كاف معناه ال تدف  العربية> ال تقربكا كذا بفتح الراء أم ال تمبس بالفعؿ، كا 

 3ضع"مف المك 
، قاؿ>" سمعت فخر اإلسبلـ يقكؿ أف ػػػػػ كمنو ما أكرده في مسألة قتؿ الكالد بكلده4

القصاص ال يجب عمى األب بقتمو لبلبف ألف األب كاف سبب كجكده فبل يككف االبف 
 .4سبب فنائو"

كما كاف معجبا بسرعة بدييتو في المناظرة، مف ذلؾ ما كرد في المسألة نفسيا، 
فخر اإلسبلـ ببغداد يناظر القاضي أبا ثعمب الكاسطي ككاف مف جممة قاؿ>"كقد حضرت 

أصحاب الشيرازم في ىذه المسألة، فقاؿ القاضي أبك ثعمب ال يقتؿ الكالد بابنو ألنو سبب 
كجكده فبل يككف سبب عدمو، فقاؿ لو الشاشي فخر اإلسبلـ ىذا يبطؿ إذا زنى بابنتو فإنو 

رل الكبلـ إلى آخره ككذلؾ جرل لو نحكه مع إبراىيـ سبب كجكدىا ثـ يقتؿ بزناه بيا كج
 .5الدىشاني إماـ الحنفية فعجبت لفطنتو كسرعة جكابو"

                                                           
 .:24ص 2ػ أحكاـ القرآف، ابف العربي، ج1
 .526ص 7ػ عارضة األحكذم،ابف العربي ، ج2
 .264ػ األحكاـ الصغرل، ابف العربي، ص3
 .224ص 8ػ عارضة األحكذم،ابف العربي، ج4
 .292ص 8ػ المصدر نفسو، ج5
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إف كثرة استدالؿ اإلماـ ابف العربي بشيكخو المباشريف الذيف أخذ عنيـ كتتممذ عمى 
 لفقيية.أيدييـ يؤكد شدة تأثره بيـ كتعمقو بآرائيـ كاجتياداتيـ، مما أثر فعبل في اجتياداتو ا

 :1ػػػ تأثره باإلماـ أبي الكليد الباجي3
لقد بيف اإلماـ نفسو شدة إعجابو باإلماـ أبي الكليد الباجي، كأشار إليو في رحمتو كأنو 

 لـ يأت أحد بما جاء بو إال الباجي، كىذا عرفانا منو لمكانتو العممية.
 الفرع الثاني: شيكخو مف خارج المذىب

رحمتو في طمب العمـ عددا مف األئمة المجتيديف في  لقد لقي ابف العربي أثناء
المذاىب الفقيية، كىـ كثر غير أف تأثره بدا كاضحا ببعض أكلئؾ األئمة خاصة كأنو 
يرجع إلييـ الفضؿ في تأسيس عمـ المقاصد كمف بينيـ اإلماماف الجميبلف الجكيني أبك 

 المعالي، كالغزالي الطكسي أبي حامد.
 :2حرميف أبي المعالي الجكينيػػػ تأثره بإماـ ال1

لـ يذكر اإلماـ ابف العربي في رحمتو أنو التقى اإلماـ الجكيني أك تتممذ عمى يديو ألف 
تاريخ مكلده قريب مف تاريخ كفاة اإلماـ الجكيني، كلـ يكف ابف العربي خرج في طمب 

 الرحمة يكميا.
أف تأثره كاف باديا إال أف إعجابو بو في بعض التخريجات أك االستدالالت تكحي ب

عميو، ثـ األكيد أنو سمع عنو شيئا مف تمميذه الغزالي أثناء لقائو معو في رحمتو إلى 
عجابو  المشرؽ، كيكضح ىذا التأثر مف خبلؿ ذكره لقاعدة االحتماؿ المشيكرة عف اإلماـ كا 

حيث قاؿ فيو>" كمف أممح عبارة في ذلؾ ما أصمو أبك  3بو في تخريج حديث غيبلف
الي  في ىذا الحديث كأمثالو فقاؿ>" ترؾ االستفصاؿ في حكايات األحكاؿ مع المع

 .4االحتماؿ ينزؿ منزلة العمـك في المقاؿ، كحديث غيبلف"

                                                           
 .:42ص 6المسالؾ، ابف العربي، جػ أنظر> 1
 ،404،500ص 2، أحكاـ القرآف، ج::6ص 4، ج6;4ص 4، المسالؾ، ج;54ص 5ػ أنظر> القبس، ج2
 5كالترمذم ج :89ص 4، كأبك داكد ج;680، كأحمد رقـ7:8ص 4ػ حديث غيبلف ركاه مالؾ في المكطأج3

 .4;2ص 4، كالحاكـ في مستدركو ج:84ص 4، كابف ماجو ج657ص
 .980ص 4س، ابف العربي، جػ القب4
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 :1ػ تأثره باإلماـ أبي حامد الغزالي2
كقد كاف يسميو بالشيخ األكبر أك الطكسي األكبر، التقى بو في رحمتو ببغداد في المرة 

إلييا في الثانية الزمو كأخذ عنو، كقد تأثر بو كبمنيجو االستداللي، األكلى، ثـ ما عاد 
 كلذا كاف كثيرا ما يسألو أك يشير إليو، كمف ذلؾ نذكر>

> قاؿ>" كلقد سألت عنو الشيخ األكبر فقاؿ إف ػػػػ ما جاء في مسألة كطء المرأة في الدبر
ا كاف الفرج المحمؿ يحـر ا حـر كطء الحائض بعمة أف بفرجيا أذل كىك دـ الحيض، فإذ

بطرياف األذل عميو فمكضع ال يفارقو األذل أحرل أف يحـر عميو، كىذا ما ال جكاب عنو 
 .2كقد بيناىا في كتب األحكاـ"

> قاؿ>" اختمؼ الناس في جرياف الربا ػػػػ ما جاء في مسألة دخكؿ الربا في جميع األمكاؿ
جميع األمكاؿ عمى اختبلؼ أصنافيا مف في األمكاؿ عمى أربعة أقكاؿ، األكؿ> أنو في 

ف تصكر فيو، أخبرني بذلؾ  مكيؿ كمكزكف كمعدكد كمما ال يدخمو شيء مف ذلؾ عادة كا 
 .3الطكسي األكبر كغيره عف أبي المعالي كذكره عف ابف الماجشكف"

، قاؿ>" إف لـ يصح ػػػػ ما جاء في مسألة اختالؼ المتبايعاف ىؿ يحمفاف أـ يقرع بينيما
ابف مسعكد فالمسألة دائرة عمى حرؼ كىك تحقيؽ المدعى مف المنكر، كما رأيت حديث 

ذا حققت فكؿ كاحد منيما  مف يعرؼ ذلؾ مف أشياخي غير كاحد كىك أزدشير األكبر، كا 
ف تكارد عميو فكؿ مف رأل انو  مدع منكر، فمف سبؽ إلى الحاكـ طالبا فيك المدعى كا 

ف صح حديث يأخذ منو لصاحبو بالبينة شيء فتعذر ق بضو بالثمف كعكضو منو فيحمفو، كا 
 .4بف مسعكد فاليميف لمبائع كىك صحيح ال شؾ فيو عندم فعميو فعكلكا"

 :5ػػػ تأثره باإلماـ أبي بكر الشاشي القفاؿ الكبير3
حيث يستدؿ بو كثيرا أثناء عرضو لممسائؿ الفقيية، متأثرا بمنيجو التعميمي لؤلحكاـ 

ياؽ حديثو عف كقكع التعميؿ في النصكص الشرعية، قاؿ>" كلقد لذا كثيرا ما يذكره في س
                                                           

 2، أحكاـ القرآف، ابف العربي، ج596ص 6، القبس، ابف العربي، ج6;4ص 4ػ أنظر> المسالؾ، ابف العربي،ج1
 . 49ص 8، ج;50ص 7، عارضة األحكذم، ابف العربي، ج7;2ص 4، ج;40، 405ص

 .225ص 7ػ عارضة األحكذم، ابف العربي، ج2
 .;50ص 7ػ المصدر نفسو ج3
 .48ص 8األحكذم، ابف العربي ، جػ عارضة 4
 .6;2ص 5،القبس، ج:50ػ األحكاـ الصغرل، ابف العربي، ص5



 أبي بكر ابف العربي الفكر المقاصدم عند اإلماـ

 

011 
 

 ػػ أم جعمو مطردا عاما ػػ شيدت شيخنا المعظـ أبي بكر الشاشي القفاؿ إلى أف يطرد
 . 1ذلؾ حتى في العبادات كصنؼ في ذلؾ كتابا كبيرا سماه محاسف الشريعة"

 الفرع الثالث: تأثره بالكاقع
ربي كاقعا صعبا كقد رأيناه أثناء الحديث عف الظركؼ التي لقد ساير اإلماـ ابف الع     

عاشيا كاألجكاء المحيطة باألندلس يكميا، كمع ذلؾ فإف ابف العربي لـ يثنو ىذا الكاقع 
المتأـز عف طمب العمـ مف مظانو، بؿ ارتحؿ مف أجمو كلقي شيكخا كثر فجمس إلييـ كاخذ 

يما دقيقا لمكاقع بتعرفو عمى عادات كثير عنيـ، كرجع لؤلندلس بعمـ كاسع، مما أكسبتو ف
 مف الببلد، األمر الذم كسع في مداركو العممية.

ىذه التجارب الكاقعية ىي التي صقمت فكره ككانت سببا في اختيار األمير لو ألف 
يككف كزيرا عنده ثـ تكليتو لمقضاء، حيث ربط التشريع بالكاقع، كرأل أف المقصد األسمى 

بة لؤلحكاـ الشرعية في نفكس الناس، كىك الذم أكد صبلحية الشريعة منو ىك إعادة اليي
لكؿ زماف كمكاف بمعالجتيا لكؿ القضايا التي تطرأ في الكاقع إما بالنص أك بالنظر 

 العقمي، كذلؾ بإعماؿ العرؼ كالقكاعد الكمية كمقاصد الشريعة. 
ما يحدث فيو مف كخبلصة القكؿ في ىذا أف ابف العربي كاف فقييا بكاقعو عارفا ب

فتائو، كىذا األمر الذم  مستجدات كمتغيرات، لذا كاف يراعي مصالح الخمؽ في قضائو كا 
لكحظ عميو، فكثيرا ما يكجب الحكـ مراعاة لمحالة التي تقتضي ذلؾ، فراعى مبدأ التيسير 
كرفع الحرج، ككضع ضكابط محددة، مف ذلؾ ما جاء في الحكـ بالقرعة حيث قاؿ>" كأما 

قرعة فميس عند الذم قاؿ بيا خبر مف األصكؿ، القرعة حكـ ضركرة كال يككف إال فصؿ ال
 .2عند اإلشكاؿ فيما ال سبيؿ إلى تخميصو بالنظر "

إف تأثر ابف العربي باإلماـ مالؾ رحمو ا كبأصكؿ مذىبو كبشيكخو الذيف تتممذ عمى 
بدا ذلؾ جميا في كتبو التي أيدييـ أك التقى بيـ في رحمتو، كبتجاربو الكاسعة في الحياة، 

                                                           
 .464ص 5ػ المسالؾ، ابف العربي، ج1
 .49ص 8ػ عارضة األحكذم، ابف العربي، ج2
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كصمت إلينا كالتي شكمت لئلماـ ابف العربي المنيج االستداللي كاالجتيادم المقاصدم 
 المبني عمى النظر المصمحي.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المبحث الثاني:
 مالمح الفكر المق اصدي عند اإلمام ابن العربي

 المطمب األكؿ: التعبير بمفظ القصد كمدلكالتو

 التعبير بمفظ المقصكدالفرع األكؿ: 

 الفرع الثاني: التعبير بمفظ القصد كالمقصد كالمقاصد

 المطمب الثاني: التعبير بمفظ المصالح كالمفاسد

 الفرع األكؿ: التعبير بمفظ المصمحة كالمصالح كالمنفعة

 الفرع الثاني:التعبير بمفظ المفسدة كالمفاسد

 دالمطمب الثالث: التعبير بألفاظ ذات صمة بالمقاص

 الفرع األكؿ:التعبير بمفظ رفع الحرج كالمشقة كالحاجة

 الفرع الثاني:التعبير بمفظ الرخصة كالتخفيؼ كالرفؽ

 الفرع الثالث: التعبير بمفظ الغرض كالحكمة كالشريعة

 

 



 أبي بكر ابف العربي الفكر المقاصدم عند اإلماـ

 

013 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 المبحث الثاني: مالمح الفكر المقاصدم عند اإلماـ ابف العربي

 المطمب األكؿ: التعبير بمفظ القصد كمدلكالتو
غير أف ىذا االستعماؿ لـ يكف ، عبارات ذات صمة بالمقاصدكثيرا ما يستعمؿ اإلماـ 

في السياؽ الذم يمكف القكؿ بأنو كاف يسعى إلى التدكيف أك التنظير، إنما كاف يعبر عف 
الحضكر الذىني لمفيكـ المقاصد لديو، كمف ىنا كجدناه يعبر بعبارة>" المقصد كالمقصكد، 

رفع الحرج كالتيسير، عبارة الغرض كالحكمة، كالمقاصد، كعبارة المصمحة كالمفسدة، عبارة 
 كغيرىا مف األلفاظ التي ليا عبلقة بالمقاصد.

 الفرع األكؿ: التعبير بمفظ المقصكد
تردد في كبلـ اإلماـ ابف العربي عبارات المقصكد كثيرا كذلؾ ليدؿ بيا عمى الشيء 

 المراد، كاألمثمة عمى ذلؾ كثيرة نذكر منيا>
، قاؿ>" قالكا> كالمراد إذا أردتـ القياـ إلى الصبلة، النية في الطيارةػػػ ما جاء في كجكب 1

كاإلرادة ىي النية، فدؿ عمى كجكب النية في الطيارة، كبو قاؿ مالؾ كالشافعي، كألنيا 
 .1بدليؿ أنيا شطر اإليماف كالعبادة ال يعتد بيا إال مع النية" مقصكدةعبادة 

                                                           
 ..::2ص 2ػ عارضة األحكذم، ابف العربي، ج1
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، قػاؿ>" في مسألتيف، األكلى اختمؼ بعد الكضكء ػػػ ما جاء في مسألة المسح بالمنديؿ2
العمماء في ىذه المسألة عمى ثبلثة أقكاؿ،أنو جائز في الكضكء كالغسؿ قالو مالؾ كالثكرم 

 .1مف العبادة قد حصؿ فمسحو بعد ذلؾ ال يؤثر" المقصكدلما تقدـ مف األحاديث، كألف 
بيذه العدة براءة الرحـ مف  لمقصكدا، قاؿ>" اعممكا أف ػػػ ما جاء في حكمة تشريع العدة3

ماء الزكج فامتناع النكاح صيانة لمماء كمنع العقد لكركده عمى ما ال يحؿ االستمتاع بو 
شرعا، كمنع الطيب كالزينة ألنيما مف دكاعي النكاح، كمنعت الخطبة ألنيا كسيمة إلى 

 .2العقد، كمنع خركج المعتدة لبقاء أسباب العصمة كىي العدة"
قاؿ>" كأما حديث بيع الثمار فإف الحديث المذككر  ا جاء في مسألة بيع الثمارػػػ م4

أصؿ في الديف كتنبيو عمى كثير مف الكجكه التي يتطرؽ بيا الفساد إلى بياعات المسمميف 
كذلؾ أكؿ الماؿ بالباطؿ، كذلؾ أف العقد إما أف يدخؿ فيو عقد المتعاقديف عمى أف يككف 

ما أف يأتي عمى نقؿ الممؾ الماؿ مف جية أحدىما كا لثمف مف جية اآلخر، فذلؾ جائز، كا 
كالتبادؿ بينيما مف عيف إلى عيف فبل يجكز عمى قصد أف يككف أحدىما مستفيدا مقصكده 

 .3بعقده كاآلخر فائت المقصكد كمو"
قاؿ>" المعنى أنو ليس المقصكد إراقة الدـ كال تفرقة  ػػػ ما كرد في مسألة نحر اليدم،5

نما  المحـ، إذعاف الخمؽ إلى الطاعة كامتثاليـ ما ال تيتدم إليو عقكليـ قياما  المقصكدكا 
 .4بحؽ الربكبية كتقية مف عقكبة العبكدية"

 الفرع الثاني: التعبير بمفظ القصد كالمقصد كالمقاصد
كما كاف اإلماـ يعبر كثيرا بمفظ القصد كالمقاصد، كىي عبارة يشير بيا إلى نية 

 كالباعث عميو، كمف ذلؾ نذكر> المكمؼ في عممو

                                                           
 .;8ص 2ػ المصدر نفسو، ج1
 .99ػ األحكاـ الصغرل، ابف العربي،  ص2
 .9:5ص 4القبس، ابف العربي، ج ػ3
 .795ص 4ػ المصدر نفسو، ج4
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، قاؿ>" كالمعكؿ فييا عمى نكتة بيناىا في مسائؿ الخبلؼ ػػػ ما كرد في زكاة الحمي1
المتعمؽ بالنماء كالزيادة إذا أخرج الماؿ مف جنسو بسقكط الزكاة  القصدأقكاىا أف النية ك

العيف إذا  كىك العكض فيجب فيو إذا قصد بو النماء كأخرج عف أصمو مف القنية لذلؾ
 .1عدؿ بيا عف جية النماء إلى جية القنية يخرج عف جنسيا في كجكب الزكاة بسقكطيا"

، قاؿ>" الجكاب أنا نقكؿ> كىي مسألة أصكلية، ػػػ ما كرد في إخراج الزكاة مف الحبكب2
أف األلفاظ المكضكعة لمعمكـ قد تأتي عمى قصد الخصكص، كاأللفاظ المكضكعة 

نما يعكؿ في ذلؾ عمى لمخصكص قد تأتي عمى  ، كا   .2"القصدقصد العمـك
3، قاؿ>" فأما الحكـ عمى رسكؿ ا صمى ا عميو  ػػػ ما كرد في مسألة حجامة المحـر

كسمـ بأنو لـ يكف لو عذر فدعكل ال يمتفت إلييا، كالصحيح أنو حمؽ لعذر لكف لـ يذكر 
ىؿ كاف كما ركل مالؾ أنو ال فدية إال في حمؽ  القصدالراكم فدية كا أعمـ بحقيقة 

جميع الرأس أـ كما ركل جماعة أنو كاف احتجـ عمى غير الرأس كاف فدية لـ تذكر أك 
 .3كاف مخصكصا بذلؾ كما خص في أحكاـ سكاه"

، قاؿ>" كأما المطعكمات فيذا الذم يكره جمعو في حاؿ ػػػ ما كرد في احتكار السمعة4
ربص النتظار الغبلء بو إذا لـ يكف رفع السكؽ كخفضو الذم جرت دكف حاؿ، كيحـر الت

 .   4"القصد بو العادة، كالمعكؿ في ذلؾ عمى النية فمتى تعمقت النية بضرر أحد حـر ذلؾ
، ألنو كيؼ يككف المقاصد ، قاؿ>" كىك قكؿ متناقضػػػ ما كرد في العمؿ في السيك5

فتيف في قكلو>) إني ألنسى أك أنسى متعمدا ساىيا في حاؿ، كال صحة لياتيف الطائ
، كلك تتبعنا القكؿ عمى معاني ىذا الحديث كاالحتجاج لكؿ فرقة لطاؿ كخرجنا عف 5ألسف(
 .             1"المقصد

                                                           
 .679ص 4ػ المصدر نفسو، ج1
 .:67ص 4ػ المصدر نفسو، ج2
 .90ص 6ػ عارضة األحكذم، ابف العربي، ج3
 .;49ص 5ػ أحكاـ القرآف، ابف العربي،ج4
، كالقاضي عياض في 569ص 7، ببلغا، كالغزالي في اإلحياء  ج486ػ الحديث أخرجو اإلماـ مالؾ في المكطأ رقـ 5

>" أما ىذا الحديث بيذا المفظ فبل أعممو يركل عف 597ص 46، قاؿ ابف عبد البر في التمييد ج564ص 4الشفا ج
غير ىذا الكجو، كمعناه صحيح"، كنقؿ الزرقاني في  النبي صمى ا عميو كسمـ بكجو مف الكجكه مسندا كال مقطكعا مف
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، قاؿ>" ألنو قد صار بالمرض إلى حالة لك ػػػ ما كرد في مسألة القضاء في الكصايا6
ا فتركو كإخراج ما كجب عميو مف ذلؾ أراد أف يعطي فييا جميع مالو لـ يجز لو إجماع

ال يجكزه لو  مقصدتعكيؿ عمى أف يتمتع بو في الدنيا كيفكتو كرثتو في األخرل، كىذا 
مسمـ يفيـ حقيقة الشرع كيتفطف لكجكه المصالح كالتكميؼ، أما أنو يستحب لمكارث أف 

 .2يعطي عف مكركثو كما فعؿ سعد عف أمو"
، قاؿ>" كقد تكمـ عمى فكائده كأشاد بمقاصده كثير الحج ػػػ ما كرد في مسألة الحكمة مف7

مف الناس مف لدف ابف أسد إلى ابف ىكازف فمجمكع ما أشاركا إليو أف ا شرع الحج 
لمقصد إليو كالسفر نحكه، فيخرج عف األىؿ كالماؿ كينخمع عف جميع ما معو إال عف 

األعمى حتى المقصد كز إلى ثكبيف ىما كفنو إذا سافر السفر الحقيقي... كيقطع المفا
 .3ينتيي إليو فيطكؼ ببيتو الذم كضعو لو"

 المطمب الثاني: التعبير بمفظ المصالح كالمفاسد
كمف بيف العبارات المقاصدية التي أكردىا اإلماـ القاضي ابف العربي في ثنايا كتبو 

 >عبارة أك لفظ المصمحة كالمفسدة، أك المصالح كالمفاسد، كاألمثمة تكضح ذلؾ
 الفرع األكؿ: التعبير بمفظ المصمحة كالمصالح كالمنفعة

كثيرا ما يكرد اإلماـ ىذا المفظ أك مشتقاتو في ثنايا كتبو، بؿ صرح بأف سبب تأليؼ 
كتابو العارضة ىك اإلشارة إلى ىذه المصالح، فقاؿ>" كنحف سنكرد فيو إف شاء ا بحسب 

ا مف النحك كالتكحيد كاألحكاـ كاآلداب كنكتا العارضة قكال في اإلسناد كالرجاؿ كالغريب كفن
شارات إلى  ، فيذا تصريح منو عمى نظرتو لمنص نظرة مقصدية 4.."المصالحمف الحكـ كا 

 مصمحية، كمف األمثمة التي تكضح ذلؾ ما يمي>

                                                                                                                                                                                

>" أنو ال أصؿ لو" كقاؿ الحافظ العراقي في تخريج أحاديث اإلحياء>" ذكره مالؾ ببلغا بغير 407ص 4شرح المكطأ ج
 إسناد"، قاؿ األلباني>" إسناده منقطع ليس بصحيح". 

 .625ص 4ػ المسالؾ، ابف العربي، ج1
 .702ص 5ػ القبس، ابف العربي، ج2
 .798ص 4ػ المصدر نفسو ج3
 .8ص 2ػ عارضة األحكذم، ابف العربي، ج4
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، قاؿ>" كالذم نحققو أف الزكاة قد تقرر كجكبيا ػػػ ما كرد في كجكب الزكاة في العركض1
مف الناس خمقا كثيرا يكتسبكف األمكاؿ كيعرضكنيا في أنكاع المعامبلت، في العيف كنجد 

كتنمى ليـ بأنكاع التجارات، فمك سقطت الزكاة عنيـ لكاف خمؽ كثير مف األغنياء 
يخرجكف مف ىذه العبادة كتذىب حقكؽ الفقراء، كربما اتخذ إلى ذلؾ ذريعة إلى إسقاط 

كاإلبانة الكمية كحفظ  المصمحة العامةفاقتضت  الزكاة كاالستبداد باألمكاؿ دكف الفقراء،
 . 1الشريعة كمراعاة حقكؽ أف تؤخذ الزكاة مف ىذه األمكاؿ إذا قصد بيا التجارة"

قاؿ>" كيحضرىا في عمية الفساد ثبلثة أنكاع الربا الباطؿ،  ػػػ ما كرد في عمة الربا،2
 كالغرر، كيرجع الغرر إلى الباطؿ فيككف الكؿ اثنيف، ترجع إلى آيتيف، األكلى>﴿ 

          

            

            

  ﴾2 3في مكضعو" المصمحة، كتعضد ىذه قاعدة . 
، قاؿ>" يجكز السمـ في المعيف بشرطيف... كأما السمـ في ػػػ ما كرد في جكاز بيع السمـ3

المبف كالرطب كالشركع في أخذه فيي مسألة مدنية اجتمع عمييا عمؿ أىؿ المدينة، كىي 
ألف المرء يحتاج إلى أخذ المبف مياكمة كيشؽ أف يأخذ كؿ  قاعدة المصمحةمبنية عمى 

يـك ابتداء ألف النقد ال يحضره، كألف السعر قد يختمؼ عميو، كصاحب النخؿ كالمبف 
محتاج إلى النقد ألف الذم عنده عركض ال يتصرؼ لو، فمما اشتركا في الحاجة رخص 

 .4"أصكؿ الحاجات كالمصالحا كغيرىا مف ليما في  ىذه المعاممة، قياسا عمى العراي
، قاؿ>" فكاف إذا خاؼ الرجؿ حمؽ رأسو كأشعر ػػػ ما كرد في تعميؿ حرمة األشير الحـر4

ىديو كقمده كخرج باسـ البيت ال يركعو أحد، فقامت ىذه العكاصـ مقاـ الممؾ العاصـ يقـك 
 .5"المضاركيدفع عنيـ  لمصالحبأحكاؿ الخمؽ في ا

                                                           
 .:6ص 6ػ المسالؾ، ابف العربي، ج1
 .497ػ سكرة البقرة، اآلية 2
 .:50ص 7ػ عارضة األحكذم، ابف العربي، ج3
 .;48ص 5ػ القبس، ابف العربي، ج4
 .794ص 4ػ المصدر نفسو، ج5
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، قاؿ>" أنو نيى عف البيع في مسألة النيي عف بيع الثمار قبؿ بدك صالحيا ػػػ كما كرد5
ذا تركيا حتى يظير الطيب كاف الثمر  ألنو غبف عميو، إذ قيمتيا في ذلؾ الكقت بخس، كا 
فيو أكثر، ىذا منتيى نظر كتنبيو عمى تميز الماؿ كتكثيره لبلستغناء بو عف الناس 

.ككاف رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ يبيف الشرائع كتصريفو في الطاعات كالمباحات، ..
 .1"المصالحكيرشد إلى 

 
 الفرع الثاني: التعبير بمفظ المفسدة كالمفاسد

 ككما عبر بمفظ المصالح نجده أيضا قد عبر بمفظ المفسدة أك الفساد أك المفاسد منيا>
الذم قتؿ تسعة كتسعيف نفسا، قاؿ>"  ػػػ ما كرد في تعميقو عمى حديث تكبة الرجؿ1

 .2"كالتيسير مصمحة ليـ، مفسدة لمخمؽ كالتنفير
في األمكاؿ الربكية، قػاؿ>" كىك أف  ػػػ ما كرد في مسألة كجكب التقابض قبؿ التفرؽ2

كجكب التقابض قبؿ التفرؽ في األمكاؿ الربكية تعبدا لزمو المكمفكف فإف اختؿ شرط منو 
 .3"بفساده أمكف القكؿ

، قاؿ>" الثالث> أنو لك كاف فييا صبلح بدف لكانت ػػػ ما كرد في تعميؿ تحريـ الخمر3
فتقابؿ األمراف فغمب المنع لما لنا في ذلؾ مف  العقؿ كذريعة إلى فسادفييا ضراكة 

 .4المصمحة المنبو عمييا في سكرة المائدة"
س في النيي عف صـك ، قاؿ>" كاختمؼ الناػػػ ما كرد في مسألة نذر صياـ يكـ العيد4

يكـ العيد فقاؿ عامة العمماء إنيا شريعة غير معممة، فقاؿ عمماؤنا النذر باطؿ، كقاؿ أبك 
فاسد بؿ النيي حنيفة يمزمو النذر كيقضي ألف النيي ليس لمعنى في المنيي عنو، كىذا 

 .5"شريعة
                                                           

 .449ص 7ػ المصدر نفسو، ج1
 .75:ص 4القرآف، ابف العربي، جػ أحكاـ 2
 .477ص 5ػ القبس، ابف العربي،ج3
 .::2ص 2ػ أحكاـ القرآف، ابف العربي، ج4
 .724ص 4ػ القبس، ابف العربي،ج5
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رر مؤنة ، قاؿ>" كذلؾ أف الشفعة كضعت كما قمناه دفعا لضػػػػ ما كرد في الشفعة5
القسمة كالخسارة في تغير ىيئة الحماـ أك البئر أكثر منيا في مؤنة القسمة، فكيؼ يدفع 
نما يرفع أعظـ الضرريف بأىكف منو، كىذا بيف لمف تأممو، كليذا قمنا  ضرر بأعظـ منو، كا 

   أف ركاية المصرييف أقكل كلـ يكف معنى قكؿ ا تعالى>﴿ 

        

       ﴾1 متعمؽ ألنو عمكـ ،
 .2"المتفؽ عمييا قاعدة الضرر كالفسادتخصو 

 المطمب الثالث: التعبير بألفاظ ذات صمة بالمقاصد
ىناؾ ألفاظ أخرل دالة عمى تكجيو المقاصدم عبر بيا كأكردىا بشكؿ صريح في 
حديثو عف بعض المسائؿ الفقيية كأحكاميا كمف ذلؾ تعبيره بمفظ>" رفع الحرج، كالمشقة، 

مف األلفاظ التي قاـ  كالنفع كالضرر، كالحكمة البالغة، كالضركرة ، كالغرض كغيرىا
 بتكظيفيا مقاصديا.  

 الفرع األكؿ: التعبير بمفظ رفع الحرج كالمشقة كالحاجة 
كرد عنو التعبير بما يدؿ عمى أف الشريعة جاءت لرفع الحرج كالمشاؽ في ثنايا كتبو، 

 كمف المكاضع التي كرد فييا استعماؿ ىذه األلفاظ نذكر ما يمي>
، قاؿ>" كذلؾ أف كؿ مكضع كضع لمعبادة إلى المسجد ػػ ما كرد في دخكؿ المحدث1

نما أبيح لممحدث  كأكـر عف النخامة الطاىرة، فإنو ال يدخمو مف ال يرضى لتمؾ العبادة، كا 
الكضكء عميو في كؿ كقت، أال ترل أف حدث الكضكء يكثر، بخبلؼ حدث  لمشقة

 . 3الجنابة فإنو نادر باإلضافة إلى حدث الكضكء"

                                                           
 .9ػ سكرة النساء، اآلية 1
 .552ص 5ػ القبس، ابف العربي، ج2
 .265ػ المصدر نفسو ص3
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، قاؿ>" فأشار عميو السبلـ إلى أف الحاجة إلييا أسقطت ي طيارة سؤر اليرػػػ ما جاء ف2
، كأف كؿ ما دعت الضركرة إليو مف المحظكر رفعا لمحرجاالعتبار بيا في نجاسة سؤرىا 

 .1" حسب الحاجة كبقدر الضركرةفإنو ساقط االعتبار عمى 
، قاؿ>" تفطف مالؾ رضي الو عنو في المريض لنكتة كىي ػػػ ما جاء في صكـ المريض3

ف لـ يخؼ تزايد المرض، فإف ا تعالى عمؽ الفطر  المشقةأف المريض يفطر بمجرد  كا 
ف لـ يخؼ الزيادة، كا قد  بقكلو  رفع المشقةبنفس المرض كصـك المريض مشقة كا 

 .        ﴾2"3تعالى>﴿ 
قاؿ>" سامح الشرع في معاممتيـ، كفي أكؿ  ػػػ ما جاء في التعامؿ مع أىؿ الكتاب،4

، كأثبت الشدائد نفى الحرج عناطعاميـ رفقا بنا، كخكطبكا تغميظا عمييـ، فإف ا تعالى 
 .4عمييـ، فأجرل الشرع األحكاـ عمييـ.."

، قاؿ>" كأيف ىذا مف نيي النبي صمى ا عميو كسمـ حكمة تشريع السمـػػػ ما جاء في 5
حاجة عف الكالئ بالكالئ، كالصحيح أنو ال يجكز تأخيره لحظة، ألنو ال تدعك إلى ذلؾ 

، كىك داخؿ في الكالئ بالكالئ المنيي عنو إجماعا ككفى أف يككف كال فيو مصمحة
 .5الداعية " ة لمحاجةرخصالمسمـ فيو مستثنى مف بيع ما ليس عندؾ 

، قاؿ>" اعممكا كفقكـ ا أف عقد ػػػ ما جاء في الحكمة مف تشريع عقد المساقاة6
كما أف  لمحاجةالمساقاة في الشريعة رخصة مف ا مستثناة مف اإلجارة المجيكؿ العمؿ 

 . 6" لمحاجةالجعؿ مستثنى مف اإلجارة المجيكلة العمؿ 
 الرخصة كالتخفيؼ كالرفؽ كالضركرة الفرع الثاني: التعبير بألفاظ

                                                           
 .99ص 4ػ القبس، ابف العربي ، ج1
 .2:7 ػ سكرة البقرة، اآلية2
 .728ص 4ػ القبس، ابف العربي، ج3
 .292ػ المصدر نفسو، ص4
 .58:ص 4ػ المصدر نفسو، ج5
 .82:ص 5ػ المصدر نفسو ج6
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إف لفظ الرخصة كالتخفيؼ كالضركرة كرفع الضرر أيضا ألفاظ مقاصدية أكردىا اإلماـ 
ابف العربي في مكاضع عدة مف كتبو، كبصراحة أثناء تعميمو لبعض األحكاـ كمف بيف ما 

 كرد نذكر ما يمي>
قبمة، قاؿ>" فقاؿ مالؾ> يعيد لمف صمى إلى غير ال ػػػ ما كرد في مسألة إعادة الصالة1

في  الرخصةتركيا في المسايفة، كتبيحو  الضركرةفي الكقت استحبابا ألف جية القبمة تبيح 
 .1حالة السفر"

قاؿ>" كأما أياـ منى فقد عينيا النبي صمى ا  ػػػ ما كرد في مسألة صياـ أياـ منى2
فييا لممتمتع  أرخص كما بيناهعميو كسمـ لؤلكؿ كالشرب فتعينت لذلؾ كزماف الميؿ، لكف 

 .2ضركرة "
، قاؿ>" كىاىنا دليؿ قكم يكقؼ ػػػ ما جاء في مسألة استقباؿ القبمة عند قضاء الحاجة3

كما استطاعكا  لحرجكا ىذا الحكـ عمى الصحراء كىك أف الناس لك كمفكا ذلؾ في البنياف
 . 3"ككمفةحرج كال يتعمؽ بما فيو  المشقةكالمفظ العاـ ال يتناكؿ مكضع 

، قاؿ>" كلما عمـ ا تعالى أف اليميف يرتبط كأف ػػػ ما كرد في االستثناء في اليميف4
الخمؽ يتيافتكف إلييا سراعا جعؿ منيا مخرجا باالستثناء كىك عمى كجييف> إما بحركفو، 
ما بقكلؾ إف شاء ا...، كذىب ابف المكاز إلى أف االستثناء إنما يككف قبؿ أف يتـ  كا 

ميف، فإف تمت ثـ عقبيا باالستثناء لـ تنحؿ، كىذا حرج عظيـ بؿ رخص ا تعالى في الي
 . 4رفقا منو بالخمؽ"حميا باالستثناء بعد عقدىا بالقمب 

، قاؿ>" كىك محمكؿ عمى التطكع إال ػػػ ما كرد في مسألة اشتراؾ أىؿ بيت في األضحية5
ال ترل إلى قكؿ النبي صمى ا عميو أف يككنكا أىؿ بيت فإف الشاة الكاحدة تجزم عنيـ أ

                                                           
 .45ػ األحكاـ الصغرل، ابف العربي، ص 1
 .725ص 4ػ القبس، ابف العربي، ج2
 .:55ص 5ػ المسالؾ، ابف العربي، ج3
 .;48ص 4ػ القبس، ابف العربي، ج4
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لى حديث أبي أيكب>) كنا نضحي بالشاة الكاحدة 1كسمـ>) عمى أىؿ كؿ بيت أضحاة ( ، كا 
 .3" رخصة كرفؽ، كاشتراؾ أىؿ البيت في ذلؾ 2عف أىؿ البيت(

 الفرع الثالث: التعبير بألفاظ الغرض كالحكمة كالشريعة
اـ ابف العربي، كمف ذلؾ مثبل>" لفظ ىناؾ ألفاظ مقاصدية أخرل استعمميا اإلم
 الغرض كالحكمة كالشريعة، كاألمثمة تكضح ذلؾ.

، قاؿ>" الخامسة> قاؿ بعض المتأخريف مف ػػػ ما جاء في مسألة التمضمض بالغاسكؿ1
إزالة القمح فبأم كجو  الغرضاألئمة لك تمضمض بغاسكؿ لـ يجزه، كىذا ال يصح ألف 

 .4حصؿ جاز"
، قاؿ>" كقد نكص أبك بكر القيقرم في صبلة مؿ اليسير في الصالةػػػ ما جاء في الع2

الفرض حيف خرج رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ في مرضو كقد صفقكا فقاؿ ليـ التسبيح 
 .5"الغرض لمرجاؿ كالتصفيؽ لمنساء فتأممكا ىذه العارضة ترشدكـ إلى 

حبر الشريعة حبر المغة، لـ ، قاؿ>" كأما مالؾ فكاف ػػػ ما أكرده مف مدح اإلماـ مالؾ3
مصالح ، كلكنو كاف حكاطا عمى الديف، ممتفتا إلى األغػراضيختمؼ عميو شيء مف ىذه 

 .6غكاصا عمى معاني األلفاظ الغريبة" الخمؽ،
باألغراض ، قاؿ>" أف كبلـ الناس يرتبط ػػػ كمنو ما أكرده في مسألة الحبكس4

فيو كلد الكلد، كالمقصكد مف الصدقة  ، كالمقصكد مف الحبس التعقيب فيدخؿكالمقاصد
 .7التمميؾ، فيدخؿ فيو األدنى خاصة كلـ يدخؿ فيو مف بعد إال بدليؿ"

                                                           
، كالترمذم 4608ػ أخرجو مالؾ في المكطأ، كأبك داكد كتاب الضحايا، باب ما جاء في إيجاب األضاحي، حديث رقـ1

، كالنسائي كتاب الفرع كالعترة، باب األضاحي، حديث :265كتاب األضاحي باب األذاف في أذف المكلكد، حديث رقـ
 . 5228ال؟، حديث رقـ  ، كابف ماجو كتاب األضاحي باب األضاحي كاجبة ىي أـ6274رقـ

 .8890ػ أخرجو البخارم كتاب األحكاـ، باب بيعة الصغير، حديث رقـ2
 .868ص 4ػ القبس، ابف العربي، ج3
 .60ص 2ػ عارضة األحكذم، ابف العربي، ج4
 .4:ص 5ػ المصدر نفسو، ج5
 .:50ص 7ػ المصدر نفسو، ج6
 .585ص 2ػ أحكاـ القرآف، ابف العربي، ج7
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فيو ما قاؿ النبي مف  الحكمة، قاؿ>" كػػ ما كرد في تعميؿ كضع السترة أماـ المصمي5
منع المركر، فإف المصمي ال يستحؽ بصبلتو أكثر مما يشتغؿ بيا مف األرض في قياـ 

ع كسجكد، فذلؾ حؽ لو كما كراء ذلؾ ليس فيو حؽ، فإف لـ يجعؿ سترة فبل يخمي كركك 
أحدا يمر بيف يديو ما استطاع فإف أبى فميدافعو كىي المقاتمة، كىي أيضا المنازعة 

"  .1باأليدم كقد جيؿ قـك ىذا المقدار اليـك
ر النبي صمى في أف ذك كالحكمة، قاؿ>" ػػػػ ما جاء في تعميؿ تنصيب الفضة في الزكاة6

ا عميو كسمـ الفضة كالتنصيب كتقدير الكاجب كترؾ ذكر الذىب أف تجارتيـ إنما كانت 
في الفضة خاصة معظميا فكقع التنصيص عمى المعظـ ليدؿ عمى الباقي ألف كميـ أفيـ 

 .2خمؽ ا كأعمميـ ككانكا أفيـ أمة كأعمميا..."
      >﴿ ػػػ ما جاء في تعميمو لقكلو تعالى7

        ﴾3 ،
لحسنات، مف أف الحسنات يذىبف السيئات كال يذىبف السيئات ا الحكمةقاؿ>" فإف قيؿ فما 

 . 4الجكاب، قيؿ> ألف النكر يتعدل كالظممة ال تتعدل، كالطاعة نكر كالمعصية ظممة"
حفظ في األمانة الكمية ك المصمحة العامةقاؿ>" فاقتضت  ػػػ ما جاء في زكاة العركض،8

 .5كمراعاة الحقكؽ أف تؤخذ الزكاة مف ىذه األمكاؿ إذا قصد بيا النماء" الشريعة
، قاؿ>" كىذا ترتيب بديع لمف مدحو لإلماـ مالؾ كترتيبو ألبكاب الزكاةػػػ ما جاء في 9

لحظة أخرل أعظـ مف ىذه األكلى فعمـ أف لحظ الشريعة نظره دكف أف يراه ألحد ثـ 
 . 6أمكاليا منقسمة إلى أربعة أقساـ.."

                                                           
 .225ص 5جػ المصدر نفسو، 1
 .206ص 5ػ عارضة األحكذم، ابف العربي، ج2
 .226ػ سكرة ىكد، اآلية 3
 .226ص 4ػ المسالؾ، ابف العربي،ج4
 .;:ص 4ػ القبس، ابف العربي، ج5
 .5:ص 4ػ المصدر نفسو، ج6
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ىذه بعض األلفاظ التي أكردىا اإلماـ ابف العربي في ثنايا كتبو العامرة بيا، كالتي 
كاف يشير بيا إلى فكرة المقاصد الشرعية في النصكص، كىك المنحنى االجتيادم الذم 

 سار عميو اإلماـ في زمف كاف الحديث عف عمـ المقاصد في بداية نشأتو.
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 المبحث الثالث: مرتكزات الفكر المقاصدم عند اإلماـ ابف العربي
لعؿ أبرز ىذه المرتكزات التي اعتمدىا اإلماـ ابف العربي ػ حسب رأيي كما تكصمت 
إليو مف قناعة أثناء عممية البحث ػ تتمثؿ في> مسألة التعميؿ لنصكص الشرع، كأف 
عماؿ العقؿ أك التفسير المصمحي لمنصكص.   دراؾ معانييا، كا   األصؿ معقكلية األحكاـ كا 

 ابف العربيالمطمب األكؿ: التعميؿ عند 
يعد التعميؿ أساس الفكر التشريعي اإلسبلمي، ألف النصكص مرتبطة بالغايات التي 
مف أجميا شرع الحكـ، كما أف التعميؿ يجعؿ ىذه الشريعة صالحة لكؿ زماف كمكاف، ذلؾ 

 أف البحث عف العمؿ المقصكد بو كشؼ مراد الشارع في تشريع األحكاـ.
لمسألة بيف مف يقكؿ بأف أفعاؿ ا كأحكامو معممة، ذا كقد اختمؼ العمماء في ىذه اى

كأنو سبحانو خمؽ كؿ شيء لحكمة، كأنو أمر بالمأمكرات كنيى عف المنييات لغايات 
لى ىذا جنح الفقياء كاألصكليكف كالمعتزلة، كذىب الظاىرية  مقصكدة كحكـ محمكدة، كا 

 إلى أف أفعاؿ ا ال تعمؿ بعمة .
ؿ األصكلييف قديما كحديثا لما لو مف عبلقة كطيدة تعميؿ أحكاـ الشرع شغ إف

 بالنصكص الشرعية، كيتجمى ىذا مف خبلؿ>
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أنو عف طريؽ التعميؿ يمكف لمشرع أف يكتسب مركنة كبيرة تجعمو قادرا عمى  >أكال
 االستمرارية، خاصة مع تجدد القضايا كالنكازؿ في كؿ زماف كمكاف.

جو المصمحة أك المفسدة التي شرع الحكـ إف تعميؿ بعض األحكاـ يكشؼ عف ك  >ثانيا
عمى أساسيا، كالتي تككف معرفتيا غير متيسرة عادة إال لمف تعمؽ في البحث عف 

 الغايات كاألسرار الخفية، فيشكؿ التعميؿ حينئٍذ ظاىرة إعجاز مستمرة.
التعبد إف التعميؿ يثبت أف ا تعالى حكيـ ال يفعؿ شيئا عبثا كال سدل، حيث إف  >ثالثا

كالتسميـ  تعالى كرد كثيرا في الشرع، كىك ما قد يكىـ األذىاف البسيطة أف فعمو تعالى 
 خاؿ مف الغرض كالمصمحة.

 كلذا سأقتصر في ىذا المطمب عمى ذكر مسألتيف ىامتيف ليما تعمؽ بالتعميؿ كىما>     
 

 ػ تعميؿ أفعاؿ اهلل تعالى
 ػ تعميؿ األحكاـ الشرعية

 مفيـك التعميؿ كمصطمح لغكم كأصكليالفرع األكؿ: 
> يراد بو إظيار عمية الشيء، يقاؿ> عمؿ الشيء> إذا بيف عمتو أكال: مفيكـ التعميؿ لغة

كأثبتو بالدليؿ، كالتعميؿ> تبييف عمة الشيء، كلو معاف منيا>يقاؿ> عؿ الرجؿ يعؿ مف 
 .1المرض، أم يشكك بسبب المرض، كما يقاؿ> ىذا عمة ليذا، أم سبب لو

كيقاؿ> اعتؿ، إذا تمسؾ بحجتو، كأعمو، إذا جعمو ذا عمة، كمنو إعبلالت الفقياء      
 .2كاعتبلالتيـ

 > يطمؽ كيراد بو معنييف اثنيف ىما>ثانيا: مفيكـ التعميؿ في االصطالح األصكلي
أف أحكاـ ا تعالى كضعت لمصالح العباد في العاجؿ كاآلجؿ، أم أنيا معممة ػػػ 1

 ، كذلؾ لبياف ما تضمنتو ىذه الشريعة مف محاسف.بمصالح العباد
يقصد بو بياف عمؿ األحكاـ الشرعية ككيفية استنباطيا، كىذا الذم أشار إليو مصطفى  ػػػ2

 .1شمبي أثناء حديثو عف تعميؿ األحكاـ
                                                           

 .:8:ص 4ػ لساف العرب، ابف منظكر، ج1
 .99ص 4ػ المصباح المنير، الفيكمي ج2
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 الفرع الثاني: تعميؿ أفعاؿ اهلل تعالى 
 أكال: التعميؿ عند األصكلييف كالمتكمميف

في تعميؿ أفعاؿ الو تعالى كأحكامو، فمنيـ مف ذىب إلى أف أفعاؿ اختمؼ أىؿ العمـ 
ا معممو ككذلؾ أحكامو، كأنو سبحانو خمؽ المخمكقات كأمر بالمأمكرات لغايات مقصكدة 

، كنسبو ابف تيمية إلى أكثر الناس مف أتباع المذاىب 2كحكـ محمكدة كىذا قكؿ السمؼ"
ر ككثير مف متأخرييـ، كنسبو ابف القيـ إلى أىؿ األربعة كأكثر أىؿ الحديث، كأىؿ التفسي

 .3التحقيؽ مف األصكلييف كالفقياء كالمتكمميف مع كركد بعض االختبلؼ معيـ
كمنيـ مف ذىب إلى أف أفعاؿ ا غير معممة بعمة، بؿ خمؽ المخمكقات كأمر      

ك قكؿ بالمأمكرات ال لعمة كال باعث بؿ فعؿ ذلؾ بمحض المشيئة كصرؼ اإلرادة، كى
 األشاعرة كالظاىرية، كبعض أتباع المذاىب الفقيية.

نما يفعؿ تعالى       يرل األشاعرة أف أفعاؿ ا تعالى ال تعمؿ باألغراض كالغايات، كا 
بمحض المشيئة كاإلرادة دكف أف يتكقؼ فعمو عمى الحكمة؛ فبل يبعثو باعث عمى الفعؿ، 

اإليجي>"المقصد الثامف في أف أفعالو  كيترتب عمى فعمو حكـ كلكنيا غير مقصكدة، قاؿ
تعالى ليست معممة باألغراض، إليو ذىبت األشاعرة، كقالكا> ال يجكز تعميؿ أفعالو تعالى 

 .4بشيء مف األغراض كالعمؿ الغائية"
" مذىب أىؿ الحؽ أف البارم تعالى خمؽ العالـ كأبدعو ال لغاية يستند :قاؿ اآلمدم     

ة يتكقؼ الخمؽ عمييا، بؿ كؿ ما أبدعو مف خير كشر كنفع اإلبداع إلييا، كال لحكم
 .5كضر، لـ يكف لغرض قاده إليو"

كالشاطبي في بداية حديثو عف التعميؿ أشار إلى أف الرازم مف نفاة التعميؿ، كىك أحد 
العمماء الذيف أسسكا لعمـ المقاصد، فقاؿ>" كزعـ الرازم أف أحكاـ ا ليست معممة بعمة 

أف أفعالو كذلؾ، كاف المعتزلة اتفقت عمى أف أحكامو تعالى معممة برعاية البتة، كما 
                                                                                                                                                                                

 .24، صػ تعميؿ األحكاـ، شمبي مصطفى1
 .0:ػ مقاصد الشريعة اإلسبلمية كعبلقتيا باألدلة، اليكبي، ص2
 .0:ػ مقاصد الشريعة اإلسبلمية كعبلقتيا باألدلة، اليكبي سعد، ص3
 .404ػ المكاقؼ، اإليجي عضد الديف، ص4
عمي بيضكف، .تحقيؽ>أحمد فريد المزيدم، منشكرات محمد 446ػ غاية المراـ في عمـ الكبلـ، اآلمدم سيؼ الديف، ص5

 .4006دار الكتب العممية، الطبعة األكلى 
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مصالح العباد، كأنو اختيار الفقياء المتأخريف كلما اضطر في عمـ أصكؿ الفقو إلى إثبات 
 .1العمؿ لؤلحكاـ الشرعية أثبت ذلؾ عمى أف العمؿ بمعنى العبلمات المعرفة لؤلحكاـ"

إزالة ىذا اإلشكاؿ، فاإلماـ الزركشي في البحر كجاء مف بعد الرازم مف يحاكؿ 
نما  المحيط يقكؿ>" كالحؽ أف رعاية الحكمة ألفعاؿ ا كأحكامو جائز كاقع كلـ ينكره أحد كا 
أنكرت األشعرية العمة كالغرض كالتحسيف العقمي كرعاية األصمح، كالفرؽ بيف ىذه كرعاية 

 .2الحكمة كاضح كلخفاء الغرض كقع الخمط..."
ىذا المعنى اإلماـ ابف عاشكر بقكلو>" المسألة مختمؼ فييا بيف المتكمميف  كأكد

اختبلفا يشبو أف يككف لفظيا، فإف جميع المسمميف اتفقكا عمى أف أفعاؿ ا تعالى ناشئة 
 .3عف إرادة كاختيار كعمى كفؽ عممو، كأف جميعيا مشتمؿ عمى حكـ كمصالح"

أصكليا بالتحسيف كالتقبيح  العقمييف مف  إف تعميؿ أفعاؿ ا تعالى أك ما يعرؼ
المسائؿ الكبلمية الصرفة التي أدت إلى كقكع مناظرات بيف الفرؽ قديما، كالغالب فييا أنيا 
كانت تسعى إلى تنزيو ا تعالى عما ال يميؽ بو ، غير أف دكافع المغالبة كالمغاالة في 

يؿ إليو ىك أف صفات ا تعالى النفي كاإلثبات أدل إلى الخركج عف المقصد، كالذم نم
ال تعارض بينيا كال تنافي، فمشيئتو ال تنافي حكمتو، كنعتقد أف ما أمر بو ربنا ىك حسف 

 كأنو ال يأمر إال بما ىك حسف كال ينيى إال عما ىك قبيح.
 ثانيا: التعميؿ عند ابف العربي: 

ما يريد، كقاؿ>" كالقياـ يقرر ابف العربي بأف  تعالى ال يسأؿ عما يفعؿ، كأنو يفعؿ 
فيك الذم يديرىا كيمسؾ السماء أف تقع عمى األرض كيصرؼ ىيئاتيا كيجرم ما قدر مف 
األقكات كالمعاش عمى أىميا في األحياف كاألكقات بمختمؼ الصفات كبتنكع الصناعات، 
كىك الرب الذم يربييا بنقميا مف حالة إلى حالة ...، حتى ينتظـ أجزاؤىا كيستكم في 

 . 4لكماؿ أنكاعيا كيستمر عمى اإلنفاؽ دكاميا مف غير خمؿ كدكف تبع"ا

                                                           
 .8ص 4ػ المكافقات في أصكؿ الشريعة، الشاطبي، ج1
 .246ص 7ػ البحر المحيط، الزركشي، ج2
 .;59ص 2ػ تفسير التحرير كالتنكير، ابف عاشكر، ج3
 .40ص 4ػ القبس، ابف العربي، ج4
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كما قرر بأف ا ال يخمؽ شيئا دكف أف يككف مف كراء ذلؾ مقصد، قاؿ>" ىي 
المقصكد األكؿ كلك لـ يكف الحالة كذلؾ لكاف الخمؽ عبثا كلكانت السماكات كاألرض كما 

شيء لحكمة كمنزىا لو عف العبث>" فإف  ، كقاؿ في بياف أف ا خمؽ كؿ1بينيما باطبل"
البارم ال يجكز عميو اإلىماؿ بحاؿ كال بكجو، كقد كىـ المتكممكف مف عممائنا في بعض 

 .2اإلطبلقات عمى ا كذلؾ قبيح فبل تمتفتكا إليو"
كقاؿ>" كربنا ال يسأؿ عما يفعؿ كىـ يسألكف، كال يجكز أف يقاس الخالؽ بالمخمكؽ، 

 عمى أفعاؿ العباد، كبالحقيقة األفعاؿ كميا ، كالخمؽ بأجمعيـ لو، كال تحمؿ أفعاؿ ا
 . 3صرفيـ كيؼ يشاء، كحكـ فييـ كيؼ أراد"

كقاؿ>" فمك شاء ربنا إذا خمقنا أحياء أال يخمؽ لنا غذاء أك إذا خمقو أال يككف جميؿ 
أف يفعؿ المنظر طيب الطعـ، أك إذا خمقو كذلؾ أال يككف سيؿ الجني، فمـ يكف عميو 

ف فعمو فبفضمو كابتداء خمقو"  .4ذلؾ ابتداء ألنو ال يجب عميو شيء، كا 
إف تعميؿ أفعاؿ ا تعالى أساسا مرتبط بفكرة التحسيف كالتقبيح العقمييف، كىك مرتبط 
بعمـ الكبلـ، كبالنظر العقمي، فا يحكـ ما يريد كيفعؿ ما يشاء، قاؿ ابف العربي>" كمف 

 .5لفائدة معجمة أك مؤجمة، ا يفعؿ ما يشاء كيحكـ ما يريد" الذم تمزمو أف يفعؿ
كقاؿ>" فأما مف قاؿ أنو سترىا بعقمو فإنو بناىا عمى أف العقؿ يكجب كيحضر كيحسف 
كيقبح، كىك جيؿ عظيـ، كبالجممة فإف آدـ لـ يأت مف ذلؾ شيئا إال بأمر مف ا ال 

 .6كـ شرعي"بمجرد العقؿ، إذ قد بينا فساد اقتضاء العقؿ لح
كأكد ىذا بقكلو>" كقد قدمنا أف العقكؿ ال حكـ ليا بتحسيف كال تقبيح كال تحميؿ كال 
نما ذلؾ إلى الشرع، إذ العقكؿ ال تيتدم إلى المنافع التي ترشد مف خبلؿ  تحريـ، كا 
الخكاطر، كتنجي مف أىكاؿ اآلخرة بما ال ييتدم العقؿ إلى تفضيمو، كال يتمكف مف 

                                                           
 .57ص 4ػ القبس، ابف العربي ، ج1
، دار ::2الخمؽ في رد الخبلفات إلى المذىب الحؽ، ابف الكزير محمد ابف المرتضى اليماني، ص ػ إيثار الحؽ عمى2

 .9:;2الكتب العممية، بيركت، الطبعة األكلى 
 .476ص 4ػ أحكاـ القرآف، ابف العربي، ج3
 .8;2ص 4ج أحكاـ القرآف، ابف العربي،ػ 4
 .;2ص 4ػ القبس، ابف العربي، ج5
 .62ص 2العربي جػ أحكاـ القرآف، ابف 6
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ف يغير ما ميده الشرع، كتبدؿ ما سنو كأكضحو كذلؾ كمو مف غركر تحصيمو، فكيؼ أ
 .1الشيطاف ككساكسو"

كما أشار إلى أف أفعاؿ ا تعالى معممة بحكمة كمصمحة قد يدرؾ حكمتيا الخمؽ كقد 
ال يدرككنيا فتبقى عمييـ خفية، قاؿ>" أف البارم يفعؿ ما يشاء كيحكـ ما يريد، ليس عميو 

بؿ كؿ ذلؾ بحكمة، كقد يظير لمخمؽ كجو الحكمة فيو كقد تختفي،  حجر كال لعممو عمة،
 .2كنحف نقكؿ ال مدخؿ لمعقؿ في األحكاـ، فإف الشرع ىك الحاكـ عندنا "

كابف العربي ىك أشعرم المذىب، كيقكؿ بقكليـ، كىذا ما دعاه إلى القكؿ>" اعمـ أف 
نما ذلؾ إلى الشرع، كقد تعمؽ العقؿ ال حكـ لو بتحسيف كال تقبيح كال تحميؿ كال تحريـ، ك  ا 

، كقاؿ>"اعمـ أف الحسف ما كافؽ الشرع كالقبيح ما خالفو، 3قـك بيذه اآلية في ذـ التقميد"
كفي الشرع حسف كأحسف، فكؿ ما ىك أرفؽ فيك حسف، ككؿ ما ىك أحكط فيك أحسف، 

 .4كالصحيح أف أحسف ما فيو امتثاؿ أمر أك اجتناب نيي "
ف الصدؽ لـ يحسف تعيينو بذاتو، كال قبح الكذب لعينو بذاتو، كقاؿ كذلؾ>" كاعممكا أ

نما حسف كقبح عادة لما يترتب عمييا مف المنافع  ألنو ليس شيء يقبح كيحسف لمذات كا 
كالمضار كيككف فييا مف المبلئمة كالمنافرة كحسنيا كقبحيا في الشرع بما يتصؿ بيا مف 

 .5األمر كالنيي"
 اهلل تعالىالفرع الثالث: تعميؿ أحكاـ 

 أكال: تعميؿ األحكاـ عند األصكلييف كالفقياء
إف تعميؿ األحكاـ يمثؿ أساس عمـ المقاصد، كىك منطمقيا، كعميو فإف أكثر العمماء     

قالكا بو، كأنو كاقع في النصكص حقيقة، قاؿ الغزالي>" اعمـ أنا نعني بالعمة في الشرعيات 
 .6و كأناط بو كنصبو عبلمة عميو"مناط الحكـ أم ما أضاؼ الشرع الحكيـ إلي

                                                           
 .277ص 4ػ أحكاـ القرآف، ابف العربي ، ج1
 .5:8ص 4ػ المصدر نفسو، ج2
 .462ػ األحكاـ الصغرل، ابف العربي، ص3
 .492ػ المصدر نفسو، ص4
 .::5ص 6ػ القبس، ابف العربي، ج5
 .4:2ػ المستصفى، الغزالي، ص6
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كقاؿ>" إف مف لـ يراع التعميؿ بالحكمة كالمعنى المناسب، كزعـ أف مثؿ ىذا النظر 
 . 1غير ممحكظ في تصرفات الشرع فقد اخرج مف حزب النظار"

قاؿ ابف القيـ>" كالقرآف كسنة رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ مممكءاف مف تعميؿ      
 . 2األحكاـ بالحكـ كالمصالح"

كمف المعاصريف مف اعتبر بأف تعميؿ األحكاـ ىك السر في صبلحية الشريعة 
ذا كانت الغاية مف تعميؿ النصكص ىي تعدية أحكاميا  كخمكدىا، قاؿ يكسؼ العالـ>" كا 

الكقائع المتماثمة التي لـ يرد فييا نص فبل بد ليذه الشريعة الغراء مف تعميؿ إلى 
 .3نصكصيا حتى تحيط بجميع الكقائع المتجددة كىذا سر خمكدىا"

كيصؼ شمبي في كتابو القيـ بػأف لمتعميؿ فكائد جمة يقكؿ>" تعميؿ األحكاـ ىك نقطة 
تكقؼ معرفة أسرار الشريعة كحكميا، االرتكاز في محكر االجتياد كاالستنباط كعمى فيمو ت

كبالكقكؼ عمى حقيقتو تتجمى مدارؾ األئمة كيظير بياء الشريعة، كيسيؿ دفع شبو 
الطاعنيف عمييا بالجمكد، كعدـ مسايرتيا لمزمف، كفيو يبتدئ طريؽ اإلصبلح كعمى ضكئو 

 .4يسير المصمحكف"
خؿ فييا استثناء، فكثير لكف اختمؼ ىؿ التعميؿ كاقع في العبادات بإطبلؽ أـ أنو دا

مف األصكلييف اعتبركا  بأف األصؿ في العبادات التعبد كالتكقؼ كقرركا بأف العبادات ال 
يمحقيا التعميؿ لخفاء الحكمة فييا كحتى ال يفتح المجاؿ أماـ المتغاليف الذيف يسعكف كراء 

لعمة كسبب التعميؿ المطمؽ لؤلحكاـ الشرعي، غير أنيـ استثنكا منيا البعض لكضكح ا
ف  االختبلؼ ىك معنى التعبد كمجالو، فالتعبد> ىك ما يعقؿ معناه عمى كجو الخصكص كا 
فيمت حكمتو عمى كجو اإلجماؿ، كىذا ال يجكز فيو تعدية الحكـ أك القياس عميو، قاؿ 
نما تفيـ فائدتو كمنفعتو  رشيد رضا>" كىك ماال يستقؿ العقؿ بمعرفة أصكلو كال فركعو، كا 

 . 5ي الجممة، كيفكض األمر في منفعتو األخركية إلى ا تعالى"الدنيكية ف
                                                           

 .4:9ػ شفاء الغميؿ، الغزالي ص 1
 .44ص 4القيـ، جػ مفتاح دار السعادة، ابف 2
 .248ػ المقاصد العامة لمشريعة اإلسبلمية، يكسؼ حامد العالـ، ص 3
 .6ػ تعميؿ األحكاـ، مصطفى شمبي، ص4
 .2527.دار المنار، القاىرة، الطبعة الثانية :7:ص 22ػ مجمة المنار، محمد رشيد رضا، ج5
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كىناؾ فريؽ آخر يرل بأف التعبد ما يككف فيو حؽ  تعالى إذا قصده المكمؼ      
بالفعؿ كيمكف تعدية عمتو كالقياس عمييا كىك ما أشار إليو شمبي بقكلو>" كىذا يستفاد 

 .1ييا، كىذا المعنى ال ينافي القياس"بمجرد كركد الطمب مف الشارع أمرا كاف أك ن
فالتعميؿ كارد في كثير مف األحكاـ الشرعية المنصكصة في القرآف كالسنة، قاؿ 

        تعالى>﴿ 

        ﴾2. 
      كقكلو تعالى>﴿ 

         ﴾3. 
كمف السنة قكلو عميو الصبلة كالسبلـ>) لكال أف أشؽ عمى أمتي ألمرتيـ بالسكاؾ عند 

 .4كؿ صبلة (
 ثانيا: تعميؿ األحكاـ عند ابف العربي

إف الناظر إلى مسألة تعميؿ األحكاـ عند ابف العربي يجد أنو لـ يتأثر بانتمائو، ذلؾ 
يعمؿ األحكاـ الشرعية، كينبذ األخذ بظكاىر النصكص، كلو كثير مف أنا كجدناه كثيرا ما 

اإلشارات التي يؤكد فييا تعميمو لؤلحكاـ الشرعية، يقكؿ>" فالمسألة غير معممة، فإف تعميميا 
 .5فيو تعارض ظاىر كتناقض كثير"

ففي رده عمى الظاىرية عمكما كابف حـز خصكصا كىك أحد نفاة التعميؿ، كأخذىـ 
النصكص دكف االلتفات إلى المعاني كالمقاصد، قاؿ>" فنحف ال نرتكب عيف ما بظكاىر 

 .6نيينا عنو، فنعكذ با مف األخذ بالظاىر المطمؽ في الشريعة"

                                                           
 .;;4ػ تعميؿ األحكاـ، مصطفى شمبي، ص1
 .0;ػسكرة المائدة، اآلية2
 .50سكرة النكر، اآلية  ػ3
، كمسمـ كتاب الطيارة، باب السكاؾ، حديث رقـ :5:ػ أخرجو البخارم، كتاب الجمعة، باب السكاؾ، حديث رقـ 4

590. 
 .462ص 7ػ عارضة األحكذم، ابف العربي، ج5
 .:;9ص 4ػ أحكاـ القرآف، ابف العربي، ج6
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كقاؿ>" إف ا سبحانو شرع ما أراد كىك أعمـ بالحكمة كأكفى بالمصمحة، كليس يمـز 
 .1اـ"أف يعمـ الخمؽ كجكد الحكمة كأنكاع المصالح في األحك

يقكؿ اإلماـ ابف العربي>" الغالب في أحكاـ الشرع اتساقيا في نظاـ التعميؿ إال نبذا      
شذت ال يمكف فييا إال رسـ إتباع دكف أف يعقؿ شيء مف معناىا كلكف فرض المجتيد إذا 
جاء حكـ كعرضت نازلة أف يمحظ سبيؿ التعميؿ كيدخميا في محؾ السبر كالتقسيـ فإف 

ى مخيؿ أك ظير لو المع مف تعميؿ فينبغي لو أف يجعمو مناط حكمو كيشد انقدح لو معن
عميو نطاؽ عممو فإف أبيمت الطريؽ كلـ يتضح لو سبيؿ كال اتفؽ ترؾ الحكـ بحالة 

 .2كتحقؽ عدـ نظرائو كأشكالو"
كقكلو في مدح مذىب اإلماـ مالؾ>" كألجؿ ىذا كاف مذىب مالؾ رضي ا عنو 

عراضو عف الظاىر إذا كجدىا"أشرؼ المذاىب لتتبعو  ، كقاؿ في مكضع 3المعاني كا 
آخر>" كىذا إنما يمـز لمف يرل مراعاة األلفاظ كنحف إنما نعتبر المعاني خاصة إال أف 

 .4يككف المفظ تعبد ا"
يقرر اإلماـ ابف العربي في أكثر مف مكضع في كتبو أف الشريعة مبنية عمى رعاية 

المصالح كدفع المفاسد، قاؿ>" القاعدة العاشرة> ىي في  مصالح العباد، كأنيا جاءت بجمب
بسط المقاصد كالمصالح... كاتفقت األمة عمى اعتبارىا في الجممة، كألجميا كضع ا 
الحدكد كالزكاجر في األرض استصبلحا لمخمؽ حتى تعدل ذلؾ عمى البيائـ فتضرب 

ف لـ تكمؼ، سببا إلى تحصيؿ قصد المكمؼ  .5"البييمة استصبلحا كا 
       كقاؿ>" كقكلو>﴿ 

        

         

         

                                                           
 .4:7ص 2، ج أحكاـ القرآف، ابف العربيػ 1
 .254أصكؿ الفقو، ابف العربي ص ػ المحصكؿ في 2
 .9;4ص6ػ القبس، ابف العربي، ج3
 .;2:6ص 6ػ أحكاـ القرآف، ابف العربي، ج4
 .;40ص 5ػ القبس، ابف العربي، ج5
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﴾1،  يعني الثقؿ الذم كاف في الشرائع المتقدمة مف التكاليؼ الشاقة كذلؾ
أف البكؿ كاف إذا أصاب ثكب أحدىـ قرضو، فخفؼ ا ذلؾ عف األمة بمحمد كنسخو 

، كقاؿ>" ككاف رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ يبيف الشرائع كيرشد إلى 2اء"بالغسؿ بالم
 .3المصالح"

 ػػػ تعميؿ العبادات عند ابف العربي1
إف نظرة ابف العربي في تعميمو لمعبادات يبدكا فييا نكعا مف االحتياط، ذلؾ أنا كجدناه 

 فييا التكقؼ أك التعبد.يشير إلى عدـ كقكع التعميؿ في العبادات بالمطمؽ، كأف األصؿ 
كألف كثيرا مف ىذه األحكاـ مرتبطة بمقادير أك كيفيات كضعت ليا أسباب، فبل يمكف 
معرفة الباعث مف تشريعيا كال يمكف الكصكؿ بتعميميا إلى المقصد الذم أراده الشارع، 
ال كىذا ىك الرأم الذم يذىب إليو، ككأنو األصؿ الذم بنى عميو عدـ تعميمو لمعبادات، إ

ما استثني مف ذلؾ، قاؿ>" ىذا كىـ عظيـ فإف المبلمسة في القرآف إنما ىي في النساء ال 
في نفس الرجؿ كذاتو فكيؼ يصح حممو عميو، فإف قيؿ طريؽ كجكبو التعميؿ بأف يقاؿ 
عضك يمتذ بمسو فكجب الكضكء بو أصمو أحد أعضاء المرأة فيككف ىذا قياس شبو كال 

 .4فإف العمؿ ال مدخؿ ليا في العبادات"يصح أف يككف قياس تعميؿ 
كقاؿ في رده عمى أبي يكسؼ كالشافعي>" كأما أبك يكسؼ فتعمؽ بأنو لـ يخرج عف 
المفظ الذم في ىذا الحديث فقد خرج عف المفظ الذم جاء بو الفعؿ بتفسير المطمؽ في 

مى الشافعي القكؿ، كذلؾ ال يجكز في العبادات التي ال يتطرؽ إلييا التعميؿ، كىا يرد ع
 .5أيضا فإف العبادات إنما تفعؿ عمى الرسـ الكارد دكف نظر إلى شيء مف المعنى"

إف األمكر التعبدية ال قياس فييا، كالعبادات ال اجتياد فييا كال استنباط  إال ما كانت 
متعمقة التمييز بيف الصحيح كالسقيـ، كما يككف باختبلؼ الفيـ المتعمؽ بأساليب المغة، أما 

                                                           
 .279ػ سكرة األعراؼ، اآلية 1
 .495ػ األحكاـ الصغرل، ابف العربي، ص2
 .458ص 7ػ عارضة األحكذم، ابف العربي، ج3
 .;22ص 2العربي جػ عارضة األحكذم، ابف 4
 .566ص 4ػ المسالؾ، ابف العربي،ج5
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جتياد فيككف في مظانو كمجالو كىك األمكر الدنيكية أك المعامبلت، قاؿ>" كقاؿ>" ال اال
 .1عبادة مع عقؿ المعنى إال فيما يتعمؽ بامتثاؿ األمر خاصة"

إف ابف العربي قد سبقو في ىذا القكؿ الجكيني الذم صرح بأف>" العبادات المحضة ال 
ف يقاؿ فييا تكاصؿ الكظائؼ يديـ مركر تتعمؽ بيا أغراض دفعية كال نفعية، كلكف يبعد أ

العباد عمى حكـ االنقياد، أما التقديرات الكاقعة فييا كأعداد الركعات كما في معناىا فأنو 
 . 2ال يطمع القائس في استنباط معنى يقتضي التقدير فييا"

ر، أما شيخو الغزالي فقاؿ>" أما العبادات فالتحكمات فييا غالبة كاتباع المعنى فييا أند
كالمقصكد بالتحكـ أم خفي عمينا كجو المطؼ فيو كعدد الركعات في الصبلة كلـ نطمع 

 .3عميو كاتبعنا فيو الكارد"
كجاء مف بعده أشير عمماء المقاصد كقرركا بأف األصؿ في العبادات التعبد كالتكقؼ 

معرفة العمة فالعز ابف عبد السبلـ يقكؿ>" أما العبادات فمبناىا عمى التعبد كالطكاعية دكف 
أك الحكمة، لكنيا تفعؿ انقيادا إلى طاعة ا كرغبة في ثكابو، ألنيا قد تتجرد عف جمب 

 .4المصالح كدرء المفاسد"
أما الشاطبي فصرح بيا مباشرة نافيا كقكع التعميؿ في العبادات فقاؿ>" إف األصؿ في 

 . 5العبادات بالنسبة إلى المكمؼ التعبد دكف االلتفات إلى المعاني"
غير إننا ال ننفي بكقكع التعميؿ في بعض الجزئيات التعبدية كالتي ذكرىا مف نفى 
ف كانا قد انتقدا عميو مف طرؼ عمماء متأخريف كابف  التعميؿ كالشاطبي كابف القيـ، كا 
عاشكر الذم قاؿ>" كاعمـ باف أبا إسحاؽ الشاطبي ذكر كبلما كثيرا في التعبد كالتعميؿ 

 . 6متجو" معظمو غير محرر كال

                                                           
 .259ص 2ػ عارضة األحكذم، ابف العربي، ج1
 .807ص 4ػ البرىاف في أصكؿ الفقو، الجكيني، ج2
 .405ػ شفاء الغميؿ في بياف الشبو كالمخيؿ، الغزالي، ص3
 .;2ص 2ػ قكاعد األحكاـ، العز بف عبد السبلـ، ج4
 .500ص 4عة، الشاطبي، جػ المكافقات في أصكؿ الشري5
 .67ػ مقاصد الشريعة اإلسبلمية، ابف عاشكر، ص6
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كلذا فإف االماـ ابف العربي سار مع القاعدة المتداكلة عند شيكخو الذيف تتممذ عمى 
أيدييـ أك تأثر بمنيجيـ مع اعتباره كقكع التعميؿ في بعض األحكاـ التعبدية، كىذه بعض 

 األمثمة التي تكضح نظرتو في تعميؿ العبادات منيا>
ؿ العمماء إف الطيارة كالنظافة لمقاء ا ، قاؿ>" قاػػػػ ما جاء في مسألة الطيارة1

مشركعة، كالتكجو بيف يديو مكضكعة، كىي عمى اإلطبلؽ محبكبة، كلكف كما قدمنا إيفاء 
حؽ األحكاؿ بيا مناجاة ا سبحانو، ككذلؾ كانت في مكضع الشريعة مطمقة ثـ ربطت 

لشريعة إلى أف ، كقد أشار بعض مف حكـ عمى حكمة اعبادة ال يعقؿ معناىاباألحداث 
 .1يتبيف تعمقيا باألحداث معنى معقكال فمـ يتفؽ لو "

، قاؿ>" غسؿ الميت عبادة ليست لنجاستو، كالدليؿ ػػػ ما جاء في مسألة غسؿ الميت2
، فذكر الصفة في الحكـ، كذكر 2>) إف المؤمف ال ينجس(قكلو صمى ا عميو كسمـ

الصفة في الحكـ تعميؿ، كأنو قاؿ> ال ينجس إليمانو، كاختمؼ عمماؤنا ىؿ غسمو لمنظافة 
زالة النجاسات كالذم عندم أنو تعبد كنظافةأـ لمعبادة؟  ، كالعدة عبادة كبراءة لمرحـ، كا 

في النظافة،  عبادة كنظافة خبلفا ألبي حنيفة، ألف في تسريحو كصب الماء عميو زيادة
 .3ككمما حقؽ المقصكد فيك مشركع"

كقاؿ في رده عمى أبي حنيفة في اعتبار كؿ ما خرج مف المخرج المعتاد نجس مف 
نما ذلؾ عبادة ال يعقؿ معناىاالبدف>" أنو ال يسمـ كجكد الكضكء بالغائط لنجاستو،   ،4"كا 

إال بنية، كليذا ال تصح ، قاؿ>" ال تصح الذكاة ػػػػ ما جاء في كجكب النية في الذكاة3
مف مجنكف أك صبي ال يعقؿ، فمك ذبح مف القفا فاستكفى القطع في الحمقـك كالكدجيف 
كأنير الدـ لـ تؤكؿ عندنا ألف الذكاة ىي مع إنيار الدـ ضرب مف التعبد كالتقرب إلى 

                                                           
 .:;ص 2ػ عارضة األحكذم، ابف العربي، ج1
، كمسمـ كتاب الحيض كالنفاس، باب دليؿ عمى 4:5ػ أخرجو البخارم، كتاب الغسؿ، باب عرؽ الجنب، حديث رقـ 2

 .782أف المسمـ الينجس، حديث رقـ 
 .:;ص 2.، ج65ص 2جػ القبس، ابف العربي، 3
 .:;ص 2ػ عارضة األحكذم، ابف العربي ، ج4
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انخـر قيد مف ذلؾ زاؿ معنى ا، كىذا يقتضي أف يككف ليا نية كمحؿ مخصكص، فإذا 
 .1"تعبدال

ف كاف المقصكد بيا  كقاؿ أيضا>" كىذا ينبني عمى أصؿ نحققو لكـ كىك أف الذكاة كا 
، كألف الذكاة عندنا عبادة ضرب مف التعبد كالتقرب إلى اهلل سبحانوإنيار الدـ كلكف فييا 

 .2فكانت باتباع النص في اآلية أكلى"
العبادات التي ال يجكز في ، قاؿ>" كذلؾ ال ػػػ ما جاء في مسألة التكبير في الصالة4

العبادات إنما تعمؿ عمى الرسـ ، كىذا يرد عمى الشافعي أيضا فإف يتطرؽ إلييا التعميؿ
 .3"الكارد دكف نظر إلى شيء مف المعنى

، قاؿ>" كذلؾ أنو ال يخطكا ػػػ ما جاء في مسألة تفضيؿ صالة الجماعة عمى صالة الفذ5
ال يدرؾ بالقياس، عنو بيا سيئة، كىذا مما خطكة إال كتب ا لو بيا حسنة، كمحا 

 .4"فاستعماؿ النظر فيو جيؿ كعناء
، قاؿ>" كاختمؼ الناس في ػػػ ما جاء في مسألة النيي عف صياـ يكـ الفطر كاألضحى6

النيي عف صـك يـك العيد، فقاؿ عامة الفقياء إنيا شريعة غير معممة، كقاؿ>"ح" إف النيي 
 .5"النيي شريعةمعمؿ بعمة....كىذا فاسد بؿ 

فأكد أف ما ال يعقؿ معناه ال يعمؿ كىك قكؿ سبقو بو اإلماـ الجكيني كالغزالي، كتبعيـ 
الشاطبي كابف القيـ مف بعد، كالذيف أكدكا بأف لمشارع في أحكاـ العبادات أسرار ال تيتدم 

 ه.العقكؿ إلى إدراكيا عمى كجو التفصيؿ، كأف ما ليس لو معنى معقكال يندر تصكر كجكد
إال أف ما قرره كىك أف األصؿ في العبادات التعبد ال التعميؿ يكاد فيو االستثناء فتجده 
يعمؿ بعض الجزئيات الفقيية التي ىي مف ىذا الباب، كقد يككف ىذا استثناء مف األصؿ، 
ماميا مالؾ رحمو ا الذم ينسب إليو  بؿ إنو يمثؿ أيضا امتدادا لممدرسة المالكية، كا 

                                                           
 .2:2ػ األحكاـ الصغرل، ابف العربي، ص1
 .40، :2ص 4ػ أحكاـ القرآف، ابف العربي، ج2
 .:2ص 2ػ عارضة األحكذم، ابف العربي، ج3
 .29ص 5ػ المسالؾ، ابف العربي، ج4
 .277ص 4ػ القبس، ابف العربي، ج5
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كقكع التعميؿ في العبادات، خبلفا لئلماـ أبي حنيفة الذم يرل بأف األصؿ ىك  القكؿ بعدـ
 التعميؿ إال أف يتعذر.

ف كاف يرل أف  كما أف ابف العربي نفسو ال ينكر أف العبادات معممة في أصميا، كا 
الجزئيات يجب أف يحتاط ليا نظرا لعدـ كضكح المصمحة، كخشية إقحاـ مف يسمييـ 

التبلعب بالنصكص، كلذا تجده أحيانا يشير إلى كقكع التعميؿ في  الجياؿ أنفسيـ في
 العبادات، كاألمثمة تكضح ذلؾ>

نما ىك لمتأىب ، قاؿ>" ليس غسميا ػػػػ ما جاء في تعميؿ غسؿ الكؼ1 مشركعا لنفسو، كا 
، قاؿ صمى ا عميو كسمـ>) إذا استيقظ أحدكـ مف نكمو فبل يغمس يده في اإلناء لمكضكء

 .2، فأمر بغسميا استطيارا"1يا ثبلثا فإف أحدكـ ال يدرم أيف باتت يده(حتى يغسم
، قاؿ>" ألف الكجو ذك غضكف كتكسر بخبلؼ اليد ػػػػ ما جاء في تعميؿ غسؿ الكجو2

كالرجؿ فإنيما يعتد لنا الييئة طكال فافتقر الكجو إلى مزيد غسؿ ليعـ بذلؾ غضكنو، كأنو 
كىك محؿ اإلحساس كمكضع اإلدراؾ، كمعنى أبيى األعضاء منظرا كأعميا نفعا، 

 .3"فخص بمزيد طيارة الختصاصو بمزيد فضيمةالجماؿ، 
، قاؿ>" كمف نظر إلى مقاطع الشريعة ػػػػ ما جاء في تعميمو المسح عمى الخفيف3

باحة الفطر  كقكانينيا لـ يستبعد المسح عمى الخفيف كلـ يشؾ أف كضع شطر الصبلة كا 
كالمسح عمى  لما في نزعيما مف المشقةح عمى الخفيف أعظـ في الرخصة مف المس

 .4الخفيف رخصة كتخفيؼ كتكمؼ الكضكء عمى الرجميف كالمشقة بعيدة كالسير متصؿ"
، قاؿ>" كالكضكء نكر عمى نكر كال تستنير الجكارح ػػػ ما جاء في تعميؿ الكضكء4

نما   .5"تستنير بالطاعات كالعباداتبالمباحات، كا 

                                                           
، كمسمـ كتاب الطيارة باب كراىة غمس 279الكضكء باب اإلستجمار كترا حديث رقـ ػ أخرجو البخارم كتاب1

 628المتكضئ يده المشككؾ، حديث رقـ 
 .20ص 4ػ المسالؾ، ابف العربي، ج2
 .26ص 4ػ المصدر نفسو، ج3
 .269ص 4ػ المصدر نفسو، ج4
 .:67ص 2ػ أحكاـ القرآف، ابف العربي، ج5
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، قاؿ>" قمنا> بؿ رفع اليديف عند االفتتاح تعميؿ رفع اليديف في الصالةػػػ ما جاء في 5
 .1كغيره خضكع كاستكانة كابتياؿ كتعظيـ لمرب كاتباع لمسنة، كىذا ليس بكاجب"

، قاؿ>" ككاف في ىذا الحديث جكاز حج ػػػػ ما جاء عنو في تعميؿ النيابة في الحج6
ف كاف محتمؿ النيابة فإف الماؿ الغير عف الغير، ألنيا عبادة بدنية مالية،  كالبدف كا 

 .2يحتمميا، فركعي في ىذه العبادة جية الماؿ كجازت فيو النيابة"
كعند النظر فيما أكرده القاضي ابف العربي مف تعميبلت في العبادات يبيف شدة 
تكسعو في مسألة التعميؿ رغـ ما كاف يكرده مف أف األصؿ فييا التعبد كالتكقؼ، كىك بيذا 

 سبؽ الكثيريف ممف قالكا بأف العبادات غير معممو ثـ عممكا بعض األحكاـ المتعمقة بيا. قد
كالحقيقة أف ىناؾ أحكاما تتعمؽ بالعبادات ال يمكف تعميميا تعميبل معقكال، لخفاء كجو 
المصمحة كالغاية منيا، كىذا ما أشار إليو اإلماـ الغزالي حينما قاؿ>" مبنى العبادات عمى 

ات كنعني باالحتكاـ ما خفي عمينا كجو المطؼ فيو، ألنا نعتقد أف لتقدير الصبح االحتكام
بركعتيف، كالمغرب بثبلث، كالعصر بأربع سرا، كفيو نكع لطؼ كصبلح لمخمؽ استأثر ا 

 .3سبحانو كتعالى بعممو كلـ نطمع عميو فمـ نستعممو كاتبعنا فيو المكارد"
التعميؿ في العبادات ثـ نجد ىذا الكـ اليائؿ مف  فإذا كاف ابف العربي يقكؿ بعدـ كقكع

التعميبلت، فالذم يظير كا أعمـ أنو لـ يقـ بتعميؿ ما ال يمكف إدراؾ معقكلية معناه، أك 
يؤدم إلى إشكاالت في الفيـ، كلذا قاؿ في ماىية الركح>" اعممكا أف شأف الركح كالنفس 

نما كبلميا فييا تم كيح حجبيا ا عف الخمؽ بالغيب كىي ليس في الشريعة نص صريح كا 
مسألة عسرت عمى الخمؽ كأشكؿ فييا كجو الحؽ فعظـ لذلؾ فييا التأليؼ، كلـ يفز أحد 

 .4فييا بتمييز كال تعريؼ"

                                                           
 .560ص 4ػ المسالؾ، ابف العربي،ج1
 .:52ص 2ػ أحكاـ القرآف، ابف العربي، ج2
 .406ػ شفاء الغميؿ، الغزالي، ص3
 .669ص 2ػ المسالؾ، ابف العربي، ج4
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إف اإلماـ ابف العربي سار عمى نيج شيكخو الذيف أكدكا أيضا بأف العبادات ال تعمؿ 
ف  كاف قد خالفو البعض في ىذا التكجو في األصؿ إال ما خرج عف ىذا االستثناء، كا 

فاإلماـ المقرم يرل أف>" األصؿ في األحكاـ المعقكلية ال التعبد ألنو أقرب إلى القبكؿ 
 .2، كقاؿ>" األصؿ في العبادات مبلزمة أعيانيا كترؾ التعميؿ"1كأبعد عف الحرج.."

زئيات كممف ذىب إلى القكؿ ذاتو اإلماـ ابف القيـ الذم استرسؿ في تعميمو لج
، حيث أشار إلى كثير مف العمؿ في العبادات كالمعامبلت كالحدكد كالعقكبات، 3العبادات

 بؿ عمؿ المقدرات كالمحكمات.
كعمى ىذا فالذم يظير أف االستثناء الذم أقره اإلماـ ابف العربي حينما قاـ بتعميؿ 

يؿ مطمقا، حتى بعض األحكاـ المتعمقة بالعبادات صحيح، أم أف العبادات ال تقبؿ التعم
ال يتدخؿ الجياؿ في تحريؼ النصكص كتأكيميا، بؿ إف التعميؿ كاقع فييا إجماال، لذا 
يجب التفريؽ بيف ىذه العبادات ككسائميا، قاؿ الريسكني>" األحكاـ المعممة كالمعقكلة 
المعنى في مجاؿ العبادات كثيرة جدا كأف القميؿ منيا ىك الذم قد يتعذر تعميمو تعميبل 

ذا أضيؼ ىذا عمى األصؿ السابؽ ظير بجبلء أكثر أف األصؿ في األحكاـ كاض حا، كا 
 .4الشرعية العادية كالعبادية ىك التعميؿ كأف ما خرج عف ىذا فيك االستثناء"

كقاؿ الدكتكر الكيبلني بعد أف انتقد الشاطبي في مسممتو>" الكقائع التي سقتيا أثبتت 
المتعمؽ باألفعاؿ التعبدية ليس معزكال عف النظر مف خبلؿ الكاقع الفقيي أف الحكـ 

االجتيادم السديد كأف ككف الفعؿ مف العبادات ال يقيـ حاجزا أك ينشئ سدا بيف ذلؾ 
 .5الفعؿ التعبدم كبيف نظر المجتيد كفكره"

أما القرضاكم فقاؿ>" كالميـ ىنا أف نفرؽ بيف العبادات ككسائميا، فالكسائؿ تقبؿ 
 .6كالعمؿ كيدخؿ فييا التطكر كالتجديد كاالجتياد"النظر في المعاني 

                                                           
 .94ػ قكاعد المقرم، المقرم، القاعدة رقـ1
 .9;4ص 2ػ المصدر نفسو، ج2
 .7;ص4ػ أنظر> إعبلـ المكقعيف، ابف القيـ، ج3
 .428ػ نظرية المقاصد، الريسكني، ص4
 .460المقاصد، إبراىيـ الكيبلني، صػ قكاعد 5
 .244ػ السياسة الشرعية، يكسؼ القرضاكم، ص6
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 ػػػ تعميؿ المعامالت عند ابف العربي2
إف تعميؿ اإلماـ لممعامبلت كالعادات رأيو في ذلؾ رأم جميكر الفقياء الذيف عممكا 
أحكاميا، أم أف لمعقؿ المجاؿ الرحب كالكاسع في النظر كالتأمؿ ذلؾ ألف الشارع نظر 

ؽ المصالح كدفع المفاسد، كىي التي تسمى أك يطمؽ عمييا المصالح إلييا مف جانب تحقي
البشرية أك حقكؽ العباد التي ألـز الناس االمتثاؿ بيا، كىي الحقكؽ التي تنحصر في 
المصالح التي أجيز لمعبد فييا االختيار، فمثبل بعض العقكد في البيع كالديكف، حقكؽ 

ؿ عنيا، أما الحقكؽ التي ىي خالصة  خاصة بالعبد، فيجكز لو إسقاطيا أك التناز 
كالجياد فبل اختيار ليـ فييا رغـ أف ليـ فييا مصالح محققة، كىذا الجانب لـ يختمؼ فيو 

 .1العمماء، فاإلماـ الشاطبي بيف بأف>" األصؿ في العادات االلتفات إلى المعاني"
لح العباد أم بجمب كاإلماـ العز بف عبد السبلـ قاؿ>" أما المعامبلت فيي معممة بمصا

 .2المصالح كدرء المفاسد فيي مما تعرؼ عمميا كتدرؾ حكميا"
أما ابف عاشكر مجدد عمـ المقاصد فأكجب عمى الفقيو إعماؿ النظر فيما خفي مف 
عمؿ كأسرار في اآلثار، فقاؿ>" كعمى الفقيو أف يجيد النظر في اآلثار التي يتراءل منيا 

 .3محص أمرىا"أحكاـ خفيت عمميا كمقاصدىا، كي
إف ما قرره ىؤالء األعبلـ مف كقكع التعميؿ في المعامبلت قد سبقيـ إليو اإلماـ ابف 

 العربي كأشار إليو في كتبو كمصنفاتو، كمف األمثمة التي ذكرىا ما يمي>
ف لـ ػػػػ ما جاء في التسمية عمى الذبيحة1 ، قاؿ>" كجكابو أف صكرة التسمية تعقؿ، كا 

رط ذلؾ لمنع أكؿ ذبائح عكاـ المسمميف، ألنيـ ال يعرفكف ا حقيقة يعقؿ المسمى، كلك ش
نما حـر الشرع ذبائح يذكر عمييا غير ا تصريحا، فأما مف يقصد ا فتؤكؿ ذبيحتو"  .4كا 

 .4ذبيحتو"

                                                           
 .507ص 4ػ المكافقات، الشاطبي، ج1
 .;2ص 2ػ القكاعد، العز بف عبد السبلـ، ج2
 .69ػ مقاصد الشريعة، ابف عاشكر، ص3
 .2:8ػ األحكاـ الصغرل، ابف العربي، ص4
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، قاؿ>" كأصؿ كضع الدية إنما ىي في العمد كبذلؾ خص ا ىذه ػػػ ما جاء في الدية2
نما ذلؾ عمى العاقمة حكما مف األمة فأما الخطأ فبل طمب فيو ع مى الجاني كال كبلـ، كا 

ا كحكمة لتككف بدال جائزا كيككف القصاص بدال زاجرا كبو يزغ الخمؽ عف االستطالة 
 .1كيتحرزكا في االسترساؿ ليبل يخطئكا كيجب أف ينظركا"

فا ، قاؿ>" إنما يختص التغريب بالذككر األحرار خبلػػػ ما جاء في التغريب في الزنا3
لمشافعي الذم يجريو عمى العمـك في أحد قكليو كذلؾ أف المقصكد مف التغريب النكاية 
كفي فعمو بالمرأة تعريضا ليا في الغربة في أشد مما كقعت فيو في كطئيا أك في مثمو، 

 .2كىا تخصيص العمـك بالقياس الميسر كىك قياس المصمحة "
ف المقصكد بيذه العدة براءة الرحـ مف ماء ، قاؿ>" اعممكا أػػػ ما كرد في تعميؿ العدة4

الزكج فامتناع النكاح صيانة لمماء كمنع العقد لكركده عمى ما ال يحؿ االستمتاع بو شرعا 
كمنع الطيب كالزينة ألنيما مف دكاعي النكاح كمنعت الخطبة ألنيا كسيمة إلى العقد كمنع 

 .3خركج المعتدة لبقاء أسباب العصمة كىي العدة"
، قاؿ>" ىذه اآلية مف أركاف الديف، فإف الفرائض ثمث الديف ما جاء في تعميؿ الميراثػػػػ 5

قاؿ رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ>) العمـ ثبلث>آية محكمة، كسنة قائمة، كفريضة 
، ككفى بالفرائض أنيا تثبت بالقياس كتمحؽ النظير بالنظير فإف معظـ مسائميا 4عادلة (

 .5لـ تستكفيا كال أحاطت بنكازليا" بني عمى ذلؾ إذ النصكص
ككما قيؿ في تعميؿ العبادات يقاؿ في تعميؿ المعامبلت كالعادات فيناؾ بعض 
ف قاـ  األحكاـ التي ال يعقؿ معناىا كال يمكف أف يصؿ المجتيد إلى تحديد مقصكدىا كا 

بر معناه بتعميميا، كمثؿ ذلؾ تحديد عدد األقراء لممطمقة، قاؿ>" قاؿ جماعة قكلو تعالى خ

                                                           
 .285ص 8ػ عارضة األحكذم، ابف العربي، ج1
 .409ص 8ػ المصدر نفسو، ج2
 .99ػ األحكاـ الصغرل، ابف العربي، ص3
، كابف ماجو كتاب المقدمة، باب 6;46ػ أخرجو أبك داكد كتاب الفرائض، باب ما جاء في تعمـ الفرائض، حديث رقـ 4

 . 75اجتناب الرأم كالقياس، حديث رقـ
 .224ػ األحكاـ الصغرل، ابف العربي،ص5
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األمر، كىذا باطؿ، بؿ ىك خبر عف حكـ الشرع فإف كجدت مطمقة ال تتربص فميس مف 
 .1الشرع ، فبل يمـز مف ذلؾ كقكع خبر ا تعالى خبلؼ مخبره"

كأخمص في ختاـ ىذا المبحث إلى القكؿ بأف اإلماـ ابف العربي أكد مف خبلؿ ما 
ى رعاية مصالح العباد في الداريف، كأف أكرده في كتبو بأف الشريعة اإلسبلمية مبنية عم

األحكاـ الشرعية المتعمقة بالعبادات األصؿ فييا عدـ التعميؿ كالتكقؼ لعدـ إدراؾ معانييا 
بالعقكؿ إال استثناء، أما المعامبلت كالعادات فالتعميؿ فييا جار لتعمقو بحقكؽ العباد 

المذىب المالكي كشيكخو خاصة، كىـ يدرككف مصالحيـ بأنفسيـ، كىذا امتداد ألصكؿ 
 الذيف تتممذ عمييـ.

 المطمب الثاني: جمب المصمحة كدرء المفسدة
إف البحث في مسألة المصالح كالمفاسد معناه البحث في األساس الذم بنيت عميو 
مقاصد الشريعة، كلذا تجده يستعمؿ ما يشير إلى ىذه العبارات كقكلو مثبل>" كالتنفير 

 .2محة ليـ"مفسدة لمخمؽ، كالتيسير مص
 الفرع األكؿ: مفيـك المصمحة كالمفسدة 
 أكال: مفيكـ المصمحة كالمفسدة في المغة

 ػػػ تعريؼ المصمحة في المغة1
المصمحة لغة مف الصبلح، كالمصمحة كاحدة المصالح كالمنفعة لفظا كمعنى، مف 

بمعنى أصمح الشيء بعد فساده إذا أقامو، كتطمؽ المصمحة عمى الفعؿ الذم فيو صبلح، 
 .3النفع مف باب إطبلؽ اسـ المسبب عمى السبب

كتطمؽ المصمحة كيراد بيا ذات المنفعة كعينيا، جاء في المعجـ الكسيط>" المصمحة 
 .4الصبلح كالنفع، كصمح صبلحا كصمكحا> أم زاؿ عنو الفساد"

                                                           
 .;42ص 2العربي،جػ أحكاـ القرآف، ابف 1
 .75:ص 4ػ أحكاـ القرآف، ابف العربي، ج2
 .;469ص 6ػ لساف العرب، ابف منظكر، مادة" صمح"، ج3
 .740ػ المعجـ الكسيط، الطبراني، ص4
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قاؿ ابف عاشكر>" المصمحة كاسميا شيء فيو صبلح قكم، كلذلؾ اشتؽ ليا صيغة 
 .1لدالة عمى اسـ المكاف الذم يكثر فيو ما منو اشتقاقو، كىك مكاف مجازم"المفعمة ا

قاؿ يكسؼ حامد العالـ>" فالمصمحة إذا أطمقت عمى ما يتعاطاه اإلنساف مف األعماؿ 
الجالبة لنفعو كاف اإلطبلؽ مجازا مرسبل، كالزراعة المؤدية إلى حصكؿ المطعكمات 

ذا أطم  .2قت عمى نفس المنفعة كاف اإلطبلؽ حقيقيا"كالتجارة المؤدية إلى الربح، كا 
 ػػػػ تعريؼ المفسدة في المغة2

نقيض صمح، كالمفسدة خبلؼ المصمحة كاستفسد ضد  المفسدة مف فسد فسادا
لحاؽ الضرر، 3استصمح ، يقاؿ فسد الرجؿ أم جاكز الصكاب كالحكمة، كالفساد التمؼ كا 

 .4يو فساد، كجمعو مفاسدكالمفسدة الضرر، يقاؿ ىذا األمر مفسدة لكذا أم ف
كجاء في المصباح المنير" ؼ س د"> فسد الشيء فسكدا مف باب قعد فيك فاسد 
كالجمع فسدل، كاالسـ الفساد، كيتعدل باليمزة كالتضعيؼ، كالمفسدة خبلؼ المصمحة 

 . 5كالجمع المفاسد
 ثانيا: المصمحة كالمفسدة في اصطالح األصكلييف

 حػػػ تعريؼ المصمحة في االصطال1
نما تكممكا عف مقتضاىاكما ترمي إليو،  إف األكليف لـ يضبطكا ليا تعريفا دقيقا، كا 
كلذلؾ فإف اإلماـ الجكيني مثبل لـ يعطيا تعريفا ضابطا ليا بؿ تكمـ عف اإلطار العاـ ليا 
فقاؿ>" كانكا يتمقكف معاني كمصالح مف مكارد الشريعة يعتمدكنيا في الكقائع التي ال 

 .6ذا ظنكىا يناقض رأييـ أصبل مف أصكؿ الشريعة أجركىا"نصكص فييا، فإ
أما الغزالي فقد أكردىا في سياؽ حديثو عف قاعدة االستصبلح، فقاؿ>" أما المصمحة 
فيي عبارة في األصؿ عف جمب منفعة أك دفع مضرة، كلسنا نعني بو ذلؾ، فإف جمب 

                                                           
 .87ػ مقاصد الشريعة اإلسبلمية، ابف عاشكر، ص1
 .256ػ المقاصد العامة لمشريعة اإلسبلمية، يكسؼ العالـ، ص2
 .545ص 2، القامكس المحيط، الفيركز أبادم، ج557ص 5ابف منظكر ج ػ أنظر> لساف العرب،3
 .::8ػ أنظر> المعجـ الكسيط، الطبراني، ص4
 5;2ص 9ػ المصباح المنير، الفيكمي،ج5
 .749ص 4ػ البرىاف في أصكؿ الفقو، الجكيني، ج6
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مقاصدىـ، لكننا نعني المنفعة كدفع المضرة مقاصد الخمؽ كصبلح الخمؽ في تحصيؿ 
بالمصمحة> المحافظة عمى مقصكد الشرع كمقصكد الشرع مف الخمؽ خمسة> كىك أف 
يحفظ عمييـ دينيـ كنفسيـ كعقميـ كنسميـ كماليـ، ككؿ ما يتضمف حفظ ىذه األصكؿ 

 .1الخمسة فيك مصمحة، ككؿ ما يفكت ىذه األصكؿ فيك مفسدة كدفعيا مصمحة"
عمى الرغـ مف حديثو عف المصمحة إال أنو لـ يحدد ليا كيبلحظ أف اإلماـ الشاطبي 

تعريفا دقيقا، بؿ أشار إلى أف المصالح الحقة ىي التي تسعد المكمؼ في الداريف، فقاؿ>" 
المصالح المجتمبة شرعا كالمفاسد المستدفعة إنما تعتبر مف حيث تقاـ الحياة الدنيا لمحياة 

 .2صالحيا العادية أك درء مفاسدىا العادية"األخرل، ال مف حيث أىكاء النفكس في جمب م
أما المصمحة عند المعاصريف فقد قاؿ ابف عاشكر>" شريعة اإلسبلـ جاءت لما فيو 
صبلح البشر في العاجؿ كاآلجؿ أم في حاضر األمكر كعكاقبيا، كليس المراد 

جعميا ا  باآلجػؤلمكر اآلخرة، ألف الشرائع ال تحدد لمناس سيرىـ في اآلخرة، كلكف اآلخرة
 .3جزاء عمى األحكاؿ التي كانكا عمييا في الدنيا"

 ػػػ تعريؼ المفسدة في االصطالح2
فالمفسدة> ىي الكصؼ الذم يترتب عمى شرع الحكـ عنده مصمحة أك ما دؿ الشرع 

 .4عمى إلغائو نكعا أك جنسا، كاألصؿ فييا> الرفع بعد الكقكع كالدفع كالدرء حاؿ التكقع
لمصالح المجتمبة شرعا كالمفاسد المستدفعة إنما تعتبر مف حيث تقاـ قاؿ الشاطبي>"ا

الحياة الدنيا لمحياة األخرل، ال مف حيث أىكاء النفكس في جمب مصالحيا العادية أك درء 
 .5مفاسدىا العادية"

 
 

                                                           
 .2:0ص 2ػ المستصفى في أصكؿ الفقو، الغزالي، ج1
 .59ص 4ػ المكافقات، الشاطبي، ج2
 .20ػ مقاصد الشريعة، ابف عاشكر، ص 3
 .87ػ األماـ في مقاصد رب األناـ، األخضرم األخضر، ص4
 .59ص 4ػ المكافقات، الشاطبي، ج5
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 الفرع الثاني: المصمحة كالمفسدة عند اإلماـ ابف العربي
العباد، فيك يرل أف مراعاة المصالح دليؿ لقد كاف اإلماـ حريصا عمى تحقيؽ مصالح 

عمى فيـ التشريع، كأف مف لـ يحكـ المصمحة لـ يفيـ الشريعة فيما صحيحا، فالمصمحة 
عنده أحد أركاف الفقو، ككؿ فقيو أىمؿ المصالح فميس بفقيو، كالدليؿ عمى اعتباره لقاعدة 

ليبل مف األدلة الشرعية جمب المصالح ىك تكسعو في األخذ باألدلة، كاعتباره المصمحة د
 .1قاؿ>" ألف المصمحة أصؿ"

كقد أشار إلييا أثناء حديثو عف القكاعد العشر في باب العقكد، قاؿ>" القاعدة العاشرة> 
التي أشرنا إلييا قبؿ ىذا، كقد اتفؽ عمى اعتبارىا في  المقاصد كالمصالحفي بسط 

 .2"ستصالحا لمخمؽاالجممة، كألجميا كضع ا الحدكد كالزكاجر في األرض 
كما أشار إلييا في حديثو عف األصكؿ التي تقـك عمييا مسائؿ البيكع، فقاؿ>" أربعة 

، كىك في كؿ معنى قاـ بو قانكف أحدىما المصمحةمف الحديث كاثنيف مف المعنى، 
 . 3الشريعة كحصمت بو المنفعة العامة في الخميقة"

ي قد سبؽ كثيرا مف عمماء األصكؿ كعند النظر كالتدقيؽ نجد أف اإلماـ ابف العرب
الذيف عبركا عف المصمحة بجمب المنافع، بؿ عدىا مف أصكؿ االستدالؿ التي يعتمد 
عمييا فقاؿ>" فأصكؿ األحكاـ خمسة منيا أربعة متفؽ عمييا مف األمة، الكتاب كالسنة 

فرد بو كاإلجماع كالنظر كاالجتياد فيذه األربعة، كالمصمحة كىك األصؿ الخامس الذم ان
 ، كاألمثمة اآلتية تكضح ذلؾ>4مالؾ دكنيـ، كلقد كفؽ فيو مف بينيـ"

، قاؿ>" المسألة مف المصالح التي انفرد بيا مالؾ دكف ػػػ ما جاء في طالؽ المريض1
سائر العمماء فإنو رد طبلؽ المريض عميو تيمة لو في أف يككف قصد الفرار مف الميراث 

كقطع الحقكؽ ال يمكف منيا  المصمحػة أصػؿكخالفو سائر الفقياء، كالحؽ لو ألف 
 .5بالظنكف"

                                                           
 .;96ص 4ػ القبس، ابف العربي، ج1
 .9:8ص 4ػ المصدر نفسو، ج2
 .05:ص 4ػ المصدر نفسو، ج3
 .8:5ص 4ػ القبس، ابف العربي، ج4
 .;96ص 4ػ القبس، ابف العربي ، ج5
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نما المعكؿ في ذلؾ عمى ػػػ ما جاء في التصرؼ بالغنيمة قبؿ القسمة2 ، قاؿ>" كا 
، فإف المسمميف يدخمكف ببلد العدك فتطرأ الحاجة كتعرض الفاقة، فمك قسمت المصمحة

ف ذلؾ فسادا في القضية كخرما في الحاؿ، كلك منع الناس الغنيمة قبؿ التحصيؿ لكا
األكؿ منيا حتى تقع المقاسـ ألضر ذلؾ بيـ، فجكز األكؿ بالمعركؼ كىذا مف دالئؿ 

 .1كأحكاميا"المصمحة 
قاؿ>" كالدليؿ عمى صحة ما صار إليو مالؾ، مف  ػػػ ما جاء في قتؿ الجماعة بالكاحد،3

انفراده في تعكيمو عمييا كاختصاصو بيا دكف سائر العمماء اتفاؽ أرباب الحؿ كالعقد عمى 
، كقد قتؿ عمر نفرا كاستصالحا لحاليـأف الجماعة يقتمكف بالكاحد قصاصا استباقا لمباقيف 

 .2بكاحد قتمكه غيمة"
ث عف المصالح كيقصد بيا المقاصد، كىذا الرتباط إف ابف العربي كثيرا ما يتحد

،...كقد اتفقت األمة المقاصد كالمصالحالمصطمحيف ببعضيما كقكلو>" قكاعد في بسط 
فيي أيضا مما انفرد بو  المقاصد كالمصالح، أك قكلو>" كأما 3عمى اعتبارىا في الجممة"

 ، كىذا لعدـ كضكح فكرة المقاصد في ذلؾ العصر.4اإلماـ مالؾ"
كما عبر عف ذلؾ بالنفع كالضرر في أكثر مف مكضع، مف ذلؾ قكلو>" أعمـ أف النفع 

 .5عند أىؿ السنة كؿ لذة ال يتعقبيا عقاب، كأما الضرر فكؿ ألـ ال نفع يكازيو"
ىك األلـ الذم ال نفع يكازيو أك يربى عميو، كليذا لـ  الضرركقكلو>" كقد تقدـ أف 

العبادات الشاقة بالضرر، لما في ذلؾ مف النفع يكصؼ شرب األدكية الكريية كألف 
 .6المكازم لو"

ف لـ يكف لو تعبير دقيؽ عف المفسدة فإنو عبر عنيا بما يترتب  فاإلماـ ابف العربي كا 
 عمى المصالح كالمفاسد مف آثار سكاء كانت منافع أـ مضار.

                                                           
 .808ص 4ػ المصدر نفسو، ج1
 .05:ص 4ػ المصدر نفسو، ج2
 .05:ص 4ػ المصدر نفسو، ج3
 .9:8ص 4ػ المصدر نفسو، ج4
 .44ػ المصدر نفسو ، ص5
 .52ػ األحكاـ الصغرل، ابف العربي، ص6
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شارع بو، ألف كىكذا فإننا نمحظ بأف اإلماـ راعى اطراد المصالح في في كؿ ما أمر ال
ف لـ يدركيا المكمؼ، كما راعى اطراد  أمر الشارع بالشيء فيو مصمحة محققة قطعا كا 
ف لـ يدرؾ معناىا المكمؼ.  المفاسد في كؿ ما نيى عنو، ألف كؿ منيي عنو فيو مضرة كا 

كىذا ما أكده الذيف أتكا مف بعده فاإلماـ الشاطبي يقكؿ>" المفيـك مف كضع الشارع أف 
 .1المعصية تعظـ بحسب عظـ المصمحة أك المفسدة الناشئة عنيا" الطاعة أك

 الفرع الثالث: مشركعية جمب المصالح كدرء المفاسد
إف الشريعة الغراء السمحة راعت مصالح الخمؽ في الداريف، كاعتبرت أف كؿ أحكاميا 

ية إنما قامت عمى أساس ىذه القاعدة التي اعتمدىا عمماء األمة في اجتياداتيـ الفقي
 كتنزيؿ األحكاـ المبنية عمى الرخص الشرعية كالتخفيفات المرعية.

كعند تتبعنا لما أكرده اإلماـ كجدناه يستدؿ عمى مشركعية ىذه القاعدة العظيمة 
 بالقرآف كالسنة كعمؿ الصحابة كتشريع كثير مف الرخص كالتخفيفات كاالستثناء لمضركرة.

 أكال :األدلة المتفؽ عمييا
 الكريـ أ: مف القرآف

القرآف الكريـ ىك دستكر الحياة، قاؿ ابف العربي>" كتاب ا ىك دستكر الشرائع كمنبع 
األحكاـ التي طمب إلى المسمميف أف يعممكا بيا، ففيو الحبلؿ كالحراـ كاألمر كالنيي، كىك 

، كمف اآليات التي أشار فييا إلى 2معيف اآلداب كاألخبلؽ، ليككف مصدر سعادتيـ"
 ىذه القاعدة، نذكر ما يمي>اعتبار 

      >﴿ػػػ ما جاء في تفسير قكلو تعالى1

          

     ﴾3 يضاح كاؼ ، قاؿ>" ىذه اآلية بياف شاؼ كا 
في أف القكؿ ال يككف إال بالعمؿ، كأنو ال معنى لقكؿ المؤمف> سمعت كأطعت ما لـ يظير 
قكلو بامتثاؿ فعمو، فأما إذا قصر في األكامر فمـ يأتيا كاعتمد النكاىي باقتحاميا فأم سمع 

                                                           
 .:;4 4ػ المكافقات، الشاطبي، ج1
 .7ص 2ػ أحكاـ القرآف، ابف العربي، ج2
 .42 ػ40ػ سكرة األنفاؿ، اآلية3
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، ليس يريد بيا حياة المشاىدة  "1أك أم طاعة لو؟، كقكلو >"عنده؟ 
نما يريد بو حياة المعاني كالقمكب باإلفياـ بدعائو إياىـ إلى اإلسبلـ كالقرآف  كاألجساـ كا 
كالحؽ كالجياد كالطاعة كاأللفة، كقيؿ المراد بو لما يحييكـ في اآلخرة الحياة الدائمة في 

 .2عيـ المقيـ"الن
     >﴿ ػػػ ما جاء في تفسير قكلو تعالى2

           

          

 ﴾3 ،قاؿ>"في حقيقة الطاعة>كىي امتثاؿ األمر كما أف المعصية ضدىا،
 .4 عميو كسمـ"كىي مخالفة األمر، فمعنى ذلؾ امتثمكا أمر ا تعالى كأمر رسكلو صمى ا

       >﴿ ػػػ ما جاء في تفسير قكلو تعالى3

         

       ﴾5 <أف مراعاة ، قاؿ>" الجكاب
، كلك عمـ الجماعة أنيـ إذا قتمكا كاحدا لـ يقتمكا لتعاكف القاعدة أكلى مف مراعاة األلفاظ

األعداء عمى قتؿ أعدائيـ باالشتراؾ في قتميـ، كبمغكا األمؿ مف التشفي منيـ، كالشريعة 
 6الحمية كتعضد الحماية" تبطؿ

فيذه اآليات كما شابييا تكضح أف اإلماـ كظؼ القاعدة في كثير مف المسائؿ، كأنو 
كما  التحريـ المحقؽ أكلى مف المثقؿقدـ درء المفاسد عمى جمب المصالح، قاؿ>" كألف 

 .7لك أكره أف يطأ أختو فإنو يطأ األجنبية ألنيا تحؿ لو في كقت"
سيره لآليات إلى العمؿ المنكطة بالحكـ الشرعي كينبو إلييا، مثؿ كما كاف يشير في تف

     ذلؾ ما كرد في تفسير قكلو تعالى>﴿ 

                                                           
  45ػ سكرة األنفاؿ، اآلية1
 .;;4ص 4ػ أحكاـ القرآف، ابف العربي، ج2
 .;7ػ سكرة النساء، اآلية3
 :68ص 2ػ أحكاـ القرآف، ابف العربي، ج4
 .:29ػ سكرة البقرة، اآلية5
 .4;ص 2ػ أحكاـ القرآف، ابف العربي، ج6
 .54ػ األحكاـ الصغرل، ابف العربي، ص7
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 ﴾1 قاؿ>" المعنى الجامع بينيما أف العمة التي ألجميا منع اليتيـ مف ،
ذا  مالو ىي خػكؼ التمؼ عميو بغرارتو كسفيو، فما دامت العمة مستمرة ال يرتفع الحكـ كا 

 .2زالت العمة زاؿ الحكـ"
لعربي كثيرا ما ينبو عمى كجكد المقصد في الحكـ بناء عمى كىكذا كما رأينا فإف ابف ا

 عمتو أك السبب الباعث عمى تشريعو.
 ب: مف السنة النبكية

لقد ارتكز اإلماـ عمى اعتبار ىذه القاعدة مف السنة النبكية مف خبلؿ تكظيؼ 
الحديث>" ال ضرر كال ضرار"، الذم يعتبر األصؿ في جمب المصالح كدفع المفاسد، 

    كقد حث ا عمى الخير فقاؿ>﴿  قاؿ>"

         

           

   ﴾3"4، كأمر بالكؼ عف الشر فقاؿ> ال ضرر كال ضرار، 
كقاؿ>" كقد تقدـ أف الضرر ىك األلـ الذم ال نفع يكازيو أك يربى عميو، كما لـ 

بالضرر، لما في ذلؾ مف النفع المكازم يكصؼ شرب األدكية الكريية كال العبادات الشاقة 
، كعمى ىذا األساس رتب المفاسد فيما بينيا كقدـ ما فيو أىكف الضرريف أك 5لو"

المفسدتيف، قاؿ>" إذا كاف الحاصر كافرا لـ يجز قتالو كال دفع جعؿ لو عمى الترؾ، فإف 
دفع أعظـ كاف مسمما لـ يجز قتالو، فإف طمب شيئا كيتخمى دفع إليو لما فيو مف 

 .6الضرريف كىك القتاؿ بأيسرىما كىك الجعؿ"

                                                           
 .4ػ سكرة النساء، اآلية 1
 .;50ص 2ػ أحكاـ القرآف، ابف العربي،ج2
 .99ػ سكرة الحج، اآلية 3
 .298ػ األحكاـ الصغرل، ابف العربي، ص4
 .52ػ المصدر نفسو، ص 5
 .74ػ المصدر نفسو ، ص6
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كما أشار ليذه القاعدة عند حديثو عف النجكل كما ينجر عنيا مف مفاسد، كأف 
الضرر مدفكع شرعا، فقاؿ>" ثبت أف رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ قاؿ>) ال يتناجى 

، كأف دفع 2منكع"، كال شؾ أف ذلؾ ضرر، كالضرر م1اثناف دكف كاحد فإف ذلؾ يحزنو(
المفسدة مقدـ عمى جمب المصمحة، يقكؿ في مسألة الخركج عف األمير الظالـ>" فإف 
فساد ذات البيف، فالصبر  ذىاب لؤلمف كا  الخركج عمى مف ال يستحؽ األمر إباحة لمدماء كا 

 .3عمى ضرره أكلى مف التعرض ليذا الفساد كمو"
ككجو ذلؾ أف ىذا ماؿ لغيره فيك  كما نبو إلى أف الضركرات تقدر بقدرىا، فقاؿ>"

ممنكع منو لحؽ ا كلحؽ مالكو، فميس لو منو إال ما يرد جكعو كال يزيد عف ذلؾ شيء، 
كأما الميتة فإنيا ممنكعة لحؽ ا تعالى كحقكقو تعالى إذا استبيحت لمضركرة تجاكزت 

ذا بمغت الرخصة فييا مكضع الضركرة كحقكؽ اآلدمييف ال تتجاكز مكاضع الضركرة،  كا 
الضركرة إلى استباحة الميتة لـز صاحب الثمر كالزرع أف يعطيو منو ما يرد رمقو، إف لـ 
يكف عنده ثمف أك بيعو منو إف كاف عنده ثمف، فإذا أخذ بقدر ذلؾ فقد تعمؽ بو حقو ككاف 

، كقاؿ>" كىك أف كؿ ما دعت الضركرة إليو مف المحظكر فإنو 4مباحا لو مف الكجييف"
 .5عتبار عمى حسب الحاجة كبقدر الضركرة"ساقط اال

إف ابف العربي يجعؿ مف السنة النبكية أصبل مف أصكؿ التشريع التي تستمد منو 
األحكاـ، كتعمـ منو المقاصد كالحكـ كالبكاعث فما جاء بو رسكؿ ا فيك رحمة لمعالميف، 

الديف كالخركج عف كليذا احتج عمى مف أنكر العمؿ بالخبر الكاحد كاتيمو باالبتداع في 
الجماعة، قاؿ>" في ىذا دليؿ عمى أنو يقبؿ خبر الكاحد فيما يفتقر إليو المرء كيحتاج إلى 

 .6اطبلعو مف حاجاتو الدينية كالدنيكية، فيركب عميو األحكاـ كيربط بو الحبلؿ كالحراـ"
 

                                                           
، كمسمـ كتاب السبلـ، باب 7:26ػ أخرجو> البخارم كتاب االستئذاف، باب ال يتناجى اثناف دكف الثالث، حديث رقـ 1

 .6074مناجاة اثنيف دكف الثالث، حديث رقـ تحريـ 
 .286ػ األحكاـ الصغرل، ابف العربي، ص2
 .8;4ص 4ػ القبس، ابف العربي، ج3
 .542ص7ػ المسالؾ، ابف العربي،ج4
 .99ص 4ػ المصدر نفسو، ج5
 .7:8ص 4ػ أحكاـ القرآف، ابف العربي، ج6
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 ج: مف اإلجماع
مذىب، كقد اإلجماع مصدر مف مصادر التشريع كأصؿ مف أصكؿ االستدالؿ في ال

استند إليو ابف العربي في كثير مف المسائؿ كاألحكاـ الفقيية، التي بثت في كتبو، مف 
  ذلؾ ما جاء في إثبات عدة األمة عند تفسيره لقكلو تعالى>﴿ 

            

           

      ﴾1،لكف القرآف  ، قاؿ>" ىذه اآلية عامة في كؿ مطمقة
خص منيا اآليسة كالصغيرة في سكرة الطبلؽ، كخص منيا التي لـ يدخؿ بيا، كعرضت 

 . 2ىا ىنا مسألة رابعة كىي األمة فإف عدتيا حيضتاف خرجت باإلجماع"
       كمنو ما كرد في تفسيره لقكلو تعالى>﴿ 

           

           

 ﴾3يع المسمميف عامة الذيف يعظمكف ا تعالى، كذلؾ ، قاؿ>" يقتضي أنيا لجم
حكميا بإجماع األمة عمى أف البقعة إذا عينت لمصبلة خرجت مف جممة األمبلؾ 

 .4المختصة بربيا فصارت عامة لجميع المسمميف بمنفعتيا كمسجديتيا"
 د: مف القياس

مصدر مف أكد ابف العربي أخذه بدليؿ القياس في مسائؿ عدة، كاستدؿ عمى أنو 
مصادر التشريع، قاؿ>" كدؿ ذلؾ عمى أف القياس أصؿ في الديف، أال ترل عثماف 
كأصحابو لجأكا إلى قياس الشبو عند عدـ النص كرأكا أف قصة براءة شبيية بقصة األنفاؿ 
فألحقكىا بيا فإذا كاف ا قد بيف دخكؿ القياس في تأليؼ القرآف فما ظنؾ بسائر 

 .5األحكاـ"

                                                           
 .:44ػ سكرة البقرة، اآلية 1
 .2:7ص 2جػ أحكاـ القرآف، ابف العربي،2
 .226ػ سكرة البقرة، اآلية 3
 .55ص 2ػ أحكاـ القرآف، ابف العربي، ج4
 .5;:ص 4ػ المصدر نفسو، ج5
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ف العربي أخذه بيذا األصؿ مف خبلؿ استداللو بو في كثير مف المكاضع كقد كضح اب
مع تذكره لمعمة كما يتعمؽ بيا، مف ذلؾ ما أكرده عند تأصيمو لقاعدة األصؿ في األشياء 
اإلباحة، قاؿ>" لـ تزؿ ىذه اآلية مخبكءة تحت أستار المعرفة حتى ىتكيا ا عز كجؿ 

س بيا في أف األصؿ في األشياء اإلباحة إال ما قاـ بفضمو لنا، كقد تعمؽ كثير مف النا
عميو دليؿ الحظر، كاغتر بعض المحققيف كتابعيـ عميو.... كبينا أنو ال حكـ لمعقؿ كأف 

، 1الحكـ لمشرع، كلكف ليس في ىذه اآلية في اإلباحة كدليميا مدخؿ كال يتعمؽ بيا محصؿ"
اإلباحة إال أنو يجعؿ الدليؿ ىك كالذم يفيـ مف كبلمو ىذا ىك أف األصؿ في األشياء 

الشرع كال مدخؿ لمعقؿ في ذلؾ، كىذا حرصا منو عمى حفظ النصكص مف التبلعب بيا 
 مف طرؼ أىؿ الزيغ كاألىكاء ممف ال يدرككف مقاصد التشريع كأسراره.

 ثانيا: أدلة الرأم االجتيادية
 أ: المصالح المرسمة كاالستحساف

كبالنصكص أف الشريعة اإلسبلمية قد اشتممت عمى  يقكؿ أبك زىرة>" ثبت باالستقراء
ف خفيت  مصالح الناس...، كأف ىذه المصمحة كاضحة بينة لذكم العقكؿ المستقيمة، كا 

 .2تمؾ المصمحة عمى البعض أك اختمفكا في شأنيا"
كالمذىب المالكي مف أكسع المذاىب أخذا بالمصالح المرسمة، يقكؿ ابف دقيؽ العيد>   

فيو أف لمالؾ ترجيحا عمى غيره مف الفقياء في ىذا النكع كيميو أحمد بف " الذم ال شؾ 
، 3حنبؿ، كال يكاد يخمك غيرىما عف اعتباره في الجممة كلكف ليذيف ترجيح في االستعماؿ"

فمممصمحة إذا في المذىب المالكي مكانة خاصة ألنو يرجع إلييا عند ما يترؾ القياس 
 ؿ مستقؿ.فتبنى عمييا كثير مف األحكاـ كأص

                                                           
 .25ص 2ػ أحكاـ القرآف، ابف العربي، ج1
 .:47ػ أصكؿ الفقو، أبك زىرة، ص2
 ز464ػ إرشاد الفحكؿ،الشككاني ، ص3
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لقد عرؼ ابف العربي االستحساف فقاؿ>" االستحساف عندنا كعند الحنفية ىك العمؿ 
، فاالستحساف ىك ترجيح مصمحة جزئية عمى حكـ القياس، كيشمؿ ىذا 1بأقكل الدليميف"

 المصالح المرسمة كىي التي يككف األخذ بيا محققا لمصمحة كدافعا لمفسدة .
إلى ما قصده الشارع في الجممة دكف ميؿ أك تشيي فاالستحساف مقتضاه ىك الرجكع 

خاصة في المسائؿ التي يؤدم فييا العمؿ بالقياس إلى تفكيت مصمحة أك جمب مفسدة 
كىذا ليس مف خصائص الشريعة السمحة التي تعبدنا ا بيا، قاؿ أبك زىرة عف اإلماـ 

دىا إلى مصالح مالؾ>" نظر في الشريعة نظرة كمية فكجدىا تتجو في لبيا كفي مقص
 .2الناس كدفع المضار"

كلقد حصر اإلماـ ابف العربي االستحساف في أنكاع عددىا فقاؿ>" كقد تتبعناه في 
مذىبنا، كألفيناه أيضا مقسما أقساما> منو ترؾ الدليؿ لمعرؼ، كمنو ترؾ الدليؿ لممصمحة، 

يثارا كمنو ترؾ الدليؿ إلجماع أىؿ المدينة، كمنو ترؾ الدليؿ في اليسير لر  فع المشقة، كا 
 .   3لتكسعة عمى الخمؽ"

كعميو فإف اإلماـ ابف العربي بتمسكو بأصؿ المصمحة كاالستحساف كالعمؿ بيما لـ 
نما إلى ما عمـ مف قصد الشارع في الجممة،  يكف بمجرد االلتفات إلى اليكل كالتشيي ، كا 

ا يراه مف تحقيؽ مصالح ، كلم4أم االلتفات إلى المصمحة كالعدؿ كما قاؿ ابف رشد الحفيد
الناس العامة التي قررتيا النصكص ك مقررات التشريع كأىدافو العامة، قاؿ>" كاستحسف 
مالؾ التخصيص بالمصمحة كخصص مع ذلؾ العمة إذا كرد عمييا النقض، كلـ ير 
الشافعي لعمة الشرع تخصيصا، كما فيـ الشريعة مف لـ يحكـ بالمصمحة كال رأل 

  .  5تخصيص العمة"

                                                           
 .:49ص 4ػ أحكاـ القرآف، ابف العربي، ج1
 .505زىرة، ص ػ اإلماـ مالؾ، أبك2
 ، تحقيؽ> حسيف التاكيؿ، دار الحديث الحسينية، الرباط.499ػ المحصكؿ في أصكؿ الفقو، ابف العربيػ ص 3
 ، دار الفكر، بيركت.260ص 4ػ بداية المجتيد كنياية المقتصد، ابف رشد الحفيد، ج4
 .479ػ األحكاـ الصغرل، ابف العربي، ص5
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كقد استدؿ باالستحساف باعتباره استثناء مف المصمحة المقطكع بيا المبنية عمى اليسر 
 كرفع الحرج، كاألمثمة المبينة ليذا المعنى مبثكثة في ثنايا كتبو، منيا>

قاؿ>" كأما السمـ في المبف كالرطب فيي ػػػػ ما جاء في استثناء بعض مسائؿ السمـ ، 1
   .1"قاعدة المصمحةة عمى مسألة اجتمع عمييا، كىي مبني

لكف عمماءنا سامحكا في العجيف ػػػػ ما جاء في بيع العجيف بالعجيف استثناء، قاؿ:" 2
 .2مستثنى مف القاعدة لمحاجة إليو"بالعجيف ليسارتو كخفة أمره، كأنو 

، قاؿ>" إال أف مالكا دكف فقياء ػػػػ ما أكرده عند حديثو عف إرضاع المرأة الشريفة3
استثنى الحسيبة فقاؿ ال يمزميا إرضاعو فأخرجيا مف اآلية كخصيا بأصؿ مف األمصار 

 .3" العمؿ بالمصمحةأصكؿ الفقو كىك 
، ألف بقاء الزكجة تنتظر ضرر أصميا المصمحة، قاؿ>" ػػػ ما جاء في مسألة المفقكد4

 .4بيا، كأف استعجاؿ عمى الطالب قبؿ االستناء بو ضرر عميو"
المصالح كىذا مف فقيو كحسف تعاممو مع النصكص، كفيمو كما كاف يرتب بيف 

لمكاقع، يؤكد ىذا بقكلو>" كلـ ينتبيكا إلى فقو عظيـ كىك أف ىذا الرجؿ ازدحمت عميو جية 
الحاجة كجية الكفارة فقدـ األىـ كىك االقتيات كبقيت الكفارة في زمنو إلى حيف القدرة 

 .5"حسب ما أكجبيا رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ
إف ابف العربي أخذ بقاعدة االستحساف باعتبارىا قاعدة مقاصدية مستندة إلى أصؿ 
قطعي كىك اعتبار المصالح الراجعة إلى كميات الشريعة المبتية عمى اليسر كرفع الحرج، 
لذا استدؿ بأف أبا بكر الصديؽ رضي ا عنو أخذ المصمحة ضابطا لمعمؿ بمقتضى 

 اعتبار الحاجة في تجكيز الممنكع. االستحساف لمكصكؿ إلى كجكب
 

                                                           
 .490ص 5ػ القبس، ابف العربي، ج1
 .459ص 5لمصدر نفسو، جػ ا2
 .408ص 2ػ أحكاـ القرآف، ابف العربي،ج3
 .975ص 4ػ القبس، ابف العربي،ج4
 .    265ص 4ػ المصدر نفسو، ج5
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 ب: العرؼ كالعادة
قاؿ ابف العربي>" كما جرل بو العرؼ فيك كالشرط حسبما بيناه في أصكؿ الفقو مف 

 .1أف العرؼ كالعادة أصؿ مف أصكؿ الشريعة يقضى بو في األحكاـ"
كقاؿ ابف العربي>" إف العرؼ ينبني عميو أكثر مسائؿ الشرع كأف العادة إذا جرت      

، كقاؿ فيو 2أكسبت عمما كرفعت جيبل كىكنت صعبا، كىي أصؿ مف أصكؿ مالؾ"
 .3أيضا>" كالعرؼ عندنا أصؿ مف أصكؿ الممة، كدليؿ مف جممة األدلة"

ة باعتبار أنو قاعدة كمية، ثـ لقد اعتبر اإلماـ العرؼ قاعدة مصمحية مقاصدي     
باعتبار جزئياتو المندرجة تحتو، كبنى عمى ذلؾ كثيرا مف استدالالتو الفقيية التي راعى 

 فييا العرؼ كأصؿ، كمف أمثمة ذلؾ>

كأما حديث العرايا فإف صادمتو قاعدة الربا عضدتو قاعدة  ػػػ ما جاء في العرايا، قاؿ:"1
 . 4المعركؼ"

نما المعكؿ عميو في ذلؾ المصمحة، كلك  ث أكؼء القدكر، قاؿ:"ػػػ ما داء في حدي2 كا 
منع أساس األكؿ منيا لكاف ذلؾ فسادا لمقضية، كخرما في الحاؿ، فجكز األكؿ بالمعركؼ 

 . 5كىذا مف دالئؿ المصمحة التي انفرد بيا مالؾ"
ؿ>"كىذا يفيد ، قاػػػ ما أكرده في مسألة تقدير نفقة المرأة المطمقة إذا كاف زكجيا معسرا3

نما تقدر عادة بحسب الحالة مف المنفؽ كالحالة مف المنفؽ  أف النفقة ليست مقدرة شرعا كا 
نما أحالو ا  عميو، فتقدر باالجتياد عمى مجرل العادة، قد بينا أنو ليس لو تقدير شرعي كا 

 .6سبحانو عمى العادة كىي دليؿ أصكلي بني عمو األحكاـ "
العرؼ فيو رفع لمحرج عف المكمفيف كتيسير عمييـ في إف بناء األحكاـ عمى 

معامبلتيـ كأقضيتيـ، ألف ما اعتادكه في معاشيـ كما جبمت عميو فطرتيـ يككف أبعد عف 
الحرج كأقرب إلى التيسير، كىذا مطمكب شرعا، إال ما كاف مخالفا لمشرع فبل اعتداد بو، 

                                                           
 .2:64ص 6ػ القبس، ابف العربي ، ج1
 ::9ص 4ػ القبس، ابف العربي ، ج2
 .467ص 5ػ المصدر نفسو، ج3
 .:44ص 5ػ المصدر نفسو، ج4
 456ص 4ػ المصدر نفسو، ج5
 .2:60ص 6ػ المصدر نفسو، ج6
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المصالح لـز القطع بأنو ال بد مف قاؿ الشاطبي>" كلما قطعنا بأف الشارع جاء باعتبار 
اعتباره في العكائد، ألنو إذا كاف التشريع عمى كزف كاحد دؿ عمى جرياف المصالح عمى 
ذلؾ، ألف أصؿ التشريع سبب المصالح كالتشريع دائـ كما تقدـ فالمصالح كذلؾ، كىك 

 .1معنى اعتباره لمعادات في التشريع"
النص بالعرؼ كما في قكلو>" كمف غريب بؿ إف ابف العربي يذىب إلى حد تخصيص 

دليؿ الخطاب أف البارم تعالى قد يخص الكصؼ بالذكر لمتنبيو، كقد يخصو بالعرؼ كقد 
، كقكلو>" كالصحيح اعتبار الخارج كالمخرج المعتاديف كعمى ذلؾ 2يخصو باتفاؽ الحاؿ،"

ر مدة النفاس حيث ، كما ذكره في اعتبا3تدؿ اآلية ألنيا جارية عمى العادة فتحمؿ عمييا"
قاؿ>" كالذم نقكؿ بو أنو ليس لو حد ألنو تختمؼ الدماء باختبلؼ الطبائع كالخمقة، كليس 

 .4يستكم النساء في ذلؾ "
 ج: الذرائع كاعتبار المآؿ

الذرائع ىي كؿ عمؿ ظاىر اإلباحة يتكصؿ بو إلى محظكر، كىك أصؿ مف أصكؿ 
ر مف المسائؿ الفقيية منيا ما أكرده في االستدالؿ عند ابف العربي، كقد حكمو في كثي

مسألة تحريـ الطيب كالزينة عمى المرأة المعتدة ألف ذلؾ مف دكاعي النكاح كمفضية إليو، 
قاؿ>" اعممكا كفقكـ ا أف المقصكد بيذه العدة براءة الرحـ مف ماء الزكج، فامتناع النكاح 

د النكاح إنما ىك الستحالة كجكده إنما ىك ألجؿ الماء الكاجب صيانتو أكال، كامتناع عق
 .5شرعا عمى محؿ ال يفيد مقصكده فيو كىك الحؿ"

ككما تكجد ذرائع محظكرة شرعا تكجد ذرائع مباحة كقد مثؿ لذلؾ بمسألة التعريض 
بالخطبة لممعتدة، فقاؿ>" كىذا التعريض مف الذرائع المباحة، إذ ليس كؿ ذريعة محظكرا، 

نما يختص بالحظر الذريعة  في باب الربا لقكؿ عمر رضي ا عنو فدعكا الربا كا 
 .6كالريبة،ككؿ ذريعة ريبة كذلؾ لعظـ حرمة الربا كشدة الكعيد فيو مف ا تعالى"

                                                           
 .4:9ص 4ػ المكافقات، الشاطبي، ج1
 .704ص 2ػ أحكاـ القرآف، ابف العربي، 2
 .70ص 4ػ المسالؾ، ابف العربي، ج3
 .4:0ص 4ػ المصدر نفسو، ج4
 .422ص2ػ أحكاـ القرآف، ابف العربي، ج5
 .425ص 2ػ أحكاـ القرآف، ابف العربي، ج6



 أبي بكر ابف العربي الفكر المقاصدم عند اإلماـ

 

058 
 

إف العمؿ بأصؿ سد الذرائع فيو حماية لممقاصد، فالشريعة مبنية عمى رعاية جمب 
فاسد أيضا كاف ىذا المصالح كدرء المفاسد، كلما كاف أصؿ الذرائع مبنيا عمى سد الم

التبلـز بينيما دافعا قكيا لئلماـ ابف العربي في إعماؿ ىذا األصؿ في كثير مف المسائؿ، 
ألنو لما كاف مقصكد الشريعة ىك إقامة مصالح المكمؼ، كاف كؿ ما يؤدم إلى تمؾ 

 الذرائع كاألسباب لو حكـ المقصد األصمي كىك طمب المصمحة كدفع المفسدة.
 تشريع الرخص كالتخفيفاتالفرع الرابع: 

ف قاعدة التيسير في  الرخص الشرعية فضؿ مف ا تعالى عمى عباده المكمفيف، كا 
الديف كرفع الحرج مف القكاعد األساسية في الشريعة، بؿ يصح أف تسمى دليبل ألف رفع 
الحرج مطمكب شرعا، كأف كثيرا مف األحكاـ ارتكزت عميو سكاء كاف ذلؾ بناء عمى 

ـ عمى الدليؿ، كلذا صح التعميؿ بيا، قاؿ>" كعمى ىذا السبيؿ تككف السنة سمحة القاعدة أ
 ، مف ىنا قاـ بتكظيفو في كثير مف المسائؿ منيا>1كيككف الديف رافعا لمحرج"

، قاؿ>" الثاني> عدـ إمكاف ػػػ ما جاء في مسألة استقباؿ القبمة في قضاء الحاجة1
 .2الغالب عنو فسمحت الشريعة في يسره رفعا لمحرج"االحتراز منو فإف البػدف ال يخمكا في 

كقاؿ أيضا>" كىاىنا دليؿ قكم يكقؼ ىذا الحكـ عمى الصحراء كىك أف الناس لك 
كمفكا ذلؾ في البنياف لحرجكا كما استطاعكا، كالمفظ العاـ ال يتناكؿ مكضع المشقة كال 

 .3يتعمؽ بما فيو حرج ككمفة"
ا أصاب البكؿ ثكب أحدىـ قرضو بالمقراض كقاؿ>" كاف مف سمؼ مف األمـ إذ 

 .4فكرمنا ا كشرفنا فرفع عنا ىذه المشقة باآلية"
>" الرخصة ال تككف إال عند الحاجة، كذلؾ عدـ ػػػ ما كرد عنو في مسألة نكاح األمة2

ف لـ يكف ضركرة فيك حاجة قرنت برخصة"  .5الطكؿ كخكؼ الزنا،... ,عف ذلؾ كا 

                                                           
 .6;2ص 4ػ المسالؾ، ابف العربي، ج1
 .8;4ص 4ػ المسالؾ، ابف العربي ، ج2
 .:55ص 5ػ المسالؾ، ابف العربي ، ج3
 .2;ػ األحكاـ الصغرل، ابف العربي، ص4
 .:24ػ المسالؾ، ابف العربي، ص5
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ي عف الصبلة بالياجرة>" ىذا كقت أنشأتو الحاجة كرخصت فيو كقاؿ في مسألة الني     
 .1الشريعة رفعا لممشقة كليس لو تحديد في الشريعة إال ما كرد في الحديث"

، قاؿ>" كالخؼ ىك قشر مف جمد مخركز ػػػ ما أكرده في مسألة المسح عمى الخفيف3
الرخصة كيككف بدال  يككف عمى الرجؿ يمكف متابعة المشي عميو فيذا ىك الذم تتعمؽ بو

عف الرجميف، كيعتبر في لبسيا الحاجة دكف الرفاىية، فإف لبسيا لمرفاىية لـ يجز المسح 
 . 2عمييا ألف الرخصة مكقكفة عمى الحاجة تجكز بجكازىا كتمنع بعدميا"

، قاؿ>" كقد نيى ػػػ ما كرد عنو في مسألة النيي عف الصالة  بعد العصر كبعد الصبح4
ا عميو كسمـ عف الصبلة في تمؾ الساعة ألنيا ساعات كثيرة دكف كقت  رسكؿ ا صمى

االستكاء، إذ كقت االستكاء ال يتعمؽ بو تكميؼ ألنو ال يعمـ إال بالترصد ككضع القمـ عمى 
األرض كافتقاده في كؿ كقت، كذلؾ حرج عظيـ ال يرد بو تكميؼ بؿ قد كرد الخبر برفع 

 .3الحرج كالكمفة في الديف"
، قاؿ>" كالحكمة في أف جعؿ مكقكفا عمى التخميف أف ػػػ كمنو ما كرد في بياف األكقات5

الظؿ بالنيار عبلمة معاينة فعمؽ النظر بيا كليس بالميؿ عبلمة معاينة، كال يكمؼ الو 
 .4نفسا إال كسعيا فككمكا إلى التقدير كعذركا في التقصير"

افقة لمقصد الشرع، كأال يتمادل فبيف ىنا ضابط اعتبار الرخص كىك أف تككف مك 
المكمؼ في األخذ بالرخص، فبل تؤخذ إال عند الضركرة، كلذا عقب في مسألة اإلكراه 
ف كاف باإلكراه جائز عند العمماء فإف مف صبر عمى الببلء كلـ يفتتف  بقكلو>" كالكفر كا 

نما كقع  اإلذف حتى قتؿ فإنو شييد، كعميو تدؿ آثار الشريعة التي يطكؿ سردىا، كا 
بقاء عمييـ كلما في ىذه الشريعة مف السماحة كنفي الحرج  بالرخصة مف ا رفقا بالخمؽ كا 

 .5ككضع اإلصر"

                                                           
 .672ص 2ػ المصدر نفسو، ج1
 .:26ص 4ػ المصدر نفسو، ج2
 .50ص 4ػ القبس، ابف العربي، ج3
 .5:8ص 2ػ المسالؾ، ابف العربي، ج4
 .2299ص 5اـ القرآف، ابف العربي، جػ أحك5
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كىكذا فإف ابف العربي يكضح فمسفة التشريع كمقصده مف اعتبار الرخص ، كىك أمر 
قا مستثنى تـ بناؤه عمى أعذار شرعية معتبرة، رفقا بالعباد كرحمة بيـ كرفعا لمحرج كتحقي

 لميسر كالتكسعة، بشركط مضبكطة.     
 المطمب الثالث: دكر العقؿ في تقدير المصالح

لقد مر بنا بأف اإلماـ ابف العربي مف القائميف بعدـ كقكع التعميؿ في العبادات كأف 
األصؿ فييا التكقؼ، كأنو نيى عف الخكض في ما ال يعقؿ معناه، غير أنو عند النظر 

يكضح كثيرا بأنو لـ ييمؿ دكر العقؿ في التعرؼ عمى مقاصد  فيما أكرده مف تعميبلت
التشريع، كليذا تارة يقكؿ بالتكقؼ عند حدكد الشرع كما في قكلو>" كنحف نقكؿ ال مدخؿ 

 .1لمعقؿ في األحكاـ فإف الشرع ىك الحاكـ عندنا كا أعمـ"
" كالحؽ أف غير أنو عند التتبع نجده يعطي دكرا لمعقؿ في إدراؾ المصالح،  يقكؿ>

ف  يقاؿ األقكاؿ المنصكص عمييا في الشرع فإف كقع التعبد بمفظيا لـ يجز تبديميا، كا 
تعبدنا بمعناىا جاز ذلؾ مما يؤدم إلى معناىا بشرط االجتياد مف العالـ العارؼ بالمعاني 

، فكأنو لحظ بأف ىناؾ بعض النصكص التي ال يمكف إدراؾ مقاصدىا إال بعد 2المتساكية"
 العقمي الدقيؽ، كىذا ال بد لو مف اجتياد مف أىمو.النظر 

كقاؿ مبينا دكر العقؿ>" كمف نظر في مقاطع الشريعة كقرائنيا لـ يستبعد المسح عمى 
 .3الخفيف لما في نزعيما مف المشقة"

كقاؿ في مسألة االجتماع عمى السرقة>" كال يخؼ عمى ذم لب أف ا إنما كضع ىذه 
ادع كزكاجر، فيـ ذلؾ الخمؽ مف نييو ا ليـ عميو، كتعريفيـ بو، العقكبات في األبداف رك 

كلذلؾ قمنا أف الجماعة إذا قتمكا الكاحد قتمكا بو، حفظا لقاعدة الدماء ليبل يستييف األعداء 
بالجماعة فيبمغكا غرضيـ مف التشفي كسقط عنيـ عقكبة القصاص، ىذا المعنى يقتضي 

                                                           
 .27ػ األحكاـ الصغرل، ابف العربي، ص1
 .:2ػ األحكاـ الصغرل، ابف العربي، ص2
 .270ص 2ػ القبس، ابف العربي، ج3
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ميعيـ حفظا لقاعدة األمكاؿ، ليبل يستعيف الفسقة عمى أف الجماعة إذا سرقكا حرزا يقطع ج
 . 1أخذ األمكاؿ باالشتراؾ رجاء سقكط القطع"

كبناء عمى ذلؾ ىؿ يمكف تقدير ىذه المصالح بالعقؿ كتفسيرىا مصمحيا، ثـ ىؿ 
 العبرة في النصكص األخذ بظكاىر األلفاظ أـ بمعانييا؟
 الفرع األكؿ: التفسير المصمحي لمنصكص الشرعية

يقصد بالتفسير المصمحي لمنصكص النظر كالبحث في مقاصد النصكص كالمصالح 
المتكخاة مف أحكاميا ثـ تفسيرىا تفسيرا مصمحيا يؤدم إلى استخراج معاني لـ تكف ظاىرة 

 في ذلؾ النص كفؽ ما ظير مف مقاصد جديدة. 
إف الحديث عف تفسير النصكص مصمحيا أك مقاصديا معناه استصحاب المجتيد 

ممعاني كالحكـ كاألسرار التي يمكف أف تتحقؽ مف النظر في النص، كىذا حتما سيككف ل
لو أثره في الفيـ كاالستنباط، فقد يؤدل ىذا العمؿ إلى تقييد مطمؽ أك تخصيص عاـ أك 

 صرؼ النص عف ظاىره أك غير ذلؾ مما تسفر عميو عممية االجتياد.
المصمحة التي كانت خفية في النص، كىنا يظير دكر العقؿ لدل المجتيد، فبو تقدر 

ثـ تفسر التفسير المصمحي بما يجمب المصمحة أك يدفع المفسدة، فابف العربي كاف يرل 
بأنو مف الضركرم تفسير بعض النصكص مصمحيا لمخركج مف الخبلؼ، لكف بضكابط 

 تحدد طبيعة ىذا التفسير المصمحي.
لنكع مف التفسير المصمحي كثيرا كالمتأمؿ في فكر ابف العربي يمكف أف يمحظ ىذا ا

 في استدالالتو الفقيية، مف ذلؾ>
قاؿ>" أمر رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ باإلبراد  ػػػ ما كرد في مسألة تأخير الصالة،1

كعمؿ ذلؾ بأف شدة الحر مف فيح جينـ، كلـ يأمر بتأخير الصبلة مف شدة البرد فبل يتعمؽ 
 .2بو حكـ التأخير"

                                                           
 .2050ص 5ػ القبس، ابف العربي، ج1
 .675ص 2ػ المسالؾ، ابف العربي، ج2
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، قاؿ>" تنبيو عمى مقصد> فأراد أف ضا ما كرد في بياف حكـ صالة الجماعةػػػ كمثمو أي2
يفيدؾ بأف الصبلة في جماعة ليست بفرض إذ لك كانت فرضا لما جاز أف يتخمؼ عنيا 

"  .1بأكؿ الثـك
، قاؿ>" كالذم نحققو أف الزكاة قد تقرر كجكبيا ػػػ ما كرد في كجكب الزكاة في العركض3

اس خمقا كثيرا يكتسبكف األمكاؿ كيعرؼ أنكاع المعامبلت كتنمى ليـ في العيف كنجد مف الن
بأنكاع التجارات، فمك سقطت عنيـ لكاف خمؽ كثير مف األغنياء يخرجكف مف ىذه العبادة 
كتذىب حقكؽ الفقراء...فاقتضت المصمحة العامة كاألمانة الكمية كحفظ الشريعة كمراعاة 

 .2ؿ إذا قصد بيا التجارة"الحقكؽ أف تؤخذ الزكاة مف ىذه األمكا
، قاؿ>" كضبط األمر فيو أنو ال ػػػ ػما كرد عنو في مسألة تصرؼ الراعي مع الرعية4

يحؿ أخذ ماؿ أحد إال لضركرة تعرض فيؤخذ ذلؾ جيرا ال سرا كينفؽ بالعدؿ ال 
 .3باالستئثار، كبرأم الجماعة ال باالستبداد بالرأم"

، قاؿ>" قاؿ سائر العمماء بظاىر الحديث ال يسعر ػػػ كما كرد عنو في مسألة التسعير5
عمى أحد كالحؽ التسعير كضبط األمر عمى قانكف ال تككف فيو مظممة عمى أحد، كما 
قالو النبي صمى ا عميو كسمـ حؽ كما فعمو حكـ، لكف عمى قـك صح ثباتيـ كاستسممكا 

 .4 أكسع كحكمو أمضى"إلى ربيـ، كأما قـك قصدكا أكؿ الناس كالتضييؽ عمييـ فباب ا
ففي شرحو لقكؿ مالؾ> باب فساد يدخؿ عمى ػػػ ما جاء في الخطبة عمى الخطبة، 6

قاؿ>" فيو إشارة إلى ما يقع بينيـ مف التقاطع كالشحناء التي فييا فساد ذات البيف،  5الناس
 .6فخصص مالؾ ىذا العمـك كحممو عمى بعض محتمبلتو بالمصمحة، كىك أصؿ تفرد بو"

، قاؿ>" إذا كاف الجالب لممبيع مف غير أىؿ البمد ػػػ كما كرد عنو في مسألة االحتكار7
فذلؾ الذم يبيع كيؼ يشاء ال يمنع منو كال يحجر عميو، كىذا مبني عمى قاعدة 

                                                           
 .695ص 2ػ المسالؾ، ابف العربي، ج1
 .:6ص 6العربي، جػ المسالؾ، ابف 2
 .24:5ص 5ػ أحكاـ القرآف، ابف العربي، ج3
 .76ص 8، كالعارضة، ابف العربي، ج4:0ص 5ػ القبس، ابف العربي، ج4
 .2257ػ أخرجو مالؾ في المكطأ، كتاب النكاح، باب ما جاء في الخطبة، حديث رقـ 5
 .:85ص 4ػ القبس، ابف العربي ، ج6
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المصمحة، فإف الجالب لك قيؿ لو كما يقاؿ لمرجؿ مف أىؿ السكؽ إما أف تبيع بسعرنا أك 
جمب كاستضر الناس مصمحة سببيا التحريض كالتحضيض تقكـ مف سكقنا ال نقطع ال

عمى جمب األقكات، كلما لحظ ابف حبيب مف أصحابنا ىذه المصمحة كفيـ المقصكد فييا 
قاؿ> إف الجالب لمطعاـ ال يمكف مف أف يبيع إال بسعر الناس ما خبل القمح كالشعير فإنو 

 .1"يككف فيو بحكـ نفسو لمحاجة إلييما كلتماـ المصمحة بيما
حفاظا عمى مقصد حفظ الماؿ، قاؿ>" كىك  ػػػ كما جاء في حبس مف كجب عميو الحؽ8

أصؿ مف أصكؿ الديف، ألف مف عميو حؽ ال بد أف يتكثؽ منو إما برىف أك جميؿ أك 
يحبس، ال سيما في الحقكؽ البدنية كالحدكد كالقصاص، فإنو ال بد مف السجف كال يقبؿ 

 .2السجف"ذلؾ الجميؿ كبيذه الحكمة شرع 
كىكذا فإف ابف العربي بفكره الثاقب كنظره الصائب كثيرا ما يبحث عف األسرار 
المحيطة بالنص خاصة إذا رأل بأف ما عمؿ بو قد زاؿ استنادا إلى الكاقع الذم يراد تنزيؿ 
حكـ المسألة فيو، كىذا بمراعاة المبدأ العاـ كىك جمب المصالح كدرء المفاسد دكما، كال 

صعب إال لمف كاف أىبل لو، فابف العربي الذم كانت لو إبداعات في أصكؿ شؾ أف ىذا 
عطاء ذلؾ بعدا مقاصديا  الفقو قؿ نظيرىا، كتخصيصو النصكص العامة بالقكاعد الكمية كا 
خراج الحمي مف قاعدة الربا، كىذا كمو  جديدا لمنص كما في مسألة قتؿ الجماعة بالكاحد، كا 

ل بأنو ال تعارض بيف العقؿ كالنقؿ، كأف ما جاء بو الشرع راجع إلى إعمالو لمعقؿ فيك ير 
ف آراء المجتيديف في أحكاـ الديف  ال ينافي ما يراه العقؿ مف مصالح مرجكة، قاؿ>" كا 
ف  ف ما ال يكافؽ الشرع المنقكؿ مطركح كا  ليست عمى سكانح النصائح كفكاتح المناىج، كا 

 .3قبمتو ظكاىر العقكؿ"
نصكص الشرع تحتاج فعبل إلى تفسير مصمحي يتماشى  لقد أدرؾ ابف العربي أف

 كالكاقع دكف الخركج عف اإلطار الشرعي لو.

                                                           
 .:5:ص 4ػ القبس، ابف العربي ، ج1
 .467ػ األحكاـ الصغرل، ابف العربي،  ص2
 .;54ص 2ػ المسالؾ، ابف العربي، ج3
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 الفرع الثاني: العبرة بالمعاني دكف األلفاظ
كمف مرتكزات فكره أنا كجدنا اإلماـ ابف العربي ينظر إلى المعاني الممحكظة في 

ا جاء إنكاره عمى مف أخذ النص باحثا عف أسرارىا، غير كاقؼ عند ظاىر المفظ، كمف ىن
 بظكاىر النصكص كلـ ينظركا في معانييا، كاألمثمة التي سأكردىا تكضح ذلؾ كتبينو>

قاؿ>" قاؿ عممانا إنما ىمككا باتباع الظاىر، ألف الصيد حـر  ػػػ ما جاء في منع الحيؿ1
عمييـ فقالكا ال نصيد، بؿ نأتي بسب الصيد كليس سبب الشيء نفس الشيء، فنحف ال 

 .1نرتكب عيف ما نيينا عنو، فنعكذ با مف األخذ بالظاىر المطمؽ في الشريعة"
كقاؿ>" كألجؿ ىذا كاف مذىب مالؾ رضي ا عنو أشرؼ المذاىب لتتبعو المعاني      

عراضو عف الظاىر إذا كجدىا، أال ترل إلى قكلو فيمف حمؼ أال يأكؿ طعاما كأال يمبس  كا 
 . 2في حاؿ إذا كاف المقصكد معنى المف أك ما يعـ"الثكب، أنو ال ينتفع بيما 

، قاؿ>" كفيو أف الحكـ لممعاني ال ػػػ ما كرد في مسألة المركر بيف يدم المصمي2
لؤلسماء بخبلؼ ما ذىب إليو أىؿ الظاىر في نفييـ لمقياس، ألنو يستحيؿ أف يمر المار 

نما أراد بو أنو فعؿ فعؿ الشيطا ف ال أنو انقمب شيطانا بمركره بيف يدم المصمي شيطانا، كا 
 .3فثبت أف الحكـ لممعاني ال لؤلسماء"

، قاؿ>" الفقير كالمسكيف اسماف ػػػػ ما كرد في مسألة التفريؽ بيف الفقير كالمسكيف3
مشتركاف في كجو مفترقاف في آخر، كإلشكاليما اشتقاقا كالرتباطيما معنى كلفظا، جمع ا 

س لقمة تحقيقيـ بأف يطمبكا الفرؽ بيف المسكيف كالفقير، بينيما في الصدقة، كاشتغؿ النا
نما المقصكد أف الناس  كليس المقصكد ىذا حتى تفنى فيو األعمار كتسكد بو األكراؽ، كا 
المحتاجيف قسماف> قسـ ال شيء لو، كقسـ لو شيء يسير، فأعطيما جميعا مف الصدقة 

 .4افيـ ىذا كال تضيع زمانؾ فيو"كسميا كيؼ شئت فإنيما يعرفاف بحاليما ال بأسمائيما ف

                                                           
 .:;9ص 4ػ أحكاـ القرآف، ابف العربي، ج1
 .9;4ص 6ػ القبس، ابف العربي، ج2
 .204ص 5ػ المسالؾ، ابف العربي، ج3
 .4:5ص 6ػ القبس، ابف العربي، ج4
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نما اختمفكا ػػػ ما جاء في كفارة اليميف4 ، قاؿ>" ال خبلؼ أف كفارة اليميف عمى التخيير كا 
في الفضؿ مف خبلليا، كعندم أنيا بحسب الحاؿ، فإف عممت محتاجا فالطعاـ أفضؿ، 

 .1سكة"ألنؾ إذا أعتقت لـ ترفع حاجتيـ كزدت محتاجا حادم عشر إلييـ، ككذلؾ الك
، قاؿ>" كجكابو أنو ػػػػ ما كرد في مسألة إطالؽ لفظ النكاح عمى الكطء أك عمى العقد5

إذا قبؿ كجد المعنى المقصكد في النكاح فمك نظر أب أك ابف إلى امرأة بمذة حرمت 
 .2عمييما عند مالؾ، ألنو استمتاع كالكطء، فإف األحكاـ إنما تتعمؽ بالمعاني ال باأللفاظ"

، قاؿ>" ككجيو أنيما قد شيدا أنو مسكر ألف اسـ الخمر ال جاء في شرب المسكرػػػػ ما 6
 .3يقع إال عمى سكر، كعندنا أف كؿ مسكر خمر فقد اتفقا في المعنى فبل اعتبار باأللفاظ"

ف عاش في مرحمة  كفي خبلصة ىذا المبحث ال يسعنا إال القكؿ بأف ابف العربي كا 
و كانت لو مبلمح كاضحة كمرتكزات قكية في فكره بداية التقعيد لعمـ المقاصد، فإن

المقاصدم كىذا نتيجة لكثرة الركافد التي استسقى منيا، كتأثره البالغ باإلماـ مالؾ رحمو 
ا كأصكؿ مذىبو كشيكخو الذيف أخذ منيـ، فكاف ذلؾ كمو سببا لنضكج فكرة المقاصد 

 عنده كبدت جمية في كتبو الغنية باإلشارات المقاصدية.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .870ص 4ػ المصدر نفسو، ج1
 .245ي، صػ األحكاـ الصغرل، ابف العرب2
 .575ص 7جابن العربي، لمسالك، ػ ا3
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 الفصل الثالث
 الجانب النظري للفكر المق اصدي عنج ابن العربي وتطبيق اتو

 تمهيد
الجانب النظرم لمفكرة المقاصدية عند اإلماـ ابف  في ىذا الفصؿنتناكؿ      

 العربي، كقد قسمت الفصؿ إلى مباحث ثبلثة.
خبلليا مقاصد > كيتعمؽ بالبحث عف الطرؽ التي تعرؼ مف المبحث األكؿ     

الشريعة أك ما يسمة مسالؾ الكشؼ عف المقاصد، كرغـ أف اإلماـ كاف في بداية 
 عصر التأسيس إال إنو كجدت لو إشارات في ذلؾ.

> كيتعمؽ بتقسيمات المقاصد عند اإلماـ ابف العربي، خاصة المبحث الثاني     
 كأنو يشير إلييا في مكاطف عدة مما يدؿ عمى أىمية اعتبارىا. 

> كتناكلت فيو تطبيقات حفظ المقاصد عند ابف العربي، المبحث الثالث    
فتطرقت إلى حفظ المقاصد الضركرية كالحاجية كالتحسينية مف جية الكجكد 

 كالعدـ مع ذكر األمثمة الدالة عمى ذلؾ، مع المكازنة فيما بينيا عند التعارض.
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 المبحث األول:
 طرق التعرف على المق اصد عند اإلمام ابن العربي

عماؿ المغة كأساليبيا  المطمب األكؿ: االستقراء كا 
 الفرع األكؿ: االستقراء

 الفرع الثاني: المغة كأساليبيا
 المطمب الثاني: داللة األكامر كالنكاىي كظكاىر النصكص

 الفرع األكؿ: داللة األمر كالنيي 
 :ظكاىر النصكصالفرع الثاني

 الفرع الثالث: مراعاة السياؽ
 المطمب الثالث: فعؿ النبي كعمؿ الصحابة المتكاتر

 الفرع األكؿ: مداكمة النبي عميو الصالة كالسالـ عمى الفعؿ
 الفرع الثاني: تكاتر عمؿ الصحابة

 الفرع الثالث: سككت الشارع مع قياـ المفتضى
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 مقاصد الشريعة عند ابف العربي التعرؼ عمىطرؽ : المبحث األكؿ
يعتبر مبحث الكشؼ عف مقاصد الشريعة مبحثا ميما كأساسيا، إذ بو يمكف التكصؿ      

 إلى استنباط األحكاـ الفقيية كفؽ ركح الشريعة الغراء.
كعند النظر إلى تاريخية المقاصد كامتدادىا عمى مر العصكرنجد أف ىناؾ اختبلفا      

بيف عمماء المقاصد في اعتماد الطرؽ المكصمة إلى المقاصد، فيناؾ تكجيات مختمفة 
 ىي> آراءكطرقا متغايرة، تكاد تنحصر في ثبلثة 

 أكال: الرأم األكؿ

الشريعة تعرؼ ابتداء مف خبلؿ معرفة مقاصد  ذىب ابف حـز كمف معو إلى أف      
تصريح مف الشارع مجردا عف تتبع المعاني التي يقتضييا بأك ، اىر النصكصظك 

كىي طريقة ردىا الشاطبي بقكلو>" أف يقاؿ إف  كىؤالء ال يعممكف النصكص، ،االستقراء
مجردا مقصد الشارع غائب عنا حتى يأتينا ما يعرفنا بو كليس ذلؾ إال بالتصريح الكبلمي 

عف تتبع المعاني التي يقتضييا االستقراء كال تقتضييا األلفاظ بكضعيا المغكم، إما مع 
ما مع القكؿ بمنع كجكب  القكؿ بأف التكاليؼ لـ يراع فييا مصالح العباد عمى حاؿ، كا 

 .1مراعاة المصالح.."
 ثانيا: الرأم الثاني

، بكاطف النصكصكشؼ عف ىذه المقاصد ىك الغكص في ال أف ذىب الباطنية إلىك      
نما المقصكد أمر آخر كراء  كاعتبركا أف ظكاىر النصكص ليست مقصكدة بحد ذاتيا، كا 

رل لظكاىر الشرع قيمة ىذه الظكاىر، كىؤالء قسماف> قسـ ال يمتـز بالنصكص أصبل، كال ي
ؼ كؿ مف أراد إبطاؿ كيقؼ ىذا المكق ،عندىـ مجرد رمكز يمكف تجاكزىايي حقيقية، ف

، كيتبع ىؤالء في عصرنا الحاضر أصحاب ؿ عف ربقة التكميؼ نيائياالشريعة، كتنص
 قراءة حداثية. ي كالداعي إلى إعادة قراءة النصاالتجاه الحداث

                                                           
 .;52ص 4ػ المكافقات، الشاطبي، ج1



 أبي بكر ابف العربي الفكر المقاصدم عند اإلماـ

 

071 
 

 في التعامؿ صؿاألفيي االلتفات إلى المعاني  كذىب المعتزلة إلى أف المعتبر ىك     
المصمحة عمى النص، فقدمكا  ،يجب أف تخضع ليذا االعتبار ، كأنولنصكصظكاىر امع 

 .أك بتأكيمو ليتفؽ مع زعـ المصمحةإما باعتباره ظنا مقابؿ القطع، 

بقكلو>" دعكل أف مقصد الشارع ليس في ىذه  كقد رد الشاطبي مقكلتيـ ىذه أيضا     
نما المقصكد أمر آخر كراءه، كيطرد ىذا  في جميع الشريعة الظكاىر كال ما يفيـ منيا، كا 

حتى ال يبقى في ظاىرىا متمسؾ يمكف أف يمتمس منو معرفة مقاصد الشارع، كىذا رأم 
كؿ قاصػد إلبطاؿ الشريعة كىـ الباطنية، فإنيـ لما قالكا باإلماـ المعصكـ لػـ يمكنيـ ذلؾ 

 .1"إال بالقدح في النصكص كالظكاىر الشرعية
حينما عمـ أف ىذيف التكجييف يريداف إسقاط  إف ابف العربي كاف أسبؽ مف الشاطبي     

بطاؿ الشريعة، فرد عمييـ بالقكة كالدليؿ فقاؿ>"أف األحكاـ ال تتعمؽ بالبكاطف  النصكص، كا 
 .2فإف ذلؾ مف اعتراضات الجياؿ كالمبتدعة الذيف يريدكف إبطاؿ الشريعة"

 ثالثا:الرأم الثالث
بأف لنصكص الشريعة غايات ينبغي أف تراعى، فيعطى  جميكر األصكلييف يرلك      

لمنص حقو كبعده الذم قصده الشارع فيو، بإعماؿ النظر في العمؿ الكامنة في النصكص 
الشرعية المصرح بيا كغير المصرح بيا، كىذا يككف بجمع النصكص الجزئية بعضيا إلى 

ظكاىر النصكص كلـ بعض كاستنباط المقصد الكمي الذم انتظـ فييا، فمـ يجمد عمى 
يغاؿ في دعكل إدراؾ المعاني الخفية المقاصدية، كمنيـ الشاطبي الذم صرح بيذا التكجو 
كأكده بقكلو>" أف يقاؿ اعتبار األمريف جميعا عمى كجو ال نحؿ فيو المعنى بالنص كال 
بالعكس لتجرم الشريعة عمى نظاـ كاحد ال اختبلؼ فيو كال تناقض كىك الذم أمو أكثر 

 .3مماء الراسخيف فعميو االعتماد في الضابط الذم بو يعرؼ مقصد الشارع"الع
 

                                                           
 .2;5ص 4، جالمكافقات، الشاطبيػ 1
 .449ص 2، ابف العربي، جاألحكذم عارضةػ 2
 .2;5ص 4ػ المكافقات، الشاطبي، ج3
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عماؿ المغة كأساليبيا  المطمب األكؿ: االستقراء كا 
لـ يصرح ابف العربي بككف االستقراء طريقا كمسمكا تعرؼ بو المقاصد إالأف إشاراتو      

حديثو عف مآخذ النظر  تكحي بذلؾ، كما يشير إلى ضركرة إمعاف المغة كأساليبيا، قاؿ في
في القرآف كالتي حددىا بثبلثة>" األكلى> ما صح نقبل عف النبي صمى ا عميو كسمـ، 
الثانية> األخذ بمطمؽ المغة فإف القرآف نزؿ بمساف عربي مبيف، الثالثة التفسير المقتضى 

 .1مف معنى الكبلـ"
 الفرع األكؿ: االستقراء

 أكال: تعريفو في المغة كاالصطالح
 : تعريؼ االستقراء لغة1

االستقراء مأخكذ مف الفعؿ قرأ، كيعني الجمع كالضـ، يقاؿ> قرأت الشيء قرآنا، إذا      
 .2جمعتو كضممت بعضو إلى بعض

، 3مأخكذ مف استقرل كقرا األمر كاقتراه إذا تتبعو، كاستقريت الببلد إذا تتبعتيا كقيؿ>     
 . 4اأحكاليا كخكاصي كاستقريت األشياء تتبعت أفرادىا لمعرفة

 : تعريؼ االستقراء اصطالحا2
عرفو اإلماـ الغزالي بقكلو>" االستقراء عبارة عف تصفح أمكر جزئية ليحكـ بحكميا      

 .5"عمى أمر يشمؿ تمؾ الجزئيات
أما اإلماـ الشاطبي فذكر أنو>" تصفح جزئيات المعنى ليثبت مف جيتيا حكـ عاـ إما      

ما ظني"  .6قطعي كا 
 

                                                           
 .588صابف العربي، ػ قانكف التأكيؿ، 1
 .:24ص 2ػ لساف العرب، مادة قرأ، ج2
 .297ص 27العرب، مادة قرل، جػ لساف 3
 704ص 4ػ المصباح المنير، الفيكمي، ج4
 72ص 2ػ المستصفى، الغزالي، ج5
 .:;4ص 5ػ المكافقات، الشاطبي، ج6
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 كحجيتو ثانيا: أقساـ االستقراء
 ػ أقساـ االستقراء1

جاءت لمعمماء تقسيمات عدة لبلستقراء، أشيرىا اثنيف، فابف عاشكر مثبل قسـ      
 االستقراء إلى نكعيف ىما> 

> استقراء األحكاـ المعركفة عمميا اآليؿ استقراؤىا ذلؾ إلى العمؿ المثبتة بطرؽ مسالؾ أ
، كيسر حصكؿ العمـ بمقاصد الشريعة اإلسبلمية بسيكلةيتـ باستقراء العمؿ  والعمة، فإن

ألننا إذا استقرينا عمبل كثيرة متماثمة في ككنيا ضابطا لحكمة متحدة أمكف أف نستخمص ك 
منيا حكمة كاحدة فنجـز بأنيا مقصد شرعي، كما يستنتج مف استقراء الجزئيات تحصيؿ 

 مفيكـ كمي حسب قكاعد المنطؽ.
بحيث يحصؿ لنا اليقيف بأف تمؾ العمة كاحدة، في عمة  ةشتركلمحكاـ ااألاستقراء أدلة  >ب

 .1مقصد مراد الشارع
 كناقص. كىناؾ مف قسمو باعتبار حصر الكؿ في الجزء إلى نكعيف، استقراء تاـ      

 االستقراء التاـ> كىك ما كاف فيو حصر الكمي في جزئياتو ثـ إجراء حكـ كاحد عمى تمؾ: أ
الجزئيات ليتعدل ذلؾ الحكـ إلى ذلؾ الكمي، كىك حجة ببل خبلؼ، قاؿ ابف تيمية>" إف 

 .2االستقراء إنما يككف يقينيا إذا كاف استقراء تاما"
االستقراء الناقص> كىك ما ال يككف حصر لكمي في جزئياتو بمعنى أنو ال يككف فيو  :بػ

نما أكثرىا، ليحكـ بيا  عمى الكمي، كىك ظني الحجة يختمؼ تتبع جميع جزئيات الكمي كا 
  .3فيو باختبلؼ الجزئيات، فكمما زاد استقراء جزئيات الكؿ كاف أقكل ظنا

 : حجية االستقراء2
كبل النكعيف مف االستقراء يعمؿ بيما، إال أف أحدىما أقكل حجة مف اآلخر،      

تقراء إف كاف تاما فاالستقراء التاـ ىك القطعي، كىك الذم نعنيو، قاؿ الغزالي>" إف االس

                                                           
 فما بعدىا. 227.أنظر> المقاصد العامة لمشريعة اإلسبلمية، ص 40ػ مقاصد الشريعة اإلسبلمية، ابف عاشكر،ص 1
 .::2ص ;ػ مجمكع الفتاكل، ابف تيمية، ج2
 ، 20ص 8جالزركشي، ػ أنظر> البحر المحيط، 3
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ف لـ يكف تاما لـ يصمح إال لمفقييات، ألنو ميما كجد األكثر عمى نمط  صمح لمقطعيات، كا 
     .1غمب عمى الظف أف اآلخر كذلؾ"

أما الشاطبي فقاؿ>" إف ىذه القكاعد الثبلث ال يرتاب في ثبكتيا شرعا أحد ممف      
قصكد شرعا، كدليؿ ذلؾ استقراء الشريعة ينتمي إلى االجتياد مف أىؿ الشرع كأف اعتباره م

كالنظر في أدلتيا الكمية كالجزئية، كما انطكت عميو مف ىذه األمكر العامة عمى حد 
االستقراء المعنكم الذم اليثبت بدليؿ خاص، بؿ بأدلة منضاؼ بعضيا إلى بعض، 

 . 2مختمفة األغراض بحيث ينتظـ مف مجمكعيا أمر كاحد تجتمع عميو تمؾ األدلة"
 كنظرا ألىميتو في االستدالؿ، فقد اعتبر اإلماـ الشاطبي كبل النكعيف يفيداف القطع     

كأف اشتراط القطع كاليقيف إنما يككف في العقائد ألىميتيا، أما  ،3كما ذكر عنو الريسكني
األحكاـ الفقيية العممية فيكفي لمعمؿ بيا غمبة الظف، قاؿ نعماف جغيـ>" كليس مف البلـز 

نما يكفي أف نثبت أف معنى مف استقصا ء جميع الجزئيات المكجكدة كالمتكقع كجكدىا، كا 
المعاني أك قيمة مف القيـ مقصكدة لمشارع مف خبلؿ طمب الشارع تحصيمو أك اجتنابو 
زالتو ، كمف خبلؿ بث ذلؾ في عدد كبير مف أحكامو كتصرفاتو فيككف المستكل الثاني  كا 

 . 4ذا الذم يجب أف يفيـ مف االستقراء المعنكم"خادما كمكمبل لممستكل األكؿ، كى

ذا كاف الشاطبي لـ يذكر االستقراء كطريؽ مف طرؽ الكشؼ عف المقاصد رغـ أنو       كا 
يعتبر أكؿ مف أكد اعتماد ىذا العمـ عمى داللة االستقراء ، فإف ابف عاشكر جعمو أكؿ 

االستقراء ىك أعظـ كأفضؿ مباحث طرؽ إثبات مقاصد الشريعة في كتابو. بؿ كأكد أف 
 طرؽ إلثبات المقاصد.

كىذا الذم يجب أف يككف معتمدا في إثبات كثير مف مقاصد الشرع، ألف عممية تتبع      
 كاستقراء جميع الجزئيات إلثبات مقصد ما غير متيسر إف لـ يكف غير متحقؽ.

 

                                                           
 .47ص 2جالغزالي،ػ المستصفى، 1
 .72ص 4جالشاطبي، ػ المكافقات، 2
 .524صالريسكني، ػ نظرية المقاصد عند الشاطبي، 3
 .444ػ طرؽ الكشؼ عف المقاصد، نعماف جغيـ، ص4
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 ثالثا: استدالالت اإلماـ ابف العربي كتطبيقاتو عمى االستقراء
جد أنو استدؿ باالستقراء في مكاضع متعددة، دكف نعند تتبع ما كتبو ابف العربي     

اإلشارة إليو عمى أنو مسمؾ مف مسالؾ الكشؼ عف المقاصد، كيصرح بأنو يعتمد عميو في 
أدلة الشريعة  استقرأنابناء األحكاـ، فقاؿ>" كقد كاف ىذا الذم تقدـ كبلمنا أك رأينا إنما 

لنعمـ انتسابيا  بناتيا إلى أمياتياكابيا، إذ ليس ليا باب كاحد، كرددنا كدخمنا إلييا مف أب
 كاألمثمة تكضح ذلؾ> ،1حسب ما أخبرنا"

كىذا خبلؼ اإلجماع فإف الصحابة كانكا  قاؿ ابف العربي في مسألة بيع ما يكره>" ػػػ1
، فيك 2..."استقرئت يعظمكف أمر الربا كيتكقكنو، كذلؾ بيف في األحاديث كاألقضية إذا

 يشير إلى أىمية استقراء النصكص كتتبعيا كتفحصيا لمخركج بحكـ كاضح كبيف. 
كنبو عمى ضركرة استقراء النصكص كتتبعيا فقاؿ>" إنما مردنا النفس في ىذيف البابيف  ػػػ2

ليجعؿ مف ذلؾ في التخريج عمى حديث الشؾ كحديث مس الذكر مف سائر األبكاب 
 .، لما فيو مف تتبع لمنصكص كمعرفة مكاردىا3ممكه "ذلؾ كتع فاستقرأكاكاألحاديث 

كما جاء عنو في شرح لفظ تمجمي بالنسبة لممستحاضة، قاؿ>" قكلو> تمجمي، ىي  ػػػ3
نما أخذتيا   .4"استقراءكممة عربية لـ يقع إلي تفسيرىا، كا 

إذا كاف اإلحصار عف الحج كمعو ىدم نحره كما جاء في مسألة اإلحصار، قاؿ>"  ػػػ4
مكضعو، كقاؿ أبك يكسؼ كمحمد كسفياف ال ينحر إال يـك النحر مراعاة لظاعر قكلو في 

         ﴿تعالى>

        ﴾5 ، حتى يبمغ
اليدم محمو، كىك كقت الحؿ، كنحف نقكؿ إف كقتو كقت حؿ الميدم، كقد حؿ باليأس 

                                                           
 .284ص 4ػ القبس، ابف العربي،ج1
 .489ص 5ػ المصدر نفسو، ج2
 .245ص 2، جاألحكذم، ابف العربي عارضةػ 3
 .495ص 4ػ المصدر نفسو، ج4
 .7;2، اآلية رقـ> بقرةػ سكرة ال5
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كأنتـ  ،    ﴾1 ﴿عف البمكغ، أال ترل أنو تعالى قاؿ>
ذا سقط المنصكص عميو فسقكط     .2أكلى" االستقراءتقكلكف يـك النحر، كا 

إف اإلماـ ابف العربي يعتبر أف االستقراء كسيمة لمتكصؿ إلى الحكـ الشرعي مف باب      
 الترجيح الفقيي.

 الفرع الثاني: المغة كأساليبيا
العربية، كفي ضكء المعيكد مف  ةمغالفي ضكء يجب النظر فيو  يامقاصد لفيـ النص    

تخاطب بالعاـ يراد بو ظاىره، كبالعاـ تفيما فطرت عميو  أساليب العرب، ذلؾ أف العرب
كتسمى الشيء الكاحد بأسماء كثيرة، ،اص، كالظاىر يراد بو غير الظاىريراد بو الخ

ال مف كاألشياء الكثيرة باسـ كاحد. ككؿ ذلؾ معركؼ عندىا ال ترتاب في شيء منو ىي، ك 
؛ المغة العربيةمرتبط بفيـ  فإذا كاف كذلؾ، فالقرآف في معانيو كأساليبو، تعمؽ بعمـ كبلميا

إذ ال يمكف التفقو بمقاصد الشريعة إذا لـ يكف اإلنساف ممما بالمغة العربية كأساليبيا، كلذا 
كانت مف طرؽ إثبات المقاصد، فبل يمكف أف يعرؼ المقصد الشرعي  إال متضمع مف 

فمف جيؿ ىذا مف لسانيا  قاؿ الشافعي>"أكؿ طريقو ىك النص،  بية، السيما كأفالعر 
فتكمؼ القكؿ في عمميا، تكمؼ ما يجيؿ بعضو، كمف تكمؼ ما جيؿ كما لـ تثبت 
معرفتو، كانت مكافقتو لمصكاب غير محمكدة كا أعمـ، ككاف بخطئو غير معذكر؛ إذ 

 .3الصكاب فيو"نطؽ فيما ال يحيط عممو بالفرؽ بيف الخطإ ك 
 :عمى الناظر في الشريعة، كالمتكمـ فييا أصكالن كفركعان، أمراف >"قاؿ الشاطبيك      

أحدىما> أال يتكمـ في شيء مف ذلؾ حتى يككف عربيا أك كالعربي في ككنو عارفا بالمساف 
 .4العربي، بالغا فيو مبمغ العرب"

ظر في فعمى النا "قاؿ الشاطبي>كاألدكات التي بيا تعرؼ المقاصد ىي المغة العربية      
 1"ا أف ال يتكمـ بشيء مف ذلؾ يككف عربيا أك كالعربي كفركعالالشريعة كالمتكمـ فييا أصك 

 1"كالعربي
                                                           

 .52، اآلية رقـ> الحجػ سكرة 1
 .;27أحكاـ القرآف، ابف العربي، صػ 2
 .495ػ الرسالة، الشافعي، ص3
 .495ص 5جالشاطبي، ػ المكافقات، 4
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ا فإنما خاطب ا بكتابو العرب بمسانيا عمى ما تعرؼ مف معناييا، ككاف مم كقاؿ>"     
 .2"ا اتساع لسانياتعرؼ مف معانيي

إف ابف العربي كثيرا ما ينبو عمى ضركرة إعماؿ المغة في فيـ لغة الخطاب خاصة      
عند االختبلؼ في داللة المفظ، كيكجو إلى األخذ بأقكل محتمبلتو المؤدم لممقصكد، كقد 
يشير أحيانا إلى مقصد لغكم أك نكتة لغكية يبيف مف خبلليا معنى المفظ ليسيؿ 

كأما المتعمؽ الثاني فيك مقاصد اليميف،  ؿ بو عمى مقصكده، قاؿ في اليميف>"االستدال
اقتضى المفظ منيا لغة قضي فإنيا عند جميع العمماء أك معظميـ متعمقة باأللفاظ فما 

 .3"بو، كما خرج عف المغة لـ يمتفت إليو
كأكد عمى ضركرة فيـ دالالت المفظ بحسب المساف العربي فقاؿ>" فقد يأتي األمر       

نما يككف كؿ كاحد منيما يقتضي حكمو  عمى الرفؽ كالمشكرة كيأتي األمر عمى الندب، كا 
الذـ كالكعيد، ىذا لساف العرب الذم نزؿ القرآف بو  مفمف التحريـ كاإليجاب إذا اقترف 

  .4ككاف كبلـ مبمغو"
التي ال تعضدىا المغة كطالب ك أللفاظ ا التي ال تحتممياكما حذر مف التأكيبلت       

بعدـ االلتفات إلييا ألنيا تفكت المقصكد، قاؿ>" كال يمتفت إلى تأكيؿ فييا ال تعضده لغة 
 .5كال تشيد لو شريعة، كبذلؾ كانت العرب تمدح"

 عميو كسمـ، ككما عممنا مف العربية كقاؿ>" إنما نقكؿ كما عممنا رسكؿ ا صمى ا     
 .6التي نزؿ بيا القرآف كتكمـ بيا رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ"

كتارة يعيب عمى بعض الفقياء الذيف أخذكا معاني األلفاظ التي ال تتناسب ك المعنى      
ي القريب، كما ىك الشأف مع اإلماـ الطبرم الذم قاؿ فيو>" عجبا لمطبرم مع تبحره ف

العمـك كلغة العرب كيؼ أقدـ عمى ىذا التفسير، كقد كجد اليجر في المغة يطمؽ عمى ضد 

                                                                                                                                                                                
 .5;4ص 4االعتصاـ، الشاطبي، جػ 1
 .72، صالرسالة، الشافعيػ 2
 .46ص 5جابف العربي،ػ القبس، 3
 .276ص 8، جاألحكذم، ابف العربي عارضةػ 4
 .2;ص 4جابف العربي، ػ المسالؾ، 5
 .674ص 5ػ المصدر نفسو، ج6
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الكصؿ، كما ال ينبغي مف القكؿ كمجانبة الشيء كىذياف المريض كانتصاؼ النيار 
كالشباب الحسف كالحبؿ الذم يشد بو حقك البعير، كال شؾ أف اآلية ال يميؽ بمعناىا إال 

                                                                                                                        .1عدكىف في المضاجع، كأما ما عدا ذلؾ فبعيد عف معناىا"البعد فيككف المعنى كبا
نذكر أىمية المغة في فيـ مقاصد الشريعة عند ابف العربي كمف األمثمة التي تكضح      
 مي>ما ي
، قاؿ>" كلـ يخص رسكؿ ا ػػػ ما جاء في النيي عف أكؿ كؿ ذم ناب مف السباع1

صمى ا عميو كسمـ سبعا مف سبع، فكؿ ما كقع عميو اسـ السبع فيك كاقع تحت النيي 
، قاؿ>" كاعمـ 2مف خطابيا كمخاطبتيا" العرب في لسانياعمى ما يكجبو الخطاب كتعرفو 

أف ىذه المسألة مف غكامض العمـ كأخذىا مف طريؽ النحك يضعؼ، فإف الصحابة العرب 
، كقد اختمفكا مف غيرىـ بمقطع المقصكد منيـ بمغتيـ أعرؼالقرشييف الذيف نزؿ القرآف 

فيو كخصكصا عمى مقداره في العمميف كلك لـ يسمع ذلؾ في المغة العربية لكاف فصاحتيا 
 .3فإنما ينبغي أف يحاؿ ذلؾ بغير ىذا القصد" باألعجمية

كقاؿ منبيا عمى أف المغة ىي كسيمة الخطاب كبيا يفيـ المعنى>" فإف محمدا لك  ػػػ2
لكاف ذلؾ أقكل أسبابو في الطعف عميو، فكانكا يقكلكف ىذا  ال يفيـخاطب الكفار بما 

عمى أنيـ عممكا الغرض  ، في الكبلـ فدؿعربي مبيفيتكمـ بما ال يفيـ، كىك يدعى بمساف 
 .4كفيمكا المقصكد"

، قاؿ>" إف النكاح بمفظ اليبة جائز في حؽ غيره ػػ ما جاء في عقد النكاح بمفظ اليبة3
مف ىذا المفظ، فمك جعمنا قكلو>"خالصة" حاال مف الصفة التي ىي ذكر اليبة دكف 

ال عف المقصكد المكصكؼ الذم ىك المرأة كسقكط الصداؽ، لكاف إخبلال مف القكؿ، كعدك 
 .5"ال يفيمو إال المتحققكف في العربيةك ، ال يجكز عربيةفي المفظ كذلؾ 

                                                           
 .259ػ األحكاـ الصغرل، ابف العربي، ص1
 .2;4ص 7ػ المسالؾ، ابف العربي، ج2
 .604ص 2ػ أحكاـ القرآف، ابف العربي،  ج3
 .442ص 6ابف العربي، ج ػ القبس،4
 .675ص 5جابف العربي،ػ أحكاـ القرآف، 5
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 المطمب الثاني: داللة األمر كالنيي كالعمؿ بالظكاىر كمراعاة السياؽ

 الفرع األكؿ: داللة األمر كالنيي
فعدـ فاألمر يقتضي الفعؿ، كلذلؾ فيك مقصكد لمشارع كما أف النيي مقتضي لمترؾ،      

، كألنو إذا كقػكع النيػي مقصكد لمشارع، ألنو يعتمػد عمى مجرد األمر كالنيي دكف العمؿ
 .كردت تبتدائية كتصريحية دلت عمى مقصكد الشرع تحصيبل لممأمكر أك منعا لممنيي

 إف األمر كالنيي أحد قسمي الشريعة، كبيما يعرؼ مدل التزاـ المكمؼ كطاعتو لربو     
كاجتناب المنيي، كابف العربي بيف في كثير مف المكاضع ىذا األمر، كأكد  بامتثاؿ المأمكر

أف المأمكر بو ممدكح فعمو، كأف المنيي عنو مذمكـ فعمو، قاؿ>" كاعمـ أف ا تعالى إذا 
ذا ذميـ عمى فعؿ فذلؾ حث عميو مدح قكما عمى فعؿ فذلؾ  .1"زجر عنو، كا 

، لما تقتضيو مف مصالح لممكمؼى الكجكب فبيف بأف األكامر المجردة محمكلة عم      
فقاؿ>" كاألمػر المطمؽ محمكؿ عمى الكجكب فصرؼ األمر إلى عمـ المأمكر كالتكاليؼ 

 .2الجازمة كاألكامر الكاجبة ال تقؼ عمى خبرة المكمؼ كعممو"
بأف فعؿ المأمكر األصؿ فيو أف يككف عمى الفكر، القتضاء  ابف العربيصرح      

مطمؽ األمر محمكؿ عمى الفكر عند جماعة مف الناس، المصمحة في تحصيمو، قاؿ>" 
الذم نعتقده كقاؿ آخركف إف التراخي فييا جائز، كغمط آخركف فقالكا إنو يقتضي التراخي ك 

فإف التأخير جائز، ك  ؛ ألف األمر كرد ا  مطمقا بإلزاـ االمثتاؿ، كنسبة الزماف  المبادرة حـز
          >ؿاق، بؿ قرر ذلؾ كرجحو ف3"إليو كنسبة المكاف، كالتعييف فييما مفتقر إلى دليؿ

كاضطربت الركايات عف مالؾ في مطمقات ذلؾ، كالصحيح مف مذىبو أنو ال يحكـ فيو " 
 .4"بفكر كال تراخ كىك الحؽ

                                                           
 .492صابف العربي، ػ األحكاـ الصغرل، 1
 .62ص 6جابف العربي، ػ القبس، 2
 .;7ص 4ابف العربي،ج المحصكؿ،ػ 3
 .2:9ص 2ابف العربي،ج أحكاـ القرآف،ػ 4
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مـ بالمصمحة في األداء، كتمؾ المصمحة تختمؼ ف األمر باألداء يفيدنا العكأل     
كالنيي، كبمطمؽ األمر يثبت العمـ  كقات، كليذا جاز النسخ في األمرباختبلؼ األ

 .بعدفيما بالمصمحة في األداء في أكؿ أكقات اإلمكاف، كال يثبت المتيقف بو 
ال لفاتكما بيف بأف داللة األمر كالنيي عامة كليست مقتصرة عمى شخص بذاتو ك        ا 

معرفة المقصكد منيا، قاؿ>" كال شؾ أف نييو لعمي نيي لسكاه، ألنو صمى ا عميو كسمـ 
 كاألمثمة تبيف ذلؾ> ،1كاف يخاطب الكاحد كيريد الجماعة في بياف الشرع"

األمر بالشيء أك النيي عنو إنما يككف لجمب مصمحة أك دفع مفسدة، فإذا ما كجد  ػػ1
ال كاف تكرارا ال فائدة  أمر كرد فيو التنبيو عمى فعؿ كتكراره فإف المصمحة حتما مكجكدة، كا 
فيو، قاؿ ابف العربي>" كليذا المعنى كرره، كلكال تجديد الفرض فيو كتحديده كتأكيده ما 

 .2" فائدة مقصكدة كاف لتكرار ذلؾ
إنما اختمؼ المتعمؽ مف األمر كالنيي ، فاألكؿ منيي عنو، كالثاني مأمكر بو،  >"كقاؿ ػػ2

يتعمؽ بو األمر كتعمؽ األمر كالنيي ال يغير الحقائؽ كال يغمب المعاني، بؿ إنو يكسب ما 
، ككبل كصؼ الطاعة كالحسف، كيكسب ما تعمؽ بو النيي كصؼ المعصية كالقبح

 .3يف مجاكزة الحد، ككبل الفعميف يسكء الكاقع بو، كأحدىما حؽ كاآلخر باطؿ"الفعم
 >" كالنكتة التي تعتمدكنيا في الفرؽ بيفقاؿ لداللة األمر كالنيي في معرض بيانوك  ػػ3

ذا جاء مطمقا كاف  المكركه كالحراـ أنو إذا جاء النيي مقركنا بالكعيد دؿ عمى تحريمو، كا 
عمى االختصاص  مصمحة في البدف أك في الماؿقرينة تدؿ عمى أنو أدبا إال إف اقترف بو 

بالمرء فإنو يككف مكركىا عمى حالو، كال يترقى إلى التحريـ، فإف كاف لمصمحة تعـ الناس 
 .4صار حراما"

، قاؿ>" فاجتنبكه، يريػد أبعدكه كاجعمكه ناحيػة، كىذا أمر ػػ ما جاء في تحريـ الخمر4
 .5"عمؽ بو الفالحباجتنابيا، كاألمر عمى الكجكب ال سيما كقد 
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 الفرع الثاني: العمؿ بظكاىر النصكص
كأما عمـ " فقاؿ> لمنظرة الباطنية لمنصكصتكظيؼ السمبي ابف العربي عف اللقد تكمـ     

كغمكا في ىذا الباب، كأكعدكا حتى كفرت منيـ طائفة ال الباطف فقد ضمت فيو األمـ فأ
يحكى قكليا اآلف لسخافتو، كتسكرت عميو أخرل كادعى كؿ كاحد منيـ أف عممو في كتاب 

  .1"ا ليحرض عميو مف يطمبو
ليس المقصكد بذلؾ األخذ لذا كاف يدعكا إلى ضركرة األخذ بظكاىر النصكص ك      

نما القصد باالتجاه الظاىرم في فيـ  النص، كاالكتفاء بالمعنى الذم يفيـ مف الظاىر، كا 
عدـ إىماؿ المعنى المأخكذ مف الظاىر بحجة أف المعنى غير مقصكد بذاتو إال إذا دؿ 

 دليؿ عمى صرؼ المفظ عف ظاىره.
فكؿ كبلـ كاف عاما ظاىرا في سنة رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ  قاؿ الشافعي>"     

كعمكمو، حتى يعمـ حديث ثابت عف رسكؿ ا يدؿ عمى أنو إنما أريد فيك عمى ظيكره 
 .2بالجممة العامة في الظاىر بعض الجممة دكف بعض"

رادة المعنى الحقيقي ال يحتاج إلى دليؿ غير التمسؾ       فالمستدؿ بظاىر الكبلـ كا 
رادة المعنى المجازم ال بد مف اقتراف الحاؿ أك المقاؿ يدؿ عمى ذلؾ المعنى.  باألصؿ. كا 

كالمجاز في كبلـ الشارع عمى القكؿ بكجكده كىك قكؿ الجميكر ال يصؿ إلى درجة عدـ 
المعنى   البياف ألنو الببلغ المبيف الذم ال عكج لو كال لعب كال شطط، فبل يمكف أف يراد

كمف ادعى أنو ال طريؽ لنا إلى  >"العربيقاؿ ابف ، مجازم بدكف كجكد قرائف تبيف ذلؾال
يف بمراد المتكمـ ألف العمـ بمراده مكقكؼ عمى العمـ بانتفاء عشرة أشياء، فيك ممبكس اليق

عميو ممبس عمى الناس. فإف ىذا لك صح لـ يحصؿ ألحد العمـ لكبلـ المتكمـ قط، كبطمت 
 .3" ف، كصار كالبيائـ، بؿ أسكء حاالفائدة التخاطب، كانتفت خاصية اإلنسا

ف بداللة المفظ نيائيا، تعذر فيـ مدركات العقؿ أيضا، إذا تعذر حصكؿ اليقي إنوف     
 تفكر كال تعبر عف طريؽ كتعطؿ الفكر نيائيا، إال عمى مستكل تفكير البيائـ التي ال
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ظاىر القرآف كباطنو عند القائميف بو، كما استندكا عف مسألة تحدث الشاطبي ، لذا األلفاظ
د بالظاىر ىك المفيكـ العربي، كالباطف كحاصؿ ىذا الكبلـ أف المرا "ؾ، قاؿ>إليو في ذل

ىك مراد ا تعالى مف كبلمو كخطابو، فإذا كاف مراد مف أطمؽ ىذه العبارة ما فسر 
ف أرادكا غير ذلؾ فيك إثبات أمر زائد عمى ما كاف معمكما عند  فصحيح كال نزاع فيو، كا 

أصؿ يحكـ بو الصحابة كمف بعدىـ، فبل بد مف دليؿ قطعي يثبت ىذه الدعكل، ألنيا 
 .1"عمى تفسير الكتاب، فبل يككف ظني

ضية الظاىر في القرآف مف منطمؽ مقاصدم، كذلؾ حيف أصر لقد كجو الشاطبي ق     
فكؿ ما كاف مف المعاني العربية " >قاؿ لقصد الشرعي،بالمساف العربي كاذلؾ عمى ربط 

  .2"التي ال ينبني فيـ القرآف إال عمييا فيك داخؿ تحت الظاىر

لذا كاف شديد الرد  ،كابف العربي مياؿ إلى األخذ بظكاىر القرآف كالسنة بيذا المعنى     
عمى القائميف بالظاىر دكف االلتفات إلى المعاني ألنيا المقصكدة، معتبرا األخذ بالظاىر 

قاؿ>" اتباع الظكاىر عمى كجيو ىدـ لمشريعة، حسبما بيناه في غير ما  فقط ىدـ لمشريعة،
     كقد مثؿ لذلؾ في تفسير قكلو تعالى>﴿، 3مكضع"

           

          

  ﴾4 ، <قاؿ>" قاؿ عمماؤنا> إنما ىمككا ألف الصيد حـر عمييـ، فقالكا
ال نصيد، بؿ نأتي بسبب الصيد، ك ليس سبب الشيء نفس الشيء، فنحف ال نرتكب عيف 

 .5فنعكذ با مف األخذ بالظاىر المطمؽ في الشريعة" ما نيينا عنو!
>" كألجؿ ىذا كاف مذىب التباعو المعاني دكف الظكاىر مدح مذىب اإلماـ مالؾ كما     

عراضو عف الظكاىر إذا كجدىا" ، كقاؿ>" كال 6مالؾ أشرؼ المذاىب لتتبعو المعاني كا 
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األصمية في مقاصدىا لـ تعمؽ عمييا تتعمؽ األحكاـ باأللفاظ إال أف ترد عمى مكضكعاتيا 
 . 1ترل أف البيع كالشراء معمـك المفظ كالمعنى" مقاصدىا، أال

كال يقدح فيو قكلو في الظاىر مع تأكيده لمعمؿ بو كقكلو>" أف األحكاـ إنما تتعمؽ       
يف ، فبل كجكد لمتناقض بيف رأييو ىنا، كاألمثمة التي نسكقيا تب2بظكاىر األفعاؿ كاألحكاؿ"

 .ىذا النكع مف الظاىر
فالظاىر الذم يقكؿ بو غير الظاىر الذم يفيـ عادة، فاألكؿ لو تعمؽ بالحكـ كأنو       

يجب الحكـ عمى الناس عمى حسب الظاىر، ألف أمر السريرة مكككؿ إلى ا عز كجؿ، 
فظ، كما أما الظاىر الثاني فمو تعمؽ بدليؿ الحكـ، كىك المعنى المتبادر إلى الفيـ مف الم

قاؿ>" كقد اختمؼ العمماء في الشرط المتصؿ بالفعؿ، ىؿ  ،3أشار إليو في عديد المرات
يقتضي ارتباط الفعؿ بو حتى يثبت بثبكتو كيسقط بسقكطو، فذىب بعض األصكلييف إلى 

 .4أنو ال يرتبط بو كىـ نفاة دليؿ الخطاب، كال عمـ ليـ بالمغة كال بالكتاب"
 فإنو غكية ألنو األصؿ إال إذا تعذرأخذ المفظ عمى حقيقتو المإلى ضركرة  نبوكما      

يحمؿ عمى المجاز، قاؿ>" قد ألقينا إليكـ أنو متى كرد في الشريعة لفظ فأجركه عمى 
 .5حقيقتو، فإف لـ يكف ذلؾ بدليؿ يعارضو فاحممكه عمى مجازه"

كالصحيح عندم مفارقة >" قاؿ، في مسألة حمؿ ثياب الصبياف عمى النجاسةما جاء  ػػػػ1
ثياب الصبياف ليـ في صغرىـ ألف حكاضنيـ ينظفكنيـ، فثيابيـ محمكلة عمى الطيارة 
حتى يستقمكا بأنفسيـ كيقضكا حاجات اإلنساف منفرديف، فحينئذ تحمؿ ثيابيـ عمى 

، كىذا عمؿ بالظاىر، لكف تجده يدلؿ عمى صحة اختياره بصبلة النبي صمى 6النجاسة"
ـ، كىك حامؿ أمامة بنت زينب بالرد عمى المعنى بقكلو>" أف األحكاـ ال ا عميو كسم

تتعمؽ بالبكاطف فإف ذلؾ مف اعتراضات الجياؿ كالمبتدعة الذيف يريدكف إبطاؿ الشريعة، 
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نما تتعمؽ األحكاـ بظكاىر األفعاؿ كاألحكاؿ لعمـ النبي أنو يعتد بو كلك كاف معمقا بباطف  كا 
 .1رح بو عمى ما كقع بيانو"مف إعبلـ ممؾ أك غيره لص

، قاؿ>" كاختار عمماؤنا التكبير المطمؽ كىك ظاىر القرآف، ما جاء في تكبير يكـ العيد ػػػ2
ليو أميؿ، ككانت الحكمة في ذلؾ عمى ما ذكره عمماؤنا رحمة ا عمييـ اإلقباؿ عمى  كا 

أكلى مف اليداية التكبير كالتيميؿ، كذكر ا تعالى عند انقضاء المناسؾ شكرا عمى ما 
كأنقذ بو مف الغكاية، كبدال عما كانت الجاىمية تفعمو مف التفاخر باآلباء 

 .2كالتظاىرباألحساب، كتعديد المناقب"
، قاؿ>" كأما نحف الذم نرل أف المفظ يحمؿ عمى ػػػ ما جاء في النيي عف بيع العيينة3

كؿ شيء قبؿ قبضو، كىك  المعاني المختمفة بإطبلقو، فإف ذلؾ يمزمنا أف نمنع مف بيع
 .3األقكل في النظر"

 السياؽ مراعاة الفرع الثالث:
يدؿ لفظ السياؽ في المغة عمى التتابع كاالنسجاـ مف خبلؿ قائد يحمؿ عمييما قاؿ      

المتابعة كأف  مساكقةانساقت كتساكقت اإلبؿ تساكقا إذا تتابعت، كمتساكقة كال  >في المساف
      ﴿>بعضيا يسكؽ بعضا كفي الكتاب العزيز

           

    ﴾4 ،أم قائد يسكقيا. 
أما اصطبلحا> فالسياؽ ىك تتابع الكبلـ كانسجاـ التعبير في الداللة عمى المعنى مف      

 خبلؿ سابؽ يميد كالحؽ يتمـ أك يؤكد.
إف الصيغة التي  >"سياؽ في تقييد مطمؽ النصكصأثر ال مكضحا قاؿ الجكيني     

مطمقيا ليس يبغي باطبلقيا حكاية،  تسمى مطمقة ال تككف اال مقترنة بأحكاؿ تدؿ عمى أف
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ت الصيغة المطمقة فاذا كان ،ا ال تمقى صيغة عمى حؽ اإلطبلؽ، فاذكليس ىاذيا بيا
 .1، فبل بد مف قرائف التقييد كىي تنقسـ الى قرائف مقاؿ كالى قرائف أحكاؿ"مقصكدة لممتكمـ

>" المقصكد مف النصكص اإلستقبلؿ بإفادة المعاني عمى قطع مع انحساـ قاؿك      
ف كاف بعيدا حصكلو بكضع الصيغ  جيات التأكيبلت كانقطاع مسالؾ االحتماالت كىذا كا 

 .2ردا الى المغة فما أكثر ىذا الغرض مع القرائف الحالية كالمقالية "
بلؼ األحكاؿ كاألكقات كالنكازؿ كىذا معمـك قاؿ الشاطبي>" أف المساقات تختمؼ بإخت     

فى عمـ المعاني كالبياف فالذم يككف عمى باؿ مف المستمع كالمتفيـ كااللتفات إلى أكؿ 
الكبلـ كآخره بحسب القضية كما اقتضاه الحاؿ فييا ال ينظر في أكليا دكف آخرىا كال في 

ف اشتممت عمى جمؿ فبعضيا م تعمؽ بالبعض ألنيا قضية آخرىا دكف أكليا فإف القضية كا 
كاحدة نازلة فى شيء كاحد فبل محيص لممتفيـ عف رد آخر الكبلـ عمى أكلو كأكلو عمى 

ذ ذاؾ يحصؿ مقصكد الشارع فى فيـ المكمؼ "         .3آخره كا 

إف بف العربي كمف خبلؿ تفسيره لمقرآف الكريـ اعتمد عمى القرينة السياقية كالحالية      
مكف فيـ النص مف خبلليا، بؿ أكد بأنو يجب حمؿ المفظ المكرر عمى باعتبرىا أدكات ي

إذا أمكف حمؿ المففظ عمى فائدة جديدة لـ  المقصد الذم بو يفيـ معنى جديدا، قاؿ>"
كقاؿ>" ارتباط آم القرآف بعضيا ببعض حتى تككف كالكممة ، 4يحمؿ عمى التكرار"

عظيـ، لـ يتعرض لو إال عالـ كاحد عمؿ الكاحدة، متسقة المعاني، منتظمة المباني عمـ 
ك رأينا الخمؽ  مة،ز كجؿ لنا فيو، فمما لـ نجد لو حمثـ فتح ا ع فيو سكرة البقرة،
 .5ك رددنػاه إليو" جعمناه بيننا ك بيف ا،ك  ختمناعميو، بأكصاؼ البطالة،

ية لفيـ المراد لقد اعتمد ابف العربي في تفسيره كفقيو عمى القرائف السياقية كالحال     
عمى الناظر أف يمحظ  "كالترجيح بيف األقكاؿ، بؿ جعميا أمرا ضركريا لمفقيو المجتيد فقاؿ>

اأَلمارات كالعبلمات إذا تعارضت، فما ترجح منيا، مضػى بجانب الترجيح، كىك قكة 
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التيمة، كال خبلؼ في الحكـ بيا، كقد جاء العمؿ بيا في مسائؿ اتفقت عمييا المذاىب 
قاؿ>" فيو دليؿ عمى تفكيض القبكؿ في ك ، 1"بعة، كبعضيا قاؿ بو المالكية خاصةاألر 

الشيادة إلى الحاكـ، ألف الرضا معنى يككف في النفس بما يظير إلييا مف األمارات 
عمييا، كيقـك مف الدالئؿ المثبتة لو كال يككف غيره، كىذا دليؿ عمى جكاز االجتياد 

 .2عمى ما خص مف المعاني كاألحكاـ" كاالستدالؿ باألمارات كالعبلمات
كقاؿ>" مف قرائف األحكاؿ ما يفيد العمـ الضركرم كمنيا ما يحتمؿ الترديد، كمع ىذا      

فإنيا قرائف يستدؿ بيا في الغالب كتنبني عمييا الشيادة في الكقت كغيره بناء عمىظكاىر 
 .3األحكاؿ كغالبيا"

 ابف العربي نذكر ما يمي>اإلماـ  داللة السياؽ عندتكضح اعتبار كمف األمثمة التي      
      >﴿قكلو تعالىل هما جاء في تفسير  ػػػ1

  ﴾4 ، قاؿ>" في ىذا القكؿ نفي المساكاة بيف المؤمف كالكافر كبيذا منع
القصاص إذ مف شركط كجكب القصاص المساكاة بيف القاتؿ كالمقتكؿ كبذلؾ احتج 

كقد إستدؿ الجميكر كمنيـ المالكية ، 5عمماؤنا عمى أبي حنيفة في قتمو المسمـ بالذمي "
" في   " >فعؿ في قكلو تعالىساكاة لكقكع العمى ذلؾ بعمـك اآلية في نفي الم

 سياؽ النفي.
       ﴿:في تفسيره لقكلو تعالى ػػػػ ما جاء2

        

        

      ﴾6 ،<فييا  "قاؿ
الثانية> في فيـ سياؽ اآلية، اعممكا أف العمماء اختمفكا في اثنتا عشرة مسألة.. المسألة 
                                                           

 .4005عالـ الكتب لمنشر كالتكزيع، طبع سنة ، تحقيؽ> جماؿ مرعشمي، دار7;ص 4ػ تبصرة الحكاـ، ابف فرحكف، ج1
 .4:6ص 2جابف العربي، ػ أحكاـ القرآف، 2
 .658ص 4ػ المصدر نفسو، ج3
 .:2ػ سكرة السجدة اآلية رقـ> 4
 .757ص 5ػ أحكاـ القرآف، ابف العربي، ج5
 .47اآلية رقـ>  النساء ػ سكرة6
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ساؽ الرخص.. كمنيـ مف جعميا أصبل، سياؽ ىذه اآلية، فمنيـ مف قاؿ> إنيا سيقت م
... كقد جيؿ مساؽ اآلية مف ظف ىذا، فقد قاؿ ا تعالى ما يدؿ كجكز نكاح األمة مطمقا

الثاني> خكؼ العنت، > عدـ الطكؿ، ك عمى أنو لـ يبح نكاح األمة إال بشرطيف، أحدىما
ات، كالحرائر مف أىؿ الكتاب ذكرا عمى شرط، ثـ ذكر الحرائر مف المؤمن فجاء بو شرطا

فانظر كيؼ قرر ، 1ذكرا مشركطا مؤكدا مربكطا" ، فمما ذكر اإلماء المؤمنات ذكرىامطمقا
تو مف غرض اآلية بأنيا سيقت مساؽ الرخص، ثـ أيده كأكده بنص اآلية كما تضمن

  .األلفاظ كالضكابط لمحكـ
قاؿ>" كمف عممائنا مف قاؿ> إف  ،ػػػ ما جاء في القكؿ بكجكب تبييت النية في الصكـ 2

صـك عاشكراء أجزأ بنية مف نيار، ثـ نسخ الصـك في عاشكراء بشير رمضاف، كمنيـ 
كـ مف قاؿ> إف كاف نسخ فرض الصـك فمـ ينسخ فرض النية كال كقتيا، كالصحيح أف الح

 . 2إذا نسخ نسخ بجميع صفاتو، إذ يمتنع أف ينسخ األصؿ كيبقى الكصؼ"
       >﴿ما جاء في تفسيره لقكلو تعالى ػػػ3

          

  ﴾3كالعبلمات إذا تعارضت تعيف الترجيح، فيقضي  "ؿ ابف العربي>. قا
بجانب الرجحاف، كىي قكة التيمة لكجكه تضمنيا القرآف منيا> طمبيـ إياه شفقة، كلـ يكف 

الدـ مف فعميـ ما يناسبيا، فيشيد بصدقيا، بؿ كاف سبؽ ضدىا كىي تبرىـ بو، كمنيا أف 
محتمؿ أف يككف في القميص مكضكعا، كال يمكف افتراس الذئب ليكسؼ كىك البس 
القميص، كيسمـ القميص مف تخريؽ، كىكذا يجب عمى الناظر أف يمحظ األمارات 

 .4"كالعبلمات
فالترجيح بيف النصكص المتعارضة ظاىرا كدرء التيمة دكف بينة ، كعدـ العمؿ      

ف المراد غير محقؽ فيو، ككذا اعتبار المقاصد في األعماؿ بالظاىر مطمقا خاصة إذا كا

                                                           
 .700ص 2أحكاـ القرآف، ابف العربي، جػ 1
 .720ص 4العربي، جػ القبس، ابف 2
 .:2ػ سكرة يكسؼ، اآلية رقـ 3
 .;222ص 5ػ أحكاـ القرآف، ابف العربي، ج4
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كميا إشارات كاضحة تدؿ أف ابف العربي قد جعؿ مف القرائف كالسياؽ كسائؿ لمكشؼ عف 
 مقصكد الشرع.

 المطمب الثالث: مداكمة فعؿ النبي كتكاتر عمؿ الصحابة
 الفرع األكؿ: مداكمة فعؿ النبي عميو الصالة كالسالـ

 رسكؿ عمو الصبلة كالسبلـ ال يفعؿ شيئا إال لمصمحة، كال يداـك عمى فعؿإف ال      
شيء إال لتأكيدالمصمحة فيو، أك في مداكمتة ترجيح لمفعؿ األفضؿ عمى غيره، ككبل 
األمريف يحدداف المقصكد كالحكمة مف المداكمة، كما أف تعميمو ألمر دليؿ عمى 

 عميو كسمـ عمى الفعؿ تدؿ عمى كجكبو، كأما ىؿ مداكمة النبي صمى ا قصدالشارع لو،
فإف بعض العمماء يرل أف مكاظبة النبي صمى ا عميو كسمـ عمى الفعؿ كعدـ تركو 

 كجكبو. طريؽ لمعمـ بكجكب ذلؾ الفعؿ، إف لـ يكف ىناؾ دليؿ آخر يدؿ عمى عدـ
؛ ألنو قاؿ الزركشي>"رابعيا> أف يداـك عمى الفعؿ مع عدـ ما يدؿ عمى عدـ الكجكب     

 كاألمثمة تبيف ذلؾ> ،1لك كاف غير كاجب ألخؿ بتركو"
، قاؿ ابف العربي>" كىك إخبار عمى أنو كاف ػػػ ما جاء في مسألة التغميس في الفجر1

 .2"تحصؿ المداكمة إال عمى األفضؿيداـك عمى ذلؾ، كأنو أكثر فعمو، كال 
، قاؿ>" بيد أنو لما كاظب عمييا النبي في جميع ما جاء في غسؿ الكفيف في الكضكء ػػػ2

كضكئو كبدأ بيا في كؿ حالة مف أحكالو عدىا العمماء مف جممة الكضكء كحسبكىا مف 
 .3"اقتداء بفعؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ كمحافظتو عميياجممة األعضاء 

مكاظبة ل، قاؿ>" إال أف القصر لو أفضؿ ػػػ ما جاء في القصر في الصالة لممسافر3
 .4عميو السبلـ عميو كلفعؿ الصحابة"النبي 

      و كسمـ أنويكدليمنا ما ركم عف النبي صمى ا عم ، قاؿ>"ػػػ ما جاء في األضحية4
، كمعمـك يستعمؿ إال فيما كاظب عميو، كمثؿ ىذا ال 1( ) ضحى بكبشيف أقرنيف أممحيف

 .2عمى األفضؿ"أف النبي صمى ا عميو كسمـ ال يكاظب مف خاصتو إال 
                                                           

 .599ص 4ػ البحر المحيط، الزركشي، ج1
 .599ص 2جابف العربي، ػ المسالؾ، 2
 .20ص 4ػ المصدر نفسو، ج3
 .96ص 5ج ،صدر نفسوػ الم4
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عميو الصبلة و دليؿ عمى أف مصمحتو مرجكحة، كأن كما أف عدـ مداكمتو لمفعؿ     
كالسبلـ ال يداـك إال عمى ما فيو مصمحة ثابتة، كمف ذلؾ ما جاء في السكتة في الصبلة 
بيف التكبير كالقراءة، قاؿ>" كلك كانت ىذه االسكاتة مما كاضب عميو النبي صمى ا عميو 

لـ يخؼ ذلؾ، كلنقميا أىؿ المدينة عيانا كعمبل، فيحتمؿ أف يككف فعميا في كقت ثـ  كسمـ
 .3تركيا في كقت تخفيفا عمى أمتو فتركيا أكسع"

 الصحابة الفرع الثاني: تكاتر عمؿ
 مشاىدة أعماؿتكاتر العمؿ يحصؿ لبعض الصحابة دكف غيرىـ كيككف مف تكرر      
قاؿ ، حيث يستخمص مف مجمكعيا مقصدا شرعياا صمى ا عميو كسمـ، ب رسكؿ

ىـ القدكة في فيـ الشريعة كالجرم  ">كقاؿ ،4"لسمؼ أعمـ الناس بمقاصد القرآفا "الشاطبي>
 .5عمى مقاصدىا"

كلمصحابة فيـ في القرآف يخفى عمى أكثر المتأخريف، كما أف ليـ  "ابف تيمية>قاؿ ك      
بأمكر مف السنة كأحكاؿ الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ ال يعرفيا أكثر المتأخريف،  معرفة

فإنيـ شيدكا الرسكؿ كالتنزيؿ كعاينكا الرسكؿ، كعرفكا مف أقكالو كأفعالو مما يستدلكف بو 
 . 6عمى مرادىـ ما لـ يعرفو أكثر المتأخريف "

الشارع، تكاتر الفعؿ عف  كمما أشار إليو ابف العربي كجعمو معيارا لمعرفة قصػد     
الصحابة كشيرتو فيما بينيـ، ألف الصحابة ال يداكمكف عمى فعؿ إال لمبلحظتيـ لمقصد 
الشرع فيو، كألنيـ األعرؼ بالقرآف كمقاصده باعتبار أنيـ شاىدكا التنزيؿ، كما أنيـ أىؿ 

مشركط الفصاحة كالمغة، قاؿ>" فيؤالء الصحابة الفصح كالعرب تعرؼ ارتباط الشرط بال
كتسمـ فيو كتعجب منو، كىؤالء يريدكف أف يبدلكا كبلـ العرب ألغراض صحيحة ال يحتاج 

                                                                                                                                                                                
 .:725صفح الذبيحة، حديث رقـ ػ الحديث أخرجو البخارم كتاب األضاحي، باب> كضع القدـ عمى1
 .298ص 7جابف العربي، ػ المسالؾ، 2
 .587ص 4ػ المصدر نفسو، ج3
 ;60ص 5ػ المكافقات، الشاطبي، ج4
 .250ص 6ػ المصدر نفسو، ج5
 .278ص 29ػ مجمكع الفتاكل، ابف تيمية، ج6
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، كقاؿ>" فإف الصحابة بمغاء لسف كفصحاء لد، فما كاف ليخفى عمييـ 1إلى ذلؾ فييا"
 .2مكقع الكضع العربي"

لفا كما بيف بأف الصحابة ال يترككف العمؿ بالحديث إال لعمة فيو، فقد يككف مخا     
لمقكاعد العامة، قاؿ>" فإف الحديث الصحيح إذا تركو الخمفاء كالمياجركف يككف ذلؾ غمزا 

 .3فيو فكيؼ بالضعيؼ"
 كالذم نكد الكصكؿ إليو ىك أف تكاتر فعؿ الصحابة ألمر كاجتماعيـ عميو دليؿ عمى     

 كجكد المصمحة فيو، كاألمثمة التي نكردىا تبيف ذلؾ>
ابف العربي>" قكلو صمى ا عميو  قاؿ تأخير صالة العشاء،ػػػ ما جاء في مسألة 1

، فكبلـ ليس عمى ظاىره، كمعناه النيي عف النـك قبميا 4( كسمـ>) كأخر العشاء ما لـ تنـ
كاشتير عند الجميع منيـ شيرة تكجب القطع ألنو قد ثبت عند العمماء عف النـك قبميا، 

 .5"بأف عمر ال يجيؿ ذلؾ
، قاؿ>" كأدخؿ مالؾ رضي ا عنو فعؿ الخمفاء عمر الشرب قائماما جاء في  ػػػػ2

عنيا، فبل أىمو عرفت ذلؾ مف كعثماف كعمي رضي ا عنيـ، كأدخؿ عائشة رضي ا 
ما كاف أدبا  فعمو ما كاف منسكخا، كا  كال خمفاؤه، فكيؼ يمتفت إليو فإما أنو لـ يصح كا 

ضر ذلؾ في مجرل العادة، فكاف النيي أ، فإنو إذا شرب قائما مستعجبل لمصمحة البدف
 . 6ألجمو"

 الفرع الثالث: سككت الشارع مع قياـ المقتضى
كالمقصكد بسككت الشارع ىك عدـ إعطائو الحكـ لمسألة ما أك كضع تشريع ليا،       

مع أف المقتضى ليا قائـ زماف التشريع، مع العمـ أنو ال يمكف تأخير البياف عف كقت 
ككت يككف كالنص عمى أف قصد الشارع ال يزاد فيو كال ينقص منو، كأف الحاجة، فيذا الس

                                                           
 .707ص 2جابف العربي،ػ أحكاـ القرآف، 1
 .80ص 5جابف العربي، ػ القبس، 2
 .67ص 4، ج ابف العربيػ القبس، 3
، كانفرد بو، كالحديث 8ػ الحديث أخرجو مالؾ في المكطأ، كتاب كقكت الصبلة، باب كقكت الصبلة، حديث رقـ 4

 مكقكؼ منقطع.
 .;:5ص 2جابف العربي، ػ المسالؾ، 5
 .;:4ص 6ج ابف العربي، ػ القبس،6
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ما خرج عمى ذلؾ يعد مف االبتداع كفيو مخالفة لما قصده الشارع، كىك مسمؾ ضيؽ لو 
 تعمؽ بمجاؿ العبادات دكف غيرىا مف المعامبلت كالعادات.

يسكت عنو الشارع > أف األكؿ كالشاطبي قد فصؿ ىذا المسمؾ كبيف أقسامو فقاؿ>"      
ألنو ال داعية لو تقتضيو، كال مكجب لو يقدر ألجمو، كالنكازؿ التي حدثت بعد الرسكؿ 
نما حدثت بعد  صمى ا عميو كسمـ، فإنيا لـ تكف مكجكدة، ثـ سكت عنيا مع كجكدىا، كا 
خراجيا عمى ما تقرر في كمياتيا، كىذا كجمع  ذلؾ، فاحتاج أىؿ الشريعة إلى النظر فييا كا 
المصحؼ كتدكيف العمـ كتضميف الصناع كما أشبو ذلؾ مما لـ يجر لو ذكر في زمف 
رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ، كلـ تكف مف نكازؿ زمانو، كال عرض لمعمؿ بيا مكجب 
يقتضييا. فيذا القسـ جارية فركعو عمى أصكلو المقررة ببل إشكاؿ، فالقصد الشارع فييا 

 ؿ.معركؼ مف الجيات المذككرة قب
ة زائد > أف يسكت عنو كمكجبو المقتضي لو قائـ، فمـ يقرر فيو حكـ عند نزكؿ النازلالثاني

فيذا الضرب السككت فيو كالنص عمى أف قصد الشارع أف  ،عمى ما كاف في ذلؾ الزماف
ال يزاد فيو كال ينقص، ألنو لما كاف ىذا المعنى المكجب لشرع الحكـ العممي مكجكدا ثـ لـ 

داللة عميو، كاف ذلؾ صريحا في أف الزائد عمى ما كاف ىنالؾ بدعة زائدة بشرع الحكـ 
كمخالفة لما قصده الشارع، إذ فيـ مف قصد الكقكؼ عند ما حد ىنالؾ، ال الزيادة عميو كال 

 .1نقصاف منو"
خاصة ، كقدألمح إليو ابف العربي عند ذكره لبعض المسائؿ التي لـ يرد فييا نص     

زماف الكحي، أك كرد العمؿ بيا مرة أك مرتيف فعدت مف قضايا األعياف  كأنيا كانت قائمة
 المحتممة، كمف األمثمة عمى ذلؾ>

، قاؿ>" التنفؿ في المصمى لك كاف معقكال ػػػ ما جاء في التنفؿ في المصمى يكـ العيد1
نما تركو مف تركو ألف  لكاف نما رأل جكاز الصبلة ألنو كقت مطمؽ لمصبلة، كا  منقكال، كا 
 .2"كمف اقتدل فقد اىتدلصمى ا عميو كسمـ لـ يفعمو،  النبي

                                                           
 .;50ص 5جالشاطبي، ػ المكافقات، 1
 .:ص 5. أنظر> العارضة، ج:48ص 5جابف العربي، ػ المسالؾ، 2
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، قاؿ>" سجكد الشكر غير مشركع عندنا كبو قاؿ أبك حنيفة، ما جاء في سجكد الشكر ػػػ2
 .1لـ يشرع ذلؾ فبل يقاؿ فيو ابتداعا" >كقاؿ الشافعي ىك مشركع، قمنا

، قاؿ>" كدليمنا أف الخضر كانت بالمدينة في زمف رسكؿ ػػػ ما جاء في زكاة الخضركات3
ا صمى ا عميو كسمـ بحيث ال يخفى ذلؾ عميو كلـ ينقؿ إلينا أنو أمر بإخراج شيء 

كاف ذلؾ لكاف منقكال كما نقؿ إلينا سائر ما أمر منيا كال أف أحدا أخذ منيا زكاة، كلك 
ال فق2"فثبت أنو ال زكاة فييا، بو د كانت الخضركات بالمدينة كقراىا فما ، كقاؿ>" كا 

تعرض النبي صمى ا عميو كسمـ كال أحد مف الخمفاء ليا..كلبابو أف الزكاة إنما تتعمؽ 
بالمنبتات دكف الخضركات، كقد كاف بالطائؼ الرماف كالفرسؾ كاألترج، فما اعترضو 

 .3رسكؿ ا كال ذكره أحد مف خمفائو"
قاؿ>" كذلؾ ألف النبي صمى ا عميو كسمـ ثبت عنو  ،ػػػ ما جاء في خرص الزيتكف4

خرص النخؿ كلـ يثبت عنو خرص الزيتكف، ككاف كثيرا في حياتو كفي ببلده كلـ يثبت 
عنو خرص النخؿ ألخذ الحؽ إال عمى الييكد ألنيـ كانكا أشراكا ككانكا غير أمناء فخرص 

 . 4عمييـ، أما المسممكف فبل يخرص عمييـ"
، قاؿ>" كالذم ثبت مف ذلؾ أكميـ الغنيمة التي غنمكا ي األكؿ مف الغنيمةما جاء ف ػػػ5

حبلؿ ما أخذ ليـ، كالنبي صمى ا عميو كسمـ ساكت عف ذلؾ مجيز لو فكاف كاجبا  كا 
 .5مضائو"ا  بسككتو ك 

 
 
 
 
 

                                                           
 .72ص 5ج ابف العربي ،األحكذم عارضةػ 1
 .222ص 6جابف العربي، ػ المسالؾ، 2
 .:20، ;9ص 4جابف العربي، ػ القبس، 3
 .264ص 5ج ابف العربي، ،األحكذم عارضةػ 4
 .559ص 4جابف العربي، ػ أحكاـ القرآف، 5
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 عند ابف العربي تقسيمات المقاصد المبحث الثاني: 
 المقاصد العامةالمطمب األكؿ: 

بالنظر إلى تراث ابف العربي كعند قراءتو تجد أنو يستعمؿ كثيرا لفظ المقاصد، بؿ       
كيسقطو عمى كثير مف المعاني، فعبر بو في العقائد كالعبادات كالمعامبلت، بؿ حتى 

ى غير ذلؾ مف العقكبات كاألخبلؽ، كأحيانا يسمييا قانكف الشريعة أك المنفعة العامة، إل
 الدالالت التي كردت في ثنايا كتبو.  

ف إ       ف أحكاـ الشريعة إنما تخاطب عمكـ المكمفيف كىذا يصح عمى العمـك حتى كا 
تفاكتت األحكاـ فيما بينيا مف حيث طبيعة المعنييف بالخطاب، فقد يجيء الحكـ ليعالج 

يككف حكما آخرا متكجيا  قضية مف القضايا يشترؾ فييا كؿ األمة أك أكثريتيا، كقد
لمعالجة قضية تعنى فقط بقمة مف المكمفيف أك جزءا منيـ، كليذا جاء التقسيـ لمقاصد 

 المكمفيف الذيف تشمميـ المصمحة إلى مقاصد عامة كمقاصد خاصة. باعتبارالشريعة 
 المقاصد العامة مفيـك الفرع األكؿ: 

 أكال: تعريفيا عند العمماء
كيراد بالكمية  ،ف عاشكر بقكلو>" تنقسـ بيذا االعتبار إلى كمية كجزئيةعرفيا الشيخ اب      

مى جماعة في اصطبلحيـ ما كاف عائدا عمى عمـك األمة عكدا مماثبل كما كاف عائدا ع
، فالمصمحة العامة لجميع األمة قميمة األمثمة، كىي مثؿ حماية عظيمة مف األمة أك قطر

فظ الديف مف الزكاؿ، كحماية الحرميف مف أف يقعا البيضة كحفظ الجماعة مف التفرؽ، كح
في أيدم غير المسمميف، كحفظ القرآف مف التبلشي العاـ أك التغيير العاـ كنحك ذلؾ مما 
صبلحو كفساده يتناكؿ جميع األمة ككؿ فرد منيا، كبعض صكر الضركرم كالحاجي مما 

 . 1يتعمؽ بجميع األمة"

                                                           
 440صابف عاشكر، ػ مقاصد الشريعة اإلسبلمية، 1
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ممحكظة في جميع أحكاؿ التشريع أك معظميا بحيث كقيؿ>" ىي المعاني كالحكـ ال      
التختص مبلحظتيا بالككف في نكع خاص مف أحكاـ الشريعة فيدخؿ في ىذا أكصاؼ 
الشريعة كغايتيا العامة، كالمعاني التي ال يخمك التشريع مف مبلحظتيا، كيدخؿ في ىذا 

حكظة في أنكاع أيضا معاف مف الحكـ ليست ممحكظة في سائر أنكاع األحكاـ كلكنيا مم
 .1كثيرة منيا"

كعرفيا الريسكني بقكلو>" أعني بالكميات العامة الكميات النصية كالكميات االستقرائية،      
فالكميات النصية ىي التي جاءت في نصكص القرآف كالسنة الصحيحة، كأما الكميات 

حكاـ االستقرائية فيي التي يتكصؿ غمييا عف طريؽ االستقراء عدد مف النصكص كاأل
 .2الجزئية كحفظ الضركريات كالحاجيات كالتحسينيات كسائر المقاصد العامة لمشريعة"

إذف تمؾ المصالح التي تراعييا الشريعة كتسعى لتحقيقيا في كؿ أحكاميا، كىذا  فيي     
كيدخؿ ضمف ىذه المقاصد أكصاؼ الشريعة مثؿ ، الذم يطمؽ عميو مقاصد الشريعة غالبا

كجمب المصالح كدرء المفاسد، ككؿ المعاني التي ال يخمك التشريع عف  السماحة كالتيسير
 مبلحظتيا، كرفع الحرج كالضيؽ كدفع الضرر كغيرىا.

 كمف المقاصد العامة ما جاء لحفظ الضركريات الخمس أك كميات الشريعة، كمنػيا     
قاؿ عبد المجيد  حفظ الديف فإنو يعتبر مف المقاصد العامة، كىي أيضا متفاكتة فيما بينيا،

النجار>" كىي تمؾ المقاصد التي تشمؿ ما تتضمنو مف المصمحة كؿ أفراد األمة، بحيث 
ال يخرج أحد منيـ مف أف يككف مستفيدا منيا بصفة مباشرة أك شبو مباشرة، كذلؾ مثؿ 
مقصد التكافؿ بيف أفراد المجتمع، كتكطد أكاصر األخكة بينيـ، كمقصد العدؿ كالمساكاة 

التيسير كرفع الحرجكما شابو ذلؾ مف المقاصد الكمية، فيذه المقاصد تمتد كمقصد 
المصمحة فييا إلى كؿ أفراد األمة أك إلى األغمبية العظمىمنيـ كمف ثـ كصفت بالعمكـ 

 .  3ألف النفع فييا يشمؿ الجميع"
 تعريفيا عند ابف العربي ثانيا: 

                                                           
 .72، ص ابف عاشكرػ مقاصد الشريعة اإلسبلمية، 1
 .;58صالريسكني، ػ نظرية المقاصد عند الشاطبي ، 2
 .66ػ مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة، عبد المجيد النجار، ص3
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غير أنو تعريفا محددا لممقاصد العامة، ابف العربي  أثناء تتبعي في ما كتبولـ أجد      
المنفعة قاؿ>" ىي كؿ معنى قاـ بو قانكف الشريعة كحصمت بو ف، مايدؿ عميياأشار إلى 

، أم أف ما يتحقؽ مف نفع عمى مستكل الجمع الغفير مف الناس 1"العامة في الخميقة
الضركرية أك صالحيـ مكينضبط بقانكف الشريعة فيك مصمحة عامة، سكاء تعمؽ األمر ب

 الحاجية أك التحسينية  ضمف أصكؿ الشريعة ككمياتيا الخمس.
 الحرج>" إذا كاف كقاؿ في بياف أنكاع الحرج، كأنو يختمؼ بجسب المقصد المتعمؽ بو     

ذا كاف خاصا لـ يعتبر عندنا فإنو يسقط عاما في الناسفي نازلة   .2"كا 
      قاؿ> تي يككف نفعيا متعديا ال قاصرا،لا مصالحجعؿ مف المقاصد العامة تمؾ البؿ      

إلى الغير أفضؿ مف  الحسنة المتعدية" كأشرؼ الناس بالمنفعة ما تعمؽ بالخمؽ، ألف 
 .3إلى الفاعؿ في كؿ حاؿ" القاصرة

 المقاصد العامة في فكر ابف العربي الفرع الثاني:
 العدؿ كالحرية كاألمف،اإلماـ األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر كتحقيؽ عتبر لقد ا     

التي يجب  مف المقاصد العامة لمتشريع كبعض أكصاؼ الشريعة كالسماحة كالرفؽ،
  تبييف المممح المقاصدم فييا عند اإلماـ كتنصيصو عمى ذلؾ. حاكؿأسالحفاظ عمييا، ك 

 نكر:مقصد األمر بالمعركؼ كالنيي عف المأكال: 
مف أعظـ الخصاؿ التي دعا إلييا القرآف الكريـ األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر،      

        ﴿ :قاؿ ا تعالى

      ﴾4. 
المقصكد باألمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر تعبيد الخمؽ  كامتثاؿ األمر      

كتحصيؿ األجر كالثكاب، مع تحصيف المجتمع كحفظ مقاصد الشرع بجمب المصالح 
حضر كتكميميا، كدفع المفاسد كتقميميا، فاآلمر بالمعركؼ كالناىي عف المنكر إذا است

المقصكد مف فعمو كسعى في اإلصبلح بالكسائؿ المشركعة عميو أف يقـك بذلؾ عف عمـ 
                                                           

 .499ص 4جابف العربي، ػ القبس، 1
 .442ص 5جابف العربي، ػ أحكاـ القرآف، 2
 .:7ص 8، جعربياألحكذم، ابف ال عارضةػ 3
 .206ػ سكرة آؿ عمراف، اآلية رقـ 4
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  ﴿كبينة، ألف الجيؿ يفسد أكثر مما يصمح، قاؿ ابف العربي في تفسيره لقكلو تعالى> 

             

        ﴾1 ىذه زيادة مف ا ،
 . 2كمكعظة يرفع بيا نكحا مف مقاـ الجاىميف كيعميو بيا إلى مقاـ العمماء العارفيف"

ية األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر>" األمر قاؿ ابف العربي مبينا مقصد     
بالمعركؼ كالنيي عف المنكر أصؿ في الديف كعمدة المسمميف كخبلفة رب العالميف، 

مف فائدة بعث النبييف، كىك فرض عمى جميع الناس مثنى كفرادل  كالمقصكد األكبر
عمييـ  األنبياءمقاصد بشرط القدرة عميو كاألمف عمى النفس كالماؿ، فالحسبة ىي أحد 

 .3السبلـ ، كبيا يصمح لمناس دينيـ كديناىـ "
كخبلفة  ،كذلؾ أف األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر فرض العالميف كقاؿ>"     

 .4فإذا ترؾ عكجؿ الناس بالعقكبة" كآكد فركض الديف كمصمحة الخمؽ أجمعيفالمرسميف، 
      كقاؿ أيضا>" في ىذه اآلية>﴿      

      ﴾5 دليؿ عمى أف األمر ،
بالمعركؼ كالنيي عف المنكر فرض كفاية كمف األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر نصرة 

جة عمى المخالفيف كقد يككف فرض عيف إذا عرؼ المرء مف نفسو الديف بإقامة الح
 .6صبلحية النظر كاالستقبلؿ بالجداؿ أك عرؼ ذلؾ منو"

رسػػػكؿ > سمعت كما كرد عنو في شرح حديث أبي بكر الصديؽ رضي ا عنو قاؿ     
أكشؾ إذا رأكا الظػػػالـ فمػػػـ يأخذكا عمى يديو؛  الناس إف (>يقػػػكؿصمى ا عميو كسمـ ا 

بػػف العربػػي فػػي شػػرح الحديث>" كىذا مػف الفقػو عظػيـ، كىػك اقػػاؿ ، 7)ا أف يعميـ بعقاب

                                                           
 .;6اآلية رقـ  ىكدػ سكرة 1
 .:6ص ;الجامع ألحكاـ القرآـ، القرطبي، جػ 2
 .25ص ;ج ابف العربي، ،األحكذم عارضةػ 3
 ص 4ج ابف العربي، ػ أحكاـ القرآف,4
 .220ػ سكرة آؿ عمراف، اآلية رقـ5
 .542ص2جابف العربي، ػ أحكاـ القرآف، 6
، كالترمذم كتاب الفتف، باب ما جاء في نزكؿ :655ركاه أبك داكد، كتاب المبلحـ، باب األمر كالنيي، حديث رقـ>ػ 7

.، مسند الخمفاء الراشديف، ، كأحمد في مسنده2:59، كابف حباف في صحيحو حديث رقـ> :428العذاب، حديث رقـ>
 .2786، كصححو األلباني في السمسمة تحت رقـ 04حديث رقـ 
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بيػػػا إلػػػى اآلخػػػرة، كالسككت  يميؿا عقكبتػػػو، كمنيػػػا مػػػا  يعجؿالػذنكب منيػا مػا  كىػك َأف
 .1"عمى المنكر

بؿ حذر مف مغبة المبالغة في النيي عف المنكر خاصة إذا كاف يؤدم إلى مفاسد      
نما ىك  أكبر، مثؿ حمؿ السبلح كجعمو كسيمة لمتغيير ألف ىذا ليس مف صبلحيات الفرد كا 

إذا لـ يكف ىنالؾ كسيمة أخرل لمنيي عف المنكر غير السبلح،  "مف حؽ كلي األمر، قاؿ>
ألف قياـ غيره ك و، ألف المجكء إلى السبلح حكر عمى السمطاف، فعمى المرء أف يترؾ القياـ ب

 . 2"بو قد يؤدم إلى الفتنة، أم إلى شر أعظـ مما يريد الناىي أف يجنبو
 مقصد العدؿ:ثانيا: 
نزاؿ الكتب كتشريع األحكاـ ىك إقامة العدؿ بيف       إف المقصد مف إرساؿ الرسؿ كا 

عطاء كؿ ذم حؽ حقو، فالعدؿ ىك جكىر الحياة، كىك شرع ا المنزؿ.   الناس، كا 
مقصد العدؿ مف أىـ مقاصد الشريعة اإلسبلمية، كأحد الكميات العامة فييا، إف      

كد كالزكاجر إلقامتو كتحقيقو، فقد ذكر ابف رشد>" أف كألجمو شرع ا كثيرا مف الحد
 .3الغرض مف إقامة نظاـ العقكبات ىك العدؿ في األبداف كاألعراض كاألمكاؿ"

أما العدؿ عند ابف العربي فقد جعمو أصبل عاما لجميع األحكاـ فيما بيف العبد كربو      
التكسط بيف طرفي النقيض  كحقيقتوأك بيف العبد كنفسو أك بيف العبد كالعبد، قاؿ>" 

 العدؿ، كذلؾ أف البارم خمؽ العالـ مختمفا متضادا متقاببل مزدكجا، كجعؿ كضده الجكر
في اطراد األمكر بيف ذلؾ عمى أف يككف األمر جاريا فيو عمى الكسط في كؿ معنى، 

ب إيثار حؽ ا عمى حظ نفسو، كتقديـ رضاه عمى ىكاه، كاالجتنا فالعدؿ بيف العبد كربو
فمنعيا عما فيو ىبلكيا كما قاؿ  العدؿ بينو كبيف نفسولمزكاجر كاالمتثاؿ لؤلكامر، كأما 

، كعزكؼ          ﴾4تعالى>﴿ 
العدؿ بينو كبيف الخمؽ األطماع عف اإلتباع، كلزـك القناعة في كؿ حاؿ كمعنى، كأما 

ففي بذؿ النصيحة كترؾ الخيانة فيما قؿ أك كثر، كاإلنصاؼ مف نفسؾ ليـ بكؿ كجو، كال 
                                                           

 .27ص;جابف العربي، ، عارضة األحكذمػ 1
 .257ص2جابف العربي، ، أحكاـ القرآفػ 2
 .685ص 4جابف رشد، ػ بداية المجتيد كنياية المقتصد، 3
 .60ػ سكرة النازعات، اآلية رقـ 4
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يككف منؾ إلى أحد مساءة بقكؿ كال فعؿ، ال في ستر كال في عمف، حتى باليـ كالعـز 
 .1كالصبر عمى ما يصيبؾ منيـ مف البمكل كأقؿ ذلؾ اإلنصاؼ مف نفسؾ كترؾ األذل"

    >﴿ كقاؿ في مكضع آخر>" قكلو تعالى     

    ﴾2 كمف ، العدؿ قكاـ الديف كالدنيا، كىذا صحيح فإف
العدؿ في صمحيـ أال يطالبكا بما جرل بينيـ مف دـ كال ماؿ فإنو تمؼ عمى تأكيؿ كفي 

 .3"أصؿ في المصمحةطمبيـ لو تنفير عف الصمح كاستشراء في البغي كىذا 
ال بالتحامؿ عميو،  بالعدؿ كالحؽكقاؿ أيضا>" كا أكلى بالغني أف يأخذ ما في يده      

عيارا لما يظير مف الخبث كميزانا لما يتبيف مف  ؽ كالعدؿالحفإنما جعؿ ا سبحانو 
الميؿ، عميو تجرم األحكاـ الدنيكية، كىك سبحانو يجرم المقادير بحكمتو كيقضي بينيـ 

  .4يـك القيامة بحكمو"
حكـ الكالة بالعدؿ كاخمصكا النية ال  >" كلكالعدؿ مقصدقاؿ منبيا إلى خطكرة فقداف ك      

إلى ضركرة القياـ بأمر الرعية بما يتكافؽ ىـ دعا، ك 5مح الجميكر"استقامت الرعية كص
قبكؿ العذر منيـ، كالتغاضي عف العقكبة فيما ليس فيو انتياؾ  ـكمقصد العدؿ، طالبا مني

إنما لـ يعاقبو ألنو اعتذر إليو كلذلؾ يجب عمى الكالي أف يقبؿ عذر  لحدكد ا، قاؿ>"
 .6حف ذلؾ إف تعمؽ بو حكـ مف أحكاـ ا تعالى"رعيتو كيتجافى عف عقكبتيـ، ثـ يمت

لقد عبر عف العدؿ بالمساكاة في مكاضع أخرل مما يعني أف ليما نفس الداللة      
    >﴿المقصدية عنده، مف ذلؾ ما أكرده في تفسير األية

         

           

 ﴾7 ،ي>" كقد كانت العرب تقكؿ> القتؿ أنفى لمقتؿ؛ ألنيا لـ تكف قاؿ ابف العرب
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نما كانت تستكفيو بربا، كأعظـ ما يككف الربا في الدماء، فشرع ا  تأخذ حقيا بعدؿ، كا 
، كقد كفى مالؾ ىذا المساكاة في القتؿتعالى استيفاء الحؽ في القتؿ بالمساكاة، يعني 

 .1النظر كأعطاه قسطو مف الكماؿ"
أما ما تعمؽ بتحقيؽ العدؿ في المسائؿ الجزئية فقاؿ في مسألة اختبلؼ الشريكيف في      

كأكضحنا أنيا عمى  ،...رجميف أك ثبلثة كاختمؼ أشقاصيـ الشفعة>" إذا كجب التقكيـ عمى
ألف فكائد الممؾ إنما ىي عمى قدر الحصص فكذلؾ مؤنة ككؿ ما يمـز ، قدر الحصص

 .2"الحقكؽ كىذا ىك العدؿف عمى قدر في استخراج الحقكؽ فإنما يكك 
 مراعاة كحدة الجماعة  ثالثا: مقصد

إف المقصد األسمى لمشريعة اإلسبلمية ىك أف يككف الناس جميعا مكحدكف  عز      
كجؿ، كىذا بمقتضى أصؿ خمقتيـ كاشتراكيـ في الجنس، كأف ىذا إذا ما اعتبر حقا 

إال ما كاف منو مشركعا، كىنا نجد اإلماـ ابف سيؤدم إلى نبذ التعصب كالفرقة كاالختبلؼ 
 االختالؼ كالتفرؽ المنيي عنوالعربي يشير إلى ىذا المعنى بقكلو>" كالحكمة في ذلؾ أف 

، فأما االختبلؼ في الفركع فيك الفتنة كالتعصب كتشتيت الجماعةإنما ىك المؤدم إلى 
 ا عاما ما يمي>. كمف األمثمة عمى اعتبار الكحدة مقصد3مف محاسف الشريعة"

كمف معيا رضي ا عنيا عائشة  مبينا سبب خركج، قاؿ ػػػ ما جاء في كاقعة الجمؿ1
كيمكف أنيـ خرجكا في جمع طكائؼ المسمميف كضـ نشرىـ كردىـ  مف مكة إلى البصرة>"

ففي ىذه ، إلى قانكف كاحد حتى ال يضطربكا فيقتتمكا كىذا ىك الصحيح ال شيء سكاه
رضي ا عنيا لـ تكف تقصد بخركجيا   كاضح عمى أف أـ المؤمنيف عائشةاألخبار دليؿ 

ىي كمف معيا تفريؽ الجماعة كال شفاء حقد بينيا كبيف عمي كما يزعمو ذلؾ مبغضكا 
نما الغرض الذم كانت تريده اإلصبلح بيف الناس ابتغاء  الصحابة مف الرافضة، كا 

فيك يرل بأف أـ المكمنيف عائشة رضي  ،4" راجية الثكاب عمى ذلؾ مف امرضات ا

                                                           
 .;4ص 9جابف العربي، ػ المسالؾ، 1
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ا عنيا إنما خرجت بداعي اإلصبلح كالتكفيؽ بيف الطائفتيف، كىذا مراعاة لمصمحة 
 .الكحدة كدرءا لمفسدة الفرقة

      كفي تفسيره لقكلو تعالى>﴿  ػػػ2

       ﴾1،  قاؿ>" كىذا أصؿ
عظيـ في المعقكؿ كالمشركع كذلؾ أف ا خمؽ القكة ليظير بيا األفعاؿ، كقدرتو سبحانو 
كاحدة تعـ المقدكرات كقدر الخمؽ حادثة متعددة تتعمؽ بالمقدكرات عمى اختبلؼ أنكاعيا، 
كأجرل ا العادة بأف القدر إذا كثرت عمى رأم قـك أك بقيت عمى رأم آخريف، ككذلؾ 

فإذا ائتمفت القمكب عمى ظير المفعكالت بحسب ما يمقي ا في القمكب مف الطمأنينة، ت
ذا تخمخؿ القمب قصر عف النظر كضعفت الحكاس األمر استتب كجكده كاستمر مريره ، كا 

عف القبكؿ، كاالئتبلؼ بالطمأنينة النفس كقكة لمقمب، كاالختبلؼ إضعاؼ لو فتضعؼ 
 ، أم كحدة الجماعة.2كت الغرض"الحكاس فتقعد عف المطمكب فيف

زالة       لذا فإف مف مقاصد التشريع ىك السعي إلى التمكيف لكحدة الجماعة كاألمة كا 
االختبلؼ، قاؿ مكضحا مفيـك األمة>" كىي ىا ىنا بمعنى الجماعة، يعني جماعة كاحدة 

 .3عمى ديف كاحد"
يا انعداـ الخميفة لممسمميف، كأف كحذر مف الفتف المؤدية إلى الفرقة كالتشرذـ التي سبب     

كجكد خميفة ظالـ جائر أكلى مف عدـ كجكده، فقاؿ>" كفائدة ذلؾ كحكمتو أف ا سبحانو 
خمؽ الخمؽ في الجبمة أجناسا، يتقاطعكف تدابرا كاختبلفا، فأمرىـ ا سبحانو بالخبلفة 

كيحمميـ عمى  ،يزعيـ عف التنازعكجعؿ فييـ المممكة كصرؼ أمكرىـ إلى تدبير كاحد 
، كيقرر كؿ يد عمى ما تستكلي عميو التآلؼ مف التقاطع ، كيردع الظالـ عف المظمـك

حقاف كيسكسيـ في أحكاليـ لطفا كرفقا، كلقد يزع ا بالسمطاف ما ال يزع بالقرآف، فالرياسة 
لمسياسة كالممؾ لنفي الممؾ، كجكر السمطاف عاما كاحدا أقؿ إذاية مف ككف الناس فكضى 

عمى الممكؾ كالخمفاء كمما باف  المصمحةك الفائدةظة كاحدة، فأنشأ ا الخميقة ليذه لح
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خميفة خمفو آخر ككمما ىمؾ ممؾ ممؾ غيره بعده، ليستتب التدبير كتجرم عمى مقتضى 
 .1رأيو األمكر، كيكؼ ا بو سبحانو عادية الجميكر"

كالذب عنو كدفع األىكاء منو؛ قاؿ الماكردم>" لما في السمطاف مف حراسة الديف      
 ،كحراسة التبديؿ فيو كزجر مف شذ عنو بارتداد؛ أك بغي فيو بعناد أك سعى فيو بفساد

كىذه أمكر إف لـ تنحسـ عف الديف بسمطاف قكم؛ كرعاية كافية؛ أسرع فيو تبديؿ ذكم 
األىكاء؛ كتحريؼ ذكم اآلراء؛ فميس ديف زاؿ سمطانو إال بدلت أحكامو كطمست أعبلمو؛ 
ككاف لكؿ زعيـ فيو بدعة؛ كلكؿ عصر في كىيو أثر؛ كما إف السمطاف إف لـ يكف عمى 

ل أىمو الطاعة فيو فرضا كالناصر عميو حتما؛ لـ يكف ديف تجتمع بو القمكب حتى ير 
 .2لمسمطاف لبث كال أليامو صفك؛ ككاف سمطاف قير كمفسد دىر"

فالحاكـ ىك المقيـ لمنظاـ العاـ حتى كاف كاف جائرا إال أف ضركرة إيجاده أكلى مف      
ـ أك رئيس يقاتمكف حياة الفتنة كاليرج كالفكضى؛ فبل تكجد فرقة كال ممة عاشكا كبقكا ببل قائ

 بو عدكىـ كيقيمكف بو مصالحيـ كيمنع التظالـ فيما بينيـ.
لذا أكجب عمى مف يقكـ بأمر المسمميف ضركرة الحفاظ عمى ىذه الكحدة بالسعي إلى      

تنصيب الخميفة فقاؿ>" بيد أف االسترساؿ عمى التحكيـ خـر لقاعدة الكالية كمؤد إلى تيارج 
 بد مف نصب فاصؿ فأمر الشرع بنصب الكالي ليحسـ قاعدة الناس تيارج الحمر، فبل

ذف في التحكيـ تخفيفا عنو كعنيـ في مشقة الترافع، لتتـ المصمحتاف"  .  3اليرج، كا 
كما أكجب بذؿ الماؿ في سبيؿ المحافظة عمييا، قاؿ>" كعمى الممؾ أف يقكـ بحماية      

صبلح ثغرىـ مف أمكاليـ التي تفيء عمييـ  الخمؽ في حفظ بيضتيـ كسد فرجتيـ، كا 
كحقكقيـ التي يجمعيا خزنتيـ حتى لك أكمتيا الحقكؽ كأنفذتيا المؤف كاستكفتيا العكارض، 

 .4لكاف عمييـ جبر ذلؾ مف أمكاليـ"
 مقصد حفظ الحقكؽ بإقامة الكالية:رابعا: 
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حفظ الحقكؽ مف األمكر التي دعت إلييا الشريعة الغراء، ألنو يحفظ لمناس      
دىـ الضركرية كالحاجية، كلذا اعتبر مقصدا عاما ألنو باختبللو يختؿ ضركرم مف مقاص

تمؾ الضركريات، كيسكد الفساد كالظمـ كأكؿ أمكاؿ الناس بالباطؿ كالتعدم عمى 
 األعراض، كقد يككف حفظ الحقكؽ متعمؽ بحقكؽ ا تعالى أك بحقكؽ العباد.

كمف مظاىر ذلؾ االلتزاـ التاـ بالعدؿ في إدارة شئكف الناس، ألنو ىك األساس الذم      
ال قياـ لدكلة بدكنو، كال بقاء ألمة بفقده، كالعدؿ يتضمف إعطاء كؿ إنساف حقو، كعدـ 
ظممو في شيء، فمف الظمـ تكميفو بما ال يجب عميو شرعا أك أخذ مالو بغير كجو حؽ، 

ما أشار إليو الفقياء، قاؿ الماكردم>" جباية الفيء كالصدقات أك منعو ما يستحؽ، كىذا 
ا كاجتيادا مف غير عسؼ، كتقدير العطاء كما يستحؽ مف بيت  عمى ما أكجبو الشرع نصن

 . 1الماؿ مف غير سرؼ كال تقصير فيو، كدفعو في كقت ال تقديـ فيو كال تأخير"
الماؿ أك الممؾ مف يد مالكو مف  كابف خمدكف يقكؿ>" كال تحسبف الظمـ إنما ىك أخذ     

غير عكض كال سبب كما ىك المشيكر، بؿ الظمـ أعـ مف ذلؾ، ككؿ مف أخذ ممؾ أحد 
أك غصبو في عممو أك طالبو بغير حؽ أك فرض عميو حقا لـ يفرضو الشرع فقد ظممو؛ 
فجباة األمكاؿ بغير حقيا ظممة، كالمنتيبكف ليا ظممة، كالمانعكف لحقكؽ الناس ظممة، 

 .2ككباؿ ذلؾ كمو عائد عمى الدكلة بخراب العمراف"
اإلماـ ابف العربي إلى ىذا في باب الشيادات فقاؿ>" اعممكا كفقكـ ا أف لقد أشار      

كاألصؿ أف ال ينفذ قكؿ أحد عمى  ،الشيادة كالية مف كاليات الديف فإنو تنفيذ قكؿ الغير
كالمعاممة ككتب عمييـ ما عممتو المبلئكة  كلكف ا لما خمؽ الخمؽ لمخمطة كالمعاش ،أحد

فييـ مف الفساد كسفؾ الدماء كجحد الحقكؽ كالتكائيا لذلؾ شرع الشيادة كنفذ بيا قكؿ 
 . 3"كجو المصمحة لمحاجة الداعية إلى ذلؾ إحياء لمحقكؽ الدارسةالغير عمى 
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كبلـ فظنكا أف كما بيف مقصد الشارع مف كضع الحدكد>" كقد جيؿ قكـ المراد بيذا ال     
المعنى فيو أف قدرة السمطاف تردع الناس أكثر مما تردعيـ حدكد القرآف، كىذا جيؿ با 

قائمة  مصمحة عامة كافةكحكمو كحكمتو ككضعو لخمقو، فإف ا ما كضع الحدكد إال 
بقكاـ الحؽ ال زيادة عمييا كال نقصاف معيا، كلكف الظممة قاسكا بيا كقصركا عنيا كأتكا ما 
أتك بغير نية فييا، كلـ يقصدكا كجو ا في القضاء بيا فمذلؾ لـ يرتدع الخمؽ بيا كلك 

 .1حكمكا بالعدؿ كأخمصكا النية ال استقامت األمكر كصمح الجميكر"
كما ذكره في باب إقامة الحد عمى شارب الخمر مرارا لتعديو الحقكؽ، قاؿ>" فإف      

الحكـ أصحابو كال نعمـ بينيـ مخالفا، كذلؾ أف ىذا شربو بعد ذلؾ لزمو حداف، قالو مالؾ ك 
فمتى فعمو أقيـ عميو الحد كأخذ منو حؽ ا لمخالفتو األكامر كارتكابو  مف حقكؽ اهلل

 .2المنيي عنو"
فييا مف قتؿ  كما أكرده عف قتاؿ أىؿ الحرابة فقاؿ>" كال خبلؼ في أف الحرابة يقتؿ     

ف لـ يكف المقتكؿ مكافئا لمقاتؿ، كلمشافعي قكالف> منيما أنو تعتبر المكافأة في الدماء  كا 
ألنو قتؿ فاعتبرت فيو المكافأة كالقصاص، كىذا ضعيؼ، ألف القتؿ ىاىنا ليس عمى 

نما ىك عمى  ، فإذا انضافت إليو الفساد العاـ مف التخكيؼ كسمب الماؿمجرد القتؿ، كا 
 .3لدـ فحش، كألجؿ ىذا ال يراعى ماؿ مسمـ مف كافر"إراقة ا
لئلماـ أك الحاكـ إشاعة األمف كاالستقرار في ديار اإلسبلـ؛  كمف الكاجبات الميمة     

حتى يأمف الناس عمى أركاحيـ كأعراضيـ كأمكاليـ، كينتقمكا في الببلد آمنيف مطمئنيف، 
بتطبيؽ العقكبات الشرعية عمى  كىذت مف الحقكؽ المترتبة عمى الكالية كتككف أيضا

العابثيف بأمف الببلد كالمعتديف عمى الناس، كال شؾ أف العقكبات الشرعية ليا أثر بالغ 
كفعاؿ في منع اإلجراـ كتحقيؽ األماف في المجتمع، فالحدكد كفارات، كما أف ىذا العقاب 

 ياتيـ كأمكاليـ.لممجـر مصمحة مؤكدة لممجتمع لما يترتب عميو مف اطمئناف لمناس عمى ح
 الحرية خامسا: مقصد
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تعتبر الحريات مقصدا مف المقاصد العامة لمشريعة ، كقيمة عميا في المجتمع،      
يتكجب عمى السمطة احتراميا كعدـ المساس بيا كمصادرتيا، كليا أف تعمؿ جاىدة عمى 

الكسائؿ كالطرؽ تنظيميا كتمكيف الناس مف االنتفاع بيا عمى قدـ المساكاة بينيـ بشتى 
كقد جعؿ اإلنساف الحككمة أك الدكلة خادمة لو ال ليككف خادما  الفاسي>" الممكنة. يقكؿ

ليا، كبمقتضى ذلؾ فيي ستككف حارسة لحريتو ال محددة ليا، كالقانكف الذم تشرعو 
الدكلة يجب أف يككف دائما قانكنا حاميا لمحرية كمعمما ليا، كال يككف قانكنا محددا لمحرية 

كالقكانيف يجب  بيف أف تدخؿ الدكلة يككف بمثابة الحراسة لمحريات فقاؿ>"يا"، ك ل أك غاصبا
أف تككف دائما ضامنة لمحرية، كتدخؿ الدكلة إذف إنما يجب أف يككف بمثابة الحراسة ليذه 

 .1"الحريات اإلنسانية
مقصدا ك  مؽ في الخلقد أشار اإلماـ ابف العربي إلى مكضكع الحرية باعتباره أصبل     

األصؿ في عاما مف مقاصد الشريعة، فقاؿ>"كأما قكؿ عمر> ىك حر فبل خبلؼ فيو ألف 
حتى يثبت الرؽ، كالفقر حتى يثبت الغنى، كلثبكتو طرؽ منيا السعي  الخمؽ الحرية

 .2كالجيؿ حتى يقع العمـ كىذا مشاىد"
اعممكا كفقكـ ا  كأكد أيضا ىذا المعنى المتضمف مقصد الحرية كأنو أصؿ فقاؿ>"     

خمقو ا حيا دراكا عاقبل مميزا فإذا آمف كممت درجتو، بؿ في  أف العبد لو شرؼ اآلدمية
 .3"درجة الحرالحديث إنيا زادت عمى 

الكالء كما جاء في الحديث لحمة كمحمة النسب،  >"مؤكدا اعتبار ىذا المقصد قاؿك      
ألنو أخرجو بالحرية إلى الكجكد حكما، كما أخرجو األب النطفة إلى الكجكد حسا، فإف 
العبد كاف معدكما في حؽ األحكاـ شرعا، اليشيد كال يقضي كال يـؤ كال يمي كال يحج كال 

                                                           
 .96 ػ مكاـر الشريعة كمقاصدىا، الفاسي، ص1
 .656ص 5جابف العربي، ػ القبس، 2
 .726ص 5ػ المصدر نفسو، ج3
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عمى يدم سيده عف  الحريةفأخرجو اهلل تعالى بيعطي، عبدا مممككا ال يقدر عمى شيء، 
 .1عدـ ىذه األحكاـ إلى كجكدىا"

الحؽ في عتؽ أنفسيـ بما ىك  يؽكألجؿ ىذا المقصد رتب الشارع أحكاما تعطي لمرق     
مشركع كالمكاتبة رحمة بيـ كرعاية لحقكقيـ، فقاؿ>" أذف ا في الكتابة رحمة لمخمؽ 

 لقصد الحريةجتيد العبد في أداء الماؿ كحالة متكسطة بيف السادة كالعبيد، ...فيريد أف ي
 2فيحصؿ لكؿ كاحد منيما مقصكده"

كأما كمما قالو في مقصد الحرية ما كرد عنو في مسألة استحقاؽ العبد لمسيـ، فقاؿ>"      
فبل يسيـ  فيي شرط في استحقاؽ الغنيمة ،الحرية فقد اختمؼ أصحابنا في مراعاتيا

 .3نو مف جممة األمكاؿ التي يقاتؿ عنو فبل يستحؽ شيئا"كأل ألف منافعو مستحقة لغيره العبد
كما ذكره أيضا في مسألة إلحاؽ الكلد بأبيو في الحرية إذا كانت أمو أمة، قاؿ>" ختـ      

كىي أمة حتى منيا إف  بالحرية مالؾ الباب بحديث عمر كعثماف في الغرة مف نفسيا
كما لحقو في النسب كال يككف رقيقا كما قاؿ بعضيمفإف الكلد  يمحؽ أباه في الحريةالكلد 

انعقد في بطف الزكجة منسكبا إلى الزكج بحؽ مثبتا في بطف المرأة عمى باطؿ فمـ ينعقد 
نما انعقد بصفة الكالد في الحرية ألف األحكاـ ال تبنى عمى  بصفتيا في األمكمة كا 

نما تبنى عمى األسباب الخفية"  .4الباطمكا 
خراج الناس مف دائرة الرؽ كمنحيـ       كنظرا ألىمية مقصد الحرية بيف أف العتؽ كا 

أف الحرية التي ىي حؽ ليـ كأنيا مف أعظـ الطاعات كالقربات، فقاؿ>" اعممكا كفقكـ ا 
الذيف ابتبلىـ بو  العتؽ مف أفضؿ األعماؿ كأعظـ القربات ثكابا جعمو اهلل مخمصا لألرقاء

ـ بالعتؽ بعد ذلؾ نعمة خمصيـ بيا كآجر المتكليف ليا عمييا ك تعالى عقكبة فمف عميي
أحدىما:العتؽ، كالثاني عتقاء فأقرب العبيد إليو مف أعتؽ عبدا بيف يديو...كلو اسماف 

 .5معاف منيا حديث أبي ىريرة في الصحيح"التحرير، كاألصؿ في الحرية 

                                                           
 .:2ص 6المصدر نفسو، جػ 1
 .60ص 6، جنفسوػ المصدر 2
 .79، 69ص 7جابف العربي، ػ المسالؾ، 3
 .665ص 5جابف العربي، ػ القبس، 4
 .82;ص 5ػ المصدر نفسو، ج5
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 الفرع الثالث: مقاصد عامة أخرل
، مراعاة الضركرة، كمقصد كحدة الجماعة، التي أشار إليياد العامة المقاصكمف      

كمقصد حفظ الحقكؽ كمقصد الحرية، كىي مقاصد ال تخرج عف ككنيا أكصافا لمشريعة، 
 إال أنيا تسيـ في الحفاظ عمى المقاصد، مف ذلؾ>

 
 مراعاة الضركرات  أكال: مقصد

ثناءات عدة، كاألصؿ فييا رفع اإلثـ قاعدة الضركرات قاعدة فقيية أغمبية ليا است     
فقاؿ>" ىك األلـ  الضررالمكمؼ إذا كاف في حالة ضيؽ كشدة، كقد عرؼ ابف العربي  عف
 .1ال نفع يكازيو أك يربي عميو، كىك نقيض النفع، كىك الذم ال ضرر فيو" الذم
في المغة عمى معنييف أحدىما>  المضطر كقد عرؼ المضطر في المغة فقاؿ>" كيرد     

مكتسب الضرر، كالثاني> مكتسب دفعو كاإلعجاـ يرد بمعنى اإلفياـ كبمعنى نفيو، 
فالسمطاف يضطره أم يمجئو لمضرر، كالمضطر يبيع منزلو، أم يدفع الضرر الذم 

 .2يمحقيبامتناعو عف بيع مالو"
 لمكمؼ بالشيء الممجأ إليوالمضطر ىك اكحققنا أف  أما اصطبلحا فقد عرفو بقكلو>"     

، كال يتحقؽ اسـ المكره إال لمف قدر عمى الشيء كمف خمؽ ا فيو فعبل لـ المكره عميو
 . 3يكف لو عميو قدرة كالمرتعش كالمحمـك ال يسمى مضطرا كال ممجأ "

كقد ضبط ابف العربي ىذا األصؿ بناء عمى مقاصد الشريعة اإلسبلمية كفقو      
فقاؿ>" كالضابط ليذه األحكاـ أنو إذا كجد ميتة كلحـ خنزير قدـ الميتة،  األكلكيات فييا،

، كالتحريـ المخفؼ أكلى أف يقتحـ مف التحريـ المثقؿألنيا تحؿ حية كالخنزير ال يحؿ، 
ذا كجد ميتة  كما لك أكره أف يطأ أختو أك أجنبية كطيء األجنبية ألنيا تحؿ بو بحاؿ، كا 

ذا كجد مي تة كماؿ الغير فإف أمف الضرر في بدنو أكؿ ماؿ الغير، كلـ كخمرا فقد تقدـ كا 
                                                           

 .4:ص 2، ج ابف العربيػ القبس، 1
 4:ص 2جابف العربي،ػ أحكاـ القرآف، 2
 .4:ص 2ػ المصدر نفسو، ج3
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ف لـ يأمف أكؿ الميتة، كأمنو إذا كاف ماؿ الغير في الثمار أكثر مف  يحؿ لو أكؿ الميتة، كا 
 .1أمنو إذا كاف في الجريف"

ىذا كقد استعمؿ اإلماـ ىذه القاعدة كفؽ ضكابط حتى يمكف مف خبلليا رعاية      
، كما أنو استعمميا في إطار دفع التعارض بيف المصالح كالمفاسد، الضركرات الشرعية

يعة مما فيو منفعة كلـ تدعكا إليو، ككؿ ما دعت الحاجة إليو في الشر  الضركرة قاؿ>" كألف
 ،2كر فإنو جائز أك كاجب بحسب حالو، كىذا أصؿ بديع فخذكه كركبكا عميو"ظيعارضو مح

 الضركرة نذكر ما يمي>مقصد كمف األمثمة التي راعى فييا 
>" قكلو صمى ا عميو كسمـ في الحديث>) إنيا مف الطكافيف ػػػ قاؿ في كتاب الكضكء1

فأشار إلى أف الحاجة إلييا أسقطت اعتبار حاليا في نجاسة ، 3عميكـ كمف الطكافات(
سؤرىا، رفعا لمحرج كتنبييا عمى أصؿ مف أصكؿ الفقو؛ كىك أف كؿ ما دعت الضركرة 

ف المحظكر، فإنو ساقط االعتبار عمى حسب الحاجة كبقدر الضركرة، كىذا ما لـ إليو م
تر في فميا أذل أك تمشي عمى عينؾ مف النجاسة إلى الماء؛ فإف ذلؾ ال يجكز عنؾ 

 . 4كتعكد إلى أصميا الذم حكـ ليا بو النبي، صمى ا عميو كسمـ"
استثنى حاؿ حـر ا الميتة ثـ ، قاؿ>"ما جاء في المستثنى مف الدكاب المكركىة ػػػ2

         فقاؿ> ﴿ الضركرة

 ﴾5 ﴿ <ثـ استثنى مف المستثنى فقاؿ ،       

     ﴾6 ، سمعت الفيرم يقكؿ بالمسجد األقصى كقد قيؿ
لو> إذا خرج باغيا أك متعديا فكجد الميتة أيأكؿ أـ يمكت؟ يأكؿ كال يمكت. قاؿ القاضي 

 .7إذا أراد أف يأكؿ فميتب، فإذا تاب ارتفعت عنو سمة البغي كالعدكاف" :عبد الكىاب
                                                           

 .7:ص 2ػ المصدر نفسو ، ج1
 .599ص5جابف العربي، ػ القبس، 2
، كالترمذم 97طيارة، باب سؤر اليرة، حديث رقـ>ب الا، كأبك داككد كت44ص 2ػ الحديث أخرجو مالؾ في المكطأ، ج3

، :8، كالنسائي كتاب الطيارة، باب سؤر اليرة، حديث رقـ 4;كتاب الطيارة، باب ما جاء في سؤر اليرة، حديث رقـ 
 .حديث صحيح ككافقو الذىبي قاؿ الحاكـ في المستدرؾ

 .229ص2جابف العربي، ػ القبس، 4
 .240ػ سكرة األنعاـ، اآلية رقـ 5
 .295ػ سكرة البقرة، اآلية رقـ> 6
 .7:;ص 2جابف العربي، ػ أحكاـ القرآف، 7
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فأما الذم في المكطأ فالشبع كالزاد كىك كتابو كصفكة مذىبو  "ثـ قاؿ مرجحا ذلؾ>     
كصيرت  الضركرة قد رفعت التحريـ فأثبتت اإلباحةكلبابو ككذلؾ ينبغي أف يككف؛ ألف 

 .1الميتة في حقو كالمذكاة"
ؿ، كأما > "كال يجكز قبكؿ شيادة الفرع مع كجكد األصما جاء في باب الشيادات، قاؿ ػػػ3

قبكليا في الجراح خاصة، فؤلنو الذم يقع بينيـ في الغالب كال يحضره غيرىـ، فدارت 
الحاؿ بيف أحد أمريف> إما أف يضيع ىذا الحؽ كذلؾ ال يجكز أك تقبؿ فيو شيادة 

جاز ذلؾ الصبياف، كذلؾ أحسف كلقكلو مع صغره مدخؿ في التحميؿ كالتحريـ، كلكنو 
كركب عميو عمماؤنا شيادة النساء في  ،ء عنو ككذلؾ في مسألتنانو ال غنا؛ أللمحاجة إليو

كأما قكلنا> بينيـ،  ،يرىف كاألعراس كالمآتـ كالحماماتالمكضع الذم ال يككف فييا غ
 ". ضركرة فتقدر بقدر الضركرةفؤلنيا شيادة 

كأما شرط اإلثنية؛ فؤلنيا أصؿ لمشيادة، كال تجكز شيادة كاحدة عند أحد مف  قاؿ>"ك     
العمماء، كال يثبت بيا حؽ مف الحقكؽ إجماعا إال في مسألة كاحدة، اختمؼ فييا عمماء 

كاألصؿ في اإلسبلـ كىي شيادة القابمة كحدىا عمى الكالدة. كمف ركايات مالؾ أنيا تجكز، 
؛ ألنو ال يحضر المرأة غيرىا، فمك لـ تقبؿ شيادتيا لؾذلؾ الضركرة الداعية إلى ذ

 .2لضاعت الكالدة كلبطؿ ما يتركب عمييا مف نسب كحرمة كميراث كسائر الحقكؽ"
>" كىي أف البيع الفاسد إذا عقده كقاؿ في كجكب دفع الضرر في عقد البيع الفاسد ػػػ4

ينفدمنو شيء كال ينبني عميو المتعاقداف ال يخمكا أف يككف حراما محضا ال خبلؼ فيو فبل 
ف طرأ ت عميو عمة، قاؿ مالؾ  ف كاف مختمفا فيو فإذا عثر عميو كىك بحالة فسخ كا  أمر، كا 
ال أفسخو، ألف الدليؿ مثبل قد قاـ عندم عمى أف ىذا عقد ال يجكز فإذا فسخو كرددت 

بو في  فقد أكقعنا السمعة إلى صاحبيا كىي متساكية خمسة بعد أف دفعيا كقيمتيا عشرة
 .3"كقطع الضرر متيقف شرعاالضرر قطعا، فضرره متيقنا حسا، 

                                                           
 578ص  4ػ القبس، ابف العربي، ج1
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>" كىي إف كانت غررا ألف ىذا الذم يجعؿ كقاؿ في مسألة االستثناء في بيع الثمار ػػػػ5
يسير الغرر ليك يده في األطيب، كلكف ىذا الغرر يسير كال خبلؼ بيف العمماء في أف 

 .1كىذا مستمد مف بحر المقاصد حسب ما تقدـ" معفك عنو
 كالعادات مقصد مراعاة األعراؼثانيا: 
كثيرا ما يستدؿ ابف العربي بالعرؼ كيعتبره حجة كدليبل مف أدلة األحكاـ، كيؤكد ذلؾ      

 .2بقكلو>" كالعرؼ عندنا أصؿ مف أصكؿ الممة كدليؿ مف جممة األدلة "
العرؼ فيك كالشرط حسبما بيناه في أصكؿ الفقو مف كقاؿ في مكضع آخر>" كما جرل بو 

 .3أف العرؼ كالعادة أصؿ مف أصكؿ الشريعة يقضى بو في األحكاـ"
مف الديف المعمـك مف مكاـر  العرؼ فالمراد بو ىا ىنا المعركؼكقد عرفو بقكلو>" أما      

الثبلث التي  األخبلؽ كمحاسف األعماؿ المتفؽ عميو في كؿ شريعة التي أمياتيا كأصكليا
 .4يقاؿ أف جبريؿ نزؿ بيا"

    >﴿ حا فقد أشار إليو بقكلو>" كقكلوأما اصطبل     

   ﴾5 ، نيما ما عرؼ تناكؿ جميع المأمكرات كالمنييات كا 
 .6كاتفقت القمكب عمى عممو"حكمو كاستقر في الشريعة مكضعو، 

كيؤصؿ لمعمؿ بالعرؼ كالعادة فيقكؿ>" ىذا حكـ بالعكائد كما زاؿ الحسد في اإلخكة      
كالقرابة كالحكـ بالعادة أصؿ مقرر في الشرع....كفي ىذا دليؿ عمى أنو يعمؿ بالعرؼ 

ك الـز لنا، كالعادة فإنو تعالى جعؿ القميص شاىدا، فإف قيؿ> ىذا شرع مف قبمنا، قمنا> ى
 7"المصالح كالعادات ال تختمؼ فييا الشرائعكأيضا فإف 

                                                           
 .455ص 5نفسو، جػ المصدر 1
 .2694ص5جابف العربي، ػ أحكاـ القرآف،  2
 2:60ص 6ػ المصدر نفسو، ج 3
 .497ص4، جنفسوػ المصدر 4
 .;;2ػ سكرة األعراؼ، اآلية رقـ5
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الذم ال ككس فيو  بالمعركؼ، يعني العدؿكما ربط مفيـك المعركؼ بالعدؿ، فقاؿ>"      
ثـ تكلى ا تعالى  ،كال شطط كقد كاف ذلؾ مكككال إلى اجتياد الميت كنظر المكصي

 تقدير ذلؾ عمى لساف رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ".
كيكجو كثيرا مف األحكاـ عمى مقتضى العادات كاألعراؼ فيقكؿ>" فأمر ا سبحانو      

األزكاج إذا عقدكا عمى النساء أف يككف أدمة ما بينيـ كصحبتيـ عمى التماـ كالكماؿ، فإنو 
كىذا كاجب عمى الزكج كال يمزمو ذلؾ في القضاء  كأىنأ لمعيشأىدأ لمنفس كأقر لمعيف 

فيشترطكنو كيربطكنو بيميف كمف سقكط  سكء عادتيـإال أف يجرم الناس في ذلؾ عمى 
 .1العشرة تنشأ المخالعة كبيا يقع الشقاؽ "

نما أحالو ا       كفي تقديره لمنفقة عمى الزكجة قاؿ>" قد بينا أنو ليس لو تقدير شرعي كا 
 .2سبحانو عمى العادة كىي دليؿ أصكلي بني عميو األحكاـ كربط بو الحبلؿ كالحراـ"

نما تقدر عادة بحسب الحالة       كقاؿ أيضا>" كىذا يفيد أف النفقة ليست مقدرة شرعا كا 
 .3"عمى مجرل العادةمف المنفؽ كالحالة مف المنفؽ عميو، فتقدر باالجتياد 

كما قضى بكجكب رضاعة الكلد عمى أمو إال أف تككف شريفة فبل يمزما إرضاعو      
عمبل بالعرؼ، فقاؿ>" كقد مضى في سكرة البقرة أنو لفظ محتمؿ بككنو حقا عمييا أك ليا، 
لكف العرؼ يقضي بأنو عمييا إال أف تككف شريفة، كما جرل بو العرؼ فيك كالشرط 

يقضى بو في األحكاـ  صؿ مف أصكؿ الشريعةالعرؼ كالعادة أحسبما بيناه مف أف 
 . 4كالعادة إذا كانت شريفة أال ترضع فبل يمزميا ذلؾ"

إلى العمؿ بالعرؼ عمى أساس أنو تفيـ بو إف اإلماـ ابف العربي دعا صراحة      
نصكص الشرع عند حدكث اإلجماؿ، مف ذلؾ ما كرد في مسألة صياـ أياـ معدكدات، 

عمى العرؼ أم أف تصكمكا األياـ كتفطركا منيا زمنا مخصكصا قاؿ>" كالصحيح أنو خرج 
ما ببياف مف النبي صمى  إما بالعرؼككاف عندىـ متعينا  المتقدـ، فيككف الخطاب نصا، كا 

 ا عميو كسمـ فيككف الخطاب مجمبل حتى بينو الشارع صمى ا عميو كسمـ".
                                                           

 .::5ص 2جابف العربي، ػ أحكاـ القرآف، 1
 .2:64ص 6ج، المصدر نفسوػ 2
 .2:60ص 6ػ المصدر نفسو، ج3
 .2:60ص 6، جنفسوػ المصدر 4
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 رفع الحرج عف المكمؼالتيسير ك مقصد ثالثا: 
رفع الحرج كالتيسير عف المكمفيف مف األمكر التي اعتنى بيا الشارع يعد      

 كصارتمعمكمة مف الديف بالضركرة نظرا لتضافر األدلة عمى ذلؾ مف الكتاب كالسنة.
إف الشارع لـ يقصد اإلعنات في التكاليؼ، كلذلؾ شرع الرخص كالتخفػيفات، كحػيث      

كلقد  التيسير كالترخيص، رحمة كسعة بالعباد، تكجد مشقة في حالة ما لممػكمفيف، شرع ليا
دؿ االستقراء أف المشقة حيثما كجدت كانت سببا في التيسير؛ ألف بقاءىا يكقع في 

 .1ؼ"رج مرفكع بالنص، كممنكع مف المكمالحرج، كالح
ف قاعدة "المشقة تجمب التيسير" مف القكاعد الكمية الكبرل، التي تدكر حكؿ رفع       كا 

كالحرج عف المكمؼ، كحيث أنيا أصؿ كبير فميا ارتباط كثيؽ برعاية المصالح المشاؽ 
 .كدفع المفاسد، كرفع الحرج عف العباد ىك غاية تشريع األحكاـ

الصبلة  كفي الحديث أنو عميو الحرج الضيؽعرؼ اإلماـ ابف العربي الحرج فقاؿ>"      
شدائد في األمة فسامح ا ىذه ، كقد كانت ال2( بعثت بالحنفية السمحة كالسبلـ قاؿ>)

 .3األمة إجبلال لرسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ"
كيفما تصرؼ كلكنو  الجناح في المغة عبارة عف الميؿكما عرؼ الجناح بقكلو>"      

ثـ عبر بو عف اإلثـ في الشريعة، كقد استعممتو العرب في اليـ  ،خص بالميؿ إلى اإلثـ
 .4كاألذل "

، اإلصر ىك الثقؿ>" ، قاؿكالمشقة رفع الحرج كضع اإلصر، كىك الثقؿ كمف مظاىر     
ككاف فيما سبؽ مف الشرائع تكاليؼ كثيرة فييا مشاؽ عظيمة فخفؼ تمؾ المشاؽ لمحمد 

 كمف األمثمة التي أكردىا في تكضيح ىذا المقصد ما يمي> .5صمى ا عميو كسمـ"

                                                           
 .204ص 4جالشاطبي، المكافقات، ػ 1
أخرجو البخارم كتاب اإليماف، باب الديف يسر ،بمفظ" أحب الديف إلى ا الحنيفية السمحة، كأحمد في مسنده، كتاب ػ 2

 .:9:8، كالطبراني في المعجـ الكبير رقـ> 42480رقـ  مسند األنصار، باب حديث أبي أمامة الباىمي
 604صابف العربي، األحكاـ الصغرل،  ػ3
 .90ص2المصدر نفسو، ج ػ4
 .466ص4، جنفسوػ المصدر 5
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كتطمع مالؾ إلى المسألة مف  "، قاؿ>ما جاء في مسألة مف أفطر ناسيا في رمضاف ػػػ1
رفع أما الحديث فمساقو إلى ك  طريقيا، فأشرؼ عمييا، فرأل في مطمعيا أف عميو القضاء؛

، كسككت النبي صمى ا عميو كسمـ عف القضاء ال يكجب سقكطو، كىذا الحديث الحرج
بقاء العبادة بعد  يكافؽ القاعدة في رفع اإلثـ ػ أم الحرج ػ فقػبؿ في ذلؾ، كال يكافقيا في

 .1ذىاب ركنيا أشتاتا "
كلكف اا كسع عمى عباده مف دينيـ في  "ما جاء في مسألة القصر في الصالة ػػ2

دنياىـ ػ إشارة لمقصر في الصبلة كالفطر كالتيمـ ػ كما أمرىـ أف يصرفكا مف دنياىـ في 
حت ىذا القكؿ ػ أم> دينيـ كالحكـ لممو العمي الكبير، كال يصح أف يدخؿ سفر المعصية ت

نما يتناكليا كعيده ال يتناكليا في باب الثكاب أمر  التكسعة كالرخص ػ ألف المعاصي ا، كا 
 .2كنييو، كىذا نفيس فتأممكه".

 كدرء الشبية مراعاة العمؿ باليقيف : مقصدرابعا
المقاصد قاعدة اليقيف ال يزكؿ بالشؾ مف قكاعد الفقو الكمية، كىي مما يثبت بيا      

العامة في الشريعة، باعتبار أف المكمؼ يجب أف يككف قصده مكافقا لقصد الشارع، بعيدا 
 عف التخمينات كالظنكف المفسدة لمعمؿ، المخالفة لممقاصد.

لقد بنيت أحكاـ الشريعة اإلسبلمية عمى اليقيف كالظف الغالب، كليس لمشؾ في      
لتكجو كاالمتثاؿ ا تعالى يككف محققا ال لبس العبادات كالمعامبلت مدخؿ؛ ألف القصد كا

فيو، كألف مف مقاصد الشريعة الغراء عدـ إعنات المكمؼ، كاف اليقيف أصبل كالشؾ طارئا، 
 كىكاألضعؼ، فبل يزكؿ اليقيف بو قطعا.

كىذه القاعدة مف أميات القكاعد الفقيية الكبرل التي انبنت عمييا مسائؿ الطيارة      
ا المعامبلت، كمعناىا> أف الحكـ الثابت بيقيف ال يمكف أف يرتفع بمجرد كالعبادات ككذ

كركد الشؾ عميو، ذلؾ أف اليقيف أقكل فبل يزاؿ األقكل باألضعؼ، كاليقيف ىينا كجكدا أك 
عدما ال يؤثر فيو الشؾ بحاؿ، جاء  في شرح مجمة األحكاـ العدلية>" إف األمر المتيقف 

                                                           
 .2:2ص 4ج ابف العربي، ،األحكذم عارضةػ 1
 .26ص 4، جابف العربي ،األحكذم ػ عارضة2
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طع، كال يحكـ بزكالو بمجرد الشؾ، كاألمر المتيقف عدـ ثبكتو ال ثبكتو ال يرتفع إال بدليؿ قا
 . 1عدما"ألف الشؾ أضعؼ مف اليقيف، فبل يعارضو ثبكتا ك  ،د الشؾيحكـ بعدـ ثبكتو بمجر 

كقد تطرؽ ابف العربي إلى ىذا المبدأ في ثنايا كتبو في كثير مف األبكاب الفقيية،      
الشرعية، كألف الضركرات مستثناة مف األصؿ  ككاف يذكره في سياؽ استطراد األحكاـ

الشؾ ال العاـ، قاؿ في مسألة الكضكء>"إف الطيارة قد ثبتت بيقيف فبل ترفع إال بيقيف، ألف 
 .2"يقدح في اليقيف

كمف األمثمة التي تكضح مراعاتو لقاعدة العمؿ باليقيف كاعتبار ذلؾ مف المقاصد      
 العامة ما يمي>

ا >"إذا رأكا سكادا أك غير شيء فظنكه ِرجبل فصمك ، قاؿصالة الخكؼ ما جاء مف باب ػػػ1
قد عاينكا، كقد لزمتيـ الصبلة عمى تمؾ الحالة، فالخطأ  صبلة الخكؼ رعبا أجزأىـ، قمنا>

 .3في العذر ال يكجب اإلعادة، كما قمنا في القبمة كغيرىا مف نحكىا"
الخمر كمف ال يتكقى النجاسة ال >" ثياب شارب ، قاؿما جاء في ثياب شارب الخمر ػػػ2

جاء، لقمة التحفظ مف االستن ككذلؾ السراكيؿ مف المباس يصمى فيو قاؿ بعض المتأخريف>
قاؿ> كالصحيح عندم> مفارقة ثياب الصبياف ليـ في ككذلؾ ثياب الصبياف عندىـ، 

 صغرىـ؛ ألف حكاضنيـ ينظفكنيـ، فثيابيـ محمكلة عمى الطيارة حتى يستقمكا بأنفسيـ
الدليؿ عمى " ك قاؿ> كيقضكا حاجات اإلنساف مفرديف، فحينئذ تحمؿ ثيابيـ عمى النجاسة،

كلـ  صحة اختيارم صبلة النبي صمى ا عميو كسمـ  كىك حامؿ أمامة بنت أبي العاصي
مؤيد بالكحي فبل حجة في   أعمـ أف ىناؾ مف يعترض بأف النبي صمى ا عميو كسمـ

أف األحكاـ ال  ب>بأف الطيارة حاصمة فييا، فالجكا بريؿ أعممو> لعؿ جفإف قيؿ ؿ>"ىذا قا
تتعمؽ بالبكاطف، فإف ذلؾ مف اعتراضات الجياؿ كالمبتدعة الذيف يريدكف إبطاؿ الشريعة، 

                                                           
 .2;;2.طبع دار الجيؿ، الطبعة األكلى 40ص 2ػ درر الحكاـ شرح مجمة األحكاـ، عمي حيدر، ج1
 :6ص 4جابف العربي، ػ المسالؾ، 2
 .50ص 4جابف العربي، ، األحكذم عارضةػ 3
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نما تتعمؽ األحكاـ بظكاىر األفعاؿ كاألحكاؿ؛ لعمـ الػنبي صمى ا عميو كسمـ   أنو يعتد كا 
 .1ـ ممؾ، أك غيره لصرح بو"، كلك كاف معمقا بباطف مف إعبلبو
، قاؿ>" كقد اختمؼ العمماء في كجو الخبر عنو فمنيـ ما جاء في مسألة رؤية اليالؿ ػػػ3

مف قاليجزم فيو خبر الكاحد كالصبلة كمنيـ مف أجراه مجرل الشيادة في سائر الحقكؽ، 
و قالو مالؾ، كمنيـ مف أجرل أكلو مجرل اإلخبار كأجرل آخره مجرل الشيادة، قال

الشافعي كىذا تحكـ كال عذر لو في االحتياط لمعبادة فإنو يحتاط لدخكليا كما يحتاط 
 .2"كاالحتياط لدخكليا أال تمـز إال بيقيفلخركجيا 

كقاؿ في مكضع آخر>" كقد حذر النبي صمى ا عميو كسمـ عف صياـ يكـ الشؾ      
عمى معنى االحتياط لمعبادة، كذلؾ أف العبادة إنما يحتاط ليا إذا كجبت كقبؿ أال تجب ال 
نما تككف بدعة كمكركىا... كقد شنع أىؿ الجيالة بأف يقكلكا نشيع  احتياط شرعا، كا 

تشيع إنما تحفظ نفسيا كتحرس مف زيادة فييا أك نقصاف رمضاف كال تتمقى العبادة كال 
 .3"العبادة تثبت في الذمة بيقيف فال براءة ليا إال بيقيف مسقطمنيا...كالعمدة فيو أف 

 الثاني: المقاصد الخاصةالمطمب 
 اإلشارات بعد االستقراء كالتتبع لما أكرده ابف العربي في ثنايا كتبو، الحظت بعض     

أك ما اصطمح عمييا بمصطمح المقاصد القاصرة، ، منو إلى مصطمح المقاصد الخاصة
بعض األحكاـ التي تشريع لكف جؿ إشاراتو كانت تتمحكر حكؿ ذكر الحكمة كالمقصد مف 

 .تعتبر خاصة أك جزئية
ىذه المقاصد نصت عمييا نصكص الشرع حسب مكاضيعيا التي جاءت لتتناكليا،      

المقاصد الخاصة في مقاصد العقائد كاألخبلؽ، كالعبادات كالمعامبلت كيمكف حصر ىذه 
 كالعقكبات، كىي بالنظر إلييا مقاصد جزئية

 الفرع األكؿ: مفيـك المقاصد الخاصة
 أكال: تعريفيا عند العمماء

                                                           
 .7;2ص 2، ج ابف العربي، األحكذم ػ عارضة1
 .225ص 2جابف العربي، ػ أحكاـ القرآف، 2
 .205ص 2ػ المصدر نفسو، ج3
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كىي المقاصد التي تيدؼ الشريعة إلى تحقيقيا في آحاد األحكاـ، أك في باب مف      
استخبلص تعريؼ ليا مف خبلؿ ما كرد في تعريؼ المقاصد العامة الذم األبكاب، كيمكف 

ذكره اإلماـ ابف عاشكر فتككف>" ىي جممة المعاني الممحكظة لمشارع في باب مف أبكاب 
 .1التشريع "

فالمقاصد الخاصة، ىي الغاية التي شرع مف أجميا الحكـ الجزئي، فمثبل حكـ الزكاج      
 .امعنكيك  اماديالبشرية، كحفظ استقرار اإلنساف لحياة شرع في الديف الستمرار ا

كقد ذكر أف ىذه المقاصد الخاصة ىي> مقاصد خاصة بالعائمة، كمقاصد خاصة      
بالتصرفات المالية، كمقاصد خاصة بالقضاء كالشيادة، كمقاصد العقكبات كمقاصد 

 .2التبرعات
كىي تمؾ المقاصد الشرعية التي  أما عبد المجيد النجار فعرفيا كمثؿ ليا بقكلو>"     

تشمؿ ما تتضمنو مف مصمحة الفئة الخاصة مف المجتمع، أك األفراد المعينيف منو دكف 
أف تتعدل إلى غيرىـ، إال أف يككف ما تتعدل بو مصمحة األفراد كالفئات إلى الييئة 

مقصد االجتماعية العامة فذلؾ غير ممحكظ، كذلؾ مثؿ مقصد درئ الحدكد بالشبيات فيك 
 .3ال ينتفع بو إال ألفراد مف مقترفي الذنكب الحدية، كمقصد التكثيؽ في العقكد"

 ابف العربي مفيكميا عندثانيا: 
العقائد أك كردت مبلمح مقاصدية لبعض األحكاـ الفقيية في أبكاب مختمفة سكاء في      

، كىذا التقسيـ ذكره بنفسو حينما مدح اإلماـ كالعقكبات ك المعامبلتالعبادات األخبلؽ أك 
لى أمر كنييمالؾ قاؿ>" أنو لما لحظ الشريعة كأنكاعيا كرآىا منقسمة إلى  عبادة ، كا 

لى كمعاممة كشذت عنو مف  ، نظميا أسبلكا كربط كؿ نكع بجنسوجنايات كعبادات، كا 
، فيك يبيف بأف 4عاني"لـ يتفؽ نظميا في سمؾ كاحد ألنيا متغايرة الم الشريعة معاف مفردة
 جزئيات التشريع كمتضمنة في العقائد كالعبادات كالمعامبلت. المقاصد كامنة في 

 ؽالفرع الثاني:مقاصد العقائد كاألخال 
                                                           

 .40ص الريسكني، ػ نظرية المقاصد عند الشاطبي،1
 .:400. مؤسسة المعارؼ لمطباعة، بيركت، الطبعة األكلى 29ػ أبحاث في مقاصد الشريعة، نكر الديف الخادمي، ص2
 .:400.طبع دار الغرب اإلسبلمي، الطبعة الثانية 66صعبد المجيد النجار، ػ مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة، 3
 .20:4ص 5جابف العربي، ػ القبس، 4
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 أكال: مقاصد العقائد
إف القرآف الكريـ جاء لبياف الغاية األسمى كىي عبادة ا كتكحيده، لذا كاف بيانو      

لمعقائد بيانا شافيا، مستعمبل في ذلؾ التعميؿ لكثير مف المسائؿ كاإليماف با كاليكـ 
اآلخر، كما أنو في مخاطبتو ألىؿ الزيغ كاإللحاد يستعمؿ العقؿ كيكجييـ إلى استعمالو 

ا في حقيقتو ال يخرج عف السياؽ العاـ لممقاصد الشرعية المبنية عمى في التفكير كىذ
 المعاني كالحكـ.

كابف العربي معمكـ عنو دفاعو المستميث عف عقائد المسمميف، كالرد عمى أىؿ الزيغ       
كالمبلحدة، كلذا فإف رده كاف دكما مبنيا كفؽ المنيج العقدم الذم يتبعو، معتمداعمى 

ؿ التي تتسـ باستعماؿ العقؿ كالمنطؽ، كما لكحظ عميو أنو كثيرا ما يعمؿ المناظرة كالجدا
 بالحكمة بعض المسائؿ العقدية، كاألمثمة التي سأكردىا تكضح ذلؾ.

كاف ابف العربي أشعرم العقيدة بامتياز، كال عجب فقد أخبر عف منيجو العقدم كأنو      
عمـ األصكؿ كحدث العالـ ميراث  كالكبلـ فيمتبع ألصكؿ أبي الحسف األشعرم، قاؿ>" 

عمى رسكؿ ا صمى ا عميو أبي الحسف األشعرم عف أجداده كأعمامو الذيف قدمك 
قاؿ أصحابنا إف العقكؿ تدؿ عمى حدكث العالـ كتكحيد صانعو كقدمو  >"قاؿ، ك 1ـ"كسم

 .2"كصفاتو األزلية

قسـ يدرؾ عقبل المدخؿ لمسمع  ػػ1:قسـ ابف العربي العقائد الشرعية إلى ثبلثة أقساـ    
تقدـ عمى العمـ بكبلـ ا إليو كال يجكز أف يككف دليبل عميو كىك كؿ قاعدة في الديف ت

، كما يسبؽ معيات تستند إلى كبلـ ا تعالى، ككجكب اتصافو بككنو صدقا إذ الستعالى
سـ ثاف يدرؾ ق ػػ2ع،جكبا فيستحيؿ أف يككف مدركو السمثبكتو في الترتيب ثبكت الكبلـ ك 

تارة بدليؿ العقؿ لقيامو عميو كيدرؾ تارة بدليؿ السمع لكركده فيو كىذا الذم يجكز إدراكو 
ثبات استبداد  عقبل كسمعا فيك الذم تدؿ عميو شكاىد العقكؿ كنظيره إثبات جكاز الرؤية كا 

عمؽ كقسـ يدرؾ سمعا ال مدخؿ لمعقؿ فيو كىك ما يت ػػ 3ع،البارم تعالى بالخمؽ كاإلخترا

                                                           
 .:7بف العربي، ص العكاصـ مف القكاصـ، اػ 1
 ;7المصدر نفسو، ص ػ 2
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بتسمية ا بأسماء لـ يسـ بيا نفسو فإف ابف العربي يظؿ كفيا لتعاليـ األشعرية ، يرفض 
" كالذم عندم أنو ال يكصؼ إال بما كصؼ بو نفسو في كتابو أك >ذلؾ رفضا تاما فيقكؿ

عمى لساف نبيو أك أجمعت األمة عميو كيكفي في ذلؾ مايرد بو خبر الكاحد كيعطي ابف 
لمسألة األسبقية لمخبر عمى العقؿ بؿ أنو يغيب العقؿ تغييبا تاما فييا العربي في ىذه ا

فيرفض أف يستعمؿ قياس الغائب عمى الشاىد في ىذه المسالة كيتصؿ بيذا القسـ جممة 
 1أحكاـ التكميؼ كاإليجاب كالحظر كالتكب كاإلباحة

لقد تناكؿ اإلماـ ابف العربي مسألة العقائد بالتفصيؿ، كسنحاكؿ ذكر بعض األمثمة      
 التي تدؿ عمى الرؤية المقاصدية لئلماـ في باب العقائد .

 القكؿ في اإليماف كحقيقتو ػػػػ1
لقد عرض ليا ابف العربي مف خبلؿ تفسيره لكثير مف اآليات، فقاؿ>" الكفر       

ي ترتيب األحكاـ عمييما في الديف، كىما في كضع المغة معمكماف، كاإليماف أصبلف ف
كاإليماف ىك التصديؽ لغة أك التأميف، كالكفر ىك الستر، كقد يككف بالفعؿ حساف كقد 
يككف باإلنكار كالجحد معنى ككبلىما حقيقة أك مجازا،... فإذا ثبت أف كفر المعاني 

نكارىا فالشرع لـ يعمؽ األحكاـ ال نما جحكدىا كا  شرعية عمى كؿ ما ينطمؽ عميو الكفر، كا 
 .2عمقو عمى بعضيا كىي الكفر با كصفاتو"

كقاؿ>" كالذم ىك المختار> تكفير مف أنكر أصكؿ اإليماف كمف أعظميا القكؿ      
 .3بالقدر، فمف أنكره فقد كفر"

القمب حقا  كما نبو إلى أنو ال إيماف دكف عمؿ، قاؿ>" اعمـ أنو إذا كاف اإليماف في     
ذا كاف مجازا قصرت  ظير ذلؾ في استقامة األعماؿ بامتثاؿ األمر كاجتناب النيي، كا 

 .4الجكارح في األعماؿ"

                                                           
 .242قانكف التأكيؿ، ابف العربي، صػ 1
 .29;ص 4جابف العربي، ػ أحكاـ القرآف، 2
 .597ص ابف العربي، ػ األحكاـ الصغرل،3
 .506ػ المصدر تفسو، ص4
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كقاؿ>" نحف نقكؿ بأف الكفار مخاطبكف بفركع الشريعة ببل خبلؼ فيو عند المالكية،      
األفعاؿ كىك كلكف ال عبرة بو عندنا بفعؿ الكافر حتى يقدـ عمى فعمو شرط اعتبار 

 .1اإليماف"
 
 أىؿ البدع كالتشنيع عمييـ ىجرػػػ 2

لعقيدة أىؿ السنة كالجماعة، ابف العربي شديد السطكة عمى الفرؽ المخالفة  لقد كاف     
كاف يدافع بالحجة كالدليؿ عمى أصكؿ ىذه العقيدة، مع التصدم لمشبيات المثارة ضدىا، ك 

كالتي راح ينقض أركانيا، خاصة فيما يتعمؽ  كمف بيف الفرؽ التي تصدل ليا المعتزلة
ثبات الصفات كخمؽ أفعاؿ العباد كالتحسيف كالتقبيح العقمييف كغيرىا، فقد كفر  بالرؤية كا 

 .2كؿ مف يقكؿ بقكليـ
كمما أكرده في الرد عمييـ في مسألة التحسيف كالتقبيح  قكلو>" إف الكاجب في اتباع      

حسف، كما يراه الشرع قبيحا فيك القبيح، ألف أصؿ اليداية  الشرع فما يراه الشرع حسنا فيك
يكمف في الشرع إذ العقؿ ال ييتدم إلى سبيؿ الرشاد مف الغي كالضبلؿ، ثـ ال سبيؿ إلى 

 .3النجاة مف أىكاؿ اآلخرة إال بالشرع"
عقيدة أىؿ السنة في ذلؾ بكؿ كضكح فيقكؿ>" كلكف األمر كما قالو عمماؤنا  ركيقر      
نما تحسف كتقبح بالشرع، مف أى ؿ السنة إف األشياء ال تقبح لذكاتيا كال تحسف لذكاتيا، كا 

 .4فالقبيح ما نيى الشرع عنو، كالحسف ما أمر الشرع بو"
أما المرجئة الذيف فرقكا بيف اإليماف كالعمؿ، كأنو ال يضر مع اإليماف ذنب كال      

ة كخمؽ ليا أىميا، كخمؽ النار كخمؽ معصية، فقاؿ عنيـ>" اعمـ أف ا تعالى خمؽ الجن
ليا أىميا، ثـ يسير كؿ أحد لما خمؽ لو، كييسره لعمؿ يؤديو إليو، فخمؽ المعصية في 

                                                           
 .427ص 2جابف العربي، ػ أحكاـ القرآف، 1
 .:2;ص 4، جابف العربيػ أحكاـ القرآف، 2
 .909ص 4، جنفسو ػ المصدر3
 .;229ص 5ػ المصدر نفسو، ج4



 أبي بكر ابف العربي الفكر المقاصدم عند اإلماـ

 

118 
 

النساء أكثر، كنقصاف الجبمة فييف أدنى، فيككف ىذا الحديث أف العبد يدخؿ النار 
ف كاف معو اإليماف ردا عمى المرجئة"  .1بالمعاصي كا 

ني ألذكر بيذه اآلية قكؿ المرجئة إف الصبلة ليست مف اإليماف،       كقاؿ أيضا>" كا 
كلكف الفرؽ بيف عمماء األصكؿ كالمرجئة أف المرجئة قالت> ليست مف اإليماف كتاركيا 
في الجنة، كىؤالء قالكا ىي ليست مف اإليماف كتاركيا في المشيئة، كعمماؤنا الفقياء قالكا> 

 .2يا في المشيئة قضت بذلؾ آم القرآف كأحاديث الرسكؿ"ىي مف اإليماف كتارك
اختمؼ العمماء في الكفار المتأكليف عمى قكليف فمذىب قاؿ>"  كفي رده عمى الشيعة     

ليو صغى القاضي ػ الباقبلني ػ في أشير قكلييما أف الكفر  شيخ السنة ػ األشعرم ػ كا 
 .3"مختص بالجاحد كالمتأكؿ ليس بكافر

 الصفاتاألسماء ك كض في مسائؿ عدـ الخ ػػػ3

عدـ الخكض في المتشابو كاضح كىك مذىب ابف العربي في األسماء كالصفات       
الصفات الخيرية مثؿ صفة اإلستكاء مع القكؿ بتأكيؿ كالمشكؿ مف اآليات كاألحاديث، 

كاألحاديث الصحيحة في ىذا ، قاؿ>" كالنزكؿ كاإلتياف كالمجيء كالكجو كاليديف كغيرىا
> ماكرد مف األلفاظ كماؿ محض ليس لآلفات المرتبة األكلى: الباب عمى ثبلث مراتب

ك نقض محض فيذا > ما كرد كىالمرتبة الثانية،  كالنقائص عنو حظ ، فيذا يجب اعتقاده
> المرتبة الثالثة، يو إال كىك محجكب عنيا في المعنىلإليس  فيو نصيب، فبل يضاؼ 

  .تشبييا يككف كماال كلكنو يكىـ ما

فأما الذم كرد كماال محضا كالكحدانية كالعمك كالقدرة كاإلرادة كالحياة كالسمع كالبصر      
كأما الذم كرد  ،كاإلحاطة كالتقدير كالتدبير كعدـ المثؿ كالنظير فبل كبلـ فيو كال تكقؼ

باآلفات المحضة كالنقائض فقد عمـ المحفكظكف كالممفكظكف كالجاىؿ كالعالـ أف ذلؾ 
لمقدسة كناية كأنو كاسطة عمف تتعمؽ بو ىذه النقائض كلكنو أضافيا إلى نفسو الكريمة ا

ذا جعمت األلفاظ المحتممة التي تككف لمكماؿ بكجو كلمنقصاف إتكرمة لكليو كتشريفا ...ف
                                                           

 .7;4ص 5جابف العربي، ػ المسالؾ، 1
 .62ص 2، ج ابف العربيالمسالؾ، ػ 2
 80قانكف التأكيؿ، ابف العربي، صػ 3
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بكجو كجب عمى كؿ مؤمف حصيؼ اف يجعمو كناية عف المعاني التي تجكز كينفي ماال 
 1"يجكز عميو

، فكؿ آية متشابية أك كقؼ المؤيد لمتأكيؿ كالداعي إليويختار ابف العربي الم كعميو     
 ال يصح ألف ا ،ميا البد مف تأكيمو تأكيبل عقمياحديث يفيد تشبيو الذات اإلليية كتجسي

كاليميف ، رة كدليمو عمى ذلؾ مف كبلـ العربيؤكليا بمعنى القدو، أف يككف شبييا بمخمكقات
ك فضؿ قكة في التصريؼ كالكؼ عبارة عف تمييد محؿ القبكؿ أعبارة عف الشرؼ 

 .كاألصبع كناية عف التصرؼ في األمكر الخفية بارتباط العمـ كالقدرة

 قاؿ>" كاعمـ أف اآلية المتشابية كاألحاديث المشكبلت امتحف ا بيا عباده عمى ما     
امعو أف يرده إلى مثؿ قدمناه في صدر الكبلـ، فبل يجكز ألحد أف يتكمـ بشؾ كتكمؼ س

نما ذلؾ إلى ا كالرسكؿ"  .2تأكيمو، ألف ىذا المتكمـ ليس لو تكميؼ العباد كا 

كأف إثباتيا بطريؽ العقؿ كما ىك مذىب األشاعرة، كلقد تحدث عف كثير مف      
الصفات في كتبو كراح يثبتيا  عز كجؿ بعيدا عف التجسيـ كالتشبيو فقاؿ في شرحو 

النزكؿ>" كمنيـ مف تأكلو كفسره كبو أقكؿ، ألنو معنى قريب عربي فصيح، أما أنو لحديث 
 .3قد تعدل إليو قـك ليسكا مف أىؿ العمـ بالتفسير فتعدكا عميو بالقكؿ النكير

كالذم يجب أف يعتقد في ذلؾ أف ا كاف كال شيء معو ثـ خمؽ المخمكقات  كقاؿ>"     
بيا، كال حدث لو جية منيا كال كاف لو مكاف فييا، فإنو مف العرش إلى العرش فمـ يستعيف 

ال يحكؿ كال يزكؿ قدكس ال يتغير كال يستحيؿ، كلئلستكاء في كبلـ العرب خمسة عشر 
 .4معنى ما بيف حقيقة كمجاز"

كقاؿ في مسألة الدعاء بأسماء ا كصفاتو، مبينا معنى اإللحاد فييا بقكلو>" كاإللحاد      
لزيادة فييا كالنقصاف منيا، كما يفعمو الجياؿ الذيف يخترعكف أدعية يككف بكجييف با

                                                           
 .446العكاصـ مف القكاصـ، ابف العربي، صػ 1
 .689ص 5جابف العربي،ػ المسالؾ، 2
 .668ص 5ػ المصدر نفسو ، ج3
 .457ص 4، جاألحكذم، ابف العربي عارضةػ 4
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يسمكف بيا البارم بغير أسمائو، كيذكركنو بما لـ يذكره مف أفعالو إلى غير ذلؾ مما ال 
 .1يميؽ بو فحذار منيا، كال يدعكف أحد منكـ إال بما في الكتب الخمسة"

ا> أف االسـ ىك المسمى أـ ال؟ مع كقاؿ في مسألة اإلسـ كالمسمى>" قاؿ عمماؤن     
سائر الطكائؼ قكال كثيرا، كأتعبكا في ذلؾ خكاطرىـ، كمف أنصؼ كلـ يتعسؼ لـ يشؾ في 
فساد القكؿ بأف االسـ عيف المسمى، فإف ألىؿ المغة في ذلؾ طرقا يثبتكنيا عمى قكانيف 

فسادىا خبؿ كالخركج عنيا كىؿ، كعجبا ليـ كيؼ نازعك خصكميـ ى ذه المسألة العرب، كا 
كىـ في غنى عنيا، فنحف لـ نمؽ في كبلمنا أف االسـ ىك المسمى أك غيره، إنما بينا أمرا 
كشرحنا معنى، كأكضحنا أف التسمية حقيقة مختصة بذاتيا متميزة عف المسمى، كأف كؿ 

 . 2كاحد مف ىؤالء متميز عف األخر بخاصيتو كحقيقتو"
 القكؿ في األسماء كالصفات ػػػػ4

  >﴿ ث ابف العربي عف اسماء ا الحسنى في تفسيره لقكلو تعالىلقد تحد

          

  ﴾3،  فذكر أف أسماء ا تنقسـ إلى قسميف حسنى ككمية، كأف منيا
ماىك خفي عنا ال يمكف لممكمؼ إدراكو لغاية كمقصد، فقاؿ>" ككذلؾ أخفيت ىذه األسماء 

، فيك يرل 4المتعددة في جممة األسماء الكمية لندعكه بجميعيا فنصيب المكعكد بو فييا"
 ء ىي المقصكدة بأنيا الحسنى.بأف أسماء ا تعالى كثيرة لكف منيا أسما

بؿ إف ابف العربي أجاز إطبلؽ أسماء عمى سبيؿ اإلخبار عنو تعالى الباعتبارىا      
نما لحصكؿ المقصكد منيا كىك التغميظ في األيماف كالزجر كالردع  أسماء حسنى، كا 
لمعاصي فقاؿ>ط قد جرت عادة الحكاـ في تغميظ األيماف كتككيدىا إذا أحمفكا الرجؿ 
لخصمو أف يقكؿ> با الغالب الميمؾ المدرؾ، كليس مف ىذا يستحؽ أف يطمؽ في باب 

                                                           
 .488ص 4ج ابف العربي، ػ أحكاـ القرآف،1
مركز العصر لمدراسات  .420منيج ابف العربي في شرح األسماء الحسنى، مكفؽ بف عبد ا عمي كديسة، صػ 2

 االستراتيجية كالمستقبمية، لندف.
 .2:0، اآلية رقـعراؼػ سكرة األ3
 .560ص 4ج ابف العربي، ػ أحكاـ القرآف،4
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نما استحسنةا ذكرىا في اإليماف ليردعكا بيا المخالؼ عف تقحـ  صفات ا تعالى، كا 
 .1الباطؿ،... كالتعظيـ  تعالى كاإلخبار عف جبللو كعظيـ أفعالو"

 بالعقيدةالنيي عف بعض السمككات التي تمس ػػػػ 5
بؿ رأينا أنو يكجو بعض النصكص تكجييا عقديا الحتكائيا عمى سمككات يقـك بيا      

في مف ذلؾ ما أكرده المكمؼ ظاىرىا أمر عادم لكف فييا سكء األدب مع ا تعالى، 
الثاني أف ىذا المصمي  ، قاؿ>"2فبل يبصؽ في القبمة فإف ا قبؿ كجيو( شرحو لحديث>)
بيف يدم ا كما ىك كالتـز التعظيـ لمف تكجو لو كالبصاؽ إىانة، فكيؼ قد اعتقد أنو 

 .3يصح أف يأتي بفعؿ يناقض اعتقاده كىذا بديع في فنو فتأممو"
في مسألة االعتقاد في الخط أك الضرب في التراب، قاؿ>" كحقيقتو عند كمنو ما أكرده  

لخط عمى ما تدؿ عميو أربابو ترجع إلى صكر الككاكب فيدؿ مف الخارج مف صكرة ا
صكرة كككبو، مف سعد أك نحس فصار ىذا ظنا مبنيا عمى الظف كقد جرس عممو، ككرد 

 .4"قصد الطالبالنيي عنو فيككف األخذ فيو معصية أك كفرا بحسب 
 األخالؽ مقاصد: اثاني

لقد أكلى ابف العربي األخبلؽ عناية خاصة كدعا صراحة إلى االىتماـ بالفضائؿ      
باعتبارىا داعية إلى الصبلح كمكصمة إلى السعادة، كسنحاكؿ الحديث عف الجانب 

 المقاصدم لمؤلخبلؽ مع التمثيؿ لذلؾ.
 األخالؽ العامة ػػػ1

إف الناظر فيما أكرده ابف العربي في ىذا الباب ليدرؾ بأنو قد نظر لممقاصد مبكرا،       
، كتحدث عف بعض األخبلؽ التي ذلؾ أنو راعى ىذه المقاصد في األخبلؽ بصفة عامة

تمس المجتمع بأسره كتحقؽ استقراره ككحدتو كتكاممو، كىذا مف مقاصد الشريعة العامة، 

                                                           
 .5;2منيج ابف العربي في شرح األسماء الحسنى، مكفؽ بف عبد ا عمي كديسة، ص ػ 1
 .74:ػ الحديث أخرجو مسمـ كتاب المساجد كمكاضع الصبلة، باب النيي عف البصاؽ في المسجد، حديث رقـ2
 .568ص 5جابف العربي، ػ المسالؾ، 3
 .4;6صابف العربي، ػ األحكاـ الصغرل، 4
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كمف ذلؾ ما كرد عنو في اعتبار صمة الرحـ مف مكاـر األخبلؽ التي ركعيت في جميع 
 .1الممؿ، قاؿ>" كقد اتفقت الممؿ عمى أف صمة الرحـ كاجبة كقطيعتيا مذمكمة"

كقاؿ>" أما العرؼ فالمراد بو المعركؼ مف الديف المعمـك مف مكاـر األخبلؽ      
كمحاسف األعماؿ المتفؽ عمييا في كؿ شريعة التي أمياتيا كأصكليا الثبلث التي يقاؿ أف 
جبريؿ نزؿ بيا، أف تصؿ مف قطعؾ، فبل شيء أفضؿ مف صمة القاطع فإنو يدؿ عمى 

 .2الذم ىك مفتاح خير الدنيا كاآلخرة"كـر النفس كشرؼ الحمـ كخمؽ الصبر 
 كمنيا المحبة بيف الخمؽ لما ليا مف المصمحة في تأليؼ القمكب، قاؿ>" كفائدة شيكع      

المحبة بيف الخمؽ ائتبلؼ الكممة فتعـ المصمحة كتقع المعاكنة كتظير شعائر الديف 
 .3كتخزم زمرة الكافريف، كيتضمنو قياـ بعضيـ عمى بعض بحقكقيـ"

كما حذر مف األخبلؽ السمبية التي تمس المجتمع بأسره، كتفكؾ كحدتو كالتنازع      
 .4كالشقاؽ، فقاؿ>" ىذا أصؿ عظيـ في الديف، ألف النزاع يكسب العجز كالكسؿ"

كنكه بخمؽ الستر باعتباره يحافظ عمى مقصد حفظ األعراض كصيانة المجتمع،      
تر عمى الخمؽ كأنو ال يكشؼ أحد عمى بيت نبو ا بيا عمى أف الكاجب الس فقاؿ>"
 .5أحد"
 األخالؽ الفردية ػػػ2

لقد تحدث ابف العربي عف كثير مف األخبلؽ الفردية التي ينبغي أف يككف عمييا      
المكمؼ، ألنيا عنكاف صبلحو، كنحا بيا المنحى المقاصدم باعتبارىا تمثؿ القكاعد التي 

ىي التي تعكس الصكرة الحقيقة لمعبد، كىي معيار  تبنى عمييا المقاصد، ثـ إف األخبلؽ
الثكاب كالعقاب، فالمقاصد كما ذكر الخادمي ىي>" التي تجسد أخبلقية الشريعة كقياميا 

 . 6عمى كبريات القيـ كعظيـ الفضائؿ كسعييا إلى تمكيف مكاـر األخبلؽ في النفكس"

                                                           
 .207صابف العربي،حكاـ الصغرل، ػ األ1
 .497ص 4جابف العربي، ػ أحكاـ القرآف، 2
 .284، ص20، جاألحكذم، ابف العربي عارضةػ 3
 .:;2صابف العربي، ػ األحكاـ الصغرل، 4
 .626، صنفسور ػ المصد5
 .50ص 4ػ االجتياد المقاصدم، ج6
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األمانة عظيمة القدر في الديف،  كمف األخبلؽ التي ذكرىا ابف العربي األمانة، فقاؿ>"     
نيا لتنصب عمى جنبي الصراط فبل يجكز إال مف حفظيا"  .1كا 

كمنيا أيضا خمؽ الشجاعة، ألف بيا تحمى المقاصد، قاؿ>" كاعمـ أف أفضؿ      
 .2الخصاؿ الشجاعة، فإنيا تككف عند قكة المعرفة با، كعند الكثكؽ بو"

حبس النفس عمى ما تكرىو  كالصبر مقاـ عظيـ، كىككمنيا خمؽ الصبر، قاؿ>"      
 .3حتى ال يبسط المرء لسانا، كال يرسؿ جارحة، بؿ يصبر عمى الفجائع كاألحزاف"

كما نبو إلى خطكرة بعض األخبلؽ السيئة التي تفسد الطبائع كتعافو المركءة       
ب كحقيقتو اإلخبار كالكذب كقكؿ الزكر، فقاؿ>" كالمراد منو ىاىنا قكؿ الزكر كىك الكذ

عف الشيء عمى خبلؼ ما ىك عميو، حرمتو الشرائع ككرىتو النفكس لما فيو مف فساد 
 .4القانكف في القكؿ كالفعؿ"

كفي ذمو لمرياء ألجؿ المحمدة في  بعض العبادات التي يؤدييا العبد كيظيرىا لمناس      
>" إف مف صمى صبلة كي يثبت عدالتو، كال دخؿ لمرياء فييا، كذلؾ حسب قصده، قاؿ

ليرييا الناس كيركنو، كيشيدكف لو باإليماف، أك أراد طمب المنزلة كالظيكر لقبكؿ الشيادة، 
نما الرياء في  كجكاز اإلمامة يمكف ذلؾ مف الرياء المنيي عنو، كلـ يكف عميو حرج، كا 

 . 5ادة"المعصية أف يظيرىا قصدا لمناس كطريقا إلى األكؿ، فيذه نية ال تجزئ كعميو اإلع
 كالمعامالت كالعقكبات العبادات الفرع الثالث: مقاصد
 أكال: مقاصد العبادات 

أكد ابف العربي بأف األصؿ في العبادات التعبد كعدـ التعميؿ في أكثر مف مكضع،      
دكف أف ينفي كجكد القصد أك الحكمة أك المصمحة فييا، بؿ قد تككف فييا مصالح أخرل 

قاؿ الشاطبي>" إف مقصكد  ،ك االنقياد كالخضكع  تعالىا كىدكف المقصد العاـ فيي

                                                           
 .7;صابف العربي، ػ األحكاـ الصغرل، 1
 .;;4ػ المصدر نفسو، ص 2
 .6:4ػ المصدر نفسو ، ص3
 .;40ص 7، جاألحكذم، ابف العربي عارضةػ 4
 .94;2ص 6أحكاـ القرآف، ابف العربي، جػ 5
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العبادات الخضكع  كالتكجو إليو كالتذلؿ بيف يديو، كاالنقياد تحت حكمو كعمارة قمبو 
بذكره حتى يككف العبد بقمبو كجكارحو حاضرا مع ا كمراقبا لو غير غافؿ عنو، كأف يككف 

 .1ساعيا في مرضاتو كما يقرب إليو عمى حسب طاقتو"
" لك جاز التعميؿ في العبادات إلسقاط أعيانيا لجاز في الصبلة قاؿ ابف العربي>     

كضع السجكد مكاف الرككع، كتمريغ الكجو بالتراب مكاف الكضع عمى حالة كاحدة، ألنو 
 ."أبمغ في التذلؿ

 
 ما يمي>في باب العبادات نذكر كمف جممة المقاصد التي ذكرىا اإلماـ ابف العربي      

كطيارة في الديف  أصؿقاؿ>" تنبيو عمى مقصد، كالكضكء  ،ما جاء في الكضكء ػػػ1
 .2ليذه األمة في العالميف" فضيمةلممسمميف، ك

بخبلؼ اليد كالرجؿ، فإنيما  الكجو ذك غضكف>" قمنا> ألف ػ ما جاء في غسؿ الكجوػػ2
 أبيى األعضاءمعتدال الييئة طكال فافتقر الكجو إلى مزيد غسؿ ليعـ بذلؾ غضكنو، كأنو 

، فخص بمزيد كمكضع اإلدراؾ كمعنى الجماؿ محؿ اإلحساسكأعميا نفعا، كىك  منظرا
ال تضربكا الكجو فإف ا  طيارة الختصاصو بمزيد فضمو لقكلو عميو الصبلة كالسبلـ>)

 .4، فأشار صمى ا عميو كسمـ إلى شرؼ الكجو"3خمؽ آدـ عمى صكرتو(
أف ا تعالى أمر بالصبلة عبادة ، قاؿ>" كتحقيؽ القكؿ فيو ػ ما جاء في الصالةػػ3

لزاـ الجكارح السككت كالمساف الصمت إال عف ع استكماال لمعبادةكفرضفييا الخشك ، كا 
ذكر ا كنصب البدف إلى جية كاحدة ليككف أتقى لمحركات كأفقد لمخكاطر كعينت جية 

 .5الكعبة تشريفا لو"

                                                           
 .;44ص4جالشاطبي،  ػ المكافقات،1
 .9ص 4جابف العربي، ػ المسالؾ، 2
إذا قاتؿ بمفظ>  6952ػ الحديث أخرجو مسمـ كتاب البر كالصمة كاآلداب، باب النيي عف ضرب الكجو، حديث رقـ3

 أحدكـ أخاه فميجتنب الكجو فإف ا خمؽ آدـ عمى صكرتو".
 .26ص4جابف العربي، ػ المسالؾ، 4
 77ص 2ج ابف العربي، ػ أحكاـ القرآف،5
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كد سد خمة الفقراء لعارضو معنى >" لك ظير أف المقصقاؿ، ػػػ ما جاء في إخراج الزكاة4
آخر أقكل منو كىك أف المقصكد إغناء الفقراء بالجنس الذم جعؿ بو الغني غنيا حتى 
يخرج الغني إلى الفقير عف مالو كما يخرج لو عف قدره، فذلؾ أبمغ في االبتبلء كأغنى 

ذا رأل عيف مالو عند غيره كاف أزكى لو"  ،1لمفقراء كا 
 تالمعامالمقاصد  ثانيا:
اف المعامبلت ليا مقصد عاـ تشترؾ فيو كىك أنيا مكضكعة لمصالح العباد، كلذا ك     

ذكر الشاطبي>" كأما أف األصؿ في العادات االلتفات  كما األصؿ فييا النظر إلى المعاني
إلى المعاني فؤلمكر> أكليا> االستقراء، فإنا كجدنا الشارع قاصدا لمصالح العباد كاألحكاـ 

تدكر معيا حيث دارت، فترل الشيء الكاحد يمنع في حاؿ ال تككف فيو مصمحة، العادية 
 .2فإذا كاف فيو مصمحة جاز"

كىذا ما أشار إليو ابف العربي عندما قرر بأف المعامبلت مبنية عمى مراعاة مصالح      
، كليس المعاني العقمية معمكمة ال تفتقر إلى بيافالخمؽ كأنيا معممة، قاؿ>" فإف 

صاؼ الشرعية مف حسف أك قبح أك حبلؿ أك حراـ أك طاعة أك معصية بصفات األك 
نما ىي عبارة عف تعمؽ خطاب الشرع بالعيف عمى كجو المدح أك في  ألعياف قائمة بيا كا 

 التي بيف مقصد الشارع فييا في ىذا الباب كثيرة منيا> المسائؿ الجزئية،ك 3سبيؿ الذـ"
كذلؾ ال يصح إال  العدة عبادة بترؾ الزينةككجيو أف ، قاؿ>" ما جاء في تعميؿ العدة ػػ1

براءة الرحـ بقصد، كالقصد ال يككف إال بعد عمـ"، كقاؿ أيضا>" أف المقصكد بيذه العدة 
فامتناع النكاح إنما ىك ألجؿ الماء الكاجب صيانتو أكال، كامتناع عقد  مف ماء الزكج

يد مقصكده منو كىك الحؿ، النكاح إنما ىك استحالة كجكده شرعا عمى محؿ ال يف
 .4كامتناعالطيب كالزينة ألنو مف دكاعيو"

                                                           
 .228ص 5، جاألحكذم، ابف العربي عارضةػ 1
 .507ص 4جالشاطبي، ػ المكافقات، 2
 .92ص 4جابف العربي،ػ القبس، 3
 .467ص 2ػ المصدر نفسو، ج4
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قاؿ>" كىذا الذم أشار إليو ػ أم الجكيني ػ ال يصح عند كافة  ما جاء في الشفعة، ػػ2
، الحكـ إذا كرد في الشريعة كظير تعميمو كعممت فائدتو كجب البناء عميياالعمماء، ألف 

الشفعة ظيكرا جميا ككافقنا عمى التفريع عمييا،  كالعمؿ بيا، كقد ظيرت عمة الضرر في
كلك كاف األخذ بالشفعة تعبدا ما فرع كال ركب عميو، كتعميؿ الشفعة في كتب الشافعية 

 .1أعظـ مما في كتبنا فتعميؿ الشفعة أكلى"
ذا كما جاء في المساقاة ػػ3 ، قاؿ>"كمسائؿ المساقاة عكيصة ألنيا رخصة مخصكصة، كا 

، كاألصؿ في كؿ رخصة في معمال أمكف تعميمو كاطردت فركعو األصؿ مقاساثبت 
 .2الشريعة أف يككف ما في مناىا ال حقا بيا مما يتفطف لو قبؿ النظر في العمة"

 ثالثا: مقاصد العقكبات 
إف اإلسبلـ ييدؼ مف كراء تشريع عدد مف العقكبات الزاجرة إقامة المجتمع المسمـ       

اآلمف الذم ال يخاؼ فيو المرء مف انتياؾ حرماتو أك االعتداء عمييا، كنظاـ العقكبات 
إنما شرع لحفظ الضركريات الخمس، فشرع لكؿ ضركرم عقكبة رادعة زاجرة، ألنو لك لـ 

عطمت مصالح الخمؽ كلعاد ذلؾ بالضرر عمى الفرد كالجماعة معا، تكف ىذه العقكبات لت
قاؿ ابف القيـ>" فكاف مف بعض حكمتو سبحانو  كرحمتو أف شرع العقكبات في الجنايات 
الكاقعة بيف الناس بعضيـ عمى بعض في النفكس كاألبداف كاألعراض كاألمكاؿ، كالقتؿ 

 زجر الرادعة مف ىذه الجنايات غايةكالجراح كالقذؼ كالسرقة، فأحكـ سبحانو كجكه ال
 .3اإلحكاـ كشرعيا عمى أكمؿ الكجكه المتضمنة لمصمحة الردع كالزجر"

قاؿ ابف العربي مبينا المصمحة في تشريع العقكبة>" لـ يخؼ عمى ذم لب أف ا ك      
، فيـ ذلؾ الخمؽ مف تنبيو ا ليـ العقكبات في األبداف ركادع كزكاجرإنما كضع ىذه 

يو، كتعريفيـ بو، كلذلؾ قمنا أف الجماعة إذا قتمكا الكاحد قتمكا بو حفظا لقاعدة الدماء عم
لئبل يستعيف األعداء فيبمغكا فييـ غرضيـ في التشفي كتسقط عنيـ عقكبة القصاص، كىذا 

                                                           
 .;54ص 5ػ المصدر نفسو، ج1
 .565ص 5ػ المصدر نفسو، ج2
 .226ص 4جابف القيـ، ػ إعبلـ المكقعيف، 3
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،  1المعنى يقتضي أف الجماعة إذا سرقكا حرزا يقطعكا جميعيـ حفظا لقاعدة األمكاؿ"
 عديدة نذكر منيا>كاألمثمة في ذلؾ 

، قاؿ>" كأصؿ كضع الدية إنما ىي في العمد كبذلؾ خص ا ػ ما جاء في تعميؿ الديةػػ1
نما ذلؾ عمى العاقمة حكما  ىذه األمة، فأما الخطأ فبل طمب فيو عمى الجاني كال كبلـ، كا 

كبو يزغ الخمؽ عف  القصاص بدال زاجرامف ا كحكمة لتككف بدال جائزا كيككف 
 .2طالة، كيتحرزكا في االسترساؿ ليبل يخطئكا"االست

 التغميظ في الفركج، قاؿ>" كالحكمة في تكرارىا ػ ما جاء في تعميؿ تشريع العقكبةػػ2
 .3عمى فاعميا لعمو أف يكؼ عنيا فيقع الستر في الفركج كالحقف في الدـ" كالدماء

تعػػػالى أكجػػػب ، قػػػاؿ>" كتحقيػػػؽ ذلػػػؾ أف ا اء عنػػػو فػػػي مشػػػركعية القصػػػاصجػػػػػػػ كمػػػا 3
كظػاىره أف يكػكف حقػا لجميػع النػاس كالحػدكد  ردعا عف اإلتػالؼ كحيػاة لمبػاقيفالقصػاص 

 .4كالزكاجر عف السرقة كالزنا حتى ال يختص بيا مستحؽ"
إذا سرؽ أف  المصمحة تقتضي، قاؿ>" أف لممصمحة في تغميظ عقكبة السارؽما جاء  ػػػ4

تقطع يمينو التي تناكؿ بيا ما ال يحؿ لو تنقيصا لبطشو الذم جعمو ا لو قكة عمى 
أف ينقص  اقتضت المصمحةالطاعة فصرفو في المعصية، فإذا عاد إلى السرقة ثانية 

سعيو الذم يتكصؿ بو إلى البطش ليستكفي منو حؽ العقكبة، فإذا عاد الثالثة  إلى السرقة 
شو فسد بتعديو، فإذا سرؽ الرابعة تبينا أف سعيو فسد بتعديو، فإذا سرؽ تبينا أف بط
كال ترتدع بآفات جكارحيا، فمـ يبؽ إال  ،ا أنيا نفس خبيثة ال تتعظ بنفسياالخامسة تبين

 . 5إتبلفيا"
، فقاؿ>" ككما حـر عمى الناس تناكؿ أمكاؿ الناس ػ كما جاء في حفظ األعراضػػ5

حـر عمييـ تناكؿ أعراضيـ بغير حؽ، كال فرؽ بيف األحكاؿ كدماءىـ بغير حؽ، كذلؾ 

                                                           
 .270ص 6جابف العربي، ػ القبس، 1
 .285ص 8جابف العربي، ، األحكذم عارضةػ 2
 .474ص 5جابف العربي، ػ أحكاـ القرآف، 3
 .264ص 5، جابف العربيػ أحكاـ القرآف، 4
 .270ص 6جابف العربي، ػ القبس، 5
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الثبلثة، كقد حؼ ا الدماء بالقصاص، كحؼ األمكاؿ بالقطع، كحؼ األعراض بالحد كؿ 
ذلؾ حجب ال يحؿ اختراقيا، فمف اخترقيا باألذل أدب، كمف اخترقيا باألقصى حد، 

 .1، كتدبير عزيز لو القير كالغمبة"ترتيب حكيـ لممصمحة
 المقاصد الكمية    :لثالمطمب الثا

، قيمة في تقسيـ المقاصد الكمية إشاراتظير بأف لو  ابف العربيعند تتبع كتابات      
  .خاصة فيما يتعمؽ بالمقاصد الضركرية
   الفرع األكؿ: تقسيمو لممقاصد الكمية

كأف يككف إف المقصد األسمى لمشريعة اإلسبلمية ىك أف تككف ميابة مطاعة نافذة،      
بحفظ النظاـ  المكمؼ بيذه الشريعة المخاطب بيا في سعادة كطمأنينة، كال يككف ذلؾ إال

صبلح الناس عمى الكجو الذم يحفظ كجكدىـ، كيصكف كرامتيـ بتحصيؿ  العاـ كا 
 المصالح كدرء المفاسد.

ي كاإلماـ أبك بكر ابف العربي راعى ىذه المقاصد الثبلث كرتبيا، كأشار إلييا ف     
مكاطف متعددة، فيك كثيرا ما يذكر التقسيمات الثبلث لممقاصد كيعبر عنيا بمفظ الضركرة 

المعاش أحيانا  كالحاجة كالمتاع كالمكاـر أحيانا، كباألصكؿ كأصكؿ اآلدمي كأصكؿ
أخرل، أك اإلشارة إلييا عمى أنيا معتبرة في كؿ ممة، كىذا دليؿ عمى أنو يعتبرىا مف 

عمييا الحياة، لذا قرر كجكب فعؿ المأمكرات كترؾ المنييات لما  األساسيات التي تقـك
 يترتب عمى ذلؾ مف المصالح كالمفاسد، كاألمثمة التي سأكردىا تكضح تمؾ التقسيمات.

        قاؿ في تفسيره لقكلو تعالى>﴿  ػػػػ1

          

     ﴾2محمد كنكحا دينا  ، فكاف المعنى ككصيناؾ يا
، كىي> التكحيد كالصبلة كالزكاة األصكؿ التي ال تختمؼ فييا الشريعةكاحدا يعني في 
كالتزلؼ إليو بما يرد القمب كالتقرب إلى اهلل تعالى بصالح األعماؿ كالصياـ كالحج 

                                                           
 .5:7ص 6المصدر نفسو، ج ػ1
 .25ػ سكرة الشكرل، اآلية رقـ 2
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كالجارحة إليو، كالصدؽ كالكفاء بالعيد كأداء األمانة كصمة الرحـ كتحريـ الكفر كالقتؿ 
كاقتحاـ الدناءات ف، كالزنا كاإلذاية لمخمؽ كيفما تصرفت، كاالعتداء عمى الحيكاف كيفما كا

، فيذا كمو شرع دينا كاحدا كممة متحدة لـ يختمؼ عمى ألسنة كما يعكد بخـر المركءات
ف اختمفت أعدادىـ، كاختمفت الشرائع كراء ىذا في معاف حسبما أراده ا مما  األنبياء كا 

 .   1اقتضتو المصمحة كأكجبت الحكمة كضعو في األزمنة عمى األمـ"
كضع آخر>" فكأف المعنى أكصيناؾ يا محمد كأكصينا نكحا بديف كاحد في كقاؿ في م     

األصكؿ التي ال تختمؼ فييا الشرائع، كىي التكحيد كالصبلة كالزكاة كالصياـ كالحج، 
كسائر األعماؿ الصالحات كالصبر كالكفاء بالعيد كالصدؽ كأداء األمانة كصمة الرحـ، 

 .2مف امتثاؿ األكامر كاجتناب النكاىي"كتحريـ الكفر كالزنا كالقتؿ كغير ذلؾ 
فيك ىنا يؤكد بأف المصالح الضركرية معتبرة في جميع الممؿ مف لدف آدـ عميو      

السبلـ إلى محمد صمى ا عميو كسمـ فقاؿ>" كما أف آدـ أكؿ نبي بغير إشكاؿ، ألف آدـ 
نما كاف تنبييا عمى  لـ يكف معو إال بنكه، كلـ تفرض لو الفرائض، كال شرعت لو المحاـر كا 

، كأخذا بكظائؼ الحياة كالبقاء، كاستقر ضركرات المعاشعمى بعض األمكر، كاقتصارا 
، ككظؼ عميو الكاجبات بتحريـ األميات كالبنات كاألخكاتالمدل إلى نكح فبعثو ا 

، كلـ يزؿ ذلؾ يتأكد بالرسؿ كيتناصر باألنبياء صمكات ا اآلداب في الدياناتكأكضح لو 
ى ختميا ا بخير الممؿ ممتنا، عمى لساف عمييـ كاحدا بعد كاحد، شريعة بعد شريعة، حت

 .3أكـر الرسؿ نبينا صمى ا عميو كسمـ"
الخمس  فالضركرياتثـ ىك يقسـ المقاصد إلى ثبلثة أقساـ دكف أف يسمييا باسميا،      

ذاية الخمؽ  تشمؿ" التكحيد كالصبلة كالزكاة كالصـك كالحج، كتحريـ الكفر كالقتؿ كالزنا كا 
 ."كاالعتداء عمى الحيكاف، كىذه مشتممة عمى حفظ الديف كالنفس كالعرض كالماؿ

التقرب إلى ا بالطاعات، كصالح األعماؿ كصمة  "ىي التي أشار إلييا بقكلو> الحاجياتك 
 ."حاسف األخبلؽاألرحاـ، كم

 .   "اقتحاـ الدناءات كما يعكد عمى المرء بخـر المركءات" >فعبر عنيا بقكلو التحسينيات أما
                                                           

 .87ص 6جابف العربي،ػ أحكاـ القرآف، 1
 6:7ص ابف العربي،ػ األحكاـ الصغرل،2
 .87ص 6جابف العربي، ػ أحكاـ القرآف، 3
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      ما جاء في تفسير قكلو تعالى>﴿  ػػػ2

 ﴾1"<الشريعة، فقكلو>قكاعد ىذه اآلية تضمنت ، قاؿ ﴿   ،﴾
﴾،   >﴿ في األخذ كالعطاء كالتكميؼ جانب الميف كنفي الحرجيتناكؿ 
جانب ﴾، يتناكؿ   >﴿، كقكلوالمأمكرات كالمنييات جانبيتناكؿ 

 .2راده في نفسو كغيره"الذم يتأتى بو لمعبد كؿ م برالصفح بالص
ألنو مبني عمى رفع الحرج كدفع المشاؽ،  حفظ الحاجيفاألخذ بالعفك يقصد بو      

كالكميات مف جية الكجكد كالعدـ  حفظ الضركراتكجانب المأمكرات كالمنييات يقصد بو 
حفظ معا كألنيا المتعمقة باألكامر كالنكاىي المجردة ابتداء، أما الصبر كالصفح  فيقصد بو 

 ، كىك الذم يككف مراد لممكمؼ في نفسو كغيره.التحسيني
      ما كرد في تفسير قكلو تعالى>﴿  ػػػ3

       ﴾3ؼ أف ا تعالى ، قاؿ>" كال خبل
نما خالؼ بينيا في الفركع" التكحيد كالمكاـر كالمصالحلـ يخالؼ بيف الشرائع في  .4كا 

ما كرد عنو في كتاب السرقة، قاؿ>" كالحكمة في ذلؾ أف ا جعؿ الممؾ في الدنيا  ػػػ4
 متاع كلذةكالكسرة الكاحدة كالثكب الكاحد، كممؾ  ضركرة كحاجةعمى كجييف> ممؾ 

 .5بالتنعيـ في الدنيا كالتكثير منيا"
كىكذا نجد أف اإلماـ ابف العربي بفكره الثاقب كبنظرتو المقاصدية قد قسـ المقاصد      

ف لـ يذكر ذلؾ تصريحا، كىك بذلؾ يككف قد سبؽ  بحسب ترتيبيا إلى ثبلثة أقساـ كا 
 الكثيريف الذيف أكردكا ىذا التقسيـ.

 قاصد الضركرية : حصر كترتيب المالفرع الثاني
لقد حرصت الشريعة اإلسبلمية عمى اعتبار المقاصد الضركرية، بؿ إف الشرائع      

السابقة قامت عمى رعايتيا قاؿ الغزالي>" كتحريـ تفكيت ىذه األصكؿ الخمسة كالزجر 
عنيا يستحيؿ أف ال تشتمؿ عميو ممة مف الممؿ، كشريعة مف الشرائع، التي أريد بيا 

                                                           
 .;;2ػ سكرة األعراؼ، اآلية رقـ1
 .4:4ص ابف العربي،ػ األحكاـ الصغرل،2
 .:2اآلية رقـ ػ سكرة الجاثية، 3
 .2;6صابف العربي، ػ األحكاـ الصغرل، 4
 .269ص 6جابف العربي، ػ القبس، 5
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لذلؾ لـ تختمؼ الشرائع في تحريـ الكفر كالقتؿ كالزنا كالسرقة كشرب إصبلح الخمؽ، 
، أما الشاطبي فحكي اإلجماع عمى رعايتيا، فقاؿ>" اتفقت األمة بؿ سائر الممؿ 1المسكر"

عمى أف الشريعة كضعت لممحافظة عمى الضركرات الخمس، كىي الديف كالنفس كالنسؿ 
 .2رم"كالماؿ كالعقؿ، كعمميا عند األمة كالضرك 

>الضركرة اسـ لمصدر االضطرار، كاالضطرار االحتياج إلى الشيء، تعريفيا لغة     
 .3يقاؿ> رجؿ ذك ضركرة، أم ذك حاجة، كاضطر إلى الشيء أم لجأ إليو

فقاؿ>" ىك األلـ الذم ال نفع يكازيو أك يربي  الضرر كالمضطرعرؼ ابف العربي     
 فيو. عميو، كىك نقيض النفع، كىك الذم ال ضرر

 >تعريفيا اصطالحا
بد منيا في قياـ مصالح الديف كالدنيا بحيث إذا فقدت  عرفيا الشاطبي بقكلو>" أنو ال     

لـ تجر مصالح الدنيا عمى استقامة بؿ عمى فساد كتيارج كفكت حياة، كفي األخرل فكت 
 .4النجاة كالنعيـ كالرجكع بالخسراف"

الضركرية، فإذا كاف اإلماـ الجكيني ىك أكؿ  لقد اختمؼ العمماء في عدد المقاصد     
مف قسميا باعتبار الحاجة أك قكة المرتبة، كالغزالي أكؿ مف حصرىا في الكميات الخمس، 
فإف ابف العربي الذم تتممذ عمى الطكسي الغزالي كأعجب بآرائو كتأثر بو كثيرا، لـ يقمد 

 فييا مف بعده.شيخو في حصر ىذه المقاصد كالكميات في الخمس التي قمده 
لو رأم مستقؿ في ىذه المسألة، بحيث لـ يعتبر مف يكاد يككف ابف العربي إف      

الكميات إال ثبلثة ىي> النفس كالعرض كالماؿ، كىذا ما أكده كبلمو في ثنايا كتبو، كخطو 
قممو في مرات عدة، لكف عند التتبع كالتمحيص كالتدقيؽ ظير لي كا أعمـ أف ابف 

ر تمؾ الكميات الثبلث تصريحا، كما ذكر حفظ الديف مصرحا بو، أما حفظ العربي ذك
ذا اعتبرنا ذلؾ فإف الكميات تصير عنده  ف لـ يصرح بو فقد لمح إليو، كا  العقؿ فإنو كا 

 خمسا، كسأكرد بعض أقكالو الداعمة لذلؾ، كالتي منيا>
                                                           

 .::4ص 2جالغزالي،  ػ المستصفى،1
 .:5ص 2جالشاطبي،ػ المكافقات، 2
 .77ص  ، الفيركز أبادم،القامكس المحيطأنظر>، 67ص:جابف منظكر،لساف العرب، ػ 3
 .:ص 4جالشاطبي، ػ المكافقات، 4
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      ما أكرده في تفسير قكلو تعالى>﴿  ػػػ1

           

            

 ﴾1 ،األكؿ> القضاء بيف الناس فمو أف يقضي، كلو أف يقدـ مف يقضي...،
فإذا قدـ لمقضاء بيف الناس كالحكـ بيف الخمؽ كاف لو النظر فيما فيو التنازع بيف الخمؽ 

، يفصؿ فيما اؿالنفس كالعرض كالمكذلؾ حيث تزدحـ أىكاؤىـ كىي عمى ثبلثة أشياء> 
تنازعيـ كيذب عنيـ مف يؤذييـ كيحفظ مف الضياع أمكاليـ بالجباية إف كانت مفرقة 
، كيدخؿ فيو  كبتفريقيا عمى مف يستحقيا إذا اجتمعت، كيكؼ الظالـ عف المظمـك

 .2"كتدبير المصالح العامةقكدالجيكش 
كقاؿ في مكضع آخر>" كىذا يدؿ عمى نفي المساكاة بيف المسمـ كالكافر، كالمتقي      

، كأما المفسد في األرض الماؿ كالدـ كالعرضكالفاجر، فإف المؤمف المتقي معصـك 
، كقاؿ في مكضع آخر>" فبل تخفركا ا في ذمتو 3الفاجر فمباح الدـ كالعرض كالماؿ"

 .4"عرض أك نفس أك ماؿبأذيتو في 
كما كرد عنو في شرحو لحديث رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ>) إف دماءكـ كأمكالكـ  ػػػ2

، قاؿ>" كىذا 5كأعراضكـ عميكـ حراـ كحرمة يكمكـ ىذا في شيركـ ىذا في بمدكـ ىذا(
ػ تجرم مجرل كاحدا في ككنيا  الدـ كالماؿ كالعرضيقتضي أف ىذه المحرمات الثبلث ػ 

، كقاؿ في مكضع آخر>" كىذه 6قد بينا ذلؾ في مسائؿ الخبلؼ"باحتراميا حقا لآلدمي ك 
، يعني في كجكب الدفع عنو الماؿىك األصؿ كيميو  فالدـال رابع ليا  أصكؿ اآلدمي

كىي عبارة عف المعاني التي تتعمؽ  العرضكصيانتو لو لكف عمى طريؽ التبع لمنفس، ثـ 
 .7بخمقو في كمالو كنقصو كربما تعمقت بخمقو"

                                                           
 .48ص، اآلية رقـ ػ سكرة 1
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أكثػر في ىذه النصكص يذكر اإلماـ ابف العربي الكميات الػثبلث التػي صػرح بيػا فػي ف     
كىي> النفس كالعرض كالماؿ، دكف مراعاة لمترتيب فيما بينيا، فتارة يقدـ الػنفس  مف مكضع

عمى العرض كالماؿ، كتارة يقدـ الماؿ عمييما معا، كما أنػو أحيانػا يسػمي الػدـ بػدؿ الػنفس، 
 نسؿ.كيسمي العرض بدؿ ال

غير أني كجدتو قد ذكر حفظ الديف تصريحا، أما حفظ العقؿ فكانت لو فيو إشارات      
كقد يككف اعتبره مف جممة حفظ النفس كالعرض، كما أنو سمى النفس بالدـ أكالبدف، 
كالعرض باألىؿ، كأحيانا يكظؼ مصطمح األنساب، كالمبلحظ أنو في ىذيف النصيف 

 ت كصرح بو، كمما قالو في ىذا الشأف>   راعى الترتيب بيف ىذه الكميا
دينا ، قاؿ>" المؤمف المسمـ بإسبلمو محتـر في ذاتو كميا ما أكرده في باب الدياتػػ ػ1

منو جاز لو ، ال يحؿ ألحد أف يتعدل عميو فييا، فإذا أريد شيء مف ذلؾ كدما كأىال كماال
المسامحة عند الخكؼ، فإنو ، كقعت فيو الديف، فالمرتبة األكلى> الدفع أك كجب عميو...

ف كاف أعظـ حرمة فإنو أقكل رخصة، المرتبة الثانية>  كأمره بيده إف شاء أف  الدماءكا 
ف شاء أف يدفع عنيا دفع، كيختمؼ الماؿ فإف كاف زماف فتنة  يسمـ نفسو أسمميا، كا 

ف كاف مقصكدا كحده فاألمر سكاء، المرتبة الثالثة>  ، األىؿفاألفضؿ الصبر عمى الببلء كا 
كاألمر كما كىك آخرىف، ككقع في الحديث تقديـ الماؿ عمى األىؿ  الماؿالمرتبة الرابعة> 

 . 1كا أعمـ" رتبناه
ما كرد عنو في ذكر حاالت السفر، فقاؿ>" السفر في األرض تتعدد أقسامو مف جيات  ػػػ2

التنكيع في إلى ىرب أك طمب، كينقسـ مف جية  المقصكد بومختمفة، فينقسـ مف جية 
> الخركج مف دار األكؿ، األكؿ> اليجرة كىي تنقسـ إلى ستة أقساـ> المقاصد إلى أقساـ

> الخركج مف أرض الثالث> الخركج مف أرض البدعة...، الثانيالحرب إلى دار اإلسبلـ، 
> الفرار مف األذية في الرابعغمب عمييا الحراـ، فإف طمب الحبلؿ فرض عمى كؿ مسمـ، 

> خكؼ المرض في الببلد الكخمة كالخركج منيا إلى األرض النزىة، الخامسالبدف...، 

                                                           
 .2;2، ;:2ص8، جاألحكذم، ابف العربي عارضةػ 1
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> الفرار خكؼ اإلذاية في الماؿ، فإف حرمة ماؿ المسمـ كحرمة دمو، كاألىؿ مثمو السادس
 .1أك آكد، فيذه أميات قسـ اليرب"

ف الناظر في ىذا التقسيمات الستة لميجرة ليمحظ فييا مراعاة الضركرات الخمس      كا 
 كحفظ النفسكذلؾ بالخركج مف دار الحرب كأرض البدعة،  الديف حفظبأكمميا كىي> 

كذلؾ  كحفظ العرض كالماؿكذلؾ بالخركج مف الببلد الكخمة كالفرار مف اإلذاية في البدف، 
فيككف بالخركج مف األرض التي غمب فييا  حفظ العقؿبالفرار خكؼ االعتداء عمييما، أما 

 اـ لحفظ النفس كالنسؿ أك العرض.الحراـ، ألف غمبة الحر 
كالمبلحظ أيضا في ترتيب اإلماـ ابف العربي ىك أف حفظ الديف مقدـ عمى حفظ      

النفس، لكف قد يقدـ حفظ النفس باعتباره متعمقا بحؽ العبد عمى حفظ الديف المتعمؽ بحؽ 
 كألنو أقكل رخصة كما عبر بذلؾ. ،ا تعالى

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .:;6ص 2جابف العربي، ػ أحكاـ القرآف، 1

 المبحث الثالث:
 حفظ المق اصد الكلية والموازنة بينهاتطبيق ات  

 المطمب األكؿ: تطبيقات حفظ المقاصد الضركرية
 الفرع األكؿ: حفظ الديف مف جية الكجكد كالعدـ 
 الفرع الثاني: حفظ النفس مف جية الكجكد كالعدـ
 الفرع الثالث: حفظ العرض مف جية الكجكد كالعدـ

 ـالفرع الرابع: حفظ الماؿ مف جية الكجكد كالعد
 الفرع الخامس: حفظ العقؿ مف جية الكجكد كالعدـ

 المطمب الثاني: تطبيقات حفظ المقاصد الحاجية كالتحسينية
 الفرع األكؿ: تطبيقات حفظ المقاصد الحاجية

 الفرع الثاني:تطبيقات حفظ المقاصد التحسينية
 المطمب الثالث: المكازنة بيف المقاصد الكمية

 المصالح كالمفاسد فيما بينياالفرع األكؿ: المكازنة بيف 
 الفرع الثاني: المكازنة بيف المصالح كالمفاسد عند التعارض
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 الكمية كالمكازنة بينيا : تطبيقات حفظ المقاصد لثالثاالمبحث 
كباعتبار قيمتيا،  لقد أشار ابف العربي إلى الضركرات كأىميتيا، كرتبيا بحسب قكتيا     

ا"، كما طالب كجعؿ المساس بيا مف المحرمات، فقاؿ>" ال يحؿ ألحد أف يعتدم عميي
 .اعدمك  اكجكديا كبيف كثيرا مف الكسائؿ التي تحفظ، بيا قكاـ العبد باحتراميا ألنو
 المقاصد الضركرية: تطبيقات حفظ المطمب األكؿ
 حفظ الديف مف جية الكجكد كالعدـالفرع األكؿ: 

العمؿ بالديف كلمديف ضركرة شرعية ممحة ينبغي األخذ بيا كعدـ تركيا باعتبار أف      
الديف ىك الذم ألجمو قامت السماكات كاألرضيف، كألجمو بعث ا النبيئيف مبشريف 

كاف حفظ الديف ىك المقصد األسمى كاف لزاما  كمنذريف، كال تستقيـ الحياة إال بو، كلما
 دعائمة. مراعاة ما يحفظ كيانو كيقيـ بنيانو كيرسي

كابف العربي صرح بمقصد حفظ الديف كقدمو في االعتبار عمى حفظ النفس كالماؿ      
 كالعرض، كمما يدؿ عمى مراعاتو ليذا األمر إحاطتو بعدد مف الكسائؿ التي تحفظو.  
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 حفظ الديف مف جية الكجكدكسائؿ أكال: 
قاؿ ابف العربي>" في ىذه اآلية ، الكسيمة األكلى: األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر

دليؿ عمى أف األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر فرض كفاية، كمف األمر بالمعركؼ 
بإقامة الحجة عمى المخالفيف كقد يككف فرض عيف إذا  نصرة الديفكالنيي عف المنكر 

 .1المرء مف نفسو صبلحية النظر كاالستدالؿ بالجداؿ أك عرؼ ذلؾ منو" عرؼ
كقاؿ أيضا>" ىذه اآلية مف أصكؿ األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر الذم ىك      

 .2أصؿ الديف كخبلفة المسمميف، كحققنا أف القياـ بو فرض عمى جميع الخمؽ"
عف المنكر فرض العالميف، كخبلفة كقاؿ أيضا>" كذلؾ أف األمر بالمعركؼ كالنيي      

 .3المرسميف، كمصمحة الخمؽ أجمعيف، كآكد فركض الديف"
مما يرسخ العبكدية  تعالى،  ،الكسيمة الثانية: تشريع العبادات كالعمؿ بأحكاـ الديف

كمف ذلؾ الصبلة في المسجد تكريسا لمجماعة، قاؿ>" كذلؾ أف الجماعة إنما شرعت في 
صبلح ذات البيف، كالتشاكر في أمكر اإلسبلـ فبل  الصبلة لتآلؼ القمكب كجمع الكممة كا 

القمكب فسد ىذا النظاـ كتنافرت طرؽ إلييا التبعيض كالتشتيت ل يككف إال كاحدة، كلك
ال 4كافترقت الكممة، كتكصؿ أىؿ البدعة كالنفاؽ إلى االنفراد بآرائيـ" ، كقاؿ أيضا>" كا 
ظيار الشعائر ىك  قامة الحدكد كا  فاضة العمـ كا   . 5"معنى الديففالجماعة كالجمعة كا 

كقاؿ في اعتبار الحساب في األىمة فقاؿ>" كأما الثاني فبل يجكز أف يقكؿ في ذلؾ      
حساب ال ألنو باطؿ كلكف صيانة لعقائد الناس أف تناط بالعمكيات كأف عمى قكؿ ال

 .6تعمقعباداتيا بتداكر األفبلؾ كمكاقعيا في االجتماع كاالستقباؿ"
 حفظ الديف مف جية العدـ  كسائؿثانيا: 

                                                           
 .542ص 2جابف العربي، ػ أحكاـ القرآف، 1
 .278ص 4فسو، جػ المصدر ن2
 .6;5ص 6جابف العربي، ػ القبس، 3
 .555ص 4جابف العربي، ػ المسالؾ، 4
 .7;4ص 4جابف العربي،ػ القبس، 5
 .246ص 4ػ المصدر نفسو، ج6
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اعتبر اإلماـ ابف العربي محاربة البدع كالتصدم  فقد، الكسيمة األكلى: محاربة أىؿ البدع
مف مقاصد حفظ الديف، فقاؿ>" كقد زاغ قـك عف منيج الصكاب فظنكا أنيا ألصحابيا 

رىبانية كتبت عمييـ بعد أف التزمكىا، كليس يخرج ىذا مف قبيؿ مضمكف الكبلـ، كال 
يعطيو أسمكبو كال معناه، كال يكتب عمى أحد شيء إال بشرع أك نذر كليس في ىذا 

 .1اختبلؼ بيف أىؿ الممؿ"
كنظرا لفساد الزماف، كاختبلط الناس حتى ، ماية الديف مف الدخالءالكسيمة الثانية: ح

إلى حماية الديف مف أكلئؾ الدخبلء حتى ال يقع  صار ال يعرؼ المسمـ مف الكافر، دعا
منيـ التزكير كالتحريؼ، كما دعا إلى تسجيؿ مف يسمـ حديثا، فقاؿ>" فأما اليـك فيكتب 

الميمة كالتكابع منيا لضركرة حفظيا حيف فسد  فمعالـ الديإسبلـ الكفرة كما يكتب سائر 
 .2الناس كخفت أمانتيـ كمرج أمرىـ"

 حفظ النفس أك الدـ مف جية الكجكد كالعدـالفرع الثاني: 
لقد عنيت الشريعة بالنفس أيما عناية، فشرعت لذلؾ األحكاـ الكثيرة أجؿ حفظيا      

المفاسد، مبالغة في العناية بيا،  كذلؾ بجمب ما يصمحيا مف المنافع، كدفع ما يضرىا مف
كحفظ النفس معناه حفظ األركاح المعصكمة شرعا مف التمؼ، أما غير ذلؾ فميس داخؿ 
ضمف ىذا اإلطار، لذا كضعت الشريعة الكسائؿ الكفيمة لحفظ األنفس مف التعدم عمييا 

 كجكدا كعدما.
 حفظ النفس مف جية الكجكد كسائؿ أكال:

قاؿ ابف ، تناكؿ المحرمات ضركرة سكاء باألكؿ أك التداكمالكسيمة األكلى: إباحة 
ذا كجد ميتة كماؿ الغير، فإف أمف الضرر في بدنو أكؿ ماؿ كلـ يحؿ لو أكؿ  العربي>" كا 

ف لـ يأمف أكؿ الميتة كأمنو إذا كاف ماؿ الغير في الثمار أكثر مف أمنو إذا كاف  الميتة، كا 
 .3مي إال إذا تحقؽ أف ذلؾ ينجيو كيحييو"في الجريف، كالصحيح عندم أال يأكؿ اآلد

 حفظ النفس مف جية العدـ  كسائؿثانيا: 
                                                           

 .256ص 6جابف العربي،ػ أحكاـ القرآف، 1
 .296ص 6ػ المصدر نفسو، ج2
 .7:ص 2، ج ابف العربيػ أحكاـ القرآف، 3
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لقد حـر ا االعتداء عمى النفس بقتميا دكف حؽ، لما ، الكسيمة األكلى: كجكب القصاص
التي تؤدم إلى انعداـ األمف كانتشار الفكضى، كألجؿ ىذا  في ذلؾ مف المفاسد الجمة

شرع ا القصاص عقكبة زاجرة، قاؿ ابف العربي>" كذلؾ أف المراد بالقصاص قتؿ مف قتؿ 
كائنا مف كاف، ردا عمى العرب التي كانت تريد أف تقتؿ بمف قتؿ مف لـ يقتؿ، كتقتؿ في 

كالمقدرة، فأمر ا تعالى بالمساكاة كالعدؿ، ردا مقابمة الكاحد مائة افتخارا كاستظيارا الجاه 
عمى مف تبمغ بو الحمية إلى أف يأخذ نفس جاف عف طرؼ مجني عميو، كالشريعة تبطؿ 

 .1الحمية كتعضد الحماية"
كقاؿ في مكضع آخر>" كأىـ قكاعد الشرائع حماية الدماء عف االعتداء كحياطتو      

يف، كىذا مف القكاعد التي ال تخمكا عنيا بالقصاص كفا كردعا لمظالميف كالجائر 
 .2الشرائعكاألصكؿ التي ال تختمؼ فييا الممؿ"

كىذا إنما يككف بأخذ الحذر كالحيطة ، الكسيمة الثانية: االحتياط ليا قبؿ كقكع الضرر
قبؿ كقكع التمؼ، كيككف بدفع الظمـ كالخركج مف أرض السكء، كالتداكم عند المرض، قاؿ 

ضركرة دفع الظمـ>" كذلؾ إنما يككف مع القدرة عمى ذلؾ بيقيف األمف مف ابف العربي في 
 3الضرر عند القياـ بو"

 حفظ العرض أك األىؿ مف جية الكجكد كالعدـالفرع الثالث: 
كالمقصكد بالعرض كما جاء في المغة>" يقاؿ عرض الرجؿ حسبو، كقيؿ نفسو، كقيؿ      

 أم برمء مف أف يشتـ أك يعاب. خميقتو المحمكدة، يقاؿ> فبلف نقي العرض
اختمفت عبارات األصكلييف في إطبلقيـ ليذا المقصد، فيناؾ مف أطمؽ عميو حفظ      

النسب كالرازم، قاؿ>" كأما النسب فيك محفكظ بشرع الزكاجر عف الزنا، ألف المزاحمة 
 .4عمى األبضاع تفضي إلى اختبلط األنساب"

                                                           
 .4;ص 2ج، ػ المصدر نفسو1
 .80ص 4ػ المصدر نفسو، ج2
 .279ص 4جابف العربي،ػ أحكاـ القرآف، 3
 .442ص 4جالرازم، ػ المحصكؿ، 4
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يجاب حد  كىناؾ مف أطمؽ عميو حفظ النسؿ،      كىك الغزالي كاآلمدم، فالغزالي قاؿ>" كا 
أما الشاطبي فقد أطمؽ عميو حفظ النسؿ تارة كحفظ الفركج تارة ، 1الزنا إذ بو حفظ النسؿ"

 .2"تحريـ الزنا، كاألمر بحفظ الفركجأخرل فقاؿ>" كأما النسؿ فقد كرد المكي مف القرآف ب
فقد عبر عنو بحفظ النسؿ، كبيف كفي اصطبلح المتأخريف كالشيخ ابف عاشكر      

المقصكد مف حفظ النسب فقاؿ>" كأما حفظ األنساب كيعبر عنو بحفظ النسؿ، فقد أطمقو 
نفصؿ القكؿ فيو، كذلؾ إف أريد بو حفظ األنساب  العمماء كلـ يبينكا المقصكد منو، كنحف
 .3"ألف النسؿ ىك خمفة أفراد النكع مف التعطيؿ فظاىر عده مف الضركرم

أم العرض، مع  إف اإلماـ ابف العربي يكاد يككف أكؿ مف أطمؽ ىذا المصطمح     
عبارة عف مزج الماء بيف الذكر كاألنثى عمى كجو النسب قاؿ>" تعبيره أحيانا عنو بالنسب، 

 .4"بزنى لـ يكف نسباالشرع، فإف كاف 
يقكؿ>األدياف قاؿ>" كاختمؼ العمماء في عددىا، فبعضيـ  في ذلؾ،كتبعو القرافي      

عكض األعراض، كبعضيـ يذكر األعراض كال يذكر األدياف، كفي التحقيؽ الكؿ متفؽ 
 .5عمى تحريمو فما أباح ا تعالى العرض بالقذؼ كالسباب قط"

 حفظ العرض أك النسب مف جية الكجكد كسائؿأكال: 
الخمؽ مف لدف آدـ >" ككذلؾ قسـ ا قاؿ ،الكسيمة األكلى: تشريع النكاح كاإلشياد فيو

إلى زماننا إلى أف تقـك الساعة عمى ىذا التقدير المحدكد بحكمتو البالغة، كمشيئتو النافذة، 
 .6ليبقى النسؿ كيتمادل الخمؽ، كينفذ الكعد كيحؽ األمر، كتعمر الدنيا"

ليتميز مف السر الذم ىك الزنا، فأما  اإلظيار كاإلعالفكقاؿ>" كالمقصكد مف النكاح      
شيادة فيي إلثبات حقكؽ الزكجية فكانت كسائر الحقكؽ الشتراط الشيادة فييا شرعا، ال

 .7كأمر ا باإلشياد إنما ىكعمى معنى النظر لمزكج كالشبو عمى المصمحة لو"

                                                           
 4:9ص 2جالغزالي، ػ المستصفى، 1
 .:6ص 5جالشاطبي، ػ المكافقات، 2
 .425صابف عاشكر ػ مقاصد الشريعة اإلسبلمية، 3
 .650ػ المصدر نفسو، ص4
 .4;5ػ تنقيح الفصكؿ، القرافي، ص5
 .;8ص 6جابف العربي، ػ أحكاـ القرآف، 6
 .;4ص 5.أنظر> القبس ج:2ص 7، جاألحكذم، ابف العربي عارضةػ 7
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كما حـر جميع الطرؽ التي يككف بيا السفاح حتى كلك كاف في ذلؾ ضركرة، مراعاة      
نما ليذا المقصد، قاؿ>" إف الضركرة  إباحتيا في األصؿ طمب لمنسؿ ال تبيح الفركج، كا 

 .1"كشرع النكاح الستبقائيا، كتنفيذا لمكعد، فبيذه الحكمة كضعت إباحتيا بتكثير الخمؽ
نما شرع الكسيمة الثانية: اشتراط الكلي في عقد النكاح ، قاؿ>" كىك أف لمكلي النكاح، كا 
 كخكؼ غمبػػة الشيكة في نكاح غير الكؼء،لقمة الثقة بالمرأة في اختيار أعياف األزكاج، 

لحاؽ العار باألكلياء كقاؿ>" كالكلي لمزكجة الذم يتكلى العقد كاإلعبلف المفرؽ بينو ، 2"كا 
كبيف السفاح، فمـ يجعؿ العقد إلى المرأة أكال مخافة أف تغمب شيكتيا عقميا فتضع نفسيا 

 .3ف النسب كاألنفة "في غير مكضعيا، كألف الكالية عمادىا الشفقة كالحمية ع
قاؿ>" كقد نيى ا تعالى األكلياء عف منع  >ة: اعتبار الكفاءة في الزكاجالكسيمة الثالث

 المرأة مف نكاح مف ترضاه مف األكفاء كىك قميؿ، عمى أف المرأة التباشر النكاح كأنو حؽ
       لمكلي، كقكلو تعالى>﴿ 

       ﴾4 أم إذا كاف الزكج ،
 .5إدخاؿ العار عمييـ"عظيـ لؤلكلياء لما في تركيا مف  الكفاءة حؽالزكج كفؤا، ألف 

قاؿ ابف العربي>" كىذا كعيد عظيـ لتأكيد ، : كجكب حفظ فراش الزكجيةرابعةالكسيمة ال
يجاب أداء األمانة في اإلخبار عف الرحـ بحقيقة ما فيو، كفائدةتأكيد  تحريـ الكتماف، كا 

الكعيد ىاىنا أمراف، أحدىما> حؽ الزكج في الرجعة بكجكب ذلؾ لو في العدة أك سقكطو 
 .6"لفراش بصيانة األنساب عف اختالط المياهمراعاة حؽ اعند انقضائيا، الثاني>

شيادة المرأة القابمة إلثبات النسب، فقاؿ>" كىي شيادة القابمة كحدىا عمى  اشترطكما      
الكالدة، كمف ركايات مالؾ أنيا تجكز، كاألصؿ في ذلؾ الضركرة الداعية إلى ذلؾ، ألنو 

                                                           
 .;20ص 5جابف العربي،ػ أحكاـ القرآف، 1
 .672ص 5ػ المصدر السابؽ، ج2
 .59ص 5جابف العربي،ػ القبس، 3
 .454ػ سكرة البقرة، اآلية 4
 .96صابف العربي، ػ األحكاـ الصغرل، 5
 .440ص 2جابف العربي،ػ أحكاـ القرآف، 6
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الدة كلبطؿ ما يترتب عمييا مف ال يحضر المرأة غيرىا، فمك لـ تقؿ شيادتيا لضاعت الك 
 .1"نسب كحرمة كميراث كسائر الحقكؽ

 حفظ العرض أك النسب مف جية العدـ  كسائؿ ثانيا:
كألجؿ حفظ األنساب أكاألعراض حرمت ، الكسيمة األكلى: تشريع عقكبة الحد كالقذؼ

الشريعة السفاح أك الزنا كرتبت عميو الحد، كالزنا ىك الكطء المحـر شرعا في غير ممؾ كال 
شبية ممؾ، قاؿ>" ال خبلؼ أف ا سبحانو جعؿ األعراض ثمث الديف في أبكاب 

ألنو  لنسبالعرض كحدا في االمنييات، كصانيا بالتغميظ فييا رجما في الفرج، فإنو مف 
     سبب مف أسباب األحكاـ، فقاؿ تعالى>﴿ 

      ﴾2،  فصانو بالحد كقصر بو
 كقاؿ>، 3المعاصي كالفحشاء كالرمي الذم يكجب الحد"عف الزنا ليبيف تفاكت المراتب في 

كما تجب صيانة األمكاؿ كالدماء، كذلؾ يكجب حد المعرض  كاألعراض تجب صيانتيا "
 .4ليبل يتطرؽ الفسقة إلى أخذ األعراض بالتعريض الذم يفيـ منو ما يفيـ مف التصريح"

نفي الكلد صيانة لمعرض، كلحفظ األنساب شرع ا تعالى المعاف الذم يككف فيو      
، كاعمـ أف فائدة لعف الزكج درء الحد عنو كنفي شرع لقطع النسبقاؿ>" ألف المعاف إنما 

، كقاؿ فيو أيضا>" شرع ا المعاف مخمصا مف المحنة بتمطيخ الفراش كشافيا مف 5النسب"
 .6الباطؿ عف األب" كقطعا لعالئؽ النسبالغيظ في رؤية المكركه، 

قاؿ ابف العربي>" كتحقيقو ، انية: سعي الشريعة إلى إبطاؿ األنكحة الفاسدةالكسيمة الث
ف كاف متفقا عمى إمختمفا فيو، فال يخمكا أف يككف متفقا عمى فساده  النكاح الفاسدأف 

ف كاف مختمفا فيو تعمػؽ بو إلى  فساده لـ يكجب حكما كال تحريما، ككاف كجكبو كعدمو، كا 
إذا تعارض فييا التحميؿ  الفركجالحتماؿ أف يككف نكاحا، ك الحرمة ما يتعمػؽ بالصحيح،

                                                           
 .::5ص 5جابف العربي، ػ القبس، 1
 .6ػ سكرة النكر، اآلية رقـ 2
 .250ص 6جابف العربي، ػ القبس، 3
 .469ص 2جابف العربي،ػ أحكاـ القرآف، 4
 .624ص ابف العربي، ػ األحكاـ الصغرل،5
 .:24ص 5ج ابف العربي، ػ القبس،6
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يكجب إلزاـ طبلقو، ألف فيو  اليازؿ إبطاؿ نكاحكقاؿ>" ألف ، 1كالتحريـ غمب التحريـ"
 .2"عمى التحميؿ في الكجييف جميعا البضعتغميب التحريـ في 

نما شرط ا ذلؾ صيانة لمماء الح      بلؿ عف الماء كمما قالو في نكاح الزانية>" كا 
الحراـ، فإف الزانية ال يجكز نكاحيا حتى تستبرأ..، لكف إف لـ يكف لمماء المستقر في 

، كفي ذلؾ   خمطالرحـ حرمة فممماء الكارد عميو حرمة، فكيؼ يمتزج ماء بماء غير محتـر
 .3"األنساب الصحيحة بالمياه الفاسدة

مف دكاعي الزنا  ألف، باألجنبياتالكسيمة الثالثة: تحريـ النظر إلى العكرات كالخمكة 
>" كأما النظر ألنو في ، قاؿالنظر إلى الحراـ، فكاف مف الكاجب سد الذرائع المفضية إليو

الدرجة الثالثة شبية في الزنا ذريعة الذريعة، لكف األمكاؿ تارة يغمب فييا التحميؿ كتارة 
، كما أف النظر غميب التحريـالفركج فقد اتفقت األمة فييا عمى تيغمب فييا التحريـ، فأما 

 . 4ال يحؿ إال بعقد نكاح فكذلؾ يحـر إذا حؿ أصمو الممس كالكطء"
البينة إلثبات الحقكؽ،  شرعتف ،الكسيمة الرابعة: تشريع األيماف عند كقكع التيمة

كشرعت األيماف لدفع التيمة، لتعمؽ مصالح الناس بذلؾ، كشرعت خاصة فيما يحمي 
ثبات الدعاكل، قاؿ>" إف اليميف ال تكجو لمجرد الدعكل حتى تقترف بيا شبية  األعراض كا 

،ألف الرجؿ يدعى عمى الرجؿ ليكنة باليميف قاعدة صيانة األعراضكذلؾ مستمد مف 
 .5"الدـ كالماؿعمى الحقيقة كالتيمة كاجبة كما ىي في  معرضكصيانة ل

 حفظ الماؿ مف جية الكجكد كالعدـالفرع الرابع: 
مف الضركريات التي ال تستقيـ الحياة إال بيا األمكاؿ، فالماؿ عصب الحياة، كالناس      

مكف في حاجة شديدة إليو، كاألصؿ فيو ما يممؾ مف الذىب كالفضة، ثـ أطمؽ عمى ما ي
 اقتناؤه كيممؾ مف األعياف.

                                                           
 .7;5ص 2ج بي،ابف العر  ػ أحكاـ القرآف،1
 .455ص 2ػ المصدر نفسو، ج2
 .645ص 2ج، ػ المصدر نفسو3
 .606ص 2جابف العربي،ػ أحكاـ القرآف، 4
 .8;:ص 5، ج ابف العربيػ القبس، 5
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أما اصطبلحا فقد عرؼ في مجمة األحكاـ العدلية>"بأنو ما يميؿ إليو طبع اإلنساف      
 .1كيمكف ادخاره إلى كقت الحاجة منقكال أك غير منقكؿ"

كابف العربي كضح الكسائؿ التي تحفظ األمكاؿ مف جيتة الكجكد أك العدـ، كأمر      
بصيانتو مف العبث باعتباره حقا لآلدمي، قاؿ>" كىذا يقتضي أف ىذه المحرمات الثبلث 

 تجرم مجرل كاحد في ككنيا باحتراميا حقا لآلدمي". 
 حفظ الماؿ مف جية الكجكد كسائؿ أكال:

قاؿ ابف العربي>" كذلؾ أف ا سبحانو ، جمعو بالطرؽ المشركعةالكسيمة األكلى: تيسير 
، كمعاف عسيرة، السبب إلى جمعو بكجكه متعبة، كيسر ليـ الماؿ قكاما لمخمؽجعؿ 

كركب في جببلتيـ اإلكثار منو كالزيادة عمى القكت الكافي المبمغ إلى المقصكد، كىك 
لؽ بالخمؽ صرفو عند فاؽ الدنيا إبقاء تاركو بالمكت يقينا، كمخمفو لغيره، فمف رفؽ الخا

 .2عمى العبد كتخفيفا مف حسرتو"
قاؿ>" سفر التجارة لمكسب كذلؾ أذف ا تعالى فيو عباده  الكسيمة الثانية: أبكاب التجارة،

لما عمـ مف عبلقة قمكبيـ باالستكثار مف الدنيا، كألنو سبحانو فرؽ المنافع عمى المشرؽ 
لعبادتو كاستخدـ آخريف في جمب المنافع مف بمد إلى غيره ليتـ كالمغرب ثـ اصطفى قكما 

 .3بذلؾ ما ضمف مف رزقو كمصمحتو"
 حفظ الماؿ مف جية العدـ  كسائؿثانيا: 

قاؿ ابف العربي>" ظف مف رأل ، الكسيمة األكلى: تكثيؽ الديف ككتابتو كاإلشياد عميو
اإلشياد في الديف كاجب أف سقكطو في بيع النقد رفع لممشقة لكثرة تردده، كالظاىر 

، كىك في لمتكثيؽ كالمصمحةالصحيح أف اإلشياد ليس بكاجب إنما األمر بو إرشاد 
النسيئة محتاج إليو لككف العبلقة بيف المتعاقديف باقية، تكثقا لما عسى أف يطرأ مف 

ختبلؼ األحكاؿ كتغير القمكب، كلما أمر ا سبحانو بالتكثيقبالشيادة عمى الحقكؽ كاف ا
 . 4"الماؿ كحفظوذلؾ دليبل عمى المحافظة في مراعاة 

                                                           
 ..294ص 2ػ الممكية في الشريعة اإلسبلمية، عبد السبلـ العبادم، ج1
 .:58ص 2جابف العربي، ػ أحكاـ القرآف، 2
 .587ص 6جابف العربي، ػ القبس، 3
 .4:9ص 2جابف العربي، ػ أحكاـ القرآف، 4
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رشادا إلى نكتة بديعة كىي       كقاؿ>" أمر ا تعالى باإلشياد تنبييا عمى التحصيف كا 
 . 1منو إال بإشياد عمى دفعو" أف كؿ ماؿ قبض عمى كجو األمانة بإشياد ال يبرأ

الرىف لمصمحة الناس كحماية ألمكاليـ، قاؿ>" ، كذلؾ الكسيمة الثانية: تشريع الرىف
شرعيا ا تعالى لمف لـ يرض بذمة صاحبو الذم عاممو،  مصمحة مف مصالح الخمؽ

 .2مخافة ما يطرأ عمييـ مف التعذر" التكثؽ لمخمؽ كفائدتو
لقد حافظت الشريعة عمى الماؿ ، العقكبات الزاجرة كحد السرقة: تشريع لثةالكسيمة الثا

مف الضياع كالتمؼ بفرض عقكبات صارمة، كىي تختمؼ بحسب طبيعة االعتداء عمى 
الماؿ، بدءا مف إقامة الحد عمى السارؽ كالمحارب، إلى عقكبات تعزيرية عمى مف لـ 

تقتضي إذا سرؽ أف  المصمحةيتصؼ بكصؼ السرقة كالنباش كغيره، قاؿ اإلماـ>" أف 
قكة عمى تقطع يمينو التي بيا تناكؿ ما ال يحؿ لو تنقيصا لبطشو الذم جعمو ا لو 

 .3"الطاعة فصرفو في المعصية
كقاؿ في مسألة اشتراؾ الجماعة في السرقة>" لـ يخؼ عمى ذم لب أف ا إنما      

الخمؽ مف تنبيو ا ليـ عميو، كضع ىذه العقكبات في األبداف ركادع كزكاجر، فيـ ذلؾ 
 .4"حفظا لقاعػدة األمكاؿكىذا المعنى يقتضي أف الجماعة إذا سرقكا حرزا يقطعكا جميعيـ 

ا تعالى كؿ المعامبلت غير  حـرف، : النيي عف البيكع الفاسدةرابعةالكسيمة ال
تفرض عمى المسمـ كسب الماؿ بالكسائؿ  المشركعة حفاظا عمى األمكاؿ، كركح الشريعة

المشركعة التي ال تضر أحدا، كألف فييا أكؿ أمكاؿ الناس بالباطؿ، قاؿ>" ىذه اآلية تدؿ 
، كالمراد ال يأكؿ بعضكـ ماؿ بعض، كالمراد باألكؿ األخذ منع الباطؿ في المعامالتعمى 

 .5كالمراد بالباطؿ ما ال يحؿ شرعا كالربا كالغرر"

                                                           
 .578ص 2ػ المصدر نفسو، ج1
 .624ص 5جابف العربي، ػ القبس، 2
 .270ص 6ػ المصدر نفسو، ، ج3
 .270ص 6، جابف العربيػ القبس، 4
 .66ص ابف العربي، ػ األحكاـ الصغرل،5
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" كأما حديث بيع الثمار فإنو أصؿ في الديف كتنبيو عمى كثير مف الكجكه التي كقاؿ>     
، أما إف الشرع قد أكؿ الماؿ بالباطؿيتطرؽ إلييا الفساد إلى بياعات المسمميف، كذلؾ 

رخص في أف يستفضؿ أحدىما مف ماؿ اآلخر ما قدر عميو مف غير غش إال بقدر 
، فإذا دخؿ بيف المتعاقديف قصد فاسد فبل بد أف الحاجة مف أحدىما كاالستغناء مف اآلخر

يقترف بو مف الشريعة نيي جاـز فيككف ذلؾ فسادا فيو عمى االختبلؼ في كجو الفساد 
 .1كحالو كمآلو"

كقاؿ أيضا>" كمنيا أيضا ما يدخؿ في الربا كالتجارة ظاىرا كمنيا ما يخرج عنيا      
لمصمحة لمخمؽ كتأليفا بينيـ ا ينيى عنيا ظاىرا كمنيا ما يدخؿ فييا باحتماؿ، كمنيا م

 .2"لما في التدابر مف المفسدة
 حفظ العقؿ مف جية الكجكد كالعدـالفرع الخامس: 

العقؿ منة مف المنف التي كـر ا بيا اإلنساف كأكقع بو التكميؼ عميو، فإذا فقد      
 .العبدالعقؿ رفع عنو التكميؼ كصار كالبييمة التي تساؽ أينما كجيت

كاألصؿ في العقؿ اإلمساؾ، كمنو عقؿ البعير، يقاؿ> عقمت المرأة شعرىا، إذا      
 .3جمعتو كربطتو، كيقاؿ لمحصف معقؿ، كيقاؿ رجؿ عاقؿ إذا كاف جامعا ألمره كرأيو

كمما جاء في تعريفو أيضا>" ما يعقؿ بو األشياء، أك مأخكذ مف عقاؿ البعير، يمنع      
 .4عف سكاء السبيؿ"ذكم العقكؿ مف العدكؿ 

كلقد لقي العقؿ عناية كبيرة في نصكص الشرع لما لو مف أىمية، فيك كسيمة اإلدراؾ      
ف لـ يتعرض لو اإلماـ  كمناط التكميؼ، كبو يككف النظر كالتدبر في مخمكقات ا، ىذا كا 

ف بأف بالذكر الصريح، إال أف ما كرد مف أقكاؿ دالة عمى اعتباره، ككسائؿ حافظة لو تبي
 اإلماـ لـ يغفمو، ألنو اعتبره مف المقاصد العامة شأنو شأف الديف.

                                                           
 .409ص 5ج ابف العربي، ػ القبس،1
 .496ص 2جابف العربي، ػ أحكاـ القرآف، 2
 .2558، القامكس المحيط، ص548ص ;ػ لساف العرب، ج3
 .287صالجرجاني، ػ التعريفات، 4
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 حفظ العقؿ مف جية الكجكد كسائؿأكال: 
ككما أف الطعاـ غذاء لؤلبداف فإف ، الكسيمة األكلى: الترغيب في طمب العمـ كالحث عميو

بو كأثنى العمـ غذاء لؤلركاح، كبالعمـ يككف الشرؼ كالفضؿ، كليذا مدحيـ ا في كتا
عمييـ الثناء الحسف، ألنو بالعمـ تدرؾ الحقائؽ كيتكصؿ بيا إلى معرفة الصانع، قاؿ ابف 

، كاستحباب طمب العمـ كالندب إليوالعربي>" إنما يقتضي ظاىر ىذه اآلية الحث عمى 
جماع  نما لـز طمب العمـ بأدلتو، فأما معرفة ا فبأكامر القرآف كا  الرحمة فيو كفضميا، كا 

ة، كأما معرفة الرسكؿ فمكجكب األمر بالتصديؽ بو، كال يصح التصديؽ إال بعد العمـ، األم
كأما معرفة الكظائؼ فؤلف ما ثبت كجكبو ثبت كجكب العمـ بو الستحالة أدائيا إال بعمـ، 

كتحصيف  القياـ بكظائؼ الشريعةثـ ينشأ عمى ىذا أف المزيد عمى الكظائؼ مما فيو 
قامة الحدكد ك  "الحقكؽ كا   .1الفصؿ بيف الخصـك

>" كأما كجو الطمب فيتعدد إلى أنكاع كثيرة...السابع> القصد في طمب العمـ كىك كقاؿ     
لما في ذلؾ  كعدـ إفشائو كنيى عف كتمانوكنشره كتبميغو لمناس كأكجب تبيانو ، 2مشيكر"

لمتعميـ قاؿ>" كىذا الذم تقتضيو صفة العمـ ألنو إنما شرع  ،مف الضرر المترتب عمى ذلؾ
 .3ال لمكتماف، فإف كتمو حراـ"

ر في خمؽ ا تعالى مف المقاصد التي التفكف، الكسيمة الثانية: التدبر كالنظر في اآليات
جاءت الشريعة بالتكجيو إلييا لما في النظر مف إمعاف لمعقؿ، قاؿ ابف العربي>" أمر ا 

يمانا، كالتفكر ترديد  تعالى بالنظر في اآليات كباالعتبار في مخمكقاتو ليزداد الناظر يقينا كا 
العمـ في القمب، كمف ىذا أف اإليماف با ال يحصؿ إال بالنظر في مخمكقاتو،كىذه آيات 

 .4كعبر تدؿ عمى الصانع إذا كقع االعتبار بيا"
 حفظ العقؿ مف جية العدـ  كسائؿأكال: 

                                                           
 .692ص 4جابف العربي، ػ أحكاـ القرآف، 1
 .587ص 6جابف العربي، ػ القبس، 2
 .9;صابف العربي، ػ األحكاـ الصغرل، 3
 .;49صابف العربي، ، المصدر نفسوػ 4
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تذىب  آفة مف اآلفات التيالخمر أك السكر ف، الكسيمة األكلى: تحريـ الخمر كالمسكرات
العقؿ كتحجبو عف اإلدراؾ، كاإلماـ ابف العربي أعطى تصكرا لحقيقة الخمر فقاؿ>" الثاني> 

 .1الخمر كؿ شراب ممذ مطرب"
كقاؿ في تحريميا>" فمما تناكؿ التحريـ اإلثـ ككاف اإلثـ مف صفات الخمر كجب      

تحريميا...كأما المذة فيي مضرة عند العقبلء، ألف ما تجمبو مف المذة ال يفي بما تذىبو 
مف التحصيؿ كالعقؿ، حتى إف العبيد األدنياء كانكا يتنزىكف عف شربيا لما فييا مف 

عدامي، شريؼ العقؿ إذىاب  .2"ا فائدة التحصيؿ كالتمييزكا 
كقاؿ>" أنو لك كاف فييا صبلح بدف لكانت فييا ضراكة كذريعة إلى فساد العقؿ،      

 .3فتقابؿ األمراف فغمب المنع لما لنا في ذلؾ مف المصمحة المنبو عمييا"
كقاؿ في السكر>" ىك عبارة عف حبس العقؿ عف التصرؼ عمى القانكف الذم خمؽ     

كقد  حبس العقؿ عف التصرؼ فيك سكرصؿ مف النظاـ كاالستقامة، فكؿ ما عميو في األ
يككف مف الخمر كقد يككف مف النكـ، كقد يككف مف الفرح كالجزع، كالنيي عف التعرض 
لممحرمات معقكؿ، كىذا خطاب يتكجو عميو كىك صاح، فإذا شرب كعصى كسكر تكجو 

 .4عميو المـك كالعقاب"
ر عبارة عف حبس العقؿ عف التصرؼ المعتاد، كمنو قكلو كقاؿ فيو أيضا>"السك    

كيككف         ﴾5تعالى>﴿
السكر مف الخمر كالنكـ كالفرح كالجزع، كال خبلؼ أف السكر ىنا سكر الخمر، كالذم 

لمصاحب كأف المراد ال تشرب الخمر بحاؿ فإف ذلؾ آيؿ إلى  أعتقد أف ىذا خطاب
 .6التخميط كما فعؿ مف تقدـ، ككأف ىذه إشارة إلى التحريـ"

                                                           
 .2:6ص 2جابف العربي، ػ أحكاـ القرآف، 1
 .2:8ص 2، ج ابف العربيػ أحكاـ القرآف، 2
 .;:2ص 2ػ المصدر نفسو، ج3
 فما بعدىا.   672ص 2ج،  ػ المصدر نفسو4
 .27ػ سكرة الحجر، اآلية رقـ 5
 .264ص ابف العربي،  ػ األحكاـ الصغرل،6
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كقاؿ>" فإف ا حرميا كالعمة في تحريميا الشدة المطرية فييا، كال يخفى عمى ذم      
 .1مر"تحصيؿ أف ىذه إشارة إلى زكاؿ العقؿ بالشدة المطرية التي بيا قكاـ الخ

كلشرفو نيى الدعاء ألجؿ فقده لما يمحؽ المكمؼ مف الضرر، قاؿ>" كال يجكز عمى      
 .2فكيؼ يدعك بو" في الديف كالعقؿ مضرمعنى الدعاء، فإف فقد العقؿ، 

 المطمب الثاني: تطبيقات حفظ المقاصد الحاجية كالتحسينية
إف المتتبع لما أكرده اإلماـ ابف العربي في ىذا المجاؿ يجد أف لو إشارات دقيقة       

كذلؾ في سياؽ حديثو عف الضركرات أحيانا، غير أنو يقرر دكما أف الحاجي يأتي 
بعدالضركرم، كأنو شرع استثناءا مف األصؿ كمحافظة عمى الكميات،أما الجانب التحسيني 

 شارات عابرة، كاألمثمة تكضح ذلؾ>أك الكمالي فيشير إليو إ
 الفرع األكؿ: تطبيقات حفظ المقاصد الحاجية

عرفيا إماـ الحرميف الجكيني بقكلو>" ىي ما يتعمؽ بالحاجة العامة كال ينتيي إلى       
حد الضركرة، كىذا مثؿ تصحيح اإلجارة فإنيا مبنية عمى مسيس الحاجة إلى المساكف مع 
القصكر عف تممكياكرضة مبلكيا عمى سبيؿ اإلعارة فيذه حاجة ظاىرة غير بالغة مبمغ 

 .3البيع كغيره"الضركرة المفركضة في 
كقاؿ الشاطبي>" الحاجي ما يفتقر إليو مف حيث التكسعة كرفع الضيؽ المؤدم في      

الغالب إلى الحرج كالمشقة البلحقة بفكت المطمكب، فإذا لـ تراع دخؿ عمى المكمفيف عمى 
 .4الجممة الحرج كالمشقة، لكنو ال يبمغ مبمغ الفساد العادم المتكقع في المصالح العامة"

كأصؿ مراعاة الحاجيات مبناىا عمى رفع الحرج كاالستثناء لمضركرة، كالرخص      
بما ال يعكد  الشرعية، حيث اعتبر ابف العربي أف الرخص ال تككف إال عند الحاجة إلييا

باإلبطاؿ عمى الضركريات الخمس، قاؿ منبيا عمى ذلؾ>" كألف الضركرة تدعكا إليو، ككؿ 

                                                           
 .:58ص 7جابف العربي، ػ المسالؾ، 1
 .;:2ص 2، جاألحكذم، ابف العربي عارضةػ 2
 .224ص 4ج الجكيني، ػ البرىاف،3
 . 20ص 4جالشاطبي، ػ المكافقات، 4
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لشريعة مما فيو منفعة كلـ يعارضو محظكر فإنو جائز أك كاجب ما دعف الحاجة إليو في ا
 .1بحسب حالو، كىذا أصؿ بديع فعكه كركبكا عميو"

، ال يمنع مف إقامة الحدكد  كقاؿ>"      ألف اإلسبلـ ىك األصؿ كبو اعتصـ الحـر
 . 2"ال يقتضيو األصؿ أحرل أال يقتضيو الفرعكالقصاص، كأمر 

لبسيا ػ أم الخفيف ػ الحاجة خفيف ما نصو>" كيعتبر في كقاؿ في المسح عمى ال     
، فإف لبسيا لمرفاىية لـ يجز المسح عمييا، ألف الرخصة مكقكفة عمى دكف الرفاىية

 .3الحاجة، تجكز بجكازىا كتمنع بعدميا"
 حاجي حفظ الديف أكال:
، قاؿ ابف العربي>" كمف أفضؿ ما يخدـ الرجؿ بو نفسو ػ تأدية الطاعات كالقرباتػػ1

تعالى فميعمميا كيعمؿ شركطيا كأسبابيا، كيباشر جميع  العبادات التي يتقرب بيا إلى اهلل
 .4مقدماتيا بنفسو إف قدر فيك أفضؿ"

، قاؿ>" ألف جية القبمة تبيح الضركرة ػ عدـ اشتراط استقباؿ القبمة أثناء المسايفةػػ2
 .5المسايفة، كتبيحيا أيضا الرخصة حالة السفر، فكانت حالة عذر أشبو ىا" تركيا في

نما قطع شجر العدك لممصمحة ػػػ3 ، قاؿ>" كليس المقصكد بالقطع كالحرؽ المنفعة، كا 
خزاؤىـ فيككف ذلؾ مف   .6"باب المنفعةالقصد غيظ الكفار كا 

ف كاف لممسمميف جكاز الصمح مع العدك لمحاجة ػػػ4 لمنفعة  نفعة في الصمحم> قاؿ>" كا 
فبل بأس أف يبتدئ المسممكف بو إذا احتاجكا إليو، كأف يجيبكا إذا تجمب أك لمضرة تدفع 

 .7دعكا إليو، كيجكز لممسمميف عقد الصمح عند الحاجة بماؿ يبذلكنو لمعدك"

                                                           
 .599ص 5جابف العربي، ػ القبس، 1
 .82ص 2جابف العربي، ػ أحكاـ القرآف، 2
 .:26ص 4جابف العربي، ػ المسالؾ، 3
 .;58صابف العربي، ػ األحكاـ الصغرل، 4
 .77ص 2جابف العربي، ػ أحكاـ القرآف، 5
 .59ص 7جابف العربي، ػ المسالؾ، 6
 .502صابف العربي، ػ األحكاـ الصغرل، 7
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ف كانت تقريرا لمكفر، مشركعية أخذ الجزية ػػػ5 ، قاؿ ابف العربي>" إنما شرعت الجزية كا 
عانة ليـفييا  ألف  .1بيا عمى عدكىـ" مرفقا لممسمميف كا 

 ثانيا:حاجي حفظ النفس
جكاز الفرار مف خكؼ ، قاؿ>" كفي اآلية دليؿ عمى جكاز الفرار مف العدك ضركرة ػػػ1

كترؾ الصبر عمى ما نزؿ مف ببلء ا كعدـ االستسبلـ المؤدم إلى اآلالـ كاليمكـ،  العدك
كأال يمقي بيده إلى العدك تككبل عمى ا، كلك شاء ربؾ لعصمو مع ككنو معيـ، كلكنيا 
سنة األنبياء كسيرة األمـ حكـ ا بيا لتككف قدكة الخمؽ كأنمكذجا في الرفؽ كعمبل 

 .2باألسباب"
قاؿ>" كلما صاف ا بالقصاص في أىبيا الدماء كعمييا تسمط عمـ  ريع القسامة،تش ػػػ2

 .3كال يككف ذلؾ في حقكؽ المعامبلت" شرع القسامة بالتيمةاألعداء 
، قاؿ>" فإف التحريـ يرتفع عف ذلؾ جكاز أكؿ الميتة حفاظا عمى النفس لمضركرة ػػػ3

 فيعكد مباحا، كمقدار ة ترفع التحريـالضركر بحكـ االستثناء كيككف مباحا، كدليمو أف 
 .4الضركرة إنما ىك في حالة عدـ القكت"

فقد شرعت الحدكد لمحفاظ عمى المقاصد  عدـ اإلقرار بالجناية خكؼ تمؼ النفس ػػػ4
الكمية، إال أنو يجكز لممكمؼ عدـ اإلقرار بفعمو إذا تاب تكبة نصكحا، قاؿ اإلماـ ابف 

عمى نفسو كيتكب حتى يحكـ ا لو، الميـ  أف يستر المرءالحدكد العربي>"كيندب في باب 
 .5إال أف يرل حدا رمي بو غيره كىك الفاعؿ فإنو يقر عمى نفسو ليبرئ مف رمي بو"

 ثالثا: حاجي حفظ النسب أك العرض
أك دخكؿ الصغار عمييا، مع أف المعتبر ىك  ألجنبي ػ جكاز كشؼ المرأة عكرتياػػ1

حرمة النظر إلى المرأة كأنيا مف العكرات كال يجكز ألحد النظر إلييا أك الدخكؿ عمييا، 
مع أف قكؿ الصغير لغك في األحكاـ  ضركرة تبيح الترخصقاؿ ابف العربي>" ألف ذلؾ 

                                                           
 .522ص ، ػ المصدر نفسو1
 .9;5ص 4جابف العربي، ػ أحكاـ القرآف، 2
 .:57ص 5جابف العربي، ػ أحكاـ القرآف، 3
 .4:ص 2ػ المصدر نفسو، ج4
 .289صابف العربي، ػ األحكاـ الصغرل، 5
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لحاجة ذلؾ إال  إجماعا"، كقاؿ>" كالمرأة كميا عكرة بدنيا كصكتيا فبل يجكز كشؼ
 . 1كالشيادة عمييا أك لداء يككف بيا، أك لسؤاؿ يعرض عندىا"

، قاؿ>" فأمر ا سبحانو األزكاج إذا عقدكا عمى النساء العشرة الحسنة بيف الزكجيف ػػػ2
، فإنو أىدأ لمنفس كاقر لمعيف، كأىدأ أدمة بينيـ كصحبتيـ عمى التماـ كالكماؿأف يككف 

 .2ى الزكج"لمعيش، كىذا كاجب عم
كخكؼ الكقكع في مفسدة ىتؾ النسب أك النسؿ، قاؿ  ػػ الزكاج بامرأة ثانية لمضركرة3

، كذلؾ لطكؿ العنت كخكؼ الزنا، كأف ذلؾ كالرخصة ال تككف إال عند الحاجة اإلماـ>"
ف لـ يكف ضركرة فيك حاجة قرنت برخصة، فإف كانت تحتو حرة كاحتاج إلى أخرل كلـ  كا 

 .3أمة كيككف لمحرة الخيار في بقائيا مع األمة التي تزكج عمييا" يقدر عمييا تزكج
لقياـ المصمحة فيو بحفظ األعراض كعدـ الدخكؿ عمى  كمنيا تشريع االستئذاف ػػػ4

المحرمات، قاؿ>" لما خمؽ اإلنساف عكرة، كأخرجو إلى المخالطة لقصكره عف حظ نفسو، 
ممكنة، كأنو يعرض التكشؼ في الخمكات كأمره بالتستر، كعمـ منو أف إدامة الستر غير 

لمراحات كعند قضاء الحاجات، شرع االستئذاف فعمتو في كؿ مكضع كصار أصبل في 
 .4كؿ رقبة، ككقت لكؿ منزؿ"
 رابعا: حاجي حفظ الماؿ

 مشركعية اإلجارة، قاؿ>" إف ا شرع البيع كاالبتياع في األمكاؿ الختبلؼ األغراض ػػػ1
إلى انتقاؿ األمبلؾ شرع ليا سبيؿ البيع كبيف أحكامو،  دعت الحاجةكتبدؿ األحكاؿ، فمما 

كلما كانت المنافع كاألمكاؿ في حاجة إلى استيفائيا إذ ال يقدر كؿ كاحد أف يتصرؼ 
لنفسو في جميع أغراضو نصب ا اإلجارة في استيفاء المنافع باألعكاض لما في ذلؾ 

                                                           
 ..685ص 5، أحكاـ القرآف، ج686، 628صابف العربي، ػ األحكاـ الصغرل، 1
 .::5ص 2ػ المصدر نفسو، ج2
 .740ص 2، ج628ص 2، أحكاـ القرآف، ج:24صابف العربي، ػ األحكاـ الصغرل، 3
 .565ص 6جابف العربي، ػ القبس، 4
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 .2الخمطة بيف الناس" مصمحةالخميقة ك ضركرةقاؿ>" كىي مف ، ك 1مف حصكؿ األغراض"
، قاؿ>" ىذا يدؿ عمى صحة الككالة، كىك عقد نيابة أذف ا فيو مشركعية الككالة ػػػ2

، إذ يعجز كؿ أحد عف تناكؿ أمكره إال بمعكنة مف غيره، لمحاجة إليو كقياـ المصمحة بو
 .3العبادات لطفا كرفقا بضعفة الخميقة"أك يترفو فيستنيب مف يريحو، حتى جاز ذلؾ في 

، قاؿ>" ركم أف ىذه اآلية لما نزلت اعتزؿ كؿ كلي إصالح أمكاؿ اليتيـ بالمخالطة ػػػ3
يتيمو، كأزاؿ ممكو عف ممكو، حتى آلت الحاؿ أف يصنع لميتيـ معاشو فيأكمو، فإف بقي لو 

ا سبحانو في المخالطة  فأرخصشيء فسد كلـ يقربو أحد، فعاد ذلؾ بالضرر عمييـ 
 .4قصدا لئلصبلح"

كأما إذا راطؿ جيدا بردمء فبل خبلؼ فيو ألنو  ، قاؿ>"إجازة الغرر اليسير في العقكد ػػػػ4
 .5، كال بد مف احتماؿ الغرر اليسير"كتدعكا الحاجة إليوال يمكف االحتراز منو 

جية كضعت لمتجارة ، كالبيع أرخص فيو لمحاجة إليوكقاؿ>" كالسمؼ معركؼ      
 .6كاالكتساب، كالمعاينة تختمؼ مقاصدىا كتتضاد أحكاميا فبل يجمع بينيما"

 خامسا: حاجي حفظ العقؿ
قاؿ ابف العربي>" مف اضطر إلى خمر، فإف أكره عمى شربو أك كاف لعطش، فيباح 

 ، كىذا بخبلؼ التداكم بيا فإنو ال يجكز.7لمضركرة كالخنزير"
 ت حفظ المقاصد التحسينيةالفرع الثاني: تطبيقا

التحسينيات ىي المصالح التي ليا عبلقة بمكاـر األخبلؽ كما يتذكقو المكمؼ مف      
 جماليات في العبادات كالمعامبلت كاألخبلؽ.

كقد عرفيا الشاطبي بقكلو>" ىي األخذ بما يميؽ مف محاسف العادات، كتجنب      
 .8جحات، كيجمع ذلؾ قسـ مكاـر األخبلؽ"األحكاؿ المدنسات التي تأنفيا العقكؿ الرا

                                                           
 .67ص 5جابف العربي، ػ أحكاـ القرآف، 1
 .580ص 5ػ المصدر نفسو ج2
 .;27ص 5ج،  ػ المصدر نفسو3
 .;55ص 2ج،  ػ المصدر نفسو4
 .479ص 5جابف العربي، ػ القبس، 5
 .464ص 7، جاألحكذم، ابف العربي عارضةػ 6
 .52صابف العربي، ػ األحكاـ الصغرل، 7
 .7ص  4جالشاطبي، ػ المكافقات، 8
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مرتبة  فيي ذات عبلقة بالرفاىية التي يسعى المكمؼ إلى تحصيميا، أم أف مرتبتيا دكف
الضركرم كالحاجي، كأف األصؿ فييا تكميؿ الضركريات كالحاجيات كحمايتيا، لذا اشترط 

فما استمر  ي>"قاؿ ابف العرب أال يعكد التحسيني عمى الضركرم أك الحاجي باإلبطاؿ،
ذا كقعت المضايقة كتزاحـ الغرماء معو  األصؿ بو كلـ تقع المضايقة تمؾ بالكجييف، كا 

 .1عمى حقكقيـ ارتفعت المذة كبقي ممؾ الحاجة"
فبيف أف انخراـ التحسيبني قد يؤثر عمى الحاجي كالضركرم، فقاؿ>" كاألصؿ في      

باكتساب الخير فكاجب عميو أف  يصمح ىيئتوذلؾ كمو أف المرء كما يفترض عميو أف 
يصمح غيره باألمر بو، كالدعاء إليو كالحمؿ عميو، كىذه فائدة الصحبة كثمرة المعاشرة 

 .2فسدت المصالح"كبركة المخالطة كحسف المجاكرة، كمتى أغفؿ الخمؽ ىذا 
كما جعؿ مف تماـ العدالة المركءة، فقاؿ>" كلذلؾ شرط العمماء اجتناب الدناءات      

بحفظ المركءة كىك الشرط الخامس، ألف المركءة ستر الديف كالحجاب بينو كبيف 
 .3المعاصي، كالثكب ستر يكف البدف عف الحر كالزميرير"

 كابف العربي كانت لو بعض اإلشارات إلى اعتبار ىذا المقصد كاألمثمة تبيف ذلؾ>     
محثكث عمييا دينا، فيتعيف  ، قاؿ>" كالنظافة محبكبة شرعا،مطمؽ الطيارة كالنظافةػ ػػ1

 .4يقينا في الشريعة حسف المحافظة عمى النظافة مف كؿ طريقة"
جماـ المعدة ، فإف كؿ ذلؾ        مندكب إليو أك مباحكقاؿ>" فإف التبرد  كالتنظيؼ كا 

، كقاؿ>" كصحيح النظر يدؿ عمى أف االستنجاء 5في مكضع كال تناقض اإلباحة الشريعة"
 .6"كأفضؿ أحسفبالماء 

                                                           
 .259ص 6جابف العربي، ػ القبس، 1
 ص 4جابف العربي، ػ أحكاـ القرآف، 2
 .9::ص 5جابف العربي، ػ القبس، 3
 .252ص 2، جاألحكذم، ابف العربي عارضةػ 4
 .667 2ج ابف العربي، ػ أحكاـ القرآف،5
 .56ص 4جابف العربي، ػ المسالؾ، 6
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استحباب نظافة المياه التي لـ تمحظ فييا النجاسات، قاؿ>" فإذا ثبت أف الماء طيكر  ػػػ2
في  أكمؿألنو  صيانة قميمو عف النجاساتال ينجسو إال بما غير صفاتو، لكنو يستحب 

 .1عمى النفس" أطيبلمنظافة ك كأقكلالطيارة 
كفائدتيا  محاسف الصالة كمكمالتيا ، قاؿ>" اعمـ أف السترة مفػ السترة في الصالةػػ3

قبض الخكاطر عف االنتشار، ككؼ البصرعف االسترساؿ حتى يككف العبد مجتمعا 
 .2لممناجاة التي حضرىا كالتزميا"

، قاؿ>" اإلشيار بالعبلمة في الحرب سنة ماضية، ػ التزيف كلبس الشيرة في الحربػػ4
عمى العدك كاإلغبلظ عمى الكفار، كالتحريض  ىيئة باىية قصد بيا الييبةكىي 

 .3لممؤمنيف، كاألعماؿ بالنيات"
أنفؽ مالو في شيكاتو المباحة كحفظ األصؿ ، قاؿ>" كأما مف التكسع في الطيبات ػػػػ5

، كقاؿ منبيا عمى عدـ التكسع المبالغ فيو المفضي إلى الشبيات>" فإف 4"فميس بمبذر
، كلما يقؿ الحبلؿ يأخذ في الشبيات حتى يقع سع فيياإلى التك األخذ في الطيبات يفضي 

 . 5في الحراـ، فميذا كاف االقتصاد في كؿ شيء مف أكؿ كلباس أحسف"
في يمينو كفي  >" كقد صح عف انبي صمى ا عيو كسمـ أنو تختـلمرجاؿ لبس الخاتـ ػػػػ6

أصمو الحاجة يساره، كاستقر األكثر عمى أف يتختـ في اليسار، كىي زينة مرخص فييا 
 .6كلكف رخص فييا لجميع األمة"

يجتنب مف ، قاؿ>" إال أف المسجد ينبغي أف المسجد عف ما يفسد فيو الطاعة تنزيو ػػػػ7
لذلؾ بنى عمر البطحاء خارج المسجد كقاؿ مف أراد أف يمفظ فميخرج  جميع أمكر الدنيا

تنزيو كقاؿ>" ففيو دليؿ عمى  ،7إلييا، فكجب تنزيو المسجد عما لـ يكف مف أمر ا"
ف كاف البصاؽ طاىرا" المسجد مف كؿ ما يتقذر  .8كا 

                                                           
 .78ص 4، جابف العربي، ػ المسالؾ، 1
 .225ص 5جابف العربي، ػ المسالؾ، 2
 .548ص 2جابف العربي، ػ أحكاـ القرآف، 3
 .5:0ػ المصدر نفسو، ص4
 .5;6ص ابف العربي، ػ األحكاـ الصغرل،5
 .508ص 6جابف العربي، ػ القبس، 6
 .:45ص 5جابف العربي، ػ المسالؾ، 7
 .565ص 5ػ المصدر نفسو، ج8
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، قاؿ>" اعمـ أف عمماءنا لما كثر الباطؿ في كراىية دخكؿ األسكاؽ لذكم المركءةػ ػػ18
األسكاؽ كظيرت فيو المناكر كرىكا دخكليا ألرباب الفضؿ تنزييا ليـ عف البقاع التي 

 1ا تدخؿ لمحاجة، كأما األكؿ فييا فإسقاط لممركءة"يعصى ا فييا، كعندم أني
لقمة احتراسيـ ، قاؿ>" ككاف حاليـ يقتضي أال يؤكؿ طعاميـ أكؿ طعاـ أىؿ الكتابػػ ػػ9

، لكف الشرع سمح في ذلؾ ألنيـ أيضا يتكقكف القاذكرات كليـ في دينيـ عف النجاسات
 .2مركءة يؤصمكنيا"

، قاؿ>" كلكف المقصكد مف النكاح األلفة عيكبالتزكج بالمرأة الخالية مف ال ػػػ11
، فيذه المعاني إنما تبنى أللفة كاالستمتاع أك كمالوكاالستمتاع، كىذه العيكب كميا تنفي ا

 .3عمى مبلحظة المقصكد، فما فكتو حكما كالذم يفكتو حسا"
فيذه المسائؿ كغيرىا مف التحسينيات بغض النظر عف حكميا الشرعي سكاء كانت      

نما اعتبرت تحسينية مف حيث أثرىا فقط فيي دكف مرتبة ك  اجبة أك مستحبة أك مباحة، كا 
 الضركرم كالحاجي في االعتبار.

 المكازنة بيف المقاصد الكميةالمطمب الثالث: 
إف اإلنساف بطبعو مفطكر عمى تحقيؽ أعظـ المصالح، ساعيا إلى تقديـ األعمى      

لى اجتناب  ألخذ باألخؼ منيا عمى األشد المفاسد كالمضار مقدما ارتبة عمى ما دكنيا، كا 
كالشريعة جاءت لتدلؿ عمى ىذا التفاكت في المصالح، باإلرشاد إلى إتباع ما ىك ، فييا

     أحسف، قاؿ ا تعالى>﴿ 

        ﴾4. 
ذا ثبت ىذا التفاكت بيف المصالح كالمفاسد كجب المكازنة فيما بينيا،      كقد تجتمع  كا 

المصالح  كالمفاسد بعضيا مع بعض، فإذا اجتمعت مصالح كأمكف األخذ بيا جميعا أخذ 
ف   تعذر كتساكت فيما بينيا تخير منيا األصمح فييا كالراجح منيا.بيا، كا 

                                                           
 . 649صابف العربي، ػ األحكاـ الصغرل، 1
 .:4ص 4جابف العربي، ػ أحكاـ القرآف، 2
 .72ص 5جابف العربي، ػ القبس، 3
 .:2ػ سكرة الزمر، اآلية رقـ4
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ف تعذر درء الكؿ  تـ درء       أما المفاسد فإنيا إذا اجتمعت فإف أمكف درؤىا درئت، كا 
 الجزء، فيدرأ األفسد فاألفسد، كعند التساكم يككف المكمؼ بيف التكقؼ كالتخيير.

ييا، كعندئذ يجب المكازنة فيما بينيا مع كما قد تتعارض المقاصد بحسب الحاجة إل     
االعتبار، فيقدـ الضركرم عمى الحاجي كالتحسيني، كيقدـ  مراعاة األعمى رتبة في

الحاجي عمى التحسيني، قاؿ اإلماـ الشاطبي>" المقاصد الضركرية في الشريعة أصؿ 
 .1لمحاجية كالتحسينية"

لمقصد األسمى، أما إف تعذر عميو فإذا أمكف المكمؼ أف يأتي بجميعيا فقد حقؽ ا     
 ذلؾ راعى ترتيب األكلكيات بحيث ال يضيع مقصدا كميا ألجؿ مقصد حاجي أك تحسيني.

كاإلماـ ابف العربي لو نظرتو المقاصدية في اعتبار الترتيب بيف المصالح كالمفاسد،      
 كفي اعتبار األكلكية فيما يخص المقاصد الضركرية الثبلث.

 فيما بينيا المكازنة بيف المصالح كالمفاسدالفرع األكؿ: 
 أكال: المكازنة بيف المصالح كالمفاضمة بينيا

، قاؿ ابف العربي>" الخير عمى أربعة أقساـ خير األخركية بالدنيكية ػ امتزاج المصالحػػ1
، كىذا ىك المقصكد لئلبداؿ كلكف ليس لمخمؽ دينو كال يككف لو في دنياهيككف لمعبد في 

كال يعترض عميو في  دنياه خاصةفي العمكـ، الثاني> أف يككف لو خير في عميو صبر 
كذلؾ يحتمؿ في الدنيا كيحتمؿ  خير في العاجؿدينو فذلؾ حظ حقير، الثالث> أف يككف لو 

، االنتياء خيرفي االبتداء كيككف في اآلخرة أك في االنتياء لغكا، الرابع> أف يككف لو في 
فذلؾ الذم ينبغي لمعبد أف يسأؿ ربو  جمع األربعة األكجوذا كذلؾ أكاله كأفضمو، كلكف إ

 .3، كقاؿ>" قمنا ذلؾ الشغؿ كاف مباحا  كالمباح ال يزاحـ الفركض"2فيو"
، قاؿ>" كالمفاضمة بيف األعماؿ قد بينا تحقيقيا في تفاضؿ المصالح بتفاضؿ األعماؿػ ػػ2

سائر الطاعات بذاتو، كقد غير مكضع، فقد تفضؿ األعماؿ بذكاتيا كالتكحيد يفضؿ 

                                                           
 .28ص 4جلشاطبي، اػ المكافقات، 1
 .486ص 4، جاألحكذم، ابف العربي عارضةػ 2
 .286ص 4جابف العربي، ػ القبس، 3
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تفضؿ األعماؿ األعمالبثكابيا كما جعؿ ثكاب الصبلة أكثر مف ثكاب الصياـ، كالذكر 
 .1أفضبلألعماؿ ألنو تكحيد كعمؿ "

فعند تعارض مصمحتيف عامة كخاصة فإف ػػ تقديـ المصمحة العامة عمى الخاصة، ػ3
في الصحيح أف رسكؿ ا صمى المصالح العامة ىي المعتبرة لعظيـ فائدتيا، قاؿ>" ثبت 

، كىذا 2ا عميو كسمـ قاؿ>) مالي مما أفاء ا عميكـ إال الخمس كالخمس مردكد عميكـ(
 .  3كال يصح أف تككف في قرابتو بعد مكتو" المصالح العامةيعضد القكؿ بأنو يرجع في 

لطاعة المتعدم كقاؿ>" فبيف النبي صمى ا عميو كسمـ أف أكاله كأفضمو في نكعي ا     
 .4بالمنفعة إلى الغير كىك األفضؿ، كبعد ذلؾ تتفاضؿ العقائد كاألعماؿ بحسب متعمقاتيا"

قاؿ ابف العربي>"رىنو درعو دليؿ عمى جكاز رىف آلة تقديـ المصمحة األىـ فاألىـ،  ػػػ4
ضة الحرب في بمد الجياد عند الحاجة إلى الطعاـ، كيقدـ عمى الحاجة إلييا كالحماية لمبي

 .5كالحاجة إلى القكت أىـ فقدمت" قدـ األىـكالدفاع عمى الممة، ألنو إذا تعارض أمراف 
كىك  فقدـ األىـكقاؿ>" كىك أف الرجؿ إذا ازدحمت عميو جية الحاجة كجية الكفارة      

 .6االقتيات كبقيت الكفارة في ذمتو إلى حيف القدرة "
 

 ثانيا: المكازنة بيف المفاسد
عمى المكمؼ مفاسد عدة أك مفسدة ال يجد طريقا لدفعيا إال بفعؿ مفسدة  قد تجتمع     

أخرل، فيجب ىنا أف يختار بيف المفاسد األقؿ ضررا، كابف العربي يعطي لنا تصكرا حكؿ 
 المكازنة بيف المفاسد.

                                                           
 .:ص 4جابف العربي، ػ القبس، 1
، كالنسائي كتاب قسـ ;452ػ الحديث أخرجو أبك داكد كتاب الجياد، باب فداء األسير بشيء مف الفيء، حديث رقـ2

، كمالؾ في المكطأ كتاب الجياد، باب ما جاء في :2804حديث رقـ ، كأحمد في مسنده، 6090الفيء، حديث رقـ 
 .88:الغمكؿ، حديث رقـ

 .7;4صابف العربي، ػ األحكاـ الصغرل، 3
 .558ص 2جابف العربي، ػ أحكاـ القرآف، 4
 .;42ص 7، جاألحكذم، ابف العربي عارضةػ 5
 .267ص 4جابف العربي، ػ القبس، 6
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  كمما أكرده في ىذا ما جاء في المركر بيف يدم المصمي، قاؿ>ػ دفع أعظـ المفاسد، ػػ1
اب الكعيد كالتيديد في الشريعة، كفيو أخفاء مقدار اإلثـ كما يخفى مقدار األجر، كفي الب "

كعممو عند ربنا، كأف يقؼ أربعيف رد عمى طمبو في االستعجاؿ في المشي، فمك عمـ 
مقدار اإلثـ في المركر ال ختار أف يقؼ أربعيف مف الدىر لما فيو مف كعيد الكزر، كأف 

ف عظمت ف صغرت مف أىكف عقكبة الدنيا كا   .1"عقكبة اآلخرة كا 
كقاؿ في تعارض المنكر الكاقع في حؽ العبد مع المنكر الكاقع في حؽ ا أييما      

يقدـ>" فإف قيؿ فيؿ يستكم في ذلؾ المنكر الذم يتعمؽ بو حؽ ا تعالى مع الذم يتعمؽ 
أكجب  دميتخميص حؽ اآلبو حؽ اآلدمي، قمنا> لـ نر لعممائنا في ذلؾ نصا، كعندم أف 

 .2"تعالى تخميص حؽ اهلل مف
قتؿ عف كمف تطبيقاتو ليذا ما أكرده في مسألة امتناع النبي صمى ا عميو كسمـ      

المنافقيف، قاؿ>" كأما المنافقكف فكاف مع عممو بيـ يعرض عنيـ، كيكتفي بظاىر 
في أف يتحدث الناس أف  سكء الشنعةعند قتميـ، كحذرا مف  تثكر نفكسيـإسبلميـ، ليبل 

 .3محمدا يقتؿ أصحابو، فكاف لمجمكع ىذه األمكر يقبؿ ظاىر إسبلميـ كبادئ صبلتيـ"
      ، كمما أكرده ىنا ما جاء في الخركج عمى الحاكـ، قاؿ>ػ ارتكاب أخؼ المفسدتيفػػػ2
مو، كىذا مف الصبر المأمكر بو، كأفاد أف الكالي الجائر ال يخرج عميو كيصبر عمى ظم "

ذا خرج عميو كانت إذايتو غير محصكرة"  .4فإف الكالي الظالـ محصكر اإلذاية، كا 
ذىاب لؤلمف       كقاؿ أيضا>" فإف الخركج عمى مف ال يستحؽ األمر إباحة لمدماء كا 

فساد ذات البيف، فالصبر عمى ضرره أكلى مف التعرض ليذا الفساد كمو"  .5كا 

                                                           
 .254ص 4، جاألحكذم، ابف العربي عارضةػ 1
 .8;4ص 2ج ابف العربي، ػ أحكاـ القرآف،2
 .640ص 4ػ المصدر نفسو، ج3
 .60ص ;، جاألحكذم، ابف العربي عارضةػ 4
 .8;4ص 4جابف العربي، ػ القبس، 5
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      ، ذا كجد المضطر ميتة كدما كلحـ خنزير كخمرا كصيدا حرميا كىك محـر كقاؿ>" كا 
فإنو يقدـ الميتة ألنيا تحؿ حية بخبلؼ الخنزير، كألف التحريـ المخفؼ أكلى مف المثقؿ، 

 .1كما لك أكره أف يطأ أختو أك أجنبية، فإنو يطأ األجنبية ألنيا تحؿ لو في كقت "

، قاؿ ابف العربي>" فإف كاف ص مف أجؿ دفع الضرر العاـػ تحمؿ الضرر الخاػػ3
 الضرر في نفسولمصمحة تعـ الناس صار حراما، كالدليؿ عمى ذلؾ أف لممرء أف يتحمؿ 

 .2"يمحقو بغيره يسيرا كاف أك كثيراكليس لو أف  إف كاف يسيرا
> ما جاء في الحصر في الحج أك العمرة، قاؿ>" إذا كاف الحاصر ػ دفع أعظـ الضرريفػػ4

كافرا لـ يجز قتالو كال دفع جعؿ لو عمى الترؾ، فإف كاف مسمما لـ يجز قتالو، فإف طمب 
كىك القتاؿ بأيسرىما كىك الجعؿ  دفع أعظـ الضرريفشيئا كيتخمى دفع إليو، لما فيو مف 

 .3إذ يعد مف النفقة في الحج"
في مسألة تقسيـ الشفعة بيف الشركاء>" كذلؾ أف الشفعة كضعت كما قمناه دفعا  كقاؿ     

لضرر مؤنة القسمة كالخسارة في تغيير ىيئة الحماـ كالبئر أكثر منيا في مؤنة القسمة، 
نما يرفع أعظـ الضرريف بأىكف منو كىذا بيف لمف  فكيؼ يدفع ضرر بأعظـ منو، كا 

 .4ييف أقكل"تأممو، كليذا قمنا أف ركاية المصر 
 عند التعارض : المكازنة بيف المصالح كالمفاسدالفرع الثاني

 المكازنة بيف الحسنات كالسيئاتػػ ػ1
مف المعمكـ بأف كؿ طاعة يترتب عمييا ثكاب، كما أف كؿ معصية يترتب عمييا       

كزر، كالثكاب كالكزر يككناف بالحسنات كالسيئات، ككمما عظمت المعصية عظـ معيا 
ـ، ككمما تعدل الخير إلى الجمع كاف أجره أكثر، كىذا ما قرره بقكلو>" إف معاصي اإلث

أعظـ  كالمعصية المتعديةالناس لـ تتعدىـ، كمعصيتو ىك تعدت إلى الخمؽ بؿ عمتيـ، 
 . 5الحسنة القاصرة"أكفر أجرا مف  الحسنة المتعدية، كما أف المعصية القاصرةإثما مف 

                                                           
 .54ص ابف العربي، ػ األحكاـ الصغرل،1
 .4:2ص 6ج ، ابف العربي،ػ القبس2
 .:27ص 2القرآف، ج.أنظر> أحكاـ 74صابف العربي، ػ األحكاـ الصغرل، 3
 .552ص 5جابف العربي، ػ القبس، 4
 .599ص 6جابف العربي، ػ القبس، 5
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السبلـ قاعدة التعارض بيف الحسنات كالسيئات كمثؿ ليا كقد ذكر العز بف عبد      
بأمثمة كثيرة، كالمفاضمة بيف طالبي اإلمامة كاألذاف، كاإلحساف إلى األبرار أك الفجار، 
كتقديـ إنقاذ الغرقى عمى أداء الصمكات، كما شرعت لو الجماعة عمى ما لـ تشرع لو، 

 .إلى اككالمفاضمة بيف طمب العمـ كالعبادة، أك الدعكة 
 تقسيـ المعاصي إلى كبائر كصغائر: ػػػػ2

األصؿ أف كؿ طاعة يترتب عمييا ثكاب، ككؿ معصية يترتب عمييا العقاب، كالجزاء      
يككف عمى حسب طبيعة العمؿ الذم يقـك بو المكمؼ، قاؿ ابف العربي>" كأما قكلو>) غفر 

في باب  الصغائر مع الكبائر، فعمى نحك ما سبؽ بيانو مف تبديؿ 1لو ما تقدـ مف ذنبو(
 .2المكازنة كاإلسقاط المحض"

 ػ امتزاج المصالح كالمفاسد3
ىك  الضررال تكجد ىناؾ مصالح محضة كال مفاسد محضة، قاؿ>" كقد تقدـ أف      

ة، كال األلـ الذم ال نفع يكازيو أك يربي عميو، كليذا لـ يكصؼ شرب األدكية الكريي
 .3"النفع المكازم لوالعبادات الشاقة بالضرر، لما في ذلؾ مف 

كما ذكره في مسائؿ النكاح، قاؿ>" كفيو فكائد كىي ابتغاء النسؿ كبقاء العمؿ ككجكد      
 .4العفة كالعصمة، كفيو مف اآلفات العجز عف الحقكؽ المرتبطة بو"

كقاؿ>" كالعقكبات التي شرعيا ا لعباده في الدنيا كالعذاب األليـ في اآلخرة لمنتعدل      
، ألنيا تربية لمناس كرحمة في الحقيقة، قيره في الظاىرحدكده كانتيؾ حرماتو ىي 

 .5كزجر ليـ"
     كما يكضح ىذا ما أكرده في تفسيره لآلية>﴿      

          

                                                           
، كمسمـ كتاب اإليماف، باب 56ػ الحديث أخرجو البخارم كتاب اإليماف، باب قياـ ليمة القدر مف اإليماف، حديث رقـ1

 .4:6أدنى أىؿ الجنة منزلة فييا، حديث رقـ
 .698ص 4جابف العربي، ػ المسالؾ، 2
 .52صابف العربي، ػ األحكاـ الصغرل، 3
 .;4ص 5جابف العربي، ػ القبس، 4
 .52ص 2جابف العربي، ػ أحكاـ القرآف، 5
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        ﴾1 قاؿ>" فإف ،
ىبلكيا في مرضاتو، بإتالفيا في طاعتوالجنة  كالعباد بأنفسيـ كأمكاليـ ، كأمرىـ  ، كا 

عنيا إذا فعمكا ذلؾ فييا، كىك عكض عظيـ ال يدانيو معكض كال  الجنة عكضاكأعطاىـ 
 فآلميـيقاس بو، كما اشترل مف المكمنيف البالغيف المكمفيف كذلؾ اشترل مف األطفاؿ 

 كالثكاب لمكالديفكما فيو مف االعتبار لمبالغيف،  المصمحةلما في ذلؾ مف  كأسقميـ
 .2فيما يناليـ مف اليـ كيتعمؽ بيـ مف التربية كالكفالة" كالكافميف

الفساد كقاؿ في امتزاج المصالح كالمفاسد قضاء كديانة>" لما قضى ا مف أف يككف      
 كلذلؾ تمتمئ النار بأىميا كتبقى الجنة خالية رفالشر أضعاؼ الخي، أكثر مف الصالح

 .3حتى ينشئ ليا خمقا آخر"
نما كاف ىذا التبميغ عمى ىذا التقسيـ لحكمة بالغة في ذلؾ ليككف ذلؾ أىيب       كقاؿ>" كا 

في نفكسيـ، كىذا يبيف فضؿ رحمتو بأف جينـ خمقيا جؿ جبللو مف سكط رحمتو ليكؽ 
  .4عباده باليرب منيا إلى جنتو"

 تعارض المصالح كالمفاسد ػػػ4
عند تعارض المصالح مع المفاسد، ففي ىذه الحاؿ فإف دفع المفاسد مقدـ عمى       

جمبالمصالح، كمثالو ما أكرده في مسألة إتماـ المسافر لمصبلة كاستشياده بفعؿ عثماف 
رضي ا ىنو، قاؿ ابف العربي>" فكاف عثماف يتـ في السفر ألنو رأل ذلؾ مفسدا لعقائد 

 .5بترؾ يسير مف السنة"العامة، فرأل حفظ ذلؾ 
فكاف يراعي مبدأ األخذ باالحتياط عند تعارض التحميؿ مع التحريـ أك التحريـ مع      

اإلباحة، كؿ ذلؾ مف أجؿ تحقيؽ المقاصد الشرعية لممكمؼ، كمف ذلؾ قكلو>" اعمـ أف 
في الفركج غمب التحريـ، تعارض التحميؿ كالتحريـ  لمخبلؼ ىنا سببا آخر كىك أنو إذا

                                                           
 .222ػ سكرة التكبة، اآلية رقـ 1
 .682ص 4جابف العربي، ػ أحكاـ القرآف، 2
 2:7ص 5جابف العربي، ػ القبس، 3
 .:67ص 2جابف العربي، ػ المسالؾ، 4
 .;45ص 4جابف العربي، ، ػ أحكاـ القرآف5
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كقد اتفقت األمة عمى أف الفركج إذا تعارض فييا تحميؿ كتحريـ فإنو يغمب التحريـ، 
 .1كاختمؼ في األمكاؿ أييما يغمب فييا"

كأيضا استدؿ عمى ذلؾ في مسألة صيد المحـر لمحيكاف الذم يككف في البر كالبحر      
ميؿ، كدليؿ تحريـ، بمبدأ االحتياط، قاؿ>" كالصحيح منعو ألنو تعارض فيد دليبلف دليؿ تح

 .2فغمبنا دليؿ التحريـ احتياطا"
 : المكازنة بيف المقاصد الضركرية كالحاجية كالتحسينيةلثالفرع الثا

 ، كاألمثمة عمى ذلؾ كثيرة منيا>أكال: تقديـ حفظ الديف عمى ما سكاه
الخميصة ، قاؿ>" أال ترل أف النبي صمى ا عميو كسمـ لما أليتو ما جاء في الصالة ػػػ1

عف لحظة في الصبلة كنظر إلى عمميا كيؼ أخرجيا مف بيتو، كأسقط المنفعة أصبل 
حتى ال تتعمؽ بيا خاطر، فكاف الذم أصابو في الصبلة مف اإلقباؿ عمى اإلعبلـ بحكـ 
التبرئة، ككاف إخراجيا عف ممكو حتى تسمـ عبادتو مرتبة لنبكتو، فاختار رسكؿ ا الخير 

 .3مى الخير مف جية المالية"مف جية العبادة ع
، قاؿ>" كاعمـ أنو يجب ما جاء في كجكب قياـ الحاكـ بمصالح المسمميف كمراعاتيا ػػػ2

، فإذا نفذ بيت الماؿمف  كسد ثغكرىـكضبط أحكاليـ  بحماية الخمؽعمى اإلماـ أف يقـك 
يـ بيت الماؿ في مصالح الخمؽ كجب عمييـ جبر ذلؾ مف أمكاليـ كعميو حسف النظر ل

فبل يستأثر بشيء عنيـ، كيبدأ بأىؿ الحاجة منيـ كيعطييـ عمى قدر منازليـ، فإذا نفذت 
 .4"بذلكا أنفسيـ كأمكاليـالخزائف كنزلت بيـ الدكاىي 

 ،، قاؿ>" أما إذا عصى أحد بالشرع فبل كفالو كال عذرما جاء في قتؿ األب المشرؾ ػػػ3
فيو، فإف قيؿ ىؿ مف بر الرجؿ بكالده إنما يككف العذر لمف أطاع ا أك عصى ا 

 .5المشرؾ أال يقتمو، قمنا> مف بره بنفسو أف يتكلى قتمو"
 ، كاألمثمة عمى ذلؾ كثيرة منيا>ثانيا: حفظ النفس مقدـ عمى حفظ العرض

                                                           
 .247ص ابف العربي، ػ األحكاـ الصغرل، 1
 .264ص 4جابف العربي، ػ أحكاـ القرآف، 2
 .452ص 5جابف العربي، ػ المسالؾ، 3
 .0;5صابف العربي، ػ األحكاـ الصغرل، 4
 .668ص 2جابف العربي، ػ أحكاـ القرآف، 5
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، قاؿ>" إنما ىي نازلة عظيمة تحامؿ فييا حكماف، أحدىما> إف ػ ما جاء في المعافػػ1
تميممف ضره في أىمو أك الضرر بتمؼ نفسو، إما بقتؿ مف يضره أك يقتمو مف يضره، فبيف 

احتماؿ األذل في العرض أخؼ مف احتماؿ األذل في النبي صمى ا عميو كسمـ أف 
سمـ الترجيح كقاؿ لو> إف األرفؽ بكـ ، كقاؿ فيو>" فعممو النبي صمى ا عميو ك 1"النفس

 .2كاألكلى أف يحتمؿ في األىؿ األذل كال يؤثر الفرج عمى النفس فإنيا فكقو"
لو اإلقداـ عميو إال في القتؿ فإنو ال يحؿ قاؿ>" ، ػػػػ ما جاء في اإلكراه عمى القتؿ كالزنا2

ف أكره بالقتؿ ، كىذا مجمع عميو بيف األمة، كأما فداء نفسو بقتؿ غيره، كال يجكز لو كا 
 .3مع اإلكراه كال يحد" فالصحيح أنو يجكز لو اإلقداـ عميو الزنا

 ، كاألمثمة عمى ذلؾ كثيرة منيا>ثالثا: حفظ النفس مقدـ عمى حفظ الماؿ
، قاؿ>" إذا رأل مسمـ فحبل يصكؿ عمى مسمـ فإنو يمزمو أف ما جاء في قتؿ الصائؿ ػػػ1

ف أدل يدفعو عمى قاتمو، سكاء كاف القاتؿ لو ىك الذم صاؿ  كال ضمافإلى قتمو  عنو كا 
عميو الفحؿ أك معينا لو مف الخمؽ، كذلؾ أنو إذا دفعو عنو فقد قاـ بفرض يمـز جميع 
المسمميف فناب عنيـ كمف جممتيـ مالؾ الفحؿ، فكيؼ يككف نائبا عنو في مثؿ الصائؿ 

 .4كيمزمو ضمانو"
، قاؿ>" كأما طريؽ المعنى كالنظر ما جاء في كجكب رضا القاتؿ بالدية إف عفي عنو ػػػ2

فإف الكلي أك القاتؿ إذا كقع العفك منيما بالدية فإنو كاجب عمى القاتؿ قبكلو دكف اعتبار 
رضا القاتؿ، ألنو عرض عميو بقاء نفسو بثمف مثمو كما لك عرض عميو بقاء نفسو في 

إذا كجده في  بماؿ الغير إبقاء نفسػولمزمو، يؤكده أف ما يمزمو  المخمصة بقيمة الطعاـ
 .5"إبقاء نفسو بمالوالمخمصة فأكلى أف يمزمو 

                                                           
 .::2ص 7، جاألحكذم، ابف العربي عارضةػ 1
 .652ص 5جابف العربي، ػ القبس، 2
 .596ص ابف العربي، ػ األحكاـ الصغرل،3
 .544ص 2جابف العربي، ػ أحكاـ القرآف، 4
 .7;ص 2ج ابف العربي، ػ أحكاـ القرآف،5
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، قاؿ>" دليؿ عمى أف لمكصي كالكافؿ أف يحفظ ماؿ ما جاء في إصالح أمكاؿ اليتامى ػػػ3
 لبدفإصالح االيتيـ في مالو كبدنو، إذ االبتبلء بضبط الماؿ كأدب ربو، كأيضا فإف 

 .1بالضبط، كأيضا يضربو عمى الصبلة مدة كيكفو عف الحراـ" آكد مف حفظ الماؿباألدب 
، قاؿ>" كعمدة العمكـ القطع بالسرقة، قالكا الذمة ما جاء في منع قتؿ المسمـ بالكافر ػػػ4

أكجبت لماؿ الكافر كدمو حرمة دائمة عمى التأبيد، ثـ تؤخذ دية المسمـ في الجناية عمى 
افر بالسرقة فتؤخذ نفسو بالجناية عمى نفسو بالقصاص، بؿ ذلؾ أكلى، ألف ماؿ الك

 .2"حرمةالنفس آكد مف حرمة الماؿ
قاؿ ابف العربي>" كمعاذ ا أف يككف باطؿ رابعا: حفظ العرض مقدـ عمى حفظ الماؿ، 

 .3"الفركج التي ىي أعظـ حرمةتنزه األمكاؿ عف أف ينفذ فييا كينفذ في 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           

 .578ص 2.أنظر> أحكاـ القرآف، ج222صابف العربي، ػ األحكاـ الصغرل، 1
 .2:5ص 8، جاألحكذم، ابف العربي عارضةػ 2
 .595ص 5جابف العربي، ػ القبس، 3
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 الرابعالفصل  
 المق اصدي عند اإلم ام ابن العربيمنهجية االجتهاد  

 تمهيد
مف رحمة ا بالمكمفيف أف رفع عنيـ الحرج كالضيؽ في كؿ أحكاـ الشريعة،      

عماؿ العقؿ فيما داللتو ظنية، كما ال نص فيو، بما  كأرشدىـ إلى االجتياد كا 
 المقاصدم.  يتناسب كركح التشريع، كىذا ما يسمى باالجتياد

كال يتحقؽ حسف القصد إال بنكعيف مف الفيـ، أحدىما فيـ الكاقع كالفقو فيو،      
 كالثاني> فيـ الكاجب في الكاقع.

كبمقدار فقو الكاقع كتبصر المجتيد لعمؿ النصكص كأسرارىا يككف تحقيؽ      
 الغرض كالمقصد لممكمؼ أسمـ، ألف الشريعة مبنية عمى مصالح العباد في الداريف. 

 مف ىنا قمت بتقسيـ ىذا الفصؿ إلى مبحثيف ىما>     
 المبحث األكؿ:االجتياد المقاصدم عند ابف العربي المفيـك كاألسس

 لمبحث الثاني: مراعاة قصد الشارع كالمكمؼ في األحكاـ الفقييةا
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 المبحث األول

 المفهوم واألسس  االجتهاد المق اصدي عند ابن العربي

 المطمب األكؿ: مفيـك االجتياد المقاصدم عند ابف العربي

 تعريؼ االجتياد لغة كاصطالحاالفرع األكؿ: 
 الفرع الثاني: أىمية االجتياد عند ابف العربي

 الفرع الثالث: مجاالت االجتياد عند ابف العربي
 الفرع الرابع: شركط المجتيد كمكانة ابف العربي بيف المجتيديف

 المطمب الثاني: أسس االجتياد المقاصدم عند ابف العربي

 القكاعد الكمية كاألدلة الجزئيةالفرع األكؿ: الجمع بيف 
 الفرع الثاني: تقييد تصرفات المكمفيف في الحقكؽ

 الفرع الثالث: اعتبار المآالت كتقديرىا
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 المفيـك كاألسس المبحث األكؿ: االجتياد المقاصدم عند ابف العربي
إف االجتياد المقاصدم ىك مف يضفى عمى ىذه الشريعة صفة الصبلحية       

كاالستمرارية كالخمكد، كىذا يمـز أف تككف المعاني المعتبرة في التشريع ىي تمؾ المعاني 
العامة ك المعقكلة كما كصفيا بذلؾ ابف عاشكر بقكلو>" فاألمـ كالشعكب ال تشترؾ إال في 

ة، أما األعراؼ كالخصكصيات فميس فييا اشتراؾ فبل تبنى عمييا المعاني المعقكلة المفيكم
 .1أحكاـ عامة، كال يبنى عمييا إال اعتبارات خاصة عند تنزيؿ األحكاـ في كاقع تمؾ األمـ"

كمما ال شؾ فيو أف الحاجة إلى االجتياد دائمة كمستمرة، ما دامت الكقائع مكجكدة       
كادث كالكقائع في العبادات كالتصرفات مما ال يقبؿ كمتجددة في حياة الناس ذلؾ أف الح

الحصر كالعد، كنعمـ قطعا أنو لـ يرد في كؿ حادثة نص، كالنصكص إذا كانت متناىية 
كالكقائع غير متناىية، فإف ما ال يتناىى ال يضبطو ما يتناىى، عمـ قطعا أف االجتياد 

 كالقياس كاجب االعتبار حتى يككف بصدد كؿ حادثة اجتياد.
ف حاجة المجتيد إلى مقاصد الشريعة أمرا الزما خاصة في تعاممو مع األدلة،       كا 

 فيناؾ نصكص مرتبطة أساسا بمقاصد الشرع كأىدافو.
إف ابف العربي باعتباره أحد األئمة المجتيديف المنتسبيف لو نظرتو الخاصة إلى      

 تياد عنده كمظاىره كضكابطو.االجتياد كآلتو كمجاالتو، لذا سنركز ىنا حكؿ مفيـك االج
 المطمب األكؿ: مفيـك االجتياد المقاصدم عند ابف العربي

 الفرع األكؿ: تعريؼ االجتياد لغة كاصطالحا
 أكال: تعريؼ االجتياد لغة

االجتياد لغة مأخكذ مف>" الَجيد كالُجيد أم الطاقة، كجيد يجيد جيدا كاجتيد       
،     ﴾2لى>﴿كبلىما بمعنى> جّد، كمنو قكلو تعا

   كالمشقة، كاجيد جيدؾ> أم ابمغ غايتؾ، كقكلو تعالى>﴿ 

         

                                                           
 .24ػ مقاصد الشريعة اإلسبلمية، ابف عاشكر، ص 1
 .;9ػ سكرة التكبة، اآلية رقـ2
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    ﴾1 أم بالغكا في اليميف، فيك المبالغة في تقصي ،
 .2الشيء كطمبو

كما يطمؽ الجيد عمى ما جيد اإلنساف مف مرض أك أمر شاؽ فيك مجيكد،كجيد      
كاف، فاالجتياد أخذ النفس يجيد جيدا كاجتيد كبلىما جد، أم استفرغ الكسع في أم فعؿ 

 .3ببذؿ الطاقة كتحمؿ المشقة، يقاؿ> جيدت رأيي كأجيدتو، أتعبتو بالفكر"
كىك أيضا بذؿ الطاقة كاستنفاد الجيد في طمب الشيء كتحريو كاستفراغ الكسع في      

ما ىك مطمكب، كال يككف إال فيما فيو بذؿ الجيد كالكمفة، فيقاؿ> اجتيد في حمؿ الرحا، 
 .4يقاؿ> اجتيد في حمؿ خردلةكال 

 ثانيا: تعريؼ االجتياد اصطالحا
االجتياد ىك>" استفراغ الفقيو الكسع ليحصؿ لو ظف بحكـ شرعي، كبذؿ المجيكد       

 .5في طمب المقصكد مف جيد االستدالؿ"
مف خبلؿ ىذا التعريؼ يتضح أنو ال اجتياد في القطعيات كما عمـ مف الديف بالضركرة، 

يقع فيما ىك ظني الداللة مف األحكاـ أك فيما ال نص فيو، أما القطعي فبل كأف محمو 
اجتياد فيو إال فيما يتعمؽ بتحقيؽ المناط فيو ككيفية تنزيمو كتطبيقو عمى المكمؼ بما 

 يتكافؽ كركح الشريعة كمقاصدىا.
، ىذا فاالجتياد إذف ىك>" استنفاد الطاقة في طمب حكـ النازلة حيث يكجد ذلؾ الحكـ     

 .6ما ال خبلؼ بيف أحد مف أىؿ العمـ بالديانة فيو"
قاؿ اإلماـ الشاطبي>"كأما مكاضع االجتياد، فيي راجعة إلى نمط التشابو، ألنيا دائرة      

ثبات شرعييف، فقد يخفى ىناؾ كجو الصكاب مف كجو الخطأ، كعمى كؿ  بيف طرفي نفي كا 
ىذا القكؿ بأف المكضع ليس مجاؿ  تقدير إف قيؿ بأف المصيب كاحد فقد شيد أرباب

ببلغ الجيد في طمب  االختبلؼ، كال مف حجج االختبلؼ،بؿ ىك مجاؿ استفراغ الكسع كا 
                                                           

 .75ػ سكرة المائدة، اآلية رقـ1
 .572ػ القامكس المحيط، الفيركز أبادم،مادة جيد، ص2
 ..7;5ص 4، لساف العرب، ابف منظكر،مادة جيد، ج202ػ المفردات، اإلصفياني، ص 3
 .284ص 6، اإلحكاـ ، اآلمدم، ج570ص 4المستصفى، الغزالي، جػ 4
 .45ػ التعريفات، الجرجاني، ص5
، ج6  . 254ص :ػ اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ، ابف حـز
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مقصد الشارع المتحد، إنما الجميع محِكمكف عمى قكؿ كاحد ىك قصد الشارع عند المجتيد 
ع ال قكالف مقرراف، فمـ يظير إذا مف قصد الشارع كضع أصؿ لبلختبلؼ بؿ كضع مكض

لبلجتياد في التحكيـ في إصابة قصد الشارع الذم ىك كاحد كمف ىناؾ ال تجد مجتيدا 
نما يثبت قكال كاحدا كينفي ما عداه"  .1يثبت لنفسو قكليف معا أصبل كا 

 ثالثا: مفيـك االجتياد عند ابف العربي
مر عرؼ اإلماـ ابف العربي االجتياد فقاؿ>" ىك افتعاؿ مف الجيد كىك الحد في األ     

 .2بجميع كجكىو يعني في طمب النظائر كاألشباه التي تمحؽ المسككت بالمنطكؽ بو فييا"
كعرفو أيضا في كتابو المحصكؿ في أصكؿ الفقو فقاؿ>"ىك بذؿ الجيد كاستنفاذ      

 .3الكسع في طمب الصكاب"
 ا>فيذا التعريؼ الدقيؽ الذم كضع فيو اإلماـ حدا لبلجتياد يكضح عدة أمكر مني     

أف تعبيره ببذؿ الجيد كاستفراغ الكسع، معناه حصكؿ القدرة كالممكة لدل المجتيد  ػػػ1
لمنظر في األدلة الشرعية عند تكظيفيا، كمراعاة قكتيا في االستنباط، كىذا الذم أشار إليو 
في تحديد مراتب النظر فقاؿ>" الفصؿ التاسع في ترتيب األدلة إذا نزلت نازلة فعمى 

عة فركض، أف يطمبيا في كتاب ا عز كجؿ، كقد عد العمماء آيات ا المجتيد أرب
األحكامية فكجدكىا خمسمائة آية، كقد يزيد عمييا بحسب تبحر الناظر كسعة عممو، فإف 
لـ يجدىا فعميو أف يطمبيا في سنة رسكؿ ا، فإف لـ يجدىا فعميو أف يطمبيا في مسائؿ 

اختبلفا، كما ضؿ مف اقتفى آثارىـ كاقتدل، فإف لـ الصحابة كقضايا التابعيف إجماعا ك 
يجدىا عندىـ متفقا عمييا أك لـ يجدىا أصبل فعميو فيما اختمفكا فيو، كفيما لـ يسمعو أف 
ما بدليؿ، ىذا  ما بشبو، كا  يرده إلى أصؿ مف ىذه األصكؿ الثبلثة المتقدمة، إما بتعميؿ كا 

ف كاف منشأ االخت بلؼ فييا أك مدار إشكاليا مف مثار إف كانت مف مسائؿ الخبلؼ، كا 
ف كجده مشكبل كشفو  لفظ فعميو أف يطمبيا في لغة العرب، فإف كجده كاضحا بنى عميو كا 

                                                           
 .4;ص 6ػ المكافقات، الشاطبي ج1
 .97ص 8ػ عارضة األحكذم، ابف العربي، ج2
 .555ػ المحصكؿ في أصكؿ الفقو، ابف العربي، ص3
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ما بشبو  ما بتعميؿ يظير بو ككف أحد الكجييف أقكل مف اآلخر، كا  ما بحديث كا  إما بآية كا 
 .1يقكم أحد االحتماليف كيرجح الكجييف"

ألحكاـ مف الكتاب كالسنة كاالجتياد تفصيؿ، ذلؾ أف القرآف كقاؿ>" في ترتيب أدلة ا     
ىك األصؿ في البياف كىك فيو عمى كجكه مف الجبلء كالخفاء فتكلى النبي بيانو، فإف لـ 

 .2يكف لو في كتاب ا بياف طمبو في بياف النبي "
ة، قاؿ>  بيف التعريؼ أف مف شرط عممية االجتياد أف يقكـ بيا المجتيد المحصؿ لآلل ػػػ2

عداد  يضاح سبؿ النظر، كتحصيؿ مقدمات االجتياد، كا  " كينبغي أف يعتني ببسط األدلة كا 
اآللة المعينة عمى االستمداد، فإذا عرضت النازلة أتيت مف بابيا كنشدت في مظانيا كا 

، كأف عميو بذؿ الكسع كالنظر بما تحقؽ لديو مف أدكات، فيخرج بذلؾ عمؿ 3يفتح صكابيا"
 د كمف لـ يتحقؽ فيو منصب االجتياد.المقم
كما بيف أف ما ينتج عف عممية االجتياد إنما ىك غمبة ظف كليس بقطع، قاؿ>" كىذا  ػػػ3

ال شبػو قد ال يتكصؿ إليو لعائؽ في النظر،  ىك الصحيح ألف حكـ ا قد خفي عمينا، كا 
 .4فأما االنتياء إلى درجة يغمب عمى الظف فييا المضنكف فيك ممكف"

كىذا الذم أشار إليو ىك الصكاب ألنو أكال ال اجتياد في مكارد القطعيات، كفي       
انعداـ النص تكثر الظنكف كاالحتماالت، كيككف المخرج مف ذلؾ كمو ترجيح بعضيا عمى 

 بعض لتقرير الحكـ، كما بني عمى الظف فيك ظف. 
 رابعا: مفيكـ االجتياد المقاصدم

رض نفسو بعد أف تطرؽ الباحثكف في دراساتيـ إلى ضركرة ىذا المصطمح الجديد ف     
بمكرة نكع آخر مف االجتياد يكاكب العصر كيسمح بدراسة الكقائع المستجدة عمى الساحة 

 كفؽ ركح التشريع.    

                                                           
 .97ص 8، عارضة األحكذم، ابف العربي، ج4:7ابف العربي، صػ المحصكؿ، 1
 .97ص 8ػ عارضة األحكذم، ابف العربي، ج2
 .4:ص 9ػ المصدر نفسو، ج3
 .558ػ المحصكؿ، ابف العربي، ص4
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ظير تأصيمو بداية عند اإلماـ الشاطبي، أما مف الناحية التطبيقية فإنو قائـ كمكجكد      
تو كقدرتو عمى النظػر كاالستنباط، كىناؾ مف أشار إلى تعريفو عند كؿ مجتيد بحسب ممك

 .1فقاؿ>" ىك استنفاذ الطاقة لمتكصؿ إلى المصمحة"
ىك استفراغ الكسع كالجيد في تفيـ النصكص الشرعية كيمكف أف نعرفو بالقكؿ>"      

 ".مع مراعاة قصد الشارع كقصد المكمؼ رعاية لجمب المصمحة كدرء المفسدة
جتياد المقاصدم معناه أف القضية أك النازلة المعركضة ال يمكف ربطيا بالنص فاال     

عف طريؽ العمة، كلكف يمكف ربطيا بمقاصد الشريعة العامة، كىناؾ مف يسمي ىذا النكع 
 .2مف االجتياد باالجتياد االستصبلحي

أم أف االجتياد المقاصدم ليس معناه الكقكؼ عند تفيـ النص كتحريا لمراد الشارع      
منو، كمعرفة الغرض الذم ألجمو شرع الحكـ، بؿ ىك تمثؿ لركح التشريع العامة، مع 
حسف تطبيؽ النص أك الحكـ عمى النازلة بما يفضي إلى تحقيؽ المصمحة، ألف المصمحة 

 ىي مقصكد الشرع. 
ا ما أشار إليو ابف عاشكر بقكلو>" ليس االجتياد في التفيـ كاالستنباط بأكلى مف كىذ     

االجتياد في التطبيؽ إف لـ نقؿ إف قيمة االجتياد عمميا تنحصر فيما يؤتى مف ثمرات في 
 تطبيقو، تحقؽ مقاصد التشريع كأىدافو في جميع مناحي الحياة".  

قصكد، فيك مكظؼ لمقصد ال باحث عنو، ألف فاالجتياد المقاصدم مرتبط أساسا بال     
 .4، كىك خبلؼ االجتياد التنزيمي3البحث عف قصد الشارع مف ميمة االجتياد االستنباطي

                                                           
. مؤسسة الرسالة لمطباعة كالنشر، دار الفرقاف، الطبعة ;:5ػ مقاصد الشريعة اإلسبلمية، زياد محمد احميداف، ص1

 .4006األكلى 
.مؤسسة الرسالة، الطبعة 247ػ االجتياد االستصحابي كأثره في الفقو اإلسبلمي، حسف بف إبراىيـ الينداكم، ص2

 4004األكلى، سنة 
ف تعمؽ بالمعاني مف المصالح كالمفاسد 3 ػ االجتياد االستنباطي> معناه النظر في فيـ النصكص، قاؿ الشاطبي>" كا 

نما يمـز العمـ بمقاصد الشرع مف الشريعة جممة كتفصيبل خاصة".المجردة عف اقتضاء النصكص ليا، ك   ا 
ػ االجتياد التنزيمي>ىك النظر في إلزاـ المكمؼ بمقتضى الحكـ الثابت بناء عمى قياـ جكانبو فيو، مع مراعاة الحاؿ 4

 كالزماف كالمكاف، دكف الخركج عف مقتضى الشرع، كىك يعتمد أساسا عمى المناط، كما قاؿ الشاطبي.
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فيك عممية جمع لنصكص ظنية عدة يتـ نظـ بعضيا ببعض مف طرؼ المجتيد      
لمكصكؿ بيا إلى مقصد شرعي، يقصد بو التكسعة كالتيسير عمى المكمؼ أحيانا، 

 التضييؽ عميو مف باب االحتياط درءا لممفسدة أحيانا أخرل. ك 
إف االجتياد المقاصدم مبني عمى استحضار المقاصد كاعتبارىا في كؿ مراحؿ      

العممية االجتيادية، أم أف لو ارتباط كثيؽ بفيـ النص كالكاقع كما أشار إلى ذلؾ 
حكمة، لمكصكؿ إلى حؿ الريسكني، أم أنو مبني عمى أسس معرفية كضكابط عقمية م

 لمقضايا كالمشكبلت المستجدة، كحفاظا عمى خمكد الشريعة كصبلحيتيا.
كما أف إضافة االجتياد إلى المقاصد كجعمو مبلزما لو معناه أف المجتيد عميو أف      

يشبع النظر في النصكص بمعرفة مقاصد الشريعة كأسسيا كمضامينيا، كسكاء تعمؽ ذلؾ  
 يات .بالكميات أك الجزئ

 الفرع الثاني: أىمية االجتياد عند ابف العربي
مما يؤكد اعتماد فقياء األندلس عمى المنيج المقاصدم أف منيج ابف العربي في      

الفقو ىك منيج اإلماـ مالؾ، إذ كاف يعتمد في فقيو كاجتياداتو عمى أصكؿ مذىب مالؾ، 
جماع كقياس، كمصالح المرسمة كسد ذرائع كاستحساف  . كغيره ”مف كتاب كسنة كا 

في أصكؿ كقكاعد كمية جامعة، ترعى مصالح العباد  فمعاني مقاصد الشرع منسجمة     
في العاجؿ كاآلجؿ، كىك تعبير عما يمكف أف يعمؿ بو المقاصدم في مجاؿ فيـ 
النصكص كتدبرىا كتدبيرىا، كيدؿ عمى ذلؾ امتبلكيـ ممكة النظر، كعقميـ لمعاني 

لماميـ بمبادئ األصكؿ التي أصؿ ليا إماـ المذىب، كظيرت معالـ االجتياد  المقاصد كا 
منذ النشأة األكلى لممدرسة األندلسية، فعند التتبع لتراجـ فقياء المالكية في األندلس ممف 
قامت بيـ ىذه المدرسة نمحظ إشارات عدة إلى المنيج المعتمد في االستنباط الفقيي كىك 

صدم، ميميـ إلى الرأم كالنظر، كحفظيـ لممسائؿ الفقيية، باعتبارىما آليتاف لبلجتياد المقا
عماؿ العقؿ كالنظر تدبرا  كاالجتياد المقاصدم ال يتصكر إال مف جية استفراغ الكسع كا 
كفيما لؤلصكؿ النقمية كتكسعا في الرأم عند االستنباط مف األصكؿ العقمية كغكصا في 
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المعاني مما يقع كينزؿ كيستجد بحثا عف الحكـ كاستنباطا لمتشريع كفؽ مقاصد الشريعة 
 .تيااإلسبلمية كغايا

لقد تحدث ابف العربي عف أىمية االجتياد، كألمح إلى أنو ضركرة شرعية في أكثر      
 مف مكضع في مختمؼ كتبو، كتظير ىذه األىمية فيما يمي>

> لقد اعتبر أف االجتياد مف أصكؿ الديف إف لـ ػػػ اعتباره أف االجتياد مف أصكؿ الديف1
كاـ، كلما عرؼ الحبلؿ مف الحراـ، قاؿ مبينا يكف أصمو القكيـ، كأنو لكاله ما قامت األح

ذلؾ>" ألف االجتياد كالتعكيؿ عمى العبلمات كاألمارات أصؿ الشريعة في المشكبلت، كىك 
 .1المفزع في األمر كالنيي كالحبلؿ كالحراـ"

> ما جاء في كمرتبا ما يترتب عميو مف أحكاـ ػ اإلشارة إلى جكازه ككقكعو في الشرع2
       عالى>﴿ تفسيره لقكلو ت

       ﴾2 قاؿ>" ىذا دليؿ عمى ،
 . 3عمى ما خفي مف المعاني كاألحكاـ"جكاز االجتياد كاالستدالؿ باألمارات كالعبلمات 

رشاد أمتو إليو3 > حيث أصؿ مسألة جكاز االجتياد عند ػ استداللو باجتياد النبي كا 
األنبياء حتى مع كجكد الكحي، قاؿ>" قد بينا فيما سبؽ في غير ما مكضع مف اإلمبلء أف 

لذلؾ ىـ بحرؽ النبي صمى ا عميو كسمـ كاف يقضي باجتياده كالشريعة مف ذلؾ مؤلل ك 
 .4البيكت ثـ تركو إمياال كلئبل يتحدث الناس أف محمدا يحرؽ بيكت أصحابو"

كقاؿ>" ككاف عمر يطمب مف النبي صمى ا عميو كسمـ النص القاطع لمعذر كىك      
عميو السبلـ يحممو عمى البياف الكاقع مع اإلطبلؽ الذم ككؿ فيو إلى االجتياد باألخذ مف 

قكؿ كمرابط البياف كمفاصمو كىذا نص في جكاز االجتياد كنص في التكمـ المغة كمقاطع ال
 .5بالرأم المستفاد عند النظر الصائب"

                                                           
 .256ص 2ػ القبس، ابف العربي، ج1
 .4:4ػ سكرة البقرة، اآلية رقـ 2
 .459، 4:6ص 2ػ أحكاـ القرآف، ابف العربي، ج3
 .76ص 2ػ القبس، ابف العربي، ج4
 .597ص 2ػ أحكاـ القرآف، ابف العربي،ج5
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كالعتبار ىذه األىمية فقد أقر النبي عميو الصبلة كالسبلـ الصحابة عمى اجتياداتيـ في  
صحابة في مسائؿ كثيرة، ككأنو كاف يعدىـ لمرحمة قادمة، فأشار ابف العربي إلى اجتياد ال

قصة بني قريضة كالحكمة مف ذلؾ، فقاؿ>" كالحكمة مف ذلؾ أف االختبلؼ كالتفرؽ 
المنيي عنو إنما ىك المؤدم إلى الفتنة كالتعصب كتشتيت الجماعة، فأما االختبلؼ في 

 .1الفركع فيك مف محاسف الشريعة"
الرقية، قاؿ>" كلـ كمنو إقراره ألبي سعيد الخدرم رضي ا عنو في أخذه األجرة عمى      

 .2ينكر عميو نظره كاجتياده مف غير نص"
> فقاؿ مبينا ذلؾ>" كالنظر أصؿ مف أصكؿ ػػ أف النظر في النصكص كاجب كضركرة4

 .3الشريعة، عميو عكؿ السمؼ كمنو قامت األحكاـ كبو فصؿ بيف الحبلؿ كالحراـ"
مف غير نص دليؿ عمى طمب  ػػ أم الصحابة ػػ كقاؿ>" في اجتماعيـ كتشاكرىـ     

الحؽ في الديف مف غير النصكص كالظكاىر في المعاني المستنبطة المحمكلة عمى 
 .4األصكؿ المنصكصة"

> مف األشياء التي قررىا أف كؿ مجتيد ػػ تقريره أف كؿ مجتيد في الفركع مصيب5
ىك ما مصيب، كاستدؿ عمى ذلؾ بأدلة مف الكتاب كالسنة، كأف االختبلؼ المنيي عنو 

كاف مؤديا إلى الفرقة كالتعصب كتشتيت الجماعة، أما االختبلؼ في الفركع فيك مف 
محاسف الشريعة، قاؿ>" فأثنى ا عمى سميماف بصكابو، كعذر داكد باجتياده، كآتى الكؿ 

 .5حكما كعمما، دليؿ عمى أف أقكاؿ المجتيديف حؽ كأف كؿ مجتيد مصيب"
كىك إعطاء حكـ عمى المسألة بالتحميؿ أك التحريـ، كأف  فيك يرل بأف ثمرة االجتياد     

نما ىك قكؿ المجتيد فيما تكصؿ إليو،  ، كا  ىذا الكصؼ ليس بصفة لممحمؿ أك المحـر
ف خالفو غيره في ذات المسألة كأف ىذا  فيتعيف عميو العمؿ بما أداه إليو اجتياده كنظره، كا 

                                                           
 .540ص 2ػ المصدر السابؽ، ج1
 .440ص :ػ عارضة األحكذم، ابف العربي، ج2
 .562ص 2ربي، جػ القبس، ابف الع3
 .522ص 2ػ عارضة األحكذم، ابف العربي، ج4
 .8;2، األحكاـ الصغرل، ص2;4ص 2.أنظر> أحكاـ القرآف، ج2490ص 5ػ أحكاـ القرآف، ابف العربي، ج5
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احد ال يتعدد، ككصفيـ بالضعؼ ، كرد عمى القائميف بأف الحؽ ك 1ىك مذىب العمماء
 .2كالجيؿ بطرؽ االجتياد، كأنو مف الكاجب عدـ االستماع إليو

كما كجدناه يقرر لقاعدة" االجتياد ال ينقض باالجتياد" بناء عمى أف كؿ مجتيد      
مصيب، فقاؿ>" عندم أف كؿ مجتيد مصيب عمى الكجو الذم بيناه في كتاب المحصكؿ، 

خطأ مف المجتيد إذا عدؿ عف النص فيو بطؿ، كالحاكـ إذا حكـ كمعتمد الشافعي أف ال
باالجتياد مع كجكد النص، قمنا> إذا اجتيد في مكة كأخطأىا لزمتو الصبلة لكجكد النص، 

ذا اجتيد في غير مكة لـ يعد ألف االجتياد ال ينقض باالجتياد"  . 3كا 
أف لممسألة صكر  كقاؿ في مكضع آخر>" ىؿ ينقض الحاكـ ما حكـ بو، نكتتيا     

أكالىا> أف يككف لو رأم في المسألة فيحكـ بو ثـ يظير لو رأم آخر فيذا ال ينقضو بحاؿ، 
ف حكـ كاىما نقضو قطعا كىي ثانيتيا،  ألنو يؤكؿ إلى إفساد األحكاـ كعدـ ثبكتيا، كا 
ثالثيا> أف يرل الذم يريد أف يرجع إليو أقكل فيك مف األكؿ ال ينقض االجتياد 

 .4اد"باالجتي
ف كاف اجتياد صحابة كلـ ينعقد عميو       كأنو يجكز االجتياد عمى اجتياد سابؽ كا 

اإلجماع إذا تبينت فيو كجكه أخرل، قاؿ في مسألة االستخبلؼ>" أف النبي صمى ا عميو 
كسمـ لـ يستخمؼ لئبل يخالؼ الناس أمرىا فييمككا، فترؾ المسألة اجتيادية، ألف مف 

، كقاؿ>" إف كؿ حكـ أنفذتو الصحابة 5ياد فميس كمف خالؼ النص"خالؼ مقتضى االجت
، كىذا بسبب 6يجكز االجتياد فيو ثانيا، كذلؾ فيما لـ يػرد فيو نص كال انعقد عميو إجماع"

ما يطرأ عمى المسألة مف مستجدات كظيكر نص زيادة أك نقصانا، أك إدراؾ عمة تقدح 
 .7ذلؾ مما ىك مف أسباب االختبلؼ في السند أك المتف، أك اعتبار لغة أك غير

                                                           
 .558.أنظر> المحصكؿ، ص266ص 4ػ عارضة األحكذم، ابف العربي، ج1
 .:55ػ المحصكؿ، ابف العربي، ص 2
 .268ص 4العربي، جػ عارضة األحكذم، ابف 3
 .:;ص 24ػ المصدر نفسو، ج4
 .450ص 25ػ عارضة األحكذم، ابف العربي ، ج5
 .8:5ص 4ػ أحكاـ القرآف، ابف العربي، ج6
 .2:ص 2، القبس ج:56ص 2، أحكاـ القرآف ج;;ص 24ػ أنظر> عارضة األحكذم، ج7
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كأنو إذا كاف كؿ مجتيد مصيب فإف ذلؾ في المسائؿ الشرعية التي ال نص قاطع      
فييا، أكالتي لـ يرد فييا نص، أما التي كرد بشأنيا نص قاطع فميس كؿ مجتيد مصيب، 

 . 1بؿ الحؽ كاحد، كىك يقرر بذلؾ قاعدة ال اجتياد مع النص
نكاره لمتقميدػػػ الرد عمى الم6 > فقد رد عمى الداعيف إلى غمؽ باب بطميف لالجتياد كا 

االجتياد، فقاؿ>" كىذا يدؿ عمى جكاز التكمـ باالجتياد في األمكر كاألحكاـ دكف التعمؽ 
بالنصكص، كصار االجتياد أصبل عند المبلئكة كاآلدمييف، فتعسا لممبطميف لو 

 .2كالمنكريف"
عمى مف تكفرت لو مداركو، فقاؿ>" فيو تحريـ التقميد كلكف كما أنكر التقميد كحرمو      

 .3مف كانت لو قدرة عمى النظر كعمـ بمأخذ األدلة"
أما غيره مف العكاـ فأكجب عمييـ التقميد صكنا ألحكاـ الديف مف أف يخكض فييا مف      

 ليس أىبل ليا ممف ال يممؾ اآللة كقكة النظر.
أف االجتياد حؽ ككاجب عمى العالـ ال يعدؿ عنو إال كمف خبلؿ حديثو فإنو يصرح ب     

 عند الضركرة القصكل ككقت الحاجة، رعاية لمصالح الناس كدفعا لمضرر عنيـ.
 الفرع الثالث: مجاالت االجتياد عند ابف العربي

لقد حدد العمماء مجاؿ االجتياد كبحثكا ذلؾ في مبحث المجتيد فيو، فالغزالي مثبل      
نما نعني بالمجتيد فيو ما يرل بأف>" الم جتيد فيو كؿ حكـ شرعي ليس فيو دليؿ قطعي، كا 

ال يككف المخطئ فيو آثما، ككجكب الصمكات الخمس كالزككات، كما اتفقت عميو األمةمف 
 .4جميات الشرع، فييا أدلو قطعية يأثـ فييا المخالؼ، فميس ذلؾ محؿ اجتياد"

المعتبر ىي ما ترددت بيف طرفيف، كضح  أما الشاطبي فذكر أف>" مجاؿ االجتياد     
في كؿ كاحد منيما قصد الشارع في اإلثبات في أحدىما، كالنفي في اآلخر، فمـ تنصرؼ 
البتة إلى طرؼ النفي كال طرؼ اإلثبات، فأما القطعي فبل مجاؿ لمنظر فيو بعد كضكح 

أما غيرالقطعي الحقفي النفي أك في اإلثبات كليس محبل لبلجتياد، كىك قسـ الكاضحات، ك 
                                                           

 .466ص :، ج268ص 4، العارضة، ج5:5ص 4ػ أحكاـ القرآف، ابف العربي، ج1
 .224ص 24ػ عارضة األحكذم، ابف العربي، ج2
 .97ص 8ػ المصدر نفسو، ج3
 .576ص 4ػ المستصفى، الغزالي، ج4
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فبل يككف كذلؾ إال مع دخكؿ احتماؿ فيو أف يقصد الشارع معرضة أكال، فميسمف 
 .1الكاضحات بإطبلؽ، بؿ باإلضافة إلى ما ىك أخفى منو.."

كعند النظر فيما أكرده كبل مف الغزالي كالشاطبي فإنا نجد أف الغزالي ذكر أف مجاؿ      
ال غير، أما الشاطبي فتكسع قميبل كذكر بأف  االجتياد فقط ىك ما كاف فيو دليؿ ظني

مجاؿ االجتياد يككف فيما فيو دليؿ ظني كما ال دليؿ فيو، مع اتفاقيـ عمى أنو ال مجاؿ 
 لكركد االجتياد عمى النصكص القطعية.

أما ما كتبو ابف العربي حكؿ مجاؿ االجتياد فإنا نمحظ بأنو كاف أكسع نظرة مف      
اإلماـ الشاطبي حينما قرر بأف المجتيد فيو غير مقصكر عمى األحكاـ العممية، بؿ يشمؿ 
األمكر الدينية كالدنيكية معا، كيستدؿ عمى تكجيو بقضية مشاكرة النبي عميو الصبلة 

سألة األذاف كىي قضية عمميو متعمقة بالديف، فقاؿ>" رؤيا األنبياء كالسبلـ لمصحابة في م
حؽ كمرآىا حؽ مف جممة الشرائع الديف كرؤيا غيرىـ في الدنيا ليست بشيء إال أف ىذه 
الرؤيا مف غير األنبياء استقرت في الديف لكجكه أحدىا أنو يحتمؿ أنو قيؿ لمنبي صمى ا 

أك كانت مما يتشكؼ إلييا كيميؿ إلى العمؿ بيا فأمر بيا عميو كسمـ أنفذىا كحيا فأنفذىا، 
 .2حتى يقر عمييا أك ينيى عنيا عمى القكؿ بجكاز االجتياد لو"

كما استدؿ عمى كقكع االجتياد في غير األحكاـ العممية بقصة مكسى كسبؽ إفاقتو      
جو سبؽ مكسى كقيامو يـك القيامة، فقاؿ>" تكقؼ النبي صمى ا عميو كسمـ في تعييف ك 

باإلفاقة مع تطرؽ االحتماؿ إليو دليؿ عمى أنو يجكز التكمـ باالجتياد في غير األحكاـ 
المعمكؿ بيا في مصالح الدنيا كنظاميا مف أمكر اآلخرة كما كاالىا، كقد صرح عمماؤنا 

 .3بأف االجتياد إنما يككف في أحكاـ العمؿ كىذا نص في الرد عمييـ"
إف ابف العربي يرل نظرة أكسع لمجاؿ االجتياد فيك يصرح بأف كؿ ما كاف فيو      

التعميؿ جاز فيو االجتياد، قاؿ>" كلكف فرض المجتيد إذا جاء حكـ كعرضت نازلة أف 
يمحظ سبيؿ التعميؿ كيدخميا في محؾ السبر كالتقسيـ فإف انقدح لو معنى مخيؿ أك ظير 

                                                           
 .277ص 6ػ المكافقات، الشاطبي، ج1
 .509ص  2ػ عارضة األحكذم، ابف العربي، ج2
 .245، ص24ػ المصدر نفسو، ج3
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أف يجعمو مناط حكمو كيشد عميو نطاؽ عممو، فإف أبيمت لو المع مف تعميؿ فينبغي لو 
 .1الطريؽ كلـ يتضح لو سبيؿ كال اتفؽ ترؾ الحكـ بحالو كتحقؽ عدـ نظرائو كأشكالو"

كقاؿ>" كفي ىذا الحديث دليؿ عمى أصؿ عظيـ مف أصكؿ الفقو كىك القكؿ في      
 عميو كسمـ مع أصحابو في الديف بالقياس كاالجتياد، أال ترل إلى مشاكرة النبي صمى ا

نما أراد أف يأخذ فيو ما عند  األذاف كلـ ينتظر في ذلؾ كحيا مف الميكال طمب منو بيانا، كا 
 .2أصحابو مف رأم يستنبطكنو مف أصكؿ الشريعة "

أما ما كانت داللتو ظنية فيذا أحرل أف يككف محبل لمنظر كاالجتياد، قاؿ>" كأما      
 .3ـ كفيو يقع التقسيـ كالتفصيؿ كعميو يدؿ الدليؿ"المضنكف ففيو يككف الكبل

ىذه ىي إذف تصكرات اإلماـ ابف العربي الدقيقة لمجاؿ االجتياد، كىي تدؿ عمى      
 سعة إدراكو كفيمو لنصكص الشريعة كحسف تعاممو معيا بما يتكافؽ كركح التشريع .

 يفالفرع الرابع: شركط المجتيد كمكانة ابف العربي بيف المجتيد
 أكال: شركط المجتيد

لقد عد اإلماـ الشاطبي العمـ بمقاصد الشريعة مف شركط االجتياد، كجعمو أساس      
العممية االجتيادية فقاؿ>" إنما تحصؿ درجة االجتياد لمف اتصؼ بكصفيف أحدىما>فيـ 

 .4مقاصد الشريعة عمى كماليا، كالثاني> التمكف مف االستنباط بناء عمى فيمو فييا"
كاإلماـ السبكي اشترط في المجتيد شركطا ثبلثة فقاؿ>"كاعمـ أف كماؿ رتبة االجتياد      

تتكقؼ عمى ثبلثة أشياء...، الثالث>أف يككف لو مف الممارسة كالتتبع لمقاصد الشريعة ما 
 .5يكسبو قكة يفيـ منيا مراد الشرع مف ذلؾ"

أنحاء، فقاؿ في النحك أما ابف عاشكر فقد قسـ تصرفات المجتيديف إلى خمسة      
الخامس>" تمقي بعض أحكاـ الشريعة الثابتة عنده تمقي مف لـ يعرؼ عمؿ أحكاميا كال 
حكمة الشريعة في تشريعيا، فعمى المجتيد في ىذا النكع إذا عجز عف إدراؾ حكمة 

                                                           
 .505ػ المحصكؿ، ابف العربي، ص1
 .6;2ص 2ػ القبس، ابف العربي، ج2
 .505المحصكؿ، ابف العربي، ص ػ3
 .206ص 6ػ المكافقات، الشاطبي، ج4
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الشارع في حكـ مف األحكاـ أف يتيـ نفسو بالقصكر كيستضعؼ عممو في جنب سعة 
، ككؿ ما كرد عميو في شرع ا مما يصادـ الرأم فإنو حؽ يتبيف عمى الشريعة ككماليا

التدريج حتى يظير فساد ذلؾ الرأم، ألف الشرع حؽ كالحؽ ال يختمؼ في نفسو، كحاجة 
المجتيد في ىذا النكع إلى مقاصد الشريعة أنو بمقدار ما يتحصؿ مف مقاصد الشريعة 

 .1و ىذا النكع التعبدم"كيستكثر مما حصؿ في عممو منيا يقؿ بيف يدي
كليذا بيف ابف العربي أف اجتيادات المجتيديف ليست كميا متساكية، بؿ فييا ما ال     

ف آراء المجتيديف في أحكاـ الديف ليست عمى  يمكف أف يتكافؽ كركح الشريعة قاؿ>" كا 
ف قبمتو  ف ما ال يكافؽ الشرع المنقكؿ مطركح كا  ظكاىر سكانح النصائح كفكاتح المناىج، كا 

 .2العقكؿ، ثـ إف أحكاـ ا تعالى في الكقائع تفكت الحد كتتجاكز المراد"
كعند النظر في اجتيادات ابف العربي كاختياراتو الفقيية نجد أف كثيرا منيا إنما بناىا      

عمى مقاصد الشريعة اإلسبلمية قبؿ تنزيميا عمى الكاقع، منبيا عمى ضركرة إعماؿ 
كالقرائف المعينة عمى تفيـ النص معتبرا ذلؾ مف أصكؿ الشريعة، العبلمات كاألمارات 

قاؿ>" كالكجو الثالث> يتحرل كيجتيد ألف االجتياد كالتعكيمعمى العبلمات كاألمارات أصؿ 
الشريعة في المشكبلت، كىك المفزع في األمر كالنيي كالحبلؿ كالحراـ، فمسألتنا بذلؾ 

فبل معنى لو ألنو سكاء كثرت الشبيات في أكلى، كأما مف فرؽ بيف القمة كالكثرة 
المشكبلت أك قمت فإنما المعكؿ فييا عمى الدالالت كاألمارات إال أف يخرج األمر عف حد 

 .3الحصر فيسقط التكميؼ"
كىكذا فإف ابف العربي كاف يعمؿ مقاصد الشريعة كأىدافيا في اجتياده الفقيي، بؿ      

 اط ما يتبلءـ كصحيح المنقكؿ كصريح المعقكؿ.كيدعكا إلى ضركرة إعماليا قصد استنب
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 ثانيا: مكانة ابف العربي بيف المجتيديف
كعند النظر في ىذه المراتب نجد أف ابف العربي كىك العارؼ بأصكؿ المذىب،      

المتمكف مف الترجيح بيف األقكاؿ كالكجكه، صاحب االجتيادات كالترجيحات الفقيية 
مـ أنو أىؿ ألف يككف ضمف رتبة األئمة المجتيديف المنتسبيف، الكثيرة، يتبيف لي كا أع

فيك حقيقة متقيد بأصكؿ اإلماـ مالؾ كمنيجو، ممتـز بو في التخريج، لكنو حر في 
استنطاؽ األصكؿ كالقكاعد أثناء عرضو لممسائؿ كتقرير أحكاميا، كمما يعضد ىذا القكؿ 

ديف باالختيار كأتصرؼ في األصكؿ ما قالو في نفسو>" كىؿ أنا إال ناظر مف النظار أ
 ، 1بمقتضى الدليؿ"

كما كصؼ نفسو بأنو مف المجتيديف كأنو ممتـز بما أداه إليو اجتياده، فقاؿ>" كقد آف      
، كقاؿ في مسألة أخرل>" كقد كنت في كاليتي 2تحديد النظر فييا كما يمـز كؿ مجتيد"

ي تفريع مذىب مالؾ عمى أحػد القكليف ، كقاؿ>" نحف نقكؿ ذلؾ ف3أجمد ثمانيف باالجتياد"
في التزاـ المذىب بالتخريج ال عمى أنيا فتكل نازلة تعمؿ عمييا المسائؿ حتى إذا جاء 

 . 4سائؿ عرضت المسألة عمى الدليؿ األصؿ ال عمى التخريج المذىبي"
ماء كمما يؤكد لنا أف اإلماـ ابف العربي مف المجتيديف المنتسبيف ثناء عدد مف العم     

، كجبلؿ 5عميو ككصفيـ إياه بالمجتيد المطمؽ المنتسب األستاذ أبك إسحاؽ اإلسفراييني
الديف السيكطي، ككلي ا الدىمكم، أما الحجكم فاعتبر أف  كتابو أحكاـ القرآف مف الكتب 

 المعينة عمى االجتياد لتضمنو خمسمائة آية مف األحكاـ.
كلتأكيد بمكغو مرتبة المجتيد المنتسب ىك الكـ اليائؿ مف العمماء الذيف أخذكا عنو      

كنقمكا اجتياداتو الفقيية مف جميع أصحاب المذاىب الفقيية، مما يدؿ عمى عمك كعبو في 
                                                           

 .96ص 4ػ العكاصـ مف القكاصـ، ابف العربي، ج1
 .;97ص 4حكاـ القرآف، ابف العربي، جػ أ2
 .445ص 8ػ عارضة األحكذم، ابف العربي، ج3
 .2424ص 5ػ أحكاـ القرآف، ابف العربي، ج4
ػ االسفراييني> ىك إبراىيـ بف محمد بف إبراىيـ بف ميراف أبك إسحاؽ االسفراييني، الممقب باألستاذ، فقيو كأصكلي 5

، طبقات :4ص 2ىػ، أنظر> كفيات األعياف، ج:62المذىب الشافعي، تكفي عاـ كمتكمـ، كأحد األئمة المجتيديف في 
 ، كغيرىا.576ص 29، سير أعبلـ النببلء، ج222ص 5الشافعية لمسبكي، ج
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، 4، كابف الحاج3، كالقرطبي2، كالقرافي، كابف جزم1االجتياد، كمف ىؤالء تمميذه ابف الفرس
كالشاطبي ، كغيرىـ مف عمماء المذىب المالكي، أما مف خارج المذىب فقد  كابف رشد،

 ، كالزركشي، كالسيكطي، كغيرىـ.5نقؿ عنو ابف القيـ، كالنككم، كابف حجر
 المطمب الثاني: أسس االجتياد المقاصدم عند ابف العربي

مية إذا كاف المراد باالجتياد المقاصدم ىك استحضار مقاصد الشريعة اإلسبل     
كاعتبارىا في كؿ ما يقدره الفقيو أك يفسره، فيك بذلؾ لو ارتباط أصيؿ بفيـ النصكص 
كالكقائع، بكساطة األدكات التي تمكف مف دراسة البكاطف كالظكاىر كفؽ رؤل تشريعية تقكـ 
عمى أسس معرفية كضكابط عقمية محكمة، تعنى بالعقؿ كتقيـ لمنظر برىانا، كتربط النص 

 . ية التي أرشد إلييا التدبر كالتأمؿ كالتحرمبضكابطو المصمح
كمف األصكؿ التي قاـ عمييا االجتياد المقاصدم في المدرسة األندلسية، كمثمت      

 دعائـ قكية في بناء االجتياد المقاصدم الرصيف> المصمحة كاالستحساف كسد الذرائع.

                                                           
ػ ابف الفرس> ىكعبد المنعـ بف محمد بف عبد الرحيـ بف محمد المخزكمي، مف أىؿ غرناطة، المعركؼ بابف الفرس، 1

عمى الكثير منيـ ابف العربي، ككاف أعمـ أىؿ األندلس بمذىب مالؾ في زمانو، مف  محدث كفقيو كأصكلي، تتممذ
، سير 270ص 2، شجرة النكر الزكية، ج524ىػ، أنظر> الديباج المذىب، ص;;7مصنفاتو> أحكاـ القرآف، تكفي عاـ 

 ، كغيرىا. 5:ص 25أعبلـ النببلء، ج
م الكمبي الغرناطي، الفقيو الحافظ، كاألصكلي المحدث، ػ ابف جزم> ىك محمد بف أحمد بف محمد بف أحمد بف جز 2

كالقارئ المفسر، لو كثير مف التآليؼ النافعة منيا> كسيمة المسمـ في تيذيب صحيح مسمـ، كاألقكاؿ السنية في الكممات 
لكائنة السنية، كالقكانيف الفقيية في تمخيص مذىب المالكية، كتقريب الكصكؿ إلى عمـ األصكؿ، تكفي شييدا يـك ا

، نيؿ 494ص 5، نفح الطيب، ج245ص 4، شجرة النكر، ج::5ىػ، أنظر> الديباج المذىب ص962بطريؼ عاـ 
 ، كغيرىا.:45االبتياج، ص

ػ القرطبي> ىك محمد بف أحمد بف أبي بكر بف فرح أبك عبد ا األنصارم األندلسي القرطبي، العالـ المفسر كالعارؼ 3
ة منيا> الجامع ألحكاـ القرآف، كىك مف أجؿ التفاسير كأعظميا نفعا، كالكتاب األسنى كالكرع، صاحب التصانيؼ البديع

ىػ، أنظر> الديباج 892في أسماء ا الحسنى، ككتاب التذكار في أفضؿ األذكار، كالتذكرة بأمكر األخرة، تكفي عاـ 
 . 9;2ص 2، شجرة النكر الزكية، ج608المذىب ص

أبك عبد ا العبدرم، المعركؼ بابف الحاج المغربي الفاسي، كاف فقييا عارفا بمذىب  ػ ابف الحاج> ىك محمد بف محمد4
مالؾ، كىك أحد العمماء المشيكريف بالزىد كالخير كالصبلح، لو مصنؼ في محاربة البدع كالمحدثات سماه" المدخؿ إلى 

د المنتحمة"، كىك كتاب حافؿ في بابو، تكفي تنمية األعماؿ بتحسيف النيات كالتنبيو عمى كثير مف البدع المحدثة كالعكائ
 ، ك. 2282، كشؼ الظنكف، ص:42ص 2، شجرة النكر، ج625ىػ، أنظر> الديباج المذىب، ص959عاـ 

ػ ابف حجر> ىك أحمد بف عمي بف محمكد بف حجر العسقبلني، الفقيو كالمحدث كالحافظ كالقاضي، الشافعي، لو 5
منيا> فتح البارم شرح صحيح البخارم، كاإلصابة في تمييز الصحابة، تيذيب مصنفات جميمة القدر عظيمة النفع 

 .86ص 2، درة الحجاؿ ج774ىػ، أنظر> طبقات الحفاظ، ص74:التيذيب، كنخبة الفكر، كغيرىا، تكفي عاـ 
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لقد عممنا بأف ابف العربي مف األئمة المجتيديف المنتسبيف لممذىب العامميف بقكاعد      
اإلماـ، إال أنو كثيرا ما يخرج باجتياداتو عف ما ىك مقرر في المذىب المالكي كىذا يدؿ 
عمى أنو اتخذ مسمكا اجتياديا مغايرا شيئا ما، كلذا سأتناكؿ في ىذا المبحث بعض أسس 

 قاصدم عنده مع عرض لبعض األمثمة الدالة عمى اجتياداتو تمؾ.االجتياد الم
 الفرع األكؿ: الجمع بيف القكاعد الكمية كاألدلة الجزئية 

عند تتبع ما سطره ابف العربي في كتبو نجد أنو يعتمد عمى تحكيـ القكاعد الكمية في 
صد التشريع استنباط األحكاـ خاصة عند تعارضيا، كىذا يعد مسمكا اجتياديا يحقؽ مقا

 تميز بو ابف العربي.
كىذا المسمؾ معناه أنو ال بد لممجتيد مف استحضار كميات الشرع كالمقاصد العامة      

عند نظره في الجزئيات كالفركع، أم أف المجتيد يقكـ أكال بالنظر في الدليؿ الجزئي مف 
بيف تمؾ الكميات  النص المتعمؽ بالمسألة، ثـ يربطو بتمؾ القكاعد العامة فيككف قد جمع

 كالجزئيات كربط الحكـ بيما معا. 
ف الناظر في اجتيادات ابف العربي كىك المتأثر بأصكؿ مالؾ كالمتشبع بيا، يرل       كا 

حقيقة كيؼ استطاع أف يؤسس ليذا المسمؾ االجتيادم حينما تناكؿ األدلة االجتيادية 
في اجتياداتو بما يتكافؽ كركح كالمصمحة كاالستحساف كالذرائع كالعرؼ، ككيؼ اعتمدىا 

 التشريع، األمر الذم جعؿ لنفسو خيارات فقيية كثيرة.
 أكال: مخالفة خبر الكاحد لمقكاعد الكمية

لقد أشار ابف العربي في غير ما مكضع بأف ىذه المسألة مف المسائؿ التي اختمففييا      
ف قكاعد الشرع ىؿ يجكز قكؿ اإلماـ مالؾ، كأنو إذا جاء خبر الكاحد معارضا لقاعدة م

 .1العمؿ بو
ككاف كمما عرض عميو األمر ذاتو أشار إلى اختبلؼ اإلماـ مالؾ كتردده في      

المسألة، فقد الحظ بأف اإلماـ يعمؿ الحديث مرة كيتركو مرة، فراح يقمب عف السبب مف 
ار إلى خبلؿ معالجتو لعدد مف المسائؿ المتشابية لينظر الباعث لو عمى ذلؾ، كلقد أش

                                                           
 .24:ص 4ػ القبس، ابف العربي، ج1
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السبب الذم جعؿ اإلماـ مالؾ يتعامؿ مع ىذه النصكص بيذه الطريقة حينما كقؼ عميو 
ف كاف كحده تركو"  .1فقاؿ>" أف الحديث إذا عضدتو قاعدة أخرل قاؿ بو، كا 

كعمى ىذا الضابط راح ابف العربي يبني اجتياده الفقيي المقاصدم المبني عمى ىذه      
 ت مع النظر في الجزئيات، كاألمثمة تبيف ذلؾ>القكاعد، بالجمع بيف الكميا

، قاؿ ابف العربي>" ىذا الباب مف األميات ػػػ ما جاء في مسألة كلكغ الكمب في اإلناء1
يجمع تفريقو كتكثر مسائمو مف الحديث المختمؼ فيو كما تضمف مف ألفاظو، كفيو عشر 

عمى أنو محؿ عرم  مسائؿ األكلى> النظر في الكمب ىؿ ىك طاىر أك نجس...كالدليؿ
عف النجاسة ىينا ذكر العدد فيو كخمط التراب معو كىذا يدؿ عمى أنو طاىر عبادة، فإف 
غسؿ النجاسة ال يككف فيو العدد، كال مدخؿ لمتراب عميو،... كقد قاؿ مالؾ يؤكؿ صيده 

  :﴿فكيؼ يكره لعابو، كىذا االستدالؿ بكتاب ا فإف ا تعالى قاؿ

           

        

          ﴾2 كلـ يأمر ،
 .3بغسؿ ما أصاب لعابو مف الصيد، كىذا بيف جدا"

، مف المسائؿ التي رأل أنيا مخالفة ػػػ ما جاء في مسألة النيابة في أداء العبادات2
عف المكمؼ، فيك يرل بأنو األحؽ بالقياـ بيا كحده لمقكاعد العامة النيابة في أداء العبادات 

دكف غيره، ألنيا مسألة تعبدية متعمقة بالذمة، مف ذلؾ ما أكرده في الرد عمى القائميف 
بجكاز اإلنابة، قاؿ>" كىذه مسألة تصعب عمى الشاذيف إذا صدمتيـ ىذه الظكاىر، كتسيؿ 

ميكـ السبيؿ كيكضح لكـ عف عمى العالميف كخذكا فييا كفي أمثاليا دستكرا يسيؿ ع
، قمنا> 4الدليمكما قاؿ النبي صمى ا عميو كسمـ>) مف مات كعميو صكـ صاـ عنو كليو(

ال يخمك ىذا الميت أف يككف قدر عمى الصـك كتركو، أك لـ يقدر قط عميو، فإف لـ يقدر 

                                                           
 .96ص  5ػ المسالؾ، ابف العربي، ج1
 .6ػ سكرة المائدة، اآلية رقـ2
 .255ص 2ارضة األحكذم، ابف العربي، جػ ع3
، حديث رقـ 4 ، باب مف مات كعميو صـك ، كمسمـ كتاب الصياـ، باب، 2:28ػ الحديث أخرجو البخارم كتاب الصـك

 .57;2قضاء الصياـ عف الميت، حديث رقـ 
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ف قدر عميو كتركو مختارا فكيؼ تشتغؿ بو ذمة كليو،  كقد عميو لـ يجب عميو شيء، كا 
         قاؿ ا تعالى>﴿ 

          ﴾1 ، كقاؿ
، كىاتاف اآليتاف محكمتاف عامتاف       ﴾2 ﴿تعالى>

غير مخصكصتيف، ركف في الديف، كأصؿ لمعالميف كأـ مف أميات الكتاب المبيف، إلييا 
ترد البنات كبيا يستنار في المشكبلت، كقد عارضت ىذه األحاديث ظاىرىا كباطنيا فكاف 

 .3كؿ كاجبا في النظر"جعؿ القرآف أما كالحديث بنتا يتنا
، فقد اختمؼ قكؿ ابف العربي مع قكؿ أئمة المذىب ػػػ ما جاء في مسألة خيار المجمس3

في رده لخيار المجمس، فقاؿ>" كقد ميدنا في مسائؿ الخبلؼ تأكيبلت ىذا الحديث 
كحققناىا مف ثمانية أكجو، منيا قكؿ مالؾ فيو> كليس عندنا في ىذا الحديث حد معركؼ 

أمر معمكؿ بو، إشارة إلى أف المجمس مجيكؿ المدة، كلك شرط الخيار مدة مجيكلة كال 
لبطؿ إجماعا، فكيؼ يثبت حكـ بالشرع بما ال يجكز شرطا في الشرع، كىذا شيء ال 
يتفطف إليو إال مثؿ مالؾ، فظف الجياؿ المتكسمكف بالعمـ مف أصحابنا أـ مالكا إنما تعمؽ 

 .4باكة"فيو بعمؿ أىؿ المدينة كىذه غ
نما       ثـ بيف بأف مالكا لـ يترؾ العمؿ بالحديث ألجؿ مخالفتو عمؿ أىؿ المدينة، كا 

لغرض آخر ىك الجيالة التي يتكقؼ عمييا صحة انعقاد البيع، كىذا مف الغرر المنيي 
عنو شرعا، كقد بينو في القكاعد العشر التي تسرم عمييا المعامبلت، ثـ أف ىذا فيـ 

قديره لممجمس، فقاؿ>" كىذه جيالة يقؼ عمييا انعقاد البيع فيصير مف خاص بابف عمر كت
بيع المنابذة كالمبلمسة، كىذه الصفة مقطكع بفسادىا في العقد فبل يتردد الحديث كلـ 
ف كاف فسره ابف عمر ركاية بفعمو كقيامو عف المجمس ليجب  ، كا  يتحصؿ المراد منو مفيـك

فيو فيدخؿ تحت النيي عف الغرر عمكما كتحت النيي  لو البيع فإف فسره بما يبيف الجيالة
عف المبلمسة كالمنابذة تنبييا...كاصؿ الترجيح الذم ىك معضمة الكصكؿ أف يقـك 

                                                           
 .9ـ سورة الزمر، اآلية رقم 1
 .9ػ سكرة الزمر، اآلية رقـ 2
 .724ص 4ػ القبس، ابف العربي، ج3
 .66:ص 4ػ المصدر نفسو، ج4
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المقطكع بو عمى المضنكف كاألكثر ركاية عمى األقؿ، فيذا الذم قصد مالؾ مما ال يدركو 
 .1غير مدافع في ذلؾ"إال مثمو كال يتفطف لو أحد قبمو كال بعده، كىك إماـ األمة 

 ثانيا: تقديـ القياس كالمعاني عمى أخبار اآلحاد
لقد اعتبر ابف العربي القياس مف أصكؿ الديف كأكد مقالتو في مكاطف عدة مف كتبو،      

فقاؿ>" كدؿ ذلؾ عمى أف القياس أصؿ في الديف أال ترل إلى عثماف كأصحابو لجأكا إلى 
أف قصة براءة شبيية بقصة األنفاؿ فألحقكىا بيا، فإذا قياس الشبو عند عدـ النص، كرأكا 

 .2كاف ا قد بيف دخكؿ القياس في تأليؼ القرآف فما ظنؾ بسائر األحكاـ"
فابف العربي يصرح بأنو مف دعاة القياس كالمعتبريف لو في عممية االستنباط، بؿ      

يؼ، فقاؿ>" السادسة كاف يرجح بو عند التعارض، مثؿ ما كرد عنو في مسألة قتؿ العس
العسفاء، كىـ األجراء كالفبلحكف ككؿ مف ىؤالء حشكة، كقد اختمؼ فييـ، كالصحيح عندم 
قتميـ، ألنيـ إف لـ يقاتمكا فيـ ردء لممقاتميف، كقد اتفؽ أكثر العمماء عمى أف الردء يحكـ 

جكب قتمو فيو بحكـ المقاتؿ كخالفيـ أبك حنيفة، كقد ميدنا الدليؿ في المسألة ككضحنا ك 
، فأنت ترل بأنو رجح القكؿ بقتؿ العسيؼ الشتراكو مع 3في مسائؿ الخبلؼ بما فيو غنية"

 الردء في عمة كاحدة، كىك ترجيح بالقياس.
لكف ابف العربي بنى اجتياداتو الفقيية عمى القياس بشكؿ أعـ، كذلؾ حينما أيد      

متضمنا لمحكمة كما نص عمى  مذىب إمامو في تقديـ القياس عمى خبر الكاحد باعتباره
ذلؾ اإلماـ القرافي بقكلو>" كىك ػ أم القياس ػ مقدـ عمى خبر الكاحد عند مالؾ رحمو ا، 

 .4ألف الخبر إنما كرد لتحصيؿ الحكـ، كالقياس متضمف لمحكمة فيقدـ عمى الخبر"
تضمنو كيؤكد حجية تقديـ القياس عمى الخبر فيقكؿ>" أنو مكافؽ لمقكاعد مف جية      

لتحصيؿ المصالح أك درء المفاسد، كالخبر المخالؼ لو يمنع مف ذلؾ فيقدـ المكافؽ 
 . 5لمقكاعد عمى المخالؼ ليا"

                                                           
 .8ص 8ػ عارضة األحكذم، ابف العربي، ج1
 .5;:ص 4ػ أحكاـ القرآف، ابف العربي، ج2
 .206ص 2ػ المصدر نفسو، ج3
 .278ص 4ػ شرح التنقيح، القرافي، ج4
 .278ص 4ػ المصدر نفسو، ج5
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أما ابف العربي فقد ذىب مذىبا آخر في ذلؾ، حيث نظر إلى درجة الخبر مف جية      
ء خبر الكاحد كالقياس مف جية ثانية فيقدـ األقكل المكافؽ لؤلدلة القطعية، فقاؿ>" إذا جا

معارضا لقاعدة مف قكاعد الشرع ىؿ يجكز العمؿ بو؟، كالذم عميو المعكؿ أف الحديث إف 
ف كاف كحده تركو"  .1عضدتو قاعدة أخرل قاؿ بو، كا 

كىذا الذم اختاره ابف العربي ىك ذاتو الذم ذىب إليو الشاطبي ككضحو في مكافقاتو      
، 2ال يشيد لو أصؿ قطعي مردكد ببل إشكاؿ"حينما قاؿ>" الظني المعارض ألصؿ قطعي ك 

 كذلؾ لمخالفتو القكاعد العامة لمشريعة كأصكليا.
كمف االجتيادات الفقيية التي بناىا عمى اعتبار القياس كتقديمو عمى خبر الكاحد      

 نذكر ما يمي>
، قاؿ>" كقكليـ إف ىذا الخبر يخالؼ األصكؿ ال يصمح، ػػػ ما جاء في مسألة المصراة1

ألف الخبر أصؿ بنفسو، فإنما يخالفو خبر مثمو، فأما قياس فبل يمتفت إلى خبلفو، ألنو 
 .3خبلؼ فرع األصؿ، فبل يعترض الفرع عمى أصؿ"

 ثالثا: تخصيص العاـ بالمصمحة كالحكمة
كمما امتاز بو فقيو االجتيادم أيضا ىك تخصيصو العمكـ ألجؿ المصمحة أك      

إلماـ مالؾ رحمو ا، كلذا رأينا أنو كثيرا ما يفسر بو تمؾ الحكمة، متماشيا مع مذىب ا
االجتيادات الفقيية التي كاف ىذا المبدأ االجتيادم أحد أساسياتو، قاؿ>" كلـ يفيـ الشريعة 

 ، كمف األمثمة الدالة عمى ذلؾ ما يمي>4مف لـ يحكـ بالمصمحة كال رأل تخصيص العمة"
ىؿ يعتبر فييا الكزف أـ العد، قاؿ>" إذا ثبت ىذا فإف ، ك ػػػ ما جاء في مسألة زكاة العيف1

النبي صمى ا عميو كسمـ عمؽ الزكاة في العيف بالكرؽ، فإذا اتفؽ الناس عمى جرييا 
عددا ىؿ تتعمؽ الزكاة بيا فيو  كال يعتبر الكزف أـ ال بد مف الكزف؟، فقاؿ عامة الفقياء ال 

قط الكزف إال أف يككف النقصاف يسيرا كالحبة بد مف الكزف، كقاؿ مالؾ> يعتبر العدد كيس
                                                           

 .24:ص 4ػ القبس، ابف العربي، ج1
 .29ص 5ػ المكافقات، الشاطبي، ج2
 .7:ص 7ألحكذم، ابف العربي، جػ عارضة ا3
 .7;2ص 4ػ أحكاـ القرآف، ابف العربي، ج4
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في الدينار أك الحبتيف، قاؿ في كتاب محمد أك الثبلث، كىذا ينبني عمى األصؿ، كىك أف 
أنيما يقدماف عمى القياس كالمصمحة ىؿ يقدماف عمى العمـك أـ ال؟، كمذىب مالؾ 

 .1الدينار لمفقير" ، ككذلؾ قاؿ عامة الفقياء فيمـز الغني أداء الزكاة مف ىذاالعمكـ
، قاؿ>" كلمالؾ في الشريفة رأم خصص بو اآلية ما جاء في إرضاع المرأة الشريفة ػػػ2

 .2فقاؿ> أنيا ال ترضع إذا كانت شريفة، كىذا مف باب المصمحة"
كقاؿ>" معضمة، قاؿ مالؾ كؿ أـ يمزميا إرضاع كلدىا بما أخبر ا تعالى مف حكـ      

الشريعة فييا إال أف مالكا دكف فقياء األمصار استثنى الحسيبة فقاؿ> ال يمزميا إرضاعو 
فأخرجيا مف اآلية كخصيا بأصؿ مف أصكؿ الفقو كىك العمؿ بالمصمحة كىذا فف لـ 

قناه في أصكؿ الفقو، كاألصؿ البديع فيو ىك أف ىذا أمر كاف يتفطف لو مالكي، كقد حق
في الجاىمية في ذكم الحسب كجاء اإلسبلـ عميو فمـ يغيره، كتمادل ذكك الثركة كاألحساب 
لى زماننا  عمى تفريغ األميات لممتعة بدفع الرضعاء إلى المراضع إلى زمانو، فقاؿ لو كا 

 .3فحققناه شرعا"
، فقد قرر بأف الجماعة تقتؿ بالكاحد حفاظا ؿ الجماعة بالكاحدػػػػ ما جاء عنو في قت3

عمى األنفس مف االعتداء كالتمؼ، فقاؿ في تفسيره لقكلو تعالى>﴿ 





﴾4 مخصص ، ىذا العمـك
راقة الدماء،  بالحكمة التي مف أجميا كتب القصاص، كىي صيانة األنفس عف القتؿ كا 

بطاؿ ىذه  كىذه الحكمة يجب أف تراعى في جميع أصناؼ القتؿ فرديا كاف أك جماعيا، كا 
التخصيص الحكمة يترتب عميو التذرع إلى سفؾ الدماء عف طريؽ القتؿ الجماعي، فتعيف 

 .  5"بالحكمة ردعا لألعداء كحسما لمداء

                                                           
 .;67ص 4ػ القبس، ابف العربي، ج1
 .458ص 2ػ أحكاـ القرآف، ابف العربي، ج2
 ;45ص 2ػ المصدر نفسو، ج3
 .67ػ سكرة المائدة، اآلية رقـ 4
 .849ص 4ػ أحكاـ القرآف، ابف العربي، ج5
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كىناؾ العديد مف المسائؿ التي خصص فييا عمـك النص بالمصالح كالقكاعد العامة،      
منبيا عمى أنو مذىب اإلماـ مالؾ الذم التزمو كبنى عميو عممو االجتيادم، ىذا التأصيؿ 
ليذه المنيجية أم تخصيص العمكـ بالقياس ىك عمؿ مصمحي كظفو ابف العربي في 

رجيح فيما بينيا عند التعارض، ألنو يعتبر بأف المصمحة أصؿ في اجتياداتو الفقيية كالت
 االستنباط الفقيي.

 الفرع الثاني: تقييد تصرفات المكمفيف في الحقكؽ
مف بيف المسالؾ االجتيادية التي بنى عمييا اإلماـ اختياراتو الفقيية أيضا نظرتو       

ككف مف حقكؽ، كىذا يرجع في إلىما يتعمؽ بتصرفات المكمفيف كبصفة خاصة عمى ما يمم
األصؿ إلى اعتبار القكاعد العامة كارتباطيا باألدلة الجزئية، ذلؾ ألف التصرفات كالعقكد 
المعارضة لمقصكد الشرع باطمة كيجب فسخيا أك تصحيحيا حتى ال يككف ىناؾ ضرر 

إف ابف بأم طرؼ مف األطراؼ، كألف المقصد العاـ لمشريعة إقامة العدؿ كمنع الظمـ، لذا ف
العربي راعى ىذا األمر كأعممو في كثير مف اجتياداتو الفقيية خاصة التي تمؾ التي 
ف أدل إلى تقييد المكمؼ في  يككف فييا دفع الضرر أك التقميؿ منو أمرا كاجبا حتى كا 

 التصرؼ في حقو، كمف األمثمة عمى ذلؾ>
قصد بالرجعة إصبلح  ، قاؿ>" المعنى إفػػػ ما جاء في تقييد تصرؼ الزكج في الرجعة1

زالة الكحشة بينيما ال عمى كجو اإلضرار كالقطع بيا عمى الخبلص مف ربقة  حالو كا 
ال لـ تحؿ لو، كلما كاف ىذا أمرا باطنا جعؿ ا تعالى الثبلث  النكاح فذلؾ لو حبلؿ، كا 

 .1عمما عميو، كلك تحققنا نحف ذلؾ المقصد منو لطمقنا عميو"
، قاؿ>" إذا أراد األب أف ترضع االبف رؼ األـ بما ال يضر كلدىاػػػ ما جاء في تقييد تص2

غير األـ كىي في العصمة لتتفرغ لو جاز ذلؾ كلـ يجز ليا أف تختص بو إذا كاف يقبؿ 
غيرىا، لما في ذلؾ مف اإلضرار باألب، بؿ لما في ذلؾ مف غياؿ االبف، فاجتماع 

 .2الفائدتيف يكجب عمى األـ إسبلـ الكلد إلى غيرىا"

                                                           
 .442ص 2ج ػ أحكاـ القرآف، ابف العربي،1
 .458ص 2ػ المصدر نفسو، ج2
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، قاؿ>" كاف أشياخنا قد اختمفكا عف ػػػ ما جاء في تقييد تصرؼ الشفعاء في القسمة3
مالؾ في قسمة المتركؾ عمى الفرائض إذا كاف فيو تغيير عف حالو كالحماـ كالدار التي 

 تبطؿ منافعيا بإبراز أقؿ السياـ منيا، فكاف ابف كنانة يرل ذلؾ لقكلو تعالى>﴿ 

         

        ﴾1 كقد نفى ا ،
، كأكد النبي صمى ا عميو   ﴾2حانو>﴿ سبحانو كتعالى المضارة بقكلو سب

كسمـ ذلؾ بقكلو>"ال ضرر كال ضرار"، كاألظير سقكط القسمة فيما يبطؿ المنفعة كينقض 
 .3القسمة"

، قاؿ>" اختمؼ عمماؤنا فييا ػ ما جاء في تقييد تصرؼ مريض المكت بما يضر الكرثة4
منحضر عند المكت عف الترغيب لو بالكصية حتى عمى أربعة أقكاؿ> األكؿ> أنو نيي ل

يخرج إلى اإلسراؼ المضر بالكرثة، الثاني> أنو نيي لمميت عف اإلعطاء في الكصية 
لممساكيف كالضعفاء، الثالث> أنو نيي لمف حضر عند الميت عف ترغيبو في الزيادة عمى 

ليـ كأكليائيـ، فذكركا الثمث، الرابع> أف اآلية راجعة إلى ما سبؽ مف ذكر اليتامى كأمكا
 بالنظر في مصمحتيـ كالعمؿ بما كاف يرضييـ أف يعمؿ مع ذرياتيـ الضعفاء ككرثتيـ.

كالصحيح أف اآلية عامة في كؿ ضرر يعكد عمييـ بأم كجو كاف عمى ذرية المتكمـ      
 .4فبل يقكؿ إال ما يرد أف يقاؿ فيو كلو"

 الفرع الثالث: اعتبار المآالت كتقديرىا
اعتبار مآالت األفعاؿ مف أىـ أدكات االجتياد، ذلؾ أف المجتيد عندما يريد أف      

يحكـ أك يفتي في نازلة أك قضية عميو أف يقدر مآؿ الفعؿ حتى يمكف لو تنزيؿ الحكـ 
ال لـ  عمى كجو الصكاب، فالمجتيد ليس لو فقط إصدار الحكـ بؿ عميو أف يمحظ آثاره كا 

ا ما أشار إليو الشاطبي بقكلو>" النظر في مآالت األفعاؿ يكف مجتيدا حقا، كلعؿ ىذ
معتبر مقصكد لمشارع كانت األفعاؿ مكافقة أك مخالفة، كذلؾ أف المجتيد ال يحكـ عمى 

                                                           
 .9ػ سكرة النساء اآلية رقـ 1
 .25ػ سكرة النساء اآلية رقـ 2
 :57ص 2ػ أحكاـ القرآف، ابف العربي، ج3
 .;57ص 2ػ المصدر السابؽ، ج4



 أبي بكر ابف العربي الفكر المقاصدم عند اإلماـ

 

210 
 

فعؿ مف األفعاؿ الصادرة مف المكمفيف باإلقداـ أك اإلحجاـ إال بعد نظره إلى ما يؤكؿ إليو 
تجمب أك لمفسدة تدرأ، كلكف لو مآؿ عمى ذلؾ الفعؿ فقد يككف مشركعا لمصمحة فيو تس

خبلؼ ما قصد منو، كقد يككف غير مشركع لمفسدة تنشأ عنو أك مصمحة تندفع بو، كلكف 
لو مآؿ عمى خبلؼ ذلؾ، كىك مجاؿ لممجتيد صعب المكرد، إال أنو عذب المذاؽ جار 

 .1عمى مقاصد الشريعة"
يجعؿ المجتيد ليس كقافا عند حد  فاالجتياد بمثؿ ىذا النكع مف الطرؽ االجتيادية     

نما يكسبو رؤية خاصة لمنص مع تطمع كدراية بما تكنو نفس المكمؼ كما تنطكم  النص كا 
عميو مف خفايا كبكاعث ألفعاليا الباطنة ال يمكف تحديدىا في جميع الحاالت، لكف يمكف 

معرفة المجتيد مراعاتيا بالنظر إلى البكاعث كالقصكد الدافعة إلييا،كليذا جعؿ الشاطبي 
بحاؿ المكمؼ نكعا مف االجتياد الخاص في تحقيؽ المناط، قاؿ>" فصاحب ىذا التحقيؽ 
الخاص ىك الذم رزؽ نكرا يعرؼ بو النفكس كمرامييا، كتفاكت إدراكيا كقكة تحمميا 
لمتكاليؼ، كصبرىا عمى حمؿ أعبائيا أك ضعفيا، كيعرؼ التفاتيا إلى الحظكظ العاجمة أك 

ا، فيك يحمؿ عمى كؿ نفس مف أحكاـ النصكص ما يميؽ بيا، بناء عمى أف عدـ التفاتي
 . 2ذلؾ ىك المقصكد الشرعي في تمقي التكاليؼ"

إف ابف العربي قد أعمؿ ىذا المسمؾ االجتيادم في اجتياداتو الفقيية، كدعا إلى      
 .3ؿ"ضركرة النظر فييا فقاؿ>" الفائدة الرابعة عشر> ترقب العكاقب كاعتبار المآ

كقاؿ أيضا>" أفاد ىذا الحديث فائدة عظيمة كىي أف المعاصي تكقؼ المغفرة ال      
تبطميا، كأفادأيضا عظـ المجاىرة في المعاصي حتى تنفع األعماؿ الصالحة معيا في 

، كيتجمى ذلؾ في تمؾ القكاعد التي كظفيا لبناء 4الحاؿ حتى تقع المقابمة في المآؿ"
 االستحساف كسد الذرائع كمنع الحيؿ، كمسائؿ المباح.األحكاـ عمييا، كقاعدة 

 
                                                           

 .7;2ص 6ػ المكافقات، الشاطبي، ج1
 .:;ص 6ػ المصدر نفسو، ج2
 .462ص 6ػ القبس، ابف العربي، ج3
 .482ص 6نفسو، جػ المصدر 4
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 أكال: االستحساف 
لقد عد اإلماـ مالؾ رحمو ا االستحساف تسعة أعشار العمـ، كىي مقكلة ليا       

مدلكليا الفقيي كالتشريعي، أم أف متعمؽ االستحساف يككف في القضايا المستجدة التي ال 
ؽ بيا اإلماـ مالؾ أقرانو مف جية التأصيؿ نص فييا، ككانت ىذه نظرة خاصة فا

 كاالستدالؿ الفقيي، كىك مف األدلة المرنة التي تكسب الشريعة الصبلحية كاالستمرارية.
، كىذا محصمو كاضح كىك 1كاالستحساف عند المالكية ىك>" العمؿ بأقكل الدليميف"     

قاعدة اقتضاه دليؿ شرعي العمؿ بالراجح مف األدلة، فيككف عبارة عف استثناء خاص مف 
 أقكل منو.

أم أنو ال يمكف العمؿ باالستحساف إال إذا كاف محققا لمقصد مف مقاصد الشريعة      
 العامة، كىي جمب المصالح كالمنافع كدفع المفاسد كالمضار، مندرجا تحت أصؿ عاـ.

 لذا فإف حقيقة ىذا المسمؾ االجتيادم ىي مبلحظة مقصد الشارع في تحصيؿ     
المصالح عمى الكجو الخاص ال الكؿ، بالنظر إلى المآؿ، قاؿ الشاطبي>" كحقيقتيا ترجع 
إلى اعتبار المآؿ في تحصيؿ المصالح أك درء المفاسد عمى الخصكص، حيث كاف 
الدليؿ العاـ يقتضي منع ذلؾ، ألنا لك بقينا مع أصؿ الدليؿ العاـ ألدل إلى رفع ما 

 .2فكاف الكاجب رعي ذلؾ المآؿ إلى أقصاه" اقتضاه ذلؾ الدليؿ مف المصمحة،
كابف العربي المتأثر بأصكؿ مالؾ رحمو ا أصؿ لو كاستدؿ عمى مشركعيتو عند      

      تفسيره لقكلو تعالى>﴿ 

            

           ﴾3 "<فقاؿ ،
حميؿ ا كتحريمو، كيجعمكنو كىذه اآلية رد عمى الكفرة الذيف يحممكف كيحرمكف مف غير ت

                                                           
. تحقيؽ> عبد المجيد التركي، دار الغرب اإلسبلمي، لبناف، 8:9ػ إحكاـ الفصكؿ في أحكاـ األصكؿ لمباجي، ص 1

 . 8:;2الطبعة األكلى 
 .409ص 6ػ المصدر السابؽ، ج2
 .97ػ سكرة آؿ عمراف، اآلية رقـ 3
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ذلؾ مف الشرع، كمف ىذا يخرج الرد عمى مف يحكـ باالستحساف مف غير دليؿ، كلست 
 .1أعمـ أحدا مف أىؿ القبمة قالو"

كقاؿ>" إف االستحساف يراه معتبرا في األحكاـ مالؾ كأبك حنيفة بخبلؼ الشافعي فإنو      
كالذم يستقرأ مف مذىبييما أنو يرجع إلى منكر لو جدا حتى قاؿ> مف استحسف فقد شرع، 

 .2العمؿ بأقكل الدليميف"
كلقد بيف سبب اختبلؼ األئمة في اعتماد االستحساف مف أصكؿ االستدالؿ، كأف      

مرد ذلؾ ىك قابمية القياس إلى التخصيص كعمتو إلى النقض، فقاؿ>" فيما يرياف معا 
 .3مة الشرع إذا ثبتت تخصيصا"تخصيص القياس كنقض العمة، كال يرل الشافعي لع

ليثبت الشاطبي بأف ما قاـ بو ابف العربي في تكجيو سبب الخبلؼ بيف األئمة في      
اعتبار االستحساف إنما ىك مف قبيؿ اعتبار المآالت فقاؿ>" كىذا الذم قاؿ ىك نظر في 

 .4مآالت األحكاـ مف غير اقتصار عمى مقتضى الدليؿ العاـ كالقياس العاـ"
لكف شرط قبكؿ العمؿ باالستحساف عند ابف العربي أف يككف بدليؿ، فإذا كاف مبنيا      

   عمى ىكل أك مصمحة غير معتبرة فبل يعتد بو، قاؿ>" قكلو تعالى>﴿ 

            

﴾5 ىذه اآلية رد عمى الكفرة الذيف يحممكف كيحرمكف مف غير تحميؿ ا ،
كتحريمو، كيجعمكف ذلؾ مف الشرع، كمف ىذا يخرج الرد عمى مف يحكـ باالستحساف مف 

 .6غير دليؿ، كلست أعمـ أحدا مف أىؿ القبمة قالو"
مفيـك االستحساف بخبلؼ التصكر الذم ذىب إف ابف العربي أعطى تصكرا جديدا ل     

إليو عمماء المالكية في تعريفيـ لبلستحساف حيث ضيقك مفيكمو الذم أشار إليو مالؾ 
رحمو ا، كحصركه في مصادر التشريع، لكف ابف العربي أعاد إليو مفيكمو الكاسع عندما 

حرج عف المكمفيف، كىك أدرؾ حقيقة مقالة إمامو فربطو بالمصالح كقكاعد التيسير كرفع ال
                                                           

 .499ص  2ػ أحكاـ القرآف، ابف العربي، ج1
 .590ص 4جػ االعتصاـ، الشاطبي، 2
 .977ص 4ػ أحكاـ القرآف، ابف العربي،  ج3
 .;40ص 6ػ المكافقات، الشاطبي، ج4
 .:9ػ سكرة آؿ عمراف، اآلية رقـ 5
 .507ص 2ػ أحكاـ القرآف، ابف العربي، ج6
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الذم فتح ىذا المسمؾ االجتيادم لمف بعده مف عمماء المالكية كالشاطبي الذم أعممو 
 كثيرا في مكافقاتو متخذا مف ابف العربي قدكة لو في ذلؾ. 

لقد أشار ابف العربي إلى بعض ما يميز االستحساف مف غيره ليؤكد بأنو حقا مسمؾ     
 مقاصد، كذلؾ مف جيتيف ىما>اجتيادم مبني عمى رعاية ال

> األمر الذم يككف بو االستحساف، فأشار إلى أف أم دليؿ يمكف أف يستحسف بو، أكال
سكاء كاف نصا ظاىرا أك قاعدة كمية، أك ما يككف بو رفع لمحرج كدفع لممشقة عمى 

 المكمؼ، كىك ىنا كسع في مستند دليؿ االستحساف.
ضاأشار إلى أف االستحساف إنما ىك إيثار مقتضى > مف جية المستحسف فيو، كىنا أيثانيا

 الدليؿ عمى طريؽ االستثناء كالترخص لمعارضة ما يعارض بو في بعض مقتضياتو.    
فأشار إلى أف ىناؾ فرؽ بينو كبيف القياس، لذا أراد بو الخركج مف ذلؾ المفيكـ      

لعامة كغيرىا مف الضيؽ إلى ما ىك أكسع مف ذلؾ فيشمؿ القياس كالعرؼ كالقكاعد ا
األدلة التي تككف مستندا لو، بما فيو تكسعة عمى المكمؼ في جميع مناحي الحياة، لذا 
نجد أحد المتأثريف بابف العربي كىك ابف رشد الحفيد يعرؼ االستحساف تعريفا مصمحيا 
مقاصديا بحتا فيقكؿ>" معنى االستحساف في أكثر األحياف ىك االلتفات إلى المصمحة 

 .1كالعدؿ"
 كمف اجتياداتو الفقيية التي بناىا اإلماـ ابف العربي عمى ىذا األصؿ نذكر ما يمي>     

     لقكلو تعالى>﴿  ػػػ ما أكرده عند تفسيره1

          

           

    ﴾2 قاؿ>" كمف العدؿ في صمحيـ أال يطالبكا بما جرل ،
بينيـ مف دـ كال ماؿ، فإنو تمؼ عمى تأكيؿ، كفي طمبيـ لو تنفير ليـ عف الصمح 
كاستشراء في البغي، كىذا أصؿ في المصمحة، كقد قاؿ لساف األمة> إف حكمة ا في 

                                                           
 .276ص 4ػ بداية المجتيد كنياية المقتصد، ابف رشد، ج1
 .;ػ سكرة الحجرات، اآلية رقـ 2
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إذ كانت أحكاـ قتاؿ التنزيؿ قد  قتاؿ الصحابة التعرؼ منيـ ألحكاـ قتاؿ أىؿ التأكيؿ،
 .1عرفت عمى لساف الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ كفعمو"

فالذم بينو ابف العربي ىنا ىك أخذه بالمصمحة كدليؿ عمى الحكـ كاعتباره دماء      
كأمكاؿ المقتتميف تمؼ، كذلؾ رعاية لمقصد أعـ كىك تحقيؽ العدؿ بالصمح بيف 

شرعا نظرا لما تحققو مف مقاصد تحفظ الدماء  المتخاصميف، كىي مصمحة معتبرة
 كاألمكاؿ كاألعراض.

كما أشار إلى جكاز تأخير القصاص عمى القاتؿ استحسانا فقاؿ>" كال خبلؼ بيف      
 .  2األمة أنو يجكز لئلماـ تأخير القصاص إذا أدل ذلؾ إلى إثارة الفتنة أك تشتيت الكممة"

 ثانيا: سد الذرائع
االجتيادية التي ليا عبلقة باعتبار المآؿ أصؿ سد الذرائع، الذم ارتكز  كمف المسالؾ     

عميو ابف العربي كثيرا في بناء األحكاـ الفقيية، ككثيرا ما يستدؿ بو كيؤصؿ لو داعيا إلى 
كجكب حمايتيا، قاؿ>" كأيضا فإف حمؿ االية عمى حماية الذرائع، كخص الحكـ كىك 

ليككف الحكـ طبقا لمعمة يتقرر بتقرر العمة إذا أكجبتو التحريـ بمكضع العمة كىك الفرج 
 . 3خاصة، فإذا أثارت العمة نطقا تعمؽ الحكـ بالنطؽ كسقط اعتبار العمة"

بؿ عاب عمى الفقياء الذيف لـ يستدلكا بو عمى األحكاـ، كمما أكرده في التأصيؿ      
      ليذا األصؿ ما جاء في تفسير قكلو تعالى>﴿ 

          

  ﴾4 انفرد بيا ، قاؿ>" ىذه اآلية أصؿ مف أصكؿ إثبات الذرائع التي
مالؾ كتابعو عمييا أحمد في بعض ركاياتو كخفيت عمى الشافعي كأبي حنيفة مع تبحرىما 

 .5في الشريعة، كىك كؿ عمؿ ظاىر الجكاز يتكصؿ بو إلى محظكر"

                                                           
 .;20ص 6بي، جػ أحكاـ القرآف، ابف العر 1
 209ص 6ػ أحكاـ القرآف، ابف العربي ، ج2
 .;;2ص 2ػ المصدر نفسو، ج3
 .287ػ سكرة األعراؼ، اآلية رقـ 4
 .:;9ص 4ػ أحكاـ القرآف، ابف العربي، ج5
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كالذريعة كما يمكف فتحيا يمكف سدىا كىذا ما أشار إليو القرافي بقكلو>" اعمـ أف      
كتكره كتندب كتباح، فإف الذريعة ىي الكسيمة، فكما  الذريعة كـ يجب سدىا يجب فتحيا،

أف كسيمة المحـر محرمة، فكسيمة الكاجب كاجبة، كالسعي لمجمعة كالحج، كأكرد األحكاـ 
عمى قسميف> مقاصد، كىي المتضمنة لممصالح كالمفاسد في أنفسيا، ككسائؿ كىي الطرؽ 

 .1ؿ "المفضية إلييا كحكميا حكـ ما أفضت إليو مف تحريـ كتحمي
لقد ركز ابف العربي عمى أصؿ الذرائع كثيرا كاستثمره في االستنباط الفقيي، بالنظر      

 إلى عبلقتو بمقاصد المكمفيف، كبالكسائؿ التي تفضي إلى مقاصدىـ.
كما بنى اجتيادات فقيية عدة عمى الذرائع كالكسائؿ المفضية إلييا، كسنكضح ذلؾ      

 إدراكو ليذا المسمؾ االجتيادم المقاصدم. بما نكرده مف أمثمة تبيف مدل
، أم أف المكمؼ ال يقصد المتكسؿ ػػػ ما جاء في اعتبار الكسائؿ باعتبار القصد لذاتيا1

إليو كلكف يتجو إليو بالفعؿ، فيعد ككأنو كسيمة فيأخذ حكـ المقصكد بالمنع، كمف األمثمة 
 عمى ذلؾ ما يمي>

، ما جاء في تفسيره لقكلو تعالى> المحتممةأ: ما أكرده في شأف النيي عف األلفاظ 
﴿         

   ﴾2 كسمـ ، قاؿ>" كانت الصحابة تقكؿ لو صمى ا عميو
راعنا مف الرعي فسمعتيـ الييكد فقالكا راعنا قاصدة بذلؾ رعنا اسـ فاعؿ مف الرعكنة، 
فنيى ا المسمميف عف ذلؾ سدا لمذريعة، كىذا يدؿ عمى تجنب األلفاظ المحتممة التي 

 .3فييا التعريض"
القتاؿ، ، قاؿ>" النفؿ جائز كمكركه، فالجائز بعد ب: ما جاء في كراىية ربط القتاؿ بالفيء

نما كره ألنو يصير القصد  كالمكركه أف يقكؿ اإلماـ قبؿ القتاؿ مف فعؿ كذا فمو كذا كا 
 .4الغنيمة ال إعزاز الديف"

                                                           
 .55ص 4ػ الفركؽ، القرافي،ج1
 .205ػ سكرة البقرة، اآلية رقـ 2
 .44ػ األحكاـ الصغرل، ابف العربي، ص3
 .::4الصغرل، ابف العربي، صػ األحكاـ 4
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، قاؿ>" كتحقيؽ القكؿ فييا أنيا سبب داعية إلى ج: ما جاء في المباشرة أثناء الصياـ
ذرائع التي تدعكا الجماع كذريعة داعية إليو فيختمؼ في حكميا ؾ اختبلفيـ في تحريـ ال

إلى المحظكرات، كأما عمماء المالكية فاعتبركا حاؿ الرجؿ كخكفو عمى صكمو كأمنو عميو 
 .1مف نفسو"

، فاإلفضاء إلى المحظكر ليس مباشرا ػػػ ما جاء في نظرتو إلى الذرائع التي يجب فتحيا2
ما ال يسد منيا، ألنو ليس منكرا في حد ذاتو، كىذا قيد فرؽ فيو بيف ما يسد مف الذرائع ك 

فقاؿ>" كقاعدة الذرائع التي يجب سدىا شرعا ىك ما يؤدم مف األفعاؿ المباحة إلى 
، فابف العربي ىنا أراد إخراج الذرائع المؤدية 2محظكر منصكص عميو ال مطمؽ محظكر"

 إلى المحظكر باالجتياد ال بالنص، كمف األمثمة عمى ذلؾ>
، قاؿ>" فمف ىنا قاؿ مالؾ كأبك حنيفة يشترم يـأ: ما جاء في تصرؼ الكلي في ماؿ اليت

الكلي في مشيكر األقكاؿ مف ماؿ يتيمتو إذا كاف نظرا لو، كىك صحيح ألنو مف باب 
      اإلصبلح المنصكص عميو في اآلية>﴿ 

    ﴾3 فبل يقاؿ لـ ترؾ مالؾ أصمو في ،
التيمة كالذرائع كجكز ذلؾ مف نفسو مع يتيمتو، ألنا نقكؿ> قد أذف ا تعالى في صكرة 
المخالطة، ككلى الحاضنيف إلى أمانتيـ، ككؿ أمر مخكؼ كككؿ ا تعالى فيو المكمؼ 

 . 4لى محظكر فيمنع منو"إلى أمانتو ال يقاؿ فيو أنو يتذرع إ
ف قمنا بيا فبل مناقضة تمزمنا ألنا إنما نمنع مف ذلؾ الفعؿ المباح       كقاؿ>" كنحف كا 

 .5كسيمة إلى محظكر، كال محظكر ىنا، فإنو مف باب إصبلح ماؿ اليتيـ"
، قاؿ>" كىذا التعريض كنحكه مف الذرائع المباحة، إذ ب: ما جاء في التعريض لممعتدة

نما يختص بالحظر الذريعة في باب الزنا لقكؿ عمر رضي ا ليس كؿ  ذريعة  محظكرا كا 
 .6عنو> فدعكا الربا كالريبة، ككؿ ذريعة ريبة"

                                                           
 .248ص 2ػ أحكاـ القرآف، ابف العربي، ج1
 .66ص 4ػ الفركؽ، القرافي، ج2
 .440ػ سكرة البقرة، اآلية رقـ3
 .0;2ص 2ػ أحكاـ القرآف، ابف العربي، ج4
 .84ػ األحكاـ الصغرل، ابف العربي، ص5
 .468ص 2ػ أحكاـ القرآف، ابف العربي، ج6
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 ، كمف أمثمتيا>ػػػ ما جاء في نظرتو إلى الذرائع التي يجب سدىا3
       لقكلو تعالى>﴿  أ: قاؿ عند تفسيره

     ﴾1 فمنع ا تعالى في كتابو أحدا أف يفعؿ فعبل ،
جائزا يؤدم إلى محظكر، كألجؿ ىذا تعمؽ عمماؤنا بيذه اآلية في سد الذرائع، كىك كؿ 

 .2عقد جائز في الظاىر يؤكؿ أك يمكف أف يتكصؿ بو إلى محظكر"
، قاؿ>" فإف لـ يقدر إال بمقاتمة كسبلح فميتركو، كذلؾ إنما : ما جاء في تغيير المنكرب

ىك إلى السمطاف، ألف شير السبلح بيف الناس قد يككف مخرجا إلى الفتنة كآيبل إلى فساد 
 .3أكثر مف األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر، إال أف يقكل المنكر"

 ، كمف األمثمة عمى ذلؾ>ئؿ تأخذ حكـ ما أفضت إليوعتباره أف الكساا ػػػ ما جاء في4
، قاؿ>" كالرفث كؿ قكؿ يتعمؽ بذكر أ: ما جاء في النيي عف الرفث في الحج كالعمرة

النساء مف جماع كغيره، كالمراد انو ال رفث مشركع في الحج ال أنو ال يكجد بدليؿ كجكد 
ف كاف مكجكدا حسا، فمف الرفث المفسد لمحج، فيككف المنيي عنو عبارة عف  مشركعيتو كا 

جامع في الحج فسد حجو، كلك باشر لـ يبطؿ كما لك مس طيبا، ألف تحريـ المباشرة 
 .4تحريـ كسائؿ فيي أخؼ مف تحريـ المقاصد"

، قاؿ>" يؤخذ مف اآلية أف العاصي يسفره ال يستبيح ب: ما جاء في سفر المعصية
 أباح ذلؾ عكنا، كالعاصي ال تجكز إعانتو، رخصة كال تباح لو بحاؿ حتى يتكب، ألف ا

 .5كمف أباح لو الترخيص فقد أخطأ قطعا"
، قاؿ>" كال بأس بإنشاد الشعر في المسجد إذا ج: ما جاء في إنشاد الشعر في المسجد

ف كانت فيو الخمر ممدكحة بصفاتيا الخبيثة مف طيب  قامة الشرع كا  كاف في مدح الديف كا 
 .6ير ذلؾ مما يذكره مف يعرفيا"رائحة كحسف لكف إلى غ

 
                                                           

 .:20ػ سكرة األنعاـ، اآلية رقـ 1
 .2:7ص 4ػ أحكاـ القرآف، ابف العربي، ج2
 .544ص  2ػ المصدر نفسو، ج3
 .77ػ المصدر نفسو، ص4
 .54ػ األحكاـ الصغرل، ابف العربي، ص5
 .;22ص 4ػ عارضة األحكذم، ابف العربي، ج6
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 ػػػ ما جاء في تقسيمو لمذرائع النصية 5
لقد كاف ابف العربي أكسع نظرة في العمؿ بالذرائع ذلؾ أنو نظر إلييا مف جيات      

عدة، كرتب عمييا أحكاما كثيرة، مف ذلؾ أنو نظر إلى تمؾ الذرائع التي كردت صكرىا في 
ؽ عمييا الذرائع النصية، ىذه الذرائع ىي التي يككف نصكص الكتاب كالسنة، كالتي يطم

فييا المكمؼ قد تذرع بالفعؿ، كلـز السعي إلى الحيمكلة بيف الكسيمة كالمتكسؿ إليو، كالنظر 
 إلى ما يترتب عمييا مف أحكاـ، كمف األمثمة عمى ذلؾ ما يمي>

ألكؿ> أف غض ، قاؿ>" لمعمماء في ذلؾ ثبلثة أقكاؿ>اأ: ما جاء في األمر بغض البصر
نما يمـز غضيا عف  األبصار مستعمؿ في التحريـ ألف غضيا عف الحبلؿ ال يمـز كا 
الحراـ، فمذلؾ أدخؿ حرؼ التبعيض في غض األبصار، الثاني> كأف مف نظر العيف ما ال 
، كليس مف أمر الفرج شيء ما  يحـر كىك النظرة األكلى، كالثانية فما زاد عمييا محـر

مف النظر ما يحـر كىك ما يتعمؽ باألجانب كمنو ما يحمؿ كىك ما يحمؿ، الثالث> أف 
"  .1يتعمؽ بالزكجات كذكم المحاـر

، قاؿ>" كىذا مجمع عمى العمؿ بو كال خبلؼ ب: ما جاء في النيي عف البيع كقت النداء
في تحريـ البيع، كقد بينا تكجيو ذلؾ في الفقو، كحققنا أف الصحيح فسخو بكؿ حاؿ، لقكلو 

، كالصحيح فسخ 2السبلـ في الصحيح>) مف عمؿ عمبل ليس عميو أمرنا فيك رد(عميو 
الجميع ألف البيع إنما منع لبلشتغاؿ بو، فكؿ أمر يشغؿ عف الجمعة مف العقكد كميا فيك 

 .3حراـ شرعا مفسكخ ردعا"
قاؿ>" اعمـ أف التعريض ، أك التصريح بخطبتيا ج: ما جاء في النيي عف نكاح المعتدة

كؿ المفيـ لمقصكد الشيء كليس بنص فيو، كالتصريح ىك التنصيص عميو ىك الق
كاإلفصاح بو كىك حراـ، ألنو كسيمة إلى العقد في العدة كقد حـر ا النكاح في العدة 

 .4كأكجب التربص"
                                                           

 .488ص 5ػ أحكاـ القرآف، ابف العربي، ج1
، كمسمـ ;;46ب الصمح باب إذا اصطمحكا عمى صمح جكر فالصمح مردكد حديث رقـ ػ الحديث أخرجو البخارم كتا2

، بمفظ" مف أحدث في أمرنا ىذا ما 5464كتاب األقضية باب نقض األحكاـ الباطمة كرد محدثات األمكر، حديث رقـ 
 ليس فيو فيك رد"، كميـ عف أـ المكمنيف عائشة رضي ا عنيا.

 .2:4ص 6،  جػ أحكاـ القرآف، ابف العربي3
 .99ػ األحكاـ الصغرل، ابف العربي، ص4
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 ػػػ ما جاء في تقسيمو لمذرائع االجتيادية6
قاؿ>" شرط ا تعالى كسدا لمذريعة،  أ: النيي عف شيادة القريب أك الصديؽ لمشبية

الرضا في الشاىد ألف الشيادة كالية عظيمة فإنيا تنفيذ قكؿ الشاىد عمى الغير فيؤخذ بيا 
الماؿ كالركح، كىذا يدؿ عمى تفكيض القبكؿ في الشيادة إلى القاضي، فإذا تحقؽ عنده 

مات رضا الشاىد قبمو دكف تزكية، يدؿ ذلؾ عمى االجتياد كاالستدالؿ باألمارات كالعبل
دليؿ عمى أف القريب الدالة عمى الرضا، كعمى ما يخفى مف المعاني كاألحكاـ، كفي ىذا 

 .1، كال شؾ أف التيمة تنافي الرضا"ال يشيد لقريبو، ألف التيمة تمحؽ في ذلؾ 
، قاؿ>" كجكابو المنع بأف ذلؾ عمكـ زجرا ليـ ب: ما جاء في قتؿ الجماعة بالكاحد

احد، كأيضا لك صح ما قاؿ أحمد لبادرت الجماعة إلى قتؿ فيتناكؿ قتؿ الجماعة بالك 
 .2"حسما لمبابالكاحد ليسقط عنيـ القتؿ في ذلؾ، فقتؿ الجماعة بالكاحد 

 كمف األمثمة عمى ذلؾ ما يمي>ػػػ اعتبار األسباب كربطيا بالمسببات، 7
، قاؿ>" راعى مالؾ في الممس القصد أ: ما جاء في اعتبار الممس سببا لنقض الكضكء

كجعمو الشافعي ناقضا لمكضكء بصكرتو كسائر النكاقض كىك األصؿ، فإف ا تعالى 
إلى خركج المذم ناقضا لمكضكء كما جعؿ مغيب الحشفة المفضي  الممس المفضيجعؿ 

 .3إلى خركج المني مكجبا لمغسؿ، فمف ادعى القصد فعميو الدليؿ"
، قاؿ>" تعمؽ أبك حنيفة بيذا فقاؿ> ال يجكز األخت في عدة أختياب: ما جاء في نكاح 

نكاح األخت في عدة أختيا، كال نكاح خامسة في عدة رابعة، فإف ذلؾ جمع في أسباب 
فكأنيا في حكـ الزكجة فيككف جامعا بينيما في  مف أسبابياالزكجية، أال ترل أف العدة 

ف لـ يقع الجماع في الحؿ، كجكابو أ السبب ف العدة براءة الرحـ لسبب مف أسباب كا 
 .4الزكجية"

                                                           
 .::ػ األحكاـ الصغرل، ابف العربي، ص1
 .424ػ المصدر نفسو، ص2
 .268ػ المصدر نفسو، ص 3
 .248ػ المصدر نفسو، ص4
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، قاؿ>" القرض أصؿ في الشرائع كخمة في ج: ما جاء في النيي عف قرض الجارية
األمـ، كىك جػائز في كؿ ما يجكز تممكو كبيعو، إال أف مالكا يستثني قرض الجكارم ليبل 

 .1يو بعينيا"يؤدم إلى إعارة الفركج جريا عمى قاعدة الذرائع فإنو إف ردىا إل
 ػػػ منع المشركع إلفضائو إلى الممنكع8
لقد أصؿ ابف العربي ليذا النكع مف الذرائع معتبرا فييا المآؿ حيف قاؿ>" فمنع ا في  

، كبيذا تعمؽ عمماؤنا بيذه اآلية في سد فعال جائزا يؤدم إلى ممنكعكتابو أف يفعؿ أحد 
 ، كمف األمثمة>2إلى محظكر" الذرائع، كىك فعؿ الجائز في الظاىر يتكصؿ بو

، قاؿ>" كفقيو عندم أنو صمى ا عميو كسمـ أ: ما جاء في الصالة قبؿ الجمعة كبعدىا
كاف يصمي في بيتو ركعتيف لسبلمتيقمبا كبدنا، عف آفات الخكاطر، كأما أمره لمف يصمي 

عتيف بعد الجمعة بأربع، فميبل يخطر بباؿ عاقؿ أنو إف صمى ركعتيف أنو تكممة الرك
 . 3المتقدمتيف فيككف ظيرا"

، قاؿ>" أمر ا تعالى عباده باإلخبلص كىك أف ب: ما جاء في النيي عف النجكل
يستكم ظاىر المرء كباطنو، كبالنصيحة  كلكتابو كلرسكلو كألئمة المسمميف كعامتيـ، 

 .4"كالضرر ممنكعكأما النجكل فيي خبلؼ ما ذكرناه، كال شؾ أف ذلؾ ضرر 
، قاؿ>" كحـر عميكـ االصطياد في البر، كقيؿ المراد جاء في صيد المحـر في البرج: ما 

كحـر عميكـ مصيد البر فعمى األكؿ إنما حـر فعؿ االصطياد، كعمى الثاني حـر المصيد، 
 . 5التي ىي االصطياد حراما" فتككف الكسيمةألنو مقصد 

لما يقؿ الحبلؿ يأخذ في كقاؿ>" فإف األخذ في الطيبات يفضي إلى التكسع فييا، ك  
 .6الشبيات حتى يقع في الحراـ، فميذا كاف االقتصاد في كؿ شيء مف أكؿ كلباس أحسف"

 .6أحسف"
                                                           

 .79ص 8ػ عارضة األحكذم، ابف العربي، ج1
 .475ػ المصدر نفسو، ص2
 .522ص 4ػ عارضة األحكذم، ابف العربي، ج3
 .286األحكاـ الصغرل، ابف العربي، صػ 4
 .455ػ المصدر نفسو، ص5
 .5;6ػ المصدر نفسو، ص6
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 ثالثا: منع الحيؿ
الحيمة> الحذؽ في تدبير األمكر، كىك تقميب الفكر حتى ييتدم إلى المقصكد،      

بالكسر، لـ تحمؿ فيي كاحتاؿ> طمب الحيمة، كحالت المرأة كالنخمة كالناقة ككؿ أنثى حياال 
حائؿ، كحاؿ النير بيننا حيمكلة> حجز كمنع االتصاؿ، كاستحاؿ الشيء> تغير عف طبعو 
ككصفو، كاستحاؿ الكبلـ> صار محاال، كاستحمت األرض> اعكجت عف االستكاء، كتحكؿ 

 .1عف مكانو> انتقؿ، كالحكالة بالفتح مأخكذ مف ىذا
ديـ عمؿ ظاىر الجكاز إلبطاؿ حكـ شرعي كحقيقتيا كما ذكر الشاطبي ىي>" تق     

 .2كتحكيمو في الظاىر إلى حكـ آخر، فمآؿ العمؿ فييا خـر قكاعد الشريعة في الكاقع"
فيي في األصؿ عمؿ مشركع يؤكؿ إلى مفسدة، كلما كانت الحيؿ تؤكؿ إلى ىذا      

الفساد فإنو تمنع دفعا لمفساد المتكقع حصكلو، قاؿ الشاطبي>" فإذا كاف األمر في ظاىره 
ف كاف الظاىر مكافقا كالمصمحة مخالفة  كباطنو عمى أصؿ المشركعية فبل إشكاؿ، كا 

 .3فالفعؿ غير صحيح كغير مشركع"
كما أنو ال يكجد دليؿ عمى بطبلنيا جممة أك اعتبارىا جممة، قاؿ الشاطبي>" ال يمكف      

إقامة دليؿ في الشريعة عمى إبطاؿ كؿ حيمة كما أنو ال يقكـ دليؿ عمى تصحيح كؿ 
نما يبطؿ منيا ما كاف مضادا لقصد الشرع خاصة، كىك الذم يتفؽ عميو جميع  حيمة، كا 

 .4ختبلؼ في المسائؿ التي تتعارض فييا األدلة"أىؿ اإلسبلـ كيقع اال
كمعرفة قصد المتحيؿ أساس في االجتياد ألنو بو يككف تنزيؿ الحكـ حسب قصد      

المكمؼ، كباعتبار المآؿ، كىذا ىك ركح التشريع، كما قاؿ الدريني>" تمثؿ كاضح لركح 
، ثـ تطبيؽ النص أك التشريع العامة، كتحديد العدؿ بالمصمحة الكاقعية المعتبرة شرعا

الحكـ عمى الكقائع عمى نحك يفضي إلى تحقيؽ تمؾ المصمحة التي تجسد معنى العدؿ 
 .5كامبل، كىذا المعنى أصؿ مف أصكؿ التشريع"

                                                           
 .6;4ص 9، أنظر> تاج العركس ، ج95ص 2ػ المصباح المنير، ج1
 .402ص 6ػ المكافقات، الشاطبي، ج2
 .6:7ص 6ػ المصدر نفسو، ج3
 .469ص 4ػ المصدر نفسو، ج4
 .9;;2الدريني مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة ،فتحي 75ػ المناىج األصكلية، الدريني، ص5
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كمف ىنا يمكف تحديد العبلقة بيف قاعدة الحيؿ كأصؿ اعتبار المآؿ، كبيف منيجية      
 االجتياد المقاصدم المبني عمييا.

العربي راعى ىذه العبلقة، سكاء بالنظر إلى حقيقتيا أك حكميا، حيث أشار إلى فابف      
      ذلؾ عند تفسيره لقكلو تعالى>﴿ 

             

    ﴾1 قاؿ>" فيو جكاز التكصؿ إلى األغراض بالحيؿ إذا لـ ،
ف خالفت األصكؿ  تخالؼ شريعة، كال ىدمت أصبل، خبلفا ألبي حنيفة في تجكيز الحيؿ كا 

 .2كحرمت الحبلؿ"
كبناء عمى ذلؾ فإف المكمؼ إذا قصد بالتحيؿ اتخاذ الفعؿ المشركع لمكصكؿ إلى      

 مآؿ فاسد فإف ذلؾ غير مشركع أصبل. 
أما التحيؿ الذم يككف عمى األحكاـ الشرعية فيذا باطؿ مف أساسو نظرا إلى الباعث      

شرع، فقد ذكر عميو، كابف العربي مف الذيف ينكركف الحيؿ المفضية إلى غير مقصكد ال
في إحدل مجالساتو لشيخو الفيرم أنو قاؿ> كاف شيخنا قاضي القضاة أبك عبد ا محمد 

صاحب عشرات أالؼ دينار مف الماؿ، فكاف إذا جاء رأس الحكؿ  3بف عمي الدامغاني
دعا بنيو فقاؿ ليـ> كبرت سني كضعفت قكتي كىذا ماؿ ال أحتاجو كىك لكـ، ثـ يخرجو 

مى أعناقيـ إلى دكر بنيو، فإذا جاء الحكؿ كدعا بنيو ألمر قالكا يا أبانا فيحممو الرجاؿ ع
إنما أممنا حياتؾ كأما الماؿ فبل رغبة لنا فيو ما دمت حيا فخذه إليؾ، كيسير الرجاؿ بو 

 حتى يضعكه بيف يديو فيرده إلى مكضعو.
أبي حنيفة في قاؿ اإلماـ ابف العربي>" يريد تبديؿ الممؾ إسقاط الزكاة عمى رأم      

 .4التفريؽ بيف المجتمع كالجمع بيف المتفرؽ كىذا خطب عظيـ"

                                                           
 .98ػ سكرة يكسؼ، اآلية رقـ 1
 .572ػ األحكاـ الصغرل، ابف العربي، ص2
ػ الدامغاني> ىك محمد بف عمي أبك عبد ا الدامغاني قاضي القضاة ببغداد، إماـ الحنفية في كقتو انتيت إليو رئاسة 3

ىػ، أنظر> الفكائد :69العمـ ، داـ في منصب القضاء ثبلثيف سنة، تكفي عاـ العراقييف، ككاف نظير أبي يكسؼ في 
 .2:4البيية في تراجـ الحنفية، لمكنكم، ص

 .249ص 4ػ أحكاـ القرآف، ابف العربي،ج4
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إف ما قرره اإلماـ ابف العربي حكؿ حقيقة الحيؿ كعبلقتيا بأصؿ اعتبار المآؿ      
نما تمؾ التي يتكصؿ بيا إلى  كحكميا سبؽ بو عمماء المقاصد، فيك ال يجيز كؿ حيمة كا 

إسقاط ما ىك كاجب كإسقاط الزكاة فيك مف الحيؿ أمر مباح، أما الحيؿ المفضية إلى 
ف اعتبر ذلؾ صحيحا في الظاىر.  المحظكرة، كا 

كمما جاء عنو في التحيؿ في أعماؿ ليست مقصكدة لمشارع، كفي عمؿ الحيمة فييا      
تحقيؽ يشابو قصد الشرع، كالتحيؿ في األيماف التي ال يتعمؽ بيا حؽ الغير، فقد أخذ ابف 

اإلماـ الشاشي، قاؿ>" ككنت أشاىد اإلماـ أبا بكر فخر اإلسبلـ الشاشي في العربي بقكؿ 
مجمسو بباب العامة مف دار الخبلفة يأتيو السائؿ فيقكؿ لو> حمفت أال ألبس ىذا الثكب، 

 .1فيأخذ مف ىدبتو مقدار األصبع ثـ يقكؿ لو> البسو ال حنث عميؾ"
كىك المقصد المشتمؿ عميو البر، فإذا  فرغـ أف مذىب المالكية ىك البر في اليميف،     

تحرج في ما حنث فيو فتحيؿ مف يمينو بكجو يشبو البر فقد حصؿ مقصكد الشرع، كىذا 
كمو نكع مف أنكاع االجتياد المقاصدم الذم كثر فيو الخبلؼ بيف الفقياء، كالرتباطو بنكايا 

 و.المكمفيف كمقاصدىـ، لذا رأينا ابف العربي يفتي بما أفتى بو شيخ
كلذا ثبت في الفكر المقاصدم أف األحكاـ الشرعية معممة بمصالح العباد، كأف      

 المقصد األصمي لمشريعة ىك تحقيؽ مصالح المكمفيف بجمب المصالح كدرء المفاسد.
كما ثبت أف الشارع سبحانو كتعالى يقصد مف المكمؼ أتباع األكامر كاجتناب النكاىي،  

افقا لقصده في التشريع، أم أف المكمؼ يجب عميو عند حتى يككف قصده في العمؿ مك 
القياـ بأم عمؿ قصد ما قصده الشارع كعدـ مخالفتو، ألف المخالفة أك المنافاة معناه ىدـ 
المصالح التي شرعت ألجميا األحكاـ، قاؿ الشاطبي>" فكؿ مف ابتغى في تكاليؼ الشريعة 

ا فعممو في المناقضة باطؿ، فمف غير ما شرعت لو فقد ناقض الشريعة، ككؿ مف ناقضي
 . 2ابتغى في التكاليؼ ما لـ يشرع لو فعممو باطؿ"

 
                                                           

 .2:5ػ العكاصـ مف القكاصـ، ابف العربي، ص 1
 .555ص 4ػ المكافقات، الشاطبي، ج2
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 رابعا: اعتبار المباح
المباح ىك أحد مباحث األحكاـ التكميفية الخمسة التي عنى األصكليكف بيا كتناكلكىا      

كمؼ، غير في اجتيادىـ الفقيي كرتبكا عميو كثيرا مف األحكاـ الشرعية التي ليا تعمؽ بالم
أف الذم صبغو بالصبغة المقاصدية ىك اإلماـ الشاطبي الذم ربط بيف المباح كبيف 

 األحكاـ األخرل التي يككف فييا القصد ظاىرا تجاه الفعؿ أك الترؾ.
كابف العربي يرد عمى مف سبقو مف األصكلييف الذيف عرفكا المباح بأنو ىك الذم      

ف المباح ىك>" ما ليس لو متعمؽ في الشرع عمى قكؿ، يستكم فيو الترؾ كالفعؿ، كيقرر بأ
 .1كقيؿ ما كقع عميو العفك كما أذف فيو"

كعند النظر فإف ابف العربي تطرؽ إلى حقيقة المباح، كىك الذم يقع مف المكمؼ      
 دكف قصد، فالمباح ليس مطمكب الفعؿ كال مطمكب الترؾ، بؿ ىك مف مسائؿ العفك.

المسائؿ التي اختمؼ فييا بيف األصكلييف، فقاؿ>" المباح مف جية كما بيف بأنو مف      
الحسف في الشريعة ببل خبلؼ كاف اختمفكا في ككنو مف المأمكرات ألنو مما حسنو الشرع 

 .2كأذف فيو، كأما المكركه فبل خبلؼ أنو ليس مف الحسف، ألف المباح يمدح فاعمو"
ات كالتمتع بيا عمؿ مشركع كمباح في كىكذا فإف االشتغاؿ بالمباحات مف الطيب     

األصؿ، إال أف يككف المباح فيو مبالغة تخرج المكمؼ عف حقيقة التكميؼ بفعؿ المحضكر 
 أك ترؾ المأمكر.

كقد يككف ترؾ المباح مف المكمؼ بقصد القربة كالطاعة، أك بقصد الكرع كالزىد، فيذا      
غير مباح بالقصد، كمف األمثمة عمى يعد في حقيقتو كسيمة مشركعة، كقد يصير المباح 

 ذلؾ ما يمي>
، كىذا ما أشار إليو الشاطبي حينما قرربأف>" المباح يصير ػػػ تغير حكـ المباح بالقصد1

، كابف العربي أشار إلى ىذا المعنى حينما قرر 3غير مباح بالمقاصد كاألمكر الخارجة"
 ا، كمف األمثمة عمى ذلؾ>أيضا بأف المباحات تتغير أحكاميا تبعا لما يطرأ عميي

                                                           
 .5ػ المحصكؿ، ابف العربي، ص 1
 .462ص 4القرآف، ابف العربي، ج ػ أحكاـ2
 .245ص 2ػ المكافقات، الشاطبي، ج3
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في أصمو، لكف إذا تجاكز بو الحد المطمكب  أ: ما جاء في اإلكثار مف أكؿ الماؿ المباح
ذا  صار إسرافا كظمما، قاالبف العربي>" اإلسراؼ مجاكزة الحد المباح إلى المحضكر، كا 

، فبيف بأنو قد يصير المباح 1كاف المباح غير المحضكر لـ يصح دعكل النسخ فيو"
 محظكرا بتدخؿ أمر خارجي. 
، كأف القتؿ في أصمو ال يجكز، لذا ال يمكف القكؿ بأف تسميتو ب: ما جاء في قتؿ الخطأ

خطأ فيو إشارة إلى إباحتو، فرد ابف العربي ىذا المفيكـ فقاؿ>" كيؼ يصح في عقؿ عاقؿ 
كاإلباحة المكمؼ كقصده، كذلؾ ضد  أف يقكؿ> أبيح لو أف يقتمو خطأ، كمف شرط اإلذف

 .2الخطأ، فيذا ال يدخؿ تحت التكميؼ أمرا كال نييا"
، قاؿ>"كالصحيح جكاز معاممتيـ مع ج: ما جاء في السفر إلى بالد الكفر ألجؿ التجارة

رياىـ، كاقتحاميـ ما حـر ا سبحانو عمييـ، فقد قاـ الدليؿ القاطع عمى ذلؾ قرآنا كسنة، 
الشؾ كالخبلؼ اتفاؽ األئمة عمى جكاز التجارة مع أىؿ الحرب، فأما السفر  كالحاسـ لداء

 .3إلييـ لمجرد التجارة فذلؾ مباح"
كىذا مف اآلراء التي امتاز بيا ابف العربي، حيث  ػػػ تعمؽ المباح بالمنفعة كالمضرة:2

 >ربط المباح بما يحقؽ المصمحة لممكمؼ مف جمب منفعة أك درء مفسدة، كمف األمثمة
ف حمؼ عمى كاجب أ: ما جاء في النذر ، قاؿ>" إف تمفظ عمى مكركه فالبر مكركه، كا 

ف حمؼ عمى مباح فإنو يجب النظر إليو، فإف كاف تركو مضرا  عصى كالحنث كاجب، كا 
ف كاف في فعمو منفعة استحب لو الحنث"  .4كجب عميو الحنث، كا 

خاصة دكف المباح كدكف المنيي  إف الفعؿ بنية العبادة ال يككف إال في المندكبات     
عنو، كاقتحاـ البيكت مف ظيكرىا عند التمبس بالعمرة لـ يكف ندبا فيقصد بو كجو القربة، 

نما يتعمؽ بكؿ مندكب كىذا أصؿ حسف"  .5كلذلؾ ال يتعمؽ النذر بمباح كال منيي عنو، كا 
 

                                                           
 .576ص 2ػ أحكاـ القرآف، ابف العربي، ج1
 .6:9ػ أحكاـ القرآف، ابف العربي، ج& ص2
 .;74ص 2ػ المصدر نفسو، ج3
 .:20ص 4ػ المصدر نفسو، ج4
 .256ص 2ػ المصدر نفسو، ج5
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 مراعاة قصد الشارع كالمكمؼ في األحكاـ الفقيية المبحث الثاني:
إف الحديث عف مراعاة قصد الشارع كالمكمؼ في األحكاـ الفقيية يتطمب منا أكال      

معرفة مدلكالت ىذه المقاصد كما ترمي إليو عند اإلماـ ابف العربي باعتبارىا مف 
 مستمزمات االجتياد المقاصدم الذم بنى فقيو عمييا.

في الداريف، لذا كانت  إف قصد الشارع في كضع الشريعة ىك تحقيؽ مصالح العباد     
جميع التكاليؼ تيدؼ أساسا إلى حفظ األصكؿ الكمية المتمثمة أساسا في الضركريات 
الخمس، كىذا يندرج ضمنو قصد الشارع في كضع الشريعة لمتكميؼ بمقتضاىا كالعمؿ 
 بيا، حتى يككف المكمؼ متبعا لممنيج الذم أراده ا لو أكال، ثـ عدـ إيقاعو فيما فيو مشقة
زائدة تجعمو ينفر مما كمؼ بو، فضبل عف أف يكمؼ بما ال يطيقو، كالغاية األساسية في 

 كؿ ىذا ىك تحصيؿ مصالحو ال غير.
كما أف اليدؼ مف مراعاة قصد الشارع في التكاليؼ ىك إبعاد المكمؼ عف اتباع      

ال لتعددت المصالح حسبيا، ف كاف لزاما اليكل، ذلؾ ألف المصالح ال تحصؿ باألىكاء، كا 
 ضبط ىذه المصالح بما يتكافؽ كقصد الشارع كالعمؿ بأحكامو التي ارتضاىا لعباده. 

 المطمب األكؿ: مراعاة قصد الشارع في األحكاـ الفقيية
 الفرع األكؿ: قصد الشارع في كضع الشريعة التكميؼ بمقتضاىا

يو، كرسـ ليـ إف الشارع مف رحمتو بعباده أف كضع ليـ المنيج الذم يسيركف عم     
التكاليؼ التي يقكمكف بيا، باعتبارىا عبلمة عمى االتباع كاالنقياد، كأف الشارع لـ يقصد 
ف لكحظ في بعض تمؾ التكاليؼ نكع مف المشقة التي  إلى التكميؼ بالمشاؽ في أحكامو كا 

 ال يتحمميا المكمفإال أنو رتب عمى اإلتياف بيا األجر الكبير.
ذا األمر في أحكاؿ المكمفيف كبيف أف فعؿ المأمكر ىك المطمكب كابف العربي راع ى     

شرعا، كعبر عنو بمساف الشرع كما قاؿ>" كقكلو> فميركع ركعتيف مف غير الفريضة فيو 
ف كاف فو معنى  تسمية ما يتيقف فعمو مف العبادات فرائض كال يسمى بو المندكب كا 
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، كرتب عميو 1ا في لساف الشرع"الفرض، كىك التقدير كلكنو أمر خفي بو المكتكب حتم
 أحكاما عدة، أظيرت إعمالو لممقاصد في اجتياده الفقيي، كمف األمثمة عمى ذلؾ ما يمي>

، قاؿ>" لما فيـ أصحابنا أف المقصكد مف الغسؿ يكـ ػػػ ما جاء في الغسؿ بماء الكرد1
ى المعقكؿ، أك الجمعة النظافة قالكا أنو يجكز بماء الكرد، كىذا نظر مف جرده إلى المعن

نسي حظ التعبد في التعييف، كىك بمنزلة مف قاؿ الغرض مف رمي الجمار غيظ الشيطاف 
ف كاف  فيككف بالمطارد كالمناصؿ، كنسي حظ التعبد بتعييف المحدكد في المعنى كا 

 .2معقكال"
اقتضى ىذا ،  ﴾3، قاؿ>" في قكلو>﴿ ػػػ ما جاء في الدلؾ في الغسؿ2

العمـك إمرار الماء عمى البدف كمو باتفاؽ، كىذا ال يتأتى إال بالدلؾ، كأعجب ألبي الفرج 
الذم رأل كحكى عف صاحب المذىب أف الغسؿ دكف ذلؾ يجزم كما قالو مالؾ قط نصا 
نما ىي مف أكىامو، فإف المفظ إذا كاف غريبا لـ يخرج عند مالؾ أك كاف  كال تخريجا، كا 

يعدؿ عنو، كلك صببت عمى نفسؾ الماء كثيرا ما عـ حتى تمشي يدؾ، ألف  احتياطا لـ
 .4البدف بما فيو مف دىنية يدفع الماء عف نفسو"

كقاؿ أيضا>" فرأل مالؾ في أصح أقكالو االحتياط لمعبادة بأف يدلؾ البدف بالماء     
 .5ليستكفي مكجب الغسؿ فتحصؿ العبادة بيقيف"

، قاؿ>"كقاؿ أبك حنيفة> إنيا جزء مف الماؿ مقدر، القيمة في الزكاةػػ ما جاء في إخراج 3
فجكز إخراج القيمة في الزكاة، إذ زعـ أف التكميؼ كاالبتبلء إنما ىك في نقص األمكاؿ 
كذىؿ عف التكفية لحؽ التكميؼ في تعييف الناقص كأف ذلؾ يكازم التكميؼ في قدر 

لو كيخرج مف غيره عنو، فإذا مالت نفسو إلى الناقص، فإف المالؾ يريد أف يبقى ممكو بحا

                                                           
 .485ص 4ػ عارضة األحكذم، ابف العربي، ج1
 .4:0ص 4لمصدر نفسو، جػ ا2
 65ػ سكرة النساء، اآلية رقـ 3
 .266، األحكاـ الصغرل، ابف العربي، ص678ص 2ػ أحكاـ القرآف، ابف العربي،ج4
 .284ص 2ػ عارضة األحكذم، ابف العربي، ج5
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ذلؾ كعمقت بو كاف التكميؼ قطع تمؾ العبلقة التي ىي بيف القمب كبيف ذلؾ الجزء مف 
 .1الماؿ فكجب إخراج ذلؾ الجزء بعينو"

، قاؿ>" كذلؾ اقتضت ىذه اآلية النيي ػػػ ما جاء في النيي عف المباشرة في الصياـ4
رة قميؿ أك كثير، فإذا كقع ذلؾ أكجب كؿ شيء حكمو عمى عف كؿ نكع مف أنكاع المباش

 . 2ما قررتو الشريعة، ككجب حمؿ اآلية عمى عمكميا محافظة عمى العبادة"
    ،قاؿ في تفسيره لقكلو تعالى>﴿ ػػػػ ما جاء في كفارة الظيار5

           

        

  ﴾3 لمزكجة في ليؿ صكـ الظيار يبطؿ ، يقتضي أف الكطء
الكفارة، ألف ا سبحانو شرط في كفرة الظيار فعميا قبؿ التماس،... فإف الكطء الكاقع في 
نما ىك كطء تعد، فبل بد مف امتثاؿ  خبلؿ الصـك ليس بالمحؿ المأذكف فيو بالكفارة، كا 

 .4لؤلمر بصكـ ال يككف في أثنائو كطء"
 خراج المكمؼ عف داعية اليكلالفرع الثاني: قصد الشارع إ

القصد مف كضع الشريعة العمؿ بيا كعدـ الخركج عنيا بالزيادة أك النقصاف، ألف      
ذلؾ يؤدم إلى االبتداع في الديف، لذا حذر الشارع المكمفيف مف اتباع األىكاء في 
 قصكدىـ كأفعاليـ، قاؿ الشاطبي>" المقصد الشرعي مف كضع الشريعة إخراج المكمؼ عف

 . 5"داعية ىكاه حتى يككف عبدا  اختيارا، كما ىك عبد  اضطرارا
كىذا ما دلت عميو النصكص الصريحة التي بينت أف العباد إنما خمقكا لمتعبد       

كالتزاـ أمره كنييو طكعا ككرىا في جميع األحكاـ، ىذا مف جية ، كمف جية أخرل أف كؿ 
ما كرد فيو النيي عف اتباع اليكل كذـ المخالفة فيك يعكد ألصؿ كضع الشريعة كىك إنما 

 لعباد في الداريف كىذا بحسب مراد الشارع.جاءت لتحقؽ مصالح ا

                                                           
 .602ص 4ػ أحكاـ القرآف، ابف العربي، ج1
 .482ص 5ػ المصدر نفسو، ج2
 .6ػ سكرة المجادلة، اآلية رقـ 3
 .266ص 6أحكاـ القرآف، ابف العربي، ج ػ4
 .::4ص 4ػ المكافقات، الشاطبي، ج5
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كاإلماـ كانت لو ىذه النظرة المقاصدية حينما حمؿ عمى أىؿ األىكاء الذيف طكعكا      
بعض النصكص بما يتناسب كأمزجتيـ، كشنع عمييـ في مكاطف عدة، فقاؿ> " أف األحكاـ 

يريدكف إبطاؿ  ال تتعمؽ بالبكاطف فإف ذلؾ مف اعتراضات الجياؿ كالمبتدعة الذيف
نما تتعمؽ األحكاـ بظكاىر األفعاؿ"  ، كمف األمثمة الدالة عمى ذلؾ>1الشريعة، كا 

      >﴿ ػػػػ ما جاء في تفسيره لقكلو تعالى1

         

﴾2 قاؿ> أمر ا عباده بعبادتو كىي أداء الطاعة لو بصفة القربة، كذلؾ ،
 . 3بإخبلص النية بتجريد العمؿ عف كؿ شيء إال لكجيو، كذلؾ ىك اإلخبلص"

عبادة لـ يشرع في أكليا ذكر كال في ، قاؿ>" الكضكء ػػػ ما جاء في التسمية في الكضكء2
نما يمـز فييا القصد لكجو ا العظيـ كىك النية، كقد ركيت فييا أذكار تقاؿ في  أثنائيا، كا 

 .4أثنائيا كلـ تصح، كال شيء في الباب يعكؿ عميو"
، قاؿ>" يحسف ىذا التكجيو في الكضكء، ػػػ ما جاء في تحديد غسؿ الرأس بثالث حثيات2

ؿ الجنابة فبل عمـ أحد في غسؿ الجنابة أف الفرض انتقؿ إلى الشعر، ألف كأما في غس
 . 5العدد مسنكف في الكضكء دكف الجنابة عمى الكجو الذم بيناه"

، قاؿ>" كلكف إنما ىك الغمس المستحب عند إسفار ػػػ ما جاء في الصالة قبؿ اإلسفار3
مبتدع، فإف أكقات الصبلة إنما  الفجر كبيانو لئلبصار، كمف صمى بالمنازؿ قبؿ تبينو فيك

نما شرعت المنازؿ ليعمـ بيا  عمقت باألكقات المبينة لمعامة كالخاصة، كالعمماء كالجياؿ، كا 
 .6قرب الصباح فيكؼ الصائـ كيتأىب المصمي حتى إذا تبيف الفجر صمى"

 

                                                           
 .449ص 2ػ عارضة األحكذم، ابف العربي، ج1
 .7ػ سكرة البينة، اآلية رقـ 2
 .544ص 6ػ أحكاـ القرآف، ابف العربي، ج3
 .96ص2ػ المصدر نفسو، ج4
 .:27ص2ػ المصدر نفسو، ج5
 .485ص 2ػ عارضة األحكذم، ابف العربي، ، ج6
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 ، قاؿ>" كقد حذر النبي صمى ا عميو كسمـ عفػػػ ما جاء في مسألة صياـ يكـ الشؾ4
صياـ يـك الشؾ عمى معنى االحتياط لمعبادة، كذلؾ ألف العبادة إنما يحتاط ليا إذا كجبت، 
نما تككف بدعة كمكركىا، كقد شنع أىؿ الجيالة بأف  كقيؿ أال تجب االحتياط شرعا، كا 
يقكلكا نشيع رمضاف، كال تتمقى العبادة كال تشيع إنما تحفظ في نفسيا كتحرس مف زيادة 

 .     1نيا"فييا أك نقصاف م
، قاؿ>" كىذا الذم شرع مف القكؿ لنا إنما ترجع فائدتو ػػػ ما جاء في الزيادة في التشيد5

ظيار المحبة كالمداكمة عمى الطاعة،  كمنفعتو إلينا في نصكص العقيدة، كخمكص النية، كا 
يد كاالحتراـ لمكاسطة الكريمة،... حذار ثـ حذار مف أف يمتفت أحد إلى ما ذكره ابف أبي ز 

فيزيد في الصبلة عمى النبي صمى ا عميو كسمـ "كارحـ محمدا" فإنيا قريب مف البدعة، 
ألف النبي عميو السبلـ عمـ الصبلة بالكحي فالزيادة فييا استقصار لو كاستدراؾ عميو، كال 

 . 2يجكز أف يزاد عمى النبي عميو السبلـ حرؼ"
نا عشر درىما مف ذلؾ الكزف، كالرطؿ اثنا ، قاؿ>" كاألكقية اثػػػ ما جاء في قدر األكقية6

عشر أكقية، كىذا ىك المطابؽ لكزف الشريعة، كدع غيره سدا فميس لو آخر كال مدا، كركب 
عمى ىذا الكزف كالكيؿ فإنو أصؿ فالمد رطؿ كثمث كالصاع أربعة أمداد، كالكسؽ ستكف 

 .3عة"صاعا، كسائر األكياؿ ال يتعمؽ بيا حكـ، إذ ليست مف ألفاظ الشري
 الفرع الثالث: مراعاة التيسير كعدـ التكميؼ بما ال يطاؽ

التكميؼ بما ال يطاؽ ىك بدكف شؾ حرج ككمفة، كعمى ىذا فكؿ اآليات كاألحاديث،      
النافية لمحرج في الديف، أك الدالة عمى يسره كسماحتو، ىي دالة مف باب أكلى عمى نفي 

 التكميؼ بما ال يطاؽ.
لقد تمت اإلشارة إلى أف التكميؼ بما ال يطاؽ ليس مف مقاصد الشرع، كأنو لـ يأمرىـ      

بما ال يستطيعكف، بؿ كؿ نصكص الشرع تدعكا إلى مراعاة التيسير كرفع اإلصر كالحرج 
                                                           

 .204ص 2ػ أحكاـ القرآف، ابف العربي، ج1
 .492،;48ص 4ػ عارضة األحكذم، ابف العربي، ج2
 .54ص 6ػ المسالؾ، ابف العربي، ج3
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عف المكمؼ، كاتضح ىذا مف خبلؿ تشريع الرخص كبعض االستثناءات لمضركرة أك 
درجة ما ال يطاؽ، فالتكميؼ بو منفي حتما كغير ممكف بأم الحاجة، كأما إذا بمغ الحرج 

كجو مف الكجكه قاؿ الشاطبي>" ال يمـز إذا عممنا مف قصد الشارع نفى التكميؼ بما ال 
يطاؽ أف نعمـ منو نفى التكميؼ بأنكاع المشاؽ، كلذلؾ ثبت في الشرائع األكؿ التكميؼ 

  .1بالمشاؽ، كلـ يثبت فييا التكميؼ بما ال يطاؽ"

كابف العربي راع ىذا الجانب كنظر إليو مف جية المقاصد كبنى اجتياداتو الفقيية      
عمى التيسير بما يتكافؽ كمقصد الشارع في رفع الحرج كعدـ تكميفيـ بالمشاؽ، قاؿ منبيا 
عمى ىذا المقصد>" لك كاف التكميؼ يتكقؼ عمى حساب النجـك لضاؽ األمر فيو إذ ال 

، كقاؿ 2مف الناس، كالشرع مبني عمى ما يعممو الجماىير مف العمماء"يعرؼ ذلؾ إال قميؿ 
         في تفسيره لقكلو تعالى>﴿

   ﴾3 ىذا أصؿ عظيـ في الديف، كركف مف أركاف شريعة ،
. 4المسمميف شرفنا ا سبحانو عمى األمـ بيا، فمـ يحممنا إصرا كال كمفنا في مشقة أمرا"

 كمف األمثمة التي أكردىا عمى ذلؾ ما يمي>

، قاؿ>" فمنيـ مف قاؿ فرضو استقباؿ العيف، كىذا ػػػ ما جاء في مسألة استقباؿ القبمة1
، كىك الصحيح لثبلثة أمكر، ضعيؼ ألنو تكميؼ لما ال يصؿ إليو، كمنيـ مف قاؿ الجية

 .5أحدىا> أنو الممكف الذم يرتبط بو التكميؼ"
كقاؿ في مكضع آخر>" قاؿ بعض عممائنا يمزمو طمب العيف، كىذا باطؿ قطعا فإنو     

نما الممكف طمب الجية، فكؿ أحد  ال سبيؿ إليو لحد، كما ال يمكف ال يقع بو تكميؼ، كا 

                                                           
 .;22ص 4ػ المكافقات، الشاطبي، ج1
 .279ص 6ػ المسالؾ، ابف العربي، ج2
 .4:8ػ سكرة البقرة، اآلية رقـ 3
 .0;4ص 2ػ أحكاـ القرآف، ابف العربي، ج4
 .47، األحكاـ الصغرل، ابف العربي، ص87ص 2أحكاـ القرآف، ابف العربي، جػ 5
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مب عمى ظنو إف كاف مف أىؿ االجتياد، فإف لـ يقصد قصدىا كينحك نحكىا حسب ما يغ
 .1يكف مف أىؿ االجتياد قمد أىؿ االجتياد"

، قاؿ>" فإذا خرج الكقت سقط الترتيب، ككذلؾ ػػػ ما جاء في سقكط الترتيب بيف الفكائت2
 .2يسقط الترتيب مع كثرة العدد لما في ذلؾ مف المشقة التي ال يطاؽ عمييا"

       ، قاؿ>"﴿رػػػ ما جاء في حج الصغي3

         ﴾3 ،عمكـ في كؿ مكمؼ ،
 .4كخرج الصغير ألنو غير مكمؼ كالعبد لتعمؽ حؽ السيد بو"

، قاؿ>" إنما أخذ عمى العبد ما جاء في رفع الحرج عف المكمؼ حاؿ السيكػػػ 4
حضار النية في حاؿ التكبير فإف ذىؿ بعد ذلؾ فقد سكمح منو ما لـ يكثر،  االستشعار كا 

 .5لتعذر االحتراز منو، كأنو ال يمكف تكميؼ العباد بو"
ت صبلتو، ألف كقاؿ في مكضع آخر>" إذا قمنا المراد السككت، فمف تكمـ سيكا صح

 .6السيك ال يدخؿ تحت التكميؼ"
، قاؿ>" قاؿ عمماؤنا> ليس يريد حضكر المكت ػػػ ما جاء في مسألة الكصية عند المكت5

حقيقة، ألف ذلؾ الكقت ال يقبؿ فيو تكبة كال لو في الدنيا حصة، كال يمكف أف ننظـ مف 
 .7يتصكر"كبلمو لفظة، كلك كاف األمر محمكال عميو لكاف تكميؼ بمحاؿ ال

، قاؿ>" في ىذه االية دليؿ عمى جكاز تكميؼ ما ال ػػػ ما جاء في العدؿ بيف الزكجات6
يطاؽ، فإف ا سبحانو كمؼ الرجاؿ العدؿ بيف النساء كأخبر أنيـ ال يستطيعكنو، كىذا 
كىـ عظيـ، فإف الذم كمفيـ مف ذلؾ ىك العدؿ في الظاىر الذم دؿ عميو، كىذا أمر 

                                                           
 .262ص 4.أنظر> العارضة ج574ص 5ػ المسالؾ، ابف العربي، ج1
 .:65ص 2، ابف العربي، جالمصدر نفسوػ 2
 .9;ػ سكرة آؿ عمراف، اآلية رقـ 3
 .200ػ األحكاـ الصغرل، ابف العربي، ص4
 .675ص 2ج ػ أحكاـ القرآف، ابف العربي،5
 .2:ػ األحكاـ الصغرل، ابف العربي، ص6
 .8;ص 2ػ أحكاـ القرآف، ابف العربي، ج7
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أخبر عنيـ أنيـ ال يستطيعكنو لـ يكمفيـ قط إياه، كىك النسبة في ميؿ  مستطاع، كالذم
النفس كليذا كاف النبي صمى ا عميو كسمـ يعدؿ بيف نسائو في القسـ، كيجد نفسو أميؿ 
إلى عائشة في الحب فيقكؿ>) الميـ ىذه قدرتي فيما أممؾ فبل تسألني في الذم تممؾ كال 

لؾ الحاسـ ليذا اإلشكاؿ أف ا سبحانو قد أخبر بأنو رفع ، يعني قمبو، كالقاطع لذ1أممؾ(
ف كاف لو أف يمزمنا إياه حقا كخمقا"  .2الحرج عنا في تكميؼ ما ال نستطيع فضبل، كا 

 الفرع الرابع: قصد الشارع في كضع الشريعة لإلفياـ
 إف الشارع بكضعو لمشريعة قصده في ذلؾ العمؿ بمقتضاىا كال يتـ ذلؾ إال بفيـ     

نصكصيا كما تدؿ عميو، ألنو ال يمكف تصكر عمؿ دكف فيـ لتمؾ النصكص، كىذا 
يقتضي أف تككف الشريعة بمساف عربي مبيف، ألف القرآف نزؿ بمغتيـ، فمف أراد تفيـ 

القرآف نزؿ بمساف العرب عمى الجممة،  معانيو فمف جيتو تمؾ كىذا ىك المقصكد، أم أف
  ألف ا تعالى يقكؿ>﴿  الطريؽ خاصة،فطمب فيمو إنما يككف مف ىذا 

   ﴾3. 
كابف العربي أشار كثيرا إلى ىذا األمر كبيف أنو ال سبيؿ إلى تفيـ النصكص كفيـ      

يا الخطاب، كعباراتو في ذلؾ كاضحة مقاصدىا إال مف خبلؿ المغة العربية التي جاء ب
 كاألمثمة متنكعة منيا>

في اآلية، قاؿ>" كذكر البارم سبحانو المسجد الحراـ ػػػ ما أكرده في تفسير معنى البيت 1
     كالمراد بو البيت كما ذكر في قكلو تعالى>﴿ 

     ﴾4 ألنو ، ، الكعبة كالمراد بو الحـر
 .5تعالى خاطبنا بمغة العرب، كىي تعبر عف الشيء لما يجاكره أك بما يشمؿ عميو"

                                                           
، كالترمذم كتاب النكاح، باب 2:44ػ الحديث أخرجو أبك داكد  كتاب النكاح باب في القسـ بيف النساء، حديث رقـ 1

، كابف 4::5بيف النساء، حديث رقـ ، كالنسائي كتاب عشرة النساء باب العدؿ;207القسمة بيف النساء، حديث رقـ 
 . ;7;45، كأحمد في مسنده حديث رقـ 82;2ماجو كتاب النكاح، باب العدؿ بيف النساء، حديث رقـ 

 .740ص 2ػ أحكاـ القرآف، ابف العربي، ج2
 .4ػ سكرة يكسؼ، اآلية رقـ 3
 .247ػ سكرة البقرة، اآلية رقـ 4
 .87ص 2ػ أحكاـ القرآف، ابف العربي، ج5
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، قاؿ>" كالسفر في المغة مأخكذ مف ػػػ ما أكرده في المعنى المقصكد مف السفر2
االنكشاؼ كالخركج مف حاؿ إلى حاؿ، كىك في عرؼ المغة عبارة عف خركج بتكمؼ فيو 
مؤنة كيفصؿ فيو بعد في المسافة كلـ يرد فيو مف الشارع نص، لكف كرد فيو تنبيو، كاف 
ا تعالى لما عمؽ الحكـ بالسفر عممت العرب ذلؾ بفضؿ عمميا بمسانيا كجرل عادتيا 

 .1ر اقتصرنا فيو عمى العربية"في أعماليا، فمما جاء األم
، قاؿ>" إف مف زعـ أف ىذه اآلية مجممة فمـ يفيـ مقاطع ػػػ ما أكرده في بياف معنى الربا3

الشريعة، فإف ا تعالى أرسؿ رسكلو صمى ا عميو كسمـ إلى قكـ ىك منيـ بمغتيـ، كأنزؿ 
بيع عندىـ مف المعاني عمييـ كتابو تيسيرا منو بمسانو كلسانيـ، كقد كانت التجارة كال
 .2المعمكمة، فأنزؿ عمييـ مبينا ليـ ما يمزميـ فييما كيعقدكنيما عميو"

قاؿ>" كاعممكا أف ىذه المسألة مف غكامض العمـ كأخذىا  ػػػ ما جاء في معنى الربيبة،4
مف طريؽ النحك يضعؼ، فإف الصحابة العرب القرشييف الذيف نزؿ القرآف بمغتيـ أعرؼ 

طع المقصكد منيـ، كقد اختمفكا فيو كخصكصا عمي مع مقداره في العمميف، مف غيرىـ بمق
كلك لـ يسمع ذلؾ في المغة العربية لكاف فصاحتيا باألعجمية فإنما ينبغي أف يحاكؿ ذلؾ 

 .3بغير ىذا القصد "
كما أشار ابف العربي إلى أف ىذه الشريعة أمية بكصؼ نبييا عميو الصبلة كالسبلـ،       

إنما جاءت عمى مقتضى ىذا الكصؼ الذم ركعي فيو حاليـ في التكميؼ، كما  كأحكاميا
أف أمية النبي ىي أيضا تحقيؽ ليذه الحالة، قاؿ>" ككاف النبي صمى ا عميو كسمـ 
أفصح بني آدـ، كلكنو حجب عنو الشعر لما كاف ا قد ادخر مف جعؿ فصاحة القرآف 

مف أسمكب الببلغة كعجيب الفصاحة الخارجة  معجزة لو كداللة عمى صدقو، لما ىك عميو
عف أنكاع كبلـ العرب المسف البمغاء الفصح المتشدقيف المد، كما سمب عنو الكتابة كأبقاه 

 . 4عمى حكـ األمية تحقيقا ليذه الحالة كتأكيدا"
                                                           

 .207ص 2حكاـ القرآف، ابف العربي، جػ أ1
 494ص 2، جالمصدر نفسوػ 2
 .606ص 2ػ أحكاـ القرآف، ابف العربي، ج3
 .27ص 6ػ المصدر نفسو، ج4



 أبي بكر ابف العربي الفكر المقاصدم عند اإلماـ

 

216 
 

 المطمب الثاني: مراعاة قصد المكمؼ في األحكاـ الفقيية
ناط التكميؼ بيا يتعمؽ بفعؿ المكمفيف كمقاصدىـ نعمـ أف األحكاـ الشرعية إنما م     

باحة ال تعمؽ ليا  كنكاياىـ، غير أف ىذه األحكاـ مف تحميؿ كتحريـ، أك كراىة كندب كا 
نما بفعمو، كليذا ينبغي النظر في معرفة قصكد المكمفيف كتصرفاتيـ  بذات المكمؼ كا 

العربي نبو إلى ىذا،  إلضفاء األحكاـ عمييا دكف النظر إلى أشخاصيـ كذكاتيـ، كابف
نما يتعمؽ بأفعاؿ المكمفيف مف  فقاؿ>" اعمـ أف التحريـ أك التحميؿ ال يتعمؽ باألعياف كا 
حركة كسككف، غير أف األعياف لما كانت محبل لؤلفعاؿ تعمؽ ذلؾ بيا عمى سبيؿ 

 . 1المجاز"
 الفرع األكؿ: اعتبار المقاصد في التصرفات كالعقكد

ىذا األصؿ أك المسمؾ االجتيادم الذم أعممو اإلماـ لو أثر كبير في تكجيو األحكاـ      
كتنزيميا، فيك يراعي قصد المكمؼ بصفة عامة سكاء كاف القصد فاسدا أك صالحا، كىذا 
لو أثر في التصرفات كالمعامبلت، فقاؿ مبينا حقيقة ىذا األصؿ>" أنو ال يككف إال بنية 

 . 2ا ما كاف منعقدا إال بقصد"ألنو ال ينحؿ شرع
بؿ نراه يؤصؿ لقاعدة األمكر بمقاصدىا كيبني عمييا كثيرا مف األحكاـ التي تتعمؽ      

بقصد المكمؼ، كأف المعيار في قبكؿ األعماؿ إنما ىي النيات فقاؿ>" كاألصؿ ىي النية، 
 .3فإذا صمحت صمحت الحاؿ كميا كاستقامت األفعاؿ كقبمت"

نما انفرد مالؾ في ىذه المسألة عف قصة أيكب ىذه ال عف شريعتو لتأكيؿ كقاؿ>" كا       
بديع، كىك أف مجرل األيماف عند مالؾ في سبيؿ النية كالقصد أكلى، كالنية أصؿ الشريعة 

 .4كعماد األعماؿ، كعيار التكميؼ"

                                                           
 .245ػ األحكاـ الصغرل، ابف العربي، ص1
 .:2ص 2ػ عارضة األحكذم، ابف العربي، ج2
 .665ػ أحكاـ القرآف، ابف العربي،ج& ص3
 .72ص 6ػ المصدر نفسو، ج4
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كأف األعماؿ تتمايز بالنيات، قاؿ>" فإف ا يثيب العبد عمى أمر الطاعة كامتثاؿ أمره      
كالتقرب إليو، كمف تكضأ بنية خالصة لمصبلة، فأما إذا كاف ذلؾ لغير ا فيك كمف 

 .1تكضأ تبردا ال يتعبد بو تعبدا"
حسب حسف القصد كقاؿ>" فالنية تقمب الكاجب مف ىذا حراما، كالحراـ حبلال ب     

خبلص السر"  .2كا 
كما أف النية تفاضؿ بيف األعماؿ في األجر، قاؿ>" ألنو إنما يفضؿ العمؿ بكثرة      

النيات فيو، كفضمت أعماليـ بحسف معرفتيـ بنيات العمؿ كاعتقادىـ ليا، فقد يككف في 
  .3العمؿ الكاحد عشر نيات، كأفضؿ الناس في العمؿ أكثرىـ نية كأحسنيـ قصدا"

كقد عممنا فيما سبؽ أف ابف العربي يعتبر المعاني كيغكص فييا دكف الكقكؼ عند      
تمؾ الظكاىر، قاؿ مؤكدا عمى ىذا األصؿ>" كال تتعمؽ األحكاـ باأللفاظ إال أف ترد عمى 
مكضكعاتيا األصمية، فإف ظيرت في غير مقصدىا لـ تعمؽ عمييا مقاصدىا، أال ترل أف 

     المفظ كالمعنى، كقد قاؿ تعالى>﴿ البيع كالشراء معمـك

          

  ﴾4"5. 
األمثمة التي أعمؿ فييا ىذا المسمؾ االجتيادم المبني عمى اعتبار القصكد في  كمف     

 التصرفات كاألفعاؿ دكف النظر إلى األلفاظ ما يمي>
     قكلو تعالى>﴿ ػػػ ما جاء في تفسير1

   ﴾6 قاؿ>" يتناكؿ كؿ كلد كاف مكجكدا مف صمب الرجؿ دنيا أك ،
بعيدا، كالصحيح عندم أنو مجاز في البعداء بدليؿ أنو ينفي عنو فيقاؿ ليس بكلد كلك كاف 

                                                           
 .697ص 4ػ المسالؾ، ابف العربي، ج1
 .704ػ أحكاـ القرآف، ابف العربي، ج& ص2
 .:59ص 5ػ المسالؾ، ابف العربي، ج3
 .222ػ سكرة التكبة، اآلية رقـ 4
 .2700ص 5ػ أحكاـ القرآف، ابف العربي، ج5
 .22ػ سكرة النساء، اآلية رقـ 6
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حقيقة لما ساغ نفيو، ثـ يبيف سبب اختبلفيـ ذلؾ كأنو مرتبط بالمقاصد، فقاؿ>" أف كبلـ 
د مف الحبس التعقيب فدخؿ فيو كلد الكلد، الناس يرتبط باألغراض كالمقاصد، كالمقصك 

كالمقصكد مف الصدقة التمميؾ فدخؿ فيو األدنى خاصة كلـ يدخؿ فيو مف بعد إال 
 .1بدليؿ"

، قاؿ>" كلـ ير مالؾ رضي ا عنو ذلؾ، فإف األلفاظ عنده ػػػ ما جاء في قكؿ السالـ2
أنو في الدار بظنو كلـ يكف  كالعقكد إنما ترتبط بالمقاصد كالنيات كلذلؾ لك حمؼ عمى زيد

 .2فييا لـ يحنث، كيرل أف اليميف لغك غير منعقدة لما فات فييا القصد"
ذا أجرينا اليميف عمى األسباب، فسبب ػػػ ما جاء في كقكع الحنث بالقصد3 ، قاؿ>" كا 

 .3اليميف يدخؿ فييا ما ال يجرم عمى العرؼ كيخرجو منيا كالنية تقضي عمى ذلؾ كمو"
، قاؿ>" كأما عمماؤنا فبنكه عمى أصميـ في األيماف أنيا محمكلة اء في اليميفػػػ ما ج4

عمى النية أك السبب أك البساط الذم جرت عميو اليميف، فإف عدـ ذلؾ بالعرؼ، كبعد أف 
لـ يكف ذلؾ عمى مطمؽ المفظ في المغة، كاألصؿ في ذلؾ قكؿ النبي صمى ا عميو 

، كىذا عاـ في العبادات كالمعامبلت، 4امرئ ما نكل ( كسمـ>) إنما األعماؿ بالنية كلكؿ
كىذا اجتمعت فيو فائدتاف> أحداىما > تأسيس القاعدة، كالثانية> عمكـ المفظ في كؿ حكـ 
منكم، كالذم يقكؿ إنو حمؼ أال يفترش فراشا كقصد بيمينو االضطجاع، أك حمؼ أال 

حنث بافتراش األرض كالتنكر يستصبح كنكل أال ينضاؼ إلى نكر عينو نكر يعضده فإنو ي
 . 5بالشمس كىذا حكـ جار عمى األصؿ"

، قاؿ>" ىذا دليؿ عمى أف مضي المدة ػػػ ما جاء في مسألة اعتبار المدة في اإليالء5
 .6يكقع الفرقة، إذ البد مف مراعاة قصده كاعتبار عزمو"

                                                           
 .585، 584ص 2ػ أحكاـ القرآف، ابف العربي، ج1
 .562ص 6ابف العربي، ج ػ القبس،2
 .5;ص 5، جالمصدر نفسوػ 3
، كمسمـ كتاب اإلمارة، باب قكلو إنما 7;82ػ أخرجو البخارم كتاب األيماف، باب النية في األيماف، حديث رقـ 4

 .5750األعماؿ بالنية كأنو يدخؿ فيو الغزك كغيره، حديث رقـ 
 .56ص 2ػ أحكاـ القرآف، ابف العربي، ج5
 .427ص 2ف، ابف العربي، جػ أحكاـ القرآ6
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ي الحبؿ كجب ، قاؿ>" كلك قاؿ رجؿ المرأتو زنأت فػػػ ما جاء في اعتبار قصد المكمؼ6
 .1عميو الحد كالزنأ ىك الرقي فيو"

، قاؿ>" في ىذا دليؿ عمى جكاز التجارة في الحج لمحاج ػػػ ما جاء في التجارة في الحج7
مع أداء العبادة، كأف القصد إلى ذلؾ ال يككف شركا كال يخرج المكمؼ عف رسـ اإلخبلص 

 .2المعترض عميو"
، قاؿ>" إذا نظر إلييا بمذة بف المرأة عقد عمييا أبكهػػػ ما جاء في مسألة تحريـ نكاح اال8

ىك كأبكه حرمت عمييما عندنا، نص عميو مالؾ في كتاب محمد، ألنػو استمتاع فجرل 
 .3مجرل النكاح في التحريـ، إذ األحكاـ إنما تتعمؽ بالمعاني ال باأللفاظ"

 الفرع الثاني: مكافقة قصد المكمؼ لمقصكد الشارع
مف المقاصد التي يجب إعماليا أيضا مكافقة قصد الشارع مع قصد المكمؼ كىما      

ال فإف مخالفة قصد المكمؼ لمقصكد الشرع  أمراف متبلزماف ال يمكف الفصؿ بينيما، كا 
دخكؿ في المحظكر، كاتباع لميكل، لذا كاف ضركريا حصكؿ التكافؽ بيف المقصديف 

ر مبتدع، كمف اإلشارات التي أشار إلييا ابف العربي ليككف المكمؼ عبدا مطيعا متبعا غي
في ىذا األمر ما أكرده في ضركرة مكافقة فعؿ المكمؼ لغرض الشارع فقاؿ>" كحمؿ مالؾ 
ىذا الحديث عمى عمكمو في النفؿ كالفرض، كالحؽ معو ألف القصد لمفعؿ إنما يككف حالة 

، 4ال يمحؽ الماضي حسا كال حكما"الفعؿ، فأما بعده فمحاؿ أف يرجع إليو، ألف المستقبؿ 
 كمف أمثمة ذلؾ>

نما جعؿ ا مكاقيت الصبلة بينة ليتساكل ػػػ ما جاء في تأدية الصالة لكقتيا1 ، قاؿ>" كا 
في دركيا العامي كالخاص، كألجؿ ذلؾ نصبيا بينة لؤلبصار، ظاىرة دكف استبصار، فبل 

 .5تكميؼ كتبديؿ األحكاـ"عذر ألحد أف يقمبيا خفية فذلؾ عكس الشريعة، كخمط ال
                                                           

 .252ص 6ػ القبس، ابف العربي، ج1
 .292ص 2ػ أحكاـ القرآف، ابف العربي، ج2
 .8;5ص 2، ج المصدر نفسوػ 3
 .:24ص 4، ج أحكاـ القرآف، ابف العربيػ 4
 .274ص 5ػ أحكاـ القرآف، ابف العربي، ج5
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، قاؿ>" كىي إذا صمت بادية الشعر أك الصدر ػػػ ما جاء في صالة المرأة دكف حجاب2
أك ظيكر القدميف استحب ليا أف تعيػد في ذلؾ الكقت، كقد أثمت لمخالفتيا السنة إف 

، فرتب عمييا اإلثـ لمخالفة قصدىا لمقصكد الشارع الذم يكجب الستر 1قصدت ذلؾ"
 ة كالتأدب مع ا تعالى.كالحشم

، قاؿ>" كنيي النبي صمى ا عميو كسمـ عف ػػػ ما جاء في صياـ يكـ الجمعة3
تخصيصو أشبو بحاؿ العالـ اليـك فإنيـ يخترعكف في الشريعة ما يمحقيـ بمف تقدـ، 
كيسمككف بو سنتيـ، كذلؾ مذمـك عمى لساف الرسكؿ، فإف ا شرع فيو الصبلة كلـ يشرع 

صياـ، كشرع فيو الذكر كالدعاء، فكجب االقتفاء لسنتو كاالقتصار عمى ما أباف مف فيو ال
 .2شرعتو، كالفرار عف الرىبانية المبتدعة، كالخشية مف الباطؿ المذمـك عمى لسانو"

، قاؿ>" كالذم عندم أف تعمؽ بيذه اآلية ليس مف ػػػ ما جاء في كقت الذبح يكـ العيد7
الشرع كرد بالذبح في زماف مخصكص كطريؽ تعمؽ النحر باب دليؿ الخطاب، كذلؾ أف 

كالذبح باألكقات، كالشرع ال طريؽ لو غير ذلؾ، فإذا كرد الشرع تعمقو بكقت مخصكص 
 .3فيذا مف باب االستدالؿ"

 .الفرع الثالث: أف القصكد المخالفة لمقصكد الشرع غير معتبرة
أشار ابف العربي إلى أف القصد المخالؼ لقصد الشرع غير معتبر، كقد يأثـ المكمؼ      

بقصده ذلؾ، قاؿ>" كىذا الحديث بمفظو كمعناه خارج عف األصؿ الذم قدمناه مف الكقت 
كالحاؿ كالحالؼ كالنية، كربما خرج بو القصد إلى االستيانة بالشريعة كاالستحقار لؤلمر 

، كىذه معاني ال يفيميا إال كالنيي، فنزؿ مف م نزلة اإليماف ككاف الكعيد فيو عمى العمـك
 .4شبعاف مف طعـ التحقيؽ رياف مف بحر األخبار، كالسغب الظمآف بمعزؿ عف ىذا كمو"

                                                           
 .87ص 5ػ المسالؾ، ابف العربي، ج1
 .246ص 5ج ػ أحكاـ القرآف، ابف العربي،2
 .9;2ص 7ػ المسالؾ، ابف العربي، ج3
 .427ص 7ػ عارضة األحكذم، ابف العربي، ج4
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كقاؿ في معرض حديثو عف الشركط أثناء العقد>" كالذم يحصؿ حصر الشركط في      
يا عمييا، فبل يخمكا كضع الشرط في العقد األغمب ردىا إلى القكاعد التي ميدناىا كعرض

مف أف يككف مبلئما لمقصكد العقد كمقصكد العاقد، غير متطرؽ إلى العقد غررا كال مكقع 
لمماؿ خسارة فبل كجو لرده، ىذا إذا كاف مقصكده غير معارض لطرؽ مف طرؽ الشريعة، 

 .1كمسائؿ ىذا ال تحصى"
كقد نبو إلى أنو ال أجر لممكمؼ عمى أعمالو إال بما يرضي ا تعالى فقاؿ>" كليس      

 .2لو مف األجر شيء ألف ا ال يثيب عمى عمؿ إال أف يككف لكجيو خالصا"
كنبو أيضا إلى أف الفعؿ إذا قصد بو العبادة فإنو ال يتعمؽ إال بما ىك مندكب ، أما      

   >﴿تعمؽ لو، جاء عنو في تفسيره لقكلو تعالى المباح كالمنيي عنو فبل

           

 ﴾3 ظيكرىا عند التمبس بالعمرة لـ يكف ندبا فيقصد بو ، قاؿ> كاقتحاـ البيكت مف
نما يتعمؽ بكؿ مندكب كىذا  كجو القربة، كلذلؾ ال يتعمؽ النذر بمباح كال منيي عنو، كا 

 .4أصؿ حسف"
 الفرع الرابع: المعاممة بنقيض مقصكد المكمؼ

أف مف تعجؿ حقا مف حقكقو، أك تعجؿ أمرا قبؿ كقتو الطبيعي الذم رتب عميو      
الشارع حصكلو، أك سعى إلى فعؿ يريد بو التخمص مف شيء ال يكافؽ مقصكده، لكنو 
أراد أف يبطؿ شيئا يقصده الشارع كيريد تحقيقو، كتكسؿ لذلؾ بكسيمة محرمة، فإنو يأثـ 

دكد عميو، كيحـر مف الحؽ تعزيرا لو؛ كمعاممة لو لمباشرتو الكسيمة المحرمة، كسعيو مر 
عمبل بالقاعدة الفقيية>" مف استعجؿ الشيء قبؿ أكانو عكقب بحرمانو"، بنقيض مقصكده 

فالذم يستعجؿ الشيء الذم كضع لو سبب عاـ مطرد، كطمب الحصكؿ عميو قبؿ أكانو، 
ير ذلؾ السبب كلـ يستسمـ إلى ذلؾ السب بؿ عدؿ عنو، كقصد تحصيؿ ذلؾ الشيء بغ

                                                           
 .442ص 5ػ القبس، ابف العربي، ج1
 .260ص 20ػ عارضة األحكذم، ابف العربي، ج2
 .;:2ػ سكرة البقرة، األية رقـ3
 .256ص 2ػ أحكاـ القرآف، ابف العربي، ج4
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قبؿ ذلؾ األكاف، فإنو يعاقب بحرمانو، كيحـر مف النفع الذم يأتي منو عقابا لو، ألنو 
افتات كتجاكز، فيككف باستعجالو ىذا أقدـ عمى تحصيمو بسبب محظكر فيعاقب بحرمانو 
ثمرة عممو التي قصد تحصيميا بذلؾ السبب الخاص المحظكر، ككذلؾ مف احتاؿ عمى 

 .تحريـ الحبلؿ، فإنو يعامؿ بنقيض قصده عقكبة لو تحميؿ الحراـ أك

كقد دلت النصكص عمى أف المكمؼ إذا تحيؿ بحيمة لمكصكؿ إلى مقصد فإنو يعامؿ      
بنقيض مقصكده، مف ذلؾ ما جاء في حديث عبد ا بف مسعكد قاؿ>) لعف رسكؿ ا 

آكؿ الربا كمككمو، صمى ا عميو كسمـ الكاشمة كالمتكشمة، كالكاصمة كالمكصكلة، ك 
 .1كالمحمؿ كالمحمؿ لو(

أف المحّمؿ لما نكل بالنكاح القصد الفاسد؛ كىك التحميؿ استحّؽ  ككجو الداللة فيو     
 المعنة مف رسكؿ ا  صمى ا عميو كسمـ، كمثمو المحمؿ لو.

مف  كقد جرل اإلماـ ابف العربي عمى ىذه القاعدة في كثير مف التطبيقات الفقيية،     
 باب سد الذريعة لمفعؿ، نذكر منيا>

       >﴿ػػػ ما جاء في تفسير قكلو تعالى1

            

        ﴾2 قاؿ ابف ،
كقيؿ في سبب نزكليا> إنيا نزلت في قـك مف بني إسرائيؿ، كتب عمييـ القتاؿ، العربي>" 

ا تعالى فيربكا منو، كقصدكا الحياة خكفا مف المكت، فعكممكا بنقيض قصدىـ، كأماتيـ 
 .3في آف كاحد"

، قاؿ>" كمتعمؽ مالؾ أف ذلؾ ػػػ ما جاء في مسألة تقديـ ديف الزكاة كالحج في الميراث2
مكجب إسقاط الزكاة أك ترؾ الكرثة فقراء، ألنو يعتمد ترؾ الكؿ حتى إذا مات استغرؽ 

                                                           
، كأبك داككد كتاب النكاح، باب 2240ما جاء في المحمؿ كالمحمؿ لو، حديث رقـػ أخرجو الترمذم كتاب النكاح، باب 1

، كالحديث صححو 57;2، كابف ماجو كتاب النكاح، باب المحمؿ كالمحمؿ لو، حديث رقـ 4098في التحميؿ، حديث رقـ
 .509ص 8، كاأللباني في إركاء الغميؿ، ج290ص 5ابف حجر في تمخيص الحبير ج

 .462األية رقـػ سكرة البقرة، 2
 506ص 2ػ أحكاـ القرآف، ابف العربي، ج3
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 ذلؾ جميع مالو فبل يبقى لمكرثة حؽ، فكاف ىذا مقصدا باطبل في حؽ عباداتو كحؽ
كرثتو، ككؿ مف قصد باطبل في الشريعة نقض عميو قصده، تحقؽ ذلؾ منو أك اتيـ بو إذا 

 . 1ظيرت عبلمتو، كما قضينا بحرمانو الميراث لمقاتؿ"
، قاؿ>" كأما القـك يجتمعكف يقرؤكف القرآف ػػػ ما جاء في أخذ األجرة عمى قراءة القرآف3

مالؾ، ألف قراءة القرآف عمى كجو أك يقرأ عمييـ رجؿ حسف الصكت فإنو ممنكع قالو 
نما يقصد بيذا صرؼ كجكه الناس كاألكؿ بو خاصة كنكع  العبادة كاالنفراد بذلؾ أكلى، كا 

 . 2مف السؤاؿ بو، كىذا مما يجب أف ينزه عنو القرآف"
ذا نكح في العدة كبنى فسخ كلـ ينكحيا أبدا  ػػػ ما جاء في مسألة نكاح المعتدة،4 قاؿ>" كا 

أحمد كالشعبي، كبو قضى عمر رضي ا عنو، ألنو استحؿ ما ال يحؿ لو قالو مالؾ ك 
 .3فحرمو، كالقاتؿ في حرماف الميراث"

قاؿ>" كىك مردكد إجماعا، كعقب ذلؾ ػػػ ما جاء في مسألة تزكيج اليتيمة بغير إذنيا، 5
بالنكاح في العدة، كىك مفسكخ بإجماع مف األمة،... كقضاء عمررضي ا عنو معضكد 

، كمف استعجؿ شيئا قبؿ 4األدلة، فإنو استعجؿ بالنكاح في العدة أمرا كانت لو فيو أناةب
 .5حمو بالمعصية قضى عميو بحرمانو كالكارث إذا قتؿ مكرثو، كىذا بيف ال خفاء فيو"

، قاؿ>" ىذه المسألة مف المصالح التي انفرد بيا مالؾ دكف ػػػ ما جاء في طالؽ المريض6
و رد طبلؽ المريض عميو تيمة لو في أف يككف قصد الفرار مف سائر العمماء، فإن

الميراث، كخالفو سائر الفقياء، كالحؽ لو ألف المصمحة أصؿ كقطع الحقكؽ ال يمكف منيا 
 .6بالظنكف"

 

                                                           
 .594ص 2ػ أحكاـ القرآف، ابف العربي، ج1
 .;58ص 5ػ المسالؾ، ابف العربي، ج2
 .:46ص 2ػ المصدر نفسو، ج3
 .662ص 9، كالبييقي في السنف، ج420ص 8، كعبد الرزاؽ في المصنؼ،ج758ص 4ػ أخرجو مالؾ في المكطأ ج4
 .88ص 5ربي، جػ القبس، ابف الع5
 .256ص 5ػ المصدر نفسو، ج6
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 الخ اتم ة

بعد ىذه الرحمة العممية التي عشتيا مع مكضكع الفكر المقاصدم عند اإلماـ أبي      
المالكي، سكاء عبر جكانبو النظرية أك أثناء عرض النماذج التطبيقية، بكر بف العربي 

ىاأنا ذا بحكؿ ا كقكتو، كبحسف عكنو كتكفيقو أصؿ إلى الختاـ، كأجد نفسي بعد كؿ 
ذلؾ مف الكاجب عمي عرض ما يقتضيو المقاـ مف تدكيف خبلصة نتائج البحث، عساىا 

 لما ىك آت. تذكر بما مضى كفات، كتفتح األبكاب كاآلفاؽ

كلما كاف قصدم في ىذا البحث متكجيا خاصة إلى بياف حقيقة الفكر المقاصدم      
عند اإلماـ أبك بكر بف العربي كتأصيؿ ذلؾ، كاإلجابة عف تمؾ التساؤالت، فقد تـ ذلؾ 

 بفضمو تعالى كتكصمت إلى ما يمي>

إف اإلماـ ابف العربي المالكي شخصية فذة فريدة مف نكعيا، قمما يكجد نظيرىا، فقد  ػػػ1
جالس شيكخا كثيريف، كتتممذ عمى عمماء بارزيف، كارتحؿ إلى حكاضر كعكاصـ عممية 
، كانت حافمة بالعمـ كالجدؿ كالمناظرة، فجمع عمكما عدة، كانت سببا في تميز شخصيتو

قاؿ عنو أنو مفسر المع، كمف قرأ كتابو القبس أك عارضة  فمف قرأ كتابو أحكاـ القرآف
 األحكذم قاؿ عنو أنو فقيو بارع.

أف ابف العربي المالكي يفرض عمينا بما آتاه ا مف ممكة عممية االعتراؼ بجيكده،  ػػػ2
رسائو ألسس عمـ المقاصد كاىتمامو  كدكره في بعث ركح االجتياد بعد أف ساد التقميد، كا 
بيا في زمف كاف الفكر المقاصدم في بداية التأسيس، فقد ساىـ بشكؿ كاسع في عممية 

 بلؿ نظراتو كتمميحاتو.التنظير المقاصدم مف خ

إف ابف العربي يعد مدرسة في الفكر اإلسبلمي تميزت بكثرة اختياراتو الفقيية، كنظراتو  ػػػ3
العميقة لمقضايا كالمستجدات مما يجعمنا في حاجة ماسة اليـك إلى األخذ بآرائو كالعمؿ 

 لمقاصدم.بأفكاره، مستميميف في ذلؾ نظرتو إلى ركح التشريع التي ىي أساس الفكر ا
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أف اإلماـ ابف العربي استفاد مف أعبلـ أسسكا لعمـ المقاصد كزرعكا بذرتو، فأعجب  ػػػ4
ف لـ يمقاه كتتممذ عمى الغزالي كأخذ منو، ككاف مياال آلراء  الفيرم شيكخو كبالجكيني كا 

كالشاشي، إضافة إلى تشبعو بآراء اإلماـ مالؾ كأصكؿ مذىبو، كؿ ىذا كاف لو األثر في 
 الجانب المقاصدم عنده كتكظيفو في تراثو الفقيي. إبراز

إف نظرة اإلماـ لممقاصد كانت ناضجة في ذىنو، لذا فإف استعمالو لما يدؿ عمييا مف  ػػػ5
ألفاظ مباشرة كالقصد كالمقاصد كالقصكد، كألفظ ذات صمة بيا كمفظ المصمحة كالمصالح 

ة كرفع الحرج كالمشاؽ كالتيسير كالمفسدة كالمفاسد كالحكمة كالغرض كالشريعة، كالرخص
بأنو ذك نزعة مقاصدية منذ بدايتو، بؿ قد كضح نيجو ىذا في  يكحي كالتخفيؼ كالضركرة،

كمنبع األحكاـ التي  ،بداية كتابو أحكاـ القرآف حيف قاؿ>" كتاب ا ىك دستكر الشرع
كىك معيف اآلداب طمب إلى المسمميف أف يعممكا بيا، ففيو الحبلؿ كالحراـ كاألمر كالنيي، 

كاألخبلؽ، ليككف مصدر سعادتيـ، جعمو ا حاكيا لؤلحكاـ التي ال يمكف العمؿ بيا إال 
إذا فيمت حؽ الفيـ كاستكضحت مغازييا ككشفت أسرارىا كمرامييا، لكف الكثير مف 

 .1المفسريف جعمكا عنايتيـ تكاد تككف كقفا عمى الكسائؿ دكف المقاصد"

أسير في قافمة الحامميف لمشعؿ المعرفة االسبلمية مؤديا بعض  كقاؿ>" قصارام أف     
 .2ما يجب عمي نحك الكتاب الكريـ مف الكشؼ عف بعض أسراره كمغازيو"

إف ابف العربي قد أصؿ لمسائؿ عدة، كمنيا مسألة التعميؿ التي تبنى عمييا مقاصد  ػػػ6
ف عدـ القكؿ بيا ييمؿ المقاصد،بؿ ال يمكف فيـ  النصكصكتكظيفيا في الشريعة، كا 

القضايا المستجدة، كقد رأيناه يميز بيف تعميؿ أفعاؿ ا تعالى، فقاؿ>" إف ا سبحانو شرع 
ما أراد كىك أعمـ بالحكمة كأكفى بالمصمحة، كليس يمـز أف يعمـ الخمؽ كجكد الحكمة 

لعقؿ في ، كتعميؿ العبادات كالمعامبلت كالعقكبات، كدكر ا3كأنكاع المصالح في األحكاـ"
                                                           

 .227ص 2جابف العربي،ػ أحكاـ القرآف، 1
 .28ص 2ػ المصدر نفسو، ج2
 .4:7ص 2، جالمصدر نفسوػ 3



 أبي بكر ابف العربي الفكر المقاصدم عند اإلماـ

 

226 
 

لقد بيف ابف ػ7كؿ ىذا مع بياف حقيقة التحسيف كالتقبيح كأنو يرجع في ذلؾ كمو إلى الشرع.
العربي بأف األصؿ في العبادات عدـ التعميؿ بخبلؼ المعامبلت كالعقكبات التي تعمؿ 
باعتبارىا معقكلة المعنى، كمع ذلؾ فقد كجدناه يعمؿ بعض العبادات تعميبل معقكال ال 

 كبيذا يككف لو قدـ السبؽ عمى ابف القيـ كغيره في تعميميا. تكمؼ فيو،

دراؾ معانييا كالكشؼ عف مراد ا تعالى في ػػ ػ7 لمعقؿ دكر بارز في فيـ النصكص كا 
شاراتو  عمالو لممقاصد، كا  خطابو لممكمفيف ، لذا فقد كظفو تكظيفا مصمحيا في تفسيره كا 

يقاؿ األقكاؿ المنصكص عمييا في الشرع كاجتياداتو كاضحة في ذلؾ، فقاؿ>" كالحؽ أف 
ف تعبدنا بمعناىا جاز ذلؾ مما يؤدم إلى معناىا  فإف كقع التعبد بمفظيا لـ يجز تبديميا، كا 

 .1بشرط االجتياد مف العالـ العارؼ بالمعاني المتساكية"

كما أف نظرتو إلى المصالح تككف ذاتيا نظرتو إلى المقاصد، بؿ ىما شيء كاحد كما 
 .2كاعد في بسط المقاصد كالمصالح،كقد اتفقت األمة عمى اعتبارىا في الجممة"قاؿ>" ق

لقد ظير لي بأف ابف العربي مف األكائؿ الذيف أشاركا إلى الكميات الثبلث كأف الشريعة  ػػػ8
مشتممة عمى الضركرم كالحاجي كالتحسيني، كما قسـ الضركريات إلى أربعة ىي> حفظ 

ؿ، مع اختبلؼ في التسمية فأحيانا يسمي األىؿ أك الدماء الديف كالنفس كالعرض كالما
بدؿ النفس،كما كاف يكظؼ مصطمح النسب أك األنساب بدؿ العرض، كأنو مف األكائؿ 

 الذيف ذكركا العرض مف الضركريات الخمس.

أف اإلماـ عرؼ المقاصد العامة دكف المقاصد الخاصة لعممو ربما بأنيا أكثر شمكليو  ػػػ9
كأنيا تنطكم تحتيا، أك إلدراكو بأف المقاصد الخاصة ال يمكف فصؿ بعضيا عف بعض، 

 كأف نيايتيا ىي تحقيؽ مصالح المكمؼ في الداريف، كىك األصؿ العاـ لممقاصد.

                                                           
 .:2، ص ابف العربيػ أحكاـ القرآف، 1
 .05:ص 4ج ابف العربي، ػ القبس،2
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ة كمقصد كحدة الجماعة كاألمة كالعدؿ كالحرية، كىك أشار إلى بعض المقاصد العام ػػػ11
 حقيقة قد فتح الباب في ذلؾ لمف يأتي بعده فيزيدىا دراسة كتأصيبل.

ف لـ يصرح بذلؾ، فتحدث  ػػػ11 لقد أصؿ ابف العربي لمسالؾ الكشؼ عف المقاصد، كا 
عماؿ أساليب المغة، كمداكمة فعؿ النب ي، كسككتو عف االستقراء كداللة األمر كالنيي، كا 

عف الشيء مع كجكد المقتضى، كمعرفة مقامات السياؽ، كىذه ىي المسالؾ كالطرؽ التي 
 ذكرىا مف بعده عمماء المقاصد كزادكىا تنقيحا كأشبعكىا بحثا.

أف ابف العربي يعد مف األكائؿ الذيف أشاركا إلى مقاصد العقائد كاألخبلؽ بعد  ػػػ12
 إشارات اإلماـ مالؾ ليا.

ثقافة ابف العربي الشاممة الجامعة بيف المعقكؿ كالمنقكؿ، المدركة لفقو المذاىب إف  ػػػ13
كآرائيا، جعمو فقييا مقاصديا لذا اتسمت آراؤه كاختياراتو خاصة تمؾ التي خالؼ فييا 
المذىب، أكثر مقاصدية كأقرب إلى ركح التشريع فتحت اآلفاؽ فيما بعد لمعمؿ بيا، كما 

 الزكاة مثبل.ىك الحاؿ في بعض مسائؿ 

 كاف الفكر المقاصدم عند ابف العربي مبنيا عمى سمات بارزة أىميا> ػػػ14

 قيامو عمى النظر إلى المعاني دكف الكقكؼ عند ظكاىر النصكص الشرعية. أ ػػ

 استحضاره لممقاصد كركح التشريع في جؿ اجتياداتو كاختياراتو. ب ػػ

ف  ػػػ15 لـ يذكره الباحثكف أثناء عرضيـ لتطكر كأخيرا يمكف القكؿ أف ابف العربي كا 
في ترسيخ كتثبيت ىذا العمـ، ككتبو عامرة باإلشارات  بحث المقاصدم، فإنو كانت لو قدـال

كالتمميحات المقاصدية، كأف تفسيره يعد أكؿ تفسير طرؽ عمـ المقاصد، كمع ىذا فمست 
ماء بارزكف أخذكا أدرم لماذا غفؿ عف ذكره كؿ مف كتب في تاريخية المقاصد رغـ أف عم

 عنو إشاراتو كتمميحاتو تمؾ كابف رشد كالشاطبي فيما بعد.
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ىذا كبعد اطبلعي عمى كثير مما كتبو ابف العربي، كخاصة كتبو القبس كالعارضة      
كأحكاـ القرآف، فإني أقترح بعض المقترحات عساىا تككف مفيدة كتكلد الرغبة لمباحثيف مف 

 ف ذلؾ>بعد لدراسة تراثو بعمؽ، كم
أقترح فتح مراكز أك معاىد شرعية خاصة تعنى بالدراسات المقاصدية خاصة في تراث  ػػػ1

المالكية، كاستشراؼ المستقبؿ، حتى يتحقؽ المقصد العاـ كىك إقامة العدؿ بتحقيؽ 
 المصالح كدرء المفاسد.

 ضركرة إخضاع القضايا المستجدة إلى مقاصد الشريعة، ألجؿ لـ الشمؿ كتكحيدػػ ػ2
الكممة كتضييؽ الفجكة، خاصة في ىذا الزماف الذم صار االختبلؼ ىك العنكاف البارز 

 بيف مختمؼ المدارس الفقيية.
أقترح تدريس كتبو " أحكاـ القرآف كالقبس" لطمبة الشريعة لما فييما مف قكاعد فقيية ػػ ػ3

 كأصكلية كلغكية تفيد الباحث في دراستو.
العربي الفقيية كالتي بناىا عمى البعد المقاصدم، كىذا أكصي بتتبع اختيارات ابف  ػػػ4

 بدراستيا دراسة أكاديمية تبيف المممح المقاصدم في ذلؾ.
أكصي بتتبع القكاعد المقاصدية كاألصكلية كالمغكية المبثكثة في كتبو خاصة القبس  ػػػ5

 كالعارضة كأحكاـ القرآف كالمسالؾ، فيي غنية بذلؾ.
نتائج التي انتييت إلييا، كبالتكصيات كاالقتراحات التي ذكرتيا، كبيذه الخبلصة كال     

أككف قد فرغت مما يسره ا لي جمعو كتقييده في ىذا البحث، كالذم ال أدعي لنفسي فيو 
 كماال كال فضبل، إذ الكماؿ  كحده، ككلو الفضؿ كالمنة أكال كآخرا.

رم كخطأم كزلتي، كأف يبارؾ في كأسألو سبحانو السداد كالرشاد، كأف يتجاكز عف تقصي
 جيدم، كأف يتقبمو بقبكؿ حسف، كأف يجعمو خالصا لكجيو الكريـ.

كصؿ الميـ كسمـ عمى سيدنا محمد كعمى آلو الطيبيف الطاىريف كأزكاجو أميات      
 كمف تبعيـ بإحساف إلى يـك الديف، كالحمد  رب العالميف. ،المكمنيف كصحبو كالتابعيف
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 ملخص البحث
فصكؿ، كؿ فصؿ اندرج تحتو مباحث كمطالب حسب المادة  أربعةانتظـ البحث في      

 العممية المتاحة، ثـ أعقبت ذلؾ بذكر النتائج المتكصؿ إلييا، كتفصيؿ ذلؾ كما يمي>

كقد ، كبعمـ المقاصد متعريؼ باإلماـ أبي بكر بف العربيكخصصتو لالفصؿ األكؿ:      
 .كعالب كفر ، ككؿ مبحث اندرج تحتو مطيفتـ تقسيمو إلى مبحث

، كقد اشتمؿ عمى ابف العربي عصر اإلماـ فخصصتو لمحديث عف >المبحث األكؿ     
 ثبلثة مطالب.

الحالة السياسية كالعممية التي كانت سائدة في ذلؾ  :المطمب األكؿفتناكلت في      
 العصر كمدل تأثيرىا عمى اإلماـ.

تو كرحمتو إلى الحكاضر فتناكلت فيو حياة اإلماـ كظركؼ نشأ :المطمب الثانيأما      
 العممية كمجالستو لمفقياء كالعمماء مف مختمؼ المذاىب الفقيية، ثـ كفاتو كآثاره العممية.

ابف العربي، كالتي كانت  العكامؿ المؤثرة في اإلماـأىـ تناكلت  كفي المطمب الثالث:     
براز  بكثير مف معالـ شخصيتو المتميزة سببا مباشرا كدافعا رئيسا في صقؿ مكىبتو كا 

 االعتزاز بالمذىب كالنزعة التجديدية المستقمة كالرافضة لمتقميد.

مكقع اإلماـ ابف العربي مف الفكر الثاني: فخصصتو لمحديث عف  مبحثال     
 طالب.حيث اشتمؿ عمى ثبلثة م ،المقاصدم

المفاىيـ كالمصطمحات  فذكرتكتناكلت فيو مفيكـ الفكر المقاصدم  األكؿ: طمبالم     
 التي ليا تعمؽ بالمفيكـ العاـ لمفكر المقاصدم

فكاف متكجيا لمحديث عف نشأة الفكر المقاصدم كتطكره كأىـ  :أما المطمب الثاني     
  مراحمو التي مر بيا مف زمف النبكة كالتنزيؿ إلى مرحمة االستقبللية كالتأليؼ فيو.
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ىمية عمـ المقاصد بالنسبة لممكمفيف بصفة عامة فذكرت فيو ألث الثا طمبأما الم     
  كلممجتيد بصفة خاصة، مع ذكر أدلة اعتبار المقاصد في نصكص الشرع كتأييد العقؿ.

م عند اإلماـ ابف العربي ركافده : فكاف حكؿ: الفكر المقاصدنيالفصؿ الثا أما     
تحتو مطالب ، كؿ مبحث انطكت كقد اشتمؿ عمى مباحث ثبلثةمالمحو كمرتكزاتو، 

  كفركع.

كقد قسمتو إلى ، ابف العربي > تناكلت فيو ركافد الفكر المقاصدم عند اإلماـالمبحث األكؿ
 مطمبيف اثنيف.

إلى ذكر الرافد األكؿ كىك داللة المذىب كمدل تأثيره  المطمب األكؿفتطرقت في      
عمى اإلماـ، حيث ركزت عمى تأثره باإلماـ مالؾ مؤسس المذىب، ككذا تأثره باألصكؿ 

 التي قررىا اإلماـ كصارت عنكانا لبلستنباط الفقيي فيو.

ييـ فتناكلت فيو الحديث تأثر اإلماـ بالشيكخ الذيف تتممذ عم المطمب الثانيأما      
كجالسيـ أثناء رحمتو العممية، كساىمكا في صقؿ مكىبتو الفقيية، سكاء مف داخؿ المذىب 

 المالكي كالفيرم كالشاشي، أك مف خارج المذىب كالجكيني كالغزالي رائدا المقاصد.

تجارب كاسعة بداية مف رحمتو نحك  خاضو ذكرت تأثره بالكاقع خاصة كأنكما      
بد  تكليتو لمقضاء كمحنتو كما عايشو مف قضايا كنكازؿ كاف الب الحكاضر العممية كانتياء

 .البت فييا بكعي كنظر دقيؽاالجتياد ك مف 

كقد فتناكلت فيو> مبلمح الفكر المقاصدم عند اإلماـ ابف العربي،  المبحث الثانيأما      
 قسمتو إلى مطمبيف.

األلفاظ ذات الداللة كأشرت فيو إلى استعماؿ اإلماـ لكثير مف  المطمب األكؿ     
 المقاصدية، كمفظ القصد كمدلكالتو.



 أبي بكر ابف العربي الفكر المقاصدم عند اإلماـ

 

233 
 

فذكرت فيو استعمالو لمفظ المصالح كالمفاسد، كقد أكثر مف  المطمب الثانيأما      
 استعماليما كالتعبير بيما، مما يدؿ عمى النزعة المقاصدية عنده.

كفي المطمب الثالث تـ ذكر بعض المصطمحات ذات الصمة بالمقاصد، كالتي      
 استعمميا لمداللة عمة مقاصدية التشريع، كمفظ الغرض كالشريعة، كالضركرة كرفع الحرج.

فتكممت فيو عف> مرتكزات الفكر المقاصدم عند اإلماـ ابف  المبحث الثالثأما      
 الب.اشتمؿ عمى ثبلثة مطالعربي، حيث 

كتطرقت فيو لمسألة التعميؿ ككيؼ كظفيا اإلماـ ابف العربي في إثبات  المطمب األكؿ     
المصالح في النصكص الشرعية، كبينت مكقفو مف تعميؿ أفاؿ ا تعالى كتعميؿ األحكاـ 
الفقيية سكاء في العبادات أك المعامبلت، رغـ أف مذىبو كقكع التعميؿ في المعامبلت دكف 

 ، كأف األصؿ فييا التعبد إال بعض األحكاـ الجزئية التي قاـ بتعميميا.العبادات

حيث اعتبر أف فتناكلت فيو مسألة جمب المصالح كدفع المفاسد،  المطمب الثانيأما      
 ى ىذه القاعدة المقاصديةيميا لـ يفيـ الشريعة، كبنى عمالمصمحة أصؿ كأف مف لـ يف

 .االستنباطات الفقييةكثيرا مف 

كفي المطمب الثالث تطرقت إلى دكر العقؿ في تقدير المصالح، فتحدثت عف      
التفسير المصمحي لمنصكص كالعبرة بالمعاني دكف األلفاظ في التكجيو المقصدم 

 لمنصكص. 

 المقاصدم عند اإلماـ ابف العربي لمفكر النظرم لجانب: فكاف حكؿ: اثالثالفصؿ ال     
 ثبلثة، كؿ مبحث يندرج تحتو مطالب كفركع.كقد اشتمؿ عمى مباحث ، كتطبيقاتو

> كتناكلت فيو طرؽ الكشؼ عف المقاصد عند اإلماـ ابف العربي المبحث األكؿ     
فبالرغـ مف أف المقاصد كانت في بداية التأسيس إال أف البف العربي لمسات كاضحة في 

رؽ التي يكشؼ مف خبلليا عف ىذا الباب حيث أشار في غير ما مكضع إلى بعض الط
 .المقاصد
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االستقراء كأىميتو في بناء  كأشرت فيو إلى اعتماد اإلماـ عمى المطمب األكؿ     
األساليب المغكية التي يفيـ بيا النص الشرعي، بؿ جعؿ شرط كما أشرت إلى األحكاـ، 

 النظر في ذلؾ التمكف مف المغة كأساليبيا.

ف لـ يصرح  إلىأشرت  المطمب الثانيكفي       بعض الطرؽ التي اعتمدىا ابف العربي كا 
عمى أساس أف كؿ أمر أك المطمقة، ىي كامر كالنكابأنيا كاشفة لممقصد الشرعي كداللة األ

 .عميو الفبلح أك الفسادسيما كأف الشارع كثيرا ما يعمؽ  مقصكد شرعاىك نيي 

صمى ا عميو كسمـ عمى الشيء ة النبي مداكمفتناكلت فيو عمى  المطمب الثالثأما      
، مع اإلشارة لؾ إنما كاف لمقصد أك حكمة باعثةتكاتر فعمو عف الصحابة مما يدؿ بأف ذك 

 إلى سككت النبي عف الشيء مع كجكد المقتضى مما يدؿ عمى تضمنو لممقصد الشرعي.

تـ  كتناكلت فيو تقسيمات المقاصد عند اإلماـ ابف العربي، حيث> المبحث الثاني     
المقاصد العامة التي أشار إلييا االماـ كركز عمييا إلى  المطمب األكؿفي التطرؽ 

باعتبارىا أساس المنفعة التي تتحقؽ لممكمؼ، كمقصد الكحدة كالعدؿ كالحرية كاألمر 
بالمعركؼ كالنيي عف المنكر كمراعاة الحقكؽ كحفظيا، كىي مقاصد تتحقؽ بيا قكاـ 

 الخميقة كسعادتيا.

فتناكلت فيو المقاصد الخاصة التي أشار إلييا اإلماـ، سكاء ما  المطمب الثانيا أم     
 تعمؽ بالعقائد كاألخبلؽ أك ما تعمؽ منيا بالعبادات كالمعامبلت كالعقكبات.

تحدثت عف المقاصد الكمية كتقسيماتيا عند ابف العربي، حيث  المطمب الثالثكفي      
رتبيا حسب قكتيا فبدأ بالضركرم ثـ الحاجي ثـ التحسيني، مع تفصيمو أحيانا لمكميات 

 الضركرية كترتيبو ليا.  

> تـ التطرؽ إلى الجانب التطبيقي لممقاصد الشرعية عند اإلماـ كفي المبحث الثالث     
 فيما بينيا كنظرة اإلماـ إلى ذلؾ مقاصديا. ازنةكالمك ابف العربي، 
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ففي المطمب األكؿ تناكلت تطبيقات حفظ المقاصد الضركرية مف جية الكجكد كالعدـ،     
 مع ذكر الكسائؿ التي تسيـ في ذلؾ.

كفي المطمب الثاني تطرقت إلى تطبيقات حفظ المقاصد الحاجية كالتحسينية، مع      
 إلييا اإلماـ ابف العربي.ذكر الكسائؿ التي أشار 

أما المطمب الثالث فكاف يتمحكر حكؿ المكازنة بيف المقاصد الكمية، فذكرت المكازنة      
بيف المصالح كالمفاسد فيما بينو، ثـ عند تعارضيما، باإلظافة إلى المكازنة بيف المقاصد 

شارات اإلماـ إلى ذلؾ.        الحاجية كالتحسينية كا 

المقاصدم عند اإلماـ ابف  االجتياد ية: فكاف حكؿ: منيجرابعلالفصؿ اكفي      
 مبحثيف. كقد اشتمؿ عمى العربي، 

ابف  عند اإلماـكأسسو االجتياد المقاصدم  مفيـك> كتناكلت فيو المبحث األكؿ     
عف مفيكـ االجتياد المقاصدم كأىميتو عند ابف  >المطمب األكؿفي  فتحدثت العربي

في كؿ نازلة فقيية أك عممية اجتيادية، كما  أساسا بالقصد كاستحضارهنو مرتبط العربي كأ
ـ غير ار الدنيكية بؿ حتى األحكبينت بأف اإلماـ كانت لو نظرة أكسع لما ػدخؿ األمك 
 العممية إلى دائرة االجتياد، كىك أمر لـ يسبؽ إليو غيره.

اجتياده اإلماـ  األسس التي بنى عمييا فقد تناكلت فيو المطمب الثاني:أما      
بيف  وجمعأىـ األسس كىي>" المقاصدم فكانت دالة عمى عمؽ نظرتو، حيث تكممت عف 

مع خاصة في مسائؿ المباح  يفالقكاعد الكمية كاألدلة الجزئية، ككذا تقييد تصرفات المكمف
 اعتبار البكاعث كالمآالت في القصكد كاألفعاؿ.

في األحكاـ كالمكمؼ الشارع   قصد ةمراعاتطرقت إلى فقد  كفي المبحث الثاني:     
 كقد قسمتو إلى مطمبيف.الفقيية 
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دكف  اىابمقتضأف يعمؿ المكمؼ  القصد مف التكاليؼ أفبينت فيو  المطمب األكؿ:     
مخالفة ليا بالزيادة أك النقصاف إتباعا ليكاه، مع اإلشارة إلى أف األصؿ في التكميؼ ىك 

 أ رفع الحرج كعدـ التكميؼ بما ال يطاؽ. التيسير كأف الشريعة راعت مبد

أف > فتناكلت فيو مراعاة قصد المكمؼ في األحكاـ، فبينت بالمطمب الثانيأما      
عف المكمؼ، مع ضركرة تكافؽ قصد  الصادر ىك القصد التصرفات في العقكدالمعتبر في 

المكمؼ مع قصد الشارع فييا، ألف القصكد المخالفة لقصد الشارع غير معتبرة شرعا، كأف 
بنقيض  فإنو يعامؿ المكمؼ إذا قصد خبلؼ الشرع لتحقيؽ مصمحة أك إضرار بالغير

 .     قصده

> تناكلت أىـ النتائج التي تـ التكصؿ إلييا مف خبلؿ البحث في الفكر كفي الخاتمة     
 اإلماـ ابف العربي رحمو ا.      المقاصدم عند

                                     كمع ذلؾ فإف المكضكع ال يزاؿ مفسكح المجاؿ لمبحث كال أدعي اإلحاطة بجميع جكانبو.                                                

 كا اليادم إلى سبيؿ الرشاد
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Résumé de la recherche 

     L’étude a été organisée en quatre chapitres, chaque chapitre faisant 
l’objet de la recherche et des demandes en fonction du matériel scientifique 
disponible, puis a été suivi de la mention des résultats obtenus et des 

détails suivants: 
     Chapitre I: Il est consacré à la définition de l’imam Abou Bakr ibn al-
Arabi et la connaissance de ses objectifs a été divisé en deux sections, 

chaque sujet étant traité selon les revendications et les branches. 
     Le premier sujet: je me suis consacré à parler de l'époque de l'Imam 

Ibn Arabi, comportait trois revendications. 
     J'ai traité de la première exigence: la situation politique et scientifique 

qui prévalait à cette époque et l'étendue de son influence sur l'imam. 
     La seconde exigence concernait la vie de l'imam et les circonstances 
de sa création et de son voyage dans les villes scientifiques et au Conseil 
des savants et des scientifiques de diverses doctrines de jurisprudence, puis 

de sa mort et de ses effets scientifiques. 
Et dans la troisième demande: traitait des facteurs les plus importants 
affectant l’imam Ibn Arabi, une cause directe et une motivation majeure pour 
aiguiser son talent et mettre en valeur les caractéristiques de sa personnalité 
distinguées par une grande fierté dans la doctrine et une approche novatrice 
et indépendante rejetant la tradition. 
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     Le deuxième sujet: je me suis consacré à parler de l'emplacement de 
l'Imam Ibn al-Arabi de la pensée Almqasdi, qui comprenait trois 
revendications. 
     La première exigence: elle concernait le concept de pensée. Almqasdi 
a mentionné les concepts et la terminologie liés au concept général de 
pensée. Almqasdi 
     La deuxième exigence était de parler de l’émergence de la pensée 
Almqasdi et du développement et des étapes les plus importantes qui sont 
passées du moment de la prophétie au téléchargement et au stade de 
l’indépendance et de la composition. 
Quant au deuxième chapitre, il portait sur: Al-Maqasidi pensait à l'Imam Ibn 
al-Arabi, ses affluents, ses caractéristiques et ses éléments, et comprenait 
trois sujets, chaque sujet faisant l'objet de demandes et de branches. 
     Le premier sujet: Il traitait des affluents de la pensée, l’imam Maqasdi 
Ibn Arabi, l’a divisé en deux demandes.     
     La première exigence est de mentionner la première dimension, qui 
concerne la signification de la doctrine et son impact sur l'imam, en mettant 
l'accent sur son influence sur l'imam Malik, le fondateur de la doctrine, ainsi 
que sur les principes fondamentaux déterminés par l'imam et est devenu le 
titre de la déduction jurisprudentielle. 
     En ce qui concerne la deuxième demande, l’imam a été influencé par 
les anciens qui l’ont enseigné et s’est assis au cours de son parcours 
scientifique, contribuant ainsi à perfectionner son talent jurisprudentiel, tant 
au sein de l’école malékite, comme al-Fakhri et al-Shashi. 
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     Comme je l'ai mentionné l'impact de la réalité, surtout qu'il avait vécu de 
nombreuses expériences depuis son voyage dans les villes scientifiques et 
la fin de son mandat pour le pouvoir judiciaire, sa situation critique et la vie 
des problèmes et des scandales devaient être diligentes et décidées avec 
conscience et attention. 
     Le deuxième sujet a été abordé: les traits de la pensée Almqasdi Imam 
Ibn Arabi, et divisé en deux demandes. 
     La première exigence et j'ai souligné l'utilisation de l'Imam dans de 
nombreux mots d'importance Makasdip, l'intention et le sens de Klvz. 
Quant à la deuxième condition, elle mentionne l’utilisation des termes 
"intérêts" et "maux" et c’est plus que leur utilisation et leur expression, ce qui 
indique la tendance à les défendre. 
     Dans la troisième condition ont été mentionnés certains termes liés aux 
objectifs, qui indiquaient le problème de la législation Makassedip, de 
l'objectif Cliff et de la Shariah, ainsi que de la nécessité et de lever 
l'embarras. 
     En ce qui concerne le troisième sujet, j’ai évoqué: les fondements de 
la pensée Almqasdi Imam Ibn Arabi, qui comportait trois revendications. 
     La première demande traitait de la question du raisonnement et de la 
façon dont l’imam Ibn al-Arabi prouvait les intérêts des textes de légitimité 
et montrait sa position sur l’explication de l’ignorance de Dieu Tout-
Puissant et expliquait les dispositions de la jurisprudence, qu’il s’agisse de 
culte ou de transaction, bien que la doctrine de la présence de raisonnement 
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dans des transactions sans culte, Les dispositions partielles qu'il a 
expliquées. 
     La deuxième question portait sur la question de la constitution 
d’intérêts et du paiement des maux, où il était considéré qu’il s’agissait d’un 
intérêt initial et que ceux qui ne l’entendaient pas ne comprenaient pas la 
charia et, sur la base de cette règle al-Maqasidic, de nombreuses 
déductions jurisprudentielles. 
     Dans le troisième, la question du rôle de l'esprit dans l'appréciation des 
intérêts abordait l'interprétation rationnelle de textes et de phrases avec des 
significations sans mots dans le guidage des textes. 
     Chapitre III: Il s'agissait de: l'aspect théorique de la pensée Almqasdi 
Imam Ibn Arabi et ses applications, a englobé les trois enquêtes, chaque 
sujet relevant de ses exigences et de ses branches. 
     Le premier sujet: Il portait sur les moyens de révéler les objectifs de 
l’imam Ibn Arabi, bien qu’ils fussent au tout début de l’établissement, mais 
Ibn Arabi aborde clairement cette section, dans laquelle il a souligné certains 
des moyens utilisés pour la divulgation des objectifs. 
     La première exigence et moi avons souligné l'adoption de l'Imam sur 
l'induction et son importance dans la construction des jugements, tout 
comme les méthodes linguistiques qui comprennent le texte juridique, mais 
qui imposaient de tenir compte de la capacité de la langue et des méthodes. 
     Dans la deuxième demande, j'ai évoqué certaines des méthodes 
adoptées par Ibn al-Arabi, bien qu'il n'ait pas déclaré qu'elle révélait à la 
destination légitime un signe d'ordres et d'interdictions absolus, au motif que 
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tout ordre ou toute interdiction est licite, d'autant plus que la rue est souvent 
commentée par l'agriculteur ou par la corruption. 
     En ce qui concerne la troisième demande, le prophète (paix et 
bénédictions d’Allah soient sur lui) a déclaré que le prophète (paix et 
bénédictions d’Allah soient sur lui) affirmait que le prophète (paix et 
bénédictions d’Allah soient sur lui) affirmait que c’était une question 
d’intention ou de sagesse, 
     Le deuxième sujet concernait les divisions de Maqasid dans l'imam Ibn 
al-Arabi, où la première revendication visait les objectifs généraux 
mentionnés par l'imam et était centrée sur celles-ci en tant que base du 
bénéfice obtenu pour le contribuable, tel que l'objectif de l'unité, de la justice, 
de la liberté et de la défense du bien et de la vertu. Par la force de la 
création et du bonheur. 
     La seconde exigence concernait les objectifs spécifiques mentionnés 
par l'imam, qu'il s'agisse de doctrines et d'éthique ou d'actes, transactions et 
sanctions. 

     Dans la troisième demande, j'ai parlé des objectifs totaux et de leurs 
divisions à Ibn al-Arabi, où ils les ont classés en fonction de leurs forces, 
puis ont commencé avec le nécessaire puis le Hadji puis l'amélioration, avec 
parfois des détails sur les collèges nécessaires et leur organisation. 
     Et dans le troisième sujet: a été abordé le côté pratique des objectifs 
de légitimité chez l’imam Ibn al-Arabi, et l’équilibre entre ceux-ci et le point 
de vue de l’imam sur ce Makassidia. 
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     Dans la première demande, elle traitait des applications de la 
préservation des fins nécessaires d'existence et de non-existence, avec les 
moyens d'y contribuer. 
     Dans la deuxième demande adressée aux applications de la 
préservation des objectifs de besoin et d'amélioration, mentionnant les 
moyens mentionnés par l'imam Ibn Arabi.  
     La troisième exigence visait l’équilibre entre les objectifs du total, 
énonçant l’équilibre entre les intérêts et les inconvénients entre eux, puis 
quand ils se contredis, en plus de l’équilibre entre les objectifs du besoin et 
de l’amélioration et les signes de l’imam. 
     Dans le quatrième chapitre: il était sur le point: la méthodologie de 
l'ijtihad Makassed lorsque l'Imam Ibn al-Arabi, a inclus deux sections.     
     Le premier sujet: abordé la notion de diligence Makassed et fondée par 
l'Imam Ibn al-Arabi a parlé dans la première exigence: la notion de diligence 
Makassed et son importance quand Ibn al-Arabi et est liée principalement 
l'intention et Asthoudarh tout en descendant processus doctrinal ou 
discrétionnaire, a montré aussi que l'imam avait un plus large Quand il est 
entré dans les choses sont mais même les jugements du monde est pas 
pratique au cercle de diligence, jamais l'autre. 
     En ce qui concerne la deuxième condition: elle portait sur les 
fondements sur lesquels l’imam a fondé la jurisprudence de Makassed était 
fonction de la profondeur de son point de vue, notamment sur les 
fondements les plus importants, à savoir: "la combinaison des règles et des 
preuves partielles, ainsi que la limitation des actions des contribuables, 
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notamment en matière de licéité compte tenu des motivations et des talents 
dans les textes et les actes . 
     Dans le deuxième sujet: il a touché à l'observance de la rue et a porté 
des jugements de jurisprudence et l'a divisé en deux demandes. 
  La première condition est que le contribuable a l'intention d'utiliser les 
coûts sans les violer ni diminuer davantage, conformément à son passe-
temps, en précisant que l'origine de la cession est la facilitation et que la 
charia a pris en compte le principe de levée de l'embarras et ne l'a pas 
attribuée de manière inappropriée. 
     La deuxième condition est que l’intention du contribuable soit prise en 
compte dans les dispositions: il est clair que les transactions figurant dans 
les contrats tiennent compte de l’intention émise par le contribuable, dans 
l’intention du contribuable d’accepter l’intention de la rue. Pour obtenir de 
l'intérêt ou nuire à autrui, il est traité comme un antidote à son intention. 
     En conclusion, nous avons traité des résultats les plus importants 
obtenus par la recherche dans la pensée de l’imprimé Almqasdi Imam Ibn 
Arabi, que Dieu ait pitié de lui. 
    Cependant, le sujet reste ouvert à la discussion et je ne prétends pas en 
connaître tous les aspects. 
    Dieu est le guide sur le chemin de la justice. 
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3     Summary of the research    
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Summary of the research 
     The study was organized into four chapters, each chapter being 

researched and submitted based on available scientific material, followed by 

the following results and details: 

     Chapter I: It is devoted to the definition of Imam Abu Bakr ibn al-Arabi 

and the knowledge of his objectives has been divided into two sections, 

each subject being treated according to the claims and branches. 

     The first subject: I devoted myself to talking about the time of Imam Ibn 

Arabi, had three demands. 

     I dealt with the first requirement: the political and scientific situation 

prevailing at that time and the extent of its influence on the Imam. 

     The second requirement concerned the life of the Imam and the 

circumstances of his creation and his journey in the scientific cities and the 

Council of Scientists and Scientists of various doctrines of jurisprudence, 

then his death and its scientific effects. 

     And in the third request: dealt with the most important factors affecting 

Imam Ibn Arabi, a direct cause and a major motivation to sharpen his talent 

and highlight the characteristics of his personality distinguished by great 

pride in the doctrine and approach innovative and independent rejecting the 

tradition. 

     The second subject: I devoted myself to talking about the location of 

Imam Ibn al-Arabi of Almqasdi thought, which included three claims. 
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     The first requirement: it concerned the concept of thought. Almqasdi 

mentioned concepts and terminology related to the general concept of 

thought. Almqasdi 

     The second requirement was to talk about the emergence of Almqasdi 

thought and development and the most important milestones that passed 

from the time of prophecy to download and the stage of independence and 

composition. 

     As for the second chapter, it focused on: Al-Maqasidi thought of Imam 

Ibn al-Arabi, its tributaries, its characteristics and its elements, and included 

three subjects, each subject being the subject of requests and branches. 

     The first subject: He dealt with tributaries of thought, Imam Maqasdi 

Ibn Arabi, divided it into two requests. 

     The first requirement is to mention the first dimension, which concerns 

the meaning of the doctrine and its impact on the imam, with emphasis on 

its influence on Imam Malik, the founder of the doctrine, as well as on the 

principles fundamental principles determined by the imam and became the 

title of the jurisprudential deduction. 

Regarding the second request, the Imam was influenced by the elders 

who taught him and sat down during his scientific career, thus helping to 

perfect his jurisprudential talent, both within the Maliki school , like al-Fakhri 

and al-Shashi. 

     As I mentioned the impact of the reality, especially since he had lived 

many experiences since his trip to the scientific cities and the end of his 
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mandate for the judiciary, his critical situation and the life of the problems 

and problems. scandals must be diligent and decided with conscience and 

attention. 

     The second topic was addressed: the features of Almqasdi thought 

Imam Ibn Arabi, and divided into two requests. 

     The first requirement and I emphasized the use of the Imam in many 

words of importance Makasdip, intention and meaning of Klvz. 

As for the second condition, it mentions the use of the terms "interests" and 

"evils" and it is more than their use and expression, which indicates the 

tendency to defend them. 

     In the third condition were mentioned certain terms related to the 

objectives, which indicated the problem of the Makassedip legislation, the 

Cliff objective and the Shariah, as well as the necessity and the removal of 

the embarrassment. 

     Regarding the third subject, I mentioned: the foundations of the thought 

Almqasdi Imam Ibn Arabi, which included three claims. 

     The first request dealt with the question of reasoning and how Imam 

Ibn al-Arabi proved the interests of the texts of legitimacy and showed his 

position on the explanation of the ignorance of God Almighty and explained 

the provisions of jurisprudence, be it of worship or transaction, although the 

doctrine of the presence of reasoning in transactions without worship, The 

partial provisions he explained. 
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     The second question related to the question of the constitution of 

interests and the payment of evils, where it was considered that it was an 

initial interest and those who did not hear it did not understand Sharia and, 

on the basis of this al-Maqasidic rule, numerous jurisprudential inferences. 

     In the third, the question of the role of the mind in the appreciation of 

interests addressed the rational interpretation of texts and sentences with 

meaningless words in the guidance of texts. 

Chapter III: It was: the theoretical aspect of the thought Almqasdi Imam Ibn 

Arabi and its applications, encompassed the three surveys, each topic 

related to its requirements and its branches. 

     The first subject: It dealt with the means of revealing the objectives of 

Imam Ibn Arabi, although they were at the very beginning of the 

establishment, but Ibn Arabi clearly addresses this section, in which he 

pointed out some of the means used. for the disclosure of objectives. 

     The first requirement and I emphasized the adoption of the Imam on 

induction and its importance in the construction of judgments, as well as the 

linguistic methods which include the legal text, but which required to take 

into account the capacity of the language and methods. 

     In the second application, I mentioned some of the methods adopted 

by Ibn al-Arabi, although he did not declare that it revealed to the legitimate 

destination a sign of absolute orders and prohibitions, on the ground that any 

order or prohibition is lawful, especially since the street is often commented 

on by the farmer or by corruption. 
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     Regarding the third request, the Prophet (peace and blessings of Allah 

be upon him) said that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon 

him) affirmed that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) 

he claimed that it was a question of intention or wisdom, 

     The second subject concerned the divisions of Maqasid in Imam Ibn 

al-Arabi, where the first claim was aimed at the general objectives 

mentioned by the Imam and centered on them as the basis of the benefit 

obtained for the taxpayer, such as the goal of unity, justice, freedom, and 

the defense of good and virtue. By the force of creation and happiness. 

The second requirement related to the specific objectives mentioned by the 

imam, be they doctrines and ethics or acts, transactions and sanctions. 

     In the third request, I talked about the total objectives and their 

divisions in Ibn al-Arabi, where they classified them according to their 

strengths, then started with what was needed then the Haji and then the 

improvement, sometimes with details on the colleges needed and their 

organization. 

     And in the third subject: the practical side of the objectives of 

legitimacy in Imam Ibn al-Arabi, and the balance between them and the 

Imam's point of view on this Makassidia. 

     In the first application, it dealt with the applications of the preservation 

of the necessary ends of existence and non-existence, with the means of 

contributing to it. 
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In the second application addressed to the applications of the preservation 

of the objectives of need and improvement, mentioning the means 

mentioned by Imam Ibn Arabi. 

     The third requirement was to balance the objectives of the total, setting 

out the balance of interests and disadvantages between them, and then 

contradicting each other, in addition to balancing the goals of need and 

improvement with signs of the Imam. 

 

     In the fourth chapter: he was on the point: the methodology of 

Makassed ijtihad when Imam Ibn al-Arabi, included two sections. 

     the first topic: approached the concept of diligence Makassed and 

founded by Imam Ibn al-Arabi spoke in the first requirement: the concept of 

diligence Makassed and its importance when Ibn al-Arabi and is related 

primarily the intention and Asthdarh all descending doctrinal or discretionary 

process, also showed that the imam had a wider When he came into things 

are but even the judgments of the world is not practical to the circle of 

diligence, never the other. 

     With regard to the second condition: it concerned the foundations on 

which the Imam based Makassed's jurisprudence was a function of the depth 

of his point of view, including the most important foundations, namely: "the 

combination of rules and partial evidence, as well as the limitation of the 

actions of taxpayers, particularly in terms of lawfulness given the motivations 

and talents in the texts and acts. 
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      In the second subject: he touched the street observance and made 

judgments of jurisprudence and divided it into two requests. 

     The first condition is that the taxpayer intends to use the costs without 

violating or further reducing them, in accordance with his hobby, stating that 

the origin of the assignment is facilitation and that sharia law has taken 

considers the principle of relieving embarrassment and has not improperly 

attributed it. 

     The second condition is that the intention of the taxpayer is taken into 

account in the provisions: it is clear that the transactions contained in the 

contracts take into account the intention of the taxpayer, in the intention of 

the taxpayer to accept the intention of the street. To gain interest or harm 

others, he is treated as an antidote to him. 

     In conclusion, we have dealt with the most important results obtained 

by research in the thought of the printed Almqasdi Imam Ibn Arabi, may God 

have mercy on him. 

However, the subject remains open to discussion and I do not pretend to 

know all aspects. 
God is the guide on the path of justice. 
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 الفيػػػارس العػامػػػػػة
 

ػ فيرس اآليات القرآنية 1  
ػ فيرس األحاديث كاآلثار 2  
ػ فيرس القكاعد األصكلية  3  
ػ فيرس القكاعد الفقيية 4  
ػ فيرس المسائؿ الفقيية5  
ػ فيرس التراجـ 6  
المصادر كالمراجع ػ فيرس 7  
ػ فيرس المكضكعات 8  
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 فهرس اآليات القرآنيةـ 1
 

 رقـ
 الصفحة

 رقـ
 اآلية

 اسـ  اآليـــــــــــة
 السكرة

315 113 ﴿        

    ﴾ 
 البقرة

163 114 ﴿         

         

         

   ﴾ 

 البقرة

324 125 ﴿        

   ﴾ 

 البقرة

217 173  ﴿           

 ﴾ 

 البقرة

218 178 ﴿       

       

         

  ﴾ 

 قرةالب

111 179  ﴿       

﴾ 

 البقرة

112 183 ﴿       

       ﴾ 

 البقرة

131 185 ﴿﴾ البقرة 
115 187 ﴿





﴾ 

 البقرة
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112 188  ﴿      

        

   ﴾ 

 البقرة

331 189 ﴿        

       ﴾ 
 البقرة

184 195 ﴿        

        

 ﴾ 

 البقرة

111 214 ﴿         

          

        

     ﴾ 

 البقرة

316 220 ﴿         

  ﴾ 

 البقرة

163 228 ﴿       

          

        

     ﴾ 

 البقرة

251 232  ﴿       

       ﴾ 

 البقرة

332 241  ﴿         

          

        

﴾ 
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111 275 ﴿



﴾ 

 البقرة

283 282 ﴿        

       ﴾ 

 البقرة

111 286  ﴿         

         

        

           

﴾ 

 البقرة

311 77 ﴿      

        

            

   ﴾ 

آؿ 
 عمراف

323 97 ﴿         

       ﴾ 

آؿ 
 عمراف

45 103  ﴿       

        

      

        

     ﴾ 

آؿ 
 عمراف

215 114 ﴿        

      

﴾ 

آؿ 
 عمراف

216 110  ﴿       

     ﴾ 

آؿ 
 عمراف
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161 02 ﴿      

       

  ﴾ 

 النساء

131 07 ﴿ 



﴾ 

 النساء

327 11 ﴿       

 ﴾ 

 النساء

195 25 ﴿        

       

      

      

  ﴾ 

 النساء

41 35  ﴿        

         

     ﴾ 

 النساء

318 43 ﴿﴾ النساء 
161 59 ﴿ 





﴾ 

 النساء

293 04 ﴿        

       

      

         

 ﴾ 

 المائدة
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297 45 ﴿ 







﴾ 

 المائدة

278 53 ﴿



﴾ 

 المائدة

143 91 ﴿ 



﴾

 المائدة

52 50 ﴿        ﴾ األنعاـ 
317 108 ﴿         

   ﴾ 

 األنعاـ

217 121 ﴿        

  ﴾ 

 األنعاـ

145 157 ﴿       

      

       

      

       

        

  ﴾ 

 األعراؼ

191 163 ﴿         

        

        

   ﴾ 

 األعراؼ
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231 181  ﴿       

       ﴾ 

 األعراؼ

219 199  ﴿       ﴾ األعراؼ 
159 21 ﴿        

        

   ﴾ 

 األنفاؿ

111 24 ﴿       

        

    ﴾ 

 األنفاؿ

211 46  ﴿      

       ﴾ 

 األنفاؿ

54 42  ﴿       

       

      

   ﴾ 

 التكبة

277 79 ﴿﴾  التكبة
111 113 ﴿       

        

 ﴾ 

 التكبة

271 111  ﴿        

        

       ﴾ 

 التكبة

56 101  ﴿        

     ﴾ 

 يكنس

99 07  ﴿        

       

﴾ 

 ىكد
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216 49 ﴿          

          

   ﴾ 

 ىكد

98 61 ﴿     ﴾ ىكد 
134 114  ﴿        

     

﴾ 

 ىكد

324 12 ﴿      ﴾ 

 

 يكسؼ

196 18 ﴿         

       

   ﴾ 

 يكسؼ

312 76 ﴿         

          

      ﴾ 

 يكسؼ

258 15 ﴿       

 ﴾ 

 الحجر

53 09  ﴿        

   ﴾ 

 النحؿ 

52 44  ﴿        

  ﴾ 

 النحؿ

99 91  ﴿        

     ﴾ 

 النحؿ

111 97 ﴿         

      

  ﴾ 

 النحؿ
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71 09  ﴿        

       

﴾ 

 اإلسراء

71 107  ﴿    ﴾ األنبياء 
112 28  ﴿        

        

    ﴾ 

 الحج

185 31  ﴿    ﴾ الحج 
161 77 ﴿       

     ﴾

 الحج

111 78  ﴿         

     ﴾ 

 الحج

251 04  ﴿       

    ﴾ 

 النكر

143 30 ﴿      

        

﴾ 

 النكر

117 21 ﴿          

  ﴾ 

 العنكبكت

111 45 ﴿        ﴾ العنكبكت 
54 19  ﴿      ﴾ لقماف 
195 18 ﴿        ﴾ 

 

 السجدة
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242 26  ﴿





 ﴾ 

 ص

294 07 ﴿         

         

﴾ 

 الزمر

266 18  ﴿      

       ﴾ 

 الزمر

193 73 ﴿          

       

    ﴾ 

 الزمر

239 13  ﴿         

       

       ﴾ 

 الشكرل

241 18  ﴿        

     ﴾ 

 الجاثية 

56 24 ﴿      ﴾ محمد 
218 09 ﴿       

        

         

       ﴾ 

 الحجرات

294 39 ﴿      ﴾ النجـ 
112 25  ﴿       

       

        

     ﴾ 

 الحديد 
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319 14 ﴿          

       

       

  ﴾ 

 المجادلة

56 02  ﴿  ﴾  الحشر 
217 40  ﴿         

﴾ 

 النازعات

321 15 ﴿         

       

﴾ 

 البينة
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 ـ فهرس األحاديث واآلثار2

 الرقـ طرؼ الحديث أكاألثر الصفحة
 حرؼ األلػػػػؼ

95 
149 

إذا استيقظ أحدكـ مف نكمو فبل يغمس يده في اإلناء حتى يغسميا 
 يدرم أيف باتت يداهثبلثا، فإنو ال 

02 

أف امرأة مف خثعـ جاءت إلى النبي صمى ا عميو كسمـ فقالت>  49
يا رسكؿ ا إف فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا ال يثبت 

 عمى الراحمة، أفأحج عنو؟ قاؿ نعـ

04 

 05 إف دماءكـ كأمكالكـ كأعراضكـ عميكـ حراـ كحرمة يكمكـ ىذا 243
 06 بالنية كلكؿ امرئ ما نكلإنما األعماؿ  328
 07 إنما جعؿ االستئذاف مف أجؿ البصر 114
 08 إف المكمف ال ينجس 147
 09 إف الناس إذا رأكا الظالـ فمـ يأخذكا عمى يديو أكشؾ ا أف يعميـ  216
 :0 إنيا مف الطكافيف عميكـ كمف الطكافات 217
 ;0 إني ألنسى أك أنسى ألسف 126
بخميس أك لبيس آخذه منكـ مكاف الصدقة؛ فإنو أىكف إيتكني  116

 عميكـ، كأنفع لمفقراء بالمدينة
20 

 22 إيتكني بعرض ثياب آخذه منكـ مكاف الذرة كالشعير 116
 24 اإِليماف بضع كسبعكف، أك بضع كستكف شعبة،   114

 حرؼ البػػػػػػػػاء
 25 بدأ ىذا الديف غريبا كسيعكد غريبا 118
 26 بالحنفية السمحةبعثت  221

 حرؼ العػػػػيف
 27 العمـ ثبلث> آية محكمة، كسنة قائمة، كفريضة عادلة 153
 28 عمى كؿ أىؿ بيت أضحاة 132
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 حرؼ الغيف
 29 غفر لو ما تقدـ مف ذنبو 271

 حرؼ الضاد
 :2 ضحى بكبشيف أقرنيف أممحيف 197

 حرؼ الفػػػػػاء
 ;2 معسريففإنما بعثتـ ميسريف كلـ تبعثكا  113
 40 فبل يبصؽ في القبمة فإف ا قبؿ كجيو 231
 42 فكيؼ نصنع بالميراس 95

 حرؼ القػػػػػاؼ
قاؿ قمت كرأيتو؟ قاؿ نعـ، قاؿ قمت> كيؼ كاف صفتو؟ قاؿ> كاف  54

 أبيض مميحا مقصد
44 

 حرؼ  الكػػػػاؼ
كؿ سبلمى مف الناس عميو صدقة، كؿ يكـ تطمع فيو الشمس  114

بيف اثنيف صدقة، كتعيف الرجؿ في دابتو فتحممو عمييا، أك تعدؿ 
ترفع عمييا متاعو صدقة، كالكممة الطيبة صدقة، ككؿ خطكة 
 تمشييا ِإلى الصبلة صدقة، كتميط األذل عف الطريؽ صدقة

45 

 46 كنا نضحي بالشاة الكاحدة عف أىؿ البيت 132
 حرؼ الػػػػػالـ

 47 آدـ عمى صكرتو ال تضربكا الكجو فإف ا خمؽ 235
 48 ال ضرر كال ضرار 113
لعف رسكؿ ا الكاشمة كالمتكشمة كالكاصمة كالمكصكلة كآكؿ الربا  332

 كمككمو كالمحمؿ كالمحمؿ لو
49 

 :4 الميـ ىذه قدرتي فيما أممؾ فبل تسألني في الذم تممؾ كال أممؾ 324
 ;4 ال يتناجى اثناف دكف كاحد فإف ذلؾ يحزنو 162
 50 ال يصمح الناس إال ذلؾ 116
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 52 لك أنفؽ مثؿ جبؿ أحد ما بمغ مد أحدىـ كال نصيفو 117
 54 لكال أف أشؽ عمى أمتي ألمرتيـ بالسكاؾ عند كؿ صبلة 147
لكال آخر المسمميف ما فتحت قرية إال قسمتيا بيف أىميا كما فعؿ  116

 النبي صمى ا عميو كسمـ
55 

 حرؼ الميػػػػػـ
 56 مما أفاء ا عميكـ إال الخمس كالخمس مردكد عميكـمالي  267
 57 مف عمؿ عمبل ليس عميو أمرنا فيك رد 318
 58 مف مات كعميو صكـ صاـ عنو كليو 293

 حرؼ الػػػكاك
 59 كأخر العشاء ما لـ تنـ 199

 حرؼ الياء
 :5 ىبل أخذتـ إىابيا 111

 حرؼ اليػػػػػاء
استطاع منكـ الباءة فميتزكج فإنو أغض يا معشر الشباب مف  114

 لمبصر كأحسف لمفرج، كمف لـ يستطع فعميو بالصـك فإنو لو كجاء
5; 
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 ػػػ فيرس القكاعد األصكلية 3
 القاعدة األصكلية الصفحة
 االجتياد ال ينقض باجتياد مثمو 285
 األلفاظ المكضكعة لمعمـك قد تأتي عمى كجو الخصكص 125
 ثبت األصؿ مقاسا معمبل أمكف تعميمو كاطردت فركعوإذا  236
 أمر ال يقتضيو األصؿ أحرل أف ال يقتضيو الفرع 259
ترؾ االستفصاؿ في حكايات األحكاؿ مع االحتماؿ يزؿ منزلة العمكـ في  121

 المقاؿ
 التحريـ المحقؽ أكلى أف يقتحـ مف التحريـ المثقؿ 216
 آخر تعمؽ بأكلوالحكـ إذا تعمؽ باسـ لو أكؿ ك  49

 الحكـ إذا كرد في الشرع كظير تعميمو كجب البناء عميو 236
 الخاص يقضي عمى العاـ  46

 ذكر الصفة في الحكـ تعميؿ 147
 العقكؿ ال حكـ ليا بتحسيف كال تقبيح كال تحميؿ كال تحريـ إال بالشرع 141
 ال قياس في العبادات كال اجتياد فييا 146
 التنصيص عمى معظـ دؿ عمى الباقيما كقع فيو  134
 مطمؽ األمر محمكؿ عمى الفكر 183
 مف خالؼ مقتضى االجتياد ليس كمف خالؼ النص 285
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. فيرس القكاعد  الفقيية 4  
 القاعدة الفقيية الصفحة
 احتماؿ األذل في العرض أخؼ مف احتماؿ األذل في النفس 273
 إذا تعارض أمراف قدـ األىـ 267
ذا كاف خاصا لـ يعتبر 215  إذا كاف الحرج في نازلة عاما في الناس سقط كا 
 إصبلح البدف باألدب آكد مف حفظ الماؿ بالضبط 274
 األصؿ في الخمؽ الحرية 214
 األصؿ في العبادات االلتفات إلى المعاني 152
 األصؿ في العبادات مبلزمة أعيانيا كترؾ التعميؿ 151
 تغميب التحريـاألصؿ في الفركج  252
 التحريـ المخفؼ أكلى مف المثقؿ 161
 الحسنة المتعدية أكفر أجرا مف الحسنة القاصرة  271
 تخميص حؽ األدمي أكجب مف تخميص حؽ ا 268
 حرمة النفس آكد مف حرمة الماؿ 274
 دفع أعظـ الضرريف بأىكف منو 269
 الضرر ممنكع 311
 الضركرة ترفع التحريـ 261
 الضركرة تقدر بقدرىا  218
 العادة إذا جرت أكسبت عمما كرفعت جيبل كىكنت صعبا 114
 العبادات إنما تفعؿ عمى الرسـ الكارد دكف نظر إلى شيء مف المعنى 145
 العبادة تثبت في الذمة بيقيف فبل براءة ليا إال بيقيف 224
 العبادة ال يعتد بيا إال مع النية كالقصد 124
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ف صغرتعقكبة  268  الدنيا إف عظمت أىكف مف عقكبة اآلخرة كا 
 القرعة حكـ ضركرة كال تككف إال عند اإلشكاؿ  122
 قطع الحقكؽ ال يمكف منيا بالظنكف 157
 قطع الضرر متيقف شرعا 218
 الشؾ ال يقدح في اليقيف 223
 كؿ ما دعت الضركرة إليو مف المحظكر فيك ساقط االعتبار عمى حسب الحاجة  131
 ال عبادة مع عقؿ المعنى إال ما يتعمؽ بامتثاؿ األمر خاصة 146
 المفظ إذا اقتضى لغة قضي بو كما خرج مف المغة لـ يمتفت إليو 186
ف قبمتو ظكاىر العقكؿ 289  ماال يكافؽ الشرع المنقكؿ مطركح كا 
 متى تعمقت النية بضرر أحد حـر ذلؾ القصد 126
 مراعاة األلفاظمراعاة القاعدة أكلى مف  161
 المصمحة أصؿ 157
 مف استعجؿ شيئا قبؿ حمو بالمعصية قضي عميو بحرمانو 333
 مف كاف سببا في كجكد شيء فبل يكف يكف سببا في فنائو 119
 مف كثرت ضركرتو تعينت عقكبتو 112
 المعصية المتعدية أعظـ إثما مف المعصية القاصرة 271
 دفع الضرر العاـيتحمؿ الضرر الخاص مف أجؿ  269
 يسير الغرر ليك معفك عنو 218

 اليقيف ال يزكؿ بالشؾ 
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. فيرس المسائؿ الفقيية 5  
 المسألة الفقيية الصفحة

 مسائؿ العقيدة: 11
 أخذ األجرة عمى قراءة القرآف 333

 السفر إلى ببلد الكفر قصد التجارة 315

 النيي عف األلفاظ المحتممة  315

 النجكلالنيي عف  311
 مسائؿ الطيارة: 12

 استقباؿ القبمة عند قضاء الحاجة 132

 التسمية في الكضكء 321

 ثياب شارب الخمر 223

 حمؿ ثياب الصبياف عمى النجاسة 192

 دباغ جمد الميتة 111

 دخكؿ المحدث إلى المسجد 131

 الدلؾ في الغسؿ 318

 طيارة سؤر اليرة 131

 الغسؿ بماء الكرد 318

 غسؿ الرأس بثبلث حثيات 321

 غسؿ الكفيف في الكضكء 197

 المسح بالمنديؿ بعد الكضكء 124

 المسح عمى الخفيف 149

 المضمضة بالغاسكؿ 133
 نقض الكضكء بالممس 319
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 كجكب النية في الطيارة 124
 كلكغ الكمب في اإلناء 293

 كما تعمؽ بيامسائؿ الصالة : 13
 أكقات النييأداء سجكد التبلكة في  46

 إعادة الصبلة لمف صمى إلى غير القبمة 131
 إنشاد الشعر في المساجد 317
 بياف األكقات لمصمكات 171
 البيع كقت النداء 318
 تأخير الصبلة عف كقتيا لئلبراد 172
 تأخير صبلة العشاء 199
 التكبير لمقياـ مف ركعتيف 46

 التكبير يـك العيد 193
 عف ما يفسد فيو الطاعة تنزيو المسجد 265
 التنفؿ في المصمى يكـ العيد 211
 التغميس في صبلة الفجر 197
 الزيادة في التشيد 321
 رفع الحرج حاؿ السيك 323
 رفع اليديف في الصبلة 151
 قراءة الفاتحة في الصبلة خمؼ اإلماـ 45

 القصر في الصبلة لممسافر 197
 سجكد الشكر 211
 الترتيب بيف الفكائتسقكط  323
 السكتة بيف تكبيرة اإلحراـ كالقراءة 47

 العمؿ اليسير في الصبلة 133
 عدـ اشتراط استقباؿ القبمة أثناء المسايفة 259
 صبلة الجماعة 173
 صبلة المرأة دكف حجاب 331
 صبلة المفترض خمؼ المتنفؿ 45
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 الصبلة قبؿ اإلسفار 321
 كبعدىاالصبلة قبؿ الجمعة  311
 كضع السترة أماـ المصمي 133
 المركر بيف يدم المصمي 175
 النيي عف الصبلة بعد العصر كالصبح 171

 مسائؿ الزكاة: 14
 إخراج الزكاة مف الحبكب 125
 إخراج القيمة في الزكاة 319
 اعتبار الحكؿ في الركاز 111
 التفريؽ بيف الفقير كالمسكيف 175
 خرص الزيتكف 211
 زكاة الحمي 125
 زكاة الخضركات 211
 زكاة العركض 127
 زكاة العيف 296
 مقدار األكقية 321
 كجكب الزكاة في كؿ ما أخرجت األرض 47

 مسائؿ الصكـ: 15
 اشتراط الصـك في االعتكاؼ 114
 تبييت النية في الصـك 196
 صياـ أياـ منى 132
 صياـ المريض 131
 صياـ يـك الجمعة 331
 صياـ يـك الشؾ 321
 المباشرة أثناء الصياـ 319
 مف أفطر ناسيا في نيار رمضاف 221
 النيي عف صياـ يـك الفطر كاألضحى 148
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 مسائؿ الحج كالعمرة: 16
 التجارة في الحج 329
 حج الصغير 323
 حجامة المحـر 126
 الرفث في الحج كالعمرة 317
 صيد المحـر في البر 311
 الحجالنيابة في  151

 مسائؿ األيماف كالنذكر كالكفارات: 17
 االستثناء في اليميف 132
 كفارة اليميف 176
 نذر صياـ يكـ العيد 129

 مسائؿ الجياد كالنفؿ كالغنائـ: 18
 األكؿ مف الغنيمة 211
 التزيف  كلبس الشيرة في الحرب 264
 التصرؼ في الغنيمة قبؿ القسمة 157
 ربط القتاؿ بالفيء 315
 الصمح مع العدك لمحاجة 261
 الفرار مف العدك ضركرة 261
 قاؿ الصائؿ 273
 قطع شجر العدك لممصمحة 261

 مسائؿ األضاحي كالذبائح: 19
 االشتراؾ في األضحية 132
 المستثنى مف الدكاب المكركىة 217
 كقت الذبح يكـ العيد 331

 مسائؿ المباس كالزينة: 11
 لؤلجنبي كشؼ المرأة عكرتيا 261
 لبس الخاتـ لمرجاؿ 264
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 مسائؿ األحكاؿ الشخصية: 11
 إرضاع المرأة الشريفة لكلدىا 297
 اعتبار المدة في اإليبلء 328
 تزكيج اليتيمة بغير إذنيا 333
 تصرؼ الزكج في الرجعة 298
 تصرؼ مريض المكت بما يضر الكرثة 299
 تقدير نفقة المرأة إذا كاف زكجيا معسرا 167
 التعريض لممعتدة 316
 حكـ المفقكد 166
 الخطبة عمى الخطبة  173
 طبلؽ المريض 157
 العدؿ بيف الزكجات 323
 عقد النكاح بمفظ اليبة 187
 قرض الجارية 311
 كجكب نفقة المرأة عمى زكجيا 111
 نكاح اإلبف المرأة عقد عمييا أبكه 329
 نكاح األخت في عدة أختيا 319
 األمةنكاح  169
 نكاح المرأة المعتدة 318
 كطء المرأة في الدبر 121

 كما شاكميا مسائؿ البيكع: 12
 االستثناء في بيع الثمار 218
 بيع الثمار قبؿ بدك صبلحيا 128
 بيع العجيف بالعجيف استثناء 166
 بيع العيينة 193
 تصرؼ الشفعاء في الشفعة 299
 الربكية التقابض قبؿ التفرؽ في األمكاؿ 129
 جكاز الغرر اليسير في العقكد 262
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 احتكار السمعة 173
 اختبلؼ المتبايعاف ىؿ يحمفاف أـ يقرع بينيما 121
 خيار المجمس 112
 دفع الغرر في عقد البيع الفاسد 218

 دخكؿ الربا في جميع األمكاؿ 
 القضاء في الكصايا 128
 الكصية عند المكت 323

 كالشيادات كالحدكدمسائؿ العقكبات : 13
 اإلكراه عمى القتؿ كالزنا 273
 التغريب في الزنا 153
 حبس مف كجب عميو الحؽ 174
 رضى القاتؿ بالدية إف عفي عنو 273
 عدـ اإلقرار بالجناية خكؼ تمؼ النفس 261
 الشفاعة في الحدكد 112
 شيادة القريب 319
 قتؿ األب المشرؾ 272
 قتؿ الجماعة بالكاحد 158
 قتؿ الخطأ 315
 قتؿ الكالد بكلده 119
 منع قتؿ المسمـ بالكافر 274
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ػ فيرس التراجػػػـ لألعالـ3  
 اسـ العمػـ المترجػـ لو الصفحػػة

 حػػرؼ األلػػػؼ
 األبيرم محمد بف عبد ا بف صالح أبك بكر البغدادم 81

 اإلسفراييني أبك أسحاؽ إبراىيـ بف محمد بف ميراف 291

 اآلمدم سيؼ الديف عمي بف محمد 57
 حػرؼ البػػػػاء

 الباجي أبك الكليد سميماف بف خمؼ  22

 ابف باشككاؿ خمؼ بف عبد الممؾ 23

 الباقبلني محمد أبك بكر بف الطيب القاضي 82
 حػرؼ التػػػاء

 ابف تيمية أحمد عبد الحميـ بف عبد السبلـ 58
 حرؼ الجيـ

 ابف جزم محمد بف أحمد بف أبي بكر  291

 الجكيني أبك المعالي عبد الممؾ بف عبد ا إماـ الحرميف 56
 حرؼ الحاء

 ابف الحاج أبك عبد ا محمد بف محمد العبدرم 291

 الحجكم محمد بف الحسف الفاسي الثعالبي 73

 ابف حجر أحمد بف عمي بف محمكد العسقبلني 291

 ابف حـز الظاىرم 17

 الحكيـ الترمذم أبك عبد ا محمد بف عمي 77

 ابف حمديف أحمد بف محمد  قاضي الجماعة 38

 أبك الحسف العامرم محمد بف أبي ذر يكسؼ النيسابكرم 81
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 حرؼ الخاء
 ابف خاقاف الفتح بف محمد بف عبيد ا 35

 حرؼ الػداؿ
 قاضي القضاة ابف الدامغاني أبك عبد ا محمد بف عمي 312
 ابف دقيؽ العيد تقي الديف محمد بف عمي بف كىب ابك الفتح 76
 الدىمكم أحمد شاه عبد الرحيـ  58

 حرؼ الػػراء
 الرازم محمد بف عمر بف عمي 99
 ابف رشد أبك الكليد محمد بف أحمد الحفيد 22

 حرؼ الػػزام
 الزركشي بدر الديف محمد بف بيادر  66
 القاسـ سعد بف عمي الزنجاني أبك 27

 حرؼ الشيف
 الشاطبي أبك إسحاؽ إبراىيـ بف مكسى المخمي  56
 الشاشي أبك بكر القفاؿ الكبير 27

 حرؼ الصػػػاد
 الصاغاني أبك عبد ا محمد بف حامد 27

 حرؼ الطاء
 الطرطكشي أبك بكر محمد بف خمؼ الفيرم 26
 ابف الطيكرم أبك الحسيف المبارؾ الصيرفي 27

 حرؼ العػػػػػيف
 ابف عاشكر محمد الطاىر التكنسي 59
 العز عز الديف بف عبد السبلـ 57
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 حرؼ الغيف
 الغرناطي عمي بف مكسى 35

 الغزالي أبك حامد محمد بف محمد الطكسي 27

 حرؼ الفػػاء
 الفاسي عبلؿ بف عبد الكاحد بف عبد السبلـ الفيرم 61

 الغرناطي ابف الفرس عبد المنعـ بف محمد 291
 حرؼ القاؼ

 القاضي عياض بف مكسى اليحصبي 21
 القرافي  شياب الديف أبك العباس 58

 القرطبي أبك عبد ا محمد بف أحمد بف أبي بكر  291
 ابف القيـ شمس الديف محمد بف أبي بكر الجكزية 58

 حرؼ المػػػػػػػػيـ
 المازرم أبك عبد ا محمد بف عمي 26
 عبد الكاحد محي الديفالمراكشي  17
 المقدسي أبك الفتح نصر ابف إبراىيـ 27
 المقرم محمد بف أحمد التممساني 25

 حرؼ النػػػػػكف
 النخعي إبراىيـ بف يزيد بف قيس 72
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ػ فيرس المصادر كالمراجع4  
 حرؼ األلػػػػػػػؼ

 أبحػػاث فػػي مقاصػػد الشػػريعة> نػػكر الػػديف الخػػادمي، مؤسسػػة المعػػارؼ  لمطباعػػة .2
 .:400كالنشر، بيركت ، لبناف، الطبعة األكلى 

اإلبيػػػػاج شػػػػرح المنيػػػػاج فػػػػي أصػػػػكؿ الفقػػػػو، السػػػػبكي تقػػػػي الػػػػديف ، دار الكتػػػػب  .4
 ىػ .2606العممية، بيركت، الطبعة األكلى 

االستصػػػػحابي كأثػػػػره فػػػػي الفقػػػػو اإلسػػػػبلمي، حسػػػػف إبػػػػراىيـ الينػػػػداكم،  جتيػػػػاداال .5
 4006مؤسسة الرسالة، الطبعة األكلى، سنة 

جتياد في الشريعة اإلسبلمية> يكسؼ القرضاكم، دار القمػـ، الككيػت، الطبعػة اال .6
 .8;;2األكلى

السػنة الثامنػة  87االجتياد المقاصدم، نكر الديف الخادمي،.كتاب األمة، العػدد  .7
 ىػ.;262عشر الطبعة الثانية 

ث االجتياد النص الكاقع كالمصمحة، أحمد الريسكني، منشكرات الشبكة العربية لؤلبحا .8
 .4025كالنشر، الطبعة الثانية 

أبػػك الحسػػف سػػيؼ الػػديف، تحقيػػؽ> إبػػراىيـ  اإلحكػػاـ فػػي أصػػكؿ األحكػػاـ> اآلمػػدم .9
 .95;2دار الكتب العممية، بيركت، الطبعة األكلى  العجكز،

إحكػػػػاـ الفصػػػػكؿ فػػػػي أحكػػػػاـ األصػػػػكؿ، البػػػػاجي أبػػػػك الكليػػػػد سػػػػميماف بػػػػف خمػػػػؼ،  .:
بلمي، لبنػػػػاف، الطبعػػػػة األكلػػػػى تحقيػػػػؽ> عبػػػػد المجيػػػػد التركػػػػي، دار الغػػػػرب اإلسػػػػ

2;:8 . 
اإلحكاـ في تمييز الفتاكل مف األحكاـ> القرافي شياب الديف، تحقيػؽ> أبػك غػدة،  .;

 .89;2مكتبة المطبكعات اإلسبلمية، حمب، طبع 
عمي محمد البجاكم، دار  أحكاـ القرآف> ابف العربي أبك بكر، تحقيؽ> .20

 بيركت. المعرفة،
بكػػػػر، تحقيػػػػؽ> عبػػػػد الػػػػرزاؽ الميػػػػدم، دار  أحكػػػػاـ القػػػػرآف، ابػػػػف العربػػػػي أبػػػػك .22

 .4006الكتاب العربي، بيركت، الطبعة األكلى 
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 4000األحكاـ الصغرل، ابف العربي أبك بكر، دار الكتب العممية، الطبعة األكلى  .24

مؤسسة  اإلحكاـ كالتقرير لقاعدة المشقة تجمب التيسير، عدناف محمد أمامة. .25
 .4006الطبعة األكلى الرسالة لمطباعة كالنشر كالتكزيع، 

إحياء عمكـ الديف، أبي حامد الغزالي> دار المعرفة الطبعة األكلى سنة  .26
4000. 

آراء أبي بكر بف العربي الكبلمية، عمار طالبي، الشركة الكطنية لمنشر  .27
 .2:;2الجزائر، الطبعة الثانية  التكزيع،ك 
ة ، أزمة العقؿ المسمـ، عبد أحمد أبك سميماف، دار اليدل عيف مميم .28

 الجزائر.
أزىار الرياض في أخبار القاضي عياض لممقرم،.تحقيؽ> إبراىيـ األبيارم،   .29

 . ;5;2طبع صندكؽ إحياء التراث  اإلسبلمي القاىرة، سنة 
أسرار الشريعة مف إعبلـ المكقعيف> مساعد بف عبد ا السمماف، الطبعة  .:2

 دار المسير الرياض. :;;2األكلى 
اليجرم، صبلح خالص،دار الثقافة لمطباعة اشبيمية في القرف الخامس  .;2

 . 0;;2كالنشر الطبعة األكلى 
أصكؿ الفقو اإلسبلمي> كىبة الزحيمي، دار الفكر، دمشؽ، الطبعة األكلى  .40

2;:8. 
أصكؿ الفقو اإلسبلمي، محمد الطنطاكم. دار المنارة، جدة، المممكة العربية  .42

 .،7:;2السعكدية، الطبعة األكلى 
 .نشر55المرابطيف، عصمت عبد المطيؼ دندش صأضكاء جديدة عمى  .44

 .2;;2دار الغرب اإلسبلمي، بيركت لبناف، الطبعة األكلى 
 .4:;2االعتصاـ> الشاطبي أبك إسحاؽ ، دار المعرفة، بيركت، طبع  .45
 األعبلـ> الزركمي خير الديف، دار العمـ لممبلييف، بيركت، الطبعة الخامسة .46

 .0:;2سنة 
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يـ شمس الديف الجكزية، دار الكتاب العربي، إعبلـ المكقعيف> ابف الق .47
 .:;;2الطبعة الثانية 

اإلماـ في مقاصد رب األناـ> أبك عبد الرحمف األخضر األخضرم، دار  .48
، بيركت، الطبعة األكلى   4022ابف حـز

 حرؼ البػػػػػػػػاء
البرىاف في أصكؿ الفقو> الجكيني أبك المعالي، تحقيؽ> عبد العظيـ الديب،  .49

 .   0:;2دار األنصار، الطبعة الثانية
البياف في ركائع القرآف، تماـ حسيف، نشر عالـ الكتب، الطبعة األكلى  .:4

2;;5. 
البياف المغرب في أخبار ممكؾ األندلس كالمغرب، أحمد بف محمد ابف  .;4

، قيؽ> بشار عكاد، طبع دار الثقافة، بيركت لبنافعذارل المراكشي، تح
 .4025الطبعة األكلى 

 حرؼ التػػػػػػػاء
تاج العركس> مرتضى الزبيدم، دار اليداية، الككيت، الطبعة الثانية،  .50

4020. 
تاريخ األدب األندلسي في عصر الطكائؼ كالمرابطيف، أحساف عباس، دار  .52

 . 9;;2األكلىالشركؽ لمنشر كالتكزيع األردف، الطبعة 
، دار النيضة العربية األندلس> العبادم، الطبعة األكلىتاريخ المغرب ك  .54

 لمطباعة كالنشر بيركت.
تذكرة الحفاظ> الذىبي شمس الديف أبك عبد ا، تحقيؽ> زكرياء عمراف،  .55

 ، دار الكتب العممية، بيركت.:;;2الطبعة األكلى سنة 
ـ مذىب مالؾ> القاضي ترتيب المدارؾ كتقريب المسالؾ لمعرفة أعبل .56

عياض أبك الفضؿ بف مكسى اليحصبي، تحقيؽ>محمد سالـ ىاشـ، الطبعة 
 دار الكتب العممية. :;;2األكلى سنة 
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ابف عاشكر محمد الطاىر، الدار التكنسية لمنشر، تفسير التحرير كالتنكير> .57
 . 6:;2تكنس، طبع 

اليراس، طبع دار التكممة لكتاب الصمة، ابف البار، تحقيؽ> عبد السبلـ  .58
 .7;;2الفكر لمطباعة، لبناف، 

 حرؼ الجيـ
الجامع ألحكاـ القرآف> القرطبي، دار إحياء التراث العربي، بيركت، طبع  .59

2;:7. 
جذكة المقتبس في ذكر كالة األندلس> الحميدم أبك محمد بف عبد ا،  .:5

 دار الكتب 9;;2تحقيؽ> ركجيو عبد الرحمف السكيفي، الطبعة األكلى سنة 
 العممية. 

 حرؼ الحاء
حجة ا البالغة> شاه كلي ا الدىمكم، دار الكتب العممية، بيركت،  .;5

 .4002الطبعة األكلى 
أبك حنيفة، أبك زىرة محمد، دار الفكر العربي، القاىرة، الطبعة الثانية  .60

2;77. 
الحيؿ في الشريعة اإلسبلمية ، عبد الكىاب البحيرم، مؤسسة الرسالة،  .62

 4;;2لى الطبعة األك 
 حرؼ الخاء

خبلفة اإلنساف بيف الكحي كالعقؿ> عبد المجيد النجار، دار الغرب  .64
 .9:;2اإلسبلمي، الطبعة األكلى 

 حرؼ الػػداؿ
الديباج المذىب في معرفة أعياف عمماء المذىب، ابف فرحكف، دار الكتب  .65

 العممية، بيركت.
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 حرؼ الػػراء
الرسالة> الشافعي محمد بف إدريس، تحقيؽ> أحمد شاكر، مطبعة مصطفى  .66

 ىػ. :257بابي الحمبي،
، تحقيؽ إحساف عباس، طبع المؤسسة العربية لمدراسات  .67 رسائؿ ابف حـز

 ;:;2كالنشر بيركت، الطبعة الثانية 
رفع الحرج في الشريعة اإلسبلمية> عبد الكىاب الباحسيف، مكتبة الرشد،  .68

 .4002بعة الرابعة الرياض، الط
 حرؼ السػػػيف

السياسة الشرعية> يكسؼ القرضاكم، مؤسسة الرسالة، الطبعة األكلى  .69
4000. 

شر ن.تحقيؽ> شعيب األرناؤكط، 404ص 40سير أعبلـ النببلء، الذىبي ج .:6
 .8;;2مؤسسة الرسالة، الطبعة األكلى 

 حرؼ الشػػػيف
قتيبة، الطبعة الشاطبي كمقاصد الشريعة، حمادم العبيدم. طبع دار  .;6

 4;;2األكلى 
تحقيؽ> عبد المجيد خيالي، نشر دار  جرة النكر الزكية، محمد مخمكؼ،ش .70

 .4005الكتب العممية، بيركت، لبناف، الطبعة األكلى 
 شذرات الذىب> ابف العماد الحنبمي، دار الكتب العممية، بيركت. .72
لفكر، شرح تنقيح الفصكؿ> القرافي، تحقيؽ> طو عبد الرؤكؼ سعد، دار ا .74

 .95;2بيركت، الطبعة األكلى
 شريعة اإلسبلـ> القرضاكم، دار الشياب، باتنة، الجزائر. .75
شفاء الغميؿ> الغزالي،تحقيؽ> حمد الكبيسي، مطبعة اإلرشاد، بغداد  .54

 ىػ .0;25
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 حرؼ الصػػػػاد
الصحاح> الجكىرم، تحقيؽ> إميؿ يعقكب، دار الكتب العممية، بيركت،  .77

 .;;;2 سنة الطبعة األكلى
صحيح البخارم> محمد بف أسماعيؿ البخارم، تحقيؽ مصطفى البغا، دار  .78

 .9:;2ابف كثير دمشؽ، الطبعة الثالثة، سنة 
صحيح مسمـ> مسمـ بف الحجاج القشيرم، تحقيؽ محمد فؤاد عبد الباقي،  .79

 دار إحياء التراث العربي، بيركت.
،الطبعة األكلى الصبلة كمقاصدىا> الحكيـ الترمذم، تحقيؽ > ميدم غزاكم .:7

 سنة
الصمة، ابف باشككاؿ، تحقيؽ> إبراىيـ األبيارم، المكتبة األندلسية، الطبعة  .;7

 ;:;2 سنة الثانية
 حرؼ الضػػػاد

ضكابط المصمحة في الشريعة اإلسبلمية> البكطي محمد سعيد رمضاف،  .80
 .95;2مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية 

 حرؼ الطػػػاء
 فراء، تحقيؽ> حامد الفقي، دار المعرفة.طبقات الحنابمة> أبي يعمى ال .82
طبقات الحفاظ> السيكطي جبلؿ الديف، دار الكتب العممية، بيركت، الطبعة  .84

 .96;2 سنة األكلى
طبقات الشافعية> السبكي، تحقيؽ> عبد ا الجبكرم،مطبعة اإلرشاد،  .85

 .92;2 سنة بغداد، الطبعة األكلى
ـ بف عمي، تحقيؽ> إحساف طبقات الفقياء> الشيرازم أبك إسحاؽ إبراىي .86

 .2:;2سنة عباس، دار الرائد العربي، بيركت، الطبعة الثانية
طبقات المفسريف> السيكطي جبلؿ الديف، تحقيؽ> عمي محمد عمر، الطبعة  .87

 ق، مكتبة كىبة ، القاىرة.8;25األكلى 
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الطبعة ،دار النفائس األردف> نعماف جغيـ، الشارع طرؽ الكشؼ عف مقاصد .88
  4004األكلى سنة 

 حرؼ العػػيف
عارضة األحكذم شرح صحيح الترمذم، أبك بكر بف العربي، دار الكتاب  .89

 العربي، بيركت، لبناف.
كتفسيره أحكاـ القرآف، مصطفى إبراىيـ  ابف العربي المالكي اإلشبيمي .:8

 .2;;2المشيني، دار الجيؿ، بيركت، الطبعة األكلى 
ابف العربي، تحقيؽ> محب الديف الخطيب، أبك بكر العكاصـ مف القكاصـ،  .;8

 .4;;2مكتبة السنة، طبع سنة 
العيف> الخميؿ بف أحمد الفراىيدم، دار إحياء التراث العربي، بيركت،  .90

 .4002الطبعة األكلى
غاية المراـ في عمـ الكبلـ، األمدم سيؼ الديف، تحقيؽ> أحمد فريد  .92

لكتب العممية، الطبعة األكلى المزيدم، منشكرات محمد عمي بيضكف، دار ا
4006. 

 حرؼ الفػػػػاء
 ق.2566الفركؽ> القرافي، دار إحياء الكتب العربية، مصر،الطبعة األكلى  .94
الفكر السامي، الحجكم الفاسي دار الكتب العممية، بيركت لبناف، الطبعة  .95

 .7;;2األكلى 
الغرب، فصكؿ في الفكر اإلسبلمي بالمغرب> عبد المجيد النجار، نشر دار  .96

 .4;;2الطبعة األكلى 
الفكر المقاصدم عند اإلماـ مالؾ> محمد منصؼ العسيرم، دار الحديث  .97

 .:400سنة  الطبعة األكلى
الفكر المقاصدم قكاعده كفكائده> أحمد الريسكني، دار اليادم الطبعة  .98

 .4005األكلى سنة 
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كم. الفكر المقاصدم كتطبيقاتو في السياسة الشرعية، عبد الرحمف العضرا .99
 4020 سنة طبع كزارة األكقاؼ الككيتية، الطبعة األكلى

فقو مقاصد الشريعة في تنزيؿ األحكاـ، فكزم بالثابت، مؤسسة الرسالة  .:9
 .4000 سنة ناشركف، دمشؽ، الطبعة األكلى

فقو المقاصد كأثره في الفكر النكازلي، عبد السبلـ الرفعي، إفريقيا لمشرؽ،  .;9
 .4006 سنة المغرب، الطبعة األكلى

 سنة فيـ الديف كالكاقع، يحي محمد، طبع إفريقيا الشرؽ، الطبعة الثانية .0:
4009. 

 عبد الحي المكنكم، دار المعرفة، بيركت. الفكائد البيية في تراجـ الحنفية> .2:
في فقو االجتياد كالتجديد، يحي رضا جاد، دار السبلـ لمطباعة كالنشر،  .4:

 .4020الطبعة األكلى 
 راسة في فقو مقاصد الشريعة بيف المقاصد الكمية كالنصكص ، دفي فقو األكلكيات .5:
 .4000> القرضاكم يكسؼ، مؤسسة الرسالة، الطبعة األكلىالجزئية

 حرؼ القػػػػاؼ
، تحقيؽ> محمد السميماني. طبع دار ابف العربي أبك بكرقانكف التأكيؿ،  .6:

 .0;;2الغرب اإلسبلمي، الطبعة الثانية 
الفقو اإلسبلمي، محمكد حامد عثماف، دار قاعدة سد الذرائع كأثرىا في  .7:

 .8;;2الحديث، القاىرة، الطبعة األكلى 
 القامكس المحيط> الفيركز أبادم، مكتبة النككم، دمشؽ، سكرية.  .8:
ابف العربي، دار الغد اإلسبلمي، أبك بكر القبس شرح مكطأ مالؾ بف أنس>  .9:

 .4;;2لبناف، الطبعة األكلى 
ـ> العز بف عبد السبلـ، دار القمـ، دمشؽ، قكاعد األحكاـ في مصالح األنا .::

 .4000الطبعة األكلى 
القكاعد الصغرل> العز بف عبد السبلـ، تحقيؽ> صالح بف محمد عبد  .;:

 دار الفرقاف. 9;;2العزيز المنصكر، الطبعة األكلى سنة 
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قكاعد المقاصد عند الشاطبي، عبد الرحمف إبراىيـ الكيبلني، دار الفكر،  .0;
 .4007 سنة نيةدمشؽ، الطبعة الثا

 حرؼ الكػػػػاؼ
كشاؼ اصطبلحات الفنكف> التيانكم، دار الكتب العممية، بيركت، الطبعة  .2;

 األكلى 
 دار الكتب العممية،بيركت.  كشؼ الظنكف> حاجي خميفة، .4;

 حرؼ الػػػػالـ
لساف العرب> أبك الفضؿ جماؿ الديف بف مكـر ابف منظكر، دار لساف  .5;

 العرب، بيركت.
 حرؼ المػػػيـ

 مجمة المكافقات> العدد الثالث، المعيد الكطني ألصكؿ الديف، الجزائر. .6;
 مجمكع الفتاكل> ابف تيمية، تحقيؽ> أنكر الباز، دار الكفاء، الطبعة األكلى .7;

 . 9;;2سنة 
أبك عبد ا محمد عمي، دار الكتب  محاسف الشريعة، القفاؿ.اعتنى بو .8;

 .4009العممية، بيركت، طبع 
، تحقيؽ> حسيف عمي ابف العربيفقو> أبك بكر المحصكؿ في أصكؿ ال .9;

 .;;;2البدرم، دار البيارؽ، عماف، الطبعة األكلى 
مختار الصحاح> الرازم محمد بف أبي بكر، المكتبة العصرية، بيركت،  .:;

 .4005طبع 
، تحقيؽ> محمد بف ابف العربي أبك بكررح مكطأ اإلماـ مالؾ، المسالؾ ش .;;

 .4009 سنة سبلمي، الطبعة األكلىالحسيف السميماني، دار الغرب اإل
المستصفى في أصكؿ الفقو، الغزالي أبي حامد، دار الكتب العممية،  .200

 .8;;2 سنة بيركت، الطبعة األكلى
مع القاضي أبي بكر بف العربي> سعيد أعراب، طبع دار الغرب اإلسبلمي،  .202

 .9:;2 سنة بيركت، الطبعة األكلى
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الكاحد المراكشي،.اعتى بو> المعجب في تمخيص أخبار المغرب، عبد  .204
 .4008صبلح الديف اليكارم، طبع المكتبة العصرية، الطبعة األكلى سنة 

معجـ متف المغة، أحمد رضا، دار مكتبة الحياة، بيركت، لبناف، الطبعة  .205
 .;7;2 سنة األكلى

معجـ مقاييس المغة، أبك فارس، تحقيؽ> عبد السبلـ ىاركف، طبع مصطفى  .206
 ىػ .;258 سنة الطبعة الثانيةالحمبي، القاىرة، 

المغرب في حمى المغرب، أبك الحسف عمي بف مكسى الغرناطي  .207
 المغربي.تحقيؽ> شكقي ضيؼ، طبع دار المعارؼ، القاىرة، الطبعة الثالثة

 .77;2 سنة
المفردات، الراغب اآلصفياني،.تحقيؽ> صفكاف عدناف الداككدم، دار القمـ  .208

 .;400 سنة الطبعة الرابعة
العامة لمشريعة اإلسبلمية، يكسؼ حامد العالـ، منشكرات المعيد  المقاصد .209

 .6;;2 سنة العالمي لمفكر اإلسبلمي، الطبعة الثانية
مقاصد الشريعة اإلسبلمية> ابف عاشكر محمد الطاىر، الشركة التكنسية  .:20

 .:9;2سنة لمتكزيع، تكنس، الطبعة األكلى
ؤسسة الرسالة لمطباعة مقاصد الشريعة اإلسبلمية> زياد محمد احميداف، م .;20

 .4006 سنة كالنشر، دار الفرقاف، الطبعة األكلى
مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة> عبد المجيد النجار، طبع دار الغرب  .220

 .:400 سنة اإلسبلمي، الطبعة الثانية
مقاصد الشريعة كأثرىا في الجمع كالترجيح بيف النصكص> بكسعادم يمينة  .222

.الطبعة طبع ساعد،    4009األكلى سنة دار ابف حـز
مقاصد الشريعة اإلسبلمية كعبلقتيا باألدلة، محمد سعد اليكبي، دار  .224

 .:;;2 سنة اليجرة، الطبعة األكلى
مقاصد الشريعة عند ابف تيمية، يكسؼ البدكم، دار النفائس لمنشر  .225

 .4000 سنة كالتكزيع، األردف، الطبعة األكلى
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محمد السعيدات، دار مقاصد الشريعة عند اإلماـ الغزالي، إسماعيؿ  .226
 .4022 سنة النفائس لمنشر، األردف، الطبعة األكلى

تحقيؽ> إسماعيؿ الحسني، دار ، د الشريعة كمكارميا، عبلؿ الفاسيمقاص .227
 .4022 سنة السبلـ لمنشر كالتكزيع، الطبعة األكلى

مقاصدية التشريع اإلسبلمي ػػ أراء القاضي أبي بكر بف العربي نمكذجا ػ  .228
 .;400 سنة الجكادم، دار كنكز اشبيميا، الطبعة األكلىرياض 

مقاالت في التفكير المقاصدم، عمر عبيد حسنة. المكتب اإلسبلمي،  .229
 .;;;2 سنة بيركت، الطبعة األكلى

المقدمة، ابف خمدكف. تحقيؽ> عبد ا محمد الدركيش، طبع دار يعرب  .:22
 الطبعة األكلى.

في الشريعة اإلسبلمية> فتحي المناىج األصكلية في االجتياد بالرأم  .;22
 .9;;2الدريني، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة 

> الغزالي أبك حامد، تحقيؽ> محمد حسف مف تعميقات األصكؿ المنخكؿ .240
 .  0:;2ىيتك، دار الفكر، دمشؽ، الطبعة الثانية

منيج ابف العربي في تفسير أحكاـ القرآف، منصكر كافي، دار الحامد  .242
 .4020 سنة األردف، الطبعة األكلىلمطباعة كالنشر، 

منيجية التعامؿ مع عمـك الشريعة في ضكء التحديات المعاصرة، عدناف  .244
 .7;;2سنةمحمكد الزرزكر، إصدار المعيد العالمي لمفكر اإلسبلمي، طبع 

المنييات، الحكيـ الترمذم، تحقيؽ> محمد عثماف الخشت، طبع مكتبة  .245
 .8:;2سنة  القرآف لمطبع كالنشر، القاىرة

 المكافقات> الشاطبي، تحقيؽ> عبد ا دراز، دار المعرفة، بيركت. .246
 حرؼ النػػػكف

دار التنكير لمطباعة  مقاصد الشريعة، جماؿ الديف عطية،نحك تفعيؿ  .247
 .4006 سنة كالنشر، الجزائر

 . 2:;2نظرية المصمحة> حسيف حامد حساف، مكتبة المتنبي، القاىرة طبع .248
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،  إسماعيؿنظرية المقاصد عند اإلماـ محمد الطاىر بف عاشكر> الحسيني  .249
 .7;;2منشكرات المعيد العالمي لمفكر اإلسبلمي.الطبعة األكلى سنة 

نظرية المقاصد عند اإلماـ الشاطبي> أحمد الريسكني، المعيد العالمي  .:24
نة لمفكر اإلسبلمي دار األماف لمنشر كالتكزيع، الرباط، الطبعة األكلى س

2;;2. 
نفح الطيب مف غصف األندلس الرطيب> المقرم أحمد بف محمد التممساني،  .;24

 دار صادر بيركت. :8;2تحقيؽ> إحساف عباس، الطبعة األكلى سنة 
 حرؼ الػػػكاك

كفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف> ابف خمكاف أبك العباس شمس الديف،  .250
 تحقيؽ> إحساف عباس، دار صادر، بيركت.
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ػ فيرس المكضكعات5  

 

 المكضػػػػػػػػكع                                                 رقـ الصفحة
 شكر كتقدير

 اإلىػػداء
 07..............................................................................مقدمػة

 25........................................كبعمـ المقاصدالفصؿ األكؿ: التعريؼ باإلماـ 
 26...................كحياتو اإلماـ أبي بكر بف العربي عصرالمبحث األكؿ: مدخؿ إلى 

 27......................................عصر اإلماـ أبي بكر بف العربيالمطمب األكؿ: 
 27.......................السياسية............................................الفرع األكؿ: الحالة 

 40....................................................كالثقافية الفرع الثاني: الحالة العممية
 45......................................حياة اإلماـ أبي بكر بف العربي المطمب الثاني:

 45....................................الفرع األكؿ:نسبو كمكلده...................................

 46.............................................................الثاني:تككينو العممي الفرع
 :4................................................آثاره كفاتو كأقكاؿ العمماء فيو:لثالثا الفرع

 58......................معالـ شخصيةك ابف العربي العكامؿ المؤثرة في : لثالمطمب الثا
 58...............................................ابف العربيالعكامؿ المؤثرة في الفرع األكؿ: 
 66............................................................معالـ شخصية الفرع الثاني:
 72...................مكقع اإلماـ ابف العربي في مسار الفكر المقاصدم: ثانيالمبحث ال

 74................الفكر المقاصدم...................مدخؿ إلى مفيـك المطمب األكؿ: 
 74........................................لغة كاصطالحا المقاصدملفكر ا الفرع األكؿ: التعريؼ

 86.........................................مصطمحات ذات صمة بمفيـك المقاصدالفرع الثاني: 

 :8........نشأة الفكر المقاصدم كتطكره............................... المطمب الثاني:
 :8................................................... النشأة كالتأسيسمرحمة الفرع األكؿ: 



 أبي بكر ابف العربي الفكر المقاصدم عند اإلماـ

 

312 
 

 5:.....................................................مرحمة التنظير كالتمايزالفرع الثاني: 
  8:......................................مرحمة التأليؼ كالتكجو نحك االستقاللية الفرع الثالث:

 0;................................أىمية مقاصد الشريعة كأدلة اعتبارىاالمطمب الثالث: 
 0;......................................................أىمية مقاصد الشريعةالفرع األكؿ: 
 9;.................................................أدلة اعتبار مقاصد الشريعةالفرع الثاني:
 :20....ابف العربي ركافده مالمحو كمرتكزاتواإلماـ : الفكر المقاصدم عند نيالفصؿ الثا

 ;20.............................المبحث األكؿ: ركافد الفكر المقاصدم عند ابف العربي
 220................................................المطمب األكؿ: داللة المذىب......

 220......................................................الفرع األكؿ: التأثر بإماـ المذىب

 224....................الفرع الثاني:التأثر بأصكؿ المذىب.....................................

 228......................................المطمب الثاني:داللة الشيكخ.................
 228.................المذىب المالكي.................................. و مفشيكخ الفرع األكؿ:

 ;22.......................الفرع الثاني: شيكخو مف خارج المذىب.............................

 242............................بالكاقع.....................................الفرع الثالث: تأثره 

 245..............المبحث الثاني: مالمح الفكر المقاصدم عند ابف العربي..............
 246........المطمب األكؿ: التعبير بمفظ القصد كمدلكالتو...............................

 246.......................التعبير بمفظ المقصكد..................................الفرع األكؿ: 

 247...................................................كالمقصد الفرع الثاني: التعبير بمفظ القصد

 249.......المطمب الثاني:التعبير بمفظ المصالح كالمفاسد..............................
 249.......................الفرع األكؿ:التعبير بمفظ المصمحة كالمصالح كالمنفعة...............

 ;24......................الفرع الثاني: التعبير بمفظ المفسدة كالمفاسد .........................

 250........لمقاصد.........................المطمب الثالث: التعبير بألفاظ ذات صمة با
 250.......................الفرع األكؿ: التعبير بمفظ رفع الحرج كالمشقة.......................
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 252...................................كرة.عبير بمفظ الرخصة كالتخفيؼ كالضر الفرع الثاني: الت

 254..................الحكمة كالشريعة......................ك  الغرض الفرع الثالث: التعبير بمفظ

 257...................ابف العربي اإلماـ المبحث الثالث: مرتكزات الفكر المقاصدم عند 
 258.............................................عند ابف العربي المطمب األكؿ: التعميؿ

 259..........................التعميؿ......................................مفيـك  الفرع األكؿ:

 259...............................الفرع الثاني: تعميؿ أفعاؿ اهلل...............................

 262......................................................أحكاـ اهلل تعالىالفرع الثالث: تعميؿ 

276.................المفسدة......................درءمحة ك المصجمب المطمب الثاني:   
 276...............................المصمحة كالمفسدة....................مفيـك الفرع األكؿ: 

 278....................................عند اإلماـ ابف العربيالمصمحة كالمفسدة الفرع الثاني: 

 ;27.......................................مشركعية جمب المصالح كدرء المفاسدالثالث:  الفرع

 ;28................................................الفرع الرابع: تشريع الرخص كالتخفيفات
 292المصالح......................: دكر العقؿ في تقدير ثالثالمطمب الالمطمب الثالث: 

 294............................................التفسير المصمحي لمنصكص الشرعيةالفرع األكؿ: 

 297......................................................الفرع الثاني: العبرة بالمعاني دكف األلفاظ
299...........كتطبيقاتو لمفكر المقاصدم عند ابف العربي النظرم الجانبالفصؿ الرابع:   

 ;29..................عند اإلماـ ابف العربيمقاصد ال مىع التعرؼالمبحث األكؿ: طرؽ 
2:2...................................كأساليبيا عماؿ المغةا  المطمب األكؿ: االستقراء ك   

 2:2...........................االستقراء.........................................الفرع األكؿ: 
 2:7..................................الفرع الثاني: المغة كأساليبيا...........................

 ::2......عمؿ بظكاىر النصكص..............لالمطمب الثاني: داللة األكامر كالنكاىي كا
 ::2.........................الفرع األكؿ: داللة األمر كالنيي...................................
 ;:2..........................الفرع الثاني: العمؿ بظكاىر النصكص............................

 5;2.......................الفرع الثالث: مراعاة داللة السياؽ..................................
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 9;2......المطمب الثالث: مداكمة فعؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ كتكاتر عمؿ الصحابة
 9;2......................................عميو الصالة كالسالـالفرع األكؿ: مداكمة فعؿ النبي 

 :;2.............................ابة............................الصح ؿعمالفرع الثاني: تكاتر 

 ;;2.................................الفرع الثالث: سككت الشارع مع قياـ المقتضى...........

405.............ابف العربي............. اإلماـ المقاصد عندتقسيمات المبحث الثاني:   
405....................................................المقاصد العامةالمطمب األكؿ:   

 405................................المقاصد العامة.......................مفيـك الفرع األكؿ: 

 407........المقاصد العامة في فكر ابف العربي ....................................الفرع الثاني: 

 427....................مقاصد عامة أخرل....................................... الفرع الثالث:

 446.....................................................المقاصد الخاصةالمطمب الثاني:

 446......................................................مفيـك المقاصد الخاصةالفرع األكؿ: 

 447......................................................مقاصد العقائد كاألخالؽالفرع الثاني: 

 456.........................................مقاصد العبادات كالمعامالت كالعقكبات..: لثالفرع الثا
 :45.....................................................المقاصد الكميةالثالث:  طؿالم

 :45...................................................الفرع األكؿ: تقسيمو لممقاصد الكمية
 462..........................................حصر كترتيب المقاصد الضركرية الفرع الثاني:

 467.......................الكمية كالمكازنة بينيا : تطبيقات حفظ المقاصدالمبحث الثالث
 468..................................المطمب األكؿ: تطبيقات حفظ المقاصد الضركرية

 468...........................................عدـالك  جكدمف جية الك الفرع األكؿ: حفظ الديف 

 :46...........................................مف جية الكجكد كالعدـالفرع الثاني: حفظ النفس 

 ;46.........................................مف جية الكجكد كالعدـالفرع الثالث: حفظ العرض 

 475............................................مف جية الكجكد كالعدـالفرع الرابع: حفظ الماؿ 

 477.........................................جية الكجكد كالعدـمف الفرع الخامس: حفظ العقؿ 
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 :47........................المطمب الثاني: تطبيقات حفظ المقاصد الحاجية كالتحسينية
 :47................................الفرع األكؿ: تطبيقات حفظ المقاصد الحاجية..............

 485..............................حفظ المقاصد التحسينية..............الفرع الثاني: تطبيقات 

 487.......................................المكازنة بيف المقاصد الكميةالمطمب الثالث: 
 488.....................................فيما بينيا الفرع األكؿ: المكازنة بيف المصالح كالمفاسد

  ;48....................................فيما بينيا الثاني: المكازنة بيف المصالح كالمفاسدالفرع 

 494..........................المقاصد الضركرية كالحاجية كالتحسينية: المكازنة بيف لثالفرع الثا
497..................ابف العربي اإلماـ االجتياد المقاصدم عند ية: منيجرابعلالفصؿ ا  

 498...............المفيـك كاألسس االجتياد المقاصدم عند ابف العربي المبحث األكؿ:
 499.........................المطمب األكؿ: مفيـك االجتياد المقاصدم عند ابف العربي

 499..............................الفرع األكؿ: تعريؼ االجتياد لغة كاصطالحا.................
 4:4.....................................الفرع الثاني: أىمية االجتياد عند ابف العربي........

 4:8........................الفرع الثالث: مجاالت االجتياد عند ابف العربي.....................
 ::4..............................جتيديفبيف الم الفرع الرابع: شركط المجتيد كمكانة ابف العربي

 2;4...............مقاصدم عند ابف العربي..........المطمب الثاني: أسس االجتياد ال
 4;4......................................الفرع األكؿ: الجمع بيف القكاعد الكمية كاألدلة الجزئية

 :;4.......................الحقكؽ....................الفرع الثاني: تقييد تصرفات المكمفيف في 
;;4..................................................الثالث: اعتبار المآالت كتقديرىا فرعال  

 528...........................المبحث الثاني: مراعاة قصد الشارع كالمكمؼ في األحكاـ
529.............األحكاـ الفقيية............... الشارع فيالمطمب األكؿ: مراعاة قصد   

 529............................الفرع األكؿ: قصد الشارع في كضع الشريعة التكميؼ بمقتضاىا
 ;52................................إخراج المكمؼ عف داعية اليكل قصد الشارع الفرع الثاني:

 542..................................التيسير كعدـ التكميؼ بما ال يطاؽالفرع الثالث: مراعاة 
 546......................................الفرع الرابع: قصد الشارع في كضع الشريعة لإلفياـ
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548.......................المطمب الثاني: مراعاة قصد المكمؼ في األحكاـ الفقيية....  
 548...............................اعتبار المقاصد في التصرفات كالعقكد.........الفرع األكؿ: 

 ;54...........................الفرع الثاني: مكافقة قصد المكمؼ لمقصكد الشرع...............

 550.........................أف العقكد المخالفة لمقصكد الشرع غير معتبرة...... الفرع الثالث:

 552...............................................المكمؼ مقصكدالفرع الرابع: المعاممة بنقيض 

 556.............................................الخاتمػػػػػػػػػة كنتائػػػػج البحػػػػػػث.........
 ;55ػػ.........................................ممخص البحث ػػ عربي، فرنسي، أنجميزم 

 586...............................امة............................الفيػػػػػارس العػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 587..................ػ فيرس اآليات القرآنية............................................... 11

 596.... .......................................اديث كاآلثار...................ػ فيرس األح 12

 599..........................................عد األصكلية ...................ػ فيرس القكا 13

 :59.....................ػ فيرس القكاعد الفقيية.......................................... 14

 5:0......................ػ فيرس المسائؿ الفقيية........................................ 15

 5:8.......................كاألعالـ........................................ ػ فيرس التراجـ 16

 ;:5....................................ػ فيرس المصادر كالمراجع......................... 17

 602..........................ػ فيرس المكضكعات........................................ 18
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