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   البحثمقدمة
  

  

  



   أ    مقدمة البحث
  
 

 

  مقدمة البحث

  املوضوعأمهية 
تابه إىل النور وعلم اليقني، والصالة والـسالم علـى          احلمد هللا رب العاملني اهلادي بك     

السراج املنري لكتاب رب العاملني، وعلى آلـه        والبشري النذير حممد بن عبد اهللا الصادق األمني،         
  وبعد. وصحبه حفظة جه املبني، وعلى من تبعهم بإحسان إىل يوم الدين

 وبينت الفـروع، هـي      إن نصوص القرآن الكرمي والسنة النبوية الشريفة اليت فصلت        
 للفقه اإلسالمي، وهي النور املبني اهلادي إىل الـصراط املـستقيم، وسـعادة              املصدر األساس 

 يف فهمه وكيفية تطبيقـه، ويف اعتمـاد          ونظر الدارين، إال أن هذا النور حيتاج إىل تدبر وتأمل        
 مما يقتـضي    مرجعيته فيما يستجد من أحداث ال جند هلا يف كتاب أو سنة نصا على أحكامها،              

 من أن يرتكز علـى      -بعد انقضاء عصر الوحي   –وال بد لالجتهاد     .االجتهاد يف كل األحوال   
أصول فقهية معتمدة، ومنهج أصويل أساسه الكتاب والسنة، يتوصل به اتهد إىل احلكم، وهو              

قرب  إما يف درك األحكام الشرعية وإما يف تطبيقها مبا جيده أ           ،يستفرغ جهده ويبذل غاية وسعه    
  .إىل مقاصد الشريعة اإلسالمية

يعة أو  ويأيت االجتهاد املقاصدي على رأس كل اجتهاد؛ إذ بدون إدراك ملقاصد الـشر            
   اعتبار هلا، سيحدث انزالق كبري        املكلـف عمـا أراده      ف يف إصدار احلكم، من شأنه أن حير 

تهاد باملقاصد يكون   فاالج. ن فهم املقاصد يف االجتهاد    والشارع احلكيم، لذلك اشترط األصولي    
 أحكام الشريعة اإلسالمية، سواء تعلـق االجتـهاد املقاصـدي           ملالءمةأصوب وأدق، وأوفق    

حتاج إىل املقاصـد   ال نص فيه؛ في   فيماباجلانب االستنباطي من النصوص، أو باجلانب التطبيقي        
        ا عند متحـيص    حتاج إليه يف االجتهاد االستنباطي لفهم املدلوالت اللغوية أللفاظ النصوص، وي

           حتـاج إىل االجتـهاد     أدلة األحكام من حيث مناسبتها ألن تكون مقصودا للشارع، كمـا ي
املقاصدي يف التعامل مع املسائل املستجدة املشتركة مع مسائل منصوصة احلكم بعد حتقيـق أو               

حتـاج إىل  ي كمـا  . مناط حكمها عرب مسالك العلة املعروفة عند األصـوليني         جتنقيح أو ختري  
 الـذي   -أو فقه التطبيق كما يسميه الـبعض      –  أيضا جتهاد املقاصدي يف اجلانب التطبيقي    اال

يتطلب معرفة حال املكلف، ومالبسات النوازل والوقائع واملستجدات، ومراعاة اخلـصوصيات       



   ب    مقدمة البحث
  
 

 

احمليطة، للوصول إىل إيقاع احلكم على الواقعة حبيث يتحقق مقصود الشارع احلكيم من خالل              
كما حيتاج إىل االجتهاد املقاصدي يف حوار خمتلف األديـان          . تطبيق األحكام النظر يف مآالت    

  .والثقافات واحلضارات
ويعترب املذهب املالكي أكثر املذاهب عناية باالجتهاد املقاصدي؛ ملا ألصوله من ارتباط            

قاصد الشريعة، كما هو واضح يف عالقة االجتـهاد املقاصـدي باملـصاحل             مبوصلة قوية    وثيق
لة، وسد الذرائع واالستحسان الذي يؤول إىل رعاية املصلحة يف األحكـام االجتهاديـة،        املرس

وال يكون هـذا االجتـهاد   ، 1نقل عنهمالك كما اإلمام عشار العلم عند  أوالذي يشكل تسعة    
فال نتصور بعد   . املقاصدي فيما ال نص فيه وحسب، بل يكون حاضرا حىت يف فهم النص أيضا             

  .ال يلتفت إىل املقاصد الشرعية يف اجتهاده االستنباطي أو التطبيقيذلك فقيها مالكيا 
وكتاب املنتقى الذي أردت أن أجعله ميدانا تطبيقيا للبحث، هو شرح ملوطأ مالـك              

يف عموم تعرضه ملختلف املـسائل يف       –كما هو معروف، وصاحبه اإلمام الباجي قد سلك فيه          
 سأعمل على إبرازه يف هذا البحث، وقد عرب          مسلك االجتهاد املقاصدي الذي    -شرحه للموطأ 

 نياألصوليقدامى الفقهاء و   به   الذي طاملا عين  " املعىن"استعماله  الباجي نفسه عما يتضمن فيه، ب     
 وغريهم، فقد قـال     الرازيو واجلويين والغزايل احلكيم الترمذي   املقاصد، كما جاء يف تعبري      يف  

ورغبت أن أقتصر فيه عن الكالم يف     « : االستيفاءالباجي يف كتابه املنتقى املستخلص من كتاب        
معاين ما يتضمنه ذلك الكتاب من األحاديث والفقه وأصل ذلك من املسائل مبا يتعلق ـا يف                 

 له وتنبيها على ما يستخرج من املـسائل منـه ويـشري إىل              اصل كتاب املوطأ ليكون شرح    أ
كما حتـدث عـن مـسلكه       . 2»...هااالستدالل على تلك املسائل واملعاين اليت جيمعها وينص       

فال يعتقد الناظر يف كتايب أن ما أوردته مـن الـشرح            « : االجتهادي يف شرحه للموطأ فقال    
والتأويل والقياس والتنظري طريقة القطع عندي حىت أعيب من خالفها وأذم من رآى غريه وإمنا               

  .3»هو مبلغ اجتهادي وما أدى إليه نظري

                                                
  .4/565الشاطيب، املوافقات، : انظر 1
 .3، 1/2 نتقى،املالباجي،  2
  .1/3املصدر نفسه،  3



   ت    مقدمة البحث
  
 

 

قاصدي ودالالته عند اإلمام الباجي ليس يف كتابه املنتقى         وهكذا جند آثار االجتهاد امل    
  .فحسب، بل نلحظه منهجا متبعا يف بقية كتبه األخرى

 املعـامل واملالمـح     علىالوقوف    يف موضوع البحث  أمهية   نركّز ا أن ومما سبق، ميكنن  
اإلمام  هي شخصية يف املذهب املالكي يف القرن اخلامس اهلجري؛      ية أصولية هم شخص أل املعرفية
،  األحكـام الـشرعية عمومـا   معرفةيف  الجتهاد املقاصديويف إبراز الدور احملوري ل     .الباجي

 ويف الكشف عن الكثري من مقاصد األحكام الفرعيـة،          .واستنباطها فيما ال نص فيه خصوصا     
 من خالل مسالك  األصول احلقيقية للمذهب املالكي،     ويف إبراز    .ومقاصد األلفاظ يف النصوص   

االجتـهاد املقاصـدي    ب ويف إثبات ضرورة االهتمام    .الذي يعنيه حبثنا هذا   املقاصدي  اد  االجته
 لـدى فقهـاء     الفكرية والتجديدية  دوره يف استمرارية احلركة       وتفعيال، وبيان   وتطبيقا تأصيال

 موضوع البحـث  إسهامويف . املسلمني يف مواجهة كل مستجد تفرزه احلركة املتسارعة للحياة      
ويف  .تعليمي والتربوي حنو بناء عقل مسلم غائي مقاصدي شرعي واقعـي فعـال            يف التوجيه ال  

 للسنة، وشـرحه املنتقـى      مدونة  املوطأ  باعتبار  شرح املوطأ،   على أمهية كتاب املنتقى    الوقوف
     . ومقاصدها املعتربةيتضمن خمتلف األحكام الفقهية

   اختيار املوضوعأسباب
  :ضوع هذا البحث، أذكرمن األسباب اليت دفعتين الختيار مو

 املتعلقة مبقاصد الشريعة اإلسالمية عموما، وعند أصـوليي         اتعو اهتمامي باملوض  -1
وقناعيت بأن االجتهاد املقاصدي هو املنهج الكفيل بتحقق املشروعية         . املذهب املالكي خصوصا  

ـ    ضارة،  والصالحية ملا يطرحه املسلمون اليوم من معارف شرعية، وهو الكفيل بإنتاج فقـه احل
. وضمان استمرارية الشريعة اإلسالمية وخلودها وتفعيلها يف واقع الناس لتحقيق سعادة الدارين           

  . لذلك اخترت حمور االجتهاد املقاصدي موضوعا للبحث
مالحظيت لوجود فتور يف االهتمام بالدراسات والتحقيقات حـول املـذهب           إنّ   -2

 بالقدر  اإلسهامإىل حماولة   دفعتين   -بالد املشرق منه  سيما يف   –املالكي يف العامل اإلسالمي اليوم      
الذي يوفقين اهللا إليه لتناول املذهب املالكي بالبحث والدراسة، من خالل النظر يف أهم مصنف               

  .مسالكه ببعض أصول املذهب املالكي وفيه وهو املوطأ، لعل ذلك يكون إسهاما يف التعريف



   ث    مقدمة البحث
  
 

 

مذهب فروع ال أصول؛ إذ يهتم على أنه كي  املذهب املالينظر إىل وجدت أن البعض -3
بأحكام املسائل دون النظر يف أدلتها، فدفعين ذلك إىل البحث يف االجتهاد املقاصدي عند 

 مسالك حقيقةالذي ميثل ذروة االهتمام بأصول الفقه وقواعده، مما قد يزيل الغبار عن  املالكية،
  .املالكية ومنهجهم يف االجتهاد

نتقى شرح املوطأ لإلمام الباجي ميدانا تطبيقيـا للبحـث، ألن            اعتمدت كتاب امل   -4
 هو املصدر األساس بعد القرآن الكرمي يف اجتهاد فقهاء املالكية على احلد األدىن، واملنتقى               أاملوط

 يف احلـديث    ميثل أهم مصدر شارح للموطأ، كما أن صاحبه الباجي من أبرز أعالم املالكيـة             
 مـن   -طالعياحسب  –، وكتابه املنتقى مل أجد أو أمسع        ة واجلدل والفقه واألصول وفن املناظر   

مما دفعـين   خصوصا فيما يتعلّق باالجتهاد املقاصدي،       بالبحث والدراسة بشكل مستقل،      خصه
، دون أن أدعـي      مبا خيدم البحـث    بعض ميزاته منهجه و إىل اعتماده يف البحث للوقوف على       

  .حتقيقه أو استيفاء حقه من الدراسة والبحث
 لقد تناولت يف رسالة املاجستري موضوع املقاصد الشرعية يف القـرآن الكـرمي،              -5

فأحببت أن أستفيد من حبثي ذاك يف استكمال مسرييت العلمية فيما يتصل مبوضوع املقاصـد،               
  .لذلك اخترت موضوع االجتهاد املقاصدي

ـ             -6 ل  وجدت أن البحث يف االجتهاد املقاصدي، يقتضي الوقوف العميق علـى تأم
علـى  ومساعدا   أصول الفقه والتشريع اإلسالمي، مما يكون يل حافزا          موضوعاتوفهم خمتلف   

  .الفهم العميق والدقيق ملباحث علم األصول
  إشكالية البحث وأهدافه

ه ميكننا أن نبحث إشكالية مدى إسهام البـاجي يف بنـاء           بناء على أمهية املوضوع فإن    
هناك تساؤالت عـدة تطـرح نفـسها        ف ى، وعليه أسس نظرية املقاصد من خالل شرحه املنتق      
  :ويستوجب تناوهلا بالبحث والدراسة أمهها

ما مدى تفعيل اإلمام الباجي لالجتهاد املقاصدي       ماذا نعين باالجتهاد املقاصدي؟ و     -1
هل يكون اإلمام الباجي باعتماده  وفيما قرره من أحكام فقهية قد مجع أغلبها يف كتابه املنتقى ؟          



   ج    مقدمة البحث
  
 

 

ملقاصدي من خالل كتابه املنتقى، قد أدى دورا حقيقيا يف البناء األصويل للمـذهب              االجتهاد ا 
   يف بناء نظرية املقاصد اليت جتلّت معاملها يف القرن الثامن اهلجري؟أسهم وهل املالكي ؟

 يكون االجتهاد املقاصدي آلة تضمن االستمرارية للشريعة اإلسالمية فهما          وكيف -2
 وهـل ميكننـا     حي احلياة كلها صغريها وكبريها يف كل زمان ومكان ؟         وتطبيقا واستيعابا ملنا  

االستفادة اليوم من اجتهادات الباجي املقاصدية إلثرائها واستثمارها يف معاجلة العديد من قضايا             
  العصر ومعضالته، معاجلة شرعية فعاّلة الصالحية؟

  : التاليةافاألهد ميكننا حتقيق ية البحث،شكالإ  يفومن خالل هذه التساؤالت

  . إبراز شخصية اإلمام الباجي، ومكانته العلمية-1
 وتفعيل الشريعة اإلسـالمية      وخلود ستمراريةيف ا  االجتهاد املقاصدي    أمهية إبراز   -2

  .تأصيال وفهما وتطبيقا
األصـولية  و  الفقهية  إبراز االجتهاد املقاصدي عند اإلمام الباجي من خالل اآلراء         -3
  .اليت تبناها

ط الضوء على كتاب املنتقى شرح املوطأ، والوقوف على مـسالك اإلمـام              تسلي -4
تناولـه ملختلـف املـسائل      و  شرحه ملختلف األحاديـث،    الباجي يف اجتهاده املقاصدي أثناء    

  .كتب وأبواب شرحه للموطأ يف خمتلف  بالتعليل والتوجيه واالستدالل والترجيحواألحكام
ريق االجتهاد املقاصدي، الذي يوجه حنو       ربط اخللف مبنهج السلف يف سلوكهم ط       -5

مقاصدي تعليلي غائي بناء عقل مسلم حتليلي.  
إشكالية،  من ما أثرناهوبناء على ما بيناه من أمهية موضوع االجتهاد املقاصدي، وعلى           

املوضـوع  انتخايب هلـذا    وقع   اختياري للبحث،    ، وانطالقا من دوافع   وما حددناه من أهداف   
  : املوسوم بـ

  االجتهاد املقاصدي عند اإلمام أيب الوليد الباجي(
  ).وتطبيقاته الفقهية من خالل كتابه املنتقى



   ح    مقدمة البحث
  
 

 

   واجلديد الذي جاءت به هذه الدراسةالدراسات السابقة
  كثري من الدراسات اليت تناولت بعض جوانب هـذا املوضـوع،     ال وجود   منال شك   

مام أيب الوليد الباجي، ومناظراته وآثاره،      كالبحوث والدراسات اليت تناولت اآلراء األصولية لإل      
اإلمـام أبـو     :، عنوانه صاحل بوبشيش  كتاب لألستاذ الدكتور  : -حبسب اطالعنا -نذكر منها   

ورسالة ماجستري للباحـث املغـريب      . أصله أطروحة دكتوراه  ،  الوليد الباجي وآراؤه األصولية   
  للباحث املـصري   رسالة ماجستري و .جيبنية الفكر األصويل لدى البا     :العريب البوهايل، عنواا  

وكتاب لألسـتاذ  . وليد الباجي وأثره يف أصول الفقهالقاضي أبو ال  : شليب، عنواا صالح الدين   
مناظرات يف أصول الشريعة اإلسـالمية بـني ابـن جـزم     : الدكتور عبد ايد تركي، عنوانه 

  .ا يف هذا البحثوغريها من أمثال هذه الدراسات اليت استفدت منها كثري. والباجي
الذي نال حظا كـبريا      كما توجد حبوث ودراسات أخرى تناولت موضوع املقاصد،       

ابن عاشور يف كتابه مقاصد الشريعة      والشاطيب يف كتابه املوافقات،     ب من الدراسة والبحث، بدءا   
اسات  من الدر  أيضا الكثري كما توجد   . اليوم ن وانتهاء مبا كتبه الباحثون واألكادمييو     اإلسالمية،

لكن كل تلك الدراسات مل تتطرق إىل االجتهاد املقاصدي عند          . اليت تناولت موضوع االجتهاد   
  .الباجي، ومل تبن مدى إسهامه يف بناء نظرية املقاصد، وهو ما ستختص به هذه الدراسة

 إالّ القليل من الدراسـات      -سب إطالعي حب– مل أجد  االجتهاد املقاصدي    موضوعو
لدكتور نور الدين بن    ل.  كتاب االجتهاد املقاصدي حجيته، ضوابطه، جماالته      :حوله، لعلّ أمهها  

ـ –.كمـا مل اعثـر       .الذي يعد دراسة مستقلّة يف االجتهاد املقاصدي      . خمتار خادمي  سب حب
من أخـص اإلمـام      شرح املوطأ، ومل أجد       على حبث استقل بدراسة كتاب املنتقى      -إطالعي

  .ي بشكل مستقلالباجي بالبحث يف اجتهاده املقاصد
 على موضوع االجتهاد املقاصـدي،  الضوءهذا البحث لذلك آمل أن يسلط موضوع    

  عنـد   االجتهاد املقاصدي  معامل ثبوت يربز  أن  ، و  للباجي على بعض ما تضمنه كتاب املنتقى     و
 ومنهجه يف ذلك، وأن يربز العديد من مقاصد األحكام الشرعية يف خمتلـف أبـواب                الباجي،
اآلراء األصـولية  ب تعىنن يكون ذلك من اجلديد الذي يضاف إىل الدراسات اليت         راجيا أ  الفقه،

، ومن اجلديد الذي خيدم موضوع االجتهاد املقاصـدي خـصوصا،   عند أعالم املذهب املالكي   
  .ونظرية املقاصد عموما
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  املنهجية املعتمدة يف الدراسة
هج االستقرائي، واملنهج    يف هذا البحث منهجا مركبا من املنهج التارخيي، واملن         سلكت

إىل تتبع الفترة الزمنية اليت نـشأ        التحليلي؛ فاحتياج البحث إىل املنهج التارخيي يقتضيه التعرض       
 إىل تطور االجتهاد املقاصـدي    و. وإىل بعض مالمح العصر األندلسي     ،وبرز فيها اإلمام الباجي   

  .حىت عصر الباجي
 تتبع اآلراء األصـولية فيمـا يتعلـق         واحتياج البحث إىل املنهج االستقرائي يقتضيه     

باالجتهاد املقاصدي لإلمام الباجي، وكذا تتبع تعامله األصويل مع خمتلف املسائل الفقهيـة يف              
 تعامله مـع النـصوص أو مـع    عند اجتهاده املقاصدي إلبرازشرحه للموطأ يف كتابه املنتقى،     

اته للمقاصد من األلفاظ واألحكام     ، وكذا تتبع معظم اعتبار    املسائل اليت مل يرد فيها نص خاص      
يف خمتلف أبواب الفقه اليت تضمنها شرحه املنتقى للموطأ، وجتميعهـا يف حمـاور منـسجمة                

  . املوضوع
واحتياج البحث إىل املنهج التحليلي يعد نتيجة حتمية لعمليـة االسـتقراء، فإثبـات             

 وآراء أقـوال     ميكن مجعه مـن    االجتهاد املقاصدي عند اإلمام الباجي يقتضي دراسة حتليلية ملا        
  . ملختلف املسائل الفقهية خصوصا تلك املتضمنة يف كتابه املنتقى،وأحكام أقرهاواستدالالت 

 الباحـث   نوباعتماد هذا املنهج املركب، ميكن بناء موضوع البحث بناء منهجيا ميكّ          
   .إىل املعرفةمن بلوغ األهداف املسطرة، واخلروج بنتائج موضوعية علمية، قد تشكّل إضافة 

  الطريقة املعتمدة يف كتابة هذه الرسالة
 احملافظة على شكل ومنط اآليات القرآنية كما هي يف املصحف الـشريف وفـق               -1

  .الرسم العثماين، وكتابتها بني قوسني متميزين مع ختريج سورها وآياا
حالـة إىل    كتابة األحاديث عموما مشكولة مميزة مكتوبة بني شولتني موثّقـة باإل           -2

كما خترج األحاديث غالبا على الكتـب التـسعة؛   . مصادرها األصلية  خمرجة الكتاب والباب 
البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأيب داود وابن ماجه وأمحد ومالـك والـدارمي، إالّ إذا        

  .انفرد باحلديث أحدهم، فإنه يشار غالبا إىل انفراده باحلديث
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املصطلحات الفقهية وغريها، واأللفاظ الغامضة الـواردة        التعرض إىل شرح بعض      -3
  .يف منت البحث، مع اعتماد مصادرها يف توثيقها

  . ختريج حبور األشعار املذكورة يف البحث-4
 حماولة ذكر ترمجة وافية ملعظم األعالم املذكورين يف املنت باالستناد إىل مـصادر               -5

  .التراجم املعروفة ما أمكن
ثيق كل النصوص اليت استشهد ا يف البحث، مع وضـعها بـني              احلرص على تو   -6

  .شولتني، واإلشارة إىل مصادرها يف اهلامش، وذلك ملا تقتضيه األمانة العلمية يف البحث
 االستعانة أحيانا ببعض املخططات التوضيحية اليت تلخص ما ميكـن شـرحه يف              -7

  .العديد من الصفحات
 وأبواما مبقدمة تتنـاول     والتطبيقي النظري نيسم استهالل الفصل التمهيدي والق    -8

واختتام الفصل التمهيدي وكـل     . إطاللة عامة مقتضبة على لب وحمتوى موضوع البحث فيها        
مث ختم البحث كلّه بـإبراز أهـم النتـائج    . باب من القسمني خبامتة متثّل عصارة ما حبث فيها    

  .املتوصل إليها
مواضع االجتهاد املقاصدي للبـاجي فقـط، دون         التركيز يف كتاب املنتقى على       -9

  .سواها مما يتعلّق بكتاب املنتقى واملنهج العام للباجي فيه
املنتقى  : االستناد إىل نسختني من طبعتني خمتلفتني لكتاب املنتقى للباجي؛ األوىل          -10

، 1حتقيق حممد عبد القادر أمحد عطا، دار الكتـب العلميـة، بـريوت، ط       ،  شرح موطأ مالك  
كتاب املنتقى شرح موطأ اإلمام مالك، دار الكتاب اإلسالمي،         :  والثانية .تسع جملدات م،  1999

 لكن الطبعة اليت اعتمدت     .سبعة أجزاء يف سبع جملدات     ،ه1332،  1جمددة من ط  . 2القاهرة، ط 
كطبعة رئيسة يف البحث هي الطبعة األوىل، لذلك ال يكرر ذكر معلومات طبعها، فإذا أُحيـل                

  .لطبعة الثاين، ميزت عن األوىل بذكر معلوماا البيبليوغرافية كاملةإىل ا
 الرجوع إىل بعض كتب الباجي املخطوطة، واالستفادة منها خصوصا يف التعرف            -11

  . على بعض عناوين مصنفات الباجي، وامسه احلقيقي
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فهرسا لآليات الكرميـة، وفهرسـا لألحاديـث        :  وضع فهارس للبحث تشمل    -12
فة، وفهرسا لآلثار، وفهرسا للقواعد الفقهية واألصولية، وفهرسـا لألشـعار، وفهرسـا      الشري

لألعالم، وفهرسا لألماكن والقبائل، وفهرسا للكتب املذكورة يف املنت، وفهرسـا للمـصادر             
  .واملراجع املعتمدة يف البحث، وفهرسا للموضوعات

للغة اإلجنليزيـة، وآخـر    تقدمي ملخص عام حول البحث باللغة العربية، وآخر با        -13
  .باللغة الفرنسة

  الصعوبات اليت واجهت البحث
ومن من الطبيعي جدا أن تواجه أي باحث بعض الصعوبات وهو خيوض غمار البحث          

  :أبرز الصعوبات اليت واجهتين
 كثرة االلتزامات واالنشغاالت العائلية اليت تفرض علي صرف الكثري من الوقـت             -1

ا يشتت الذهن عن التركيز يف مواضيع البحث اليت حتتاج إىل قوة التركيز             واجلهد واالهتمام، مم  
  .وعمق التفكري واالسترسال والتواصل يف االنشغال ا

غيايب عن العائلة بسبب التفرغ للبحث يف باريس أثـر يف ظـرويف العائليـة ويف          -2
حـث يف بعـض   لشؤون أبنائي، مما انعكس سلبا بعض الشيء على تركيزي علـى الب      متابعيت  
ومع ذلك ال أنكر أن تواجدي بباريس يف إطـار برنـامج األسـاتذة املمنـوحني                . األوقات

  .الستكمال حبث الدكتوراه كان مفيدا
  .  ندرة املراجع اليت تناولت موضوع االجتهاد املقاصدي كبحث مستقل-3

ل لكن كل ذلك مل يثنين على حتدي ظرويف اخلاصة يف العزم واإلصرار على اسـتكما              
مشوار البحث، وخوض غماره والغوص يف جلجه بشكل جدي وموضوعي، حىت أمته بعون اهللا              

فمهما كانت الصعوبات يف طريق الباحث، ال شك أن إصراره على أن            . تعاىل ورعايته ولطفه  
يرى حبثه النور، ميثّل شرفا له يف سلوكه طريق طلب العلم، ومـصدرا للمتعـة واالنبـساط                 

  .   إىل املعرفة اإلنسانية، ورصيدا ال ينضب حلسناته يف اآلخرةواالنتعاش، وإضافة
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  ثـلبحاة ـخط
 وحتقيقا لألهداف املـسطرة   انطالقا من التساؤالت اليت عرضت يف إشكالية البحث،         

  .فصل متهيدي، وقسمني؛ نظري وتطبيقي خطة من سلكت، فيه
    صن ثالثة  ف،  ره وعص لتعريف بأيب الوليد الباجي   ص ل أما الفصل التمهيدي فقد ختضم

مباحث؛ األول يف عصر اإلمام الباجي، والثاين يف اإلمام الباجي، نشأته ووفاتـه، والثالـث يف          
  .شيوخ اإلمام الباجي وتالمذته وآثاره

االجتهاد املقاصدي وثبوته عند أيب     من البحث، فقد تناول موضوع       النظريأما القسم   
جتهاد املقاصدي كما انتهى إليه عند الباجي وأمهيته        االيف  : ، وتضمن بابني؛ األول   الوليد الباجي 

  . عند اإلمام أيب الوليد الباجي االجتهاد املقاصدييف: والثاين.  األحكام الشرعيةمعرفةيف 
، تطـوره االجتهاد،  يف  :  األول ؛وقد تضمن الباب األول من هذا القسم، ثالثة فصول        

يف : الثالـث و. شأا، ضرورا وطـرق إثباـا     املقاصد الشرعية، ن  يف  : الثاينو. جماله وأمهيته 
  . األحكام الشرعيةمعرفة وأمهيته يف تطورهاالجتهاد املقاصدي، 

ثبـوت  يف  : األولكما تضمن الباب الثاين من هذا القسم هو اآلخر ثالثة فـصول؛             
يف مصادر وضوابط االجتـهاد     : الثاينو. االجتهاد املقاصدي يف الفكر األصويل لإلمام الباجي      

يف منهج اإلمام الباجي يف سلوكه طريـق االجتـهاد          : والثالث. املقاصدي عند اإلمام الباجي   
  .املقاصدي

 التطبيقات الفقهية لالجتهاد املقاصدي عند      أما القسم التطبيقي من البحث؛ فقد تناول      
ل يف االجتهاد املقاصدي للباجي يف جمـا : األول، وتضمن بابني؛ الباجي من خالل كتابه املنتقى    

  .يف جمال املعامالت: والثاين. العبادات
يف : وقد تضمن الباب األول أربعة فصول تناولت أركـان اإلسـالم؛ فكـان األول             

يف كتـاب   : والثالث. يف كتاب الزكاة  : والثاين. االجتهاد املقاصدي للباجي يف كتاب الصالة     
  .يف كتاب احلج: والرابع. الصيام



   ز    مقدمة البحث
  
 

 

ة فصول تناولت  موضوع املعامالت األسرية واملالية    كما تضمن الباب الثاين أيضا أربع     
. االجتهاد املقاصدي للباجي يف كتايب النكاح والطـالق       : والسياسة الشرعية؛ فكان األول يف    

  . واحلدودالعقول يف كتايب: والرابع. يف كتاب القضاء: والثالث. يف كتاب البيوع: والثاين
تائج اليت توصل إليها، وأهم االقتراحات       خبامتة تتضمن أبرز الن     بعد ذلك  ليختم البحث 

  :وفيما يلي رسم عام خلطة البحث .اليت يرجى حتقيقها
  املقدمـة

  التعريف باإلمام أيب الوليد الباجي: فصل متهيدي
  عصر اإلمام الباجي: املبحث األول 
  اإلمام الباجي، نشأته ووفاته: املبحث الثاين 

  المذته وآثارهشيوخ اإلمام الباجي وت: املبحث الثالث 
  خامتة الفصل التمهيدي

  املقاصدي وثبوته عند أيب الوليد الباجياالجتهاد:النظريالقسم 
األحكام معرفة االجتهاد املقاصدي كما انتهى إليه عند الباجي وأمهيته يف : الباب األول

  الشرعية
  ، جماله وأمهيتهتطورهاالجتهاد، : الفصل األول
  ية، نشأا، ضرورا وطرق إثباااملقاصد الشرع: الفصل الثاين

   األحكام الشرعيةمعرفة وأمهيته يف تطورهاالجتهاد املقاصدي، : الفصل الثالث
  خامتة الباب األول

   عند اإلمام أيب الوليد الباجياالجتهاد املقاصدي: الثاين الباب
  ثبوت االجتهاد املقاصدي يف الفكر األصويل لإلمام الباجي: الفصل األول

  مصادر وضوابط االجتهاد املقاصدي عند اإلمام الباجي:  الثاينالفصل
  منهج اإلمام الباجي يف سلوكه طريق االجتهاد املقاصدي: الفصل الثالث
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  .خامتة الباب الثاين
  التطبيقات الفقهية لالجتهاد املقاصدي عند الباجي من خالل كتابه املنتقى: التطبيقيالقسم 

  .لباجي يف جمال العباداتملقاصدي عند اية لالجتهاد االتطبيقات الفقه: الباب األول
  االجتهاد املقاصدي للباجي يف كتاب الصالة: الفصل األول

  الزكاة كتاب يف للباحي املقاصدي االجتهاد :الثاين الفصل
  االجتهاد املقاصدي للباجي يف كتاب الصيام: الفصل الثالث
  ب احلجاالجتهاد املقاصدي للباجي يف كتا: الفصل الرابع

  خامتة الباب األول
  .لباجي يف جمال املعامالتقاصدي عند االتطبيقات الفقهية لالجتهاد امل: الباب الثاين

   يف كتايب النكاح، والطالق للباجياالجتهاد املقاصدي:  األولالفصل
  االجتهاد املقاصدي للباجي يف كتاب البيوع:  الثاينالفصل
  باجي يف كتاب األقضيةاالجتهاد املقاصدي لل:  الثالثالفصل
  االجتهاد املقاصدي للباجي يف كتايب العقول واحلدود:  الرابعالفصل

  خامتة الباب الثاين
  خامتــة البحث 

  



 

 

 
 
 
 
 
 

  فصل متهيدي

  يـي الوليد الباجـالتعريف باإلمام أب
  

  ويتضمن ثالثة مباحث؛ 

  .يـــام الباجـــر اإلمــعص يف :األول

  .اتهـأته ووفـي، نشـجام الباـاإلم يف :والثاين

  شيوخ اإلمام الباجي وتالمذته وآثاره يف :والثالث
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  تعريف باإلمام أيب الوليد الباجيال: فصل متهيدي

أفضل قبل البحث يف صلب املوضوع أن أفرد اإلمام الباجي بفصل تعريفي مـستقل              
لثـاين مولـده   يتضمن ثالثة مباحث؛ أتعرض يف األول إىل عصر اإلمام الباجي، وأتنـاول يف ا        

  .ونشأته ووفاته، ويف الثالث شيوخه وتالمذته وآثاره

   عصر اإلمام الباجي :املبحث األول

من املفيد أن أتعرض إىل عصر اإلمام الباجي ببعض الوصف والتحليل قبل التعرض إىل              
شخصيته؛ إذ كثريا ما تربز معامل الشخصية وقيمتها من خالل إبراز معـامل بيئتـها الـسياسية       

ن هـذا  لذلك تـضم . جتماعية والعلمية، وإبراز خمتلف مواقفها من األحداث اليت عايشتها      واال
املبحث ثالثة مطالب، األول حول الوضع السياسي لعصر اإلمام الباجي، والثاين حول الوضـع        

  .االجتماعي، والثالث حول الوضع العلمي
   الوضع السياسي:املطلب األول

ن اخلامس اهلجـري، القـرن الـذي كثـرت فيـه            لقد عاش اإلمام الباجي يف القر     
وإذا أردنا أن حندد العصر     . 1االضطرابات السياسية واحلروب والفنت الداخلية يف بالد األندلس       

 عصر ملوك الطوائف هو العصر الذي يعكس    نعدالذي عاشه اإلمام الباجي يف جلّ حياته، فإننا         
                                                

إن األندلس هي اليت متثل اليوم أسبانيا والربتغال، وهي شبه جزيرة مساها اإلغريق إيبرييا، مث مساها الرببر واندالوس وعرا                    1
احته حبـواىل  كان إقليما واسعا تقدر مس. العرب إىل األندلس نسبة إىل الوندال الذين سكنوها، بينما مساها الرومان أسبانيا     

ستة مائة الف كيلومترا مربعا وكان غنيا بالثروات واخلريات، لطاملا تغىن به الشعراء، فقد وصفها حممد بن سفر أحد شعراء            
  : القرن السادس اهلجري بقوله

  يف أرض أندلـس تلتـذ نعمـاء    
  وكيف ال تبهج األبصـار رؤيتها    
  أارهـا فضة واملسـك تربتـها    

  

  لقلـب سراء وال تفـارق فيها ا     
  وكل روض ا يف الوشى صنعاء     
  واخلز روضتها والـدر حصبـاء   

  

، 1/134، 1968، 1، نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب، حتقيق، إحسان عباس، دار صادر، بريوت، ط          املقري: انظر
  .وما بعدها

حسني : وانظر. 17ص). ط.د(، بريوت، العبادي، يف تاريخ املغرب واألندلسن، دار النهضة العربية للطباعة والنشر         : وانظر
حممد رضوان الدايـة، يف األدب      : وانظر. 1/10،  )ط.د( مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة،      مؤنس، موسوعة تاريخ األندلس،   
  .112صم، 2000، سنة 1األندلسي، دار الفكر، دمشق، ط
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طّ مصري لألمة اإلسـالمية منـذ الفـتح         بيئته السياسية، والذي مثّل أسوأ صورة سياسية وأح       
اإلسالمي لبالد األندلس، لوال أن تدارك املرابطون الوضع مبا حيفظ مـاء الوجـه يف واقعـة                 

  .1الزالّقة
وقبل الوقوف أمام ذاك الواقع السياسي املزري بالوصف والتحليل، ينبغـي أن نعـود       

 بعضها يف إفراز واقع سياسي  أسهم  قليال إىل ما قبل عصر الباجي ونتتبع األحداث السياسية اليت         
لذلك سـأتطرق أوال إىل     . ممزق مأسوي يف بالد األندلس مساه املؤرخون عصر ملوك الطوائف         

 مث أتطرق ثانيا إىل عصر ملوك الطوائف،     ،عصر احلكم األموي الذي سبق عصر ملوك الطوائف       
  :فيكون املطلب يف فرعني

  عصر احلكم األموي: الفرع األول
ن نقسم مراحل احلكم يف هذه الفترة إىل ثالث مراحل، مرحلة الوالية األموية،             ميكننا أ 

  .مث مرحلة اإلمارة األموية، وأخريا مرحلة اخلالفة األموية
  مرحلة الوالية األموية -1

وأقصد ا يوم كانت األندلس والية من واليات اخلالفة األموية غري مستقلة عن إدارة              
د هذه املرحلة من الفتح اإلسالمي سنة اثنتني وتسعني للـهجرة إىل            دمشق عاصمة اخلالفة، ومتت   

وكان أمري القريوان هو من يعين والة        .2ظهور اإلمارة األموية سنة مائة ومثانية وثالثني للهجرة       
 .3األندلس يف غالب األحيان، كما قد تعينهم اخلالفة مباشرة، أو خيتارهم أهل األندلس أحيانا             

، دخلوا أسبانيا أغرابا بعـد تـدهور        4ندلس أيام الفتح قوم يسمون القوط     وقد كان يسكن األ   

                                                
العبـادي، يف   : انظر. م1086،  ه479شفني سنة   هي املوقعة اليت انتصر فيها املرابطون على األسبان بقيادة يوسف بن تا            1

  .77صتاريخ املغرب واألندلس، 
يوسـف  : وانظـر . 75صالعبادي، يف تاريخ املغرب واألنـدلس،  : وانظر. 230، 1/299املقري، نفح الطيب،    : انظر 2

  .9ص. م2000، 1يوسف عيد، معجم احلضارة األندلسية، دار الفكر العريب للطباعة والنشر، بريوت، ط وفرحات،
، ومـا   1/187حسني مؤنس، موسوعة تاريخ األنـدلس،       : وانظر .81صالعبادي، يف تاريخ املغرب واألندلس،      : انظر 3

  .بعدها
القوط شعب جرماين قدمي اسكندينايف األصل، كانوا مسيحيني على املذهب األريوسي، مث حتولـوا إىل الكاثوليكيـة يف              4

 مع األمرباطورية الرومانية، وكانوا مستقرين يف اسـكندينافيا مث هـاجروا إىل          عهد ملكهم ريكاريدو، عاشوا صراعا دائما     
 أي Austra Gut أي القوط الغـربيني، واألوسـتروقوط   Vesu Gutاجلنوب وقد انقسموا إىل فرقتني، الفيزيقوط 
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األمرباطورية الرومانية، وقد دام ملكهم باألندلس إىل يوم الفتح ما يزيد على ثالثـة قـرون،                
قد اختذوا طليطلة دار مملكة هلم، وآخر ملـوكهم لُـذريق            و وكانوا يدينون بالديانة النصرانية،   

  .1 مستبداالذي كان حاكما ظاملا
، بوضع خطة مع قائـده      2لقد بدأ الفتح بأمر من اخلليفة األموي الوليد بن عبد امللك          

 بالعبور إىل العدوة االسبانية فبدأ فتح       1، الذي أمر طارق بن زياد     3على املغرب موسى بن نصري    
                                                                                                                                              

 م، بينمـا احتـل      555القوط الشرقيني، فأما القوط الشرقيون سيطروا على قسم من بالد البلقان مث تالشت دولتهم سنة                
م، وانتزعـوا   411 م، مث جلوا عنها واستقروا جنوب غريب فرنسا، ودخلوا اسبانيا سـنة              410القوط الغربيون روما سنة     
 م، وقد تـواىل علـى   711 م، مث اختذوا طليطلة عاصمة هلم إىل تاريخ الفتح اإلسالمي سنة 414برشلونة من الوندال سنة   

 م، وآخر ملـوكهم لُـذريق       486أول ملوكهم يف اسبانيا يوريك الذي حكم حىت سنة          ملكهم ستة وثالثون ملكا، كان      
السيد : وانظر. 1/14حسني مؤنس، موسوعة تاريخ األندلس،      : انظر. الذي أزال املسلمون يف عهده دولة القوط إىل األبد        

. 1/19م،  1971لنشر، بريوت، سـنة     عبد العزيز سامل، قرطبة حاضرة اخلالفة يف األندلس، دار النهضة العربية للطباعة وا            
املنجد يف األعالم، عبد اهللا العاليلي، وحسن األمني، وجمموعة من املؤلفني،           : وانظر. 1/139املقري، نفح الطيب،    : وانظر
  .443ص

 . 16، 1/14حسن مؤنس، موسوعة تاريخ األندلس،: وانظر. 1/139املقري، نفح الطيب، : انظر 1
، من ملوك الدولة األموية يف الشام ويل بعد وفاة أبيه سـنة            ه48بن مروان بن احلكم، ولد سنة       هو الوليد بن عبد امللك       2

وقد وجه قادته لفتح البالد،     . بلغت الدولة يف عهده أوج عزها، ومن رجاله موسى بن نصري، ومواله طارق بن زياد              .ه86
ندلس، وكان مهتما بالبناء والعمران، فقد أعـاد        ففتحت خبارى، ومسرقند، وبالد اهلند وأطراف الصني، وبالد املغرب واأل         

بناء املسجد النبوي باملدينة املنورة، وصفح الكعبة وامليزاب واألساطني مبكة،وبىن املسجد األقصى يف القـدس، واجلـامع                 
 كما  أمر عماله على البلدان بإصالح الطرق وحفر اآلبار، وهو أول من أحدث املستشفيات يف اإلسالم،               و األموي بدمشق، 

، سنة  5الزركلي، األعالم، دار العلم للماليني، بريوت، ط      : انظر.ودفن بدمشق ه 96تويف سنة   .اهتم باخلدمات االجتماعية،  
 . 8/121م، 1980

  .1/230املقري، نفح الطيب، : انظرو. 54العبادي، يف تاريخ املغرب واألندلس، ص: انظر 3
، نشأ بدمشق، وأصله من وادي      ه19بن زيد اللخمي بالوالء ولد سنة     وموسى بن نصري هو أبو عبد الرمحن بن عبد الرمحن           

القرى باحلجاز، وهو من التابعني روى عن متيم الداري، وقد ويل موسى غزو البحر ملعاوية، وخدم بـين مـروان، وغـزا             
 استعمل طـارق بـن   إفريقية وتوالها وكل املغرب يف عهد الوليد بن عبد امللك، وأقام بالقريوان، وكانت الوالة من قبله،           

، وملا ويل   ه96، ورجع إىل دمشق مع طارق بأمر من الوليد سنة           ه93زياد يف فتح األندلس، مث حلق به إلمتام الفتح ا سنة            
وكانت سياسته قائمة على إطـالق احلريـات الدينيـة    .ه97سليمان بن عبد امللك عزله ونكبه إىل أن تويف باحلجاز سنة      

قضائهم يف أيديهم، ومنحهم االستقالل الداخلي على أن يؤدوا جزية كانت أقـل ممـا كـانوا                 ألهلها، وإبقاء أمالكهم و   
  .يدفعونه حلكومة القوط

. ، ومـا بعـدها  61/211م، 1998، 1ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، حتقيق علي شريي، دار الفكر، بريوت، ط    : انظر
  . 7/33الزركلي، األعالم، : وانظر
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واستمر طارق يف الفتح إىل أن عضده موسى بن نصري بعد مرور سنة مـن                ه92األندلس سنة   
   .2 وأمت معه فتح بقية البالدذلك

      إىل توىل   ه92شوال   5 وأربعني سنة؛ من الفتح      امث تواىل الوالة على حكم األندلس ست 
، وكان آخر والة األندلس وقتئذ يوسف بن ه138 ذي احلجة    10عبد الرمحن الداخل اإلمارة يف      

 موارثة، أفرادا، عددهم وههنا انتهى الوالة الذين ملكوا األندلس من غري       «عبد الرمحن الفهري،    
وقد يكون من الطبيعي أن     . 3».عشرون فيما ذكر ابن سعيد، ومل يتعدوا يف السمة لفظ األمري          

تعاين األندلس يف هذه املرحلة من االضطرابات وعدم االسـتقرار؛ الضـطرار الفـاحتني إىل               
يـة، والثقافيـة    احلروب، ولظهور النزاعات والفنت الداخلية، وللسمات السياسية، واالجتماع       

  .4املتميزة للوافدين، واجلديدة على هذه األرض اليت مل تعرف لنهجهم مثيال من قبل
  مرحلة اإلمارة األموية -2

ويقصد ا يوم أصبحت األندلس إمارة مستقلة عن اخلالفة العباسية يف بغداد يتوارثها             
صر الدولة األموية الـيت     البيت األموي زهاء قرنني من الزمان، وقد جعلها البعض مرحلة من ع           

ومتتد مرحلة اإلمارة األموية يف األندلس مـن        .5تشمل معها مرحلة اخلالفة األموية يف األندلس      
 بداية حكمه قبل أن 1 إىل تويل عبد الرمحن الناصر   ه138 قرطبة سنة    6دخول عبد الرمحن الداخل   

  .ه316حيول اإلمارة إىل خالفة سنة 

                                                                                                                                              
، فاتح األندلس، أصله من الرببر، أسلم على يد موسى بن نصري، وكـان    ه50ي بالوالء ولد سنة     هو طارق بن زياد الليث     1

، مث استدعاه الوليد إىل الشام فقصدها مع موسى سنة          ه92، وغزا األندلس سنة     ه89من أشد رجاله، ويل على طنجة سنة        
  .3/217الم، الزركلي، األع: انظر.، وقد اضطربت أقوال املؤرخني حول خامتة أعمالهه96

حسني : وانظر. 66صالعبادي، يف تاريخ املغرب واألندلس،      : وانظر. 259،  258،  1/231املقري، نفح الطيب،    : انظر 2
 .65صالعبادي، يف تاريخ املغرب واألندلس، : وانظر. ، ومابعدها1/17مؤنس، موسوعة تاريخ األندلس،

  .1/299املقري، نفح الطيب، : انظر 3
، وما  187،  1/14حسن مؤنس، موسوعة تاريخ األندلس،    : وانظر .81صيف تاريخ املغرب واألندلس،     العبادي،  : انظر 4

  .بعدها
  .75صالعبادي، يف تاريخ املغرب واألندلس، : انظر 5
 تـويف ، و ه113هو عبد الرمحن بن معاوية بن هشام بن عبد امللك بن مروان، يكىن بأيب املطرف، ولد بالـشام سـنة                      6

كان يعرف بعبد الرمحن الداخل؛ ألنه أول داخل من ملوك بين مروان إىل األندلس، وكان أبو جعفر                 ه 172باألندلس سنة   
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د الرمحن الداخل قرطبة وإعالنه قيام دولـة أمويـة   لقد بدأت هذه املرحلة بدخول عب  
جديدة مستقلة عن اخلالفة العباسية اليت كان يتوالها يوم ذاك أبو جعفر املنصور ثـاين خلفـاء     

وكان عبد الرمحن الداخل    . ةالعباسيني، والذي كان يطمح إىل ضم األندلس إىل اخلالفة العباسي         
من طرف السفاح اخلليفة العباسي األول غداة قيـام          من القتل الذي تعرض له األمويون        قد جنا 

، ففر إىل أخواله الرببر باملغرب من قبيلة نفزة يف املغـرب            ه132الدولة العباسية يف ربيع األول      
األقصى مث بعث إىل األندلس لينشروا له الدعوة وميهدوا له القدوم، إىل أن زحف إىل قرطبـة                 

 ذي  10 األندلس يف موقعة املصارة يـوم اجلمعـة          وواجه يوسف بن عبد الرمحن الفهري وايل      
، وانتصر فيها ودخل قرطبة وصلى بالناس صالة اجلمعة معلنا فيها قيـام دولتـه               2ه138احلجة  

وهكذا أسس عبد الرمحن    . 3اجلديدة جاعال من األندلس دولة مستقلة عن املغرب واملشرق معا         
ى باخلالفة وقد دام حكم األمـويني يف        الداخل إمارة مستقلة وراثية يف األندلس دون أن يتسم        

مرحلة إمارة األندلس مائة ومثانية وسبعني سنة، أي ما يقارب قرنيني من الزمان، تواىل علـى                
وقد بدأت تتجلّى يف هذه الفترة بـوادر         .4 من ذريته  مثايناحلكم فيها بعد عبد الرمحن الداخل       

ن واآلداب، ويشجع أصحاا، ويـشاد      احلضارة اإلسالمية يف األندلس، وتنتعش العلوم والفنو      
العمران وتتطور الصنائع، رغم ما كان يعتري بالد األندلس مـن اضـطرابات بـني الفينـة                 

طغيان وظلم بعض حكامها وفساد أخالقهم، كل ذلك مل مينع من تأجج نـشاط               و واألخرى،
                                                                                                                                              
املنصور يسميه صقر قريش ملا رأى أنه فعل باألندلس ما فعل، وكان يسمى باألمري، وكان من أهل العلم والعـدل، ولـه                      

  : أدب وشعر، ومن شعره يتشوق إىل معاهده بالشام قوله
  اكب امليمم أرضـى  أيـها الر 

  أن جسمى كما علمت بأرض    
  قدر البيـن بينـنا فافترقــنا    
  قد قضى اهللا بالفراق عليــنا     

  

  أقر من بعضى السـالم لبعضى      
  وفـؤادي ومالكيــه بـأرض   
  وطوى البني عن جفوين غمضى    
  فعسى باجتماعنا سوف يقـضى   

  

. 19،  18ص. م1997،  1ار الكتب العلمية، بريوت، ط    الضيب، بغية امللتمس، حتقيق روحية عبد الرمحن السويفي، د        : انظر
  وما بعدها1/329املقري، نفح الطيب، : وانظر

 .ستأيت ترمجته يف حملها عند ذكر مرحلة اخلالفة 1
موسوعة تاريخ األندلس، حسني مؤنس، موسوعة تـاريخ        : وانظر. 94صالعبادي، يف تاريخ املغرب واألندلس،      : انظر2 

 . 1/50األندلس،
 . وما بعدها1/282املقري، نفح الطيب، : انظرو .94صالعبادي، يف تاريخ املغرب واألندلس ، : انظر 3
 .1/300 نفح الطيب، ،املقري: انظرو. 157ص إىل 107من صالعبادي، يف تاريخ املغرب واألندلس ، : انظر 4
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الثاين ملـا كـان     من التطور املدين، سيما يف فترة عبد الرمحن          و احلركة العلمية بكل أصنافها،   
  :2وفيه قال أحد الشعراء يوم توىل احلكم.1يتصف به من علم وثقافة وشغف بالفنون واآلداب

  بدا اهلـالل جديدا
  يـا نعمة اهللا زيدي
إن كان للصوم فطر  

  

  جديد وامللك غض  
إن كان فيك مزيد  
فأنت للدهـر عيد  

  

ممهـدة ألزهـى العـصور       -فترة اإلمـارة  -وإمجاال فلقد كانت حمصلة هذه الفترة       
، رغم ما اعتراهـا مـن       3األندلسية، بل كانت متثل قسما يف العصر النير للحضارة اإلسالمية         

  .اضطرابات وفنت داخلية وفساد يف احلكم
  .وفيما يلي خمطط يوضح توايل احلكام األمويني يف مرحلة إمارة األندلس

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .155صالعبادي، يف تاريخ املغرب واألندلس، : انظر 1
  .1/354 املقري، نفح الطيب،: انظر 2
األول كانت فيه   : لقد اعترب العبادي أن عصر الدولة األموية هو أزهى العصور األندلسية، مث قسم هذا العصر إىل قسمني                 3

 . وما بعدها75صالعبادي، يف تاريخ املغرب واألندلس، : انظر. األندلس إمارة، والثاين أصبحت فيه خالفة

  عبد الرمحن الداخل
 م788-م756 / ھ172-ھ138

  هشام الرضا
 م796-م788 /ھ 180-ھ172

  احلكم الربضي
 م822-م796/ ھ 206-ھ180

  عبد الرمحن الثاين
 م852-م822/ ھ 238-ھ206

  حممد األول
 م886-م852/ ھ 273-ھ238

  املنــذر
 م888-م886 / ھ275-ھ273

  عبد اهللا
 م912-م888/ ھ 300-ھ275

  حممد

  عبد الرمحن الناصر
 م961-م912/ ھ 350-ھ300

 لة اإلمارة انتهاء مرحه316-ه300اإلمارة  
 ه350- ه316  اخلالفة
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  مرحلة اخلالفة األموية  -3
لفترة اليت حتولت فيها إمارة األندلس إىل خالفة إسالمية قائمة بذاا مستقلة            وأعين ا ا  

 إىل تاريخ سقوط    ه316سياسيا وروحيا، دامت أزيد من قرن من الزمان من تاريخ إعالا سنة             
  .1ه422آخر خلفاء بين أمية سنة 

عن تسمية   -ثامن أمراء بين أمية   - 2فقد بدأت هذه املرحلة بإعالن عبد الرمحن الثالث       
 وتلقبه بالناصر لدين اهللا بعد ست عشرة سنة من توليه إمارة األندلس سنة              3نفسه بأمري املؤمنني  

. 4، وحتكمه يف زمام بالد األندلس اليت كادت قبل توليه أن تنقسم إىل طوائف ودويالت              ه300
كـم  وعبد الرمحن الناصر مل يتحكم وحيسم أمره يف أوضاع األندلس الداخلية فحسب، بل حت             
 تـويف أيضا حبنكة عالية يف السياسة اخلارجية للبالد؛ ودام حكمه نصف قرن من الزمان إىل أن           

 5مث توىل اخلالفة بعده ابنه احلَكم الثاين املستنصر بـاهللا      . ، وعمره ثالث وسبعون سنة    ه350سنة  
ـ           . ه366 إىل سنة    ه350من سنة    ن وكان رجل علم وثقافة قد مجع العديد من الكتب النادرة م

كل مكان، وأسس مكتبة ضخمة مل يعرف هلا مثيل من قبل، وقد سار على سرية أبيه يف إدارته                  
 بعد حكم دام مخس عـشرة      ه366 سنة   للبالد ومعاجلته لشؤون السياسة اخلارجية، إىل أن تويف       

                                                
ويرى البعض أن فترة اخلالفة األموية تنتهي بسقوط الدولة العامرية          . 76صس،  العبادي، يف تاريخ املغرب واألندل    : انظر 1

صـاحل  : انظـر .  ملا حدث بعد ذلك من صراع على اقتسام واليات األندلس وتعدد اخللفاء يف وقت واحـد           ؛ه399سنة  
  .28صم،  2005، 1بوبشيش، اإلمام أبو الوليد الباجي وآراؤه األصولية، مكتبة الرشد ناشرون، الرياض، ط

، وكان والده حممد قد قتله أخـوه        ه277هو عبد الرمحن بن حممد بن عبد اهللا بن حممد بن عبد الرمحن الثاين، ولد سنة                  2
املطرف بن عبد اهللا زمن والية أبيهما عبد اهللا، وترك ابنه عبد الرمحن وهو ابن عشرين يوما، فاحتـضنه جـده عبـد اهللا،     

توىل احلكم بعد وفاة جده وله اثنتان وعشرون سنة، وكان شهما صارما،            . ارة وممارسة احلكم  وعلّمه وأدبه ودربه على اإلد    
احلميدي، جذوة املقتبس يف ذكر والة      : انظر ترمجته يف  . اتصلت واليته إىل أن مات يف صدر رمضان سنة مخسني وثالمثائة          

املقـري،  : وانظـر . 18ص.م1997، سنة 1ت، طاألندلس، حتقيق روحية عبد الرمحن السويفي، دار الكتب العلمية، بريو    
 .، وما بعدها1/354نفح الطيب، 

 .1/330املقري، نفح الطيب، : انظرو 3
  .168ص ،العبادي، يف تاريخ املغرب واألندلس: انظر 4
 م توىل اخلالفة وهو ابن سبع وأربعني سنة، كان حسن           914/ه302هو احلكم بن عبد الرمحن الناصر، ولد بقرطبة سنة           5
لسرية،ضليعا يف معرفة األنساب، جامعا للعلوم، حمبا هلا، مكرما ألهلها، يستحضر العلماء من البلدان النائية، ومجـع مـن         ا

الكتب ما مل جيمعه أحد من امللوك قبله هناك،حىت بلغت مكتبته أربع مائة ألف جملد، اتصلت واليته إىل أن مات يف صـفر         
  .2/267الزركلي، األعالم، : وانظر. 19 احلميدي، جذوة املقتيس، ص:رانظ. م976/ه366سنة ست وستني وثالمثائة
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وكان صغر  . 1سنة، ومل يترك من الذرية سوى طفال صغريا دون العاشرة من عمره يدعى هشام             
ممن كان شديد الـوالء      توليته أمر اخلالفة  للنشوء اخلالفات وانقسام الناس بني مؤيد       سنه دافعا   

 اخلالفـة  إىلألبيه احلَكم أو ممن أراد استغالل ذلك ملآربه اخلاصة، وبني منكر لذلك ممن يطمح             
 ال يناسب الصبية، وال يعد      امن بين أمية، أو ممن ينظر إىل مقامها مبنطق وموضوعية؛ كونه مقام           

  هو كيف يتوىل أمر املسلمني صيب      ،هنا والسؤال الذي يطرح نفسه      .لعوبة حىت يقع يف أيديهم    أ
 فهل اخلالفة لعبة صبية؟ أإىل هـذا احلـد   !دون العاشرة من عمره، ويتسمى خليفة للمسلمني؟     

على سعة بالدهم وما فيها من علماء وفقهاء، وأدباء، ووجهاء، وقادة، وغـري  -يهان املسلمون   
فيتوىل أمرهم صيب دون العاشرة من عمره؟ وهل جييز الـشرع   -ن خنب األمة اإلسالمية ذلك م 

اإلسالمي تولية صيب أمر املسلمني وهو ال ميلك حىت الوالية على نفسه؟ يف احلقيقـة مل يكـن                
األمويون يتحرون الشرع كأولوية يف أمر اخلالفة، فقد كان هشام األموي الوحيد مـن ذريـة      

 توليته بعد أبيه كما ذكرنـا       يف، وكان وليا للعهد زمن أبيه، وقد تنازع القوم          احلكم املستنصر 
 يف توليته خليفة للمسلمني، وأصر على ذلك هو حممد بن أيب عـامر              أسهمسابقا، لكن الذي    

 فاستفاد   بالتنسيق مع صبح والدة هشام اليت دعمت املنصور بكل ما متلك إلمتام ذلك،             2املنصور
                                                

  .222ص، إىل 210صالعبادي، يف تاريخ املغرب واألندلس، من : انظر 1
م يكىن أبا الوليد، وأمه صبح، توىل اخلالفة بعـد  966/ه355وهشام هو بن احلكم بن عبد الرمحن الناصر، ولد بقرطبة سنة      

 عليه ال ينفذ له أمر، فكان أبو عامر املنصور هو           اترة حكمه متغلب  فعشرة أعوام وأشهر، كان طوال      له من العمر     و وفاة أبيه 
، وكان خليفة ه399املدير الفعلي لشؤون اخلالفة مث ولداه بعد موت أبيهما املنصور، مث قام عليه أبناء عمومته فخلعوه سنة                  

 كربه مبجالسة النساء وحمادثة اإلمياء، قتل سرا يف قرطبة          يف قفص، ضعيف الشخصية منشغال بالنزهات ولعب الصبيان ويف        
العبادي، يف تاريخ   : وانظر. 21احلميدي، جذوة املقتبس، ص   : انظر. م1013/ه403بعد أن امتلكها سليمان املستعني سنة       

  .8/85الزركلي، األعالم، : وانظر. 225صاملغرب واألندلس، 
،من أسرة عربية قدمية مينيـة      ه326م، وقيل   940/ه328ري القحطاين، ولد سنة     هو حممد بن عبد اهللا بن أيب عامر املعاف         2

وعـاش بـاجلزيرة   .دخل جده األكرب عبد امللك إىل األندلس مع طارق بـن زيـاد       . األصل تنسب إىل قبيلة معافر اليمنية     
ول األمر، مث فتح دكانا عند      قد سلك سبيل القضاة أ    ، و اخلضراء، مث قدم شابا إىل قرطبة فأمت دراسته جبامعها فربع يف ذلك           

بلغ خربه السيدة صبح زوجة  ومهارته و سرعان ما استهوى اجلمهور بذكائه     و باب قصر اخلليفة، ليكتب فيه للناس الطلبات      
كانت يف حاجة ملثل هذا الرجل ليدير هلا أمالكها اخلاصة، فاستخدمته عندها، فواله احلكم أمانـة دار           و أم هشام،  و احلكم

ه قضاء بعض النواحي بكورة رية، مث رقاه إىل اإلشراف على أموال الزكاة واملواريث يف إشبيلية، وعلى إدارة          السكة، مث وال  
 سنة، غزا فيهـا  27وتوىل احلجابة يف عهد هشام املؤيد، دام له احلكم .الشرطة فيها، مث جعله وكيال لولده هشام ويل العهد    

العبادي، يف تـاريخ    : وانظر. 70،  69صاحلميدي، جذوة املقتبس،    :  انظر . غزوة مل ينهزم له فيها جيش      56بالد اإلفرنج   
 .6/226الزركلي، األعالم، : وانظر. 227صاملغرب واألندلس، 



  10    التعريف باإلمام أيب الوليد الباجي: فصل متهيدي 
  
 

 

فأدخل أسلوبا جديدا فيه؛ بـأن      اخلليفة ودعم أمه، وغير معادلة منطق احلكم،       املنصور من صبا  
تبقي السلطة الروحية للخليفة هشام كرمز للدولة اإلسالمية، ويتوىل هو السلطة التنفيذية وإدارة           

فتلقب باملنصور وأصبح يدير شؤون البالد حبنكـة        . شؤون البالد، وقد جنح يف ذلك أيما جناح       
وقد تفاخر بنفسه وقبيلتـه     . 1هاء من موقع احلجابة اليت تعادل رئاسة الوزراء اليوم        وحكمة ود 

  :2معافر فأنشد قائال
  فسدت بنفسي أهل كل سيادة
  رفعنا املعـايل بالعوايل حديثة

  

  وفاخرت حىت مل أجد من أفاخر  
وأورثناهـا يف القـدمي معافر  

  

كان يدير البالد باسم اخلليفة األموي هـشام        إالّ أنه مل يغتر ليعلن اخلالفة لنفسه، بل         
املؤيد، ويدعو له، وهذا مازاد حنكته قوة، وإدارته اقتدارا وحتكما، وحكمه سـعة وبـسطة،               

، أثناء رجوعه من محلة له على إمارة قـشتالة،          ه392وشخصيته حبا ومسعة، إىل أن مات سنة        
فن بصحن قصره مبدينة سامل     وسنه مخس وستون سنة، بعد حكم له دام سبع وعشرين سنة، ود           

Medinaceli34، وقد نقش على قربه هذان البيتان:  
  آثـاره تنبيك عن أخبـاره
  تاهللا ال يـأيت الزمـان مبثله

  

  حـىت كـأنه بالعـيان تـراه  
  أبـدا وال حيمي الثـغور سواه

  

توليته وبعد موته رجع ابنه عبد امللك إىل قرطبة، والتقى باخلليفة واستصدر منه كتابا ب             
ومل يدم حكمه أكثـر مـن مثـاين         . 5احلجابة مكان أبيه، فكان له ذلك، وتلقب باملظفر باهللا        

، 7بعد وفاته، أخوه عبد الرمحن امللقـب بـشنجول         توىل احلجابة . 6ه399 سنة   تويفسنوات، و 
                                                

  . 230،231صالعبادي، يف تاريخ املغرب واألندلس، : انظر 1
  .1/400املقري، نفح الطيب، : انظرو 2
. 152م، ص 1998،  1ندلس، دار النهضة العربيـة، بـريوت، ط       سعدون نصر اهللا، تارخ العرب السياسي يف األ       : انظر 3

 .248 ،247العبادي، يف تاريخ املغرب واألندلس، ص: وانظر
  .1/398املقري، نفح الطيب، : انظر 4
 .249، 248صالعبادي، يف تاريخ املغرب واألندلس، : انظر 5
بب تناوله شربة مسمومة بتحريض من أخيه       وقد ذكر بعض املؤرخني أن وفاته كانت بس       . 250صاملرجع نفسه،   : انظر 6

 .156صسعدون نصر اهللا، تاريخ العرب السياسي يف األندلس، : انظر. عبد الرمحن
سانشو غرسية، أو شنجه النصراين الذي تزوجت ابنتـه بأبيـه املنـصور،             : يلقبه العامة شنجول ألنه حفيد ملك نافار       7

بيها، وكان منصرفا إىل التنزه والغنـاء،       ألبد الرمحن هذا بشنجول تذكرا      واعتنقت اإلسالم، وهي اليت كانت تدعو ابنها ع       
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 وكان مـن جرأتـه      1 طائشا ضعيف الشخصية    سنة، وكان شابا مغرورا أمحق     25وكان عمره   
 من هشام املؤيد والية العهد، فوافق املؤيد على ذلك، ولقب عبـد الـرمحن               ومحاقته أن طلب  

نفسه بألقاب اخلالفة مثل ناصر الدولة، والناصر لدين اهللا، واملأمون، وكان هذا احلدث أهـم               
عامل من عوامل االضطراب، إذ أنكرت العامة تسميته بألقاب اخلالفة، ومل يـرض األمويـون         

وكـان  -ثار حممد بن هشام بن عبد اجلبار بن عبد الرمحن الناصـر           خبروج األمر من أيديهم، ف    
على هشام املؤيد وخلعه، ووىل األمر من بعده، وتلقب باملهدي، وقتـل عبـد              -2فاسقا خليعا 

 بعد أن كانت حتكم 3ه399الرمحن بن املنصور العامري وصلبه، ومبوته تنتهي دولة بين عامرسنة          
  .يف ظل اخلالفة األموية

وهي املرحلة اليت ولد فيهـا اإلمـام البـاجي          - مرحلة أشد اضطرابا وفتنا      وهنا تبدأ 
يعزل أو يقتل فيها خليفة ليقوم حمله خليفة آخر يف فترات زمنيـة              -حبثنا هذا موضوع  صاحب  

، ووقع يف أيدي احلموديني،     ه407قصرية، إىل أن خرج األمر من أيدي األمويني أول األمر سنة            
ة هي الدولة احلمودية، وزالت مؤقتا الدولة األموية بعد استمرار يف           فتأسست بذلك دولة جديد   

مث توالت األحداث بالتقاتل واحلروب على الـسلطة بـني احلمـوديني            .  سنة 268احلكم دام   
، إىل أن اجتمع أهل قرطبة وقرروا خلع احلموديني وإعادة األمويني من جديد، فبويع           4واألمويني

، ه420، وتلقب باملعتد باهللا ودخل قرطبة سـنة         6ه418األول سنة  وهو بالثغور، يف ربيع      5هشام
لعدم كفاءته   ،ه422لكن حكمه مل يدم سوى سنتني، إذ أقبل أهل قرطبة أنفسهم وخلعوه سنة              

                                                                                                                                              
 حتقيـق ومراجعـة،     ،ابن عذارى، البيان املغـرب يف أخبـار األنـدلس واملغـرب           : انظر. جماهرا بالفتك وشرب اخلمر   

  . 3/38م، 1980، 2ليقى بروقنسال، دار الثقافة، بريوت، ط.كوالن، وإ.س.ج
  .250صخ املغرب واألندلس، العبادي، يف تاري: انظر 1
  . 3/80ابن عذارى، البيان املغرب، : انظر 2
سعدون نصر اهللا، تـاريخ العـرب الـسياسي يف       : وانظر. 254،  253صالعبادي، يف تاريخ املغرب واألندلس،      : انظر 3

  .161صاألندلس، 
 .169صسعدون نصر اهللا، تاريخ العرب السياسي يف األندلس، : انظر 4
، كان مقيما يف الثغور بالبونت يوم بايعه أهـل  ه364حممد بن عبد امللك بن عبد الرمحن الناصر، ولد سنة    هو هشام بن     5

 8، وبقي مترددا يف الثغور بعد بيعته إىل أن استقر رأيه على القدوم إىل قرطبة، فدخلها يف                  ه418قرطبة يف ربيع األول سنة      
  .28ص، احلميدي، جذوة املقتبس: انظر. ه420ذي احلجة سنة 

  . 283، 9/282. م1982ابن األثري، الكامل يف التاريخ، دار صادر، بريوت، : انظر 6
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 شيخ قرطبة، فأبطلوا رسم 1إلدارة شؤون البالد، وكان الذي توىل األمر هو أبو احلزم بن جهور    
ونودي يف األسواق واألرباض ال يبقـى بقرطبـة   «، 2تد باهللاخلالفة، وأمروا بإخراج هشام املع 
وهكذا حتول احلكم يف قرطبة إىل نظام شـبيه بـاحلكم        . 3»أحد من بين أمية وال يكنفهم أحد      

  .وبذلك تنتهي دولة بين أمية إىل األبد. 4اجلمهوري عرف يف كتب التاريخ حبكم اجلماعة
ضطرابات، تدخل بالد األندلس أسـوأ      وبسقوط اخلالفة، ويف هذا اجلو من الفنت واال       

مشاهد تارخيها السياسي، رمستها االنقسامات إىل دويالت مستقلة متنازعة، عرفت مرحلتـها            
ويرى بعض املؤرخني   . حبثنا؛ اإلمام الباجي  موضوع  بعصر ملوك الطوائف اليت عايشها صاحب       

، فتولية هشام املؤيـد     5باهللاأنّ سقوط اخلالفة األموية باألندلس كان يوم وفاة احلكم املستنصر           
وهو صيب كانت خطأ، واستيالء بن أيب عامر على إدارة شؤون اخلالفة وتفرده بـذلك كـان               
خطأ، وتوريث أبنائه احلجابة كان خطأ، ومطالبة عبد الرمحن بن املنصور بوالية العهد وطمعه              

ي اسـتعدادا   يف اخلالفة كان خطأ، تراكمت كل تلك األخطاء لتؤجج الوضع الذي كان يبد            
للفتنة، إضافة إىل ما ذكره سعدون نصر اهللا من عوامل ساعدت على سقوط اخلالفة األمويـة                
باألندلس، كالصراع بني العرب والرببر، والصراع بني العرب أنفسهم، وقيام نظام إقطاعي أدى 

ة والتفرقة،  إىل التمرد على احلكومة املركزية بقرطبة، واجلاليات املستعربة اليت كانت تبث الفتن           
، كل ذلك قـاد اخلالفـة األمويـة         6وتزود األعداء من نصارى الشمال باألخبار واملعلومات      

                                                
 كان من وزراء الدولة العامرية، قدمي الرياسة، موصـوفا بالفـضل        ،هو أبو احلزم جهور بن حممد بن جهور بن عبيد اهللا           1

 أمر تدبري قرطبة، بعد خلع هشام املعتـد بـاهللا،            توىل ،وبالدهاء، مل يدخل يف أي فتنة قبل ذلك حىت خال له اجلو، ومتكن            
، وتوىل أمر قرطبـة  ه435وكان سالكا لطريق الصاحلني، أمنت يف عهده قرطبة، سار على حسن التدبري إىل أن مات سنة              

 . 9/284ابن األثري، الكامل يف التاريخ، : وانظر. 29صاحلميدي، جذوة املقتبس، : انظر. بعده إبنه ابو الوليد
ر احلميدي، أنّ هشام املعتد باهللا بقي معتقال، مث هرب وحلق بابن هود بالرِدة، فأقام هناك إىل أن مات ودفن ا سنة                      ذك 2

  .29صاحلميدي، جذوة املقتبس، : انظر. ، وال عقب له427
دون نـصر اهللا،    سع: انظر. 3/152ابن عذارى، البيان املغرب،     : وانظر. 9/284ابن األثري، الكامل يف التاريخ،      : انظر 3

 . 187،188،189تاريخ العرب السياسي يف األندلس، ص
 .254صالعبادي، يف تاريخ املغرب واألندلس، : انظر 4
م، 1980إبراهيم بيضون، الدولة العربية يف أسبانيا من الفتح حىت سقوط اخلالفة، دار النهضة العربيـة، بـريوت،       : انظر 5
 .377ص

 .210صالعرب السياسي يف األندلس، هامش سعدون نصر اهللا، تاريخ : انظر 6
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باألندلس إىل الزوال األبدي، ووضع البالد على فوهة االنقسامات والصراعات، توجت مبيالد            
حبثنا اإلمام الباجي بكل فصوله     موضوع  عهد جديد مليء بالفنت واالضطرابات عايشه صاحب        

  . عصر ملوك الطوائفهو
  :وفيما يلي خمطط يوضح توايل اخللفاء األمويني يف عصر اخلالفة األموية باألندلس

  
  
  
  
  

 

 عبيد اهللا عبد امللك سليمان عبد اجلبار

 هشام

 احلكم

 حممد

بإدارة الدولة العامرية 
- حممد بن أيب عامر املنصور 

- عبد امللك بن املنصور 
 - عبد الرمحن بن املنصور

حممد املهدي 
 ه399

عبد الرمحن املستظهر باهللا 
 ه414

  الدولة احلمودية
ھ  414ه-  407

  علي بن محود-  
  القاسم بن محود-  
 حيىي بن علي-  

عبد الرمحن املرتضى 
 ه407

هشام املعتد باهللا 
 ه422ه-  420

عودة احلموديني 
  حيىي بن علي

 ه417ه-  416

عبد الرمحن الناصر 
 ه350ه-  300

هشام املؤيد 
 ه399ھ  366

سليمان املستعني باهللا 
 ه407ه-  399

احلكم املستنصر 
 ه366ھ  350

حممد املستكفي باهللا 
 آخر خلفاء بين أمية ه416ه-  414

 

�

�

�

�

�

�

�
�

�

 عبد الرمحن
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  فترة ملوك الطوائف: الفرع الثاين
 تفككت فيه بالد األندلس إىل دويالت طائفية ضعيفة متنازعة، ومتتد وهو العصر الذي

 إىل دخول املرابطني من املغرب إىل ه422اخلالفة األموية يف األندلس سنة     هذه الفترة من سقوط     
. 1ه479األندلس بقيادة يوسف بن تاشفني، وانتصارهم على األسبان يف موقعة الزالقـة سـنة           

وهي الفترة اليت عايش آالمها اإلمام الباجي يف جل حياته، والذي كان له دور يف حماولة إطفاء                 
 قبـل أن حيـضر      تويفرد كيد النصارى املتربصني باألندلس الدوائر، إىل أن         الفتنة الطائفية، و  

  .دخول املرابطني األندلس، ويشهد انتصارهم على األسبان
وإجالء األمويني من قرطبـة،      لقد بدأت هذه الفترة بسقوط اخلالفة األموية باألندلس       

. حبكومـة اجلماعـة   زم بن جهور شؤون إدارا بشكل شوري عرفت حكومته          احل وتولّي أيب 
متثل مقياسا للنفوذ يف بالد األندلس؛ إذ يرمز التحكم فيها إىل  -عاصمة اخلالفة-وكانت قرطبة   

التحكم يف معظم بالد األندلس، إالّ أنّ هذا املقياس أصبح ساقطا بسقوط اخلالفة األموية، ممـا                
تيالء علـى خمتلـف     أدى إىل تعميم الفوضى يف األندلس، وشراهة مطامع ذوي النفوذ يف االس           

مناطق البالد، فانقسمت إىل دويالت صغرية يديرها خمتلف الطوائف املتصارعة أفرزت ثـالث             
   :3بن اخلطيب يف ذلكا، حىت قال 2وعشرين دويلة

  حىت إذا سلك اخلالفة انتثر
  قـام بـكل بقعـة ملـيك

  

  وذهب العني مجيعا واألثر  
  وصاح فـوق كل غصن ديك

  

ذكر، دولة بين جهور بقرطبة، ودولة بين عباد بإشبيلية، ودولـة        ومن هذه الدويالت ن   
بين األفطس ببطليوس، ودولة بين ذي النون بطليطلة، ودولة بين زيري الـصنهاجي بغرناطـة،           
ودولة بين هود بسرقسطة، ودولة بين محود مبالقة، ودولة بين صمادح باملريـة، والعـامريون                

اب اخلالفة، كاملأمون، واملعتضد، واملعتمد، واملـستعني،       وتلقب كل هؤالء امللوك بألق    . ببلنسية
واملتوكل، واملعتصم، وغري ذلك، وتشتتوا وتنازعوا حىت فتحوا شهية أعدائهم طمعا يف االستالء             
على بالدهم، مما جعل ألفونسو السادس ملك األسبان يومها يقول بكـل اسـتعالء وكـم                

                                                
  .77صالعبادي، يف تاريخ املغرب واألندلس، : انظر 1
 .210صسعدون نصر اهللا، تاريخ العرب السياسي يف األندلس، : انظر 2
 .211املرجع نفسه، ص: انظر 3
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حد منهم باسم خلفائهم وملوكهم وأمرائهم      كيف أترك قوما جمانني تسمى كل وا      «: وسخرية
املعتضد، واملعتمد، واملعتصم، واملتوكل، واملستعني، واألمني واملأمون وكل واحد منهم ال يسلّ            

وأجاد الشاعر أبو احلسن بن     . 1».يف الذب عن نفسه سيفا وال يرفع عن رعيته ضيما وال حيفًا           
  :2رشيق القريواين يف وصف تلك األلقاب حني قال

  ا يزهدين يف أرض أندلسمم
  ألقاب مملكة يف غري موضعها

  

  تلقيب معتضد فيـها ومعتمد  
  كاهلر حيكي انتفاخا صولة األسد

  

بعض األحداث اليت وقعت يف هذه الفترة، بالتطرق إىل أشـهر هـذه            وال بأس بذكر  
  :املماليك، واليت نذكر منها

  ) ه462-422(دويلة بين جهور يف قرطبة - 1
اختـاروا   -بعد إجالئهم لألمويني وإلغائهم اخلالفـة -ابقا أن القرطبيني   لقد ذكرنا س  

 احلزم بن جهور حاكما عليهم، والذي رأى أن يكون منـط حكمـه              زعيم قرطبة وشيخها أبا   
شؤون قرطبة، وقد جنح يف إدارته       -برئاسته-شورى، فشكل ما مسي حبكومة اجلماعة اليت تدير         

اد فيها اهلدوء واألمن، حىت أصـبحت مـالذا للزعمـاء    للحكم، وحتكم يف شؤون البالد، فس   
فخلفـه  . 3ه435 سنة   تويفدام حكمه ذا االستقرار إىل أن       . الفارين الذين خلعوا عن إمارام    

ابنه حممد أبو الوليد الذي تلقب بالرشيد، وقد اختذ حلكمه مستشارين من العلماء، أمثال املؤرخ         
إالّ أنّ أبا الوليد مل يتحكم يف شؤون        . 4بن زيدون االوزير  الكبري أبو مروان بن حيان، والشاعر       

بـن عبـاد صـاحب      ااحلكم بسبب تسلط ابنه عبد امللك الذي كان يعتمد على صداقته مع             
االستيالء على قرطبة،    -صاحب طليطلة -بن ذي النون    اإشبيلية، الذي استنجد به عندما أراد       

 إىل قرطبة،لكنه اقتحمها وملكها يف شعبان سنة        بن عباد نداء عبد امللك وأرسل جيشا      اوقد لبى   
، واعتقل عبد امللك مع أبيه ونفامها إىل جزيرة شلطيش، وبذلك سقطت دولة بين جهور               ه462

                                                
  .213املرجع السابق، ص: انظر 1
 .1/214املقري، نفح الطيب، : انظرو 2
 . 3/187ابن عذارى، البيان املغرب، : وانظر. 198اهللا، تاريخ العرب السياسي يف األندلس، صسعدون نصر : انظر 3
 .198سعدون نصر اهللا، تاريخ العرب السياسي يف األندلس ، ص: انظر 4
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بن عباد ابنـه  ابعد أن دامت أربعني سنة، مث أصبحت قرطبة تابعة ململكة إشبيلية قد عين عليها           
  .1املعتمد

  )ه484-414(دويلة بين عباد يف إشبيلية  -2
تنتمي هذه الدولة إىل مؤسسها األول القاضي أيب القاسم حممد بن إمساعيل بن قريش              

والعبـاديون  . بن عباد، والذي استقر أجداده يف إشبيلية بعد دخوهلم مع املسلمني إىل األندلس            
 وقد بدأ ظهور بين عباد يف إشبيلية إثر عموم الفوضـى . 2شاميون ينتسبون إىل قبيلة خلم العربية     

بعد سقوط الدولة العامرية؛ إذ كان يتوىل القضاء بإشبيلية يومها إمساعيل والد حممد أيب القاسم،            
وبعد صراع احلموديني   .  أبا القاسم  اوالذي ختلّى عن القضاء لشيخوخته، وعين مكانه ابنه حممد        

ثـة  خروجهم من إشبيلية اليت حكموها إىل قرطبة، اجتمع أهل إشبيلية علـى ثال             و فيما بينهم 
 القاضي حممد بن إمساعيل بن عباد، والفقيه أبـو عبـد اهللا             :وهمدارة شؤون املدينة،    زعماء إل 

بن عباد كان األقوى فيهم فأصبح هـو   االزبيدي، والوزير أبو حممد بن عبيد اهللا بن مرمي، لكن           
ار، بن عباد يف تنظيم شؤون إشبيلية بتحكم واقتـد        اوسار  . 3ه414احلاكم الفعلي إلشبيلية سنة     

حبثنـا  موضوع حمل ميالد صاحب -مث طمع يف ضم بعض املدن إىل مملكته، فهاجم مدينة باجة          
اليت كانت تابعة البن األفطس صاحب مملكة بطليوس، فأصبحت تابعة ململكة إشبيلية             -الباجي
وبعد وفاته، خلفه ابنه عباد بن حممد بن إمساعيل، وتلقب باملعتضد باهللا، والـذي              . ه421سنة  

وعمل للسيطرة على غرب األندلس، وفعال فقد اتسعت مملكته وقوي أمره، لكنه رغـم     خطط  
وبعد وفاتـه   . 4ملك قشتالة ) فرناندو( إىل دفع اجلزية إىل فرديناند       ه455ذلك فقد اضطر سنة     

، واشـتهر بلقـب   ه431يف ربيع األول سنة  ، خلفه ابنه حممد الذي ولد مبدينة باجة       ه461سنة  
، وعني عليها   ه462ابتدأ حكمه بعمل عسكري ضم به قرطبة إىل مملكته سنة           املعتمد، وكان قد    

، ه467بن ذي النون صاحب طليطلـة سـنة       ا، لكن مل يدم له ذلك حىت انتزعها منه          اابنه عباد 
فاستعان املعتمد باألعداء النصارى ملواجهة خصومه، وتعاون مع ألفونسو السادس بن فرديناند            

بن عباد على أن تكون الذخائر أللفونسو، إالّ أن هذا األخري استغل            ايف ضم غرناطة إىل مملكة      
                                                

  .200، ص السابقاملرجع:  انظر1
 . 3/195ابن عذارى، البيان املغرب، : انظر 2
  .، وما بعدها200السياسي يف األندلس، صسعدون نصر اهللا، تاريخ العرب : انظر 3
  .203، 202صاملرجع نفسه، : انظر 4
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تعاون امللوك معه على بعضهم البعض فاستوىل على طليطلة اليت كانت أول قلعة إسالمية تسقط             
ويف هذا اجلو من التصارع والتنازع شعر ألفونسو بقدرتـه          . يف أيدي النصارى ببالد األندلس    
 فبدأ بشن الغارات، وأخذ اجلزية عن ملوك سائر البالد، حىت           على إسقاط مجيع دول الطوائف    

على املعتمد بن عباد الذي تعاون معه، فقد أرسل إليه اليهودي بن شالب يطلب منه دفع اجلزية              
مضاعفة طمعا يف بالده، لكن املعتمد قتل اليهودي ورفض تقدمي اجلزية، وعزم على مواجهـة               

، وكانـت   1، وبعث إىل يوسف بن تاشـفني يـستنجده        ألفونسو، واستمع إىل إشارة الفقهاء    
  . االستجابة سريعة، والنصر حليف املسلمني، واهلزمية للنصارى املعتدين يف واقعة الزالقة

  )ه487-418(دويلة بين األفطس يف بطليوس  -3
بن امدينة باجة قبل أن يضمها       -فيما تضم بداية األمر   -وهي الدولة اليت كانت تضم      

لية، وهي حمل ميالد اإلمام أيب الوليد الباجي، الذي صار قاضيا لصاحبها املتوكل             عباد إىل إشبي  
 حممـد   وك الطوائف، ينسبون إىل جدهم أيب     وبنو األفطس من مشاهري مل    . بن األفطس يف أيامه   

عبد اهللا بن حممد بن مسلمة، املعروف بابن األفطس، الذي كان من أهـل املعرفـة والـدهاء                 
ستقر يف بطليوس أيام احلكم املستنصر باهللا، وكان فيها مستشارا حلاكمها           ، والذي ا  2والسياسة

بـن  االذي سيطر على ما حتت يديه من امللك بعد سقوط الدولة األمويـة، فتـابع                " سابور" 
، فاستوىل بن األفطس عبد اهللا بن حممد على        "سابور"تويفاألفطس خدمة مملكته بطليوس إىل أن       

، فوىل بعده ابنه حممد بن عبد اهللا، وكان شـاعرا           3ه437 سنة   تويفبالد غرب األندلس إىل أن      
وقد . 4أديبا عاملا شجاعا، تلقب باملظفر، ذكر له تأليف ضخم يسمى املظفري يف مخسني جملدا             

وقعت بينه وبني جريانه من ملوك الطوائف كابن عباد، وابن ذي النون نزاعات وحروب، كما               
ذي جيش جيشه الحتالل اجلزيرة األيبريية، وشرع يف غـزو          قصده باحلرب امللك فرديناند، ال    

بالد املسلمني باألندلس طمعا فيها ملا رأى من تفرقهم وتنازعهم، فخرج إليه بن األفطس حممد               
بن عبد اهللا لكنه مل يقدر على ردعه وال رده، فاتفق معه على أتاوة قدرها مخسة آالف دينـار                   

                                                
املقري، : انظرو. 5/28ابن خلكان، وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، حتقيق إحسان عباس، دار صادر، بريوت،              :  انظر 1

  .205صسعدون نصر اهللا، تاريخ العرب السياسي يف األندلس، : وانظر. 1/439نفح الطيب، 
 . 3/235ابن عذارى، البيان املغرب، : وانظر. 2/26حسني مؤنس، موسوعة تاريخ األندلس، : انظر 2
 . 3/236ابن عذارى، البيان املغرب، : وانظر. 2/26حسني مؤنس، موسوعة تاريخ األندلس ، : انظر 3
 . 3/236ابن عذارى، البيان املغرب، : وانظر. 1/442املقري، نفح الطيب، : انظرو 4
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) أذفونش(، ويل بعده ابنه ألفونسو السادس       ه458يناند سنة   وملا هلك امللك فرد   . 1تدفع كل عام  
وملا توىل املتوكل بـن األفطـس       . الذي عاث يف أرض املسلمني با واستيالًء وعدوانا وفسادا        

مملكة بطليوس رفض تأدية اجلزية أللفونسو، وكتب إليه رسالة عيره فيها وعير أسالفه وأظهـر          
أخرى بعث إىل أمراء وملـوك الطوائـف يـدعوهم إىل           فيها عزة وشجاعة ونبال، ومن جهة       

فندب املتوكل قاضيه الفقيه أبا الوليد «التوحد، ويستنهض فيهم مهة العزة واجلهاد يف سبيل اهللا،       
الباجي ليطوف على حواضر األندلس يدعو إىل مل الشعث وتوحيد الكلمة ومدافعـة العـدو،               

مراء وايار مقومـات الدولـة وختـاذل        ولكن مهمة القاضي مل تكلل بالنجاح ألن ضعف األ        
عندئذ كتب املتوكل إىل األمري يوسف بن تاشفني        . الشعب فرضت على احلكام استرضاء العدو     

وهنا يربز الدور السياسي العظيم الذي يقوم به الفقهاء         . 2».يصور له حمنة األندلس ويستنصره    
الدور الـذي أمثـر     وهو  باجي،  حبثنا اإلمام ال  موضوع  أيام تلك احملنة، وعلى رأسهم صاحب       

وهكذا صمد املتوكل إىل أن قتل فيمـا        . انتصار املسلمني، وازام أعداء الدين يف واقعة الزالقة       
  :3بن عبدونابعد على يد جيش يوسف بن تاشفني، وفيه قال 

  الدهر يفجع بعد العني باألثر
  

  فما البكاء على األشباح والصور  
  

  )ه478- 427(ليطلة دويلة بين ذي النون يف ط -4
، وكان أول من توىل 4 ذي النون من الرببر الذين كانوا خيدمون الدولة العامرية        يعد بنو 

 خلفه  تويفمنهم احلكم بطليطلة بطلب من أهلها هو إمساعيل بن عبد الرمحن بن ذي النون، وملا                
ه وبـني ملـوك     ابنه حيىي بن إمساعيل الذي تلقب باملأمون، وكانت له دولة كبرية، وكانت بين            

بـن هـود    ا، وجرت بينه وبني     5الطوائف نزاعات وحروب، غلب فيها على قرطبة، وبلنسية       
صاحب سرقسطة حروب كانت الغلبة فيها البن هود، إىل أن فر املأمون حيي بن ذي النـون                 
واستنجد جبيوش النصارى على بين هود حىت متكّن منهم، مث صاحل بين هود بطلب مـن أهـل             

 بن هود مكر باملأمون بن ذي النون وانتزع منه بعض          ا النصارى إىل بالدهم، لكن      طليطلة، ورد
                                                

 . 2/32حسني مؤنس، موسوعة تاريخ األندلس، : وانظر. 3/238ابن عذارى، البيان املغرب، : انظر 1
  .214سعدون نصر اهللا، تاريخ العرب السياسي يف األندلس، ص: انظر 2
 .1/442املقري، نفح الطيب، : انظر 3
 . 2/51ألندلس، حسني مؤنس، موسوعة تاريخ ا: وانظر. 3/276ابن عذارى، البيان املغرب، : انظر 4
 .1/440املقري، نفح الطيب، : انظرو 5



  19    التعريف باإلمام أيب الوليد الباجي: فصل متهيدي 
  
 

 

فلما . 1ه438حصونه، ودامت بينهما الفتنة لثالث سنوات انطفأت مبوت سليمان بن هود سنة             
بن األفطس صاحب بطليوس، فجـرت لـه معـه    ابن ذي النون حنو     ا  اجته ،دام خطر بين هود   

ألفونسو بن فرديناند، كان قد توىل على طليطلة حفيد املأمون          وملا استفحل أمر    . 2حروب عدة 
، فضايقه ألفونسو وحاصر طليطلة إىل أن سقطت        ه467القادر بن ذي النون بعد وفاة جده سنة         

، وكان سقوطها حدثا عظيما أنـذر       3 م 1085 أيار   25،  ه478يف يده يوم الثالثاء مستهل صفر       
أن طليطلة متثل الوسط اجلغرايف لألندلس، ويف ذلك   ببداية ضياع كل بالد األندلس، خصوصا و      

  :4بن العسالايقول الشاعر الطليطلي 
  حثوا رواحلكم يا أهل أندلس
  السلك ينثر مـن أطرافه وأرى
  من جاور الشر مل يأمن عواقبه

  

  فما املقام ا إالّ مـن الغلط  
  سلك اجلزيرة منثورا من الوسط
  كيف احلياةُ مع احليات يف سفط

  

  )ه536-410(دويلة بين هود يف سرقسطة  -5
ومن أشهر ملوكهم املقتدر باهللا، وابنه يوسف املؤمتن الذي كان عاملا رياضـيا، وملـا            

 يف معركة ضد جيوش النـصارى الـيت         ه503 ويل بعده ابنه املستعني الذي استشهد سنة         تويف
غم على اخلـروج مـن      زحفت إىل سرقسطة، فتوىل بعده ابنه عبد امللك عماد الدولة الذي أر           

، فتوىل األمر ابنه سيف الدولة الذي دخـل يف حـروب ضـد جيـوش                ه512 سرقسطة سنة 
النصارى، إىل أن اتفق معهم على اخلروج من سرقسطة واالنتقال إىل طليطلة اليت لقـي فيهـا                 

  .5حتفه
كانت هذه بعض أشهر الطوائف اليت تناولنا جوانب من وقائعها، وفيما يلي جـدول              

  : ملوك الطوائف وعواصمهم وتواريخ حكمهميضم بعض

                                                
 . 3/282ابن عذارى، البيان املغرب، : وانظر. 2/56حسني مؤنس، موسوعة تاريخ األندلس، : انظر 1
  . 2/56حسني مؤنس، موسوعة تاريخ األندلس ، : انظر 2
سعدون نـصر اهللا، تـاريخ      : وانظر. 1/441املقري، نفح الطيب،    : انظرو. 5/27ابن خلكان، وفيات األعيان،     : انظر 3

  . 213صالعرب السياسي يف األندلس، 
 . 5/28ابن خلكان، وفيات األعيان، : انظر 4
  .1/441املقري، نفح الطيب : انظر 5
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ملوك 
  الطوائف

عواصم 
  فترة احلكم  موقع العاصمة يف األندلس  املمالك

بنو زيري 
  اجلنوب الشرقي  غرناطة  )الصنهاجيون(

  م1090-1012/ه403-483
 األمحر، كان آخر من حكمها بين
  آخر ملوك األندلس

  م1491-1321/ه629-897
   م1067-1016/ه460-407  بأقصى اجلنو  مالقة  بنو محود
   م1141-1019/ه536-410  الشمال الشرقي بالثغر األعلى  سرقسطة  بنو هود
   م1085-1021/ه478-412  أقصى الشرق  بلنسية  بنو عامر
   م1091-1023/ ه484-414  اجلنوب  إشبيلية  بنو عباد

الغرب، بالثغر األدىن، وبالقرب   بطليوس  بنو األفطس
   م1094-1023/ ه487-418  منها وقعت معركة الزالقة

   م1070-1031/ه462-422  الوسط اجلنويب  قرطبة  بنو جهور
   م1085-1035/ه478-427  الوسط الشمايل، بالثغر األوسط  طليطلة  بنو ذي النون
  م1091-1041/ه484-433  أقصى اجلنوب الشرقي  املرية  بنو صمادح

  قراءة يف عصر ملوك الطوائف
صاحب -ئع اليت جرت يف عصر ملوك الطوائف عصر         من خالل تتبع األحداث والوقا    

  :ميكننا أن نسجل القراءات التالية -حبثناموضوع 
حـسب  - إنّ تشتت بالد األندلس وتفرق املسلمني إىل دويالت وطوائف يعود            -1

  : إىل عاملني أساسيني مها-رأيي
 سقوط اخلالفة اإلسالمية وتنحي ردائها و هيمنتها على بالد األندلس كان - أ

عامال أساسيا يف تعرض املسلمني وبالدهم إىل التفرقة والتشتت وعرضة ألطماع 
ذوي النفوذ من املسلمني أصحاب املصاحل الدنيوية الشخصية والقومية يف اقتسام 
        البالد وتبديد قواها، مما أدى إىل التنازع والتقاتل بينهم، وأتاح لألعداء 

 االنقضاض على بالد املسلمني بلدا بلدا - رجنةاملتربصني بالبالد الدوائر من الف-
  .ومملكة مملكة
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 االستعداد الذي كان حيمله الوضع السياسي واملتمثل يف التيارات القومية -ب 
والطائفية اليت كانت على أهبة االنفجار السياسي، واليت ميكن حصرها يف ثالث 

  :1تيارات كبرية
بالد األندلس وميثلون أهلها، سواء ميثله الذين ولدوا يف : التيار األول -

كانوا من أصول عربية أم بربرية أم صقلبية أم غري ذلك، وهؤالء من 
عرفوا بأهل اجلماعة، والذين ينتسب إليهم بنو جهور بقرطبة، وبنو عباد 

  .بإشبيلية، وبنو هود بسرقسطة، وغريهم
دوا باألندلس، ميثله املغاربة، وهم من الرببر الذين مل يول: التيار الثاين -

بل قدموا إليها حديثا ونفذوا فيها، كالصنهاجيني بغرناطة، واحلموديني 
  .مبالقة

ميثله الصقالبة، وهم الذين كانوا يف األصل عبيد سيب : التيار الثالث -
الشعوب السالفية، الذين بيعوا إىل عرب األندلس، وكذلك الذين جلبوا 

، مث أعدهم املسلمون وهم أطفالروبية عموما إىل قرطبة من البالد األو
عمال القصر واحلرس واجليش، أإعدادا عسكريا، واستخدموهم يف 

لكنهم بعد ذلك نفذوا يف الدولة األموية حىت صار منهم القواد 
والوزراء، فاستغلوا فرصة التشتت والتمزق بعد سقوط اخلالفة، وحتالفوا 

صور بن أيب عامر  مماليك املن-من قبل-مع العامريني؛ ألم كانوا 
  . واجلزر الشرقية" دانية"وأبنائه، فاستقلوا بشرق األندلس مبنطقة 

ونتيجة استقالل كل ملك مبملكته، تضاربت املصاحل وطمع كلٌّ يف مملكة صـاحبه،             
فظهرت الفنت واحلروب بني أبناء التيار الواحد حىت استعان بعضهم على بعض باألعداء، وأفىن              

  .بعضهم بعضا

                                                
إالّ .  وما بعـدها   255العبادي، يف تاريخ املغرب واألندلس، ص       : انظر.  أحزاب كبرية  ةوقد ذكر العبادي أا متثل ثالث      1

رى أنّ وصفها بالتيارات أدق؛ ألا مل تكن متوافقة متاما فيما بينها بشكل جيعلها أحزابا، بل كانت متنازعة ومتحاربة         أنين أ 
 .وإن كانت متثل اجتاها واحدا حبكم أصوهلا القومية
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عصر ملوك الطوائف بكثرة الفنت واالضطرابات واحلروب، كما اتـصف          اتصف   -2
معظم امللوك بالبذخ والترف واالنغماس يف امللذات والفساد، واألكثر أملا من ذلك؛ أن حتـالف     
امللوك مع النصارى ضد بعضهم البعض، فتخاذلوا وضعفوا أمام أعدائهم، ورضوا بأداء اجلزيـة              

  .1هلم لتأمني ملكهم
 عـده د عصر ملوك الطوائف لسقوط األندلس يف أيدي الفرجنة، إذ ميكن            لقد مه  -3

األرضية  -بقيادة ملكها ألفونسو السادس بن فرديناند     -بداية نفوذ أسبانيا املسيحية اليت وجدت       
ممهدة، والفرصة ساحنة إلخراج املسلمني من كل اجلزيرة األيبريية، وضم األندلس إىل حاضـرة           

 وقد ،ولذلك كانت هذه احلرب مقدسة عند ألفونسو بدافع الدين والقومية النصرانية األوروبية،   
  .2عرفت عندهم حبرب االسترداد

لقد كان لظهور حركة الفقهاء دور سياسي كبري وفعال عمل على إنقاذ الـبالد               -4
وتعبئة الشعوب واستنهاض اهلمم، وتذكري امللوك وترشيدهم وحتذيرهم من اخلطر احملدق ـم             

وقد . هم احلقيقني، وتوجيههم حنو الوحدة وملِّ الشمل ومواجهة عدو اإلسالم املشترك          من أعدائ 
حبثنا اإلمام أيب الوليد البـاجي الـذي    موضوع   جبهود صاحب  -كما سبق ذكره  -بدأت هذه   

طاف حواضر األندلس داعيا إىل توحيد الكلمة ولـم الشعث وتوجيه اجلهود والقـوى حنـو               
الذي كان اجتهاده مضنيا وبناء يف سبيل حتقيق هذا املقصد، إالّ أنـه  مواجهة العدو اخلارجي، و  

كما حرك بعد ذلك مؤمتر قرطبة بزعامـة الفقهـاء اهلمـم            .  قبل إمتام مشروعه اجلهادي    تويف
واالستعداد يف نفوس بعض امللوك كاملتوكل بن األفطس صاحب بطليوس، واملعتمد بن عبـاد              

كّني الصنهاجي صاحب غرناطة، ملواجهة العدو مواجهة جادة        صاحب إشبيلية، وعبد اهللا بن بلُ     
تنهي طموحه، وقد توجت تلك احلركة باالستنجاد باملرابطني، فندب الفقهاء هلـذه املهمـة،              

، وقاضي غرناطـة    "ابن مقانا "، وقاضي بطليوس    "ابن أدهم "وتشكلت بعثة تضم قاضي قرطبة      
واجتهت البعثة إىل يوسف بن تاشفني . 3"ابن زيدون"، وأضيف إليهم وزير املعتمد    "ابن القليعي "

الذي استجاب للطلب، وكان النصر تاجا لتلك اجلهود، جتلّت معامله يف واقعة الزالقـة يـوم                

                                                
  .212صسعدون نصر اهللا، تاريخ العرب السياسي يف األندلس،  1
  .212صاملرجع نفسه، : انظر 2
 .5/28ابن خلكان، وفيات األعيان، : وانظر.  وما بعدها221ص،  نفسهاملرجع: انظر 3
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، ما حفظ للمسلمني ماء الوجه، وأعاد هلم العـزة          1م1086 أكتوبر   23/ ه479 رجب   12اجلمعة  
  .موحهوالشرف، وهزم ألفونسو وجيوشه، وكسر شوكته وحطّم ط

   الوضع االجتماعي:املطلب الثاين
إنه ملن املفيد أن نتعرف على الوضع االجتماعي األندلسي بشكل عام حىت حندد املوقع              
االجتماعي للباجي يف البيئة اليت عايشها، والذي يلقي بظالله على نشأته وتكـوين شخـصيته         

ذا البحث؛ كونه غري خمصص     وعرض احلالة االجتماعية األندلسية ال ميكن أن يسعها ه        . عموما
هلذا املوضوع، لذلك سوف نقتصر على بيان العناصر السكانية املكونة للمجتمع األندلسي من             
مسلمني وغريهم، وعلى التطرق إىل بعض الظواهر االجتماعية السائدة مـن ديـن وطبقـات           

سكانية املكونة  يف بيان العناصر ال   : اجتماعية، وبعض التقاليد، فيكون املطلب يف فرعني؛ األول       
  .يف بيان بعض الظواهر االجتماعية السائدة يف األندلس: والثاين. للمجتمع األندلسي
  العناصر السكانية املكونة للمجتمع األندلسي: الفرع األول

يشكلون الغالبية من سكان األندلس اليت       -إبان الفتح اإلسالمي  -لقد كان النصارى    
نب العنصر اليهودي الذي كان حاضرا يف اتمع األندلسي         قطنها القوط وبقايا الرومان إىل جا     

بالد األندلس شـكلوا عناصـر       -من عرب وبربر  -، وملا استوطن الفاحتون املسلمون      2آنذاك
جديدة ملكونات ذالك اتمع، مما مسح باختالط خمتلف األجناس بعضها ببعض، فكـان مـن               

لمني، تضاف إىل العناصر السابقة املكونة الطبيعي أن تتولد طبقة جديدة هجينة حتسب على املس       
  .للمجتمع األندلسي

أن نقـسم    -باعتبار االنتماء إىل اإلسالم وعدم االنتماء إليـه       -وبشكل عام، ميكننا    
اتمع األندلسي إىل مسلمني وغري مسلمني، ونقسم املسلمني باعتبار قوميام وأصـوهلم إىل             

حمـددين يف األثنـاء    .ملسلمني إىل نصارى ويهود   عرب وبربر ومولدين وصقالبة، ونقسم غري ا      

                                                
، وقد  5/29ابن خلكان، وفيات األعيان،     :  انظر .242صسعدون نصر اهللا، تاريخ العرب السياسي يف األندلس،         : انظر 1

  .رجح أن واقعة الزالقة يف منتصف رجب
 .106:  العبادي، يف تاريخ املغرب واألندلس، ص:انظر 2
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ونبين ذلك بتعريف موجز لكـل      . موقع اإلمام أيب الوليد الباجي من هذه التشكيلة االجتماعية        
  . قسم من العناصر السكانية املكونة للمجتمع األندلسي

  العناصر السكانية املسلمة يف األندلس -1
لعرب والرببر، الذين اختلطوا بأهايل األندلس      ويعود أصلها إىل الفاحتني املسلمني من ا      

، فأمثر ذلك ظهور طبقة جديدة جليل مـسلم جديـد يـضاف إىل              معهماألصليني وتزاوجوا   
كما يصنف يف التركيبة السكانية للمسلمني أولئك األسـبان  . املسلمني األصليني مسي باملولدين 

ويـضاف أيـضا إىل تركيبـة       . املةالذين أسلموا إبان الفتح اإلسالمي وأطلق عليهم اسم املس        
املسلمني أولئك الذين جلبوا من خارج األندلس من عبيد وأسرى، مث ربوا تربية إسالمية، وقد               

وبذلك تكون العناصر املكونة للتركيبة االجتماعيـة ملـسلمي سـكان           . عرفوا باسم الصقالبة  
  .1البةاألندلس مكونة من العرب، والرببر، واملساملة، واملولدين، والصق

  العرب -أ
لقد كان تواجد اجلنس العريب منذ الفتح اإلسالمي يف جيش طارق بن زيـاد عنـد                

لكن . 2، إال أنّ عددهم كان فيه قليال نسبة إىل أغلبية العنصر الرببري           ه92دخوله األندلس سنة    
 ه93مل متر سنة حىت ازداد عدد العرب بشكل كبري إثر دخول موسى بن نصري األندلس سـنة                  

وقد ذكر املقري أن العـرب الـذين        . 3شه الذي كان العرب فيه يشكلون األغلبية العظمى       جبي
وينتـسب إىل  . 4استوطنوا األندلس منهم العدنانيون ومنهم القحطانيون الذين يشكلون األغلبية  

كما ينسب إلـيهم أيـضا   . 5العدنانيني كل من بين أمية، وبين هاشم، وأكثرهم سكنوا إشبيلية    
م القيسية أو املضرية الذين ينتمي إليهم بلج بن بشر صاحب احلملة على األندلس     الشاميون، وه 

، الذي دخل جبيشه الشامي األندلس فكثر تواجدهم ا، وهؤالء منهم أعيان قرطبة،             ه123سنة  

                                                
البيوتات األندلسية، منشور يف السجل العلمي لندوة األندلس، قـرون مـن     : عبد السالم بن املختار شقور، مقال     : نظرا 1

: وانظـر . 1/256التقلبات والعطاءات، القسم األول، التاريخ والفلسفة، جلنة التحرير، عبد اهللا بن علي الزيدان وآخرون،    
 .، وما بعدها21حممد رضوان الداية، يف األدب األندلسي، ص: وانظر. 145صالعبادي، يف تاريخ املغرب واألندلس، 

  .1/17حسني مؤنس، موسوعة تاريخ األندلس، : وانظر. 1/231املقري، نفح الطيب، : انظر 2
 . 1/20حسني مؤنس، موسوعة تاريخ األندلس، : انظر 3
 .293، 1/290املقري، نفح الطيب، : انظر 4
 .1/290املصدر نفسه، : انظر 5
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أما القحطانييون، فهـم املعروفـون يف األنـدلس       . وأكثرهم سكان إشبيلية وغرناطة وطليطلة    
ر عددا ا، وكانوا يف األولني ممن دخل بالد األندلس إبان الفتح، وكـانوا              باليمنية، وهم األكث  

يدعون بالبلديني؛ أي العرب الذين قاموا بالفتح واستقروا يف بالد األندلس، حيث كان أغلبهم              
، وكان امللك فيهم أرسـخ مـن   1من اليمنية، وكانوا يشعرون أم أوىل من غريهم بأمر البالد        

ويعود أنساب اليمنية إىل جذمني، كهالن بن سبأ، ومحـري بـن   . 2نا األمويني غريهم إذا استثنين  
ومن كهالن، األزد، ومن األزد من ينتسب إىل األنصار أهل املدينة املنورة، وهؤالء مـن   . 3سبأ

، وقد سكنوا طليطلة، وهم أكثر القبائل يف شرق وغـرب  4يشكل اجلم الغفري يف بالد األندلس     
 .5ن ينتسب إىل املعافر، ومنهم املنصور بن أيب عامر صاحب األنـدلس           ومن األزد م  . األندلس

ومنهم من ينسب إىل    . من كهالن أيضا من ينسب إىل خلم، ومنهم بنو عباد أصحاب إشبيلية           و
ومن كهالن من ينسب إىل كنده، اليت منها من ينـسب إىل       . جذام، كبين هود ملوك سرقسطة    

حبثنا اإلمام أيب الوليد الباجي، فهو عريب ميـين          موضوع، وإىل تجيب ينتسب صاحب      6تجيب
  .كهالين كندي جتييب

أما جذم محري، فمنهم األصبحيون من أعيان قرطبة، ومنهم اليحصبيون واهلوزيون من            
، 7أعيان إشبيلية، ومنهم الكلبيون الذين كان هلم الدور الفعال يف التمكني لعبد الرمحن الداخل             

  .8لوك قرطبة ووزراؤهاوإليهم ينتسب بنو جهور م
وكثريا ما تقع املنازعات واحلروب بني اليمنية والشامية، وغالبا ما كان الرببر يقفـون              

وقد تسبب ذلك الصراع يف تشتيت سكان عرب الشامية وانتـشارهم يف            . إىل جانب اليمنية  
هو مـن   و-خمتلف بالد األندلس؛ فقد قام أبو اخلطار حسام بن ضرار الكليب عند توليه احلكم               

                                                
 .21حممد الداية، يف األدب األندلسي، ص: وانظر. 1/29حسني مؤنس، موسوعة تاريخ األندلس،  :انظر 1
 .1/293املقري، نفح الطيب، : انظر 2
 .1/293املصدر نفسه، : انظر 3
 .1/294املصدر نفسه، : انظر 4
 .1/295املصدر نفسه، : انظر 5
 .1/296املصدر نفسه، : انظر 6
حـسني مـؤنس،    : وانظر. 1/328املقري، نفح الطيب،    : انظرو. 92 تاريخ املغرب واألندلس، ص    العبادي، يف : انظر 7

 . 1/49موسوعة تاريخ األندلس، 
  .1/298املقري، نفح الطيب، : انظر 8
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بتوزيع جند الشام بعد القضاء على قائده بلج بن بشر على خمتلف األمصار، فأسـكن                -اليمنية
جند مصر ناحية باجة وتدمر، وأسكن جند محص ناحية إشبيلية، وأسكن جند فلسطني ناحية              
شذونة، وأسكن جند األردن ناحية مالقة، وأسكن جند دمشق البرية وغرناطة، وجند قنسرين             

  .1نناحية جيا
وذا توزع السكان ذووا األصول العربية على خمتلف بلدان األندلس، وحكموا معظم           
البالد، كما كان هلذا التواجد العريب الكثيف أثر كـبري يف تطـوير احلـضارة اإلنـسانية يف                  

وقد كان من العرب جل احلكام واألمراء والوزراء والقـادة والوجهـاء، وجـل              . 2األندلس
  .، وجل الشعراء والعلماء والفقهاء ومنهم فقيهنا أبو الوليد الباجي3 الكبريةالبيوتات األندلسية

  الرببر -ب
لقد سكن الرببر بالد األندلس مع بداية الفتح اإلسالمي إثر دخوهلم هلا مـع جـيش                
طارق بن زياد؛ إذ كانوا يشكلون األغلبية العظمى فيه، ومل تنقطع هجرم إىل األندلس طوال               

 فيها؛ بدافع احلمالت العسكرية حينا، وبدوافع اجتماعية واقتصادية وعلميـة           تواجد املسلمني 
حينا آخر، إال أم عانوا من الصراعات العنصرية، خصوصا من طرف الشامية مـن العـرب،            

وقد تسبب ذلك   . 4الذين كانوا يظنون أن الدولة دولتهم، وأم أهل احلكم والسياسة والقيادة          
، وكان ما كان من طالعـة       5ين أنكروا سيادة العرب وسياستهم القمعية     يف قيام ثورة الرببر الذ    

 م الذي قاد اجليش الشامي وأمخد ثورة الرببر، مما دفع بـالكثريين             741/ه123بلج بن بشر سنة     
من الرببر إىل اهلجرة اجلماعية حنو بالد املغرب تاركني أراضيهم وممتلكام وراءهم، مما أفـرغ               

ن بشمال ر تاجة من األندلس، وساعد علـى سـهولة اسـتيطان             أراضي واسعة من السكا   

                                                
حسني مـؤنس،   : وانظر. 1/252البيوتات األندلسية، السجل العلمي لندوة األندلس،       : عبد السالم شقور، مقال   : انظر 1

 . 1/35ريخ األندلس، موسوعة تا
  .، وما بعدها3/154املقري، نفح الطيب، : انظر 2
 .1/256البيوتات األندلسية، السجل العلمي لندوة األندلس، : عبد السالم شقور، مقال: انظر 3
 . 1/33حسني مؤنس، موسوعة تاريخ األندلس، : انظر 4
 .86العبادي، يف تاريخ املغرب واألندلس، ص: انظر 5
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ولكن، توافد بعد ذلك العنصر الرببري من بالد املغرب إىل األنـدلس،  . 1النصارى هلا فيما بعد   
 من عبد الرمحن الناصر مرة، وبدخول جيش احلموديني مرة أخرى، ويف عـصر ملـوك      بدعوة

وذا كـان للعنـصر     .  اإلمام الباجي  عصرهو  ، و 2الطوائف بزعامة زاوي بن زيري مرة ثالثة      
الرببري وجود معترب يف سكان األندلس، وقد انتشروا يف كافة املدن األندلسية، ومـن أشـهر                

إال أن تلك البيوتات على رغم انتشارها يف         بيوتام، مكناسة، وزناتة، ومصمودة، وصنهاجة،    
  .3صل العريب األذاتبالد األندلس، مل يصل عددها إىل ربع البيوتات 

وقد برز الرببر يف شىت حقول العمل واملعرفة، فكان جلهم صناعا وحرفيني وعمـاال              
وفالحني، سكنوا املناطق اجلبلية الوعرة، واستصلحوا أراضيها، واعتنوا بتربية املواشي، فكـانوا            

سي عن طريق وقد اندجموا يف اتمع األندل  . يعرفون مبهارم يف الزراعة وتربية املاشية والدواجن      
 والقواد واألمـراء  5، بل وكان منهم العلماء والفقهاء    4تقنوا اللغة العربية وتعاملوا ا    أالتزاوج، و 

وامللوك خصوصا يف عصر ملوك الطوائف، إذ منهم بنو زيري الذين استقلوا بغرناطة، وبنو ذي               
أواخر القـرن الرابـع     النون الذين استقلوا بطليطلة، إال أن جيل الرببر الذي قدم إىل األندلس             

اهلجري، وعايش القرن اخلامس اهلجري مل يندمج كسلفه يف اتمع األندلسي، وظل حمافظـا              
 .6على بربريته، خصوصا ملا استقل العنصر الرببري ببعض املماليك األندلسية

                                                
يوسف فرحات، ويوسـف عيـد، معجـم احلـضارة          : وانظر. 1/34سني مؤنس، موسوعة تاريخ األندلس،      ح: انظر 1

  .9األندلسية، ص
، 1994، سـنة  1مرمي قاسم طويل، مملكة غرناطة يف عهد بين زيري الرببري، دار الكتب العلميـة، بـريوت، ط    : انظر 2
 .244ص

مرمي قاسم طويل،   : وانظر. 1/256لسجل العلمي لندوة األندلس،   البيوتات األندلسية، ا  : عبد السالم شقور، مقال   : انظر 3
 .244مملكة غرناطة، ص

 .244مرمي قاسم طويل، مملكة غرناطة، ص: انظر 4
ومن أمثاهلم حيىي ين حيىي الليثي، راوي املوطأ عن مالك، والذي انتقلت إليه رئاسة املذهب املالكي، وهو مـن أصـل                       5

  .6/144ابن خلكان، وفيات األعيان، : وانظر .2/9املقري، نفح الطيب، : انظر. بربري، من بيوتات مصمودة
  .245، 244 ص،مرمي قاسم طويل، مملكة غرناطة: انظر 6
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  املُسالمة -ج
 اعتنقوا  وهم النصارى األسبان الذين كانوا يسكنون األندلس إبان الفتح اإلسالمي، مث          

قد يكون ذلك بدافع االقتناع باحلق الذي أظهره . 1الدين اإلسالمي طواعية بعد الفتح اإلسالمي   
هلم الدين اإلسالمي، أو بدافع املعامالت اإلسالمية الرفيعة اليت تلقوها من املسلمني يف قبال مـا       

 أسلم بـدافع    يلقونه من غلظة وظلم وحرمان إبان احلكم القوطي، وقد يكون منهم من            كانوا
أيا كـان الـدافع      و ،2حتسني الوضع املعيشي، والتزلف إىل املسلمني والتخلص من دفع اجلزية         

فاملهم أم أسلموا وانصهروا يف بوتقة اتمع املسلم، وقد عدهم الفاحتون املسلمون جزءا منهم              
وقد «.مي احلنيف هلم ما هلم من حقوق وعليهم ما عليهم من واجبات وفقا لتعاليم الدين اإلسال             

اختلطوا بالعرب عن طريق التزاوج والوالء، واختذ بعضهم األنساب العربية ليثبتوا أم قـدميو              
، Martinالعهد باإلسالم ومنهم من نسي أصله، ومنهم من ظل على نسبه القدمي مثل بين مرتني                

أضاف إىل امسه   ، ومنهم من    Gomez، وبين غومس    Garcia، وبين غرسية    Pascualوبين بشكُوال   
 فأصبح حزم حزمون، وزيـد زيـدون،        3 الدال على التفخيم   On"أون"العريب املقطع األسباين    

وحفص حفصون، وظل قسم منهم يتعصب ألصله العجمي، كما أتقنوا اللغة العربية ومتكنـوا              
   4».من الكتابة، فربز منهم األدباء والشعراء

  املولَّدون -د
بعد الفتح اإلسالمي من آباء مسلمني من العرب والرببر         وهم الذين ولدوا يف األندلس      

ونشأوا على اإلسالم، وقـد كـانوا        الفاحتني، ومن أمهات أسبانيات من أهايل البالد األصليني       
 -ممن حكم األندلس  -، ومن أمثاهلم    5يشكلون األكثرية من سكان األندلس أيام أمراء بين أمية          

، ه180 و ،ه172خل الذي توىل اإلمارة يف الفترة مـابني         األمري هشام الرضا بن عبد الرمحن الدا      
والذي ولد يف األندلس من جارية أسبانية تدعى حالل، ونشأ نشأة كاملة يف بيئـة أندلـسية                 

                                                
 .21حممد الداية، يف األدب األندلسي، ص: وانظر. 246املرجع السابق، ص: انظر 1
 .244مرمي قاسم طويل، مملكة غرناطة، ص: انظر 2
 علي يف حتقيقها لكتاب فصول األحكام وبيان ما مضى عليه العمل عنـد الفقهـاء واحلكـام،                  تعليق الباتول بن  : انظر 3

 .78صم، هامش 1990للباجي، طبع وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، اململكة املغربية، سنة 
 .246مرمي قاسم طويل، مملكة غرناطة، ص: انظر 4
 .111 وهامش ص،106العبادي، يف تاريخ املغرب واألندلس، ص: انظر 5
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وقد كان من املولَّدين احلكام واألمراء والقادة والفقهاء واألدباء والشعراء، إىل جانـب             . 1حبتة
لغة أمهام الرومانسية إىل جانب  -ام إىل أمهات أسبان بسبب انتس -العوام فيهم، وقد تعلموا     

الـيت امتزجـت بالتقاليـد      . اللغة العربية، كما أخذوا عنهن بعض العادات والتقاليد األسبانية        
  .العربية

  الصقالبة -ه
يعود أصل تسمية الصقالبة إىل بالد السالف املمتدة من حبر قزوين شرقا إىل البحـر               

 اليت تدل على سكان هذه الـبالد، مث      Slaveninu"سالفينو" ان يطلق عليهم  األدريايت غربا، إذ ك   
ـ       وملا كانـت بعـض القبائـل       Sklabeno 2"سكالفينو"عرفت هذه التسمية يف اللغة اليونانية ب

 Sklavosاجلرمانية تسيب رجال ونساء الشعوب السالفية وتبيعها لألندلـسيني أصـبح اسـم              
 وقـد أطلـق     Esclaveالعبد كما يعرب عنه باللغة الفرنسية       املعروف به السالف يقود إىل معىن       

عليهم األندلسيون اسم الصقالبة، مث عمموا هذا االسم على كل العبيد الذين جلبوا من خمتلف               
وكان جتار الرقيق خصوصا اليهود منهم جيلبـون       . البقاع النصرانية واستخدموا يف قصر اخلالفة     

م إىل األمراء الذين يقومون بتربيتـهم تربيـة إسـالمية،           هؤالء الصقالبة وهم أطفال مث يبيعو     
ويدربوم كحرس، وجيندوم يف اجليش، ويعلموم إدارة شؤون القصر، حىت يصبحوا علـى             

 دولة، فهم األمناء الثقاة وحافظو    درجة عالية من الكفاءة تؤهلهم إىل استالم مناصب هامة يف ال          
 اخللفاء األمويني، وهم الذين ال ميلكون قبيلة وال عشرية          األسرار واملخلصون املتفانون يف خدمة    

تعددت «لكن بعد ذلك    . وال حامية خيشى منها معارضة النظام القائم أو مناهضته، أو الغدر به           
أجناسهم ودوهلم حىت صاروا مبرور الوقت يشكلون طبقة خاصة يف اتمع اإلسالمي، وخباصة             

ريا منهم عاشوا يف بالط اخللفاء وقـصور الـوزراء          جمتمعات احلواضر الكربى خصوصا أن كث     
وكبار املوسرين واستطاعوا أن جيمعوا ثروات ضخمة، وبعضهم متيز مبا حصل عليه من ثقافـة               

وقد بدأ دورهم يربز بوضوح ونفوذهم يشتد يف عهد احلكم الربـضي بـن              . 3».وعلم وأدب 
مـن  -نفوذهم يف الدولـة     هشام بن عبد الرمحن الداخل، إذ أصبحت سيطرم على القصر و          

                                                
 .111ص،  السابقاملرجع: انظر 1
وفاء عبد اهللا بن سليمان املزروع، مقال نفوذ الصقالبة يف األندلس يف عصر اإلمارة واخلالفة، منشور يف الـسجل                   : انظر 2

 .1/92العلمي لندوة األندلس، القسم األول، 
 .1/94مارة واخلالفة، السجل العلمي لندوة األندلس، نفوذ الصقالبة يف األندلس يف عصر اإل: وفاء املزروع، مقال: انظر 3
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إال أن هؤالء الصقالبة الذين . أكثر وضوحا من أي عنصر بشري آخر     -خالل خدمتهم للخليفة  
حظوا بثقة اخللفاء األمويني مل حيظوا بتلك الثقة نفسها لدى عامة الناس، بل كانوا حمل حقـد                 

زارع واملمتلكات،  وبغض لديهم لتمتعهم باالمتيازات دون العامة، ومتليكهم خمتلف الضياع وامل         
وسيطرم على زمام األمور، فكان من الطبيعي أن يقف عامة الناس منهم هذا املوقـف وهـم    
يرون قرب هذا العنصر االجتماعي الدخيل من السلطة احلاكمة ومتيزه عنهم، كما كان مـن               

صاروا الطبيعي أن خيشى الناس من هؤالء الذين يرون فيهم اخلطر احملدق م إن اشتد عودهم و               
 إذ استأثر الصقالبة بشرق ،وفعال كان ذاك الذي حدث يف عصر ملوك الطوائف        . حكاما عليهم 

  .1وغريها" املرية"و"ودانية"و"طرطوشة"و"بلنسية"األندلس وقامت هلم دويالت مستقلة يف 
  العناصر السكانية غري املسلمة يف األندلس -2

يء الفاحتني املـسلمني مـن      وهي العناصر اليت كانت تشكل سكان األندلس قبل جم        
نصارى ويهود، وبقيت على دينها بعد الفتح اإلسالمي، غري أا تـأثرت بالثقافـة العربيـة                
اإلسالمية واندجمت يف اتمع املسلم رغم حمافظتها على دينها كحق من حقوقها، رعته الدولة              

          هذه الفئة من أي اضطهاد      وحفظته هلا انطالقا من الرؤية اإلسالمية ألهل الذمة، ولذلك مل تعان 
 نـصارى   ،وميكن تقسيم هذه الفئة يف األندلس إىل قـسمني        . أو ميش يف اتمع اإلسالمي    

  .ويهود
  النصارى -أ

وهم السكان الذين تواجدوا من أيام القوط قبل الفتح اإلسالمي يف بالد األنـدلس،              
 مل يكونوا يشعرون بالغربـة يف       وبقوا بعد الفتح على ديانتهم املسيحية جيال بعد جيل، إال أم          

احمليط االجتماعي اإلسالمي باألندلس، بل وجدوا كل التسامح والتعايش مع املسلمني، يزاولون        
شعائرهم الدينية ويقرعون نواقيسهم يف بيئة إسالمية بشكل عادي بني املسلمني إىل درجـة أن               

                                                
نفوذ الـصقالبة يف األنـدلس يف عـصر         : وفاء املزروع، مقال  : وانظر. 24حممد الداية، يف األدب األندلسي، ص     : انظر 1

  .، وما بعدها1/94اإلمارة واخلالفة، السجل العلمي لندوة األندلس، 
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 من أذواقهـم الثقافيـة،      اقتحمت طقوسهم أدبيات وأشعار املسلمني، وأصبحت تشكل جزًءا       
 : 1كالذي جنده يف بعض أشعار ابن حزم حينما قال

ين وهالل اجلو مطّلعتيع النصارى للنواقيس    أتقُبيل قَر  
ونتيجة هلذا التعايش السلمي اندمج النصارى يف اتمع اإلسالمي إىل درجـة التـأثر              

ذ األمساء العربية، وتعلـم اللغـة العربيـة         بالثقافة والتقاليد العربية، كارتداء الزي العريب، واختا      
والتعامل ا، واإلقبال على تعلم الشعر واألدب، واإلسهام يف حركة الترمجة مـن العربيـة إىل               

 3، حىت عرف هـؤالء باسـم املـستعربني        2الالتينية، ونشر الثقافة العربية اإلسالمية يف أوروبا      
Mozarabes      م تعربوا طواعية لغة وزيا وكانوا ميثلون جزءا هاما وفعـاال مـن سـكان          ؛ كو

األندلس، يشاركون املسلمني يف كل نشاطام املهنية واحلرفية والثقافيـة والـسياسية وحـىت         
  .4العسكرية

  اليهود -ب
 وكان عددهم فيها كبريا سـيما يف نـواحي        ،لقد كان تواجد اليهود يف أسبانيا قدميا      

لتجارة واألعمال املالية واحلـسابية يف دواويـن        ، وكانوا يشتغلون با   5طليطلة وغرناطة والبرية  
 من طرف القوط بسبب عقيدم      مبغضنياحلكومة القوطية قبل الفتح اإلسالمي، إال أم كانوا         

 مما جعلهم يتعرضون للكثري من الضغوط واملضايقات كانت من أهم أسـباب             6وتعاطيهم الربا 
 فعل ملا عانوه من ظلـم وسـوء معاملـة           مساعدم للفاحتني املسلمني عند فتح األندلس كرد      

وبعد الفتح اإلسالمي ازداد عددهم، وحتـسن وضـعهم ملـا           . 7واظطهاد النصارى القوط هلم   
وجدوه من حرية االعتقاد وممارسة الطقوس، وحسن معاملة ومعاشرة املسلمني هلم، بل وإتاحة             

                                                
، 1985 ،ف، حتقيق صالح الدين القامسي، الدار التونـسية للنـشر، تـونس،           ابن حزم، طوق احلمامة يف األلفة واألالّ       1
  .والبيت من البحر البسيط. 238ص

 .22صحممد الداية، يف األدب األندلسي، : انظر 2
  .247صمرمي قاسم طويل، مملكة غرناطة، : وانظر. 145صالعبادي، يف تاريخ املغرب واألندلس، : انظر 3
 .145صخ املغرب واألندلس، العبادي، يف تاري: انظر 4
الـسجل العلمـي لنـدوة    : جوانب من تاريخ أهل الذمة يف األندلس اإلسالمية، منشور يف         : عمر بن مرية، مقال   : انظر 5

 .1/219األندلس، القسم األول، 
  .50صالعبادي، يف تاريخ املغرب واألندلس، : انظر 6
 .250صمرمي قاسم طويل، مملكة غرناطة، : انظر 7
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 قد مارسوا مهنا خمتلفـة      الفرص هلم للتفوق يف شىت ااالت شأم شأن بقية املسلمني، وفعال          
بكل حرية يف مقدمتها التجارة خصوصا بالرقيق، كما مارسوا مهنة استنساخ الكتب، ومهنـة              

 وقد اندجموا يف اتمع اإلسالمي األندلسي، وأتقنوا اللغـة          ،احلرف و ، وغريها من املهن   1الطب
 - عصر ملوك الطوائفخصوصا يف-العربية إىل جانب لغتهم العربية، وكان هلم نفوذ يف الدولة           

إىل درجة أن تولوا مناصب عالية يف إدارة الدولة، كمنصب صاحب الشرطة موسى بن يعقوب               
بن عزرا يف دولة بين زيري، ومنصب الوزير األول امساعيل بن نغرالة مث ابنه يوسف يف عهدي                 

الطمـع  وقد أثار التسامح وحسن معاملة املسلمني . 2حبوس بن مكناس وابنه باديس بن حبوس   
يف أنفس اليهود لالستيالء على بعض الدويالت واالستقالل باحلكم فيها، مستغلني يف ذلـك              
ضعف السلطة اإلسالمية وتصارع أمراء املسلمني أيام ملوك الطوائف، فقد خطط ابن نغرالـة              

قتـل   و م، وكاد أن حيقق مبتغاه لوال ثورة العامة ضده،        1069/ه459لالستيالء على غرناطة سنة     
  .3يد من املعتدين من اليهود الذين جتاوزوا حدهم يف طموحهم السياسي البائسالعد

وهكذا كانت األندلس طيلة التواجد اإلسالمي مزدمحة مبختلف األجناس اليت تتعايش           
سويا مبختلف أدياا، فاندجمت يف اتمع اإلسالمي وارتبطت به يف املعـامالت االجتماعيـة              

املصاهرة بل ويف خمتلف املعامالت الثقافية والـسياسية، وال جنـد           اليومية عن طريق املتاجرة و    
حدوث أي قمع ألهل الذمة سوى من جتاوز احلدود باإلجرام أو اخليانة أو حماولة الثورة ضـد                 
الدولة، أو أي جتاوز للوضع القانوين الذي حيدد احلقوق والواجبات، وهذا مل يكن خاصا بأهل               

  . املسلمنيبني الذمة فحسب، بل جيري نفاذه حىت
وعموما مل جيد أهل الذمة من املسلمني سوى حسن املعاشـرة واالحتـرام وحريـة               

  .االعتقاد يف ممارسة الطقوس، وغري ذلك مما متليه شريعة اإلسالم العادلة السمحاء

                                                
حممـد الدايـة، يف   : انظر. من اليهود، ويدعى حسداي بن شربوطصأن اخلليفة عبد الرمحن الناصر اختذ طبيبه اخلا     يذكر   1

  .24صاألدب األندلسي، 
 .252صمرمي قاسم طويل، مملكة غرناطة، : انظر 2
ة األنـدلس،   جوانب من تاريخ أهل الذمة يف األندلس اإلسالمية، السجل العلمـي لنـدو            : عمر بن مرية، مقال   : انظر 3
1/220. 
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   الظواهر االجتماعية السائدة يف األندلس:الفرع الثاين
جتماعيـة الـسائدة يف اتمـع       نلقي الضوء يف هذا الفرع على بعض الظـواهر اال         

األندلسي، فنركز على الدين السائد يف األندلس واملذهب الذي متذهبوا به، كما نتعـرض إىل               
   .خمتلف الطبقات االجتماعية يف األندلس، وإىل بعض التقاليد األندلسية

  الدين: أوال
ـ              صرانية كان الدين السائد والرمسي يف األندلس هو الدين اإلسالمي إىل جانـب الن

إقامة احلدود وإنكار التهاون بتعطيلها، وقيام العامة       " واليهودية، وكان األغلب عند األندلسيني      
كانت احلياة الدينية يف األندلس بـادئ       و. 1"يف ذلك وإنكاره إن اون فيه أصحاب السلطان       

الذي اهتم  ،  2األمر متأثرة بالشام؛ إذ كان املذهب السائد عند األندلسيني هو مذهب األوزاعي           
بالتشريعات احلربية وأحكام اجلهاد، فوافق اهتمامات األندلسيني يف بداية فترم اليت قامت على      

، مث حلّ حملّه املذهب املالكي الذي بدأ انتشاره يف عهد األمري هشام الرضا              3احلروب والغزوات 
، ويذكر أن مجاعـة     ، مث ساد األندلس طيلة فترة التواجد اإلسالمي ا        4بن عبد الرمحن الداخل   

من فقهاء األندلس الذين درسوا على أيدي اإلمام مالك يف املدينة هم من كان هلم الفـضل يف                  
، وحيىي بن حيـىي     5دعم انتشار املذهب املالكي، من أمثال زياد بن عبد الرمحن امللقب بشبطون           

                                                
  .1/220املقري، نفح الطيب، : انظر 1
وكـان يـسكن   . ه88ولد سنة . هو أبو عمرو عبد الرمحن بن عمرو بن حيمد األوزاعي شيخ اإلسالم وعامل أهل الشام    2

من األوزاع مبحلة األوزاع بباب الفراديس بدمشق، مث حتول إىل بريوت مرابطا إىل أن مات، وقيل أنه ولد ببعلبك ومل يكن           
 تـويف . عاش يتيما فقريا، وكانت صنعته الكتابـة والترسـل        . بل نزل فيهم، ويعود أصله إىل سيب أهل اليمن وقيل السند          

وأول . وكان له مذهب مستقل مشهور عمل به فقهاء الشام مدة وفقهاء األندلس مث اندرس             . ه157ببريوت ودفن ا سنة     
بينما يذكر ابن حزم أنه كـان       ) ه150ت(الغرناطي أسد بن عبد الرمحن السبأي       من نقل مذهبه إىل األندلس هو القاضي        

، )دط(الشريازي، طبقات الفقهاء، حتقيق خليل امليس، دار القلم، بـريوت           : انظر). ه192ت(صعصعة بن سالم الشامي     
ـ           : وانظر. 71ص ، 9سة الرسـالة، ط   الذهيب، سري أعالم النبالء، حتقيق شعيب األرنؤوط، وحممد نعيم العرقسوسي، مؤس

 .109صالعبادي، يف تاريخ املغرب واألندلس، : وانظر. وما بعدها.7/107، ه1413
 .109ص، املرجع نفسه: انظر 3
حممد بن حسن شرحبيلي، تطور املذهب املالكي يف الغرب اإلسالمي، وزارة األوقـاف والـشؤون اإلسـالمية،           : انظر 4

  .114ص العبادي، يف تاريخ املغرب واألندلس، :وانظر. 30، 17صم، 2000اململكة املغربية، 
هو أبو عبد اهللا زياد بن عبد الرمحن بن زهري بن ناشدة بن وائل اللحمي، مسع من اإلمام مالك املوطأ، وله كتاب مسـاع                5

طـأ إىل   روى عنه حيىي بن حيي املوطأ قبل رحلته من األندلس، وكان زياد أول من أدخل املو               . زياد يف فتاوى اإلمام مالك    
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ود انتشار املذهب   ويع. 2 الذي لقبه اإلمام مالك بعاقل األندلس والذي روى املوطأ عنه          1الليثي
  :املالكي باألندلس إىل أسباب نذكر منها

كون معظم اجليوش العربية اليت دخلت األندلس من احلجازيني، ومل يكن متثيـل              -1
للعنصر العراقي فيها، مما يربر تواصل احلجازيني بذويهم وثقافة بيئتهم وتأثرهم مبدرسة احلديث             

  . 3ندلسيني باإلمام مالك واألخذ بآرائه ومذهبهدون مدرسة الرأي، ساعد ذلك على اتصال األ
كان احلكم يف األندلس مستقال عن اخلالفة العباسية يف املشرق اليت كان املذهب              -2

احلنفي مذهبها الرمسي، فكان اعتناق األندلسيني للمذهب املالكي يأيت يف سياق حتقيق النزعـة              
  .4االستقاللية عن خصوصيات العباسيني

مام مالك للعباسيني الذين ضايقوه على إثر فتواه بالتحلل من بيعتـهم            معارضة اإل  -3
، ه145 فيها إشارة إىل مساندته لثورة العلويني سنة         ليس على مكره ميني أو طالق، واليت      : بقوله

 يف احتضان األندلسيني    أسهمفَبغض العباسيني لإلمام مالك     . وإجازته ملبايعة حممد النفس الزكية    
الذي أبـداه   عجاب  اإلسيما عندما يضاف إىل ذلك ما ثبت من         . م وانتقاما له  ملذهبه نكاية   

                                                                                                                                              
ترتيب املدارك وتقريب املسالك ملعرفة أعالم مذهب مالك، حتقيق حممد سامل هاشم، دار الكتـب     عياض،  : انظر. األندلس

  .1/187، م1998، 1العلمية، بريوت، ط
هو أبو حممد حيىي بن حيىي بن بكري بن وسالس بن مشلل بن صيغا، من مصمودة طنجة ينتمي إىل بين ليث، دخـل أبـوه           1

 هـ  السنة اليت تويف فيها  179لس مع جيش طارق بن زياد، مسع املوطأ أوال من زياد، وكان لقاؤه لإلمام مالك سنة                 األند
وقد مساه اإلمام مالـك بعاقـل أهـل      . اإلمام مالك، مسع منه ومن الليث وابن وهب، مث اقتصر على ابن القاسم فتفقّه به              

.  وكانت له مكانة عند حكام األندلس، وقد انتهت إليه رئاسة املالكية           ، وكان له الفضل يف نشر املذهب املالكي       األندلس،
 .1/310، املصدر نفسه: انظر.  هـ234تويف سنة 

حممد شرحبيلي، تطور املـذهب  : وانظر. 6/144ابن خلكان، وفيات األعيان،   : انظر .2/9املقري، نفح الطيب،    : انظر 2
   .118ص تاريخ املغرب واألندلس، العبادي، يف: وانظر. ، وما بعدها20صاملالكي، 

 .115صالعبادي، يف تاريخ املغرب واألندلس، : انظر 3
مصطفى اهلروس، املدرسة املالكية األندلسية إىل اية القرن الثالث اهلجري نشأة وخـصائص، وزارة األوقـاف                : انظر 4

مد شرحبيلي، تطور املـذهب املـالكي،       حم: وانظر.  وما بعدها  77صم،  1997والشؤون اإلسالمية، اململكة املغربية، ط      
 .115صالعبادي، يف تاريخ املغرب واألندلس، : وانظر. 27، 26ص



  35    التعريف باإلمام أيب الوليد الباجي: فصل متهيدي 
  
 

 

نـسأل اهللا أن    : اإلمام مالك أمام طلبته من األندلسيني باألمري هشام الرضا، الذي مدحه بقوله           
  .1يزين حرمنا مبلككم، وقد بلغ ذلك هشام فحمل الناس على مذهب اإلمام مالك

مع طبيعة أهل احلجـاز      -كما ذكر ابن خلدون   -لسيني  تشابه وتوافق طبيعة األند    -4
يف البساطة والبعد عن التعقيدات الفكرية، وغلبة نزعة أهل احلديث على عقليام، وتـرددهم              
على احلجاز يف سفرهم إىل احلج دون املرور بالعراق الذي مل يكن يف طريقهم، كل ذلك كان                 

  .2سببا مدعما وحمفزا ألخذهم باملذهب املالكي
سعة العلم الذي وجده طلبة األندلس يف املدينة عند اإلمام مالك، وأسس ومبادئ              -5

املذهب املالكي اليت يقوم عليها، خصوصا ما يتعلق باملصاحل املرسلة، أو اعتبار املصلحة عموما،              
وهو ما قد يربر ثبوت اعتبار الباجي للمقاصد الشرعية يف األحكام، إذ أمثر تكوينه املعريف على                

س املذهب املالكي عقلية مقاصدية جتلّت معاملها يف اجتهاده املقاصدي املستخلص من تعليله             أس
  . وتقريره ملختلف املسائل واألحكام الفقهية خصوصا يف شرحه املنتقى

 واملباشر يف انتشار املذهب املالكي يف األندلس هو   واألساس وأعتقد أن السبب الرئيس   
األمري  باألندلس يف متكينه؛ يؤكّد ذلك القرار الرمسي الذي اختذه        إرادة السلطة األموية احلاكمة     

هشام الرضا باعتماد املذهب املالكي مذهبا رمسيا للدولة، وكذلك ما ثبت من منشور احلكـم               
مث وجـدت اإلرادة الـسياسية      . 3املستنصر يف أيامه مبنع خمالفة املذهب املالكي يف األنـدلس         

  .ت املوضوعية والعلمية النتشار املذهب املالكي يف األندلساملناخات املناسبة واالستعدادا

                                                
. 25صحممد شرحبيلي، تطور املذهب املالكي يف الغـرب اإلسـالمي،           : وانظر .3/230املقري، نفح الطيب،    : انظر 1

  .116صالعبادي، يف تاريخ املغرب واألندلس، : وانظر
  .481، 1/480م، 2006، 3تاريخ ابن خلدون، دار الكتب العلمية، بريوت طابن خلدون، : انظر 2

 .117، 116صالعبادي، يف تاريخ املغرب واألندلس، : وانظر
وكل من زاغ عن مذهب مالك أنه ممن رين على قلبه وزين            : " منشورا رمسيا جاء فيه   ) ه366ت(كتب احلكم املستنصر   3

ر الفقهاء، وقرأنا ما صنف من أخبارهم إىل يومنا هذا، فلم نر مذهبا من املـذاهب     له سوء عمله، وقد نظرنا طويال يف أخبا       
حممد شرحبيلي، تطور املذهب املالكي يف الغرب اإلسـالمي،         : انظر.". فاالستمساك به جناة إن شاء اهللا     ...غريه أسلم منه  

 .188ص
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قد لعب دورا فعـاال يف توحـد    -عموما-ومهما كان من أمر، فإنّ الدين اإلسالمي    
اتمع األندلسي واندماج وتعايش خمتلف أجناسه وأعراقه وأطيافه، وهـذا مـا شـهد بـه                

  .1املستشرقون املتخصصون يف احلضارة األندلسية
  طبقات اتمع األندلسي: ثانيا

مل تكن الثروة يف األندلس موزعة توزيعا عادال على السكان؛ إذ كانت هناك الطبقـة        
اخلاصة أو األرستقراطية اليت كانت تستأثر بالثروة واملمتلكات واالمتيازات، واليت كان ميثلـها             

ياء، وكان معظم أفـراد  أفراد األسرة احلاكمة وكبار القادة، وكبار املالكني وكبار التجار األغن    
كما كانت . 2هذه الطبقة مييل إىل الترف والبذخ والغناء والصيد واللهو والعبث والفساد عموما       

هناك الطبقة املتوسطة، من جتار متوسطني، وحرفيني وأصحاب الصناعات ومـوظفي الدولـة             
 لكنـهم   وفالحني مزارعني متوسطني، وكل هؤالء كانوا قريبني من السلطة حلفظ مصاحلهم،          

 بشكل فعال يف تطوير الصناعة وحتريك التجارة وإمناء الفالحة، وترقية وتنميـة بـالد               أسهموا
وكانت هناك الطبقة الدنيا الكادحة املسحوقة، وهـي األكثريـة يف بـالد             . األندلس عموما 

ن عـن   ون، واألجراء، والعـاطل   ون واحلرفي واألندلس، واليت كان ميثلها صغار التجار واملزارع      
حبثنا اإلمام الباجي الذي عاش بدايـة       موضوع  ، وأغلب طالب العلم، ومنهم صاحب       3عملال

  .حياته فقريا
  تقاليد اتمع األندلسي: ثالثا

أم حجازية أم    من الطبيعي أن يتصف األندلسيون بالتقاليد العربية عموما، سواء شامية         
من تأثرهم ببعض تقاليـد     عراقية، وال عجب، فمعظمهم من أصول عربية، لكن مل مينع ذلك            

سكان األندلس األصليني، أو الرببر، فامتزج ذلك كلّه ليعطي تركيبة ثقافية جديدة متيـز ـا                
اتمع األندلسي؛ فقد حافظ األمراء األوائل على التقاليد الشامية حبكم انتمائهم إىل بين أميـة،      

يد احلجازية اليت توجت بغلبة املذهب      لكن يف عهد األمري هشام بن عبد الرمحن بدأ التأثر بالتقال          
                                                

قني الفرنـسيني يف موضـوع       أكرب املتخصصني املستشر   LEVI-PROVENÇALكما شهد بذلك ليفي بروفنسال       1
الـسجل  : منشور يف التجربة األندلسية يف دراسات املستشرقني،      : حسني إدريس عزوزي، مقال   : انظر. التجربة األندلسية 

  . 2/192العلمي لندوة األندلس، القسم الثاين، 
  .261صمرمي قاسم طويل، مملكة غرناطة، : انظر 2
 .264صاملرجع نفسه، : انظر 3
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ويف عهد عبد الرمحن األوسط اتجه التأثر حنو حضارة بغـداد، فتـدفقت     . املالكي يف األندلس  
، فشاعت األمساء العراقية لألبناء، وشاعت األزياء العراقية        1التقاليد العراقية بنفوذ آداا وفنوا    

لبناء والعمران، وصناعة املنسوجات، كما يذكر أن       يف اللباس والزينة، وشاعت فنون الزخرفة وا      
 إىل األندلس كان له احلظ األوفر يف نقل الذوق العراقي يف اللباس، واختيـار               2دخول زرياب 

األلوان حبسب املواسم ويف تأثيث البيوت بل ويف طريقة طهي وتقدمي األطعمة واألشـربة، ويف            
دون أن ننسى دور طلبـة العلـم   . 3قى والفنونتصفيف الشعر ويف أساليب األناقة، ويف املوسي     

والفقهاء الذين سافروا إىل العراق يف نقل بعض التقاليد العراقية ولو بشكل غري مباشر، ومنـهم     
هذا فضال عما اتصف به اتمع األندلسي من        . حبثنا اإلمام أبو الوليد الباجي    موضوع  صاحب  

 واحتياطهم يف تدبري املعـاش، واسـتقباحهم        حبهم للنظافة واختاذ احلمامات وحتسني البساتني     
، واحتفاهلم باألعياد الدينية والقومية، وإقامة الوالئم واألفـراح       4للتسول وحبهم للعلوم والفنون   

يف الزواج واخلتان، ولباس البياض بدل السواد يف األحزان، كما انتـشرت جمـالس الطـرب                
  .5من التقاليد األندلسيةوالغناء، والتغين باملوشحات والزجل، إىل غري ذلك 

                                                
، 1 عبد العزيز سامل، حبوث إسالمية يف التاريخ واحلضارة واآلثار، دار الغـرب اإلسـالمي، بـريوت، ط                 السيد: انظر 1

  .130صالعبادي، يف تاريخ املغرب واألندلس، : وانظر.  وما بعدها448صم، 1991
كـان شـاعرا    ، نابغة املوسيقى، و   ه172هو أبو احلسن علي بن نافع امللقب بزرياب، موىل املهدي العباسي، ولد سنة               2

مطبوعا، عاملا ببعض الفنون عارفا بأحوال امللوك ونوادر العلماء، كان حسن الصوت، وقد غىن يف صباه بني يدي هـارون      
وقد . ، وأقام بقرطبة، واختذه عبد الرمحن بن احلكم ندميا له ومغنيا          ه207 ومنها إىل األندلس سنة      ،سافر إىل الشام  . الرشيد

: انظـر . ه243 بقرطبـة سـنة    تـويف . ون األسنان جاألشياء، حىت فن التجميل واستعمال مع     علّم أهل قرطبة الكثري من      
  .5/28الزركلي، األعالم، 

العبادي، يف تـاريخ  : وانظر. 454، 453صالسيد عبد العزيز سامل، حبوث إسالمية يف التاريخ واحلضارة واآلثار،     : انظر 3
خالد الـصمدي، مدرسـة فقـه       : وانظر .255صلكة غرناطة،   مرمي قاسم طويل، مم   : انظر .133صاملغرب واألندلس،   

احلديث بالغرب اإلسالمي من النشأة إىل اية القرن السابع اهلجري، منشورات وزارة األوقاف والـشؤون اإلسـالمية،                 
  .، وما بعدها2/142م، 2006، 1اململكة املغربية، دار أيب رقراق للطباعة والنشر، الرباط، ط

 .3/150، 1/223ح الطيب، املقري، نف: انظر 4
  .147، 2/146خالد الصمدي، مدرسة فقه احلديث بالغرب اإلسالمي، : انظر 5
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  العلمي الوضع :الثالثاملطلب 
  رغم تدين وضـعها الـسياسي،   نبين يف هذا املطلب ازدهار احلركة العلمية باألندلس       

، املكانة املرموقة اليت كان يشغلها بني علمـاء عـصره         و  البيئة اليت أمثرت أمثال الباجي،     لنفهم
كوينه الفقهي املعمق تكوينا معرفيا يف جمـال الكـالم       وتأثره بالثقافة املشرقية اليت أضافت إىل ت      

 يف متكينه من إنتاج اخلطاب املقاصدي الذي جتلى يف اجتهاداته املقاصدية ضمن             أسهمواجلدل،  
. شروحه ملختلف املسائل، ومنها الفقهية اليت تناوهلا يف كتابه املنتقى شرح موطأ اإلمام مالـك              

اهتمام أهل األندلس باجلانب العلمـي،       يف إبراز : ألولوقد تضمن هذا املطلب ثالثة فروع؛ ا      
يف وصف لالزدهار العلمي الذي بلغته األندلس خصوصا يف عصر ملوك الطوائـف،             : والثاين

   .يف تتبع احلركة العلمية لفقهاء األندلس: والثالث
  باجلانب العلمياهتمام أهل األندلس : الفرع األول
وكذلك اكمة باألندلس من ملوك وأمراء ووزراء،  السلطة احل اهتمام كل من    ونربز فيه   

، بالعلم والعلماء والتعلّم والتعليم وما يتعلّق بـذلك        عوام الناس وعموم اتمع األندلسي    اهتمام  
  .عموما

   بالعلم والعلماءاهتمام احلكام: أوال
لقد ترك تقدير حكام األندلس للعلماء أثرا يف النـهوض بـالعلم وبنـاء احلـضارة                

لس، فقد عمل احلكام على إكرام أهل العلم واألدب والشعر، وتقدير الفقهاء وتقريبـهم              باألند
وال عجب إذا حـدث هـذا       «منهم، فاتصف عصرهم عموما بتقارب بني الفقهاء واألمراء،         

التقارب بني الفقهاء واألمراء يف األندلس، فقد كان كل منهما حباجة إىل اآلخر، األمراء حباجة               
فاء الصبغة الشرعية على حكمهم، والفقهاء حباجة إىل األمراء ملباشرة شـؤون            إىل الفقهاء إلض  

 كما حصل ذلك يـوم اسـتعانة ملـوك       ،1»اجلمهور، ألم مكلفون بإصالح الرعية والراعي     
الطوائف بالفقهاء يف إمخاد الفنت الداخلية، ويف محاية األندلس من املخاطر اخلارجية، كالـدور              

كر بن أدهم عندما أرسله املعتمد بن عباد سفريا لـدى يوسـف بـن         الذي لعبه القاضي أبو ب    
                                                

عبد احلميد بن صخرية، شعر الفقهاء يف األندلس من القرن اخلامس إىل اية القرن الثامن اهلجري، أطروحة دكتوراه يف                    1
لوم اإلنسانية، قسم اللغة العربية وآداا، جامعة باتنة، الـسنة          األدب العريب القدمي، إشراف العريب دحو، كلية اآلداب والع        

 .8ص.  م2005ـ2004اجلامعية 
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تاشفني داعيا أياه إىل اجلواز لألندلس، والدور الذي لعبه القاضي أبو الوليد الباجي يف سـفارته     
 قبـل إمتـام     تويفإىل املرية وغريها يؤلف بني ملوك األندلس على نصرة الدين والبالد غري أنه              

 باالس العلمية، ومل يدخروا جهدا يف توجيه أبنائهم إىل أهل العلم            كما اهتم األمراء  . 1غرضه
للتعلم، ويف استقدام مشاهري العلماء السهم؛ فقد كان األمري حممد بن عبد الرمحن بن احلكم               
حمبا للعلوم مؤثرا ألهل احلديث وكان له مستوى علمي رفيع، وكذلك األمري عبـد الـرمحن                

ووجه إليه أبناءه لألخـذ عنـه،        -قبل واليته -تعلّم من قاسم بن أصبغ      الناصر لدين اهللا الذي     
وكان احلكم املستنصر عاملا كثري العناية بالكتب من أي فن من فنون     . 2ومنهم ويل عهده احلكم   

العلم كانت، وكان بتشجيعه ومساعدته وأمره قد ألّف له العلماء يف خمتلف العلوم كتبا عـدة                
ن احلارث يف الفقه والتاريخ، والذي كتبه خالد بن سعد القرطيب           وموسوعات، كالذي كتبه اب   

يف رجال األندلس، والذي كتبه حممد بن يوسف التارخيي الوراق يف مسالك إفريقيا وأخبـار               
ملوكها، والذي ألفه عبد اهللا بن مغيث يف أشعار خلفاء بين أمية، والذي ألفه إسحاق بن سلمة                 

لفه اخلشين يف جمال العلوم الشرعية، وحممد بن أمحد بن مفـرج            القيين يف أخبار األندلس، وما أ     
ا أبان بن عيسى يف الفقـه  القاضي يف احلديث، وأبو عبد اهللا حممد، وأخوه أبو حممد عبد اهللا ابن      

 كما اهتم حكام األندلس بإنشاء مكتبات عظيمة جتمع أعدادا هائلة مـن نفـائس                .3املالكي
ل أا بلغت أربعمائة ألف جملد يف عهد احلكم بقصره امللكي           الكتب يف شىت العلوم والفنون، قي     

إضافة إىل أنّ العديـد مـن       . 4مبدينة الزهراء، والذي كان يهتم أيضا جبذب العلماء وجمالستهم        
ملوك الطوائف ووزرائهم كانوا قد بلغوا مستوى رفيعا من العلم واألدب؛ فمن ملوك إشـبيلية               

املعروف بالشاعر   اد شاعرا أديبا، وكذلك املعتمد بن عباد      كان القاضي حممد بن إمساعيل بن عب      
وكصاحب دانية جماهد العامري حيث كان من أكابر علماء عصره يف اللغـة وعلـوم                امللك،

القرآن، وكان بالطه جممعا لطائفة من أشهر علماء العصر ويف مقدمتـهم ابـن عبـد الـرب،                  

                                                
 . 4/132ابن عذارى، البيان املغرب، : انظر 1
 . 173صحممد شرحبيلي، تطور املذهب املالكي يف الغرب اإلسالمي، : انظر 2
  . وما بعدها179، 175صاملرجع نفسه، : انظر 3
حممـد  : وانظـر . 4/175ابن خلدون، تاريخ ابـن خلـدون،        : وانظر.  وما بعدها  1/385فح الطيب، املقري، ن : انظر 4

العبادي، يف تاريخ املغرب واألندلس،     : وانظر. ، وما بعدها  183صشرحبيلي، تطور املذهب املالكي يف الغرب اإلسالمي،        
  .210ص
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ر حيث كان مـن أعظـم علمـاء          عبد الرمحن حممد بن أمحد بن طاه       وكصاحب مرسية أيب  
األندلس وكتاا أيام الطوائف، وابن زيدون القرطيب الشاعر الوزير، واجلغرايف الكبري أبو عبيد             
البكري ابن أحد األمراء، وكان من ملوك بين هود بسرقسطة املقتدر بن هود فيلسوفا رياضـيا                

بن األفطس الذي كان أديب     فلكيا وابنه رياضيا، وكان من ملوك بين األفطس ببطليوس املظفر           
وقـد  . 1.عصره وله تأليف، وعلى رأس كل هؤالء اإلمام املوسوعة الوزير ابن حزم، وغريهـم    

كان من تقدير حكام األندلس للعلماء أن أشركوهم يف احلكم ويف املشورة وتـدبري شـؤون                
مـري عبـد    الدولة خصوصا يف القضاء، مثلما كان الشأن بالنسبة ليحىي بن حيىي الليثي مع األ             

الرمحن بن احلكم، الذي كان ال يستقضي قاضيا وال يعقد عقدا وال ميضي يف الديانة أمـرا إال                  
عن رأيه وبعد مشورته، وسار األمر أيضا على ما كان عليه مع عبد امللك بن حبيـب الـذي                   

ن خلف حيىي، وكذلك احلكم املستنصر اخلليفة العامل فقد بلغ من تقديره أليب عبيد اجليـربي أ               
أسكنه معه يف قصره الزهراء، وكذلك فعل ابن أيب عامر مع أيب العباس أمحد بن عبد اهللا بـن                   
ذكوان؛ إذ والّه القضاء وجعله من خاصته وحمله فوق الوزراء، وكـان أليب الوليـد البـاجي              
الصيت الذائع والقبول عند كثري من ملوك الطوائف، ومنهم والة ميورقة بعد أن غلب على ابن                

بالعلم والعلماء أن تفاخر     -عصر الباجي -، وكان من درجة اهتمام ملوك الطوائف        2يهاحزم ف 
بعضهم على بعض مبا عندهم من عامل، فقد ذكر املقري ذلك يف نقلـه لرسـالة أيب الوليـد                   

وملا ثار بعد انتشار هذا النظام ملوك الطوائف وتفرقوا يف البالد، كان يف            « :الشقندي، جاء فيها  
اع على النعم لفضالء العباد، إذ نفقوا سوق العلوم وتباروا يف املثوبة على املنثـور               تفرقهم اجتم 

العامل الفالين عند امللك الفالين، والشاعر الفـالين        : واملنظوم، فما كان أعظم مباهام إال قول      
أن التنافس كان واضحا بني ملوك      : ، ويذكر حممد عبد الوهاب خالف     3»خمتص بامللك الفالين  

 وكان من اهتمـام أيب    . 4ئف لالستئثار بفقهاء قرطبة وجذم ليشغلوا اخلطط املختلفة ا        الطوا

                                                
، 40صام أبو الوليد الباجي وآراؤه األصولية،       صاحل بوبشيش، اإلم  : وانظر. 442،  1/441املقري، نفح الطيب،    : انظر 1

  .2/183خالد الصمدي، مدرسة فقه احلديث بالغرب اإلسالمي، : وانظر. 41
  . 172، 171، 169، 168صحممد شرحبيلي، تطور املذهب املالكي يف الغرب اإلسالمي، : انظر 2
 .3/190املقري، نفح الطيب، : انظر 3
 .17صر الفقهاء يف األندلس، عبد احلميد بن صخرية، شع: انظر 4
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بالتعليم أن خصص أوقاتا يزور فيها املدارس وميتحن املدرسني          -زعيم قرطبة -احلزم بن جهور    
  .1وجيزل هلم العطاء

  اهتمام عموم اتمع األندلسي بالتعليم والتعلّم: ثانيا
ن العلم وشغفوا به شغفا كبريا وتعودوا على تعليم أبنائهم منـذ            لقد أحب األندلسيو  

وكان يتعذر أن يوجد فالح أندلسي ال يعرف القراءة والكتابة يف           «: نعومة أظافرهم، حىت قيل   
سـندت مهمـة    أوقد  . 2»حني كان ملوك أوروبا ال يقدرون أن يكتبوا أمساءهم يف توقيعام          

م يف الكتاب أو السقيفة، الذي كان يقوم بتعليم األطفال نظري        التعليم يف عصر الطوائف إىل املعلّ     
 نظري عمله يف املـساجد إلقامـة        أجر معني يأخذه من والد الطفل أو يتلقى أجره من احلكومة          

، فكان التعليم عموما    3ذان والصالة أو من األموال اليت ترصدها احلكومة من أموال األحباس          اآل
من اختار ألبنائه معلمني خاصني، وكان اتمع بضغطه يفرض نوعا          جمانيا تتكفل به الدولة، إال      

من إجبارية التعليم؛ إذ كان التجار وأصحاب احلرف والصناعات يرفضون العمـال األمـيني              
وقد كان من اهتمام عامة النـاس بـالعلوم أن يـتعلم            . 4وخيتارون من يعرف القراءة والكتابة    

أو بلوغ درجة العلماء، فقد حكـى ابـن بـشكوال    أحدهم حبا للعلم دون إرادته التخصص    
أنه كان يف سوق قرطبة باعة عنب وتني يستطيع الواحد منهم أن يقرأ مـن               «: صاحب الصلة 

، وقد شهد املستشرقون أنفسهم على      5»الذاكرة أمامك كتاب معاين القرآن أليب جعفر النحاس       
كان كل فرد يف األنـدلس      «: ياملستوى التعليمي الذي عم األندلسيني، فقال املستشرق دوز       

با املسيحية تتخبط يف دياجري اجلهالة إذا اسـتثنينا         ويعرف القراءة والكتابة على حني كانت أور      
بـا يف جهـل تـام وظـالم         ومنهم رجال الدين، وعلى العموم كان أفراد الطبقة الراقية بأور         

تعليم البنات شـائعا    كما أن التعليم باألندلس مل يقتصر فقط على الذكور بل كان            . 6»دامس

                                                
صالح الدين عبد العزيز شليب، القاضي أبو الوليد الباجي وأثره يف أصول الفقه، رسالة ماجستري، بإشراف عبد اهللا                  : انظر 1

 .15ص، 1988 مكتبة دار العلوم جبامعة القاهرة، سنة 264شحاتة، كلية دار العلوم جامعة القاهرة، رقم 
  .21صصخرية، شعر الفقهاء يف األندلس، عبد احلميد بن : انظر 2
 . 2/182خالد الصمدي، مدرسة فقه احلديث بالغرب اإلسالمي، : انظر 3
 .25صصالح الدين شليب، القاضي أبو الوليد الباجي وأثره يف أصول الفقه، : انظر 4
 .16صاملرجع نفسه، : انظر 5
 .17ص ،املرجع نفسه: انظر 6
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 .1عند األندلسيني، حىت صار بعضهن أستاذات يدرسن أمهات الكتب، كإشـراق الـسويداء            
وكان يعد اقتناء الكتب امتيازا يف اتمع األندلسي حىت عند العوام، قال املقري نقال عن علـي   

، وأشد النـاس    وهي أكثر بالد األندلس كتبا    «: بن سعيد وهو يروي ما قاله والده عن قرطبة        
اعتناء خبزائن الكتب، صار ذلك عندهم من آالت التعيني والرياسة، حىت إن الرئيس منهم الذي             

: ال تكون عنده معرفة حيتفل يف أن تكون يف بيته خزانة كتب، وينتخب فيها ليس إال ألن يقال                 
ـ     و خبـط  فالن عنده خزانة كتب، والكتاب الفالين ليس هو عند أحد غريه، والكتاب الذي ه

  .2»فالن قد حصله وظفر به
بالعلم والعلماء أثر بالغ يف تطور       -حكاما ومجهورا -فكان الهتمام اتمع األندلسي     

   .العلوم والفنون، أوجد مناخا مالئما ومساعدا الزدهار احلضارة األندلسية أيما ازدهار
  ازدهار العلوم يف األندلس: الفرع الثاين

ندلس وملوكها بـالعلوم واآلداب والفنـون وتـشجيعهم         لقد كان الهتمام أمراء األ    
ومساعدم للعلماء أثر عظيم يف ازدهار العلوم وتطورها يف األندلس، وكما ذكرنا من قبل، أنه            

اجتمع يف قرطبة علماء كثريون، ومكتبة ضخمة، وملك عامل، اجتمعوا يف وقت واحد، وهذا              «
  .3»األندلسيدل على مدى االزدهار العلمي الذي متتعت به 

فقد ازدهرت يف عهد احلكم بن هشام العلوم والصناعات والفنون، وبرز يف هذا اال              
علماء أجالء من أمثال عباس بن فرناس يف الفلسفة والكيمياء الصناعية واملوسيقى، وحيىي الغزال         

كما ازدهرت يف عهد ملوك الطوائف علوم الطـب واهلندسـة           . 4اجلياين يف الفلسفة والفلك   
الرياضيات، فقد برز الزرقايل القرطيب صاحب اجلداول الفلكية، وأبو القاسم أصبغ بن السمح             و

يف علم النجوم واهلندسة والطب، وأبو الوليد هشام الوقش يف اهلندسة، واملقتدر بن هود وولده               

                                                
 .17ص السابق،املرجع : انظر 1
 .1/462املقري، نفح الطيب، : انظر 2
  .212صالعبادي، يف تاريخ املغرب واألندلس، : انظر 3
حممد حممد أحيدر ولد ماديك املوريتاين، يف حتقيقه لكتاب الكايف يف فقه أهل املدينة املالكي البن عبد الرب، مكتبة                   : انظر 4

 .1/38م، 1980، 2الرياض احلديثة، الرياض، ط



  43    التعريف باإلمام أيب الوليد الباجي: فصل متهيدي 
  
 

 

املؤمتن يف الرياضيات والفلك، وأبو القاسم خلف بن عباس القـرطيب يف الطـب وغريهـم يف      
   1 خمتلفةجماالت

وإنه ملن العجيب أن تزدهر العلوم يف الوقت الذي اضطربت فيه األوضاع الـسياسية              
 حبثنا الباجي، العصر الذي كثرت فيه        موضوع خصوصا يف عصر ملوك الطوائف عصر صاحب      

       ما تردت األوضاع السياسية أياالحنطاط السياسي ال يعين   « ، ولكن الفنت وتشتت األندلس وترد
حنطاط الفكري، فقد كان الفكر يف غرناطة متوهجا بعبقريات نادرة لعلـها كانـت              دائما اال 

 قبلـة  ت، وكذلك األمر يف قرطبة اليت أصبح2»خالصة الثروة الفكرية يف األندلس طوال قرون 
 احلكـام   إلسهامورمبا يعود ذلك    . العلماء واألدباء، فالتقهقر السياسي مل يواكبه تقهقرا علميا       

رادم يف تثبيت دعائم ملكهم     ا كانوا عليه من مستوى علمي، وال      ة العلمية مب  أنفسهم يف النهض  
االهتمام بالعلم وجذب العلماء، وملكانة العلم والعلماء يف اتمع األندلـسي، وتكـوين             عرب  

الذهنية األندلسية وتربيتها أجياال بعد أجيال على تقدير العلم والعلماء، وحلرية القـضاء ودوره          
 احلركة العلمية، ولتنافس العلماء وحماولة كل منهم االنتصار لرأيه أو مذهبه، وغريها             يف ازدهار 

من العوامل اليت صانت احلركة العلمية املزدهرة من تأثرها بانعكاسات التقهقر السياسي الـذي        
  .3ساد بالد األندلس آنذاك 

  احلركة العلمية لفقهاء األندلس: الفرع الثالث
يف رحـالت الفقهـاء الكثيفـة إىل املـشرق           -كثر ما تتضح  أ-تتضح هذه احلركة    

خصوصا، ويف السمة املوسوعية اليت اتسم ا فقهاء األندلس، ويف شيوع املناظرات العلمية بني              
 يف تشكيل ثراء معريفّ متنوع أنتج دفعا قويا للحركة العلمية           أسهمالعلماء والفقهاء، كل ذلك     

فتضمن . ال بريقها يلمع يف أفق املعرفة اإلنسانية إىل حد اللحظة    يف األندلس حنو االزدهار، ال يز     
  : هذا الفرع ثالث نقاط

                                                
صالح الدين شليب، القاضي أبو الوليد الباجي وأثـره يف أصـول الفقـه،       : وانظر. 3/375نفح الطيب،   املقري،  : انظر 1
 .23ص

  .16صعبد احلميد بن صخرية، شعر الفقهاء يف األندلس، : انظر 2
  .16صصالح الدين شليب، القاضي أبو الوليد الباجي وأثره يف أصول الفقه، : انظر 3
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  رحالت الفقهاء العلمية إىل املشرق -1
 يف التطـور العلمـي      أسهمتإن تنقل طلبة العلم ورحالم، من العناصر املهمة اليت          

ندلسيني، وامتيازا ووساما   واالزدهار احلضاري يف األندلس، وكانت تقليدا محيدا متبعا عند األ         
يفتخر به الراحل، وقد أكثر طلبة العلم ألهل األندلس من رحلتهم إىل املـشرق حـىت تعـذّر       

فالرحلة ال بد منها يف طلـب العلـم         «: وال ضري يف ذلك، فقد قال ابن خلدون       . 1إحصاؤهم
  . 2».الكتساب الفوائد والكمال، بلقاء املشايخ ومباشرة الرجال

 األمهية أبو بكر بن العريب الذي وقف حتسرا على ما آل إليـه فقهـاء                وقد أكّد هذه  
ولوال أن اهللا   «: املالكية املتأخرون، واصفا ما أنقذهم اهللا به من علوم الراحلني إىل املشرق بقوله            

تعاىل من بطائفة تفرقت يف ديار العلم وجاءت بلباب منه كالقاضي أيب الوليـد البـاجي، وأيب     
، فرشوا من ماء العلم على هذه القلوب امليتة، وعطروا أنفاس األمة الزفرة، لكان              حممد األصيلي 

   3» ...الدين قد ذهب
ومل تكن احلالة املعيشية والوضع االجتماعي عائقا أمام أولئك يف العزم على الرحلـة              

ا مل  طلب العلم رغم كلفتها؛ فلم يكن املعسر ليثنيه عسر حاله عن مراد التحصيل العلمي، كم              ل
 عن الرحلة برفاهية عيشه، فالكل كان مهّه التحصيل العلمي يف رحلته إىل             يايكن امليسور مستغن  

حبيب، ومن  بن  من امليسورين الفقيه املالكي عبد امللك       : املشرق، ويذكر أنه كان من الراحلني     
حبثنا الباجي الذي استغرقت رحلتـه   موضوع  ابن وضاح، وصاحب     -وهم األغلب -املعسرين  

ومل يكن أحدهم يرحتل إىل املشرق عادة حىت جيمـع          . ىل املشرق لطلب العلم ثالثة عشر عاما      إ
وكان لتلك الرحالت إىل املشرق     . 4علوم بلده ويكون على درجة عالية من العلم وجودة الفهم         

دور يف تطور املذهب املالكي يف جماالت عدة، كاخلالف الفقهي وعلـم األصـول والكـالم                
   5ها من العلوم الشرعية رواية ودرايةواملناظرة وغري

                                                
، ومـا   191صحممد شرحبيلي، تطور املذهب املالكي يف الغرب اإلسالمي،         : وانظر. 2/5املقري، نفح الطيب،    : انظر 1

 .بعدها
 . 1/627ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون،  2
 .193صحممد شرحبيلي، تطور املذهب املالكي يف الغرب اإلسالمي، : انظر 3
 .199، 197، 196صاملرجع نفسه، : انظر 4
 .201ص ،املرجع نفسه: انظر 5
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وقد ذكر ابن خلدون عن فضل الرحلة يف فتح اآلفاق وتطوير العلوم، وهو يتحـدث               
فكثرت تآليفهم ومناظرام مع الشافعية، وحسنت مباحثهم يف اخلالفيات،         «: عن احلنفية، فقال  

باملغرب منها شيء قليـل     وجاؤوا منها بعلمٍ مستظرف وأنظارٍ غريبة، وهي بني أيدي الناس، و          
وقد افتخر ابن العريب ذه املنقبة      . 1»العريب وأبو الوليد الباجي يف رحلتهما     بن  نقله إليه القاضي    

ولعلّه يقصد  «،  2»كل من رحل مل يأت مبثل ما أتيت به من العلم إال الباجي            «: فقال عن نفسه  
رب بالتقصري يف جانبه، والذي لواله      علم اجلدل واملناظرة واألصول الذي عادة ما يتهم أهل املغ         

  .3 ».ملا كان للباجي أن يعيد االعتبار للمذهب بعد أن نكل ابن حزم بأهله
من بروز اجتهاده املقاصدي    سنحاول إثباته   ولعلّ يف رحلة الباجي إىل املشرق تربيرا ملا         

لطبيعي أن يتـأثر    يف تعليل وتقرير األحكام ويف االستدالل عليها وترجيح آراء مذهبه، إذ من ا            
 دون شـك يف     أسـهمت بالتنوع املعريف يف املشرق وأن يستفيد من علوم الكالم واجلدل اليت            

تكوين ذهنية غائية جعلته مضطلعا يف معاين األحكام واعتبار املقاصد أثناء مناقـشته ملختلـف               
  . املسائل الفقهية

  املوسوعية لدى فقهاء األندلس -2
    هم بالطابع املوسوعي، حيث مشلت فروعا متباينـة مـن         اتسمت ثقافت «قد برز أعالم

املعرفة مجعوا فيها بني حفظ القرآن الكرمي واألحاديث النبوية، وبني معرفة بالعربيـة وبـصر               
   .4»بالفتوى، واضطالع يف علوم الكالم والفرائض واحلساب واللغة واألدب

 للشعر والفلـسفة  العامل عباس بن فرناس جامعا  -يف عهد احلكم بن هشام    -فقد كان   
والكيمياء الصناعية واملوسيقى، وكان حيىي الغزال اجلياين جامعا للشعر والفلسفة وعلم الفلك،            

عبد ربه صاحب   بن  الشاعر الفقيه حممد بن عمر بن لبابة         -يف عهد عبد الرمحن الناصر    -وكان  
 عبد الرمحن بـن  القاضي -يف عهد املنصور-العقد الفريد، جامعا للنحو والشعر والفقه، وكان    

                                                
  .1/479لدون، تاريخ ابن خلدون، ابن خ 1
 .2/29املقري، نفح الطيب، : انظر 2
 .201صحممد شرحبيلي، تطور املذهب املالكي يف الغرب اإلسالمي، : انظر 3
 .22صعبد احلميد بن صخرية، شعر الفقهاء يف األندلس، : انظر 4
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وكان من أعالم الفقهـاء يف القـرن        . 1السري واألخبار  و فطيس جامعا لعلوم احلديث والقرآن    
ابن حزم القرطيب الذي ألف يف خمتلف نواحي الفكر البـشري مـن الفقـه    «اخلامس اهلجري   

إىل التاريخ واألدب والـشعر واخلطابـة       ... واحلديث، واألصول إىل املنطق والفلسفة والكالم     
أبو الوليد سليمان بن خلف التجييب كـان  : ومن أكرب أعالم املالكية يف هذا القرن  ...واألنساب

معاصرا البن حزم، عال شأنه ذكرا بسبب مساجالته وجمادالته مـع ابـن حـزم، وبـسبب                 
ومن أشهر احملدثني يف هذا العصر الفقيه املالكي األندلسي الكبري ابن عبد الرب يوسف              ...مؤلفاته
، فقد كان الباجي جامعا لعلوم الفقـه واألصـول والكـالم            2» ...له مؤلفات جليلة  ...النمر

واحلديث والتفسري واألدب، وال شك أن هذه املوسوعية قد أهلته لالجتهاد عموما، والعتبـار              
  . املقاصد يف األحكام خصوصا

  شيوع املناظرات العلمية بني فقهاء األندلس -3
التنافس الشديد بني أمـراء     «ر يف عقد املناظرات هو       واملباش لقد كان السبب الرئيس   

فما تفوق أحد املتناظرين    ...الطوائف يف تقريب العلماء واحتضان الشعراء واألدباء يف قصورهم        
،كما كانت هناك عوامل ساعدت على شيوع املناظرات خـصوصا يف           3».إال من تفوق األمري   

تطورها، وثبوت صفة التـسامح الـديين       بروز حركة االجتهاد و   : القرن اخلامس اهلجري منها   
والتعايش لدى األندلسيني مع اآلخر املخالف اليت مهدت حلوار امللل األخرى، وغريهـا مـن               

 والثاين ،وقد ذكر املصطفى الوضيفي عاملني أساسيني لشيوع املناظرات؛ األول داخلي     . العوامل
ثقايف، فذكر يف العامل السياسي ما      أما الداخلي فيتمثل يف العامل السياسي والعامل ال       . 4خارجي

                                                
 البن عبد الرب، مكتبة الرياض احلديثة، الرياض،        حممد حممد أحيدر ولد ماديك املوريتاين، يف حتقيقه لكتاب الكايف         : انظر 1
  ، وما بعدها1/38م، 1980، 2ط
 .23، 22صعبد احلميد بن صخرية، شعر الفقهاء يف األندلس، : انظر 2
 .41صاحل بوبشيش، اإلمام أبو الوليد الباجي وآراؤه األصولية، ص: انظر 3
سالمي، دراسة يف التناظر بني ابن حزم والباجي، وزارة األوقاف         املصطفى الوضيفي، املناظرة يف أصول التشريع اإل      : انظر 4

 .، وما بعدها16ص. م1998والشؤون اإلسالمية، اململكة املغربة، ط سنة
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ب العلماء، مما نشط احلركة العلمية بإقامة امللـوك         لسبق ذكره من تنافس ملوك الطوائف يف ج       
  :1للمناظرات لنصرة آرائهم ومذاهبهم، مث ضرب لذلك أمثلة منها

  جلسة أمحد بن هود لسماع مناظرة املؤمتن والباجي حول موضوع فلسفي  -
   ملناظرة ابن حزم للباجي ه439رقة ابن رشيق سنة جلسة وايل ميو -
  جلسة السلطان حممد ملناظرة بقي بن خملد للفقهاء -
  .جلسة املعتصم باهللا ملناظرة الفقهاء حول التفسري واحلديث -

وذكر يف العامل الثقايف أنه يتمثل يف التيارات الفكرية والدينية اليت عرفتها األندلس يف              
، كاليهود والنصارى، والفالسفة وعلماء الكـالم والفـرق الـسياسية           القرن اخلامس اهلجري  

وكـان  . 2فكان البن حزم مناظرات مع اليهود، ومناظرات مع املـسيحيني     . واختالف الفقهاء 
والبن الطالع مناظرة لنصراين بقرطبـة،       للباجي مناظرة يف رده على كتاب الراهب املسيحي       

بني ابن حزم وفقهاء املالكية، مث بني ابـن          وعيتهاوكانت هناك مناظرات حول الفلسفة ومشر     
  .3حزم والباجي خاصة، وأيضا بني الباجي وابن هود حول الفلسفة

وأما العامل اخلارجي، فيتجلّى يف اتصال احلضارة األندلسية باملشرق، عـن طريـق             
طريق الكتب الكثرية اليت دخلت األندلس، وعن طريق رحلة الفقهاء النشطة إىل املشرق، وعن              

 يف تواجد الثقافة املشرقية من علوم وآداب وفلسفة أسهمالوافدين على األندلس من املشرق، مما      
وجدل وكالم وغريها، وقد كان املشرق العباسي غنيا مبختلف الثقافات واملـذاهب الفقهيـة              

 ، وقد استفاد الباجي   4»وكان ولع األندلسيني بكل ما هو شرقي عجيبا       «والكالمية والفلسفية،   
املالكي عند رحلته إىل املشرق من جهابذة فن املناظرة واجلدل كأيب الطيب الطربي واإلمام أيب               

                                                
عبد ايد تركي، مناظرات يف أصول الشريعة اإلسالمية بـني ابـن جـزم              : وانظر. 29،  25ص،  السابقاملرجع  : انظر 1

  .62صم، 1994، 2ر شاهني، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، طوالباجي، ترمجة وحتقيق عبد الصبو
، 22، 21صاملصطفى الوضيفي، املناظرة يف أصول التشريع اإلسالمي، دراسة يف التناظر بني ابن حزم والبـاجي،         : انظر 2

23.  
  .25صاملرجع نفسه، : انظر 3
 .110، 109صاحلميدي، جذوة املقتبس،  4
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، مما ساعده على خوض غمـار املنـاظرات،         1إسحاق الشريازي واإلمام الصريمي، والدامغاين    
  .وهيأه لالجتهاد املقاصدي

، كان يدور حـول     ويف احلقيقة فإن أهم حمور تناولته املناظرات بني الباجي وابن حزم          
، واليت بينت االجتاه الغائي للباجي ما يفسر ميولـه          2جدلية احلرفية والغائية يف استنباط األحكام     

  .إىل االجتهاد املقاصدي يف تقريره وتعليله لألحكام
كما جرت مناظرات أخرى يف غري ااالت الفقهية،كمناظرة أيب الوليد بـن رشـد              

  3بيب حول األفضلية يف العلم بني قرطبة وإشبيليةالفيلسوف أليب بكر بن زهر الط
فبالرغم من كون األوضاع السياسية يف فترة ملوك الطوائف فترة مـضطربة متدنيـة              
بائسة، إال أن احلركة العلمية كانت ثرية نشطة على أوجها، أمنت مناخا علميا مزدهرا كان له                

عطاء، وكان له أثر يف متوقع الباجي املوقع        أثر يف حياة الباجي العلمية اليت كان ملؤها اجلهد وال         
  .املرموق واملقدر يف اتمع األندلسي حكاما وحمكومني، علماء ومتعلمني

   اإلمام الباجي، نشأته ووفاته:املبحث الثاين

يف : يف اسم البـاجي ونـسبه، والثـاين   : نتناول هذا املبحث يف أربعة مطالب؛ األول 
  .يف وفاته: رابعمولده، والثالث حول نشأته، وال

  امسه ونسبه: األول املطلب
  .يتضمن هذا املطلب كما هو واضح فرعني؛ األول يف اسم الباجي، والثاين يف نسبه

   امسـه:الفرع األول
 جيــيب التميمـي    ليدهو أبو الووب بـن وارث التد بن أيعلف بن سسليمان بن خ 

احلافظ الفقيه األصويل املـتكلم املفـسر        ،الكيالبطَلْيوسي الباجي القُرطيب الذهيب األندلسي امل     

                                                
، ومـا   33صرة يف أصول التشريع اإلسالمي، دراسة يف التناظر بني ابن حزم والباجي،             املصطفى الوضيفي، املناظ  : انظر 1

 .، وما بعدها78صعبد ايد تركي، مناظرات يف أصول الشريعة اإلسالمية بني ابن جزم والباجي، : وانظر .بعدها
  .83ص، عبد ايد تركي، مناظرات يف أصول الشريعة اإلسالمية بني ابن جزم والباجي: انظر 2
  . 1/155املقري، نفح الطيب، : انظر 3
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وقد وجدت يف إحدى خمطوطات كتبه مذكورا فيها اسم         . 1صاحب التصانيف  األديب الشاعر 
، كما ورد ذلك أيضا يف تـذكرة احلفـاظ          2بن سعد ابن سعيد خبط واضح بدل      اجده األول   

، وهـو  5رك أنه ابن سعدون، بينما ورد يف ترتيب املدا   4، ويف طبقات احلفاظ للسيوطي    3للذهيب
 وهو شاذ أيضا، إال أن اسم جـده األول األكثـر   6شاذ، وكذلك ذكر ابن األثري أنه بن أسعد    

                                                
ابن فرحون، الديباج املذهب يف معرفة أعيان علماء املذهب، حتقيق مأمون بن حمـي الـدين اجلنـان، دار            : انظر ترمجته  1

ابن األثري، اللبـاب يف     : وانظر. 2/347 ،عياض، ترتيب املدارك  : وانظر. 197، ص 1996،  1الكتب العلمية، بريوت، ط   
الكتيب، فوات الوفيات، حتقيق علي حممد بن يعوض اهللا، وعـادل           : وانظر. 1/103ب األنساب، دار صادر، بريوت،      ذي

. 2/408ابن خلكان، وفيات األعيـان،   : وانظر. 1/450م،  2000،  1أمحد عبد املوجود، دار الكتب العلمية، بريوت، ط       
ياقوت احلمـوي،   : وانظر.76،  2/67ري، نفح الطيب،    املق: وانظر. 22/224ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق،      : وانظر

ابن كثري، البدايـة    : وانظر. 3/1387،  1993،  1معجم األدباء، حتقيق إحسان عباس، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، ط         
الـذهيب، سـري أعـالم    : وانظر. 12/150م، 1988، 1والنهاية، حتقيق علي شريي، دار إحياء التراث العريب، بريوت، ط 

. 3/246م،  1998،  1وكتاب تذكرة احلفاظ، حتقيق، زكريا عمريات، دار الكتب العلمية، بريوت، ط          . 18/535،  النبالء
وطبقـات  . 52ص، ه1396، 1السيوطي، طبقات املفسرين، حتقيق علي حممد عمر، مكتبة وهبـة، القـاهرة، ط           : وانظر

، طبقات املفسرين، حتقيق عبد السالم عبد       الداودي: وانظر. 439ص،  ه1403،  1احلفاظ، دار الكتب العلمية، بريوت، ط     
عمر كحالـة،   : وانظر. 3/125الزركلي، األعالم،   : وانظر. 145صم،  2002،  1املعني، دار الكتب العلمية، بريوت، ط     

  .4/261، )ط.د(معجم املؤلفني، دار إحياء التراث العريب، بريوت، 
الرحيم، وصلي اهللا على سيدنا حممد وآله، كتاب فيه قواعـد          بسم اهللا الرمحن    : " جاء يف خمطوط قواعد اإلسالم للباجي      2

اإلسالم ومراد الدين وما جيب معرفته يف علم الدين تأليف أيب الوليد بن سعيد بن أيوب الباجي رمحه اهللا تعـاىل ورضـي              
ـ "، بينما اقتصرت بعض كتبه املخطوطة األخرى يف بداية الصفحة على ذكر       ."عنه " ف البـاجي أيب الوليد سليمان بن خل

، اخلزانـة   4574انظر خمطوط قواعد اإلسالم، رقم      ". أيب الوليد الباجي، أو الباجي فقط     "فقط، وأخرى مل تزد على كتابة       
، مكتبـة   144، ميكروفيلم رقم    538خمطوطة جواب على رسالة الراهب، رقم       : وانظر. احلسنية، الرباط، اململكة املغربية   

، 445، ميكـروفيلم رقـم      1514خمطوط كتاب احلدود، رقم     : وانظر. ال، أسبانيا األسكندرية، مصدرها، دير اإلسكوري   
، 1107خمطـوط اإلشـارة، رقـم       : وانظر. ه631تاريخ النسخ   .مكتبة األسكندرية، مصدره، دير اإلسكوريال، أسبانيا     

، 732باجي، رقـم    وانظر خمطوطة وصية ال   . ، مكتبة األسكندرية، مصدره، دير اإلسكوريال، أسبانيا      305ميكروفيلم رقم   
  .ه749تاريخ النسخ . ، مكتبة األسكندرية، مصدرها، دير اإلسكوريال، أسبانيا202ميكروفيلم رقم 

الـذهيب، سـري أعـالم    : بينما ذكره الذهيب يف كتاب آخر، أنه بن سعد، انظر   . 3/246الذهيب، تذكرة احلفاظ،    : انظر 3
 . 18/536النبالء، 

السيوطي، طبقات  : انظر. بينما ذكر السيوطي يف كتاب آخر، أنه بن سعد        . 439ص السيوطي، طبقات احلفاظ،  : انظر 4
  .52صاملفسرين، 

  .2/347 ،عياض، ترتيب املدارك: ذكره القاضي عياض يف الطبقة العاشرة لفقهاء املالكية، انظر 5
  . 1/103ابن األثري، اللباب، : انظر 6
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تداوال يف كتب التراجم هو سعد، وحىت الذهيب والسيوطي اعتمدا يف موضع من موضعني اسم               
البـاجي  من ذكر    -يف إحدى املخطوطات  -ابن سعد يف ترمجتهما للباجي، بل ما وقفت عليه          

جدنا سعد مث كان بنو     «:، حيث قال هلما   "سعد"نفسه ألجداده يف وصيته البنيه يؤكد أنّ جده         
يرجح أنّ اسم جده األول سـعد ولـيس    لذلك. 1»سعد سليمان وخلف وعبد الرمحن وأمحد     

إال أن ذاك الشذوذ يف ذكر اسم جده األول مل ولـن حيـدث أي خلـل أو                  . 2سعيد أو غريه  
 ضبط شخصية الباجي وحتديدها ودراستها وحتليلها ومتييزها عـن غريهـا مـن              اضطراب يف 

كجزئي حقيقي كما   -الشخصيات اليت عرفت بالباجي؛ ذلك أنه ال توجد إال شخصية واحدة            
تعرف بأيب الوليد سليمان بن خلف الباجي، اليت حتدثت عنها خمتلف التـراجم              -يقول املناطقة 

فالكل متفق على أنّ امسه سليمان، وكنيته       . ات وأساليب متقاربة  مبزايا وأحداث واحدة، وبكيفي   
  .ويعرف بالقاضي أيب الوليد الباجي - له يسمى الوليدرغم عدم ثبوت ابنٍ-أبو الوليد 

   نسبـه:الفرع الثاين
إىل قبيلة تجيب، وهـي قبيلـة        -كما ذكرنا يف امسه   -هو عريب األصول، يعود نسبه      

كـانوا  " جتيـب "ربة بطن من بطون كنده، عرفوا باسم جـدم          عربية أصيلة من العرب العا    
وقد ذكرنا سابقا عند تعرضنا إىل الوضع االجتماعي يف        . 3يسكنون حبضرموت يف عهد اهلمداين    

األندلس أن العرب الذين استوطنوا األندلس منهم العدنانيون، ومنـهم القحطـانيون الـذين              
س باليمنية وكانوا يف األولني ممن دخل بالد األندلس         يشكلون األغلبية، والذين عرفوا يف األندل     

إبان الفتح، وكانوا يدعون بالبلديني؛ أي العرب الذين قاموا بالفتح واسـتقروا يف األنـدلس،               
ومن كهالن مـن    . وذكرنا أنّ أنساب اليمنية يعود إىل جذمني، كهالن بن سبأ، ومحري بن سبأ            

        جيب ينتسب صاحب      4جيبينسب إىل كنده، اليت منها من ينسب إىل تحبثنا موضوع  ، وإىل ت
وقد كثـر نـسل التجيـبني،       .  الوليد الباجي، فهو عريب ميين كهالين كندي جتييب        اإلمام أبو 

                                                
. ، مكتبة األسكندرية، مصدرها، دير اإلسكوريال، أسبانيا      202 رقم   ، ميكروفيلم 732انظر خمطوطة وصية الباجي، رقم       1

  .وقد كتب فيها اسم سعد مشكوال بسكون العني. 11السطر. 2الورقة . ه749تاريخ النسخ 
  .53صصاحل بوبشيش، اإلمام أبو الوليد الباجي وآراؤه األصولية، : انظر 2
 .1/116م، 1968، 2لماليني، بريوت، طعمر كحالة، معجم قبائل العرب، دار العلم ل: انظر 3
 .، وما بعدها1/290املقري، نفح الطيب، : انظر 4
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وأصبحت هلم بيوتات يف بطليوس، وسرقسطة، واملرية، وقلعة أيوب وغريها، وكـان منـهم              
  .1األمراء والوجهاء والعلماء

، مدينة  "BEJA" األندلس، 2باجي، فنسبة إىل باجة   حبثنا بال موضوع  أما تسمية صاحب    
، اليت تقع اليوم جنوب الربتغال، إىل اجلنوب الشرقي من لشبونة على بعد        3قدمية بغرب األندلس  

، وقد نسب إليها الباجي قبل انتقاله إىل قرطبة وقد كان والدا الباجي يسكنان              4 كلم منها  140
  ".ببين ثروان " يف قرية تابعة لباجة تعرف 

وأما التميمي، فنسبة إىل بين متيم، قبائل عربية كثرية، وأمـا البطليوسـي نـسبة إىل                
، وهي مدينة أندلسية، تقع اليوم يف اجلنوب الغريب من أسـبانيا مـع            "BADAJOS" بطليوس

  .احلدود الشرقية للربتغال
يب فنسبة إىل   وأما الذه . والقرطيب نسبة إىل قرطبة اليت استقر فيها أهله بعد جميئهم إليها          

مهنة ضرب ورق الذهب للغزل اليت كان ميتهنها الباجي مع التدريس بعد عودته مـن رحلتـه        
  5ه439املشرقية إىل األندلس سنة 

  تاريخ ومكان مولد اإلمام الباجي: الثاين املطلب
 سـنة   إن الذي عليه مجهور املترمجني أن الباجي ولد يوم الثالثاء منتصف ذي القعدة            

 عاصمة بين األفطس يف عهد ملوك الطوائف، ومن املترمجني من شذ يف             نة بطليوس ، مبدي 1ه403
                                                

 .33صصالح الدين شليب، القاضي أبو الوليد الباجي وأثره يف أصول الفقه، : انظر: انظر 1
رب الفيـوم،   باجة بتونس، وباجة بأصفهان، وباجة مبصر بق      : يعرف العديد من األماكن بباجة غري باجة األندلس، منها         2

وقد أعزى صالح الدين شليب تعدد هذا االسم يف مـواطن خمتلفـة إىل زمـن                . وباجة بالصني مدينة على ضفة ر الصني      
الفتوحات القدمية لبالد الرومان، اليت كانت تفتح صلحا، وكان معىن باجة هو الصلح يف لغة العجم، فسميت باسم نـوع             

ابن األثري، اللباب،   : انظر. فقد قيل أن باجة تعين بالرومانية القدمية البقرة احللوب        الفتح، لكن هذا حيتاج إىل حتقيق ونظر،        
صالح الدين  : وانظر.314،  1/164م،  1996،  1ياقوت احلموي، معجم البلدان، دار صادر، بريوت، ط       : وانظر. 1/103

  . 35صشليب، القاضي أبو الوليد الباجي وأثره يف أصول الفقه، 
وهايل، بنية الفكر األصويل لدى الباجي، حبث دبلوم الدراسات العليا يف الشريعة اإلسـالمية، جامعـة                العريب الب : انظر 3

  .16ص.م1999-1998القرويني كلية الشريعة، آيت ملول، أكادير، املغرب، املوسم اجلامعي، 
ت األعيان وأنباء أبناء     حتقيق إحسان عباس لكتاب وفيا     :وانظر. 3/1387ياقوت احلموي، معجم األدباء، هامش      : انظر 4

  .2/409، هامش الزمان، البن خلكان
  .2/76املقري، نفح الطيب، : انظر. 2/349عياض، ترتيب املدارك، : وانظر. 198صابن فرحون، الديباج، : انظر 5
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، 3، ومنهم من شذ فذكر أن شهر ميالده ذو احلجـة          2ه404ذكر سنة ميالده؛ فذكر أا سنة       
لكن ما يؤكد تاريخ ميالده الذي عليه اجلمهور، هو ما ذكره تلميذ الباجي أبو علي الغـساين                 

، وكذلك ما   4»ليد يقول مولدي يف ذي القعدة سنة ثالث وأربعمائة        مسعت أبا الو  « :حيث قال 
ذكره ابن بشكوال من أن القاضي حممد بن أيب اخلري كتب خبط يده أنّ شيخه الباجي ولد يوم                  

، وكذلك مـا ذكـره      5الثالثاء يف النصف من ذي القعدة سنة ثالث وأربعمائة مبدينة بطليوس          
أى تاريخ والدة شيخه الباجي خبط أمه، وكانت فقيهـة،          تلميذه ابن غزلون األموي، من أنه ر      

فبحسب القرائن واألدلة اليت شهد ا معاصروه، وحبسب ما هو عليه مجهور    . 6ه403فكان سنة   
، وحبسب حتويل التاريخ اهلجري إىل   ه403املترمجني، فإن مولد الباجي كان منتصف ذي القعدة         

، فإن كان يوم الثالثاء كما ذكر بعض        7م1013اي   م 28امليالدي، فقد كان مولده يوم اخلميس       
م، باعتبار أن املنتصف من ذي القعدة ال يقصد به ذات اليوم،            1013 ماي   26معاصريه، فيكون   

 وهذا الذي أرجحه، لوجود قرينة حتديد يوم        ،15،  14،  13وإمنا يقصد به أيام املنتصف منه أي        
  .والدته بالثالثاء

؛ األول بباجة، والثاين ببطليوس، والثالث     8 فيها ثالثة أقوال   أما مكان والدته، فقد ذُكر    
بقرطبة؛ فذكر مجهور املؤرخني والدارسني أنه ولد بباجة بعد انتقال أسرته من بطليوس وقبـل               

                                                                                                                                              
ابن خلكـان، وفيـات األعيـان،       : وانظر. 2/76املقري، نفح الطيب،    : انظر. 2/351عياض، ترتيب املدارك،    : انظر 1
  . 53صالسيوطي، طبقات املفسرين، : وانظر. 2/409
إال أن ابن عساكر سرعان ما يذكر       . نقل ابن عساكر أن ابن غزلون سأل الباجي عن مولده فقال ولدت أربع وأربعمائة              2

 . 22/226ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، : انظر. غري هذا التاريخ
  .18/544الذهيب، سري أعالم النبالء، : ف ملا عليه املصادر األصلية، انظرذكر الذهيب، أنّ مولده يف ذي احلجة، وهو خمال 3
 .2/351عياض، ترتيب املدارك، : انظر 4
 .36صصالح الدين شليب، القاضي أبو الوليد الباجي وأثره يف أصول الفقه، : انظر 5
  . 22/226ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، : انظر 6
ــاريخ  7 ــل الت ــة حتوي ــق عملي ــن طري ــع  ع ــل موق ــت مث ــع األنترني ــر مواق ــيالدي، انظ ــري إىل امل  اهلج
)www.sandroses.com( و موقع)www.islamicfinder.org (وغريمها.  
 .57صصاحل بوبشيش، اإلمام أبو الوليد الباجي وآراؤه األصولية، : انظر 8

http://www.sandroses.com
http://www.islamicfinder.org
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، وذكر تلميذه ابن أيب اخلري أنه ولد ببطليوس مث انتقل مع أسرته إىل باجـة                1انتقاهلم إىل قرطبة  
ابن بشكوال أنه ولد بقرطبة بعد انتقال أجداده من بطليوس إىل باجة مث  ومنها إىل قرطبة، وذكر     

وما شذ به ابن بشكوال مستبعد، ملا أقره تلميذ الباجي من والدتـه يف              . 2استقرارهم يف قرطبة  
بطليوس، وهو ما ذكره أيضا ابن بشكوان مناقضا به رأيه، كما أنّ فيما ذكره جل املترمجني من        

، يـوحي أن    3س مث انتقل أجداده إىل باجة األندلس مث استقروا يف قرطبـة           أنّ أصله من بطليو   
ميالده كان يف باجة بعد انتقال أجداده وقبل استقرار أسرته، يضاف إىل ذلك ما ذكـره ابـن       

هو من باجة غرب األندلس من قرية تعرف ببين ثروان رحل وأبـواه        «: بشكوال نفسه يف قوله   
ومما . ، ما يشري إىل ميالده يف قرية بين ثروان التابعة لباجة         4»ذكورة  منها، وبقية قرابته بالقرية امل    

سبق يستبعد احتمال والدته بقرطبة ملا ذكرناه من شهادة بعض معاصريه، وعدم قول مجهـور               
ويضاف إىل ذلك كلّه ما توصل إليه بعض من حقق يف مكان ميالده، أنـه                .املترمجني له بذلك  

قيقة ال أرى تناقضا يف القول بوالدته ببطليوس أو بباجة؛ ذلك أن            ويف احل . 5كان باجة األندلس  
، أي عاصمة بين األفطس يف بداية عهد ملوك         6باجة كانت تابعة لبطليوس عاصمة تلك الناحية      

الطوائف، فال ضري يف أن ينسب إىل بطليوس من كان باجي املولد ذلك الوقت، متاما كما رأينا                
يالده إىل باجة رغم ميالده الفعلي يف قرية تابعة هلا وهي قرية بـين  قبل قليل أن الباجي ينسب م    

  . الباجي ولد بقرية بين ثروان بباجة التابعة لبطليوسنّإ :وعليه ميكننا القول. ثروان
  نشأة اإلمام الباجي:  الثالثاملطلب

  :، فيكون املطلب يف فرعنيفيه نشأته االجتماعية والعلميةونتناول 
                                                

. 2/76ملقري، نفح الطيـب،     ا: وانظر. 197صابن فرحون، الديباج،    : وانظر. 2/347عياض، ترتيب املدارك،    : انظر 1
الذهيب، سـري أعـالم النـبالء،       : انظر. 1/103ابن األثري، اللباب،    : انظر. 145صالداودي، طبقات املفسرين،    : وانظر

  .3/1387ياقوت احلموي، معجم األدباء، : وانظر. 3/246الذهيب، تذكرة احلفاظ، : وانظر. 18/536
  .58، 57صباجي وآراؤه األصولية، صاحل بوبشيش، اإلمام أبو الوليد ال: انظر 2
والذهيب، يف سـري أعـالم النـبالء،    . 2/347عياض، يف ترتيب املدارك،  و.197صكما ذكر ابن فرحون يف الديباج،      3

  وغريهم. 18/536
  .59صصاحل بوبشيش، اإلمام أبو الوليد الباجي وآراؤه األصولية، : انظر 4
 .59صاملرجع نفسه، : انظر 5
بـن عبـاد وضـمها إىل مملكـة إشـبيلية سـنة            اعة البن األفطس صاحب مملكة بطليوس، مث هامجها         كانت باجة تاب   6

  .انظر ما ذكرناه بالتفصيل يف فترة ملوك الطوائف عند تعرضنا للوضع السياسي.  م1030/ه421
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  نشأة االجتماعيةال: الفرع األول
  أسرته  -1

، فأبوه معروف   1لقد تفتحت عينا أيب الوليد الباجي يف بيت تدين وتقوى وعلم ونباهة           
أمه كانت مع عفتها وصالحها، فقيهة بنت فقيه وأخـت فقيـه             بالتقوى والصالح، وكذلك  

        رف إخوته بالصالح والعفاف واجلهاد؛ فكان واحدمنهم صـاحب الـصالة      اأديب، كما ع 
، فال عجب إذن أن تنـتج       2سرقسطة، وكان آخر جماهدا من أدل الناس ببالد العدو يف الغزو          ب

أسرة ذاك مناخها، جنما ساطعا المعا فقيها أصوليا متكلما أديبا شاعرا متدينا كاإلمام أيب الوليد               
  .الباجي

هو خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجييب، وصفه ابنه سليمان بالصالح             : ووالده
وكان أوفر الصالح والتدين والتـورع والتعبـد يف         « :قوى والزهد، فقال يف وصيته البنيه     والت

جدكم خلف؛ كان مع جاهه وحاله واتساع دنياه، منقبضا عنها متقلّال منها، مث أقبـل علـى                 
 التجارة، إال أنّ ذلك مل مينعه       وكان عمله الرئيس  . 3»العبادة واالعتكاف إىل أن تويف رمحه اهللا      

ضور جمالس العلم واملواظبة عليها، فكان جيلس يف حلقة ابن مشاخ وكان معجبا بأسلوبه،              من ح 
حىت متىن أن يكون له ولد مثله، ووجود مثل هذا اإلحساس يربر ما وصل إليه ابنه الباجي مـن               

وبتوجيه من ابن مشاخ الزم خلف أبا بكر القربي سنة بقرطبة، فأعجب به وزوجه               علم وقدر، 
  4الباجيابنته أم 

هي بنت أيب بكر حممد بن موهب القربي التجـييب القـرطيب املـشهور              ف: أما والدته 
-منه العلم الوفري، وكذلك من أخيهـا         -أم الباجي -، وقد نالت ابنته     5باحلصار، العامل الفقيه  

                                                
  .2/351عياض، ترتيب املدارك، : انظر 1
  . 22/227ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، : انظر 2
. ، مكتبة األسكندرية، مصدرها، دير اإلسكوريال، أسبانيا      202، ميكروفيلم رقم    732طوطة وصية الباجي، رقم     انظر خم  3

  .12السطر. 2الورقة . ه749تاريخ النسخ 
  . 227، 22/226ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، : انظر 4
اجي ألمه، أخذ العلم ببلـده مث رحـل إىل          هو أبوبكر حممد بن موهب القربي التجييب املعروف باحلصار، جد اإلمام الب            5

املشرق وأخذ فيه علم املعاين والكالم واجلدل، وتعرض لالضطهاد بسبب أفكاره الغريبة عن األندلـسيني، حيـث نفـاه                   
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أحد شيوخ الباجي، فكانت بـذلك      ) ه456ت(عبد الواحد بن حممد أيب شاكر      -خال الباجي 
  .1فقيهة

فللباجي أربعة إخوة؛ علي وعمر وحممد وإبراهيم، عرفوا بالصالح واجلهاد          : وتهأما إخ 
عماكما : مث كان بنو خلف « :والنبل، كما ذكر الباجي ذلك عنهم يف وصيته البنيه، حيث قال          

             اكما حممد وإبراهيم، فلم يكن يف أعمامكما إال مـشهوراعلي وعمر، وأبوكما سليمان، وعم 
  .2»ح والعفافباحلج واجلهاد والصال

 له ثالثة منهم يف حياته، ابنان ماتا وهو         تويففقد كان للباجي مخسة أبناء،      : وأما أبناؤه 
  :3باملشرق، فتأمل لذلك ورثامها يف قصيدة طويلة منها قوله

  رعى اهللا قربين استكانا ببلدة
  لئـن غيـبا عـن ناظـري تبوءا
  يقـر لعيـين أن أزور ربـامها

  كنيها لعلـينوأبـكي وأُبـكي سا
  

  مها اسكناها يف السـواد من القلب  
  فؤادي لقـد زاد التباعـد يف القرب
  وألصق مكـنون الترائـب بالتـرب
  سأجند من صحب وأمطر من سحب

  

، 4»كان نبيال ذكيا مرجوا« :هو حممد، وكنيته أبو احلسن، قال عنه عياض  فأما الثالث   
  :5 لوفاته أثر بالغ يف نفس أبيه، حىت رثاه بقوله، وكانه472 يف حياة أبيه بسرقسطة سنة تويف

  أحممد إن كنت بعـدك صابرا
ـلك بالنـيب حممدقب زِئتور  

  

  ـما بـه ال يسلَمالسليم ل رصب  
هـى لـدي وأعظمه أدؤولَرز  

  

 

                                                                                                                                              
شرح رسالة شـيخه ابـن أيب   : له تآليف منها. ه406 بقرطبة سنة تويفاملنصور إىل مراكش، وبعد عودته الزم بيته إىل أن   

  . 366صابن فرحون، الديباج، : وانظر. 112صالضيب، بغية امللتمس، : انظر. واينزيد القري
ابن عساكر، تـاريخ مدينـة      : ، وانظر 289صالضيب، بغية امللتمس،    : وانظر. 150صاحلميدي، جذوة املقتبس،    : انظر 1

  . 22/226دمشق، 
  .17، 16، 15السطر. 2خمطوطة وصية الباجي، الورقة : انظر 2
ياقوت احلموي، معجم األدبـاء،     : وانظر. 2/75املقري، نفح الطيب،    : وانظر. 2/351، ترتيب املدارك،    عياض: انظر 3
3/1389.  
  .2/351عياض، ترتيب املدارك ،  4
  . 2/75املقري، نفح الطيب، : انظر 5
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  :إىل أن يقول
  فلئن جزِعت فإنّ ربي عاذر

  

  فإنّ صربي أكرم تربولئن ص  
  

،أحـد  1 بقي من أبنائه حيا يف حياته؛ بنت زوجها احملدث الفقيه أبا العبـاس             وأما من 
تالمذته، وابن امسه أمحد وكنيته أبو القاسم، تتلمذ على أبيه، وروى عنه رواياته وكتبه، وهـو                
من صلّى على أبيه يوم وفاته، وخلف أباه يف حلقته، وأخذ عنه بعض أصحاب أبيه بعده، وقد                 

 جبدة بعد احلـج     تويف أبيه، وله رحلة إىل املشرق؛ بغداد واحلجاز واليمن، و         سكن سرقسطة مع  
من أفهم النـاس    « :، قال عنه ابن بشكوال    2، وكان زاهدا عاملا فقيها أصوليا متكلما      ه493سنة  

معيـار النظـر، والعقيـدة يف       : ، ومنها 3»وأعلمهم، وله تواليف حسان تدل على حذقه ونبله       
لنظر يف األصول، والربهان على أن أول الواجبات اإلميان، كمـا لـه   املذاهب السديدة، وسر ا  

  .4نظم وأدب، وقد مجع شعر أبيه
وعموما فإن أسرة الباجي كانت أسرة صالح وعفة وتدين وعلم، وحسبنا ما ذكـره              

؛ فوالد صاحل   5»إخوة جلّة نبالء، وبيته بيت علم ونباهة      «: عياض يف وصفه لتلك األسرة، فقال     
ن حمب للعلم والعلماء، وأم فقيهة، وخالٌ عامل، وإخوةٌ صاحلون جماهـدون، كفيـل       زاهد متدي 

  .بتهيئة جو مناسب وبيئة خصبة إلمثار عامل جليل مثل اإلمام أيب الوليد الباجي
   ومهنتهمستواه املعيشي -2

أما عن مستواه املعيشي، فقد كان يف عداد الطبقة الدنيا أول حياته، شأنه شأن أكثـر          
طلبة العلم، فآجر نفسه يف املشرق حىت يكفي نفقته، واشتغل يف األندلس بضرب ورق الذهب،    
لذلك يدعى الذهيب، مث اشتغل بالقضاء، واتسعت حاله بقية حياته، وحسبنا يف بيـان مهنـه                 

كـان يف رحلتـه وأول      «ومصدر ومستوى معيشته، ما ذكره القاضي عياض من أنّ الباجي           
                                                

دثا فقيهـا لغويـا   هو أمحد بن عبد امللك بن موسى بن عبد امللك بن أيب مجرة أبو العباس، أحد تالمذة الباجي، كان حم           1
 .120صابن فرحون، الديباج، : انظر. ه533 سنة تويفمشرفا على علم التواريخ، من بيت علم وأصالة، 

  . 18/545،546الذهيب، سري أعالم النبالء، : انظر 2
  .22صالعريب البوهايل، بنية الفكر األصويل لدى الباجي، : انظر 3
عياض، ترتيـب املـدارك،     : وانظر. 656،  2/76 املقري، نفح الطيب،     :وانظر. 103ص ،ابن فرحون، الديباج  : انظر 4
 .1/237عمر كحالة، معجم املؤلفني، : وانظر. 2/351
 .2/351عياض، ترتيب املدارك، : انظر 5
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 من دنياه حىت احتاج يف سفره إىل القصد بشعره، واستأجر نفـسه مـدة        وروده األندلس مقالٍّ  
مث ورد  . حلراسة درب، فكان يستعني بإجارته على نفقته، وبضوئه على مطالعته         ...مقامه ببغداد 

إىل أن  ...األندلس وحالته ضيقة فكان يتوىل ضرب ورق الذهب للغزل واألنزال ويعقد الوثائق           
وعظم جاهه وقربه الرؤساء وقدروه قدره، واستعملوه يف        ...اليفهفشا علمه وعرف وشهرت تو    

األمانات والقضاء وأجزلوا صالته، فاتسعت حاله وتوفر كسبه حىت مات من مال وافر خطري،              
وويل قضاء مواضع من األندلس تصغر      ...وكان يصحب الرؤساء ويرسل بينهم ويقبل جوائزهم      

   1»...عن قدره
  علميةالنشأة ال: الفرع الثاين

 طلبـه   ره يف األندلس إىل   اية منذ نعومة أظف   ونبحث يف هذا الفرع نشأة الباجي العلم      
  .للعلم يف رحلته إىل املشرق، لنربز بعد ذلك مكانته العلمية يف بالد األندلس

  طلبه العلم :أوال
  يف األندلس -1

نتقـل إىل   بدأت حياة الباجي العلمية بتلقي تعليمه على أسرته كعادة األندلسيني، مث ا           
مدارس ومساجد قرطبة اليت كانت تقام ا حلقات الدرس بإشراف كبار فقهاء املالكية فبـدأ               

فاستظهر أكثر دواوينه، ومحـل لـواء منثـوره         «بدراسة اللغة واألدب كعادة أهل األندلس،       
، فاتجه إىل دراسـة العلـوم   3»مال إىل علم الديانة«، مث 2»...وموزونه، وجعل الشعر بضاعته  

شرعية كغالب أهل األندلس، وتفقّه قبل أن يرحل إىل املشرق على أيـدي كبـار علمـاء                 ال
  4األندلس

                                                
  . 2/349، املصدر السابق: انظر 1
اري يف الصحيح للبـاجي، وزارة  قول البن بسام نقله أمحد الرباز يف حتقيقه لكتاب التعديل والتجريح ملن خرج عنه البخ       2

  .  بعبارات أخرى2/68املقري، نفح الطيب، : وانظر. 1/101م، 1991األوقاف والشؤون اإلسالمية، اململكة املغربية،
  . 2/68املقري، نفح الطيب، : انظر 3
 سيأيت ذكرهم عند التعرض إىل شيوخ الباجي 4
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  يف املشرق -2
لقد جرت عادة األندلسيني على الرحلة إىل املشرق لطلب العلم، ومل يشذ عن هـذه               
العادة سوى القليل، أمثال ابن عبد الرب، وابن حزم، كما كان دافع أداء واجب احلـج عـامال         

ا يف االجتاه حنو املشرق والوقوف على املخزون املعريف الذي اشتهر به، واألخذ مباشرة من               مهم
علمائه والتتلمذ على أيدي جهابذته، فكان للرحلة وقع حممود لدى األندلسيني، سيما املتعلمني             

إىل  -غالبـا - امتيازا وحمل افتخار عندهم، وقد أدركوا أنه ال يـصل            تعدمنهم، حيث كانت    
عايل إال من أوصل دراسته األندلسية برحلة إىل املشرق يستكمل ا مشواره العلمي، ويعتلي              امل

  : 1قالا منابر السؤدد يف بالده، وقد أملح الباجي إىل ذلك يف شعره حني 
  ما هالين صعب املرام وال الذي
م ةأستقرب اهلدف البعيد  

  أسري إذا اعتكر الظالم وقادين
  

  ام عنـدي يبعدتستبعد األيـ  
ـَرقد   أدنـى منازهلا السها والف
  أمـلٌ مطالبـه العال والسؤدد

  

. 2، وعمره مل يتجاوز الثالثة والعـشرين      ه426وكانت رحلة الباجي إىل املشرق سنة       
  .وسنتطرق إىل حمطات رحلته بدًءا باحلجاز مث العراق مث الشام فمصر

  احلجاز -أ
 وكانت مكة حمالً ألول قدومه إىل املشرق، بقي         ،ه426وصل الباجي إىل احلجاز سنة      

وقد ذكر الباجي عن نفسه أنه أقام مبكة مدة، ومل حيدد كم            . 3ا مدة حجه أربع مرات متتالية     
وأما التنعيم فإين أقمت مبكة مدة، ومسعت أكثر الناس يذكرون أا مخسة  « :هي، قال يف املنتقى   

) ه434ت(، وقد لزم فيها شيخه أبا ذر اهلروي       4»امي ا أميال، ومل أمسع يف ذلك خالفا مدة مق       

                                                
 .25صلباجي،  العريب البوهايل، بنية الفكر األصويل لدى ا:انظر 1
عياض، ترتيب املـدارك،    : وانظر. 2/408ابن خلكان، وفيات األعيان،     : وانظر. 197صابن فرحون، الديباج،    : انظر 2
الذهيب، سـري أعـالم   : وانظر.12/150ابن كثري، البداية والنهاية،     : وانظر. 2/71املقري، نفح الطيب،    : وانظر. 2/347

  . 145صالداودي، طبقات املفسرين، : وانظر. 3/246وتذكرة احلفاظ، . 18/536النبالء، 
ابن خلكان، وفيـات األعيـان،      : انظر. 197صابن فرحون، الديباج،    : وانظر. 2/347عياض، ترتيب املدارك،    : انظر 3
  .2/69املقري، نفح الطيب، : وانظر. 2/408
 ،ه1332،  1جمـددة مـن ط    . 2 ط كتاب املنتقى شرح موطأ اإلمام مالك، دار الكتاب اإلسالمي، القـاهرة،          الباجي،   4
7/192.  
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، مما يؤكد أن مدة إقامتـه  1 يتعلّم منه علوم احلديث والفقه املالكي، ويتوىل خدمته        ثالثة أعوام، 
  .يف مكة مل تقل عن ثالثة أعوام

  العراق - ب
م  عكف فيها على طلب العل      2ا ثالثة أعوام   وأقام،  ه430رحل الباجي إىل بغداد سنة      

ومالزمة العلماء املشهورين املتضلعني بالعراق؛ فأخد علم القراءات، واللغة واحلديث، والفقـه            
، ما يفسر متكّنه من االجتـهاد       3وأصول الفقه على خمتلف املذاهب، واجلدل والكالم واملناظرة       

املقاصدي، وقدرته على استخالص املعاين يف تعليله وتقريره لألحكـام واسـتدالالته عليهـا              
  .وترجيحاته فيها، مما سنثبته يف تطبيقنا الجتهاده املقاصدي على شرحه املنتقى

كما رحل الباجي إىل املوصل، وقضى ا عاما، درس فيه على القاضـي الـسمناين               
  .4أصول الفقه، وعلم الكالم

  الشام -ج
  .5ورحل الباجي إىل دمشق ومسع ا من ابن السمسار وطبقته

ومل ينو اإلقامة ا، إال أن أهلها أصروا على إقامته ا ملا            ،  ه437ورحل إىل حلب سنة     
  6وجدوه فيه من فقاهة وقدرة على املناظرة واجلدل، فأقام ا سنة درس فيها وتوىل القضاء

  مصر  -د
  .7ورحل إىل مصر ومسع فيها من أيب حممد بن الوليد وغريه

                                                
  . 2/69املقري، نفح الطيب، : وانظر. 2/347عياض، ترتيب املدارك، : انظر 1
  . 2/348، عياض، ترتيب املدارك: انظر 2
  . 2/71املقري، نفح الطيب، : انظر 3
بقـات املفـسرين،    الـسيوطي، ط  : وانظر.2/71املقري، نفح الطيب،    : وانظر. 2/348عياض، ترتيب املدارك،    : انظر 4
  . 3/246الذهيب، تذكرة احلفاظ، : وانظر. 53ص

ابن عـساكر، تـاريخ مدينـة       : وانظر. 197ابن فرحون، الديباج، ص   : وانظر. 2/348عياض، ترتيب املدارك،    : انظر 5
  . 145صالداودي، طبقات املفسرين، : وانظر. 3/246الذهيب، تذكرة احلفاظ، : وانظر. 22/224دمشق، 

  . 12/150ابن كثري، البداية والنهاية، : وانظر. 2/409 خلكان، وفيات األعيان، ابن: انظر 6
  . 197صابن فرحون، الديباج، : وانظر. 2/348عياض، ترتيب املدارك، : انظر 7
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كما مـر   -ا، جال فيها    وعموما فقد دامت رحلة الباجي إىل املشرق ثالثة عشر عام         
العديد من قالع العلم واملعرفة، وأخذ عن فطاحلة العلم وأساطني املعرفة، وخاض فنـون               -بنا

فرجع إىل األندلس بعد ثالثَ عشرة سـنة بعلـم          «األدب واحلديث والفقه والكالم واجلدل،      
، وقد أخـذه    ه439، وكانت عودته إىل األندلس سنة       1»غزير، حصله مع الفقر والتقنع باليسري     

ومما سبق . ها، وحصل علما غزيرا  لاحلنني إىل األهل والبلد، بعد أن أى املهمة اليت سافر من أج           
، وأقـام  ه426أن الباجي قد ارحتل من األندلس سنة  -وبعملية حسابية بسيطة-ميكننا أن نقدر  

، مث أقـام    ه434  إىل بدايـة   ه430، مث أقام ببغداد من سـنة        ه430 إىل بداية    ه426باحلجاز من   
 ه437، مث أقام حبلب من سنة       ه437 إىل   ه435، مث أقام بدمشق من      ه435 إىل   ه434باملوصل من   

 وقد. ه439، مث عاد إىل األندلس سنة    ه439 إىل سنة    ه438، مث أقام مبصر من سنة       ه438إىل سنة   
  . سنةنس وثالثون سنة، وعاد إىل األندلس وعمره مخرحل من األندلس وعمره ثالث وعشرو

  مكانته العلمية :ثانيا
ال عجب ملن تنقل بني عواصم العلم وأخذ من كبار العلماء وختلّق بـأخالقهم، وأملّ               
مبختلف العلوم والفنون، أن يرقى إىل مكانة عالية بني العلماء فضال عن عموم الناس؛ فقد بلـغ     

ا متكلما مناظرا حـسن     الباجي درجة مل يبلغها أغلب أقرانه، إذ كان أديبا شاعرا فقيها أصولي           
 ؛ فقـد  2التأليف كثري التصنيف، وحسبنا ما أثىن عليه أقرانه من علماء عصره ومن جاء بعدهم             

وكل من رحل مل يأت مبثل ما أتيت به أنا والقاضي أبو            « :قال عنه القاضي أبو بكر بن العريب      
قـت يف ديـار العلـم،       ولوال أن اهللا تعاىل من بطائفة تفر      « :، وقال عنه أيضا   3»الوليد الباجي 

وجاءت بلباب منه كالقاضي أيب الوليد الباجي وأيب حممد األصيلي فرشوا من ماء العلم علـى                
هذه القلوب امليتة، وعطَّروا أنفاس األمة الزفرة لكان الدين قد ذهب، ولكن تـدارك البـاري                

ن ألصـحاب   لو مل يك  «:  وقال عن فضله ابن حزم     4»سبحانه بقدرته ضرر هؤالء بنفع هؤالء       
وقال عنه تلميـذه وصـاحبه      ،  5»املذهب املالكي بعد عبد الوهاب إال مثل أيب الوليد لكفاهم         

                                                
  .53السيوطي، طبقات املفسرين، ص: وانظر. 3/246وتذكرة احلفاظ، . 18/537الذهيب، سري أعالم النبالء، : انظر 1
 .1/101أمحد الرباز يف حتقيقه لكتاب التعديل والتجريح للباجي، : تفصيلانظر بال 2
  .2/29املقري، نفح الطيب،: انظر 3
  . 200ابن فرحون، الديباج، ص: انظر 4
  . 69، 2/68املقري، نفح الطيب، : انظر 5
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وقال عنه  . 1»هو أحد أئمة املسلمني ال يسأل عن مثله ما رأيت مثله          « :احلافظ أبو علي الصديف   
صيغة احلديث  كان أبو الوليد رمحه اهللا، فقيها نظّارا حمققًا راوية حمدثا، يفهم            « :القاضي عياض 

كما أثـىن   . 2».ورجاله، متكلما أصوليا فصيحا شاعرا مطبوعا، حسن التأليف متقن املعارف         
مـتكلّم فقيـه أديـب      «:  أبو نصر بن ماكوال يف كتابه اإلكمـال فقـال عنـه            عليه األمري 

: ، كما ذكر الضيب ذلك عنه فقال 3»وحضرت جمالسه وكان جليال رفيع القدر واخلطر      ...شاعر
وقال عنـه   . 4»وكان علَم عصره علما وديانة    ...ث إمام مقتدر مشهور عامل متكلم     فقيه حمد «

... برع يف احلديث وعلله ورجاله، ويف الفقه وغوامضه وخالفه، ويف الكالم ومضايقه        « :املقري
   .5»ورجع إىل األندلس بعلم جم

 لـه   ومل تكن له هذه املكانة وذاك القدر عند العلماء وعامة الناس فحسب، بل كان             
ذلك بني األمراء واحلكام أيضا، إىل درجة أنهم كانوا يتباهون بانتمائه إىل جمالسهم، فقد كتب               

جماهد العامري إىل املظفر حاكم بطليوس، يطلب منه مشاركته الباجي يف علمـه             " دانية"أمري  
ه والفقيه احلافظ أبو الوليد الباجي غدى نعمتك ونشأة دولتك، هو من آحاد عصر            ...«: فقال

فراد دهره يف فهمه، وما حصل امرؤ من علماء األندلس متفقها على مثـل حظـه         أيف علمه، و  
لكن شددت عليه يدي وجعلته علـم بلـدي، يـشاور يف            ...ولك فيه مجال وفخر   ...وقسمه

األحكام ويهتدى إليه يف احلالل واحلرام، قد سامهتك به وشـاركتك فيـه، كمـا تـسامهنا                 
، وكان املقتدر بن هود صاحب سرقـسطة        6»نية واألمور الدينية  وتشاركنا يف األحوال السلطا   

وكان املقتدر يباهي باحنياشـه إىل      ...«: خاقانبن  يتباهي بوجود الباجي إىل جنبه، فقال الفتح        
  .7»سلطانه وإيثاره حلضرته باستيطانه، وحيتفل فيما يرثيه له وجيريه، وينزل يف مكانه مىت يوافيه

                                                
  .2/67املقري، نفح الطيب، : وانظر. 2/349عياض، ترتيب املدارك، : انظر 1
 .2/348، تيب املداركعياض، تر: انظر 2
اإلكمال يف رفع االرتياب عن املؤتلف واملختلف يف األمساء والكىن واألنساب، دار الكتاب اإلسالمي،       انظر ابن ماكوال،     3

 . 3/247والذهيب، تذكرة احلفاظ، . 2/348عياض، ترتيب املدارك، : كما ذكر ذلك أيضا. 1/468، القاهرة
  .261صالضيب، بغية امللتمس،  4
  .3/246الذهيب، تذكرة احلفاظ، : وانظر العبارات نفسها. 2/71املقري، نفح الطيب، : انظر 5
  .49صصالح الدين شليب، القاضي أبو الوليد الباجي وأثره يف أصول الفقه، : انظر 6
  .49صاملرجع نفسه، : انظر 7
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مية من بداية تعلّمه باألندلس إىل اية رحلته باملشرق، عاملـا        فأمثرت نشأة الباجي العل   
موسوعيا متضلّعا يف خمتلف العلوم والفنون من لغة وأدب وشعر وحديث وفقه وأصول وكالم              

ولكن أبلغ ما كان يف الفقه وإتقانه، على طريقة النظّار مـن البغـداديني وحـذّاق                «وجدل،  
، وهو ما يعكس اعتباره للمقاصد يف شرحه للعديـد مـن            1»القرويني والقيام باملعىن والتأويل   

املسائل واألحكام الفقهية اليت تعرض هلا يف كتبه، سيما كتابه املنتقى شرح موطأ اإلمام مالك،               
  .الذي أظهر فيه اجتهاده املقاصدي الذي نعمل على إبرازه يف ما سيأيت من أبواب هذا البحث

  إلمام الباجيتاريخ ومكان وفاة ا: الرابع املطلب
وهو يؤدي واجبه الديين والوطين يف سفارته جلمع  " املرية"لقد كان الباجي متواجدا يف      

ملك قشتالة العـدو املتـربص بـبالد       " الفونسو السادس "كلمة ملوك الطوائف ملواجهة خطر      
ب األندلس، فوافاه األجل ا ليلة اخلميس بني صاليت املغرب والعشاء، ليلة التاسع عشر من رج       

 22؛ وحبسب حتويل التاريخ اهلجري إىل امليالدي، فقد كانت وفاتـه مـساء األربعـاء     2ه474
أيب اخلري شيخنا رمحـه اهللا،      بن  وقرأت خبط حممد    « :قال ابن بشكوال  وقد   . 3م1081ديسمرب  

 القاضي أبو الوليد رمحه اهللا باملرية ليلة اخلميس بني العشائني، وهي ليلة تسع عـشرة    تويف: قال
 باملرية سنة أربع وسبعني لسبع عشرة خلت تويف، وذكر القاضي عياض، أنه    4»لية من رجب  خا

، وصلّى على الباجي ابنه أبو القاسم ودفن يوم اخلميس بعد صالة العـصر مبدينـة                5من رجب 
وقد ذكـر ابـن    .6على شاطئ البحر األبيض املتوسط جنوب األندلس " ALMERIA"املرية  

                                                
  .2/348عياض، ترتيب املدارك، : انظر 1
واملقري، نفح الطيب، . 2/351عياض، ترتيب املدارك،    : معظم مصادر التراجم، مثل   ومها السنة واملكان اللذان ذكرما       2
وابن كثري، البداية والنهايـة،  . 54صوالسيوطي، طبقات املفسرين، . 2/409وابن خلكان، وفيات األعيان، . 77،  2/76

  . ، إال أنه ذكر أن وفاته يف التاسع والعشرين من رجب12/150
 )www.sandroses.com( التاريخ اهلجري إىل امليالدي، انظر مواقع األنترنيت مثل موقع           عن طريق عملية حتويل    3

 .وغريمها) www.islamicfinder.org(وموقع 
  .52صالعريب البوهايل، بنية الفكر األصويل لدى الباجي، : انظر 4
  .22/229شق، ابن عساكر، تاريخ مدينة دم: وذكر ذلك أيضا. 2/351عياض، ترتيب املدارك، : انظر 5
الكتيب، فـوات الوفيـات،     : وانظر. 2/76املقري، نفح الطيب،    : وانظر. 2/409ابن خلكان، وفيات األعيان،     : انظر 6
1/450 .  

http://www.sandroses.com
http://www.islamicfinder.org
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، فكان تقديره ظنيـا يفتقـر إىل        1 كانت يف حدود سنة مثانني وأربعمائة      األثري أن وفاة الباجي   
، وما هو معلوم أن ابنـه       2ه494ومن الغريب أن يذكر ابن فرحون أن وفاته كانت سنة           . اجلزم

أبو القاسم الذي صلّى عليه، وخلَفه يف حلقته من بعد وفاته، قد وافته املنية بعد أدائه مناسـك                  
ب رواية ابن فرحون،كيف يصلي أبو القاسم على أبيه وقد مات قبلـه             ، فبحس ه493احلج سنة   

 األمر الذي يفند رواية ابن فرحون ومن قال ا، إال إذا حدث تـصحيف يف كتابـة                  !؟بسنة
فكانت الدقة والقطع فيما ذكـره مجهـور املتـرمجني          . تسعني بدل سبعني لتقارب صورما    

ا؛ مساء يوم األربعاء، أي ليلـة اخلمـيس مـابني           واملؤرخني أنّ وفاته كانت ما ذكرناه سابق      
 22املوافق ملساء ألربعـاء   . ه474العشائني الثامن عشر من رجب أي ليلة التاسع عشر منه سنة            

  .م، مبدينة املرية ودفن ا على الساحل يوم اخلميس بعد صالة العصر1081ديسمرب 

   شيوخ اإلمام الباجي وتالمذته وآثاره:املبحث الثالث

إىل شيوخ الباجي يف األنـدلس       -كما هو واضح من عنوانه    -رض يف هذا املبحث     نتع
صولية ويف املشرق، وإىل تالمذته الذين أخذوا ورووا عنه، وإىل بعض آثاره العلمية الفقهية واأل             

 فيكون املبحث يف ثالثة مطالب؛ األول يف شيوخ الباجي، والثـاين            .والكالمية واألدبية وغريها  
  .الثالث يف آثارهيف تالمذته، و

  شيوخ اإلمام الباجي: األول املطلب
 أغلبهم مـن    يف األندلس ويف املشرق،   كثر  لقد تتلمذ الباجي على أيدي علماء أجالء        

 شيوخه يف األندلس حبسب تاريخ وفام تصاعديا، مث نتطـرق إىل     بعض   وسنبدأ بذكر    العراق،
  .  شيوخه يف املشرقبعض

                                                
  .1/103ابن األثري، اللباب، : انظر 1
 ذكر أن وفاته يف أربع وتسعني وأربعمائة، . 200ابن فرحون، الديباج، ص:انظر 2
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  شيوخه باألندلس: أوال
 املتـوىف سـنة      الرحوي الرهوين، املعروف بابن  بكر خلف بن أمحد بن خلف       أبو   -1

 من فقهاء أهل طليطلة، روى عن أيب حممد بن أيب زيد القريواين يف رحلته إىل املـشرق،                  ه420
  . 1حدث عنه أبو الوليد الباجي وتفقّه على يديه.كان عارفا باألحكام عاملا باملسائل

 -338( بن حممد بن مغيث، املعروف بابن الـصفار          أبو الوليد يونس بن عبد اهللا      -2
من أعيان أهل العلم، كان قاضي اجلماعة بقرطبة، وصاحب الصالة واخلطبة جبامعها، له             ) ه429

  . 2مصنفات عديدة،كثري الرواية، وقد أخذ عنه اإلمام الباجي بقرطبة اللغة والنحو واحلديث
 -355(ار محوش القيسي القـريواين      أبو حممد مكي بن أيب طالب بن حممد بن خمت          -3

، ونزل قرطبة، أخذ عن شيوخ املـشرق،  ه393، أصله من القريوان ودخل األندلس سنة  )ه437
التفسري  ودرس جبامع قرطبة، كان فقيها مقرئا أديبا له تواليف كثرية، درس عنه الباجي بقرطبة             

  .3وعلوم القرآن
، قاضـي   )ه453 -381(فـورتش،   أبو عبد اهللا حممد بن إمساعيل بن حممد بـن            -4

  .4سرقسطة، وكان أحد فقهاء الثغور، أخذ عنه الباجي باألندلس وحدث عنه
أبو شاكر عبد الواحد بن حممد بن موهب القـربي التجـييب املعـروف بـابن                 -5

خال الباجي، نشأ يف قرطبة، وسكن شاطبة وويل األحكـام ـا، وويل             ) ه456 -377(القربي

                                                
  . 183صابن فرحون، الديباج، :وانظر. 2/319ك، عياض، ترتيب املدار: انظر 1
 .3/246الذهيب، تذكرة احلفاظ،    : وانظر. 444صابن فرحون، الديباج،    : وانظر .2/305عياض، ترتيب املدارك،    : انظر 2
  . 145صالداودي، طبقات املفسرين، : وانظر .53صالسيوطي، طبقات املفسرين، : وانظر. 18/536سري أعالم النبالء، و
الذهيب، سـري أعـالم النـبالء،     : وانظر. 424صابن فرحون، الديباج،    :وانظر. 2/304عياض، ترتيب املدارك،    : رانظ 3

السيوطي، طبقات املفسرين،   : وانظر. 145صالداودي، طبقات املفسرين،    : وانظر. 3/246وتذكرة احلفاظ،   . 18/536
  .53ص

الذهيب، سري أعـالم النـبالء،      : وانظر. 197ص الديباج،   ابن فرحون، : وانظر. 2/339عياض، ترتيب املدارك،    : انظر 4
 .145صالداودي، طبقات املفسرين، : وانظر. 3/246وتذكرة احلفاظ، . 18/536
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أيب بـن   سية، فقيه حمدث أديب خطيب شاعر، استجاز له والده من حممد            القضاء واخلطبة ببلن  
  .1زيد القريواين، أخذ عنه الباجي باألندلس

من ) ه486 -413(أبو األصبغ عيسى بن سهل بن عبد اهللا األسدي اجلياين املالكي             -6
  .2أهل قرطبة، صنف يف األحكام، روى عنه الباجي

الغافقي، من علماء أهل سرقسطة، كـان أديبـا       أبو عمر أمحد بن حممد بن فرج         -7
  .3لعبد امللك بن حبيب" الواضحة"شاعرا، له تأليف، أخذ منه الباجي، وحدث عنه 

  شيوخه باحلجاز: ثانيا
احلافظ، من شـيوخ    ) ه433ت(أبو النجيب عبد الغفار بن عبد الواحد األرموي          -1

ه يف احلجاز مبكة، ألنه أكثر الـسماع        ، ويرجح البعض أن الباجي مسع من      4الباجي مبكة وبغداد  
  .6وقد ذكر الباجي أنه استفاد منه يف احلديث. 5ا من أيب ذر اهلروي

أبو ذر عبد اهللا بن أمحد بن حممد بن عبد اهللا بن حممد بن غفري األنصاري اهلروي                  -2
راة، رحل  ، احلافظ املالكي، شيخ احلرم، املتضلّع يف اللغة واألصول، أصله من ه           )ه434 -355(

إىل املشرق، ومسع من شيوخ كثر مبصر وبغداد والشام، منهم الباقالين، وابن القـصار، وابـن              
" املسند الصحيح املخرج من البخاري ومسلم     : "فورك، واستقر جبوار مكة، وله مصنفات منها      

الزمه الباجي باحلجاز ثالثة أعوام يسمع منـه احلـديث           ".فضائل مالك "، و "مسانيد املوطأ "و

                                                
الذهيب، سري أعـالم النـبالء،      : وانظر. 197صابن فرحون، الديباج،    :  وانظر .2/358عياض، ترتيب املدارك ،     : انظر 1

18/179 .  
 . 19/25الذهيب، سري أعالم النبالء، : وانظر. 197صج، ابن فرحون، الديبا: انظر 2
  . 78ص العريب البوهايل، بنية الفكر األصويل لدى الباجي، :انظر 3
 .2/348عياض، ترتيب املدارك، : انظر 4
العـريب  : ، وانظـر  17/447الذهيب، سري أعالم النـبالء،      : وانظر. 36/391ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق،      : انظر 5

  .64صيل، بنية الفكر األصويل لدى الباجي، البوها
الباجي، التعديل والتجريح ملن خرج عنه البخاري يف الصحيح، حتقيق أمحد البزار، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية،                 6

     .1/249م، 1991اململكة املغربية، 
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، فأكثر نسخ البخاري الصحيحة باملغرب إمـا        1خيدمه، وله أثر كبري يف حياة الباجي العلمية       و
وهو من مصادر الباجي    . 2رواية الباجي عن أيب ذر بسنده، وإما رواية أيب علي الصديف بسنده           

وأسانيد ما ذكرت فيه عن صحيح البخاري فحدثنا « :، حيث قال "التعديل والتجريح "يف كتابه   
ومـا  ...وما ذكرته فيه عن تاريخ البخاري فأخربنا به أبو ذر قراءة عليه           ...ذر قراءة عليه  به أبو   

وما أخرجته فيه عن عبد الرمحن بن أيب حامت فأجازه          ...أخرجته فيه عن مسلم فأخربنا به أبوذر      
وقد ذُكر للباجي روايـة     . 3».وما كان فيه من تاريخ ابن معني فأخربنا به أبو ذر          ...لنا أبو ذر  

  .4لكثري من كتب شيخه أيب ذر اهلرويا
أبو بكر حممد بن علي بن حممد املطوعي، مسع منه البـاجي مبكـة، وروى عنـه         -3

  .5البن فورك" تأويل مشكل احلديث"للحاكم، و" املدخل إىل معرفة اإلكليل"
سختويه اإلسفرائي مسع منه الباجي باحلجـاز، وروى        بن  حممد بن سعيد أبوبكر      -4

  .6القطانبن البن عدي " شيوخ البخاري الذين روى عنهم يف الصحيحأسامي " عنه 
  شيوخه بالشام: ثالثا

، أخـذ   )ه431 -331(أبو القاسم عبد الرمحن بن عبد العزيز بن الطُّبَيـز احلليب،            -1
  .7عنه الباجي بدمشق

أبو احلسن حممد بن عوف بن أمحد بـن حممـد بـن عبـد الـرمحن املـزين                    -2
  .1 اإلمام احملدث، مسع منه الباجي بدمشق،)ه431ت(الدمشقي

                                                
ابـن خلكـان، وفيـات    : وانظر .1/249الباجي، التعديل والتجريح،    : وانظر. 2/275عياض، ترتيب املدارك،    : انظر 1

وسـري  . 246،  3/202الذهيب، تذكرة احلفاظ،    : وانظر. 311،  197صابن فرحون، الديباج،    : وانظر. 2/408األعيان،  
   .53صالسيوطي، طبقات املفسرين، : وانظر. 18/537. 17/555أعالم النبالء، 

  . 2/71املقري، نفح الطيب، : انظر 2
  .248إىل  1/244 ريح،الباجي، التعديل والتج 3
 .، وما بعدها65ص العريب البوهايل، بنية الفكر األصويل لدى الباجي، :انظر 4
 .197صابن فرحون، الديباج، : انظر 5
 .197صابن فرحون، الديباج، : انظر 6
قـات  الـداودي، طب  : وانظـر . 18/537الذهيب، سري أعالم النـبالء،      : انظر. 3/246الذهيب، تذكرة احلفاظ،    :  انظر 7

  . 145صاملفسرين، 
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حمدث، ) ه433ت(أبو احلسن علي بن موسى السمسار، املعروف بابن السمسار            -3
  .2مسع منه الباجي يف الشام

، مسع منه   )ه437ت(السكن أمحد بن حممد بن أمحد بن حممد بن مجيع الصيداوي             -4
  .3الباجي بدمشق
  شيوخه بالعراق: رابعا

مالكي، مسع منـه    ) ه434 -344(مد بن املؤمل الوراق، غالم األري       أبو بكر حم   -1
أن كتبنا عنه، وكان مساعه صحيحا وكان أميا ال حيسن          «: وقال عنه البغدادي  . 4الباجي ببغداد 

  .5»يكتب
مـن  ) ه435 -351(أبو احلسني حممد بن عبد الواحد بن علي بن رزمة البـزاز،              -2

  .6غدادحمدثي بغداد، مسع منه الباجي بب
، )ه435 -355(أبو القاسم عبيد اهللا بن أمحد بن عثمان األزهري الدبثائي الصرييف             -3

  .7مسع منه الباجي ببغداد
، إمـام  )ه436 -351(أبو عبد اهللا احلسني بن علي بن حممد بن جعفر الـصريمي             -4

  .8لفقهعنه ا احلنيفة يف زمانه، له تصانيف، وكان قاضيا، مسع منه الباجي ببغداد، وأخذ

                                                                                                                                              
 .18/537، 17/551الذهيب، سري أعالم النبالء، : انظر 1
الـداودي، طبقـات    : وانظر. 18/537وسري أعالم النبالء،    . 3/246: وانظر. 2/348عياض، ترتيب املدارك،    : انظر 2

  .145صاملفسرين، 
: وانظر. 3/246وتذكرة احلفاظ،   . 18/537 الذهيب، سري أعالم النبالء،   : انظر. 2/348عياض، ترتيب املدارك،    : انظر 3

 .145صالداودي، طبقات املفسرين، : وانظر .53صالسيوطي، طبقات املفسرين، 
 . 2/321عياض، ترتيب املدارك، : انظر 4
  . /3312اخلطيب البغدادي، تاريخ بغداد، دار الكتب العلمية، بريوت، دط،  5
  . 18/537، 17/514الذهيب، سري أعالم النبالء، : وانظر. أيب رومةوذكره ب. 2/348عياض، ترتيب املدارك، : انظر 6
. 53صالسيوطي، طبقات املفـسرين،     : وانظر. 18/537وسري أعالم النبالء،    . 3/246الذهيب، تذكرة احلفاظ،    : انظر 7

 .145صالداودي، طبقات املفسرين، : وانظر
: وانظر. 3/246وتذكرة احلفاظ،   . 18/537أعالم النبالء،   الذهيب، سري   : وانظر. 2/348عياض، ترتيب املدارك،    : انظر 8

  . 22/225ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، : انظر. 197صابن فرحون، الديباج، 
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 -356(أبو احلسن علي بن حممد بن احلسن احلريب املعروف بابن قشيش النحوي               -5
  .1، كان متفقها مبذهب اإلمام مالك، مسع منه الباجي ببغداد)ه437

 -352(أبو حممد احلسن بن أيب طالب حممد بن احلسن بن علي البغدادي اخلـالل         -6
  .2ع منه الباجي ببغداد، احلافظ، خرج املسند على الصحيحني، مس)ه439

، مسـع منـه   )ه440 -347(أبو طالب حممد بن حممد بن إبراهيم بن غيالن البزاز           -7
  .3الباجي ببغداد

، حمـدث   )ه441 -376(أبو عبد اهللا حممد بن علي بن عبد اهللا بن حممد الصوري              -8
وري أحفـظ   الص«: حافظ فقيه مالكي، له شعر وتصانيف، لزمه الباجي ثالثة أعوام، وقال فيه           

  .4للدارقطين" االستدراكات" ، وروى عنه كتاب »من رأيناه
حنفي أشعري،  ) ه444 -361(أبو جعفر حممد بن أمحد بن حممد السمناين القاضي           -9

وكان له تـأثري يف  . 5الزمه الباجي سنة باملوصل، وأخذ عنه الفقه وأصول الفقه وعلم العقليات        
  .6تسعا وثالثني مرة" إحكام الفصول" كتابه التكوين األصويل للباجي، حىت ذكره يف

حنبلـي املـذهب   ) ه445 -361(أبو إسحاق إبراهيم بن عمر بن أمحد الربمكي     -10
  .7كانت له حلقة الفتوى جبامع املنصور مسع منه الباجي ببغداد

كان قاضيا، مسع منه    ) ه447 -365(أبو القاسم علي بن احملسن بن علي التنوخي          -11
  .1دالباجي ببغدا

                                                
 .2/348عياض، ترتيب املدارك، : انظر 1
 .425ص طبقات احلفاظ، وانظر، السيوطي،. 3/205وتذكرة احلفاظ، . 18/537الذهيب، سري أعالم النبالء، : انظر 2
  . 145صالداودي، طبقات املفسرين، : وانظر. 3/246وتذكرة احلفاظ، . 18/537الذهيب، سري أعالم النبالء، : انظر 3
الذهيب، تـذكرة   : وانظر. 3/103اخلطيب البغدادي، تاريخ بغداد،     : وانظر .1/249 الباجي، التعديل والتجريح،  : انظر 4

  .11/24عمر كحالة، معجم املؤلفني، : وانظر. 427ص،  طبقات احلفاظوانظر، السيوطي،. 3/246احلفاظ، 
اخلطيب البغدادي، تاريخ   : وانظر. 17/651الذهيب، سري أعالم النبالء،     :  وانظر .2/348عياض، ترتيب املدارك،    : انظر 5

  .22/227ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، : وانظر. 197صابن فرحون، الديباج، : وانظر. 1/355بغداد، 
، 1لباجي، إحكام الفصول يف أحكام األصول، حتقيق عبد ايد تركي، دار الغـرب اإلسـالمي، بـريوت، ط                 ا: انظر 6

 .71صالعريب البوهايل، بنية الفكر األصويل لدى الباجي، : وانظر. 770 إىل 169، من 1986
 .6/139اخلطيب البغدادي، تاريخ بغداد، : وانظر. 2/348عياض، ترتيب املدارك، : انظر 7
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القاضـي  ) ه450 -348(أبو الطيب طاهر بن عبد اهللا بن طاهر بن عمر الطربي             -12
أثىن عليه  . الفقيه األصويل انتهت إليه رئاسة الشافعية، استوطن بغداد ودرس فيها وويل القضاء           

مل أر ممن رأيت أكمل اجتهادا وأشد حتقيقا وأجود نظرا          « :تلميذه أبو إسحاق الشريازي فقال    
" التعليـق : " عمر طويال، صنف يف مسائل اخلالف واجلدل واألصول، مـن مـصنفاته    ،2»منه
الزمه الباجي وتفقّه به يف بغداد، وكان يصفه بشيخ الفقهاء ببغداد           ". شرح الفروع "و" ارد"و

  . يف كتابه إحكام الفصولإليه، وقد أحال 3وكبريهم
، )ه451 -366( بالعـشاري    أبو طالب حممد بن علي بن الفتح احلريب املعروف         -13

األفراد والغرائب  "احلافظ احملدث الفقيه، له تصنيف، مسع منه الباجي ببغداد، وروى عنه كتاب             
  .4للدار قطين" صلى اهللا عليه وسلممن حديث رسول اهللا 

أبو الفضل حممد بن عبيد اهللا بن أمحد بن حممد بن عمروس البـزاز البغـدادي                 -14
صويل، إمام املالكية ببغداد، تفقّه به الباجي، وحدث عنه بكتـب أيب            الفقيه األ ) ه452 -372(

شـرح  " و،"امللخص يف أصـول الفقـه  : "مثل) ه422ت(حممد عبد الوهاب بن علي بن نصر     
  .5"املعونة"، و"اإلشراف على مسائل اخلالف" و،"الرسالة

 -392(أبو بكر أمحد بن علي بن ثابت بن أمحد بن مهدي اخلطيب البغـدادي                -15
، احلافظ األصويل املؤرخ، من كبار الشافعية، حمدث الشام والعراق، أخذ عنه البـاجي              )ه463

اجلامع ألخالق الراوي وآداب    "، و "تقييد العلم :"علوم احلديث ببغداد، وروى عنه تآليفه، مثل      

                                                                                                                                              
  .12/115اخلطيب البغدادي، تاريخ بغداد، : وانظر. 2/348، عياض، ترتيب املدارك: نظرا 1
  .230صطبقات الفقهاء، الشريازي،  2
. 2/408ابن خلكان، وفيات األعيان،     : وانظر. 2/348عياض، ترتيب املدارك،    : وانظر. 230ص،  نفسهاملصدر  : انظر 3

: وانظـر . 197صابن فرحون، الديباج،    : وانظر. 3/246تذكرة احلفاظ،   و. 18/537الذهيب، سري أعالم النبالء،     : وانظر
  .5/37عمر كحالة، معجم املؤلفني، 

: وانظـر . 18/48الذهيب، سري أعالم النبالء،     : انظر. ، وقد ذكره بابن العشاري    2/348عياض، ترتيب املدارك،    : انظر 4
  .وقد ذكره بابن العشاري.11/33عمر كحالة، معجم املؤلفني، 

، 197صابن فرحون، الـديباج،     : وانظر. ، وقد رجح أنّ امسه حممد بن عبد اهللا        2/321عياض، ترتيب املدارك،    : انظر 5
السيوطي، طبقات املفسرين،   : وانظر. 3/246وتذكرة احلفاظ،   . 537،  18/73الذهيب، سري أعالم النبالء،     : وانظر. 369
  . 145صالداودي، طبقات املفسرين، : وانظر .53ص
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التعـديل  " ، ويعد اخلطيب مـن مـصادر البـاجي يف كتابـه             "شرف احملدثني " ، و "السامع
  .كما أنه أخذ بدوره من الباجي كما سيأيت يف تالميذه 1".والتجريح

) ه476 -393(أبو إسحاق مجال الدين إبراهيم بن علي بن يوسف الـشريازي              -16
الفقيه األصويل الشافعي املشهور، ولد بفريوزآباد، وتفقّه بشرياز، مث ارحتل إىل بغداد فتفقّه ـا              

  :  حىت ضرب به املثل فقيلعلى كبار العلماء، وكان فصيحا قوي املناظرة،
  يقد ويفـري يف اللقاء كأنه

  

  لسان أيب إسحاق يف جملس النظر  
  

توىل التدريس يف املدرسة النظامية، له تصانيف يف األصول والفروع واخلالف، انتهت            
تفقّه به الباجي وأخذ منه علم األصول واجلدل، وتأثر بـه، وروى عنـه              . إليه رئاسة الشافعية  

 الباجي كثريا يف مؤلفاته؛ فقد      إليهيف اجلدل، وقد أحال     " املعونة"، و "اللمع"، و "بصرةالت: "كتبه
  .2 عشرة مرة، ويف غريه من كتبه يف كتابه املنهاج ستإليهأحال 

رئـيس  ) ه478 -398(أبو عبد اهللا حممد بن علي بن حممد بن احلسني الدامغاين             -17
 املذاهب بارعا يف اجلدل واملناظرة، له تـصانيف،         احلنفية بعد شيخه الصريمي، كان عارفا بفقه      
  .3، أخذ عنه الباجي ببغداد)ه447ت(توىل منصب قاضي القضاة بعد ابن ماكوال 

  خامسا شيوخه مبصر
  : هو4حبسب ما عثرت عليه أن الشيخ الوحيد الذي أخذ عنه الباجي مبصر

                                                
ابن فرحـون، الـديباج،   : وانظر. 2/348عياض، ترتيب املدارك، : وانظر .1/249الباجي، التعديل والتجريح، : ظران 1
. 2/408ابن خلكان، وفيـات األعيـان،      : وانظر. 22/225،  5/37ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق،      : وانظر. 197ص

 . 246، 3/221وتذكرة احلفاظ، . 18/270الذهيب، سري أعالم النبالء، : وانظر
ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق،     : انظر. 197صابن فرحون، الديباج،    : وانظر. 2/348عياض، ترتيب املدارك،    : انظر 2

أمحد البزار، : وانظر. 18/453الذهيب، سري أعالم النبالء،   : وانظر. 2/408ابن خلكان، وفيات األعيان،     : انظر. 22/227
  . 1/65باجي،التعديل والتجريح لل: يف حتقيق كتاب

ابن فرحون، الديباج،   : وانظر. 2/348عياض، ترتيب املدارك،    : وانظر. /3109اخلطيب البغدادي، تاريخ بغداد،     : انظر 3
  .11/48عمر كحالة، معجم املؤلفني، : وانظر. 197ص

. أنهما مل يذكرا غـريه لقد ذكر عياض، وابن فرحون، أن أبا الوليد الباجي مسع مبصر من أيب حممد بن الوليد وغريه، إال             4
 . 197صابن فرحون، الديباج، : وانظر. 2/348عياض، عياض، ترتيب املدارك، : انظر
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الفقيه املالكي،  ) ه448 -360(أبو حممد عبد اهللا بن الوليد بن سعد بن بكر األنصاري            
أندلسي أصله من قرمونة، تفقّه باألندلس مث رحل إىل احلجاز وأخذ من أيب ذر اهلروي وغريه،                

العامل واملتعلم يف   "واستوطن مصر، مسع منه الباجي مبصر، وروى عنه كتب أيب جعفر النحاس؛             
لك كتـاب   وروى عنه كـذ   ". ناسخ القرآن ومنسوخه  " و ،"إعراب القرآن " و ،"معاين القرآن 

رسالة مالك يف الرد على      و ،)ه398ت(أليب نصر أمحد بن حممد الكالباذي       " اهلداية واإلرشاد "
  .1القدرية لعبد اهللا بن وهب

  تالمذة اإلمام الباجي: الثاين املطلب
أثناء رحلته الطويلة     حتصل الباجي من املشرق على علم جم يف خمتلف العلوم،          بعد أن 

 عاد إىل األندلس    على أيدي كبار العلماء ورؤساء املذاهب،      م وحتصيله اليت قضاها يف طلب العل    
واستقر ا يدرس ويعلّم وقد اجتمع إليه ما ال يعد من طلبة العلم، ملا ملسوه فيه من علم وفقاهة                   
وقوة النظر وعلو القدر، خصوصا بعد تفوقه يف مناظرة ابن حزم، ولتعذر ذكر هذا اجلمع الغفري             

نكتفي بذكر أشهرهم، جلّهم من األندلس، مرتبني حبسب التسلسل التـصاعدي           من تالمذته،   
  .لتواريخ وفام

أبو عبد اهللا حممد بن أيب نصر فتوح بن عبد اهللا بن فتوح بـن محيـد األسـدي                   -1
أصله من قرطبة، حمدث حافظ أصويل أديب مؤرخ، أخـذ          ). ه448 -420(احلميدي األندلسي 

 الرب وابن حزم، وكانت صحبته البن حزم واألخذ عنه أكثـر      عن الباجي وكذلك عن ابن عبد     
ورحل إىل املشرق، له . من غريه، ورغم إجالله للباجي إال أنه مل يفرده بترمجة يف جذوة املقتبس     

  .2"تاريخ اإلسالم"، "جذوة املقتبس يف أخبار علماء األندلس: "عدة تصانيف منها
ن عبد الرب بن عاصم النمـري القـرطيب         أبو عمرو يوسف بن عبد اهللا بن حممد ب         -2

الفقيه احملدث احلافظ املؤرخ، عامل بالقراءات وباخلالف، له تـصانيف عديـدة،          ) ه368-463(

                                                
أمحد البزار، يف حتقيـق     : وانظر. 197صابن فرحون، الديباج،    : وانظر. 2/278عياض، عياض، ترتيب املدارك،     : انظر 1

  . 1/76 التعديل والتجريح للباجي،: كتاب
، 18/538وسـري أعـالم النـبالء،       . 3/246الذهيب، تذكرة احلفـاظ،     : وانظر. 2/112ح الطيب،   املقري، نف : انظر 2

  .146صالداودي، طبقات املفسرين، : وانظر. 19/120



  72    التعريف باإلمام أيب الوليد الباجي: فصل متهيدي 
  
 

 

. ، روى عن الباجي رغم أنه أسن منه       "كتاب التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد       : " أمهها
  .1»ث مثله فكيف أحسن منهال أعلم يف الكالم على فقه احلدي«: قال عنه الباجي

وقد مر بنا يف ذكر شيوخ      ) ه463-392(أبو بكر أمحد بن ثابت اخلطيب البغدادي         -3
، وال ضري يف أن يأخذ الشيخ من تلميـذه ويـروى   2الباجي، ولكنه هو اآلخر أخذ من الباجي   

  . فيهعنه، إذ ال ينقص ذلك من مقامه شيئا، بل يزيد 
 بن خلف بن سعد بن أيوب الباجي التجييب األندلسي          أبو القاسم أمحد بن سليمان     -4

ابن أيب الوليد الباجي وتلميذه، سكن سرقسطة، تفقّه بأبيـه، وبـرع يف األصـول      ) ه493ت(
وخلف أباه  " معيار النظر "و" العقيدة يف املذاهب السديدة   : "والكالم واخلالف، له تصانيف منها    

 تويفبعده، وله رحلة إىل املشرق لطلب العلم     يف حلقته بعد وفاته وأخذ عنه بعض أصحاب أبيه          
ويقال أنه ختلّى عن تركة أبيه لتورعه عما كان يأخذه أبوه من جوائز وهدايا امللوك               . فيها جبدة 
  . 3واألمراء

مـن  ) ه498-427(أبو علي احلسني بن حممد بن أمحد الغساين اجلياين األندلسي            -5
رجاله، روى عن الباجي وغريه، له مـصنفات         و يثعلماء احلديث بقرطبة، إمام يف معرفة احلد      

أمساء رجـال  "، و"تقييد املهمل ومتييز املشكل يف رجال الصحيحني   : "يف احلديث والرجال منها   
  .4"األنساب"، و"سنن أيب داود

-463(أبو بكر حممد بن حيدرة بن مفوز بن أمحد بن مفوز املعـافري الـشاطيب          -6
حافظا أديبا شاعرا، له رد على ابن حزم، أجاز له البـاجي  ، من أهل شاطبة، كان حمدثا   )ه505

  .5يف صغره
                                                

  . 3/246الذهيب، تذكرة احلفاظ، : انظر 1
أمحد البزار، يف   : انظرو. 538،  18/537الذهيب، سري أعالم النبالء،     : وانظر. 12/150ابن كثري، البداية والنهاية،     : انظر 2

    .1/166التعديل والتجريح للباجي،: حتقيق كتاب
قال سيأيت ذكره، إال أنـه مل يتعـرض إىل    ووقد ذكره يف تالمذة الباجي. 351، 2/348عياض، ترتيب املدارك،   : انظر 3

املقري، نفح الطيـب،  :  وانظر.103صابن فرحون، الديباج،   :وانظر. ترمجته فيما بعد، ولعلّه سقط يف الكتابة أو التحقيق        
  .1/237عمر كحالة، معجم املؤلفني، : وانظر. 546، 18/545الذهيب، سري أعالم النبالء، : انظر. 2/656
   .19/148، 18/545الذهيب، سري أعالم النبالء، : وانظر. 198صابن فرحون، الديباج، : انظر 4
  .456صطبقات احلفاظ، السيوطي، : وانظر. 19/421الء، وسري أعالم النب. 4/36الذهيب، تذكرة احلفاظ، : انظر 5
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أبو القاسم أمحد بن إبراهيم بن أمحد املرسي األندلسي املعروف بـابن أيب ليلـى                -7
، حافظ فقيه، توىل قضاء مدينة شلب إىل وفاته، روى عن أيب الوليـد البـاجي                )ه449-514(

  .1وغريه
رية بن حيون الصديف السرقسطي، املعروف بـابن        أبو علي احلسني بن حممد بن ف       -8

أصله من سرقسطة، حافظ إمام يف احلديث والفقه، مسع وروى عن الكثري    ،)ه514-452(سكّرة  
من العلماء ومنهم الباجي، ورحل إىل املشرق لطلب العلم، مث عاد فاستقر يف األندلس مبرسـية               

  .2"املعجم"، و"يف اخلالفالتعليقة الكربى : "وتوىل القضاء فيها، من تآليفه
فقيه ) ه518ت(أبو بكر عبد اهللا بن طلحة بن حممد بن عبد اهللا اليابري اإلشبيلي               -9

أصويل حنوي مفسر، أصله من يابرة وسكن إشبيلية، رحل إىل املشرق، وتويف مبكة، روى عـن    
رد على ابن   كتاب ال "، و "شرح رسالة ابن أيب زيد القريواين     :"الباجي وغريه، وله تصانيف منها    

  .3"حزم
القاضي، من  ) ه518ت(أبو عبد اهللا حممد بن عبد العزيز بن أيب اخلري األنصاري             -10

  .4أهل سرقسطة، حمدث فقيه مقرئ، أخذ من أيب الوليد الباجي وغريه
أبو بكر حممد بن الوليد بن حممد بن خلف بن سليمان بـن أيـوب الفهـري                  -11

، حمدث فقيه أصويل مفسر، نـشأ       )ه520 -451( رندقة   الطرطوشي املالكي، املعروف بابن أيب    
 الوليد الباجي بسرقسطة، وتفقّه به، وأخذ منه مسائل         ابطرطوشة بلدة باألندلس، مث صحب أب     

 تويفاخلالف، وقد أجاز له الباجي، رحل إىل املشرق وأخذ من علمائه، واستقر باإلسكندرية و             
  .5"خمتصر تفسري الثعاليب"، و"خلالفالكتاب الكبري يف ا: " ا، له تصانيف منها

                                                
  . 111صابن فرحون، الديباج، : انظر 1
الذهيب، تـذكرة احلفـاظ،     : وانظر. 173،  198صابن فرحون، الديباج،    : وانظر. 2/90املقري، نفح الطيب،    : انظر 2
4/35.  
  . 6/65 عمر كحالة، معجم املؤلفني،: وانظر. 2/648املقري، نفح الطيب، : انظر 3
   .146صالداودي، طبقات املفسرين، : وانظر. 3/246وتذكرة احلفاظ، . 18/538الذهيب، سري أعالم النبالء، : انظر 4
  . 371، 198صابن فرحون، الديباج، : وانظر. 2/85املقري، نفح الطيب، : انظر 5
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صـهر  ) ه533 -443(أبو العباس أمحد بن عبد امللك بن موسى بن أيب مجـرة              -12
الباجي وزوج ابنته، من أهل مرسية، كان حمدثا فقيها بارعا يف علوم اللغة، مشرفا على علـم                 

  .1التواريخ
  اآلثار العلمية لإلمام الباجي:  الثالثاملطلب

اجي من كبار علماء زمانه ومشاهريهم يف األندلس واملشرق، ولتلقـي           نظرا لتلقي الب  
الكثري من مشاهري الفقهاء والعلماء على يديه، والهتمامه العلمي الكبري الذي بلغ بـه درجـة                
رفيعة من الفقاهة والعلم والقدر، فال عجب يف أن يترك آثارا علمية مهمة، ما فتئت حتكي قدره    

املتميزة، ومازالت منهال يغترف منه العلماء واحملققون واملدرسون والطلبة         ة العلمية   تالعايل ومكان 
وقد تنوعت آثاره العلمية وتعددت؛ فمنها مـا هـو يف الفقـه             . واملثقفون إيل يوم الناس هذا    

وأصوله، ومنها ماهو يف احلديث وعلومه، ومنها ما هو يف الكالم واجلدل واملناظرات، ومنـها               
  .وسنتعرض يف هذا الفرع إىل أشهر مصنفاته وأشعاره ومناظراته. ماهو يف األدب والشعر

  مصنفات الباجي: الفرع األول
، وقد ذكر أبو بكر بن اخلري 3، حىت عرف بصاحب التصانيف   2للباجي مصنفات كثرية  

، فضال عن رسائله ووصاياه، وسنتعرض إىل ذكر جلّهـا يف خمتلـف             4أا بلغت ثالثني تأليفا   
أصول، وكالم وحديث وأدب، وسوف نذكرها بـشكل عـابر مـشريين            العلوم، من فقه و   

  . 5باالعتماد على بعض الدراسات إىل وضعية الكتاب من حيث الطبع والتحقيق وغري ذلك

                                                
  .21/398الذهيب، سري أعالم النبالء، : وانظر. 120صابن فرحون، الديباج، : انظر 1
ابن فرحون،  : وانظر. 2/69واملقري، نفح الطيب،    . 351،  2/350عياض، ترتيب املدارك،    : انظر مصنفاته عند كل من     2

والـداودي، طبقـات     .54صوالسيوطي، طبقات املفسرين،    . 18/538والذهيب، سري أعالم النبالء،     . 200صالديباج،  
  .اوغريه. 4/261وكحالة، معجم املؤلفني، . 146صاملفسرين، 

 . وغريمها. 18/536 الذهيب، سري أعالم النبالء، :انظرو. 1/450الكتيب، فوات الوفيات، : انظر 3
وانظر حتقيق الباتول لكتاب فـصول األحكـام،        . 1/165حتقيق أمحد البزار لكتاب التعديل والتجريح للباجي،        : انظر 4

  .151صللباجي، 
 العريب البوهـايل، بنيـة   :وانظر. 120 إىل 107صوآراؤه األصولية، من صاحل بوبشيش، اإلمام أبو الوليد الباجي    : انظر 5

صالح الدين شليب، القاضـي أبـو       : وانظر .، وقد مجع املعلوات يف جدول مفصل      127صالفكر األصويل لدى الباجي،     
  .96 إىل 86الوليد الباجي وأثره يف أصول الفقه، من 
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  مصنفاته يف الفقه -1
  .مل يتمه الباجي. غري حمقق وغري مطبوع. االستيفاء -
  .ط لكتابه االستيفاءحمقق أكثر من حتقيق، ومطبوع، وهو اختصار وتبسي. املنتقى -
  .مفقود، وهوعبارة عن مستخلص من كتاب املنتقى. اإلمياء -
حمقق أكثر مـن    . فصول األحكام وبيان ما مضى عليه العمل عند الفقهاء واحلكام          -

  .حتقيق، ومطبوع
  .مفقود، مل يتمه الباجي. شرح املدونة -
  غري حمقق وغري مطبوع. املهذب يف اختصار املدونة -
  .غري حمقق وغري مطبوع. املختصر يف مسائل املدونةخمتصر  -
  .مفقود، مل يتمه الباجي. كتاب املقتبس يف علم مالك بن أنس -
  .غري حمقق وغري مطبوع. مسألة اختالف الزوجني يف الصداق -
  غري حمقق وغري مطبوع. مسألة اجلنائز -
  غري حمقق وغري مطبوع. مسألة غسل الرجلني -
   غري حمقق وغري مطبوع.مسألة مسح الرأس -
  حمقق. رسالة بشرح حديث البينة على املدعي واليمني على من أنكر -
  مصنفاته يف أصول الفقه -2
حمقق أكثر من حتقيق، ومطبوع، من أول مـا       . 1إحكام الفصول يف أحكام األصول     -
  .ألّف الباجي
لكتابه إحكام حمقق أكثر من حتقيق ومطبوع، وهو خمتصر    . 1اإلشارة يف أصول الفقه    -
  الفصول

                                                
خطّه عبـد اهللا بـن      . احلسنية، القصر امللكي، الرباط، اململكة املغربية     ، مبكتبة اخلزانة    976يوجد منه خمطوط حتت رقم       1

  صفحة،237. ه1124حممد بن عبد اجلبار سنة 
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  حمقق ومطبوع. 2احلدود يف األصول -
   .مفقود. رفع االلتباس يف صحة التعبد بالقياس -
  مصنفاته يف احلديث وعلومه -3
  .مفقود. اختالف املوطآت -
حمقق أكثـر مـن حتقيـق       . التعديل والتجريح ملن خرج عنه البخاري يف الصحيح        -
  .ومطبوع

حمقق أكثر من حتقيـق     . كتب صلى اهللا عليه وسلم    النيب   رسالة حتقيق املذهب يف أن     -
  .ومطبوع

  مصنفاته يف علوم القرآن -4
  مل يتمه، مفقود.تفسري القرآن -
  مل يتمه، مفقود.الناسخ واملنسوخ -
  مصنفاته يف علم الكالم واجلدل -5
  مفقود. التسديد إىل معرفة طرق التوحيد -
  . وله عناوين خمتلفةحمقق ومطبوع،. املنهاج يف ترتيب احلجاج -
  .غري حمقق وغري مطبوع. 3خمتصر مشكل اآلثار للطحاوي -
  .مفقود. فرق الفقهاء -
  .مفقود، وهو خمتصر لكتاب فرق الفقهاء .التبيني عن سبيل املهتدين -

                                                                                                                                              
. ، مبكتبة األسكندرية، مصدرها، دير اإلسكوريال، أسـبانيا       305، ميكروفيلم رقم    1107يوجد منه خمطوط حتت رقم       1

 . صفحة14
تاريخ .، مبكتبة األسكندرية، مصدره دير اإلسكوريال، أسبانيا      445م رقم   ، ميكروفيل 1514يوجد منه خمطوط حتت رقم       2

 . صفحة22. ه631النسخ 
ذكره صالح شليب، نقال عن كتاب املعتصر من املختصر الذي أشار فيه صاحبه يوسف موسى احلنفـي إىل اختـصار                      3

صالح الدين شليب، القاضي أبو الوليـد  : رانظ. كما ذكر شليب أنه توجد نسخة خمطوطة منه باملتحف الربيطاين     . الباجي له 
 .94صالباجي وأثره يف أصول الفقه، 
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  .غري حمقق وغري مطبوع. مسائل اخلالف -
  ترجمحمقق أكثر من حتقيق ومطبوع وم. 1رسالة الرد على الراهب الفرنسي -
  مصنفاته يف اللغة األدب -6
  مفقود. ذيب الزاهر البن األنباري -
  .3حمققة ومطبوعة ضمن حتقيق بعض كتب الباجي. 2وصيته البنيه -
  مصنفات أخرى -7
  مفقود. االنتصار ألعراض األئمة األخيار -
  .4حمقق ومطبوع. سنن الصاحلني وسنن العابدين -
  5خمطوط. قواعد اإلسالم -
  .غري حمقق وغري مطبوع). فيه خمتلف آثاره ومصنفاته ورسائله(الباجي فهرسة  -

  أشعار الباجي: الفرع الثاين
، له شعر يف املدح ويف الرثـاء        1لقد كان الباجي فصيحا شاعرا مطبوعا شغفا بالشعر       

، ونـذكر  2لكنه مفقودديوان شعره،   مجع القاسمأبا ويف الوصف ويف الزهد، وقد ذكر أنّ ابنه    
  :ارهمن أشع

                                                
 17. ، مبكتبة األسكندرية، مصدره، دير اإلسكوريال، أسبانيا      144، ميكروفيلم رقم    538يوجد منها خمطوطة حتت رقم       1

  .صفحة
. ا، دير اإلسكوريال، أسـبانيا    ، مكتبة األسكندرية، مصدره   202، ميكروفيلم رقم    732يوجد منها خمطوطة حتت رقم       2

  . صفحة12. ه749تاريخ النسخ 
انظر وصية الباحي، يف حتقيق إبراهيم باجس عبد ايد لكتاب سنن الصلحني وسنن العابدين أليب الوليد الباجي، دار ابن        3

 .2/881. م2003، 1حزم، بريوت، ط
فقد حصلت على نسخة مطبوعة بتحقيق إبراهيم باجس        . هوقد أشار البوهايل يف حبثه أنه يف حكم املفقود، وهو خطأ من            4

 العريب البوهايل، بنية الفكر األصـويل  :انظر. لعلّه مل يقف عليها أيام حبثه. م2003، 1عبد ايد، دار ابن حزم، بريوت، ط    
 127صلدى الباجي، 

ب فيه قواعد اإلسالم ومراد الدين      كتا: "وقد اطلعت على خمطوطة منه كتب يف بدايتها       . مل تذكره العديد من الدراسات     5
 صفحة تـضمن أبوابـا يف       30يف  ". وما جيب معرفته يف علم الدين، تأليف أيب الوليد سليمان بن سعيد ابن أيوب الباجي              

  .، اخلزانة احلسنية، الرباط، اململكة املغربية4574انظر خمطوط قواعد اإلسالم، رقم . العقائد والفقه معا
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  يف مدح امللوك واألمراء -1
  )الطويل: (3جاء يف مدح الباجي لألمري معز الدولة أيب علوان قوله

  حملُّ اهلوى من سر حبك آهلُ
  وِهللا طيف ال يسلـم كأنـما
هاقتناص ا ال أستطيـعغدا نافـر  
  تبيت جفوين صاديات من الكرى

  

  غاف وى عن مشْلِ شوقيالن فرلُوص  
  له من سهادى يف الزيارة عاذلٌ
  ولو أنّ يل يـوم الكثيبِ حـبائل
  ولكنها من مسـاء دمـعي نواهل

  

  )الطويل: (4مدح األمري نفسه ويف قصيدة أخرى قال يف
  لرياهم يف عرف ربعك عنوان
  وفيك من احلي الذين حتملوا
تضنا كما يسري اخليالُ وغُضسري  

 نا برودلبِسالليل حىت تشقَّقَت  
  حويت معز الدولة امللْك فاعتزى
  فللمجد سلك قد أُجِيد نِظامه

  

  ومن حسنهم يف حسنِ مغناك تبيان  
  خمايلُ أغصان متيس وكُثْبانُ
  على ركْبِنا من نـاظرِ الليل أجفانُ
  جيوب تضيُء بالصباح وأردانُ
  بذكرِك يف اآلفاق ملْك وسلْطانُ

  نت لذاك السلك در ومرجانُوأ
  

  :5عباد قالبن ويف مدح املعتضد 
  عباد استعبـد الربايا
  مدحيه ضمن كلِّ قلبٍ

  

  م فاقـت النعائمبأنع  
ت به احلمائمحىت تغن  

  

  يف رثاء األهل -2
  )الطويل: (6جاء يف رثاء الباجي ولديه، قوله

                                                                                                                                              
  .351، 2/348 املدارك، عياض، ترتيب: انظر 1
  2/351املصدر نفسه، : انظر 2
  . 57صعبد احلميد بن صخرية، شعر الفقهاء يف األندلس، : انظر 3
  . 57صاملرجع نفسه، : انظر 4
  .3/1389ياقوت احلموي، معجم األدباء، : وانظر. 2/76املقري، نفح الطيب، : انظر 5
ياقوت احلموي، معجم األدبـاء،     : وانظر. 2/75قري، نفح الطيب،    امل: ، وانظر 2/351عياض، ترتيب املدارك،    : انظر 6
3/1389 .  
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ا ببلْدةنِ استـكانرعـى اهللا قربي  
  غُيبا عن ناظـري وتبوآلئـن 

  يقَر بعيين أن أزور ثراهـما
ـِّي سـاكنيها لعلَّين   وأَبكي وأُبك
  فما ساعدت ورق احلمام أخا أسى
  وال استعذبت عيناي بعدمها كرى
  أحن ويثين اليأس نفِسي عن األسى

  

  مها أُسكناها فـي السـواد من القلْبِ  
بِفؤادي لقد زاد التباعيف القُر ـد  

ـْربِ   وألصق مكـنونَ الترائبِ بالت
  سأجند من صحبٍ وأسعد من سحبِ
  وال روحت روح الصبا عن أخي كربِ

نفسي إىل البارد العذْبِئوال ظم ت  
  كما اضطر حممولٌ على املركَبِ الصعبِ

  

  )الكامل:(1وقد أفرد ابنه حممد مبرثية جاء فيها قوله -
  عـدك صابراأحممد إن كنـت ب

  ورزئت قبـلك بالنـيب حممد
فلقد علمت بأنـين بـك الحق  
  هللا ذكـر ال يـزالُ خباطرِي
  فإذا نظـرت فشخصـه متخيل
  وبكل أرض يل مـن أجلك لوعةٌ
هعن امس ادفإذا دعوت سـواك ح  
  حكم الردى ومناهـج قد سنها

  

  السليمِ ملا بـه ال يسـلم صرب  
  ه أدهـى لـدي وأعـظَمولرزؤ

مـين متقدأن مـن بعد ظـين  
متصـرف فـي صـربه متحكِّم  
ـمـت فصـوته متوهوإذا أصخ  
موبكـل قــربٍ وقــفةٌ وتلـو  
مودعاه بامسك مقـولٌ بِك مغر  
مهى واحلـزنُ قبلُ متمألويل الن  

  

  يف الزهد والوعظ والتوبة -3
  )املتقارب( :2قال الباجي

  ذا كنـت أعـلم علـم اليقنيإ
  فلم ال أكـونُ ضنـينا ـا

  

  ـَه   بأنَّ مجيـع حـيايت كساع
وأجعلـها يف صـالحٍ وطَــاعه  

  

  )الطويل: (1 ويف قصيدة أخرى يقول-
                                                

  . 2/75املقري، نفح الطيب، : انظر 1
. 2/74املقري، نفح الطيـب،  : وانظر. 1/451الكتيب، فوات الوفيات، : وانظر. 2/351عياض، ترتيب املدارك،   : انظر 2

السيوطي، طبقات  : وانظر.12/150بن كثري، البداية والنهاية،     ا: وانظر. 3/1389ياقوت احلموي، معجم األدباء،     : وانظر
 . 54صاملفسرين، 
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ـرِ زادتبلّغْ إلـى الدنـيا بأيس  
  وجاهد يف اللّذات نفْسك جاهدا
نـيا بدارِ إقامةفـما هـذه الد  

  ا هـي إال دار هلْـوٍ وفتنةومـ
  

  ا راحــلٌ ملعادــهـك عنفإن  
جِـهاد فسِ خـريالن فإنّ جِـهاد  
ـتادأغراضـها بِع نم فيعـتد  
فادا إىل النهى أهلـاروإنّ قُص  

  

  )الكامل: (2 وقال يف الندم والتوبة-
  يــا قلب إمـا تلْـهين كاذبا
  افعتشغـلين عـن عـملٍ نــ

  أَحـرِ بـأن تسلمـين نـادما
  وحـاق يب مـا جـاء عن ربنا
  قد أفلَح القانِت يف جنحِ الدجى
  فقــائما وراكــعا وسـاجدا
  له حـنني وشـهيق وبـكَا
  إنـا لسفْر نبتغي نيلَ املَـدى
هتاحلْ رـبِ اللّيلَ ينينص نم  

  

  أو صـادفًا عـن اهلـدى جائرا  
   موقـف ألـقاك لـي ضائرافـي

  إن مل ألْــق اهللا لـي عـاذرا
ـُوا حاضرا"   "ووجـدوا مـا عمل

  يتـلُو الكـتاب العـريب النـريا
ـِالً مستــعربا مستغفرا   مبتهـ
  يبلُّ مـن أدمـعه تـرب الثّرى
  ففي السرى بغيتنا ال يف الكَرى

  م السرىعند الصـباح حيمد القو
  

  :3وقال أيضا
  إهلي، قـد أفنيت عمري بطالة
ـّني عـاما أعـدها   وضيعته ست
  وقدمت إخواين وأهلي فأصبحوا
  وجاء نذير الشيبِ لو كنت سامعا

  

  وال وعد عيدثين عنها وومل ي  
دـما خريه الععمرٍ إن ومـا خري  
هم حلـدويسـتر ـهم أرضتضم  

  ـذيرٍ ليس مـن سمعه بدلوعظ ن
  

  :4وقال أيضا
  ومـايل سـوى خـالقي راحـما    تداركْـت من خــطئي نادما

                                                                                                                                              
  . 127صعبد احلميد بن صخرية، شعر الفقهاء يف األندلس، : انظر 1
 . 132، 131ص، نفسهاملرجع : انظر 2
 .113ص العريب البوهايل، بنية الفكر األصويل لدى الباجي، :انظر 3
 . 53صضي أبو الوليد الباجي وأثره يف أصول الفقه، صالح الدين شليب، القا: انظر 4
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  فـال رفعت صرعـيت إن رفعت
  أمـوت وأدعـو إىل من ميـوت

  

  يــداي إلـى غــري مـوالمها
  مبــاذا أكــفّر هــذا مبـا

  

  
  :1وقال واعظا

  إذَا كُنت تعلَم أنْ ال محيد
  فاعـصِ اإللــه مبقْــدارِ ما

  

  لذي الذّنبِ عن هول يومِ احلسابِ  
  تحب لنِنفِْسك سـوء العذَابِ

  

  يف الوصف -4
  )املتقارب: (2قال الباجي يف وصف القلم وكأنه بشر ينطق

يِهشيف م قينط وامسر  
على ساحة ليلها مشرق  
  وشبهتها ببياض املشيب

  

  ما أمر القلمويسكُت مه  
ْـِم   منري وأبيضـها مدهل
ماللم ادوخيالط نور س  

  

  .وغري هذا كثري مما ذكر له من شعر يف خمتلف ااالت
  مناظرات الباجي: الفرع الثالث

لقد ذكرنا سابقا أن الباجي تلقى يف العراق علوم الكالم وفنون اجلـدل واملنـاظرة،               
، ممـا    والسمناين والدامغاينلصريمي  او الطيب الطربي    أيب و خصوصا من أيب إسحاق الشريازي    

عـه ملعـاين   ظرة، ولعل ذلك ما يربر اجتهاده املقاصـدي، وتتب    ااملناجلدل و جعله متظلعا يف فن     
 وقـد أجـرى     .3األحكام، ملا هلذا الفن من عالقة وطيدة باملقاصد الشرعية، وباألصول عموما          

  : نذكر منها مشافهة ومراسلة وتأليفا،الباجي مناظرات عدة مع غريه من الفقهاء،
لقد خاض ابن حزم   :4مناظرة أيب الوليد الباجي البن حزم حول مشروعية الفلسفة         -1

مناظرات عدة مع فقهاء األندلس قبل جميء الباجي، كانت له فيه الغلبة واالنتصار، قد يعـود                
                                                

  .1/451الكتيب، فوات الوفيات، : انظر 1
  . 190صعبد احلميد بن صخرية، شعر الفقهاء يف األندلس، : انظر 2
  .42صاملصطفى الوضيفي، املناظرة يف أصول التشريع اإلسالمي، دراسة يف التناظر بني ابن حزم والباجي، : انظر 3
 .25ص، نفسهاملرجع : انظر 4
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م علـى علـوم الفقـه،       فنون اجلدل والكالم، القتصارهم يف تكوينه     ذلك لضعف املالكية يف     
مل « :حزم بـذلك فقـال  بن ، وقد وصف املقري 1كتركيزهم على دراسة املدونة واملستخرجة   

، ولعلّ ذلك   2»...يكن باألندلس من يشتغل بعلمه، فقصرت ألسنة الفقهاء عن جمادلته وكالمه          
ته من ما جعلهم يستنجدون بالباجي صاحب اخلربة يف الكالم واجلدل ملناظرة ابن حزم بعد عود             

 يف ميورقـة، يف     ه439ابن حزم سـنة     مع  لباجي  لفكانت أول مناظرة    . 3املشرق إىل األندلس  
  . 4حضرة ابن رشيق برع فيها الباجي وهزم خصمه، ومن يومها بدأ أفول جنم ابن حزم

. 5وله أيضا مناظرة أخرى مع ابن حزم دارت حـول كيفيـة طلبـهما العلـم                -2
، وهي املناظرات اليت برز     6س واحلديث والتقليد وغري ذلك    ومناظرات حول مسائل الرأي والقيا    

لـو مل   « :فيها الباجي يف الدفاع عن مذهبه إىل أن قال فيه ابن حزم معترفا جبالله وسعة علمه               
لكـن توجـد   . 7»يكن ألصحاب املذهب املالكي بعد عبد الوهاب إال مثل أيب الوليد لكفاهم   

اظرات الباجي مع ابن حزم وخلصت إىل أن نتيجة بعض الدراسات اليت حققت يف الكثري من من     
  .8املناظرات إمجاال كانت سجاال بني الباجي وابن حزم

  .9مناظرة أيب الوليد الباجي البن هود حول الفلسفة -3

                                                
  .28صاملصطفى الوضيفي، املناظرة يف أصول التشريع اإلسالمي، : انظر 1
  .2/67املقري، نفح الطيب، : انظر 2
  .2/68املصدر نفسه، : انظر 3
: وانظر .29صاملصطفى الوضيفي، املناظرة يف أصول التشريع اإلسالمي، دراسة يف التناظر بني ابن حزم والباجي،        : انظر 4

 .62ص ايد تركي، مناظرات يف أصول الشريعة اإلسالمية بني ابن جزم والباجي، عبد
 .28صاملصطفى الوضيفي، املناظرة يف أصول التشريع اإلسالمي، دراسة يف التناظر بني ابن حزم والباجي، : انظر 4
  .2/77املقري، نفح الطيب، : انظر 5
وهـي  . 31صريع اإلسالمي، دراسة يف التناظر بني ابن حزم والباجي          املصطفى الوضيفي، املناظرة يف أصول التش     : انظر 6

  .463ص إىل 93صمفصلة يف كتاب عبد ايد تركي، مناظرات يف أصول الشريعة اإلسالمية بني ابن جزم والباجي، من 
  . 2/68،69املقري، نفح الطيب، : انظر 7
  .75صجي وأثره يف أصول الفقه، صالح الدين شليب، القاضي أبو الوليد البا: للتفصيل انظر 8
 .25صاملصطفى الوضيفي، املناظرة يف أصول التشريع اإلسالمي، دراسة يف التناظر بني ابن حزم والباجي، : انظر 9
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 مبرسية حول مكان بقرب زمزم قيـل أنـه ملـك            1مناظراته أليب حفص اهلوزين    -4
. إىل تكفري من يقول بوجود هذا املكـان        -فمع األس -ليهودية، ووصل األمر يف هذه املسألة       

  .2وقد فند الباجي ذلك كون املسألة ال عالقة هلا مبوضوع االعتقاد واإلميان
 يـوم   صلى اهللا عليه وسلم   ومن مناظراته، يوم كثر الكالم على قوله بكتابة النيب           -5

جي مناظرة شـفوية يف     جبمع عدد من الفقهاء وعقد بينهم وبني البا        "دانية"احلديبية، فقام أمري    
إال أن املالحظ، أن الباجي صرح بنفي الكتابة عن         . 3املوضوع، برع فيها الباجي بإثبات حجته     

 يف كتابه املنتقى عند تعرضه ملسألة جواز األمية يف القاضي مىت            صلى اهللا عليه وسلم   رسول اهللا   
رسلني وأفضل احلكام كان واألظهر عندي اجلواز ألن إمام امل   «:كان عارفا باألحكام، فقال عنها    

  .4»ال يكتب
مناظراته أليب بكر بن الصائغ وابن سهل بني يدي أمري دانية إقبال الدولة علي بن                -6

  .5جماهد
ومن املناظرات اليت جرت عن طريق املراسلة، مناظرته للفقيه أيب حممد عبد اهللا بن               -7
 قد كتب برسالته     اهللا عليه وسلم   صلىالذي رد على قول الباجي بأن النيب        ) ه475ت(املعافري  

وكـان  . 6التحذير من ترك الواضحة والتنبيه على غلط القائل كتب يف يوم احلديبية النيب األمي             

                                                
عمر بن حسني اهلوزين، من أهل إشبيلية وعلمائها، كان متفننا يف علوم كثرية، سكن شرق األندلس، وله                 ص  هو أبو حف   1

اع باحلجاز ومصر وغريمها، وله مع القاضي أيب الوليد الباجي منازعات، مث عاد فسكن إشـبيلية، مث                 رحلة إىل املشرق ومس   
 .2/364عياض، ترتيب املدارك، : انظر. ه460قتله املعتضد عباد سنة 

تجريح التعديل وال: أمحد البزار، يف حتقيق كتاب : وانظر. 72صالباتول، يف حتقيق كتاب فصول األحكام للباجي،        : انظر 2
  . 1/92للباجي،

املصطفى الوضيفي، املناظرة يف أصول التشريع اإلسـالمي، دراسـة يف           : وانظر. 2/350عياض، ترتيب املدارك،    : انظر 3
 .81صالتناظر بني ابن حزم والباجي، 

 ،ه1332،  1جمـددة مـن ط    . 2كتاب املنتقى شرح موطأ اإلمام مالك، دار الكتاب اإلسالمي، القـاهرة، ط           الباجي،   4
5/184. 
  . 1/92التعديل والتجريح للباجي،: أمحد البزار، يف حتقيق كتاب: انظر 5
  .41صاملصطفى الوضيفي، املناظرة يف أصول التشريع اإلسالمي، دراسة يف التناظر بني ابن حزم والباجي، : انظر 6
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، والذي "حتقيق املذهب من أن النيب كتب     " الباجي قد وضع كتابا يف هذه املسألة اجلدلية، مساه          
  .1القرآنوصل احلد ببعض خمالفيه أن كفروه بدعوى خمالفته لصريح 

 من مناظرات الباجي عن طريقة املراسلة، رده على رسالة الراهـب  عدهوما ميكن    -8
الفرنسي اليت دعا فيها املقتدر بن هود حاكم سرقسطة إىل النصرانية، بطلب من املقتدر وانتدابه               

  2.الباجي للرد عليه

                                                
  .2/350عياض، ترتيب املدارك، : انظر 1
، مكتبة األسـكندرية، مـصدرها، ديـر        144، ميكروفيلم رقم    538خمطوطة جواب على رسالة الراهب، رقم       : انظر 2

املصطفى الوضيفي، املناظرة يف أصول التشريع اإلسالمي، دراسة يف التناظر بني ابـن حـزم      : وانظر. اإلسكوريال، أسبانيا 
 .41صوالباجي، 
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  خامتة الفصل التمهيدي

وحروب وفنت عايش آالمها صاحب     لقد كانت فترة ملوك الطوائف فترة اضطرابات        
إال أنّ ذلك الوضع السياسي املأسوي، مل يكن عائقا يف          . حبثنا اإلمام أبو الوليد الباجي    موضوع  

طريق الباجي وأمثاله من العلماء لسلوكهم دروب العلم، فقد كانت للباجي رحلة طويلـة إىل               
ل أيب ذر اهلروي، وأيب إسـحاق       املشرق نال ا درجات العلى يف التلقي عن كبار العلماء أمثا          

مغاين والسمناين وغريهم، فاستكمل بذلك تكوينه العلمـي يف شـىت العلـوم         االشريازي، والد 
والفنون، خصوصا احلديث، وأصول الفقه، وفنون املناظرة واجلدل والكالم اليت أكثر ما أخذها             

، ألقى بظالله علـى طريقـة    ا مقاصدي ا غائي  يف بناء عقله بناءً    أسهمتعن علماء العراق، واليت     
  من خـالل   ، خصوصا  يف األبواب الالحقة   سنبينهوهذا ما   معاجلته للمسائل الفقهية واألصولية،     

 يف فهمه لأللفاظ وشرحه للنـصوص       ؛ طريق االجتهاد املقاصدي    فيه  سلك الذيكتابه املنتقى،   
 نبوغه وبروزه علـى     وليس أدلّ على  . واستدالله على األحكام وتعليله هلا وترجيحه فيما بينها       

رأس املذهب املالكي يف عصره، من شهادة كبار العلماء على فضله ومكانته العلمية أمثال ابـن      
العريب، والقاضي عياض، وغريمها، بل ليس أدلّ من اعتراف خصمه ابن حزم، وهو من هـو،                

اجي مذهبه  على فضله ومكانته وعلو قدره العلمي، بعد مناظرات حامية الوطيس، أظهر فيها الب            
قد كان الباجي جديرا باعتالء     ل.  إىل يوم الناس هذا    استقراره يف   أسهمتاملالكي حبلّة جديدة،    

 يف خمتلف الفنون، حـىت      التصانيف ساحته املعرفية من كثرة       به منصب رئاسة مذهبه، مبا أثرى    
ذ عنـه    فقد كان قاضيا حمدثا فقيها أصوليا مفسرا أديبا شاعرا، أخ          .عرف بصاحب التصانيف  

الكثريون يف خمتلف العلوم، وروى عنه الكثريون احلديث وبعض كتبه، وكان من فضله وعلمه              
أن تنافس عليه األمراء وامللوك فيمن خيتص بالباجي كقاضي له، أو كمستشار أو مفيت أو حنـو        

 مـن  كغريه- اإلسهامكما أن اهتمام الباجي واشتغاله الكبري بالعلم والتعليم، مل يثنه عن            . ذلك
يف العمل على استقرار الوضع السياسي، بالسعي يف سفارته لإلصالح بـني أمـراء               -الفقهاء

-الطوائف وملّ مشل املسلمني وتوحيد كلمتهم يف مواجهة عدوهم وعدو اإلسـالم احلقيقـي               
الذي كاد أن ميحي اإلسالم واملسلمني من خارطة شبه جزيرة إيربيا، لو مل              -ألفونسو وجيوشه 

 الوضع بانتصار عظيم حققّـه يف     ذهود الفقهاء تلك، باستنفار جيش املرابطني الذي أنق       تضنِ ج 
  .واقعة الزالقة، حفظ به ماء وجه املسلمني، واستقر به الوضع يف األندلس ردحا من الزمن



 

 

 
 
 
 
 

  النظريالقسم 
يب الوليد أاالجتهاد املقاصدي وثبوته عند 

  يــالباج
  

  ويتضمن بابني ؛

 معرفةاالجتهاد املقاصدي كما انتهى إليه عند الباجي وأمهيته يف يف : األول

  .األحكام الشرعية

   عند أيب الوليد الباجياالجتهاد املقاصدييف : والثاين
  



  87  الباجيأيب الوليد عند وثبوته  االجتهاد املقاصدي : القسم النظري
  
 

 

  االجتهاد املقاصدي وثبوته عند أيب الوليد الباجي: القسم النظري
  

صطلح االجتـهاد،  نتعرض يف هذا القسم إىل ما يتعلّق مبفهوم االجتهاد املقاصدي، كم  
كما نتعـرض فيـه إىل   . ومصطلح املقاصد، لنتعرف بعد ذلك على مفهوم االجتهاد املقاصدي       

          ر االجتهاد املقاصدي عموما، من بعد وفاة النيبإىل القـرن    صلى اهللا عليه وسـلم    نشأة وتطو 
. قاصدي يف حركة االجتهاد امل     الباجي إسهام، وننظر مدى    اخلامس اهلجري عصر اإلمام الباجي    

ونتعرض يف هذا القسم إىل إبراز معامل ثبوت االجتهاد املقاصدي للباجي من خالل تتبع كتبـه                
الفقهية واألصولية خصوصا، الكتشاف مصادره وضوابطه ومنهجه يف سلوكه طريق االجتهاد           

االجتهاد املقاصدي كما انتهى إليه عند الباجي       يف  :  بابني؛ األول  وسنبحث ذلك يف  . املقاصدي
 عند أيب الوليد الباجياالجتهاد املقاصدييف : والثاين. وأمهيته 



 

 

 
 
 
 
 

  الباب األول

االجتهاد املقاصدي كما انتهى إليه عند الباجي وأمهيته 
   األحكام الشرعيةمعرفةيف 

  

  ويتضمن ثالثة فصول؛

  .، جماله وأمهيتهتطورهاالجتهاد، يف : األول

  .اـرق إثباـا وطـضرورا، ـاملقاصد الشرعية، نشأيف : والثاين

   األحكام الشرعيةمعرفة وأمهيته يف تطورهاالجتهاد املقاصدي، يف : والثالث
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 معرفةوأمهيته يف   كما انتهى إليه عند الباجياالجتهاد املقاصدي: الباب األول
  األحكام الشرعية

دام لقد دأب الفقهاء والعلماء على إعمال املقاصد الشرعية يف الكثري مـن اجتـها             
 فراحـوا   ،ال نص فيه من كتاب أو سنة       الفقهية سيما فيما استجد عندهم من وقائع ونوازل مما        

يستمدون التشريع من فهمهم لروح الشريعة اإلسالمية وأسرارها ومعـاين وعلـل نـصوصها      
املتعقلة، ومن مراعام للمصلحة املنضبطة، ومن كليات التشريع، لتكون هلـم سـندا فيمـا               

وال -فكان هذا منهجهم . من أحكام، منضبطني يف ذلك بضوابط الشريعة اإلسالمية       يستنبطونه  
 وانتهاء عـصر الـنص، إىل عـصر    صلى اهللا عليه وسلممنذ انقطاع الوحي بوفاة النيب       -يزال

الباجي األندلسي الذي حنن بصدد البحث حول اجتهاده املقاصدي، وما توقفنا عنـد عـصر               
كان منهج االجتهاد املقاصدي وال يزال حمققا الستمرار        قد  ، وإال ف  الباجي إال ملا يتطلبه البحث    

وقـد  . أحكام الشريعة اإلسالمية وخلودها وصالحيتها عرب األزمنة واألمكنة ويف كل األحوال          
 هلـا يف واقـع       يف حركة االجتهاد، وتفعيل     تطور رافق إعمال الفقهاء للمقاصد يف اجتهادهم     

ي، أحد هذه الرموز اليت كان هلا الفضل يف ثـراء وإثـراء   حبثنا الباجموضوع  وصاحب  . الناس
. وتطوير حركة االجتهاد عموما واالجتهاد املقاصدي خصوصا يف القرن اخلـامس اهلجـري            

ونريد يف هذا الباب أن نتعرض إىل ذلك بالكشف والدراسة والتحليل، لتسليط الضوء على ما               
وباعتبار أنّ  . ملقاصدي من خالل آثاره الثرية     به الباجي يف مسرية تطوير حركة االجتهاد ا        أسهم

 أن نتعـرض إىل االجتـهاد مث إىل         علينامصطلح االجتهاد املقاصدي لفظ مركب، فإنه يتعين        
املقاصد لتتضح صورته بشكل أدق، يتخلّل ذلك، التعرض إىل تطور كل من حركة االجتـهاد               

فيكون البـاب يف ثالثـة     . الباجيفن املقاصد خصوصا من بعد عصر النص إىل عصر           و عموما
املقاصـد الـشرعية، نـشأا،       يف: والثاين. ، جماله وأمهيته  تطورهاالجتهاد،   يف: فصول؛ األول 

 األحكـام   معرفـة  وأمهيته يف    تطوره،   االجتهاد املقاصدي  يف: والثالث. ضرورا وطرق إثباا  
  .الشرعية
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  ، جماله وأمهيتهتطورهاالجتهاد، : األولفصل ال

ول يف هذا الفصل حتديد وتأصيل مفهوم االجتهاد مع التعرض إىل تطوره من بعـد        نتنا
عصر النص إىل عصر الباجي، والتعرض إىل جماله لبيان ما جيتهد فيه وما ليس فيه اجتهاد، كما                 

 فيه أمهية االجتهاد وآفاقه، اليت ميكن أن تؤمن لنا تفعيل حركة االجتهاد لإلجابـة عـن             نتناول
اقع ونوازله ومستجداته الكثرية من جهة، وللبحث عن كيفية إنشاء واقع يتناسب مع             مسائل الو 

وبذلك تضمن الفصل ثالثة مباحـث؛      . أحكام الشريعة اإلسالمية ومقاصدها من جهة أخرى      
 يف: والثالـث . نشأة االجتهاد وتطوره إىل عصر الباجي      يف: والثاين. يف مفهوم االجتهاد  : األول

   .يتهجمال االجتهاد وأمه

   مفهوم االجتهاد:املبحث األول

يف اصـطالح الفقهـاء،     أن نتطرق إىل معناه يف اللغة و       ينبغي لتناول مفهوم االجتهاد   
 مفهومه يف حتديد   :  والثاين .يف حتديد االجتهاد لغة   : بحث هذا املبحث يف مطلبني؛ األول     لذلك ي

  .اصطالحا
  االجتهاد لغة: املطلب األول

 بفـتح اجلـيم     ، وهو افتعال من اجلهد،     يف طلب األمر   بذل الوسع : االجتهاد يف اللغة  
واجلُهد . اجلَهد املشقة واملبالغة والغاية   :  الطاقة، وقيل  :واجلَهد واجلُهد .  أي بذل اجلهد   وضمها،

وجهـد  . الوسع والطاقة، وقيل مها لغتان يف الوسع والطاقة، أما يف املشقة والغاية فالفتح ال غري           
هد بلوغك  اجلَ: قال األزهري  . جد، واجتهد الرجل يف كذا أي جد فيه وبالغ         :واجتهد كالمها 

ويقال جهـد   . بلغت به اجلَهد أي الغاية    :  وقال الفراء  .هد فيه غاية األمر الذي ال تألو على اجلُ      
  . 1محل عليها يف السري فوق طاقتهادابته وأجهدها، إذا 

                                                
الـرازي، خمتـار    : انظرو. 135،  3/133، دت، مادة جهد،     1ط. ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بريوت      : انظر 1

املناوي، التوقيف على  : وانظر. 48ص م،   1995الصحاح، حتقيق حممود خاطر، مكتبة لبنان ناشرون، بريوت، ط جديدة،           
األنصاري، احلـدود   : وانظر. 638ص،  ه1410،  1مهمات التعاريف، حتقيق حممد رضوان الداية، دار الفكر، بريوت، ط         

، ه1405،  1تعريفات، حتقيق إبراهيم األبياري، دار الكتـاب العـريب، بـريوت، ط           اجلرجاين، ال : وانظر. 82صاألنيقة،  
  . 23ص
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Â Ã     Ä Å  ÆÇ È É  Ê Ë   Ì ÍL6 ّوهو الشيء القليل يعيش به املقل 
 رئت بالضم وبالفتح، ومها لغتان     هد العيش، وذكر صاحب معاين القرآن، أنّ جهدهم قُ        على ج

فمعىن ال جيدون   . مبعىن واحد عند البصريني، وقال بعض الكوفيني اجلَهد املشقة، واجلُهد الطاقة          
م وهم الفقراء: هدهمإال ج7.أي الذين ال جيدون إال طاقتهم وما تبلغه قو  

لوسـع يف   بذل ا «: ذكر الباجي قول حممد بن خويز منداد بأن حد االجتهاد هو           وقد
: بينما عرف الغزايل االجتهاد بأنه. هكذا مطلقا دون ذكر لقيد الكلفة واملشقة   . 8»بلوغ الغرض 

                                                
 .53سورة املائدة، اآلية  1
  .109سورة األنعام، اآلية  2
  .38سورة النحل، اآلية  3
  .53سورة النور، اآلية  4
  .42سورة فاطر، اآلية  5
  .79سورة التوبة، اآلية،  6
، ه1409،  1لكرمي، حتقيق حممد علي الصابوين، طبع جامعة أم القرى، مكة املكرمـة، ط            النحاس، معاين القرآن ا   : انظر 7
، )دط(األلوسي، روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين، دار إحياء التراث العريب، بـريوت،              : وانظر. 3/237

10/147 . 
م، 1973، 1ة الزعيب للطباعة والنـشر، بـريوت، ط   الباجي، كتاب احلدود يف األصول، حتقيق نزيه محاد، مؤسس        : انظر 8
: انظـر . بينما عرف الباجي االجتهاد باحلد نفسه يف كتابـه املنـهاج     . وقد ذكره على أساس أنه ليس حبد فقهي       . 64ص

  .13صم، 1987، 2الباجي، كتاب املنهاج يف ترتيب احلجاج، حتقيق عبد ايد تركي، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، ط
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 وال يستعمل إال فيما فيه كلفـة        ،عبارة عن بذل اهود واستفراغ الوسع يف فعل من األفعال         «
فـظ   لكن صار الل   ، وال يقال اجتهد يف محل خردلة      ىر الرح  فيقال اجتهد يف محل حج     ؛وجهد

يف عرف العلماء خمصوصا ببذل اتهد وسعه يف طلب العلم بأحكام الشريعة واالجتهاد التام أن          
ولو أن الغزايل أشار إىل     . 1»يبذل الوسع يف الطلب حبيث حيس من نفسه بالعجز عن مزيد طلب           

 املعـىن اللغـوي للفـظ        عند الفقهاء خاصة، إال أن تعريفه تضمن       2استعمال اللفظ يف املنقول   
أما االجتهاد فهو يف اللغة عبارة عن استفراغ الوسـع يف  «:  وقال اآلمدي. بشكل عام  االجتهاد

دون أن يفصل يف بيان احلسي مـن األمـور           .3»حتقيق أمر من األمور مستلزم للكلفة واملشقة      
هو يف اللغة مأخوذ من اجلهد وهو املـشقة      « :وقال الشوكاين عن حد االجتهاد    . واملعنوي منها 

  .4».قة فيختص مبا فيه مشقة ليخرج عنه ما ال مشقة فيهوالطا
هو بذل الوسع والطاقة لتحقيـق      : االجتهاد لغة  واستنادا إىل ما سبق، ميكننا القول أنّ      

غرض ما، مما يتطلّب الكلفة واملشقة، سواء كان حسيا كالعمل البدين واإلنفـاق املـايل، أو                
 د يف التقرب إىل اهللا تعـاىل بالقيـام والـصيام          أو مها معا كاالجتها   . معنويا كالنشاط الفكري  

  .التفكر والتدبر والذكر وحنو ذلكو
  االجتهاد اصطالحا: املطلب الثاين

هو بذل الوسع وبذل اهود     «: ذكر شيخ الباجي؛ أبو إسحاق الشريازي أن االجتهاد       
 عارفـا   وال يسمى كل من فعل ذلك جمتهدا حىت يكون        . يف طلب احلكم الشرعي ممن هو أهله      

فأما إذا مل يكن عارفا بطرقه فال يسمى جمتهدا وإن أفرغ الوسع والطاقة يف              ...5بطرق االجتهاد 
                                                

  .2/382م، 1997، 1حتقيق حممد سليمان األشقر، مؤسسة الرسالة، بريوت،طايل، املستصفى يف علم األصول، الغز 1
به، مث انتقل استعماله ثانيا إىل معىن آخر بينه وبني املعـىن األول             صيقصد باللفظ املنقول اللفظ الذي وضع أوال ملعىن خا         2

  .مناسبة، مع هجران املعىن األول
  . 4/169، ه1404، 1ام يف أصول األحكام، حتقيق سيد اجلميلي، دار الكتاب العريب، بريوت، طاآلمدي، اإلحك 3
الشوكاين، إرشاد الفحول إىل حتقيق علم األصول، حتقيق أيب مصعب حممد سعيد البدري، مؤسسة الكتـب الثقافيـة،                   4

  . 417م، ص1997، 7بريوت، ط
5     تهد عارفا بطرق األحكام وهي الكتاب والسنة واإلمجـاع والقيـاس،   وقد ذكر عن املعرفة بطرق االجتهاد أن يكون ا

مبقدار من اللغة والنحو ما يؤهله ملعرفة خطاب اهللا تعـاىل ورسـوله          و وأن يكون عارفا بأقسام الكالم وموارده ومصادره،      
م، وأن يعرف الناسـخ     صلى اهللا عليه وسلّم، وأن يعرف أحكام أفعال الرسول صلى اهللا عليه وسلم وما تقتضيه من أحكا                

واملنسوخ وأحكام النسخ، وأن يكون عارفا بإمجاع السلف وخالفهم يف احلوادث، وأن يكون عارفا بالقياس واالجتـهاد                 
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 فنالحظ يف تعريف الشريازي أنه أعطف بذل اهود على بذل الوسع، وإن كان بذل    .1».ذلك
             نا لبذل اجلهد، فبينهما عموم وخصوص مطلق، كما أنّ بذل اهود الوسع تعبريا كافيا ومتضم

ال يعبر عن االجتهاد بدقة؛ ذلك أنّ اهود قد يكون ضئيال، فال يعبر بالضرورة عـن بـذل                  
      ف الباجي االجتهاد ببذل الوسـع يف        . الوسع، فاالكتفاء بلفظ بذل الوسع أمشل وأدقوقد عر

دون تقييد احلكم بالشرعي وبالعملي، لالحتراز عـن غـري الـشرعي            . 2طلب صواب احلكم  
. والوضعي واللغوي وغري ذلك، ولالحتراز عن غري العملي كالعقائدي واألخالقـي          كالعقلي  

ودون تقييد طلب صواب احلكم بطريق االستنباط، لالحتراز عن طلبه بطريق االستفتاء وجمرد              
ليـه مفهـوم   إأما الغزايل فبعد أن عرف االجتهاد لغة، تطرق إىل ما صار        . االطالّع وحنو ذلك  

صار اللفظ يف عرف العلماء خمصوصا ببذل اتهـد وسـعه يف     « :قهاء، فقال االجتهاد عند الف  
 واالجتهاد التام أن يبذل الوسع يف الطلب حبيث حيس من نفـسه             .طلب العلم بأحكام الشريعة   

فقد قيد الغزايل التعريف باتهد أي الفقيه املؤهل لالجتهاد، وليس          . 3».بالعجز عن مزيد طلب   
د التعريف باألحكام الشرعية، دون احتراز عن غري العملية، وقـد مشـل             كما قي . من أي كان  
أما اآلمدي فقد جاء يف تعريفـه       .  من األحكام القطعية واألحكام الظنية دون متييز       تعريفه كال 

 فمخصوص باستفراغ الوسـع يف      ،وأما يف اصطالح األصوليني   «: االصطالحي لالجتهاد قوله  
فقولنا . عية على وجه حيس من النفس العجز عن املزيد فيه         طلب الظن بشيء من األحكام الشر     

ة لالجتـهاد بـاملعىن     استفراغ الوسع كاجلنس للمعىن اللغوي واألصويل وما وراءه خواص مميز         
م وقولنا بـشيء مـن األحكـا      ،  وقولنا يف طلب الظن احتراز عن األحكام القطعية       ،  األصويل

وقولنا حبيث حيس من النفس      ،ات وغريها وسسيف املعقوالت واحمل  الشرعية ليخرج عنه االجتهاد     
               العجز عن املزيد فيه ليخرج عنه اجتهاد املقصر يف اجتهاده مع إمكان الزيادة عليه فإنه ال يعـد 

إال أنّ قوله . فقد قيد اآلمدي تعريفه باألحكام الظنية     . 4».يف اصطالح األصوليني اجتهادا معتربا    
                                                                                                                                              
واألصول اليت تعلّل ويعلّل ا واليت ال تعلّل وال يتعلل ا، وأن يكون عارفا بترتيب األدلة ووجوه الترجيحات، وجيـب أن            

م، 1988،  1الشريازي، شرح اللُّمع، حتقيق عبد ايد تركي، دار الغرب اإلسالمي، بـريوت، ط            : ظران. يكون ثقة مأمونا  
  .، وما بعدها2/1033
  .2/1043الشريازي، شرح اللُّمع،  1
 .64صالباجي، كتاب احلدود، : انظر 2
  .2/382، الغزايل، املستصفى 3
  .4/169اآلمدي، اإلحكام يف أصول األحكام،  4
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كما أنّ عدم . »وجه حيس من النفس العجز عن املزيد فيه  على  «: استفراغ الوسع يغين عن قوله    
وقوله بـشيء  . تقييده استفراغ الوسع بالفقيه أو اتهد، ال مينع التعريف من دخول غري اتهد        

من األحكام، ال مينع من دخول من استفرغ وسعه يف املسألة واملسألتني، فـإلن كـان ذلـك     
ه ليس يف االصطال      ااجتهادف األنـصاري       . ح باجتهاد  يف اللغة فإنوقريبا من هذا التعريف، عر

دون أن يبـين نـوع      . 1استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل الظن باحلكم     : االجتهاد اصطالحا بأنه  
وقـد بـسط    . احلكم، لالحترازا عن غري األحكام الشرعية، كما قيد تعريفه باألحكام الظنية          

وقيل هو يف االصطالح بذل الوسع يف       «:د فقال الشوكاين الكالم يف املعىن االصطالحي لالجتها     
ـ          ،نيل حكم شرعي عملي بطريق االستنباط      ن إ فقولنا بذل الوسع خيرج ما حيصل مع التقصري ف

 اللغوي والعقلـي    :ن حيس من نفسه العجز عن مزيد طلب وخيرج بالشرعي         أمعىن بذل الوسع    
ـ ،واحلسي فال يسمى من بذل وسعه يف حتصيلها جمتهدا اصطالحا       ذلك بـذل الوسـع يف    وك

 عنـد  وإن كان يـسمى اجتـهادا        ، الفقهاء عندحتصيل احلكم العلمي فإنه ال يسمى اجتهادا        
و أو حفـظ املـسائل      أحكام من النصوص ظاهرا     أل وخيرج بطريق االستنباط نيل ا     ،املتكلمني

د ن كان يصدق عليه االجتهاإن ذلك و إ ف ،و بالكشف عنها يف كتب العلم     أاستعالمها من املفيت    
صوليني يف هذا احلد لفظ     أل وقد زاد بعض ا    ،نه ال يصدق عليه االجتهاد االصطالحي     إاللغوي ف 

 الفقيه وسعه ال يسمى اجتهادا  بذل غرينإ وال بد من ذلك ف  "بذل الفقيه الوسع  " : فقال "الفقيه"
 ومنهم من قال هو استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن حبكم شرعي فزاد قيد الظن               ،اصطالحا

وما . 2».مارات الدالة عليه  أل ومنهم من قال هو طلب الصواب با       ،ه ال اجتهاد يف القطعيات    ألن
؛ ألنه راح يـشرحه ويـبني   "قيل"يفهم من قول الشوكاين أنه أقر بالتعريف الذي أورده بلفظ       

على تعريف خاص    -فيما حبثت -ومل أعثر   . القيود فيه واالحترازات، مث أضاف إليه قيد الفقيه       
إىل نفسه بل اكتفى بذكر تعريفات خمتلفة لبعض الفقهاء، مع بعض التعليقات اليت يفهـم               نسبه  

كـم شـرعي   ظن حبيف نيل  بذل الفقيه الوسع: منها أنه اختار لتعريف االجتهاد اصطالحا بأنه      
ن االجتهاد بذل الوسع يف حتـصيل       إ :واكتفى العدوي املالكي بالقول   . عملي بطريق االستنباط  

دون أن أن حيترز عن غري األحكام الشرعية، فال مينـع           . 3يف موضع احلال والتقدير   احلكم وهو   
                                                

  .82صصاري، احلدود األنيقة، األن: انظر 1
 .418، 417الشوكاين، إرشاد الفحول، ص 2
 .1/154، ه1412العدوي املالكي، حاشية العدوي، حتقيق يوسف الشيخ حممد البقاعي، دار الفكر، بريوت، : انظر 3
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. تعريفه من دخول ما هو أجنيب عن االجتهاد االصطالحي كاألحكام العقلية واحلسية وغريهـا         
كما أنه مل يقيد تعريفه بطريق االستنباط، احترازا عن حتصيل احلكم باالستفتاء وجمرد االطالع              

يعين القدرة على تكييف املتغريات واسـتيعاا وتـوفري         «وقد عرفه املطهري بأنه     . وحنو ذلك 
األحكام الشرعية للمكلفني مبا ينسجم مع روح اإلسالم ومقاصده وجيسد أطروحته ونظرياتـه             

واملالحظ أنه اختزل استفراغ الوسع يف لفـظ        . 1».يف احلياة وصالحيته إلدارة شؤوا املختلفة     
حتقيق القدرة يتضمن بذل الوسع، أو هو اهلدف السلوكي من بذل الفقيه لوسعه،        ، أي   "القدرة"

فالفقيه يبذل وسعه كي يكون قادرا على االستنباط، كما نالحظ أنه اختزل حتـصيل احلكـم              
يتـضمن  " توفري األحكام "الشرعي واستنباطه يف قوله توفري األحكام الشرعية للمكلفني، فلفظ          

؛ إذ ليس هو حتصيل احلكم ملعرفته فقط، بل لكون املكلـف حباجـة إىل          اهلدافة يف جهد الفقيه   
فاهلدف العام هو انقياد املكلف للحكم، وليس جمرد العلم باحلكم، وإن كان العلم به             . توفريه له 

، وكل هذا قد ذكره األصوليون الذين تعرضوا ملفهوم االجتـهاد ولـو   لهطريقا الزما لالمتثال   
أن اجلديد الصريح يف تعبري املطهري، هو إحلاقه موضوعات الواقع، وإدارة           بعبارات خمتلفة، إال    

شؤون احلياة مبسؤولية الفقيه يف اجتهاده؛ إذ مع لزوم قدرته على استنباط األحكام، ينبغـي أن                
أي . ميتلك القدرة أيضا على استيعاب الواقع وتكييف املتغريات مبا ينسجم مع مقاصد اإلسالم            

.  حتصيل احلكم وتشخيص الواقع حمل احلكم وضبط الرابط الشرعي بينهما          ال بد للمجتهد من   
وال يتمكّن املفيت وال احلاكم من الفتوى واحلكم       « :وقد أشار ابن القيم إىل هذه املسؤولية بقوله       

فهم الواقع والفقه فيه واستنباط علم حقيقـة مـا وقـع            : أحدمها: باحلق إال بنوعني من الفهم    
فهم الواجب يف الواقع، وهو     :  والعالمات حىت حييط به علما، والنوع الثاين       بالقرائن واألمارات 

فهم حكم اهللا الذي حكم به يف كتابه أو على لسان قوله يف هذا الواقع، مث يطبق أحدمها على                   
 ولعلّ  2»فالعامل من يتوصل مبعرفة الواقع والتفقه فيه إىل معرفة حكم اهللا تعاىل ورسوله            ...اآلخر

االجتهاد على ضربني؛   «: عبر عن هذا القسم من عمل اتهد بتحقيق املناط يف قوله           الشاطيب قد 
ميكـن  : والثاين. ال ميكن أن ينقطع حىت ينقطع أصل التكليف، وذلك عند قيام الساعة  : أحدمها

                                                
هيدين املطهري والصدر،   إبراهيم العبادي، االجتهاد والتجديد، دراسة يف مناهج االجتهاد عند اإلمام اخلميين والش           : انظر 1

  .76صم، 2000، 1دار اهلادي، بريوت، ط
م، 1996ابن القيم، أعالم املوقعني عن رب العاملني، حتقيق حممد عبد السالم إبراهيم، دار الكتب العلمية، بريوت، دط،                   2
1/69. 
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فهو االجتهاد املتعلق بتحقيق املناط، وهو الذي الخالف        : فأما األول . أن ينقطع قبل فناء الدنيا    
ألمة يف قبوله، ومعناه أن يثبت احلكم مبدركه الشرعي، لكـن يبقـى النظـر يف تعـيني                بني ا 
املـسمى  : والثـاين ...1املسمى بتنقيح املناط: فثالثة أنواع؛ أحدها...وأما الضرب الثاين ...حمله

قد يتعلق االجتـهاد    «: وقال أيضا . 3»...هو نوع من حتقيق املناط    : والثالث...2بتخريج املناط 
 كما أنه ال يفتقر فيه إىل معرفة علم         ، املناط فال يفتقر ىف ذلك إىل العلم مبقاصد الشارع         بتحقيق

كما أشـار   . 4»العربية ألن املقصود من هذا االجتهاد إمنا هو العلم باملوضوع على ما هو عليه             
ض أبو زهرة إىل مسؤولية اتهد يف التعامل مع تطبيق األحكام يف الواقع عندما ذكر تعريف بع               

األصوليني لالجتهاد بأنه استفراغ اجلهد وبذل غاية الوسع، إما يف استنباط األحكام الـشرعية              
  .5وإما يف تطبيقها

ميكننا أن نعرف االجتـهاد      -مما استفدناه من آراء الفقهاء والعلماء     -وعليه ومما سبق    
  :اصطالحا بأنه

م الشرعية العملية، وربطها    استفراغ الفقيه لوسعه المتالك القدرة على استنباط األحكا       
  .بالوقائع ربطا شرعيا وموضوعيا

  .فاستفراغ الفقيه لوسعه، احتراز عن اجلهد الضئيل

                                                
.  مييز ما هو معترب مما هو ملغـى أي أن يكون الوصف املعترب يف احلكم مذكورا مع غريه يف النص، فينقّح باالجتهاد، حىت  1

 .4/468م،2004، 6املوافقات يف أصول الشريعة، حتقيق عبد اهللا دراز، دار املعرفة، بريون، ط: الشاطيب: انظر
: انظـر . الدال على احلكم مل يتعرض للمناط، فكأنه أخرج بالبحث، وهو االجتهاد القياسـي            ص  وهو راجع إىل أنّ الن     2

 وقد ذكر أبو زهرة أن ختريج املناط هو تعرف الوصف الذي يصلح علة إذا مل يكن بيانا للعلة مـن     .4/469،  املرجع نفسه 
أمـا تنقـيح   . بالعبارة أو اإلشارة أو اإلمياء، ومل يكن إمجاعا على علة، وذلك أساس من أسس االجتهاد القياسيص  النصو

ل عليه فيتعرف الوصف الذي يصلح علة من بني هذه     املناط فهو أن تكون هناك علة للحكم قد تستفاد من جمموع ما اشتم            
أما حتقيق  . األوصاف، ويستبعد الوصف الذي يكون غري مناسب، حىت ينتهي اتهد إىل الوصف املناسب الذي يصلح علة               

فـت  املناط هو النظر يف معرفة وجوه يف آحاد الصور اليت ينطبق عليها وتدخل يف عمومها بعد أن تكون العلة نفسها قد عر 
  .224، 223صم، 2004حممد أبو زهرة، أصول الفقه، دار الفكر العريب، القاهرة، د ط، : انظر. بطرق املعرفة املختلفة

  .468 إىل 4/463املوافقات، : الشاطيب 3
  4/527، املرجع نفسه 4
  .341صحممد أبو زهرة، أصول الفقه، : انظر 5
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وامتالك القدرة، إشارة إىل اهلدف السلوكي من استفراغ الوسع، والـذي ينبغـي أن     
ـ                 ا يتحقق يف الفقيه كملكة، وليس كحالة عرضية عابرة أو بعض احلاالت اليت قد يوفِّـق فيه

  .لتحصيل احلكم الشرعي
عن طريق أساليب وأدوات فهم نصوص الكتاب والسنة وكيفية استنباط           واالستنباط،

عن طريق بقية األدلة اإلمجالية، والقواعد األصولية، ومقاصد الشريعة، وبتنقيح           و األحكام منها، 
االطالع وحنو  احتراز عما يتحصل عليه من حكم عن طريق االستفتاء وجمرد           . املناط أو خترجيه  

  .واحتراز عما ال استنباط فيه كاألحكام الشرعية العملية قطعية الثبوت والداللة. ذلك
  .واألحكام، تشمل ما فيه نص، وما ال نص فيه، من أحكام تكليفية ووضعية

والشرعية، نسبة إىل الشارع احلكيم، احتراز عما هو ليس بشرعي، كاألحكام العقلية            
  .هاواللغوية والوضعية وغري

  . والعملية، احتراز عما ليس بعملي كاألحكام الشرعية العقائدية واألخالقية
عن  -بنوازله وأحداثه ومستجداته  -وربطها بالوقائع، احتراز عن خروج الواقع املعيش        

مسؤولية اتهد، الذي ينبغي أن ميتلك القدرة على حتقيق املناط وفهـم الواقـع وتشخيـصه                
  .يعة وقواعدها ومقاصدهاوتكييفه مع أحكام الشر

والتركيبـات  واألمزجـة   مما خيضع لألهـواء     اوربطا شرعيا، احتراز عما ليس شرعي     
النفسية واالجتماعية الفردية، والتجارب اخلاصة واإلنسانية، فال بد من مراعاة األدلة الـشرعية             

ء الصفة الشرعية  اجلزئية، والقواعد الشرعية الكلية، ومقاصد الشريعة، لتكون ضابطا له يف إضفا          
  .على حكم الواقعة، وإحلاقها باألدلة اجلزئية أو الكلية

وموضوعيا، إشارة إىل فهم وتشخيص الواقعة حمل احلكم وموضوعه لتحقيق االنسجام           
بينها وبني احلكم الشرعي املستنبط هلا مبا حيقق توجيه الواقع حنو حتقيـق مقاصـد الـشريعة                 

  .ل ومصاحل العباد بشكل عاماإلسالمية عموما اليت تؤمن العد
ومن هنا يتبني لنا أن االجتهاد ملَكَة وليس حالة عرضية عابرة، كما أن له عالقة ذاتية                
بالوقائع واملستجدات مما يتطلّب فهمها والقدرة على ربطها بالشرع وتوجيهها حنـو حتقيـق              

  .مقاصده يف تأمني مصاحل العباد
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  إىل عصر الباجي نشأة االجتهاد وتطوره :املبحث الثاين

لنبدأ حبث نشأة االجتهاد وتطوره من نقطة اتفاق العلماء على جواز االجتهاد، وهـي      
، كون مـسألة    1صلى اهللا عليه وسلم   مرحلة اجتهاد الصحابة رضوان اهللا عليهم بعد وفاة النيب          

 قد تناولته البحـوث املتخصـصة يف  - بذاته االجتهاد قبل هذه الفترة حتتاج إىل مبحث مستقل     
صلى كما أنّ فترة وجود النيب      . ملا تضمنته من خالف متشعب بني العلماء       -موضوع االجتهاد 

 هي مرحلة النص، وإن كانت هناك اجتهادات فيصوا الوحي أو يقرها الـنيب              اهللا عليه وسلم  
 ، فتؤول إمجاال إىل النص وإن اعتربت يف البدء اجتهادا، إال ما أجازه النيب             صلى اهللا عليه وسلم   
مث نتطرق بعد ذلك إىل مرحلة التابعني ومن        .  من اجتهاد الرأي يف القضاء     صلى اهللا عليه وسلم   

 يف: فيكون املبحث يف أربعة مطالـب؛ األول      . بعدهم إىل القرن اخلامس اهلجري عصر الباجي      
.  التـابعني  فتـرة يف االجتهاد يف    : والثاين. صلى اهللا عليه وسلم   اجتهاد الصحابة بعد وفاة النيب      

االجتهاد من بعد اسـتقرار املـذاهب    يف  : والرابع .أئمة املذاهب يف االجتهاد يف فترة     : والثالث
  .عصر الباجياألربعة إىل 

  صلى اهللا عليه وسلماجتهاد الصحابة بعد وفاة النيب :  األولاملطلب
 صـلى اهللا عليـه وسـلم   ال شك أن معاشرة الصحابة رضوان اهللا عليهم لرسول اهللا    

م قد أكسبهم مع العلم القدرة على فهم الشريعة اإلسـالمية واالسـتئناس بروحهـا     وتربيته هل 
 تعد حدا النتهاء الوحي واختتام الرسـالة        صلى اهللا عليه وسلم   كما أنّ وفاة النيب     . ومقاصدها

 وتفرق الـصحابة يف األمـصار       صلى اهللا عليه وسلم   واكتمال الدين، ومن الطبيعي بعد وفاته       
اإلسالم واختالط األجناس، أن حتدث أقضية ونوازل ومستجدات شأن كل زمان         واتساع رقعة   

ومكان، علما أنّ األحكام الشرعية اجلزئية متناهية واألحداث غري متناهية، مما يتطلّب االجتهاد             
يف استنباط األحكام الشرعية العملية ملا يعرض هلم من أحداث وأقضية تفتقد إىل نص تشريعي               

وفعال فقد تصدى جم من الصحابة لالجتهاد يف هذه احلـاالت           . ت والداللة جزئي قطعي الثبو  
وكان . وهم على أهلية كبرية من العلم واملعرفة بالكتاب والسنة وروح التشريع ولسان العرب            

أغلبهم متواجدا لوقت طويل يف املدينة وبعضهم يف مكة مما سهل اجتماعهم ومعرفـة آرائهـم        

                                                
 .4/181اآلمدي، اإلحكام يف أصول األحكام، : انظر 1
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ولو أم مل يكونوا على     . ا جعل اجتهادام أدق وإمجاعهم أغلب     واألخذ من بعضهم البعض، م    
يف عهدهم حىت حتـضر   درجة واحدة من العلم واملعرفة والفقاهة، كما أنّ السنة مل تكن مدونة          

فكان عليهم أن يفسروا ويبينوا ما حيتـاج        « يف كل األوقات واألمكنة،      للجميع كمرجع مهيئ 
ألحكام، وكان عليهم أن ينشروا بني املسلمني ما حفظوا من          إىل التفسري والتبيني من نصوص ا     

آيات القرآن وأحاديث الرسول الكرمي، كما كان على عاتقهم أن يفتوا الناس فيما يطرأ هلم من      
وكان اجتهادهم يتمحور حول الكتاب والـسنة؛ بـالنظر إىل          . 1».وقائع وأقضية ال نص فيها    

لية املقررة فيهما، وإىل مقاصد التـشريع فيهمـا،         دالالت نصوصهما، وباستخدام القواعد الك    
فقاسوا واستحسنوا واستصلحوا وجلئوا إىل العرف وسد الذرائع، كما اتسع اجتهادهم ليشمل            

إال أنهم مل يكونوا يف تلك الفترة يسمون طرق اجتهادهم          . 2مصاحل األمة وشؤون إدارة الدولة    
وكانوا يتورعون يف الفتـوى وال      .  فيما بعد  فقهاء واألصوليني باملصطلحات اليت عرفت عند ال    

يتوسعون فيها، وحييل بعضهم على بعض، وال يفتون إال فيما يقع من مسائل؛ فقد روي عـن                 
: ال، قـال  : أكان هذا؟ قلت  : سألت أيب بن كعب عن شيء فقال       «:الشعيب عن مسروق قال   

لون اجتماع الـرأي يف     كما كانوا يفض  . 4»... حىت تكون، فإن كان اجتهدنا لك رأينا       3فأمجنا
اجتمع رأيي ورأي عمـر     : قال علي «: املسألة الواحدة عن رأي الواحد فيهم؛ فعن عبيدة قال        

إنّ رأيك ورأي عمر يف اجلماعة      : على عتق أمهات األوالد، مث رأيت بعد أن أرقّهن، فقلت له          
ا إِذَا نزلَـت بِهِـم   كَانو«: ب بن رافع قاليسملُعن ا و. 5».أحب إيلّ من رأيك وحده يف الفرقة      

قَضيةٌ لَيس فيها من رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أَثَر اجتمعوا لَها وأَجمعوا فَالْحق فيما رأَوا                 
 مصلى اهللا عليـه وسـل     فربزت حركة االجتهاد اجلماعي بعد وفاة النيب         .6»فَالْحق فيما رأَوا  

بشكل ملحوظ، ما ساعد على حتقق اإلمجاع يف الكثري من املسائل، حـىت أصـبحت أمثلـة                 
اإلمجاع عند األصوليني تقتصر يف أغلبها على إمجاع الصحابة، ولعلّ ذلك كان مثرة توجيه النيب            

                                                
عبد السالم السليماين، االجتهاد يف الفقه اإلسالمي ضوابطه ومستقبله، طبع وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، اململكة                1

  .115صم، 1996املغربية، دط، 
  .115صاملرجع نفسه، : انظر 2
  .12/106مجم،  لسان العرب، مادة ابن منظور،: انظر. يقال أجِم نفسك، أي أرحها. يريد اتركها وأرحنا منها 3
  . 2/58، ه1398ابن عبد الرب، جامع بيان العلم وفضله، دار الكتب العلمية، بريوت، دط، : انظر 4
 .2/60املرجع نفسه، : انظر 5
 .رواه الدارمي يف سننه، كتاب املقدمة، باب التورع عن اجلواب فيما ليس فيه كتاب وسنة 6
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يا رسول  : قلت« : هلم؛ فعن سعيد بن املسيب عن علي بن أيب طالب قال           صلى اهللا عليه وسلم   
أمجعوا العاملني أو قال العابدين  : قال. ر ينزل بنا مل ينزل فيه قرآن ومل متض منك فيه سنة           اهللا األم 

ولو أنّ ابن عبد الرب قد ضعف       . 1»من املؤمنني اجعلوه شورى بينكم وال تفضوا فيه برأي واحد         
مل  -كما ذكرنا سـابقا   -والصحابة  . هذا احلديث، إال أن الواقع آنذاك كان حيكي هذه احلالة         

كونوا على درجة واحدة من الفقاهة، فقد عرف منهم باإلفتاء ما يقـارب املائـة والنيـف                 ي
والثالثني ما بني رجل وامرأة، وكان املكثرون منهم سبعة؛ عمر بن اخلطاب، وعلـي بـن أيب                 
طالب، وعبد اهللا بن مسعود، وعائشة أم املؤمنني، وزيد بن ثابت، وعبد اهللا بن عباس، وعبـد                 

أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت وأيب بن          : وقد اشتهر باملدينة املنورة   . 2اهللا بن عمر  
وبالكوفة علي بن أيب طالب وعبد      . ومبكة عبد اهللا بن عباس    . كعب وعبد اهللا بن عمر وعائشة     

وبالشام معاذ بن جبل وعبـادة  . وبالبصرة أنس بن مالك وأبو موسى األشعري   . اهللا بن مسعود  
وكانت مـصادر الـصحابة املعتمـدة يف        . ر عبد اهللا بن عمرو بن العاص      ومبص. بن الصامت 

  .3اجتهادهم هي الكتاب والسنة، والقياس أو الرأي، واإلمجاع ومراعاة املصلحة
   التابعنيفترةاالجتهاد يف :  الثايناملطلب

لقد عاش التابعون جبنب صغار الصحابة، فأخذوا عنهم العلم وتعلّموا منهم االجتـهاد   
فبعد تفرق الصحابة يف األمصار تعددت مراكز العلم واالجتهاد، فأخذ أهـل املدينـة              . وطرقه

وأهل مكة عن أصحاب عبـد اهللا بـن         . علمهم عن أصحاب زيد بن ثابت وعبد اهللا بن عمر         
وبذلك تـشكلت  . 4أيب طالببن وأهل العراق عن أصحاب عبد اهللا بن مسعود وعلي          . عباس

كما أخذت مدرسة الشيعة عن علي بن أيب طالب وذريته          .  السنية املذاهب الفقهية يف املدرسة   

                                                
  . 2/59ابن عبد الرب، جامع بيان العلم وفضله، : انظر.تج به ويعول عليهوقد قال ابن عبد الرب أن يف إسناده من ال حي 1
ابن القيم، أعالم املوقعني عن رب العاملني، حتقيق حممد عبد السالم إبراهيم، دار الكتب العلميـة، بـريوت، دط،              : انظر 2

  . 1/10م، 1996
ي، دار الكتب العلميـة، بـريوت، دط، دت،         حممد اخلضري، تاريخ التشريع اإلسالم    : وانظر. 4/390انظر الشاطيب،    3
  .120صعبد السالم السليماين، االجتهاد يف الفقه اإلسالمي، : وانظر. ، وما بعدها97، 83، 76ص

ابن القيم، أعالم املوقعني عن رب العاملني، حتقيق حممد عبد السالم إبراهيم، دار الكتب العلميـة، بـريوت، دط،              : انظر 4
  .1/17م، 1996
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إىل أن صار املفتون واتهدون يف كل األمصار حىت يف اليمن والقريوان            . 1يف املدينة ويف العراق   
إىل أن قام عمر بن     . 2وقد شاعت يف هذه الفترة رواية احلديث وظهور الكذب فيه         . واألندلس

وقد كان الوضع يف احلديث من بني العوامل اليت أدت إىل انقسام            عبد العزيز بتدوين احلديث،     
العلماء إىل أهل الرأي وأهل احلديث، فكانت مدرسة احلديث باحلجاز وكان على رأسها سعيد         

وكانـت  . بن املسيب، بينما كانت مدرسة الرأي بالعراق وكان على رأسها إبراهيم النخعـي     
ر أكثر من حبثها يف العلل واملعاين واستعمال الـرأي          مدرسة احلديث تبحث يف النصوص واآلثا     

العلل واملعاين وحتقيق املصاحل وإعمال القيـاس        والقياس، بينما كانت مدرسة الرأي تبحث يف      
أكثر من حبثها يف اآلثار قياسا بأهل احلديث، فالفرق كان يف النظر إىل اجلهـة الغالبـة علـى             

 وإال فكل من اآلثار واملعاين كانت حاضـرة يف اجتـهاد   املدرسة يف اعتمادها اآلثار أو املعاين،   
واحلقيقة أن الرأي كان بالعراق، واحلديث أيضا كان بـه، وكـان            «الفريقني بنسب متفاوتة؛    

يف أن مقدار الرأي عند أهل      : باملدينة رأي جبوار احلديث، بيد أما يفترقان بني أمرين؛ أحدمها         
يف نوع االجتهاد بالرأي، فأكثر االجتهاد بـالرأي  : نيهماوثا. العراق أكثر منه عند أهل احلجاز   

عند أهل العراق كانوا يسريون فيه على منهاج القياس، وأما الرأي عند أهل احلجـاز، فكـان        
وممن اشتهر باالجتهاد واإلفتاء ورواية احلديث من التـابعني يف          . 3».يسري على منهاج املصلحة   

اء السبعة؛ سعيد بن املسيب الذي يعد مذهبه أصل املـذهب           باملدينة املنورة، الفقه  : هذه الفترة 
املالكي، وعروة بن الزبري، والقاسم بن حممد، وخارجة بن زيد، وأبو بكر بن عبد الرمحن بـن                 

وقد قيل نظم   . احلارث بن هشام، وسليمان بن يسار، وعبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة بن مسعود              
  :4يف أمسائهم جاء فيه
   العلم سـبعة أحبــر     إذا قيل يف  

  هم عبيد اهللا عروة قاسـم     : فقل
  

  روايتهم ليست عن العلم خارجة      
  سعيـد أبو بكر سليمان خارجة    

  

                                                
  .120صعبد السالم السليماين، االجتهاد يف الفقه اإلسالمي، : انظر 1
عبد السالم السليماين، االجتهاد يف الفقـه       : وانظر. ، وما بعدها  89صحممد اخلضري، تاريخ التشريع اإلسالمي،      : انظر 2

  .، وما بعدها184صاإلسالمي، 
 .260صم، 1996 القاهرة، دط، حممد أبو زهرة، تاريخ املذاهب اإلسالمية، دار الفكر العريب،: انظر 3
ابن القيم، أعالم املوقعني عن رب العاملني، حتقيق حممد عبد السالم إبراهيم، دار الكتب العلميـة، بـريوت، دط،              : انظر 4

  .1/19م، 1996
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من علي بن احلسني زين العابدين، ونافع موىل عبد اهللا بن عمر،             وبرز إىل جانبهم كل   
اء بـن أيب    أما يف مكة فقد اشتهر من الفقهاء عط       . وابن شهاب الزهري، وحممد الباقر وغريهم     
ويف العراق اشتهر يف الكوفة إبراهيم النخعي الذي        . رباح، وجماهد بن جرب، وعكرمة، وغريهم     

يعد مذهبه أصل املذهب احلنفي، وعامر بن شرحبيل الشعيب، وسعيد بن جبري، وعلقمة بن قيس        
النخعي، واألسود بن يزيد النخعي، وشريح بن احلارث الكندي، ومـسروق بـن األجـدع               

واشتهر بالبصرة، احلسن البصري، وحممد بن سريين، وقتادة الدوسي، وأبو العاليـة            . ايناهلمد
. واشتهر بالشام مكحول، وعمر بن عبد العزيز، وقبيصة بن ذؤيب، ورجاء الكندي           . الرياحي

واشتهر باليمن طاوس بن كيسان، ووهب الصنعاين، وحيىي بن أيب كثري، واشتهر مبصر أبو اخلري             
وكان هلؤالء األثر البالغ يف تأسيس املـذاهب        . 1 ويزيد بن أيب حبيب وغري هؤالء      مرثد اليزين، 

وقد اتصفت هذه الفترة باالجتهادات الفردية، واإلفتاء يف املسائل اجلزئية، ومل     . الفقهية فيما بعد  
لعلّ ذلك راجع إىل طبيعة احلكم األموي الذي ال شك أنه يؤثر         ،2يظهر االجتهاد اجلماعي آا     

 توجيه االجتهاد حنو املسائل اليت ال تتعلق باحلكم والدولة واألمة، أو توجيهـه مبـا خيـدم                  يف
باستثناء ما قام به عمر بن عبد العزيز عند          استراتيجية األسرة احلاكمة آنذاك وال يتعارض معها،      

كمـا  . 3توليه املدينة من مجع فقهاء املدينة السبع وثالثة آخرين وجعلهم كهيئة استشارية لـه             
تشعبت اآلراء يف هذه الفترة لظهور الفرق السياسية، وشيوع الكـذب يف الروايـة، وتفـرق           
التابعني يف األمصار، وتداخل العرب مع شعوب العجم، فاتصفت حركة االجتهاد بالـصعوبة             
والتشعب، إال أا مع ذلك مل خترج عن املصادر اليت اعتمدها الصحابة وهي الكتاب والـسنة                

  .4 والقياس أو الرأي مبعناه الواسع الذي يشمل املعاين واملصاحل وغريهاواإلمجاع

                                                
، دط، ابن القيم، أعالم املوقعني عن رب العاملني، حتقيق حممد عبد السالم إبراهيم، دار الكتب العلميـة، بـريوت             : انظر 1

  .109ص إىل 99صحممد اخلضري، تاريخ التشريع اإلسالمي، من : وانظر. ، وما بعدها1/19م، 1996
 .، وما بعدها199صعبد السالم السليماين، االجتهاد يف الفقه اإلسالمي، : انظر 2
شؤون اإلسالمية، قطـر،  عبد ايد السوسوه الشريف، االجتهاد اجلماعي يف التشريع اإلسالمي، وزارة األوقاف وال   : انظر 3
إميان أمحد خليل، االجتهاد اجلماعي ودور اامع الفقهية يف حتقيقه يف عـصرنا احلاضـر،              : وانظر. 51صم،  1998،  1ط

م، 2002رسالة ماجستري، إشراف حممد بلتاجي حسن، قسم الشريعة اإلسالمية، كلية دار العلوم، جامعة القاهرة، سـنة                 
  .166صجبامعة القاهرة،  مكتبة دار العلوم 1408رقم 

  .207صعبد السالم السليماين، االجتهاد يف الفقه اإلسالمي، : انظر 4
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   االجتهاد يف فترة أئمة املذاهب األربعة: الثالثاملطلب
عمل العباسيون يف عهدهم على التواصل مع الفقهاء حىت يضفوا الصبغة الدينية علـى             

 يسهمونن التطور، وجعلهم    حكمهم، مما فتح اال للفقهاء ودفع حبركة االجتهاد حنو مزيد م          
يف متطلبات الدولة وشؤوا خصوصا ما يتعلق بالقضاء والزكاة وباجلانب التعليمي واملعـريف؛             

 فقد قرب هارون الرشـيد أبـا      . فقهيةفتوسع االجتهاد وظهرت التواليف وتكونت املذاهب ال      
و جعفر املنصور   ، وأراد أب  "اخلراج" ذلك يف تأليفه كتاب      أسهميوسف وجعله قاضي القضاة، ف    

أن جيعل من موطأ اإلمام مالك أصح كتاب معتمد بعد كتاب اهللا تعاىل، وهكذا دفعت حريـة               
االجتهاد وحركته إىل ظهور مذهب احلسن البصري، ومذهب أيب حنيفة، ومذهب األوزاعي،            
وسفيان الثوري والليث بن سعد ومالك وسفيان بن عيينة والشافعي، وبعدها مذهب إسـحاق        

وية ومذهب أيب ثور وأمحد بن حنبل وداود الظاهري وابن جرير الطربي، وغريها مـن               بن راه 
  .املذاهب، وقد انقرض معظمها وبقيت املذاهب األربعة يف املدرسة السنية

من مدرسة الـرأي بالكوفـة،مل   ) ه150-80(فكان اإلمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت    
هاده وفتاواه مبا أثرى حركة االجتهاد الفقهي؛        باجت أسهميشهد بعد حركة تأليف واسعة، لكنه       

فقد أجاب على مثاين وثالثني ألف مسألة يف العبادات، ومخـس وأربعـني ألـف مـسألة يف              
أيب طالب وعبد اهللا بن مسعود وقضايا       بن  وقد بين مذهبه أساسا على فتاوى علي        . 1املعامالت

مث مسروق بـن األجـدع      ) ه62ت(شريح بن احلارث الكندي، وفقه علقمة بن قيس النخعي        
، وكما استفاد من إبـراهيم      )ه120ت(وأخريا شيخه محاد بن أيب سليمان       ) ه104ت(اهلمذاين  

وقد أكثر أبو حنيفة من     . النخعي، استفاد أيضا من مدرسة احلديث فقد أخذ عن الشعيب وغريه          
  .2الفروع، إىل درجة اإلفتاء يف مسائل فرضية مل حيصل هلا وقوع

وىل اليت تضمنت الفقه احلنفي، هي ما كتبه حممد بن احلسن بـن فرقـد               واملراجع األ 
املبسوط، والزيادات، واجلامع الصغري، والسري الـصغري، والـسري         : ، وهي )ه189ت(الشيباين  

الكبري، واجلامع الكبري، وتسمى األصول، واليت حظيت باهتمام من جاء بعد ذلك من فقهـاء               

                                                
  .218ص، السابقاملرجع : انظر 1
 .219صاملرجع نفسه، : انظر 2
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يها أبو حنيفة يف اجتهاده هي الكتاب والسنة واإلمجاع وأقوال          واألصول اليت اعتمد عل   . 1احلنفية
  .2الصحابة والقياس واالستحسان والعرف واحليل الشرعية

مؤسسه اإلمام مالك بن أنس بن مالـك األصـبحي          إىل  وظهر املذهب املالكي نسبة     
عمـر، وكـان    بن  من مدرسة احلديث، تلقى احلديث عن ابن هرمز ونافع موىل           ) ه93-179(
وكان اإلمام مالك أول من ألّف فأجاد التأليف باعتماده التصنيف          . خه يف الفقه ربيعة الرأي    شي

 والتبويب، وكتابه املوطأ أول تأليف يف احلديث والذي يشتمل على الفقه أيضا، فكان           والترتيب
نص اعتمد فيه على منهج سليم يعتمد ال      «كتابه وال يزال من الكتب املعتمدة يف الفقه واحلديث،        

احلديثي واألثر املنقول عن الصحابة وأهـل املدينـة، وعقـب ذلـك باجتهاداتـه اخلاصـة            
وهو أول من تكلّم عن غريب احلديث، وله تآليف عديدة رواها غريه، ذكرهـا             .3»وترجيحاته

إال أن معظم فقـه اإلمـام   . ويف هذه الفترة مل ينفصل الفقه عن علم احلديث     . 4القاضي عياض 
 فيما بعد من طرف تالمذته الذين تفرقـوا يف          هو بنفسه، بل دوا    يدوا   مالك واجتهاداته مل  

 6 وأشـهب  5وكان مبصر ابن القاسم   ...فكان بالعراق منهم القاضي إمساعيل وطبقته     «األمصار؛  
ورحل من األندلس حيىي بن حيـىي الليثـي،         .  واحلارث بن مسكني وطبقتهم    7وابن عبد احلكم  

؛ فأخذ عـن ابـن      8ورحل بعده عبد امللك بن حبيب     ...املوطأولقي مالكا، وروى عنه كتاب      
                                                

 .223ص،  السابقاملرجع: انظر 1
 .231 إىل 224صاملرجع نفسه، : انظر 2
 .297صب اإلسالمي، حممد بن حسن شرحبيلي، تطور املذهب املالكي يف الغر 3
 .1/109عياض، ترتيب املدارك، : انظر 4
مسع مالك بن أنس وتفقه به وعبد الرمحن بـن    ،    االمام فقيه الديار املصرية      العتقي عبد الرمحن بن القاسم   هو أبو عبد اهللا      5

 النسائي ثقة    عنه قال وغريمها،   ث عنه اصبغ بن الفرج واحلارث بن مسكني       حد، و شريح وبكر بن مضر ونافع بن اين نعيم         
  .1/260الذهيب، تذكرة احلفاظ، : انظر.  هـ191تويف سنة . مأمون

هو أبو عمرو أشهب بن عبد العزيز بن داود بن إبراهيم القيسي املعافريي اجلعدي، روى عن اإلمـام مالـك والليـث،                 6
. ه رئاسة املالكية مبصر بعد وفاة ابـن القاسـم      وغريمها، تفقّه باإلمام مالك واملدنيني واملصريني، وقرأ على نافع، انتهت إلي          

  .1/187عياض، ترتيب املدارك، : انظر
هو أبو حممد عبد اهللا بن عبد احلكم بن أعني بن الليث، فقيه مالكي، صدوق ثقة، أعلم أصحاب مالك مبختلف قولـه،                       7

. ن وهب وابن القاسم وأشـهب     مسع مالكا والليث والزهري وابن عيينة وغريهم، وروى عن اب         . هـ155ولد مبصر سنة    
  .1/304املصدر نفسه، : انظر .هـ214تويف مبصر سنة . وصنف كتابا اختصر فيه أمسعته

  ستأيت ترمجته الحقا 8
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 من 1مث دون العتيب. القاسم وطبقته، وبث مذهب مالك يف األندلس، ودون فيه كتاب الواضحة      
وجاء إىل القريوان بكتابه ومسـي      ...2ورحل من إفريقية أسد بن الفرات     . تالمذته كتاب العتبية  

د مث ارحتل إىل املشرق ولقي ابن القاسـم وأخـذ عنـه             على أس  3فقرأ ا سحنون  ...باألسدية
فكانـت  ...ها ودوـا  وكتب سحنون مسائل  . وعارضه مبسائل األسدية، فرجع عن كثري منها      

ومل يزل علماء املذهب يتعاهدون هـذه األمهـات بالـشرح واإليـضاح             ...تسمى املدونة   
رووه عنه، فنـشره بـالعراق   وقد عمل على نشر املوطأ يف األمصار العديد ممن         . 4»...واجلمع
احلسن، وباألندلس حيىي بن حيىي الليثي، ومبصر عبد الرمحن بن القاسم وعبد اهللا بـن               بن  حممد  

وكذلك دون تالمذته املـسائل الـيت سـئل         ... 5احلكم وأشهب، وبالقريوان أسد بن الفرات     
واية، وتنـسب إىل    وأجاب عنها اإلمام مالك، ودونت يف املدونة؛ فهي تنسب إليه من جهة الر            

  .تالمذته من جهة التدوين
وأما عن األصول املعتمدة عند اإلمام مالك يف اجتهاده فقد ذكرها هو بنفسه عنـدما               

 وقـول الـصحابة     صلى اهللا عليه وسـلم    فيه حديث رسول اهللا     « :حتدث عما يف املوطأ فقال    
يه أهل العلم ببلـدنا،     والتابعني ورائي، وقد تكلمت برأي على االجتهاد، وعلى ما أدركت عل          

                                                
هو أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن عبد العزيز بن عتبة، القرطيب الفقيه املالكي، قيل هو موىل آلل عتبة بن أيب سفيان، مسع                         1

له .  هـ255تويف سنة  . لليثي، وسحنون، وأصبغ وغريهم، كان حافظا للمسائل جامعا هلا عاملا بالنوازل          من حيىي بن حيىي ا    
  .1/449عياض، ترتيب املدارك، : انظر. كتابه الفقهي املشهور باملستخرجة

مارة، أصله مـن    هو أبو عبد اهللا أسد بن الفرات بن سنان، موىل بين سليم من قيس، قائد فقيه مالكي، توىل القضاء واإل                    2
خراسان، تفقّه بعلي بن زياد بتونس، مث رحل إىل املشرق فجمع املوطأ من اإلمام مالك، مث رحل إىل العراق ولقـي أبـا                       

مسع عن ابن القاسم يف مصر ما حفظه عن اإلمام مالك، ومجـع املـسائل يف كتابـه                  . يوسف وحممد بن احلسن وغريمها    
: انظـر .  هـ، وقـربه بـصقلية     213وة صقلية وهو أمري اجليش وقاضيه، سنة        وتويف يف حصار سرقوسة من غز     . األسدية

 .، وما بعدها1/270، املصدر نفسه
 هـ، أخذ العلم عن مشائخ      260هو أبو سعيد سحنون بن سعيد بن حبيب التنوخي، الفقيه املالكي القريواين، ولد سنة                  3

ر واحلجاز، وأخذ عن ابن القاسم وابن وهب وأشهب وابن          القريوان لول، وابن أشرس وغريمها، مث رحل إىل تونس ومص         
ـ 240تويف بالقريوان سـنة     . املاجشون وسفيان بن عيينة وغريهم، صنف املدونة، وعنه انتشر علم مالك يف املغرب             .  هـ

 .، وما بعدها1/339، املصدر نفسه: انظر
  .482، 1/481ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون، : انظر 4
  .253صم السليماين، االجتهاد يف الفقه اإلسالمي، عبد السال: انظر 5
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فال شك أن اإلمام مالك اعتمد يف اجتهاده على الكتـاب      . 1».ومل أخرج عن مجلتهم إىل غريه     
وقـد  . والسنة، كما يشمل االجتهاد عنده القياس واملصاحل املرسلة واالستحسان وسد الذرائع          

عليهـا املدرسـة   وعموما فإن األصول اليت تعتمد . 2بين صراحة اعتماده على عمل أهل املدينة  
الكتاب والسنة واإلمجاع والقياس وعمل أهل املدينة وأقوال الصحابة والتـابعني           : املالكية هي 

  .واملصلحة املرسلة واالستحسان وسد الذرائع واالستصحاب والعرف وشرع من قبلنا
 -150(وظهر املذهب الشافعي نسبة إىل مؤسسه اإلمام حممد بن إدريـس الـشافعي              

وأخذ ا احلديث على سفيان بن عيينة، مث ارحتـل إىل            كة على مسلم بن خالد،     تفقّه مب  )ه204
اجتمع لديه علم أهـل     . املدينة وأخذ احلديث عن اإلمام مالك، كما روى احلديث عن غريمها          

الرأي وعلم أهل احلديث، وكان من أبرز معامل تطور االجتهاد لديه هو تأصيل األصول وتقعيد               
 مرة كتاب يف أصول الفقه، الذي مثّله كتابه الرسالة إىل جانب بعض ما              القواعد؛ فصنف ألول  

كتبه يف كتابه األم، فكان هلذا النوع من التدوين أثر بالغ يف دفع وضبط حركة االجتهاد فيمـا          
. بعد، وتقنني طرق وأساليب استنباط األحكام من النصوص وضبط االجتهاد فيما ال نص فيـه    

 رحالته وتنقالته املتعددة بني احلجاز      أسهمتبتدوين فقهه بنفسه، كما     وقد قام اإلمام الشافعي     
وقد اعتمد الشافعي على مخسة أصـول لالسـتدالل         . والعراق ومصر على نشر فقهه ومذهبه     

القرآن والسنة الثابتة، مث اإلمجاع، مث األخذ بقول الصحايب إذا مل يعلم له خمالف : مرتبة كما يلي 
  .3ار من أقوال الصحابة عند اختالفهم، مث القياسمن الصحابة، مث االختي

 عبد اهللا أمحد بن حممد بـن    وظهر املذهب احلنبلي الذي ينسب إىل مؤسسه اإلمام أيب        
عاش يف بغداد ورحل إىل الكوفة والبصرة والشام ومكة واملدينـة، وروى           ) ه241 -164(حنبل  

اد بن عباد وحيىي بـن أيب زائـدة         عن أكابر احملدثني كسفيان بن عيينة وإبراهيم بن سعد وعب         
وكان أمحد بن حنبل حمدثا إىل جانب كونـه فقيهـا، إال أن          . ، وتفقّه على الشافعي   4وطبقتهم

فأما أمحد بن حنبل، فمقلدوه قليـل       «: التحديث كان صفته الغالبة، حىت قال عنه ابن خلدون        

                                                
  . 1/102عياض، ترتيب املدارك، : انظر 1
  .103، 1/102املصدر نفسه، : انظر 2
  . ، وما بعدها295، 22م، ص1999، 1الشافعي، الرسالة، حتقيق عبد الفتاح بن ظافر كبارة، دار النفائس، ط: انظر 3
  2/15. الذهيب، تذكرة احلفاظ: وانظر. 1/63ابن خلكان، وفيات األعيان،: انظر 4
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لكنه مل يدون . 1»ضها ببعضخبار بع  ولإل لبعد مذهبه عن االجتهاد وأصالته يف معاضدة الرواية،       
وقد اعـتىن تالمـذة     . فقهه كما دون املسند رغم أنّ فترته كانت فترة اتساع حركة التدوين           

مذهبه من بعده جبمع آرائه وفتاواه فدونوها مرتبة مبوبة شكلت مادة للفقه احلنبلي، كالـذي               
، رغم أنـه مل     " الكبري اجلامع"يف تصنيفه لكتاب    ) ه311ت(فعله أبو بكر أمحد بن حممد اخلالل      

يعاصر اإلمام أمحد، وإمنا روى فقهه عن الطبقة األوىل مثل إبراهيم احلريب، وإبراهيم بن هـانئ                
حنبل صاحل وعبد اهللا، وأيب طالب املـشكاين، وأيب بكـر           بن  وولده إسحاق، وولدي اإلمام     

تهاده الفقهي مخـسة  واألصول اليت اعتمد عليها اإلمام أمحد بن حنبل يف اج    . 2املروزي وغريهم 
النصوص، مث فتاوى الصحابة إذا مل يعرف هلا خمالف، مث االختيار من أقوال الصحابة عند               : هي

  . 3 مث القياس عند الضرورة،اختالفهم، مث املرسل من احلديث
ية اجتهادية كبرية يف جمال الفقه، برزت معاملها        كوعموما قد اتصفت هذه الفترة بدينام     

ستقلني بإطالق، لكل منهم أصوله وضوابطه اليت منها ما يـشترك اتهـد   يف ظهور جمتهدين م 
كما أمثرت اتساعا يف الفتـوى ويف تفريـع املـسائل،           . فيها مع غريه ومنها ما يتميز ا عنهم       

وأمثرت أيضا تدفقا يف حركة التصنيف والتأليف يف احلـديث          . وظهور االصطالحات الفقهية  
- 4ادة الدولة يف تفعيل وترتيب نـشاط الكتابـة والتـدوين          والفقه واألصول تواكبت مع إر    

وتلقي اجلم الغفري من تالمذة األمـصار   وتدفقا يف رحالت طلبة العلم، -خصوصا تدوين السنة 
مما أدى إىل انتشار واسع للمذاهب الفقهية       . على أيدي رؤساء املذاهب أو أصحام وتالمذم      

  .جتهاديف البالد اإلسالمية، وتفعيل حركة اال
ويضاف إىل هذه املذاهب الفقهية األربعة، املذهب الظـاهري واملـذهب اجلعفـري        

  .واملذهب الزيدي واملذهب اإلباضي

                                                
  .1/479ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون، : انظر 1
 .305، 304صعبد السالم السليماين، االجتهاد يف الفقه اإلسالمي، : انظر 2
ت، دط، ابن القيم، أعالم املوقعني عن رب العاملني، حتقيق حممد عبد السالم إبراهيم، دار الكتب العلميـة، بـريو             : انظر 3

  . ، وما بعدها1/24م، 1996
 .167صإميان أمحد خليل، االجتهاد اجلماعي ودور اامع الفقهية يف حتقيقه يف عصرنا احلاضر، : انظر 4
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ومل يكن االجتهاد الفقهي بعد ذلك سوى داخل كل مذهب أو يف عمومها إىل يـوم                
  .الناس هذا
  اجيإىل عصر الب املذاهب األربعة استقراربعد االجتهاد من :  الرابعاملطلب

سرت روح التقليد يف هذه الفترة حىت يف أوساط العلماء؛ إذ بدل أن يستنبطوا مـن                
الكتاب والسنة، جلأوا إىل االنكباب على كتب األئمة وما روي عنهم، يدرسـوا ويتعرفـون    
على طرق استنباط األئمة منها، ومنهم من يؤلف يف أحكام إمامـه بـاجلمع أو بالـشرح أو                  

ت هذه الصفة الغالبة يف هذه الفترة، إال أن ذلك ال يعين انعدام التجديـد  لقد كان . 1باالختصار
يف حركة االجتهاد، بل برز نشاط بعض العلماء يف إظهار علل األحكام اليت استنبطها أئمتهم،               

، ويعتـرب   2وهم الذين يطلق عليهم بعلماء التخريج، أي اشتغاهلم بتخريط املناط يف األحكـام            
ن الذين اشتغلوا ذا النمط من االجتهاد، وذلك ما سـنربزه يف دراسـتنا              الباجي أحد اتهدي  

التطبيقة على كتابه املنتقى من خالل اعتباره للمقاصد الشرعية يف العديد من املسائل الفقهيـة               
وهذا االجتاه الغائي واملقاصدي بدأ يف االنتشار فاحتا باب         . املالكية اليت تناوهلا بالشرح والتعليق    

واالجتهاد بشكل واسع، يف تعليل األحكام اليت قال ا أئمتهم ويف الترجيح بني اآلراء              الفتوى  
كما برزت تأليفات نوعية يف أصول الفقـه،        . املختلفة يف املذهب الواحد، ويف نصرة املذهب      

ككتاب التبصرة للشريازي، وكتاب الربهان للجويين، وكتاب إحكام الفصول للباجي، وكتاب         
كما اتسمت حركة االجتهاد يف هذه الفترة بـشيوع التعـصبات           . ايل، وغريها املستصفى للغز 

، بل وأحيانا بني فقهـاء      3املذهبية، وشيوع اجلدل واملناظرات العلمية بني فقهاء خمتلف املذاهب        
. ، مما دفع إىل تفعيل وتنشيط حركة التأليف يف اجلدل ويف املـسائل اخلالفيـة          4املذهب الواحد 

حبثنا اإلمام أيب الوليـد البـاجي صـاحب         موضوع   هذه الفترة صاحب     ومن فقهاء وجمتهدي  
  . التصانيف

                                                
 . 219صحممد اخلضري، تاريخ التشريع اإلسالمي، : انظر 1
 .223صاملرجع نفسه، : انظر 2
  .232، 226ص،  نفسهاملرجع: انظر 3
  .ل مناظرة أيب الوليد الباجي مع بعض أصحاب مذهبه حول كتابة النيب صلى اهللا عليه وسلمكما رأينا من قب 4



  109   األحكام الشرعيةمعرفةوأمهيته يف  ند الباجي كما انتهى إليه عاالجتهاد املقاصدي : الباب األول
  
 

 

وملّا تعلق موضوع االجتهاد يف حبثنا هذا بالباجي املالكي، كان من الالئق أن نركّـز               
على تطوره يف املذهب املالكي، الذي فرضه تفاعل املذهب املالكي مع حياة الناس وواقعهـم               

لباجي، الذي كثرت فيه التآليف على املوطأ وكتاب املدونـة؛          خصوصا يف األندلس يف عصر ا     
تفسري ) ه256ت(وكان حملمد بن سحنون  . شرح للموطأ ) ه238ت(فكان لعبد امللك بن حبيب      

وكان حملمد بن   . تدريس وتأليف يف املوطأ   ) ه259ت(مزين  بن  وكان ليحي بن زكرياء     . املوطأ
وكـان  . اين السنن واألحكام من أحاديث املوطأ     كتاب االستنباط ملع  ) ه410ت(احلذاء  بن  حيىي  

وكان ليونس بن حممد بن مغيـث       . تفسري للموطأ ) ه413ت(لعبد الرمحن بن مروان القنازعي      
شـرح  ) ه440ت(وكان ملروان بن علـي البـوين    . كتاب املوعب يف تفسري املوطأ    ) ه429ت(

التمهيد ملا يف املوطأ مـن      كتابه املشهور   ) ه463ت(عبد الرب   بن  وكان ليوسف بن عمر     . املوطأ
كتابـه  ) ه474ت(حبثنا سليمان بن خلف البـاجي       موضوع  وكان لصاحب   . املعاين واألسانيد 

كتاب املسالك  ) ه543ت(العريب  بن  وكان حملمد بن عبد اهللا      . املشهور املنتقى شرح موطأ مالك    
مدونة سحنون،  أمهات الفقه املالكي؛ ك   إىل  وكذلك كان األمر بالنسبة     . 1يف شرح موطأ مالك   

، وواضحة ابن حبيب، واليت تناوهلا العديد من الفقهاء بالشرح     2وعتبية العتيب، وموازية ابن املواز    
راء وترجيحات هلـا    وال شك أن تلك الشروح قد تضمنت تعليالت لآل        . واالختصار والتعليق 

ف الفروع الفقهية   عن غريها، وحماولة االنطالق منها يف نصرة آراء املذهب املالكي، وربط خمتل           
بالواقع املعيش ومسائل الناس املطروحة، وكل ذلك حباجة إىل اجتهاد، وهو ما ملسناه يف كتاب               

كما اهتموا بتخصيص النوازل بالتأليف، كنـوازل  . املنتقى أليب الوليد الباجي حمل دراستنا هذه 
، ونوازل  )ه516ت(، ونوازل أمحد بن سعيد اللخمي       )ه499ت(أيب املطرف عبد الرمحن املالقي      

فيمـا  -مما يربز اهتمامهم باالجتهاد التطبيقي الذي يعىن        . 3)ه540ت(أيب القاسم أمحد بن ورد      
كما عادت يف هذه الفترة بعض بوادر االجتهاد اجلماعي خصوصا يف جمـالس          . بالنوازل -يعىن

ـ             ان يـسمى   القضاء باألندلس، واليت كان حيضرها مجع من الفقهاء للتشاور يف األحكام، وك

                                                
  . وما بعدها298صحممد بن حسن شرحبيلي، تطور املذهب املالكي يف الغرب اإلسالمي، : انظر 1
 هــ، تفقّـه بـابن     180هو حممد بن إبراهيم بن رباح اإلسكندراين املعروف بابن املواز، فقيه مالكي، ولد مبصر سنة                 2

وله كتابه الفقهـي  .  هـ269 بدمشق سنة   تويفاملاجشون وأصبغ وابن عبد احلكم وغريهم، خرج هاربا إىل الشام إىل أن             
  .1/405عياض، ترتيب املدارك، : انظر. املشهور باملوازية من أجل ما الّفه قدماء املالكني

  .367، 366ص الغرب اإلسالمي، حممد بن حسن شرحبيلي، تطور املذهب املالكي يف: انظر 3
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مبجلس الشورى، كما ظهر حكم اجلماعة بقرطبة، وكان يوسف بن تشفني باملغرب قد اختـذ             
، إال أن 1لنفسه عددا من الفقهاء كهيئة استشارية له، ال يقطع أمرا إال مبراجعتهم واستـشارم         

فلم يكـن الغالـب   .ذلك مل يكن كافيا يف تطوير حركة االجتهاد أكثر وأعمق مما كانت عليه            
بعض املذاهب األخرى، وكان اجلهد منصبا على        ل بارز سوى املذاهب األربعة إىل جانب      بشك

اختصار الكتب املدونة بعبارات قليلة ملسائل كثرية، فكانت أشبه ما تكون باأللغاز كما علّـق               
  . 2عليها اخلضري

   جمال االجتهاد وأمهيته :املبحث الثالث

أن جيتهد فيه وما ال ميكن، إذ ما جيتهد فيـه           نتعرض يف هذا املبحث إىل بيان ما ميكن         
حيتاج إىل ضبط من الشريعة اإلسالمية، قد تعرض الفقهاء والعلماء إىل بيانه مما فيه نص ومما ال                 

كما نربز يف هذا املبحث أمهية االجتهاد يف حتقيق منهج شريعة السماء السمحاء، مع              . نص فيه 
: والثاين. حث مطلبني؛ األول يف حتديد جمال االجتهاد       هذا املب  فتضمن. التعرض إىل بعض آفاقه   

  .يف أمهيته وآفاقه
  االجتهاد جمال : املطلب األول

لقد أشرنا سابقا إىل أن االجتهاد يهدف عموما إىل حتصيل األحكام الشرعية العمليـة          
اليت باالستنباط، ويلزم لتحديد جمال االجتهاد، أن نعرف نوع هذه األحكام الشرعية العملية، و            

منها القطعية والظنية؛ فاألحكام القطعية هي اليت ثبتت بالدليل القاطع الذي ال حيتمل الشك أو               
أما األحكام الظنيـة    . التأويل، نصا أو إمجاعا أو قياسا، فهي ثابتة ال تتغير بتغري الزمان واملكان            

ـ               ر بـتغري الزمـان     فهي اليت مل ترد على النحو الذي وردت به القطعية منها، وهي قابلة للتغي
ومن األحكام الشرعية العملية القطعية اليت نقلت إلينا بالتواتر جيال بعد جيـل مـن             . 3واملكان

عهد النبوة، فرض الصلوات اخلمس، وعدد ركعاا، ووجوب الزكاة، وصوم رمضان، وحـج         

                                                
 .169صإميان أمحد خليل، االجتهاد اجلماعي ودور اامع الفقهية يف حتقيقه يف عصرنا احلاضر، : انظر 1
  .251صحممد اخلضري، تاريخ التشريع اإلسالمي، : انظر 2
 األعلى للـشؤون اإلسـالمية،   حممد الدسوقي، االجتهاد يف الفقه اإلسالمي، دراسات يف اإلسالم يصدرها الس    : انظر 3

 .31ص. م1973 يوليو 15، السنة الثالثة عشر، 147القاهرة، العدد 
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الربـا  البيت على املستطيع، وغري ذلك من األحكام الواجبة، وكحرمة اخلمر والسرقة والزنا و            
               وغريها مما هو معلوم من الدين بالضرورة، واليت ثبتت بالنص قطعي الثبوت والداللة، كما ضم
البعض إىل ذلك القواعد الكلية املأخوذة من النصوص الـشرعية القطعيـة، واملـستنبطة مـن       

وقاعدة ،  "ال مبا شرع  ال يعبد اهللا إ   " ، وقاعدة   "الضرر وال ضرار  "االستقراء التام هلا، مثل قاعدة      
وإن كانت متثل قسما من النصوص الشرعية، ال ختـرج   . 1وحنو ذلك "  بالشبهات احلدود تدرأ "

أما األحكام الشرعية العملية الظنية فمثل مقدار الرضاع الذي تثبت به احلرمة، ومقدار ما      . عنها
فقهية ميسح من الرأس يف الوضوء وغري ذلك، وميكن أن نضم إليها بعض القواعد األصولية أو ال               

حجية االستحسان، وحجية عمل أهل املدينة، والترجيح بـني  : اليت تتفرع عليها األحكام، مثل    
 إىل أنواع األحكام، فذكر أن منها        الشريازي تعرضوقد  . 2خرب اآلحاد، وغريها كثري    و القياس

: نوأما الشرعية فـضربا   «: العقلي والشرعي، مث بين جمال االجتهاد يف األحكام الشرعية فقال         
فأما ما ال يسوغ فيه االجتـهاد       . ضرب ال يسوغ فيها االجتهاد، وضرب يسوغ فيه االجتهاد        

 ضـرورة كالـصلوات   صلى اهللا عليه وسلم   ما علم من دين رسول اهللا       : أحدمها: فعلى ضربني 
صـلى اهللا عليـه     ما مل يعلم من دين اهللا عز وجلّ وال عن رسوله            : والثاين...اخلمس املفروضة 

وأما ما يـسوغ فيـه   ...ة، كاألحكام اليت بينت بإمجاع الصحابة وفقهاء األعصار ضرور وسلم
: وقال ابن القيم. 3»...االجتهاد، وهو املسائل اليت خيتلف فيها فقهاء األمصار على قولني وأكثر    

األمكنة وال   وهو عليها، ال حبسب األزمنة وال        نوع اليتغري عن حالة واحدة    : األحكام نوعان «
ئمة، كوجوب الواجبات وحترمي احملرمات واحلدود املقدرة بالشرع على اجلرائم وحنو           اجتهاد األ 

والنوع الثاين ما يتغري حبسب     . ذلك، فهذا ال يتطرق إليه تغيري وال اجتهاد خيالف ما وضع عليه           
اقتضاء املصلحة له زمانا ومكانا وحاال كمقادير التعزيزات وأجناسها وصفاا فـإن الـشارع              

يكون فيما فيـه  الذي ال اجتهاد فيه أي أن الثابت من األحكام     . 4».ا حبسب املصلحة  ينوع فيه 
فيكون فيما فيه نـص      نص قطعي ثبوتا وداللة، أما املتغري منها بتغري الزمان واملكان واألحوال،          

                                                
  .33صحممد الدسوقي، االجتهاد يف الفقه اإلسالمي، : انظر 1
 .35صاملرجع نفسه، : انظر 2
طيـب، ودار ابـن     الشريازي، اللُمع يف أصول الفقه، حتقيق حمي الدين ديب مستو، ويوسف علي بديوي، دار الكلم ال                3

  .259صم، 1997، 2كثري، دمشق وبريوت، ط
 .1/330ابن القيم، إغاثة اللهفان، حتقيق حممد حامد الفقى، دار املعرفة، بريوت،  4
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وقد حصر املاوردي االجتـهاد يف   .1، وهو جمال االجتهاد إمجاال  ظين، أو فيما ال نص فيه أصال      
أقسام تشمل ما فيه نص وما ليس فيه نص؛ كاستخراج علّة النص، وكـضبط مـدلول                مثانية  

النص، وكالترجيح بني احتماالت النص، وكالكشف عن عموم وخمصصات النص، وفيمـا مل             
 فيما فيه نص وفيما ال ه نتطرق إلي،بيان جمال االجتهاديف  ءلتفصيل بعض الشيول. 2يرد فيه نص 

  .  أو جرى عليها قياسصل فيها إمجاع، اليت حنص فيه، ويف املسائل
جمـال  خالصة األمر يف معرفـة  إنّ : جمال االجتهاد فيما فيه نص وفيما النص فيه        -1
 فيما فيه نص وفيما ال نص فيه، هو ما استخلصه عبد الوهاب خالف يف القاعدة اليت                 االجتهاد

    سأورد نصها بأنه ال مأن : فاخلالصة«:  يف قوله  غَ لالجتهاد فيما فيه نص صريح قطعي وذلك       و
ما ال نص فيه أصال؛ وما فيه نص غري قطعي، وال جمال لالجتهاد فيما فيه               : جمال االجتهاد أمران  

 ذكرنا سابقا أن النصوص متناهية واألحداث غري متناهية، وأن ما له نص             وقد. 3».نص قطعي 
 وقد يكون ظين الثبوت قد يكون قطعي الثبوت والداللة، وقد يكون قطعي الثبوت ظين الداللة،      

ظين الداللة، وقد يكون ظين الثبوت ظين الداللة، فيكون احلكم ثابتا إذا كان قطعي الثبـوت                
قطعي الداللة، كتحرمي الزىن، واخلمر والسرقة، ووجوب الصالة، وغري ذلك، وهنـا جتـري              

 إن كان احلكـم     أما و القاعدة القائلة بأنه ال اجتهاد مع نص، سواء كان النص قرآنيا أم نبويا،            
وتأويل النص  وتفسري  قطعي الثبوت لكنه ظين الداللة، فيلتجأ اتهد هنا للبحث يف طرق بيان             

ويـشمل  ،  4بقواعد أصولية للوصول إىل احلكم الشرعي وهو ما يسمى باالجتهاد التفـسريي           
ما هو  ك-وأما إن كان احلكم قطعي الداللة لكنه ظين الثبوت          . نصوص القرآن والسنة املتواترة   

اجة إىل اجتهاد لتبني طريقـه،      فحىت مع وضوحه وعدم قابليته للتأويل، فهو حب        -يف سنة اآلحاد  
أما إن كان احلكم ظين الثبوت ظين الداللـة،         . وقد ينسخ أو خيصص أو يقيد يف عهد الرسالة        

                                                
فؤاد بن عبيد، مقال إشكالية الثابت واملتغري يف األحكام الفقهية، جملة اإلحياء، كلية العلوم االجتماعيـة والعلـوم        : انظر 1

  .416م، ص2007، سنة 12امعة احلاج خلضر، باتنة، العدد اإلسالمية، ج
البوطي، ضوابط املصلحة يف الشريعة اإلسالمية، دار الفكـر،  : انظرو. 433، 432صإرشاد الفحول،   الشوكاين،  : انظر 2

  .147صم، 2005، 4دمشق، ط
م، 2007، 1بـريوت، ط عبد الوهاب خالف، علم أصول الفقه، حتقيق حممد بشري حـالوي، دار الكتـب العلميـة،         3
  .174ص

  .40عبد السالم السليماين، االجتهاد يف الفقه اإلسالمي، ص: انظر 4
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ة أما إن كانت الواقع   . ث أيضا عن تفسريه وبيانه وتأويله     فيبحث اتهد عن ثبوت النص، ويبح     
ع، يكون هنا جمال االجتـهاد  اليت تتطلب حكما فقهيا مل يرد بشأا نص، ومل يتحقق فيها إمجا       

فيبحث اتهد يف إمكانية إحلاقها مبثيالا من النظائر فيقيس ا إن حقق مناط احلكـم،          أوسع،  
 مراد إىل   إىل أن يقترب   أو غري ذلك،     والعرفأواملصاحل املرسلة   أوإال فإنه يلتجأ إىل االستحسان      

  .1لحكم الفقهيه لالشارع يف استنباط
 اإلمجاع   اعتماد حىت وإن انتقل اتهد إىل    : جمال االجتهاد يف مسائل حمل اإلمجاع      -2

ستنباط حكم ما، فإنّ هذا األصل هو اآلخر فيه ما هو قطعي وما هو ظين؛ فثبـوت       يف ا كأصل  
جتهاد فيه، بينما لالجتهاد جمال فيما      اإلمجاع الصريح يف مسألة حمددة بشكل قطعي ال جمال لال         

وأما اإلمجاع من جهة أنه قطعي الداللـة        «: قال عبد الوهاب خالف   . ثبت من إمجاع سكويت   
إمجاع قطعي الداللة على حكمه، وهو اإلمجاع :  أحدمها على حكمه أو ظين، فهو نوعان أيضا؛      

الفه، وال جمال لالجتهاد يف      خب ىل احلكم يف واقعة   الصريح؛ مبعىن أن حكمه مقطوع به ال سبيل إ        
إمجاع ظين الداللـة علـى      : وثانيهما. واقعة بعد انعقاد إمجاع صريح على حكم شرعي فيها        

 الواقعة عن أن     عن ا راجحا وال خيرج    السكويت مبعىن أن حكمه مظنون ظن       االمجاع حكمه وهو 
  .2»تكون جماال لالجتهاد ألنه عبارة عن رأي مجاعة من اتهدين ال مجيعهم

 فهو اآلخر حباجة إىل حتديـد جمـال         القياسأما  : جمال االجتهاد يف مسائل القياس     -3
االجتهاد فيه؛ وقد ذكر الباجي أنّ القياس محل أحد املعلومني على اآلخر يف إثبات حكـم أو                 

هو محل معلوم على معلـوم يف       ، أن القياس    ذكر الغزايل وقريبا منه    ،3إسقاطه بأمر جامع بينهما   
كم هلما، أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما من إثبات حكم أو صفة هلما، أو نفيهمـا                 إثبات ح 
ملا استجد من وقائع ونـوازل، لكنـه    وهو منهج يصلح تطبيقه الستنباط أحكام فقهية    .4عنهما

ة اجلامعة بني األصل والفرع واليت متثل مناط احلكم، ويكـون االجتـهاد يف   منضبط مبعرفة العلّ  
 بـالنص   قطعـا ، فما كـان معلومـا  5بتحقيق مناط احلكم، أو تنقيحه، أو خترجيهة معرفة العلّ 

                                                
  .410فؤاد بن عبيد، مقال إشكالية الثابت واملتغري يف األحكام الفقهية، ص: انظر 1
  .39صعبد الوهاب خالف، علم أصول الفقه،  2
  .69صالباجي، كتاب احلدود، : انظر 3
 .2/236ى، الغزايل، املستصف 4
 .2/237، املصدر نفسه: انظر 5
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ففيـه  ، أما ما كان معلوما بـالظن،        اجتهاد فيه واإلمجاع من مناطات األحكام فهو قطعي ال        
قرب إىل مراد الشارع يف حتديد منـاط احلكـم ورودا    يف استنباط احلجة األقوى واأل     االجتهاد
جلي وواضح وخفي؛ فأما اجللي منها      : 2 أنّ أقسام قياس العلة ثالثة      وقد وضح الباجي   .1وداللة

 أو إمجاع أو غري ذلك، وأما الواضـح فمـا   3ما علمت علّته قطعا إما بنص أو فحوى اخلطاب   
فواضح أن اجللي ال    . ثبت بضرب من الظاهر أو العموم، بينما اخلفي ما ثبتت علّته باالستنباط           

  .جتهاد يف الواضح واخلفياجتهاد فيه، بينما جيري اال
نه ال اجتهاد يف األحكام الشرعية العملية قطعية الثبـوت قطعيـة            إ :وخالصة القول 

  :الداللة فهي ال تقبل التأويل، إمنا جمال االجتهاد هو
ويف نص من السنة قطعي الثبـوت  . يف نص من الكتاب ظين الداللة؛ أي قابل للتأويل        

ويف نص من السنة ظين الثبوت ظين    .  الثبوت قطعي الداللة   ويف نص من السنة ظين    . ظين الداللة 
. ويف ختريج املنـاط . ويف تنقيح املناط  . ويف حتقيق املناط  . ويف مسائل اإلمجاع السكويت   . الداللة

وبعبارة مقتـضبة ميكننـا     . وفيما النص فيه وال إمجاع وال قياس      . ويف املقاصد الشرعية الظنية   
  . كل مظنة مبخالفة مراد الشارع احلكيم ثبوتا وداللةإنّ االجتهاد جيري يف: القول

  أمهية االجتهاد وآفاقه : املطلب الثاين
  : تتجلّى أمهية االجتهاد يف العديد من النقاط نذكر منها

حتقيق خضوع وانقياد العباد لرب العباد والعمل يف خمتلف شؤون احلياة ومتطلباا              -
  .وفق مراد الشارع احلكيم

  .حيح والدقيق واملنضبط لروح التشريع ومقاصد الشريعة اإلسالميةالفهم الص -
  . خمتلف الوقائع والنوازل حبسب مراد الشارع احلكيمعناإلجابة  -

                                                
  .312فؤاد بن عبيد، مقال إشكالية الثابت واملتغري يف األحكام الفقهية، ص: انظر 1
  .627صالباجي، إحكام الفصول، : انظر 2
  من قصد املتكلم بعرف اللغة، أو هو تنبيه اللفظ على ما هو أبلغ منـه،               اخلطاب نفسه هو ما يفهم من     : فحوى اخلطاب  3

واإلشارات يف أصول الفقه املالكي، حتقيق نورالـدين خمتـار          . 51صالباجي، كتاب احلدود،    : انظر. وجيري جمرى النص  
  .12صكتاب املنهاج يف ترتيب احلجاج،  و.94صم، 2000، 1اخلادمي، دار ابن حزم، بريوت، ط
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إزالة الشبهات العالقة ببعض املسائل الشرعية، أو احملاكة مـن طـرف املغرضـني             -
  .ودحضها بشكل علمي وموضوعي

اقع الناس وتنظيم حيام وتقنني شؤوم وفق       تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية يف و      -
  .متطلباا

حتقيق وتقومي املوروث املعريف اإلسالمي الذي وصل إلينا من روايات وفقه وأصول،             -
  .وغريها، والعمل على جتديد ما يلزم جتديده

  . التصدي للدعوات الفاسدة اهلدامة واملفرقة املضعفة لألمة اإلسالمية -
إلسالم إىل العامل اإلنساين بأسلوب حكيم متأصل واضح موضـوعي          تبليغ رسالة ا   -

  .وصحيح
كما تربز أمهية االجتهاد اجلماعي بشكل أفضل من االجتهاد الفردي؛ كونه أوسع             -

استيعابا للوقائع وأكثر مشوال وأدق نظرا حليثياا وأوضح داللة وأقوى حجة وأصـلح تطبيقـا           
   .1وأدعى إىل توحد األمة اإلسالمية

وقد عرف العصر احلديث بتدفق التطورات التقنيـة وتـسارع يف حركـة ظهـور               
االختراعات العلمية وسعة اخلدمات وكثرة االحتياجات وتداخل الثقافات وتيـسر التـنقالت            
واالتصاالت واملعلومات وانتشار واسع لوسائل اإلعالم واالتصال، واعتماد العمل املؤسسايت يف           

اولة عوملة كل شؤون احلياة اإلنسانية، مبا فيها األزمات، مما أفرز واقعا            خمتلف شؤون احلياة، وحم   
مليئا بالنوازل واملستجدات اليت غالبا ما ال يوجد هلا نص شرعي أو أصل يعتمد عليه يف تقريـر      
أحكامها الشرعية، مما جيعل تفعيل حركة االجتهاد أمرا ضروريا ومهما والزما يوجب على أهل       

الوقـائع يف   ...«:قال الشاطيب  .ي الستنباط األحكام الشرعية هلذه املستجدات     االجتهاد التصد 
الوجود ال تنحصر، فال يصح دخوهلا حتت األدلة املنحصرة، ولذلك احتـيج إىل فـتح بـاب                 
االجتهاد من القياس وغريه، فال بد من حدوث وقائع ال تكون منصوصا علـى حكمهـا، وال         

لك فإما أن يترك الناس فيها مع أهوائهم، أو ينظر فيها بغري             وعند ذ  ؛يوجد لألولني فيها اجتهاد   

                                                
اد اجلماعي ودور اامع الفقهية يف حتقيقـه يف  إميان أمحد خليل، االجته: للتفصيل أكثر يف أمهية االجتهاد اجلماعي، انظر     1

  .46صعصرنا احلاضر، 
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، وذلك كله فساد، فال يكون بد مـن التوقـف ال إىل   للهوىاجتهاد شرعي، وهو أيضا اتباع     
غاية، وهو معىن تعطيل التكليف لزوما، وهو مؤد إىل تكليف ما ال يطاق فـإذًا ال بـد مـن                    

وال تتوقـف   . 1».ضة ال ختتص بزمان دون زمـان      االجتهاد يف كل زمان، ألن الوقائع املفرو      
مسؤولية اتهد يف استنباط أحكام النوازل فحسب، بل ويلزم االجتهاد أيضا يف تفعيل أحكام              
الشريعة اإلسالمية إلنشاء واقع مالئم ملقاصدها عموما؛ ذلك أن االجتهاد قد ينطلق من الواقع              

رعية اليت جتيب عن مسائل الواقـع، والـذي       ويصعد إىل النص يف حماولة استنباط األحكام الش       
   كما قد ينطلق االجتهاد مـن      . ، ألنه كشف عن مراد الشارع     ا إخباري اميكن أن نسميه اجتهاد

النص إىل الواقع يف حماولة تطبيق أحكام النصوص الشرعية ومقاصد الـشريعة اإلسـالمية يف               
     ه إجي  ا إنشائي االواقع، والذي ميكن أن نسميه اجتهاداد لواقع جديد، والـذي ال ميكننـا أن    ، ألن

نستثنيه من مسؤولية اتهد يف عصرنا احلديث، إال أنّ هذا النوع من االجتهاد يتطلب جهـودا     
إضافية قياسا باالجتهاد اإلخباري؛ ذلك أنه حباجة إىل متكّن اتهد من فهم واقعـه مبختلـف                

غري الواقع وقيادة اجلماهري وقبوهلـا لـه        ثقافاته واجتاهاته فهما دقيقا، كما يتطلب قدرة على ت        
واقتناعها برؤيته، ولن يتحقق ذلك يف عصرنا احلديث إال بالعمل املؤسسايت، وليس باجللوس يف              
زوايا املساجد للتعليم والوعظ واإلرشاد، أو يف دور اإلفتاء للفتـوى والبـث يف املنازعـات                

  . ما يقول علماء الرياضياتواخلصومات، وإن كانت ضرورية إال أا ليست بكافية ك
وأقل مقدار من العمل املؤسسايت الذي ميكن أن يشكل نقطة انطالق يف تفعيل حركة              
االجتهاد عموما، هو إنشاء مؤسسات االجتهاد اجلماعي، وحبمد اهللا قد ظهر يف العصر احلديث          

ـ    « :اجتاه حنو هذا األسلوب من االجتهاد، فقد قال أبو احلسن الندوي           تح بـاب   لـزم اآلن ف
إال إذا  -االجتهاد ولكن بشروطه املبينة يف كتب أصول الفقه، ويستحسن أال يكـون فرديـا               

ينبغي يف القـضايا    « :، وقال القرضاوي  2»وأن يكون عمال جممعيا أكادمييا     -اقتضت الضرورة 
اجلديدة أن ننتقل من االجتهاد الفردي إىل االجتهاد اجلماعي، الذي يتشاور فيه أهل العلـم يف                

بل وبـدأت   . 3»لقضايا املطروحة، وخصوصا فيما يكون له طابع العموم، ويهم مجهور الناس          ا

                                                
 .4/476 ،الشاطيب، املوافقات 1
  .451صعبد السالم السليماين، االجتهاد يف الفقه اإلسالمي،  2
  .182صم، 1996، 1يوسف القرضاوي، االجتهاد يف الشريعة اإلسالمية، دار القلم، الكويت، ط 3
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بعض البوادر يف تفعيل حركة االجتهاد من خالل املؤمترات وامعات الفقهية اليت أشرنا إليهـا         
سابقا عند تعرضنا لتطور حركة االجتهاد، إال أن املؤسف أن فقهاء العامل اإلسالمي اليـوم ال                

لكون القرار السياسي، وحكامه يفتقدون إىل اإلرادة السياسية، فلم تقتصر أعمال امعـات          ميت
الفقهية إال على الفتوى واستنباط بعض األحكام اخلاصة بالنوازل واملستجدات، أو تقنني بعض             
ما يتعلق بشؤون األسرة واألحوال الشخصية، يف حني أنه ينبغي مزيد من اجلهـد يف معاجلـة                 

ت اإلنسانية، ويف تبليغ رسالة اإلسالم للعامل اإلنساين، ويف توعية الفقهـاء للجمـاهري           املشكال
اإلسالمية وقيادا هلا والوصول برضاها إىل تغري الواقع مبا يتالءم وأحكام الشريعة اإلسـالمية              

رثـة  ومقاصدها، وما حيقق العدل والتعايش والتعاون والرفاه يف العامل اإلنساين، فالعلماء هم و            
  . 1األنبياء

وحىت تنجح هذه املؤسسات االجتهاديه يف العامل اإلسالمي اليوم، ينبغي أن تتـصف             
باالستقاللية عن األنظمة السياسية، كما ينبغي أن تتخطى املذهبية، وتتجنب التعصبات هلا، وأن        

ي أو  تتعامل معها كواقع موجود، فإنه لن يتوصل أتباع أحد املذاهب إىل إلغـاء اآلخـر بـرأ                
استدالل أو مبحاضرة أو كتاب وحنو ذلك، بل ينبغي أن تشكّل كل املذاهب اإلسالمية وكـل                
املوروث املعريف اإلسالمي ومجيع أوطان العامل اإلسالمي، بـل وأوطـان تواجـد اجلاليـات               
اإلسالمية، ميدانا موضوعيا الجتهاد فقهاء األمة اإلسالمية يف العصر احلديث؛ فيتخد القـرآن             

مي أصال لكل األصول، الذي هو حبمد اهللا حمفوظ ال خالف لألمة حول قطعيـة ثبـوت                 الكر
نصوصه، كما تتخذ كتب الروايات واألحاديث اليت بني أيدي املسلمني اليوم، وكذا أمهـات              
الفقه وأصوله ملختلف املذاهب اإلسالمية مرجعا شرعيا للفتوى واالجتهاد مع التحقيق والتنقيح            

: وقد حتدث القرضاوي عن االجتهاد اجلماعي املنشود فقـال        . ومي والتجديد والتمحيص والتق 
وهذا االجتهاد اجلماعي املنشود يتمثل يف صورة جممع علمي إسالمي عاملي يضم الكفايـات              «

جيب أن يتحرر ...العليا من فقهاء املسلمني يف العامل، دون نظر إىل إقليمية أو مذهبية، أو جنسية       

                                                
. الترمذي يف سننه، كتاب العلم عن رسول اهللا، باب ما جاء يف فضل الفقه على العبادة               : منحديث شريف أخرجه كل      1

وابن ماجه يف سننه، كتاب املقدمة، باب فـضل العلمـاء           . وأبوداود يف سننه، كتاب العلم، باب احلث على طلب العلم         
والـدارمي يف سـننه،     . أيب الدرداء وأمحد يف مسنده، كتاب مسند األنصار، باب باقي حديث          . واحلث على طلب العلم   

  .كتاب املقدمة، باب يف فضل العلم والعامل
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وفعال توجد مبادرات ذا الشأن، لعلّ أبرزها ما قام   . 1»ة واالجتماعية معا  من الضغوط السياسي  
م، حيث شكّل جلنة من كبار العلماء تتكون من اثين عشر           1935به حممد مصطفى املراغي سنة      

كما يوجد اليـوم    . 2عضوا من املذاهب األربعة تصدت للفتوى واالجتهاد يف الوقائع والنوازل         
ويرى بعض املفكرين من علماء العصر      «: الرؤية، فقد قال مصطفى الزرقاء    اجتاه يدعوا إىل هذه     

      عأن جمموعة املذاهب االجتهادية جيب أن تكمذهب واحد كبري يف الشريعة اإلسالمية، وكل        د 
مذهب فردي منها كاملذهب احلنفي واملالكي والشافعي واحلنبلي وغريها يعترب يف هذا املذهب             

األقوال املختلفة يف املذهب الفردي الواحد، فريجع علماء األمة وخيتارون    العام الكبري، كاآلراء و   
 ما هو أوىف باحلاجة الزمنية ومقتضيات املصلحة يف كـل  وىمنها للتقنني يف ميدان القضاء والفت   

  .3»عصر، وهذا رأي سديد
ل مهـم،   ومع هذه اآلراء السديدة واملتزايدة اليوم يف التأسيس لالجتهاد اجلماعي، يطرح تساؤ           

وهم من الذي جيتهد يف هذه املؤسسات؟ وبغض النظر عن اإلجابة السريعة واملعتادة واملتداولة              
يف بيان شروط اتهد، فإنه يتعني على كل جمتهد وغري جمتهد من مفكرين ومـثقفني وطلبـة                 

مـة،  وساسة أن يفكروا يف الكيفية اليت تؤمن لألمة ختريج وإعداد جمتهدين مؤهلني هلـذه امله              
وذلك بإعداد املناهج والطرق واألساليب التعليمية واإلعالمية الفعالة اليت حتدد ملمح اتهـد             

وهذا بدوره حيتاج إىل    . وفق الشريعة اإلسالمية من الطور التعليمي االبتدائي إىل الطور اجلامعي         
   .هذا الغرضزمن وجهد وتعاون من العلماء وغريهم يف إجياد وتفعيل العمل املؤسسايت لتحقيق 

                                                
 .183صيوسف القرضاوي، االجتهاد يف الشريعة اإلسالمية،  1
 .176صإميان أمحد خليل، االجتهاد اجلماعي ودور اامع الفقهية يف حتقيقه يف عصرنا احلاضر،، : انظر 2
  .354صتهاد يف الفقه اإلسالمي، عبد السالم السليماين، االج:  انظر3
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  املقاصد الشرعية، نشأا، ضرورا وطرق إثباا: الثاينفصل ال

باملقاصد الشرعية كمـضامني     الفقهاء واألصوليني  تطور اهتمام  نتناول يف هذا الفصل   
 إىل عصر الباجي، من خـالل       رضي اهللا عنهم  وعناوين، مسميات وأمساء، منذ عهد الصحابة       

 الفقهية واألصولية، لتربز مسامهة الباجي ومكانته بـني علمـاء           اجتهادام وفتاواهم وكتابام  
وما اهتمام الفقهاء واألصـوليني باملقاصـد الـشرعية إال          . املقاصد يف القرن اخلامس اهلجري    

لضرورا يف درك األحكام الفقهية فهما وترجيحا واستنباطًا وتطبيقًا، لذلك تطور االهتمام ا             
يات بغري أمسائهـا، إىل اعتبارهـا كمـسميات بأمسائهـا، إىل      بشكل ملحوظ من كوا مسم    

ختصيصها بالبحث والتأصيل، إىل إفرادها بالكتابة والتأليف، إىل أن تبلورت لتتخـذ شـكلها              
ولضبط موضوع املقاصد أكثـر،     . الطاهر بن عاشور من بعده    حممد  املستقل من قبل الشاطيب و    

.  يتحدد اإلطار الذي تعرف به املقاصد الشرعية       سنتعرض يف هذا الفصل إىل طرق إثباا، حىت       
ولعلّه من األفضل أن نتطرق قبل ذلك كلّه إىل حتديد وتأصيل مفهوم املقاصد الشرعية حـىت ال      

يف مفهـوم   : وبذلك يكون الفصل يف ثالثة مباحـث؛ األول       . نتيه يف ظلمة غموض املصطلح    
   .طرق إثباا يف: لثالثوا. نشأا وضرورا يف: والثاين. املقاصد الشرعية

   مفهوم املقاصد الشرعية:املبحث األول

يف اصـطالح    يف اللغـة و    اأن نتطرق إىل معناه    املقاصد الشرعية ينبغي لتناول مفهوم    
.  لغـة  املقاصد الشرعية مفهوم  يف حتديد   : بحث هذا املبحث يف مطلبني؛ األول     لذلك ي الفقهاء،  

  .اصطالحا مفهومها يف حتديد: والثاين
  املقاصد الشرعية لغة: املطلب األول

املقاصد الشرعية صفة وموصوف حتتاج إىل بيان التعريف اللغوي لكل منهما، لـذلك        
  .نتناول املعىن اللغوي للموصوف وهو املقاصد، مث للصفة وهي الشرعية

املقاصد مجع مقصد، واملقصد مصدر ميمي على زنـة مفعـل           : معىن املقاصد لغة   -1
  :وللقصد معاين عدة نذكر منها. قَصد، ويقال قصد يقصد قصدا ومقصدامأخوذ من الفعل 
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، أي على اهللا تبـيني      M< = > ? L1  :استقامة الطريق كما يف قوله تعاىل     
 املستقيم باحلجج والرباهني، وطريق قاصد أي سهل مستقيم، وسفر قاصـد أي سـهل    الطريق

  . M2 3    4 5 6 7L2 : قريب، كما يف قوله تعاىل
أيت املقصد مبعىن اإلرادة واالختيار والتعمد، فيقال قَـصد اجلرميـة، أي تعمـدها              وي
  .واختارها

  .3ويأيت مبعىن االعتدال والتوسط وعدم اإلفراط أو التفريط، ومنه لفظ االقتصاد
االعتـزام والتوجـه   : ومواقعها يف كالم العرب   " ق ص د  "أصل مادة   : وقال ابن جين  

  .4يء على اعتدال كان ذلك أو جوروالنهود والنهوض حنو الش

ومن هذه املعاين ميكننا أن نعرف املقاصد لغة مبا ميكن أن خيدم التعريف االصـطالحي   
إن املقاصد مجع مقصد أو قصد وهي مبعىن األهداف واألغراض والغايات اليت يرمي         : هلا، فنقول 

  .يةفعلال أو القوليةإليها املتصرف بتصرفاته 

 الشرع مصدر شرع أي سنَ وبـدأ، والـشريعة والـشراع            :ةمعىن الشرعية لغ   -2
املواضع اليت ينحدر إىل املاء منها، ومشرعة املاء مورد الشاربة اليت يشرعها النـاس               : واملشرعة

والشريعة مورد اإلبل إىل املاء اجلاري، مث استعري لكل طريقة موضوعة           . فيشربون منها ويستقون  
 .6فالشريعة والشرعة ما سن اهللا من الـدين وأمـر بـه   . 5األنبياءبوضع إهلي ثابت من نيب من   

  .والشرع أيضا مبعىن البيان واإلظهار

                                                
  .9: سورة النحل، االية 1
  .42: سورة التوبة، اآلية 2
قلعه : وانظر. 185صابن سيده، احملكم واحمليط األعظم، حتقيق عبد احلميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بريوت،              : انظر 3

 .364صم، 1988، 2جي، وقنييب، معجم لغة الفقهاء، دار النفائس، بريوت، ط
  .3/353ابن منظور، لسان العرب، مادة قصد، : انظر 4
 .524صم، 1993، 2أبو البقاء، الكليات، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط: انظر 5
  .260ص ،وانظر قلعه جي، معجم لغة الفقهاء،. 176، 8/175ابن منظور، لسان العرب، مادة شرع، : انظر 6
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ن شرع وشريعة وشرعي مبعـىن واحـد،        إ :ومما تقدم من املعاين اللغوية ميكننا القول      
 وقـد . والشرعية صفة للطريق ومنهاجه الظاهر البين املوصل إىل مورد املاء الذي ال انقطاع له             
  .1استعري اللفظ فيما هو موضوع بوضع إهلي ثابت عن األنبياء، فأصبح اللفظ من املنقول

ومن خالل ما تعرضنا إليه من مدلول لغوي للمقاصد، وللشرعية، ميكننا أن نعـرف              
األهداف والغايات الواضحة املوثوقة اليت يرمي املتصرف الوصول        : املقاصد الشرعية لغويا بأا   

  . تصرفاته القولية والفعليةإليها من خالل
  املقاصد الشرعية اصطالحا: املطلب الثاين

تـستعمل كلّهـا يف    إن مصطلح املقاصد الشرعية، ومقاصد الشرع ومقاصد الشريعة       
وال بد من التطرق أوال إىل بيان املعىن االصطالحي للـشريعة ليتـضح املعـىن               . 2معىن واحد 

  .االصطالحي للمقاصد الشرعية
 صلى اهللا عليه وسـلم    ما أنزل اهللا تعاىل على نبيه       «: ما عرفها الدريين هي   فالشريعة ك 

وحيا من كتاب اهللا أو سنة، فهي النصوص املقدسة اليت تضمنها الكتاب العزيز والسنة الثابتـة                
اسم لألحكام اجلزئية اليت يتهذب ـا       «: لغة الفقهاء أنّ الشريعة    وجاء يف معجم  . 3».املطهرة

والشرع كالـشريعة   . شا ومعادا، سواء كانت منصوصة من الشارع أو راجعة إليه         املكلف معا 
كل فعل أو ترك خمصوص من نيب من األنبياء صرحيا أو داللة، فإطالقه على األصول الكلية جماز              
وإن كان شائعا، والشرعي ما ال يستند وضع االسم له إال من الشرع كالصالة ذات الركـوع         

أي : أي أباحه، وشـرعه   : شرع اهللا الشيء  :  املندوب واملباح يقال   وقد يطلق على  . والسجود

                                                
ن الكرمي، سورة النساء منوذجا، رسالة ماجستري، إشراف حسن رمـضان           فؤاد بن عبيد، املقاصد الشرعية يف القرآ      : انظر 1

م، 2004-2003فحلة، كلية العلوم االجتماعية والعلوم اإلسالمية، جامعة احلاج خلضر باتنة، اجلزائر، الـسنة اجلامعيـة                
  .11ص

ـ           : انظر 2 م، 1995،  4المي، الريـاض، ط   أمحد الريسوين، نظرية املقاصد عند اإلمام الشاطيب، الدار العلمية للكتاب اإلس
 .15ص

  .1/16م، 1994، 1حممد فتحي الدريين، حبوث مقارنة يف الفقه اإلسالمي وأصوله، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط 3
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فبهذا املعىن تصبح املقاصد الشرعية حقا للشارع احلكيم وراجعة إليـه  . 1».طلبه وجوبا أو ندبا   
  .دون سواه

وملا كانت املقاصد الشرعية غري معهودة يف اصطالح املتقدمني من الفقهاء قدميا كمـا       
 منهم، مل يكن مثة تعريف خاص ا عندهم، سوى ما ميكن اسـتنتاجه              هو احلال عند املتأخرين   

، وذلك من خالل تعرضهم إىل موضوع املقاصـد      2من إشارات وتلميحات يف كتبهم األصولية     
الشرعية باستخدام تعبريات أخرى كاملعىن والعلّة واحلكمة والقصد، واملقصود، إالّ أن التعـبري             

  .3 هو السائد يف استخدامات املتقدمني من الفقهاءعن املقاصد الشرعية باملعىن كان
 جند املقاصد هي املعاين من خالل حصره ملقصدين من تشريع الزكاة يف             4فعند الطربي 

سد خلة املسلمني،   : أن اهللا جعل الصدقة يف معنيني، أحدمها      : والصواب من ذلك عندي   «: قوله
ة املعنيني الذين ذكرمها هـي طبيعـة        فنالحظ أن طبيع  . 5»...معونة اإلسالم وتقويته  : واآلخر

مقاصدية مصدرها اهللا تعاىل، وكأنه يعرف املقاصد الشرعية بأا املعاين اليت جعلها اهللا تعاىل يف               
  .تشريعه لألحكام

 جند وضوحا أكثر يف إشارته إىل معىن املقاصد؛ فقد ذكر يف كتابه شفاء              6وعند الغزايل 
ما تشري إىل وجوه    : املعاين املناسبة « :بة يف مسالك العلّة أنّ    الغليل عند تعرضه إىل مسلك املناس     

أن : واملصلحة ترجع إىل جلب منفعة أو دفع مضرة، والعبارة احلاويـة هلـا            ...املصاحل وأماراا 
 ومـا  . فليس مناسـبا ،وما انفك عن رعاية أمر مقصود  ...املناسبة ترجع إىل رعاية أمر مقصود     

                                                
 .524صقلعه جي، معجم لغة الفقهاء،  1
لشريعة اإلسـالمية  حممد سعد اليويب، مقاصد ا: وانظر. 17صأمحد الريسوين، نظرية املقاصد عند اإلمام الشاطيب،    : انظر 2

 .33صم، 1998، 1وعالقتها باألدلة الشرعية، دار اهلجرة، الرياض، ط
  .27صأمحد الريسوين، نظرية املقاصد عند اإلمام الشاطيب، : انظر 3
هو أبو جعفر حممد بن جرير بن يزيد بن كثري اآلملي الطربي، اإلمام احلافظ املفسر، أحد األعالم، له مصنفات كـثرية                      4

 .6/159الزركلي، األعالم، : انظر. ه310 سنة تويفجامع البيان، وذيب اآلثار، وتاريخ األمم وامللوك، : منها
  .27صأمحد الريسوين، نظرية املقاصد عند اإلمام الشاطيب، : انظر 5
الزم . ، وكان والده يغزل الصوف ويبيعه     ه450هو أبو حامد حممد بن حممد بن أمحد الغزايل الطوسي، ولد بطوس سنة               6

له العديد من التـصانيف منـها البـسيط،    . ه505 سنة تويفالغزايل إمام احلرمني اجلويين وتتلمذ عليه، مث عاد إىل موطنه،     
مقدمة كتابه إحيـاء علـوم      : انظر. والوسيط والوجيز واملستصفى، واملنخول، وشفاء الغليل، وإحياء علوم الدين وغريها         

 .1/3م، 1989، 2الدين، دار الفكر، بريوت، ط
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: وكأنّ الغزايل قد عرف املقاصد الشرعية بأا      . 1».ناسبامل :هو ف ،أشار إىل رعاية أمر مقصود    
  .املعاين املناسبة اليت تشري إىل جلب منفعة أو دفع مضرة

وقريبا من إشارة الغزايل إىل معىن املقاصد، ذهب العز بن عبد السالم يف كتابه قواعد               
ن األمـر باكتـساب   ومعظم مقاصد القـرآ «: األحكام عندما حتدث عن مقاصد القرآن فقال    

نالحظ يف تعبريه بـاألمر والزجـر   . 2»املصاحل وأسباا، والزجر عن اكتساب املفاسد وأسباا     
إشارة إىل التكاليف الشرعية بالوجوب والندب والكراهة واحلرام، كما أناط دائرة األحكـام             

: صد الـشرعية بأـا    التكليفية باملصاحل واملفاسد يف إشارة منه إىل املقاصد، وكأنه يعرف املقا          
   .تكاليف اهللا تعاىل لعباده الرامية إىل جلب املصاحل وأسباا، ودرء املفاسد وأسباا

وحىت عند الشاطيب الذي اهتم باملقاصد كبحث مستقل، مل يتعرض يف كتابه املوافقات        
مـا  إىل تعريف خاص باملقاصد الشرعية، وقد برر الريسوين ذلك بوضوح املقاصد لديه، وأن              

، ومع ذلك ميكننا عنـد التأمـل يف         3كتبه يف املوافقات موجه إىل الراسخني يف علوم الشريعة        
كتابه املوافقات أن ننتزع تعريفا للمقاصد الشرعية من خالل بعض إشاراته إليه؛ كالذي جاء يف    

األعمال الشرعية ليست مقصودة ألنفسها، وإمنا قصد ا أمورا أخرى هـي معانيهـا،      « :قوله
، وهذا ما أشار إليه عبد ايد النجار وهو يناقش تعريف  4»...هي املصاحل اليت شرعت ألجلها    و

إالّ أنّ ثنايا التحليل والتفريع انطوت على ما ميكن أن جنمـع        ...«: املقاصد عند الشاطيب، فقال   
ومن ذلك أن الشاطيب عندما يقسم مقاصد الـشريعة إىل ضـرورية            . منه تعريفا حيدد حقيقتها   

ما حتفظ بـه مـصلحة اإلنـسان يف الـدين           : حاجية وحتسينية، يتحدث عنها يف سياق أا      و
  .5»...والدنيا

                                                
، ه1390الغزايل، شفاء الغليل يف بيان الشبه واملخيل ومسالك التعليل، حتقيق محد الكبيسي، مطبعة اإلرشـاد، بغـداد                   1

 .159م، ص1971
  .9صم 1998، 2 مؤسسة الريان، بريوت، ط،قواعد األحكام يف مصاحل األنامالعز بن عبد السالم،  2
  .17صد اإلمام الشاطيب، أمحد الريسوين، نظرية املقاصد عن: انظر 3
  .2/660الشاطيب، املوافقات،  4
عبد ايد النجار، مقال مسالك الكشف عن مقاصد الشريعة بني الشاطيب وابن عاشور، جملة العلوم اإلسالمية، جامعـة                  5

  .34ص ،م1987، ماي 2، العدد2األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية، قسنطينة، اجلزائر، السنة 
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معـاين  : ومنه ميكننا أن ننتزع تعريفا للشاطيب، وكأنه يعرف املقاصد الشرعية بأـا           
  .األعمال والتكاليف اليت شرعت حلفظ مصاحل اإلنسان يف الدنيا واآلخرة

ن العلماء والباحثني فقد اهتم معظمهم بإعطاء حـد للمقاصـد           أما عند املتأخرين م   
عاشور املقاصد حبسب أقسامها، إذ ذكر تعريفـا للمقاصـد          بن  الشرعية، فقد عرف الطاهر     

املعاين واحلكم امللحوظة للشارع    « :العامة، وآخر للمقاصد اخلاصة؛ فقال عن املقاصد العامة أا        
يث ال ختتص مالحظتها بالكون يف نـوع خـاص مـن    يف مجيع أحوال التشريع أو معظمها حب  

أحكام الشريعة، فيدخل يف هذا أوصاف الشريعة وغايتها العامة واملعاين اليت ال خيلو التـشريع               
ويدخل يف هذا أيضا معان من احلكم ليست ملحوظة يف سائر أنواع األحكـام       . عن مالحظتها 

هـي  « :اصد اخلاصة فقد عرفها بـالقول      أما عن املق   .1»ولكنها ملحوظة يف أنواع كثرية منها     
الكيفيات املقصودة للشارع لتحقيق مقاصد الناس النافعة أو حلفظ مصاحلهم العامة يف تصرفام            

 مث أعطـى  2»ويدخل يف ذلك كل حكمة روعيت يف تشريع أحكام تصرفات النـاس    . اخلاصة
 إىل تعريـف للمقاصـد   وقد اعترب البعض أن تعريف ابن عاشور ذا التقسيم       . أمثلة على ذلك  

العامة وتعريف للمقاصد اخلاصة، ال مينح املقاصد الشرعية تعريفا شامال مطلقا ودقيقـا؛ فقـد             
وهذا التعريف خاص باملقاصد    « :انتقد اليويب ختصيص ابن عاشور بتعريف املقاصد العامة بقوله        

قاصد مبعناها العام   العامة للشريعة كما هو واضح، فيكون من هذه احليثية غري صاحل لتعريف امل            
كما انتقد أيضا تعريف ابن عاشور للمقاصد اخلاصـة         . 3»...الشامل للمقاصد اخلاصة والعامة   

يالحظ أن الشطر األول من تعريف املقاصد اخلاصة صاحل لتعريف املقاصد العامة، وهو             «: فقال
ا يصدق علـى    فهذ". هي الكيفيات املقصودة للشارع لتحقيق مقاصد الناس النافعة       : "يف قوله 

التعبري بالكيفيات، إذ أنّ ذلك ال يعطي معـىن          -أيضا-تعريف املقاصد العامة، ويالحظ عليه      
دقيقا للمقاصد ولو قال احلكم أو األهداف أو حنوها مما بينها وبني املقاصد مناسبة لغوية لكان                

ه ركّز علـى     ويالحظ على اليويب يف انتقاده لتعريف ابن عاشور للمقاصد اخلاصة، أن           .4»أوىل
                                                

طاهر ابن عاشور، مقاصد الشريعة اإلسالمية، الشركة التونسية للتوزيع، تونس، واملؤسسة الوطنيـة للكتـاب،               حممد ال  1
  .51ص. اجلزائر

 .146صابن عاشور، مقاصد الشريعة اإلسالمية،  2
  .35صاليويب، مقاصد الشريعة اإلسالمية وعالقتها باألدلة الشرعية،  3
  .35ص، املرجع نفسه 4
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، غـافال تتمـة     "لتحقيق مقاصد الناس النافعة   " شطر من كالم ابن عاشور وتوقف عند قوله         
الكالم الذي قيد به ابن عاشور تعريفه للمقاصد اخلاصة؛ حينما ذكر أا الكيفيات املقـصودة               

يف " قيد  ف. للشارع لتحقيق مقاصد الناس النافعة أو حلفظ مصاحلهم العامة يف تصرفام اخلاصة           
يخرِج املقاصد العامة من التعريف، فال يبقى سوى ما خيص املقاصد اخلاصة؛            " تصرفام اخلاصة 

ذلك أن التصرفات اخلاصة هي املتعلقة مبختلف أبواب املعامالت كمقاصد النكاح والطـالق             
ضمنه إال أن الذي ميكن مالحظته يف تعريف ابن عاشور للمقاصد اخلاصة هو ت       . والبيوع وحنوها 

للدور؛ إذ عرف املقاصد بالكيفيات املقصودة، فنجد أن املعرف هو نفسه املعرَف؛ إذ عـرف               
بينما جند تعريفه للمقاصد العامة شامال جامعا لعناصر املعرَف؛ فقـد ذكـر            . املقاصد باملقاصد 

ولو مل يكن . املعاين واحلكم، وضبطها بانتساا للشارع احلكيم، وذكر مشوهلا لألحكام الشرعية         
حبيث ال ختـتص مالحظتـها   : " يف قوله-تعريفه للمقاصد العامة مانعا من دخول اخلاصة فيها      

لكان تعريفه جامعا مانعا يصلح كحد للمقاصـد         -"بالكون يف نوع خاص من أحكام الشريعة      
  . الشرعية بإطالق

: الـشريعة املراد مبقاصد   «:  فقد ذكر تعريفا شامال للمقاصد بقوله      1أما عالل الفاسي  
، وقد علّق كل مـن      2».الغاية منها واألسرار اليت وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها          

  .3سوين واليويب على أنّ هذا التعريف جامع وموجز وواضحيالر
إنّ مقاصد الشريعة هي الغايات اليت      «: كما اقترح أمحد الريسوين تعريفا جاء فيه قوله       

، مث قسمها إىل ثالثة أقسام؛ عامـة وخاصـة          4»ة العباد وضعت الشريعة ألجل حتقيقها ملصلح    
وقد علّق اليويب على أن هذا التعريف مل يبتعد عن تعريف           . وجزئية، زيادة يف توضيح التعريف    

ولعلّ اليويب مل ينتبه إىل ما أردفه الريسوين    . 5عالل الفاسي، كما أنه غري جامع للمقاصد اخلاصة       

                                                
 سـنة  تـويف م، وتعلّم بالقرويني، 1908ن عبد الواحد بن عبد السالم الفاسي الفهري، ولد بفاس سنة            هو حممد عالل ب    1

  .4/246الزركلي، األعالم، : انظر. مقاصد الشريعة اإلسالمية ومكارمها، ودفاع عن الشريعة:  ومن مصنفاته،م1974
  .7م، ص1993، 5مي، طدار الغرب اإلسال، مقاصد الشريعة االسالمية ومكارمها، عالل الفاسي 2
اليويب، مقاصد الشريعة اإلسالمية وعالقتـها      : وانظر. 18صأمحد الريسوين، نظرية املقاصد عند اإلمام الشاطيب،        : انظر 3

 .35صباألدلة الشرعية، 
 .19صأمحد الريسوين، نظرية املقاصد عند اإلمام الشاطيب،  4
  .36ص باألدلة الشرعية، اليويب، مقاصد الشريعة اإلسالمية وعالقتها: انظر 5
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ة جزء من التعريف؛ إذ يوجد من التعريفات ما يعرف بذكر           من بيان بتقسيم املقاصد، والقسم    
، لذلك مل يكتف الريسوين بالتعريف      1أقسامه، وهو التعريف بالرسم الناقص كما يقول املناطقة       

العام للمقاصد الشرعية، بل زاد التعريف وضوحا بذكر أقسام املقاصد، واملتتبع لألقسام الـيت              
صريح بتحقيق كل املصاحل العامة منها واخلاصة املتعلقة باألدلة         ذكرها جيد التوسع يف املعىن والت     

  .أو األحكام اخلاصة، وهو يف اجلملة مراده من معىن املقاصد الشرعية
هي املعاين واألهداف امللحوظـة يف   «: وقد عرف وهبة الزحيلي املقاصد الشرعية بأا      

 اليت وضعها الشارع عنـد كـل        مجيع أحكامه أو معظمها أو هي الغاية من الشريعة واألسرار         
وكما علّق اليويب فإن هذا التعريف مركب من تعريف ابن عاشور يف            . 2».حكم من أحكامها  

  .3شطره األول وتعريف الفاسي يف شطره الثاين
أما اليويب، فبعد أن انتقد العديد من تعريفات العلماء والباحثني، اسـتخلص تعريفـا              

املعاين واحلكم وحنوها اليت راعاها الشارع مـن التـشريع          هي  « :للمقاصد جاء فيه قوله بأا    
، مث ذكر شرحا لتعريفه وضح فيه أنه يريـد          4»عموما وخصوصا من أجل حتقيق مصاحل العباد      

العلّة اليت تعين املعىن املناسب للحكم، واحلكمة اليت يترتب عليها جلب املصاحل ودرء املفاسـد،          
فاظ اليت تطلق على املقاصد كاهلدف والغايـة والفائـدة          ليسع ا بعض األل   " وحنوها"مث ذكر   

ولـوال شـرحه    . والثمرة، كما ذكر العموم واخلصوص ليسع تعريفه املقاصد العامة واخلاصة         
للتعريف لبقي التعريف غامضا، فلو مل نفهم من شرحه أنه يريد بالعموم واخلصوص املقاصـد               

كما أن اقتصاره على مراعاة     . موم الناس وآحادهم  العامة واخلاصة، الحتملنا أنه رمبا يريد ا ع       
ال تشمل كل املقاصد اليت اعتربها الـشارع        " اليت راعاها الشارع  : " الشرع للمقاصد يف قوله   

احلكيم؛ ذلك أنّ املراعاة تكون من جانب الوجود والوقوع، بينما أغفل اعتبار الشارع هلا من               
 : يف حصول التقوى من الصيام يف قولـه تعـاىل         قصد الشارع   : جهة اإلجياد واإليقاع، ومثاله   

                                                
 . هو التعريف باخلاصة وحدها، أو التعريف بأقسام الشيء: الرسم الناقص 1
 .2/1017م، 1996م، إصدار سنة 1986، 1وهبة الزحيلي، أصول الفقه اإلسالمي، دار الفكر، دمشق، ط 2
 .36صاليويب، مقاصد الشريعة اإلسالمية وعالقتها باألدلة الشرعية، : انظر 3
  .37صرجع نفسه، امل 4
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الصيام، فالتشريع أوجدها، ومل تكـن موجـودة         -من بني ما يوجدها   -فالتقوى إمنا يوجدها    

لرياعيها التشريع، كما هو احلال يف مقصد حفظ النفس؛ فهذا املقصد موجود يف الفطـرة ويف                
  . والشارع احلكيم يراعيه بتشريعاته وأحكامهاتمعات العقالئية،

كما جاء تعريف عبد ايد النجار للمقاصد شامال ملقاصد الدين عقيـدة وشـريعة،              
هو «: وليس مقتصرا فقط على األحكام الشرعية العملية، فذكر أنّ املقصود باملقاصد الشرعية           

         ا وجزئيااية أن جتري حياة اإلنسان      الغاية اليت من أجلها وضعت تلك الشريعة يف كليا متحر
، مشريا إىل أن الغاية من وضع الشريعة هـي خالفـة            2»املشرع له على ما فيه خريه وصالحه      

  .اإلنسان يف األرض من خالل بعديه الفردي واجلماعي
ومما سبق، نالحظ أن جلّ من تعرض إىل التعريف االصطالحي للمقاصد الشرعية قد             

حلكمة أو الغاية أو اهلدف، كما أشار جلّهم إىل انتـساا إىل الـشارع   استعمل لفظ املعىن أو ا  
احلكيم، وأا ترتبط جبلب املصاحل ودرء املفاسد، كما لوحظ يف جمملها قسما للمقاصد العامة               

باالسـتفادة مـن تلـك      -، وعليه ميكننـا     3وقسما للمقاصد اخلاصة وقسما للمقاصد اجلزئية     
  :لتايلأن نقترح التعريف ا -التعاريف

هي املعاين والعلل واحلكم واألهداف والغايات الواضحة اليت وضعها         : املقاصد الشرعية 
أو راعاها الشارع احلكيم أو ترجع إليه استنادا إىل عموم تشريعه أو ما خيتص ببعض أبوابـه أو      

 املصاحل  إىل أحكامه اجلزئية، املوصلة إىل حتقيق سعادة اإلنسان احلقيقية يف العاجل واآلجل جبلب            
  . ودرء املفاسد

  نشأة علم املقاصد وضرورته: املبحث الثاين

ونتطرق فيه إىل مسرية االهتمام باملقاصد الشرعية، قبل أن تعرف مبـصطلحاا إىل أن    
وحبسب ما يتطلّبه حبثنا هذا، فإننا سنتتبع       . تداوهلا الفقهاء واألصوليون كمضامني ومصطلحات    

                                                
  .183: سورة البقرة، اآلية 1
 . 16صم، 2006، 1عبد ايد النجار، مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، ط 2
 .، وما بعدها64صفؤاد بن عبيد، املقاصد الشرعية يف القرآن الكرمي، : للتفصيل أكثر يف أقسام املقاصد، انظر 3
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رضي اهللا   والسنة، مث تطور االهتمام ا من عصر الصحابة          حضور املقاصد يف نصوص الكتاب    
فتـضمن  . لنتعرض بعد ذلك إىل ضرورا يف االستنباطات الفقهيـة        .  إىل عصر الباجي   عنهم

يف ضـرورة   : والثاين. يف نشأة علم املقاصد وتطوره إىل عصر الباجي       : املبحث مطلبني؛ األول  
  . األحكام الشرعيةمعرفةالفقه املقاصدي يف 

  نشأة علم املقاصد وتطوره إىل عصر الباجي: املطلب األول
إنّ جلّ العلوم ال تظهر عادة بشكل مستقل كامل دفعة واحدة، بل تكون يف البـدء                
متضمنة يف علوم سبقتها بالظهور، مث تتبلور شيئا فشيئا بالتحقيق والتنقيح واإلثراء لتأخذ هيئتها              

وهكـذا فـإنّ    . العديد من العلوم اليت تفرعت عن الفلسفة      املستقلة املتميزة، كما هو احلال يف       
مقاصد الشريعة اإلسالمية كانت متضمنة يف علم أصول الفقه، ومباحثها مبثوثـة يف مباحـث           
القياس واالستصالح، وبشكل أدق ضمن مباحث العلّة واملناسبة واملصلحة وما يرتبط ـا، إىل      

وهكذا كانت املقاصد الشرعية حاضـرة يف  . 1املتميزةأن جاء الشاطيب وأعطاها هيئتها املستقلة   
النصوص، ويف اجتهادات وفتاوى الصحابة والتابعني، مث ظهرت مبثوثـة يف كتـب الفقهـاء               
بالتواكب مع انتشار حركة التدوين، إىل أن ظهرت مبصطلحاا وضوابطها وأقـسامها وحنـو              

رحلتني؛ مرحلة مراعاا واعتبارهـا     وميكن أن حندد لنشأا وتطورها إىل عصر الباجي م        . ذلك
كمسمى من غري اسم، أي كمضامني من غري عناوين، مث مرحلة اعتبارها ومراعاا كمـسمى              

. من بداية الوحي إىل القرن الثالـث اهلجـري        : واسم، وعليه فيكون املطلب يف فرعني؛ األول      
  . من اية القرن الثالث إىل القرن اخلامس اهلجري: والثاين

  من بداية الوحي إىل القرن الثالث اهلجري : األولالفرع 
مل تكن املقاصد متداولة كمصطلح يف هذه الفترة، فكانت مسمى ومضامني من غـري             

فقد كانت معتربة يف خطاب الشارع احلكيم، يف كل من القـرآن والـسنة؛ إذ    . اسم وعناوين 
بياا للعديد من املـسائل     حفلت نصوص القرآن الكرمي باملعاين والعلل واحلكم واألغراض يف          

حىت لبعض األحكام الشرعية اجلزئية؛ فقد عبر القرآن الكرمي عـن إرادة اهللا تعـاىل يف              و العامة

                                                
لعلواين، مقال إغفال املقاصد واألولويات وأثره السليب على العقل املسلم، جملة قضايا إسالمية معاصرة،              طه جابر ا  : انظر 1

 .7صم، 1990، السنة 8، العدد )25-85(ب صبمقاصد الشريعة، بريوت، صعدد خا
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  » M§ ¨ © ª  :التيسري والتخفيف ورفع احلرج عن عباده يف التكليف، فقال تعاىل         
¬ ®  ̄ L1 .  وقال تعـاىل : MR S T U  V W X Y Z 

[  \ ] ^ _  `L2 .  ىلوقال تعـا : M/ 0 1 2  
43 5 6  7L3 .      ،بل وذكر بعض املقاصد حىت يف تشريعه ألركان اإلسـالم

   M± ³² ´ µ ¶ ¸ ¹  :فأشار تعاىل إىل مقصد الـصالة فقـال     
»º L4 .     وأشار إىل مقصد الزكاة فقـال:  Mj k l m n o p L5 .

  ? < = >  ;   :  M6   7  8 9  :وأشار إىل مقصد الصوم فقال    
@ L6 . ىل مقصد احلج فقال   وأشار إ:  Mf g  h i j k l m 

n  L7 .          إىل غري ذلك من األمثلة العديدة اليت أشارت فيها النصوص القرآنية إىل مقاصد
  .التشريع

 على العديد من    صلى اهللا عليه وسلم   كما عبرت السنة الشريفة على لسان نبينا حممد         
فَإِنما بعثْـتم   «: قصد التيسري يف قوله    إىل م  صلى اهللا عليه وسلم   املقاصد يف نصوصها؛ كإشارته     

   رِينسعثُوا معبت لَمو رِينسيويف قوله أيضا  . 8»م: » إِنَّ الد رسي وكإشارته إىل مقصد رفع     . 9»ين
 لَا«: وإشارته إىل مقصد دفع الضرر يف قوله      . 10»عباد اللَّه وضع اللَّه الْحرج      «: احلرج يف قوله  
  اررلَا ضو رروكما يف إشارته أيضا إىل بعض املقاصد يف العديد من األحكام اجلزئية، أو             . 11»ض

                                                
 .185: سورة البقرة، اآلية 1
  .6: سورة املائدة، اآلية 2
  .28: سورة النساء، اآلية 3
 .45: بوت، اآليةسورة العنك 4
 .103سورة التوبة، اآلية  5
 .183: سورة البقرة، اآلية 6
 .28: سورة احلج، اآلية 7
  ورواه غريه. رواه البخاري، كتاب الوضوء، باب صب املاء على البول يف املسجد 8
  ورواه غريه. رواه البخاري، كتاب اإلميان، باب الدين يسر 9

  ورواه غريه. ب، باب ما أنزل اهللا من داء إال أنزل له شفاءرواه ابن ماجه يف سننه، كتاب الط 10
  ورواه غريه. رواه مالك يف املوطأ، كتاب األقضية، باب القضاء يف املرفقِ 11
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: األحكام اخلاصة ببعض أبواب املعامالت وغريها؛ كذكره للمقصد من االسـتئذان يف قولـه             
يا معشر الشبابِ   «: ولهوكذكره ملقاصد الزواج يف ق    . 1»إِنما جعلَ الاستئْذَانُ من أَجلِ الْبصرِ     «

               همِ فَإِنوبِالص هلَيفَع عطتسي لَم نمجِ ولْفَرل نصأَحرِ وصلْبل أَغَض هفَإِن جوزتاَءةَ فَلْيالْب طَاعتاس نم
  .وغريها كثري مما تضمنته األحاديث الشريفة من مقاصد شرعية واضحة.2»لَه وِجاٌء

وقد كانت املقاصد أيضا معتربة عند الصحابة رضوان اهللا عليهم كمسمى مـن غـري    
 اسم، ومن ذلك ما أمجع عليه الصحابة من مجع القرآن الكرمي يف الصحف مبقصد حفظ الدين               
ومنع ضياع القرآن، ومن ذلك ما اعتمده الصحابة من مقصد املصلحة وحفظ املال يف قضائهم               

ومن ذلك ما أجـاب   .4»ال يصلح الناس إال ذاك  « :رضي اهللا عنه  ي  ، قال عل  3بتضمني الصناع 
 بـني صـاليت   صلى اهللا عليه وسلم سائلَه عن املقصد من مجع النيب    رضي اهللا عنه  به ابن عباس    

. 5»أَراد أَنْ لَا يحرِج أَحدا من أُمتـه «: الظهر والعصر يف احلضر، فقال مربزا املقصد من اجلواز       
وغريهـا مـن    . 6» عباسٍ ما أَراد بِذَلك قَالَ التوسع علَى أُمته        نباقَالُوا يا   « : أخرى ويف رواية 
  .األمثلة

وهكذا حذا حذو الصحابة من جاء بعدهم من فقهاء التابعني وتابع التابعني، الـذين              
هم مما يستجد مـن   كانوا معتربين للمقاصد الشرعية يف فهمهم واستنباطام لألحكام ويف فتاوا         

وقائع ونوازل، إال أا مل تعرف عندهم مبسمياا االصطالحية، بل كانت حاضرة يف قياسام،              
ويف تعليالم للنصوص واألحكام، ويف تنبيههم على احلكم املفهومة من األحكام، ويف مراعام             

ة اليت كانت تعرف    جللب املصاحل ودرء املفاسد، وكل ذلك آيل إىل اعتبارهم للمقاصد الشرعي          
  . 7عندهم بعلل الشريعة وأسرار الشريعة، ومعاين األحكام، وحكمة التشريع وحنو ذلك

                                                
 ورواه غريه. رواه البخاري، كتاب االستئذان، باب االستئذان من أجل البصر 1
 ورواه غريه. رواه البخاري، كتاب النكاح، باب من مل يستطع الباءة فليصم 2
  .، وما بعدها4/390الشاطيب، املوافقات، : انظر 3
  .رواه البيهقي يف سننه الكربى، كتاب اإلجارة، باب ما جاء يف تضمني األجراء 4
 ورواه غريه. رواه مسلم، كتاب صالة املسافرين وقصرها، باب اجلمع بني الصالتني يف احلضر 5
 . هاشم، باب باقي مسند ابن عباسرواه أمحد يف مسنده، كتاب ومن مسند بين 6
عبد ايـد النجـار، مقاصـد    : وانظر. 45، 44صاليويب، مقاصد الشريعة اإلسالمية وعالقتها باألدلة الشرعية،    : انظر 7

  .22صالشريعة بأبعاد جديدة، 
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فاملقاصد الشرعية يف فترة الوحي وما بعده إىل القرن الثالث اهلجري، كانت حاضـرة     
مل يتـداولوها بأمسائهـا، ومل خيصـصوا هلـا           مسماها، إال أنّ الفقهاء    و مبوضوعها ومضموا 

  . الحاا املعروفة اليوم، بل كانت عندهم هي املعاين واحلكم والعلل واملصاحل وحنو ذلكاصط
  من اية القرن الثالث إىل القرن اخلامس اهلجري: الفرع الثاين

وهي مرحلة ظهور املقاصد الشرعية كمصطلح تداوله العلماء، أي ظهورها كاسـم            
لرابع اهلجريني برز علماء اهتموا باملقاصـد       ففي القرنني الثالث وا   . ومسمى؛ مضامني وعناوين  

الشرعية، ليس على مستوى املضامني واملسميات فحسب، بل على مستوى االستعمال اللفظي            
 الذي اهـتم  1للمقاصد، بل ومنهم من أفرد بعض كتبه يف مقاصد األحكام، كاحلكيم الترمذي          

ارها، وقد قيل أنـه أول مـن       ببيان مقاصد العبادات، واعتىن بتعليل األحكام والبحث عن أسر        
كتب يف املقاصد بشكل صريح؛ فقد كتب الصالة ومقاصدها، واحلـج وأسـراره، وعلـل               

كما ظهر إىل جانبه من اهتم ببحث املقاصد الشرعية من العلماء أمثال أيب منـصور               . 2الشريعة
. ريعة الذي كتب حماسن الـش     4وأمثال القفال الشاشي  .  الذي كتب مأخذ الشرائع    3املاتريدي

.  الذي كتب األحكام والعلل، وكتب البيان عن فرائض الدين وشرائع اإلسالم   5وأمثال الباقالين 
  .6وكان هلذه الكتب صلة وتأثري فيما قيل بعد ذلك عن مقاصد الشريعة

ويف القرن اخلامس اهلجري برز اهتمام أكثر مبباحث املقاصد الشرعية، وظهرت حبوث           
صريح، اهتم أصحاا ببيان أنواع املقاصد وأقسامها ومراتبـها  تناولت موضوع املقاصد بشكل    

                                                
:  مـصنفات منـها  هو أبو عبد اهللا حممد بن علي، فيلسوف صويف، من أوائل من اهتم مبقاصد الشريعة من العلماء، لـه      1

 .6/272الزركلي، األعالم، : انظر. ه285 سنة تويف. الصالة ومقاصدها، واحلج وأسراره، وعلل الشريعة
اليويب، مقاصد الشريعة اإلسالمية وعالقتـها      : وانظر. 40صأمحد الريسوين، نظرية املقاصد عند اإلمام الشاطيب،        : انظر 2

 .47صباألدلة الشرعية، 
من تصانيفه، التوحيد، وأوهام املعتزلة، وتأويالت      . د بن حممد بن حممود املاتريدي، من علماء الكالم        هو أبو منصور حمم    3

 .7/19الزركلي، األعالم، : انظر. ه333 بسمرقند سنة تويفالقرآن، ومآخذ الشريعة يف أصول الفقه، 
، مـن   ه291 فقيه أديب، ولـد سـنة        هو أبو بكر حممد بن علي بن إمساعيل الشاشي املعروف بالقفال الكبري، حمدث             4

  .6/274الزركلي، األعالم، : انظر. ه365 سنة تويف. أصول الفقه، وحماسن الشريعة: تصانيفه
، ه338هو أبو بكر حممد بن الطيب بن حممد بن جعفر، القاضي املتكلّم، انتهت إليه رئاسة األشاعرة، ولد بالبصرة سنة                     5

  .6/176لزركلي، األعالم، ا: انظر. ه403 سنة تويفله تصانيف، و
  .، وما بعدها43صأمحد الريسوين، نظرية املقاصد عند اإلمام الشاطيب، : انظر 6
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، وتلميذه أبا حامد الغـزايل؛      1إمام احلرمني اجلويين  : ونذكر ممن أبدع يف هذا اال     . وقواعدها
فكان اجلويين أول الداعني إىل الفكر املقاصدي ببحوث صرحية، من خالل كتابه الربهان، فأكثر    

م هكرها  ن ذا  أمه إىل ونبومن مل يتفطّن لوقـوع املقاصـد يف األوامـر          « :حىت قال  2ية مراعا
 واملتتبع لكتابه الربهان يلمـس ثـراًء يف         .3»...والنواهي، فليس على بصرية يف وضع الشريعة      

 :اعتباره للمقاصد الشرعية، حىت يف املسائل الفرعية العبادية، فقد ذكر عن مقاصد التيمم قوله              
 التيمم أقيم بدال غري مقصود يف نفسه، ومن أمعن النظر ووفاه حقّه تبين              أنّ: خروالوجه اآل ...«

فلو أقام الرجل الصالة مـن غـري   ...أن الغرض من التيمم إدامة الدربة يف إقامة وظيفة الطهارة    
طهارة وال بدل عنها، لتمرنت نفسه على إقامة الصالة من غري طهارة، والنفس مـا عودـا                 

لك إىل ركون النفس إىل هواهـا وانـصرافها عـن مراسـم التكليـف        تتعود، وقد يفضي ذ   
، وذكـر   5كما تعرض للمقاصد يف جمال املعامالت، فذكر مقاصـد النكـاح          . 4»...ومغزاها

ملسيس  ومن األصول الشاهدة يف ذلك أن البيع إمنا جوزه الشرع         « :املقاصد احلاجية للبيع فقال   
  6»...احلاجات إىل التبادل يف األعواض

ه إىل تقسيم املقاصد يف باب خاص جعله الثالـث يف            أول من نب   "اجلويين"لفت أن   وامل
هذا الـذي ذكـره     «: 901إذ قال يف املسألة      .يف تقاسيم العلل واألصول   : كتاب القياس أمساه  

 واملتأمل يف تقسيماته اخلمسة جيـدها       ،7»... وحنن نقسمها مخسة أقسام    ،هؤالء أصول الشريعة  
 تقسيم املقاصد إىل ضرورية     إىله  نبف .قاصد الضرورية واحلاجية والتحسينية   تدور حول أقسام امل   

                                                
هو أبو املعايل عبد امللك بن عبد اهللا بن يوسف بن حممد بن حيويه الطائي السنبسي، الفقيه األصـويل املـتكلم، إمـام                    1

الربهان يف أصول الفقه، والورقات يف أصـول الفقـه،          : فاته، من أشهر مؤل   ه478 سنة   تويف، و ه419احلرمني، ولد سنة    
  .6/176الزركلي، األعالم، : انظر. واإلرشاد يف علم الكالم

  .48صأمحد الريسوين، نظرية املقاصد عند اإلمام الشاطيب، : انظر 2
، م1997، 1وت، ط حتقيق صالح بن حممد بن عويضة، دار الكتـب العلميـة، بـري     ،، يف أصول الفقه   اجلويين، الربهان  3
1/101.  
  .2/75، املصدر نفسه 4
  .2/75 ، املصدر نفسه 5
 .2/76 ، املصدر نفسه 6
  .2/79 ، املصدر نفسه 7
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 .أشار إىل بعض قواعد املقاصد     ، كما  كلية  أن بعض الضروريات   وأشار إىل ،  وحاجية وحتسينية 
  . 1وهذا ما ذكره عنه أيضا بعض الباحثني

كتاباته يف املقاصد    فقد متيزت    ، لشيخه اجلويين  ا امتداد يعدالذي   الغزايلأبو حامد   أما  
 ويف ، "بيان الشبه واملخيل ومـسالك التعليـل     ليل يف   غشفاء ال "بالفيض والوضوح كما هو يف      

كما  ،الذي ذكر فيه صراحة أمهية املقاصد يف فهم األحكام        " املستصفى يف علم األصول    "هكتاب
عدي   حفظها مقـصود   إىل األصول اخلمسة أو الضرورات اخلمس اليت يعترب  بوضوحهأول من نب

 يف األصـل  االستـصالح الشرع فقد ذكر يف القطب الثاين يف أدلة األحكام وهو يتحدث عن      
 ولسنا نعين   ،أما املصلحة فهي عبارة يف األصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة           ...«: الرابع قوله 

ا  لكن ، فإن جلب املنفعة ودفع املضرة مقاصد اخللق وصالح اخللق يف حتصيل مقاصدهم            ،به ذلك 
وهو أن حيفـظ   :  ومقصود الشرع من اخللق مخسة     ،نعين باملصلحة احملافظة على مقصود الشرع     

فكل ما يتضمن حفظ هذه األصول اخلمـسة        . عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم وماهلم     
متيز عـرض أيب  وقد  .2»فهو مصلحة وكل ما يفوت هذه األصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة    

 املكمـالت   ، وبإضافة أا مقصود الشرع  و ،ذكر الضروريات اخلمس  بلمقاصد   الغزايل ل  حامد
  .3 املقاصدا الطرق اليت تعرف ، وبالتعرض إىلوالتتمات إىل كل قسم من أقسام املقاصد

واملالحظ أن معظم الباحثني يف املقاصد تداولوا أمساء هؤالء العلماء ممن اهتم باملقاصد             
مس اهلجريني، إالّ أنهم مل يتطرقوا إىل ظهـور املقاصـد         كاسم ومسمى يف القرنني الرابع واخلا     

كاسم ومسمى عند أيب الوليد الباجي، وكتابه املنتقى يطفح حبضورها يف العديد من املـسائل               
: الفرعية اليت تطرق إىل شرحها يف خمتلف أبواب الفقه؛ نذكر منها على سبيل املثال ال احلـصر           

 بقصار السور يف صـالة      صلى اهللا عليه وسلم   لقراءة النيب   تعرضه إىل مقصد التخفيف يف تعليله       
، وتعرضه إىل مقـصد     4»حيتمل أن يكون فعل ذلك ألنه قصد التخفيف       « :العشاء، حيث قال  

                                                
اليويب، مقاصد الشريعة اإلسالمية وعالقتـها      : وانظر. 49صأمحد الريسوين، نظرية املقاصد عند اإلمام الشاطيب،        : انظر 1

  .50 إىل 48صباألدلة الشرعية، 
  .417، 1/416، املستصفى، الغزايل 2
 . 53 إىل 50صاليويب، مقاصد الشريعة اإلسالمية وعالقتها باألدلة الشرعية، : انظر 3
م، 1999، 1الباجي، املنتقى شرح موطأ مالك، حتقيق حممد عبد القادر أمحد عطا، دار الكتـب العلميـة، بـريوت، ط     4
2/41.  
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ومن جهة املعىن أن حكمها حكم      « :اإلعالن للنكاح من وجوب إجابة الدعوة للوليمة يف قوله        
، وتعرضه إىل مقصد حفظ النسب      1»ات حلكمه الشهادة ألن املقصود ا اإلعالن للنكاح واإلثب      

 وحلق اهللا   ،فإن املقصود منه حفظ النسب    «: من عدة املطلقة يف موضع سكناها الزوجية يف قوله        
 :، وإشارته إىل مقصد حفظ الـنفس بقولـه        2» فليس للزوجة إسقاطه   ، فيغلظ لذلك  ،به تعلق 

ثري، وقد خصصنا له بابا مستقال      ، وغري ذلك ك   3»والشرع قد ورد حبفظ الدماء واالحتياط هلا      «
إال أن الباجي مل يركز يف إشـاراته إىل   . يف إبراز اعتبار الباجي للمقاصد يف خمتلف أبواب الفقه        

  . املقاصد على بيان أقسامها ومراتبها كما فعل اجلويين والغزايل
لرابـع  وهكذا شكّل اإلنتاج املعريف املتعلق باملقاصد الشرعية من قبل فقهاء القرنيني ا           

واخلامس اهلجريني، مادة دمسة وأرضية صلبة ملن جاء بعدهم؛ فتوسع اهتمام العلماء باملقاصـد              
الشرعية من بعد عصر الباجي عن طريق الرازي، واآلمدي، وابن احلاجب، والبيضاوي، والعز             

رر والطويف يف شرحه حلديث ال ض      بن عبد السالم يف كتابه القواعد، والقرايف يف كتابه الفروق         
وال ضرار، وغريهم، إىل أن ارتقى إىل مرحلة البحوث املستقلة عن طريق الشاطيب الذي أفرده               
بالبحث يف كتابه املوافقات، وقفز به إىل مستوى العلوم املستقلة، مث أفرده ابن عاشور بالتأليف               

ية، وقفز به قفزة أخرى أكثر دقة وضبطا وسعة واستقاللية يف كتابه مقاصد الشريعة اإلسـالم              
مث كثر االهتمام   . وبشكل أقل فعل عالل الفاسي يف كتابه مقاصد الشريعة اإلسالمية ومكارمها          

فوا يف املقاصد الـشرعية     ألّبعلم املقاصد من طرف العلماء والباحثني يف العصر احلديث، الذين           
، وأبدعوا يف شرح وتوسيع وترتيب وتفعيل       بشكل خاص واشتهروا ببحوثهم العلمية املتخصصة     

، "نظرية املقاصد عنـد اإلمـام الـشاطيب       " يف كتابه    "الريسوين":  من أمثال  املقاصد الشرعية، 
يوسـف  "، و "نظرية املقاصد عند اإلمام حممد الطاهر بن عاشور       " يف كتابه    "إمساعيل احلسين "و

 مقاصد الشريعة " يف كتابه  "حممد اليويب "، و "املقاصد العامة للشريعة اإلسالمية   " يف كتابه    "العامل
 وطه جابر العلواين يف كتابه مقاصد الشريعة، وعبد ايـد  "اإلسالمية وعالقتها باألدلة الشرعية   

                                                
  .5/169، السابقاملصدر  1
  5/381املصدر نفسه،  2
  .7/224املصدر نفسه،  3
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النجار يف كتابه مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة، ومجال الدين عطية يف كتابه حنو تفعيل مقاصد               
   .، وغري ذلك كثري من الدراسات والبحوث اجلامعية وغريهمالشريعة

  . األحكام الشرعيةمعرفةرة الفقه املقاصدي يف ضرو: املطلب الثاين
 هي اليت تتصدر أولوية العلل األخرى كالعلة        -يف التعبريات الفلسفية  -إن العلة الغائية    

واحليـاة تتحـدد    .  فهي اليت يكون املعلول ألجلـها      ،1 والعلة املادية  ، والعلة الصورية  ،الفاعلة
ملاذا أعـرف؟ وملـاذا     : قصد هو الذي حيدد يل    بالغايات املوجهة إىل أي سلوك نقوم به؛ إذ املَ        

 وبـه   ،أفعل؟ وملاذا أنظِّر؟ وملاذا أطبق؟ بل وبه تتحدد الكيفيات والوسائل والطرق املوصلة إليه            
والعلّة الغائيـة يف األحكـام       .2ميكن تقومي أي منهج من املناهج ومتيزه عن بقية املناهج املغايرة          

شارع احلُكم ألجلها، كما عبر الشريازي عن العلّة يف الـشرع  الشرعية، هي العلّة اليت نصب ال  
وبذلك تكون املعرفة بالعلل الغائيـة للـشريعة الـيت متثـل            . 3بأا املعىن الذي يقتضي احلكم    

فضرورة الفقه املقاصـدي الـذي   . مقاصدها، النقطة احملورية يف فهم واستنباط أحكام الشريعة  
ئية ألحكام الشريعة اإلسالمية ضرورة ملحة، إذ بـه تـضمن           يعين العلم باملقاصد وبالعلل الغا    

استمرارية ودميومة الرسالة احملمدية، فال ميكن للفقيه أن يقتصر على العلل واملعاين املنـصوص              
عليها صراحة، بل يلزمه استنباط العلل واملعاين واملقاصد من النصوص كي تكون موجها له يف               

وإالّ فلن يكون بعد النص اجتهاد كمـا جـاء يف قـول             اجتهاده خصوصا فيما ال نص فيه،       
ولو كان ال جيوز التعليل إال مبا ثبت بنص، مل يبق بعد الكتاب والسنة ما جيتهـد                 «: الشريازي

 قال ابن عاشـور     ،وبالفقه املقاصدي يضمن الفقيه تعامله اإلجيايب مع الشريعة والواقع        . 4».فيه
 مؤكدا احتياج الفقيه للمقاصـد يف       ،سة أحناء وهو يتحدث عن وقوع تصرف الفقهاء على مخ       

                                                
 أي ما يكون املعلول ألجلها، مثل اهلدف الذي يأخذه اإلنسان بعني            ،هي ذاك الدافع يف الفاعل إلجناز الفعل      :العلة الغائية  1

.  وأفعاله املوصلة إليهـا معلوالـا      ، فتكون الغاية علة   ،االعتبار ألفعاله االختيارية وهو يقوم بأفعاله من أجل الوصول إليه         
هي العنصر الذي يـشكل     : والعلة املادية . هي تلك اليت يوجد منها املعلول أي هي السبب يف وجود الفعل           : لعلة الفاعلة وا

اليخضور علله   و  ومواده كاملاء  ، فالنبات معلول  ،األرضية لظهور املعلول مع بقاء العلة ضمنه، مثل العناصر املكونة للنباتات          
مسـيح  : انظر.  مثل الصورة النباتية،ة وهي الصورة اليت ا تظهر املادة مبظهرها املعروف  أي الشكلي : والعلة الصورية . املادية

   .1/809 ،م1998 ،1 مكتبة لبنان ناشرون، بريوت، ط،دغيم، موسوعة مصطلحات علم الكالم اإلسالمي
  .29صفؤاد بن عبيد، املقاصد الشرعية يف القرآن الكرمي، : انظر 2
  .215ص يف أصول الفقه، الشريازي، اللُمع: انظر 3
 .219ص نفسه، املرجع 4
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فالفقيه حباجة إىل معرفـة مقاصـد   «:النحو الرابع فيما حيدث للناس ما ليس له نظري يف الشرع         
أما يف النحو الرابع فاحتياجه فيه ظاهر وهو الكفيل بدوام أحكام           . الشريعة يف هذه األحناء كلها    

 ،تت بعد عصر الشارع واليت تأيت إىل انقضاء الـدنيا الشريعة اإلسالمية للعصور واألجيال اليت أ     
لـذلك ال ميكـن للفقيـه        .1»...،ويف هذا النحو أثبت مالك رمحه اهللا حجية املصاحل املرسلة         
 بل الضرورة ملحة ملعرفـة الفقيـه   ،الوقوف عند احلرفية النصية واجلمود عند النصوص اجلزئية     

شريعية يدور معها احلكم حيثما دارت مع تغري        ملقاصد الشريعة حىت جيعل منها كليات شرعية ت       
وحري بالفقه املقاصدي أن يقود علم أصول الفقه حنو االنفتاح علـى          .2الزمان واملكان واحلال  

 وربط الواقع بالوحي ربطا حيـدد       ،القضايا األساسية أو مستجدات العصر احلايل أو أي عصر        
: والتحقيق أن للشريعة مقـامني ...«: ابن عاشورقال  . للفقيه اتهد تغيري أو تقرير ذلك الواقع      

والتغيري قد يكون إىل شدة على النـاس        ...تغيري األحوال الفاسدة وإعالن فسادها    : املقام األول 
تقرير أحوال صاحلة قـد     : واملقام الثاين ... وقد يكون إىل ختفيف إبطاال لغلوهم      ،رعيا ملصاحلهم 

 ،حلات ليست متساوية الفـشو يف األمـم والقبائـل   إال أن هذه الفضائل والصا ...اتبعها الناس 
فلذلك مل يكن للشريعة العامة غنية عن تطرق هذه األمور ببيان أحكامها من وجوب أو ندب                

كما أشار ابن عاشور أيـضا يف        .3»... وبتحديد حدودها اليت تناط أحكامها عندها      ،أو إباحة 
 وضـرورته يف    ، أو تقريب رأي الفقهاء    إىل ضرورة الفقه املقاصدي يف توحيد     " املقاصد" كتابه  

هذا كتاب قصدت منه إىل إمالء مباحث جليلة من مقاصد          «: حيث قال  ،تشريع املصاحل الطارئة  
الشريعة اإلسالمية والتمثيل هلا واالحتجاج إلثباا لتكون نرباسا للمتفقهني يف الدين ومرجعـاً             

إقـالل االخـتالف بـني فقهـاء         وتوسال إىل    ،بينهم عند اختالف األنظار وتبدل األعصار     
إذا كان القصد إغاثة املسلمني بباللة تشريع مصاحلهم الطارئة مىت نزلت احلـوادث             ...األمصار

وتتجلّى أيضا ضرورة الفقه املقاصدي يف حتديد املعايري اليت تضبط ا           . 4»...واشتبكت النوازل 
قاصد الشرعية لتكـون مـستندا       فاألصوليون يبحثون يف امل    ،املصاحل وفق مراد الشارع احلكيم    

                                                
  .15صابن عاشور، مقاصد الشريعة اإلسالمية،  1
طه جابر العلواين، مقال إغفال املقاصد واألولويات وأثره السليب على العقل املسلم، جملة قضايا إسالمية معاصرة،                : انظر 2
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 وليس اهلدف مـن حبـث       ،للفقيه يف تشخيص مصلحة يطلب جلبها أو مفسدة يطلب درؤها         
ـ           أسـلمة  "املقاصد هو إنشاء اإلطار املعريف أو املنهجي األكادميي الذي يدخل يف ما يسمى بـ

 -ة اإلسـالمية وإن كان حيقق ذلك بالعرض ال بالطلب، باعتباره إثراء وثراء يف املعرف           -" املعرفة
لكن هدفه األساس هو ربط الواقع بالوحي تغيريا وتقريرا من خالل طلب املصلحة الشرعية يف               

 ملا بني املقاصد واملصاحل من عالقة وطيدة ال تنفك وال تتخلّف إذ املصاحل هي               ،العاجل واآلجل 
ا أيا كان، بل ال     إال أن تلك املصاحل ليست من السهولة مبكان أن يعرفه          .1مثرة املقاصد الشرعية  

بد من تصدي جمتهدين إلدراكها وفق ضوابط الشرع وقواعده حتقيقا ملراد الشارع احلكـيم،              
وهذا لن يتأتى إال ملن كان عارفا مبقاصد الشريعة اإلسالمية عارفا مبآالت األفعال، فقـد نبـه                

ملصلحة وختتفـي   الشاطيب على ضرورة الفقه املقاصدي يف جماالت صعبه االجتهاد تظهر فيها ا           
 إذ قال يف املـسألة      ، كما قد تظهر فيها املفسدة وختتفي املصلحة يف مآالا         ،املفسدة يف مآالا  

النظر يف مآالت األفعال معترب مقصود شرعا كانـت األفعـال           «: العاشرة من كتاب االجتهاد   
املكلفني باإلقدام  وذلك أن اتهد ال حيكم على فعل من األفعال الصادرة عن            . موافقة أو خمالفة  

 مشروعا ملصلحة فيـه تـستجلب أو        ،أو اإلحجام إال بعد نظره إىل ما يؤول إليه ذلك الفعل          
 وقد يكون غري مشروع ملفسدة تنشأ عنه        ، على خالف ما قصد فيه      ولكن له مآالً   ،ملفسدة تدرأ 

ـ      .  ولكن له مآل على خالف ذلك      ،أو مصلحة تندفع به    شروعية فإذا أطلق القول يف األول بامل
 فيكون هذا مانعا    ،فرمبا أدى استجالب املصلحة فيه إىل مفسدة تساوي املصلحة أو تزيد عليها           

 وكذلك إذا أطلق القول يف الثاين بعـدم املـشروعية رمبـا أدى       ،من إطالق القول باملشروعية   
ال  فال يصح إطالق القول بعدم املشروعية وهو جم،استدفاع املفسدة إىل مفسدة تساوي أو تزيد     

 .2». حممود الغب جار على مقاصـد الـشريعة        ، إال أنه عذب املذاق    ،للمجتهد صعب املورد  
 فليس األهـم أن     ،فالفقيه حباجة ماسة إىل فهم مقاصد الشريعة حىت يعاجل ا واقع األمة املعيش            

 فضرورة الفقه املقاصدي تتجلى يف جهتني خمتلفتني فهي مـن           نفهم العامل بل األهم أن نطوره،     
وأي تفريط يف    ، ومن جهة الواقع ضرورة تقرير أو تغيري       ، واستنباط ة الوحي ضرورة كشف   جه

                                                
  .30صفؤاد بن عبيد، املقاصد الشرعية يف القرآن الكرمي، : انظر 1
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 وبني اتهد والواقع من جهة      ،الفقه املقاصدي سيسبب هوة كبرية بني اتهد والوحي من جهة         
  :1 وتنجر عن ذلك آثار سلبية نذكر منها،أخرى

  .ء وحمدودية الفهمتوجيه النصوص على غري مراد الشارع، حبسب األهوا -1
  الفروع الفقهية، وابتعاده عن بقية شؤون احلياةدائرة بقاء الفكر اإلسالمي حبيس  -2
  .عن قيادته، وتقدمي منوذج متكلَّف حلياة بائدة االبتعاد عن الواقع والعجز -3
 يف أحـسن    واملثاليـة أ ،ظهر التخلف واجلمـود   مب اام الوحي بالقصور وإظهاره      -4
 .األحوال

  .ن، ورواج اجلدل العقيميمنة النظر الكالمي والفقهي اردي ه-5
6-      وتقلّـص   ،ال وجتميد العقل املسلم    القصور والتكاسل عن البحث واالجتهاد الفع

 اإلبـداع  وكبـت  ،وهيمنة النظرة الضيقة اليت حتصن أصحاا بالقداسة الدينية   اإلنتاج املعريف،   
 واالنـشغال  ،اخلروج عن كل ما جاء بـه األولـون   واحلمل على ،بتحرمي اخلروج عن التقليد  

 .باملظاهر والعناوين دون الغوص يف احملتويات واملضامني

  . اعتماد لغة إقصاء الرأي املخالف وبروز الصراعات املذهبية-7
وعموما فإن ضرورة الفقه املقاصدي ضرورة حتمية للمجتهد؛ فيـستعني باملقاصـد            

 األحكام الشرعية، بل وحىت يف فهم بعـض األحكـام           الشرعية يف فهم النصوص، ويف إدراك     
اجلزئية، كما يستعني باملقاصد يف مسائل التعارض والترجيح، ويف استنباط علل األحكام لتتخذ             

 للقياس، ويف استنباط األحكام اليت ال نص فيها وال إمجاع وال أصل هلا يقاس عليه، كما                 أساسا
بل ويستعني باملقاصد عموما يف تبليغ رسـالة اإلسـالم          ،  2يستعني باملقاصد يف توجيه الفتوى    

  .صحيحة نقية سليمة واضحة حمكمة مقنعة مرضية منجية مسعدة، إىل البشرية مجعاء

                                                
 .32، 31صفؤاد بن عبيد، املقاصد الشرعية يف القرآن الكرمي، : للتفصيل أكثر انظر 1
 43صم، من   2002،  1النفائس، األردن، ط  نعمان جغيم، طرق الكشف عن مقاصد الشارع، دار         :للتفصيل أكثر، انظر   2
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  طرق إثبات املقاصد الشرعية: املبحث الثالث

يعتقد البعض أنه ال سبيل إىل معرفة مقاصد الشرع إال من خالل النص الصريح مـن                
 البعض اآلخر منهم على طرف نقـيض، باعتقـادهم أنّ ظـواهر              كما يقف  ،الشارع نفسه 

 آخر يتـضمنه بـاطن   اصد الشرع، بل مقاصد الشارع شيء النصوص ال تشكل أداة ملعرفة مق     
 البعض اآلخر أنه ال سـبيل إىل معرفـة علـل            رأىو.  وكثريا ما تغيب عنا حقائقه     ،النصوص

 بينما بالغ البعض اآلخر يف      ،فة مقاصد الشرع  األحكام ومعانيها أصال، وبالتايل ال منلك أداة ملعر       
إال أن الذي عليه سواد    . اعتباره للعلل واملعاين واستخدام القياس حىت قدمه على بعض النصوص         

علماء األمة وفطاحلتها هو اعتبار النصوص وظواهرها مع النظر إىل معانيها وحكمها وعللـها،             
 فعليـه   ،وهو الذي أمه أكثر العلماء الراسخني     ...«: بقوله  هذا االجتاه  علىكما علّق الشاطيب    

ولذلك سوف نـورد آراء بعـض        .1»...االعتماد يف الضابط الذي به يعرف مقصد الشارع       
علماء هذا االجتاه املعتمد يف حتديد طرق معرفة املقاصد الشرعية وكيفية فهمها ومـن هـؤالء                

  :نذكر
  " العز بن عبد السالم" طرق معرفة املقاصد عند -1

لقد ربط العز بن عبد السالم املقاصد باملصاحل ربطاً يكـاد حيقـق التـرادف بـني                 
 إذ ميكننا اعتباره أنـه      ،"قواعد األحكام يف مصاحل األنام    "ذلك ما يتضح يف كتابه      . املصطلحني

 ختصيـصه  :يتحدث عن املقاصد يف كثري من املواطن اليت يتحدث فيها عن املصاحل ومن ذلـك   
 أن  يدركواملتأمل يف فصله هذا ميكنه أن       . اعرف به مصاحل الدارين ومفاسدمه    لفصل أمساه فيما ت   

 وهـي الكتـاب والـسنة       ،العز بن عبد السالم قد حدد ستة طرق تعرف ا مقاصد الشرع           
أما مصاحل الـدارين وأسـباا      «: واإلمجاع والقياس والعقل والعرف؛ ذلك ما يتضح يف قوله        

الكتـاب  : فإن خفي منها شيء طلب من أدلة الشرع وهي         ،ومفاسدها فال تعرف إال بالشرع    
 وأما مصاحل الدنيا وأسباا ومفاسـدها       ،والسنة واإلمجاع والقياس املعترب واالستدالل الصحيح     

 فإن خفي شيء من ذلك طلـب  ،فمعروفة بالضرورات والتجارب والعادات والظنون املعتربات    
 فليعرض ذلك   ،حل واملفاسد راجحها مرجوحها    ومن أراد أن يعرف املتناسبات واملصا      ،من أدلته 

                                                
  .2/666 ،املوافقاتالشاطيب،  1
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على عقله بتقدير أن الشرع مل يرد به مث يبين عليه األحكام فال يكاد حكم منها خيرج عن ذلك                   
 وبذلك تعرف حسن األعمـال      ، ومل يقفهم على مصلحته أو مفسدته      ،إال ما تعبد اهللا به عباده     

 يف حتديـد الكيفيـات وأدوات الفهـم        مل يفصل " العز بن عبد السالم   " إال أن    ؛1»...وقبحها
 ولو أنه أشار إىل ذلك علـى        ،للمقاصد الشرعية بشكل دقيق مدعم بأمثلة من الشرع والسير        

  .وجه اإلمجال
  "الشاطيب" طرق معرفة املقاصد عند -2

 ، من جمرد التصريح باألمر والنهي   :لقد حدد الشاطيب أربعة طرق ملعرفة مقاصد الشرع       
 ومن اعتبار األصلي والتابعي يف مقاصد الشرع، ومن سـكوت           ،األمر والنهي ومن اعتبار علل    

ذلك ما يتضح من اجلهات اليت وضعها الشاطيب بعد أن ذكر القسم الذي ميثل الضابط      . الشارع
: إنه يعرف مـن جهـات   -وباهللا التوفيق-فنقول «:  حني قال،الذي به يعرف مقصد الشارع   

 وملاذا أمـر  ،اعتبار علل األمر والنهي: والثانية...تدائي التصرحييجمرد األمر والنهي االب : إحداها
فإن كانت معلومـة    . ذا الفعل؟ وملاذا ى عن هذا اآلخر؟ والعلّة إما أن تكون معلومة أو ال             

 فحيث وجدت وجد مقتضى األمر والنهي من القصد أو عدمـه كالنكـاح ملـصلحة     ،اتبعت
وتعرف العلة هنـا    .  واحلدود ملصلحة االزدجار   ،ملعقود عليه  والبيع ملصلحة االنتفاع با    ،التناسل

أن للشارع يف شـرح األحكـام العاديـة         : واجلهة الثالثة ...مبسالكها املعلومة يف أصول الفقه    
مثال ذلك النكاح؛ فإنه مشروع للتناسل على القـصد         . والعبادية مقاصد أصلية ومقاصد تابعة    

لتعاون على املصاحل الدنيويـة واألخرويـة؛ مـن          وا ، واالزدواج ، ويليه طلب السكن   ،األول
 فمنـه   ،وما أشبه ذلك فجميع هذا مقصود للشارع من شرع النكـاح          ...االستمتاع باحلالل 

. ومنه ما علم بدليل آخر ومسلك استقرئ من ذلـك املنـصوص  . منصوص عليه أو مشار إليه  
 ، ومقـو حلكمتـه    ،يوذلك أن ما نص عليه من هذه املقاصد التوابع هو مثبت للمقصد األصل            

 ومستجلب لتوايل التراحم والتواصل والتعاطف الذي حيصل به مقصد          ،ومستدع لطلبه وإدامته  
الـسكوت عـن     -مما يعرف به مقصد الشارع    -: واجلهة الرابعة . الشارع األصلي من التناسل   

ع وبيان ذلك أن سكوت الشار    .  أو عن شرعية العمل مع قيام املعىن املقتضي له         ،شرع التسبب 
 وال موجب يقـدر     ،أن يسكت عنه ألنه ال داعية له تقتضيه       : أحدمها: عن احلكم على ضربني   

                                                
  .10ص ،قواعد األحكام يف مصاحل األنامالعز بن عبد السالم،  1



  141   األحكام الشرعيةمعرفةوأمهيته يف  ند الباجي كما انتهى إليه عاالجتهاد املقاصدي : الباب األول
  
 

 

 فإا مل تكن موجودة مث سـكت عنـها مـع     rألجله؛ كالنوازل اليت حدثت بعد رسول اهللا        
 وإمنا حدثت بعد ذلك فاحتاج أهل الشريعة إىل النظر فيها وإجرائها على ما تقرر يف                ،وجودها
تـدوين   و أحدثه السلف الصاحل راجع إىل هـذا القـسم كجمـع املـصحف            وما  . كلياا
 فلم يقرر فيه حكم عند نزول النازلة        ،أن يسكت عنه وموجبه املقتضي له قائم      : والثاين...العلم

فهذا الضرب السكوت فيه كالنص على أن قصد الشارع أن . زائد على ما كان يف ذلك الزمان   
فنالحظ أنّ الشاطيب    .1»... سجود الشكر يف مذهب مالك     ومثال هذا ...ال يزاد فيه وال ينقص    

فيمـا  -قد تطرق بشكل صريح ومفصل ودقيق إىل الطرق اليت تعرف ا مقاصد الشرع ولعلّه               
غري أن بعض الباحثني قـد أشـكلوا علـى       . أول من تناول ذلك ذا البيان والوضوح       -أعلم

اكتفى بـذكر   " الشاطيب"اك من ذكر أن     يف اقتصاره على هذه الطرق األربعة؛ فهن      " الشاطيب"
هذه الطرق األربعة دون أن يدرج ضمنها الفهم املباشر من نصوص القرآن الواضحة يف داللتها               

جيد أنّ فهم مقاصد الـشرع فهمـا        " الشاطيب"لكن املتأمل يف مسالك     . 2على مقصد الشارع  
ندما حتدث عن اعتبـار علـل   مباشرا من القرآن الكرمي قد تضمنه املسلك الثاين الذي أورده ع     

بصريح البيان من القرآن الكـرمي أو الـسنة     -فيما تعرف -األمر والنهي، اليت ميكن أن تعرف       
الشريفة، فنعلم أنه مقصد الشارع من التشريع، وهذا إدراج ضمين للفهم املباشـر لنـصوص               

من النصوص واضـحة     -جزئية أو كلية  -القرآن الكرمي يف هذا املسلك؛ إذ فهمنا للعلل العامة          
كما تضمن الفَهم املباشر من النـصوص       . التعليل، هو فهم ملقاصد الشارع من نصوصه مباشرة       

املسلك الثالثُ الذي يتضح من خالل مثاله عن مقاصد النكاح الذي أوردناه قبل هذه األسطر،               
. مشار إليه  فمنه منصوص عليه أو      ،فجميع هذا مقصود للشارع من شرع النكاح      «: عندما قال 

، فقد يسمح استقراء النـصوص  »ومنه ما علم بدليل آخر ومسلك استقرئ من ذلك املنصوص        
مل خيـصص للفهـم مـن    " الـشاطيب "ن إ :إذن ميكننا القول .بفهم املقاصد منها فهما مباشرا 

 لكن ال ميكننا نفـي      ،النصوص الواضحة يف القرآن الكرمي مسلكا إىل جانب املسالك األخرى         
وإن كانت الدقة تتطلّب متييز مسلك الفهم املباشر من         . ك ضمنيا يف مسالكه األربعة    إدراجه ذل 

النصوص عن بقية املسالك، والذي عبر عنه النجار يف كتابه مقاصد الشريعة بأبعاد جديـدة،               
                                                

 . ، وما بعدها2/666 ،املوافقات الشاطيب، 1 
ر، جملة العلوم اإلسـالمية،     عبد ايد النجار، مقال مسالك الكشف عن مقاصد الشريعة بني الشاطيب وابن عاشو            : انظر 2

  .47صجامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية، قسنطينة، 
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وإن أجرينا هذه املالحظة، وطلبنا الدقة يف بيان مسالك الكشف عـن            . 1مبسلك البيان النصي  
ا جند أيضا أن الشاطيب مل يذكر إىل جانب مسالكه األربعة مسلك استقراء نصوص      املقاصد، فإنن 

 -وإن كان متضمنا فيما ذكـره مـن مـسالك         -الشريعة وتصرفاا كمسلك مستقل متميز      
والغريب يف األمر أنه تطرق إىل االستقراء كمسلك ملعرفة مقاصد الشرع يف مواضع أخـرى؛               

يل اعتبار الشارع للمقاصد الثالثة يف املسألة التاسعة من النوع          كما جاء يف سياق حديثه عن دل      
 ، والنظر يف أدلتها الكلية واجلزئيـة      ،ودليل ذلك استقراء الشريعة   «: األول لكتاب املقاصد قوله   

 على حد االستقراء املعنوي الـذي ال يثبـت بـدليل    ،وما انطوت عليه من هذه األمور العامة    
إىل بعض خمتلفة األغراض حبيث ينتظم من جمموعها أمر واحد           بل بأدلة منضاف بعضها      ،خاص

فلم يعتمد الناس يف إثبات قصد الشارع يف هذه القواعد على دليـل         ...،جتتمع عليه تلك األدلة   
 ، واملطلقات ، والعمومات ، بل حصل هلم ذلك من الظواهر      ، وال على وجه خمصوص    ،خمصوص
 ، يف كل باب من أبواب الفقـه       ،وقائع خمتلفة ، و ة واجلزئيات اخلاصة يف أعيان خمتلف     ،واملقيدات

. 2» حىت ألفوا أدلة الشريعة كلها دائرة على احلفظ على تلك القواعـد            ،وكل نوع من أنواعه   
واملعتمد إمنا هو أنا استقرينا من الشريعة أا وضـعت          «: وأكّد انتهاجه مسلك االستقراء بقوله    

الشاطيب قد وضع   فومهما يكن من أمر،     . 3»ي وال غريه  ملصاحل العباد استقراًء ال ينازع فيه الراز      
أن يعتمده   -من العلماء -أرضية متماسكة متينة لطرق معرفة املقاصد وهو ابتكار يليق مبن أراد            
 وكما قال النجار وهـو      ،يف بناء صرح مشيد يف أدوات وطرق فهم املقاصد الشرعية ومعرفتها          

للفهم املباشر من نـصوص القـرآن يف        " يبالشاط"عدم إدراج    -بكل أدب وموضوعية  -يربر  
 إذ العلوم واملباحث متر مبراحـل       ،وكل هذه الصفات طبيعية يف املباحث املبتكرة      ...«: مسالكه

  .4»...متعددة تتطور فيها من اجلزئية واالختالط إىل الكلية والتخصص

                                                
  .29صعبد ايد النجار، مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة، : انظر 1

  . 2/362 ،املوافقاتالشاطيب، 2 
  .2/322، املرجع نفسه 3

شاطيب وابن عاشور، جملة العلوم اإلسالمية، جامعـة   عبد ايد النجار، مقال مسالك الكشف عن مقاصد الشريعة بني ال 4 
 .47صاألمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية، قسنطينة، 
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  "ابن عاشور" طرق معرفة املقاصد عند -3
لذي جتتمع فيه العناصر اجلزئية لتشكّل قواعد       لقد اعتمد ابن عاشور منهج التركيب ا      

ليجعل منه كليـا مقننـا      " الشاطيب" فجمع بذلك شتات املوضوع خصوصا ما جاء به          ،كلية
فيكون بذلك قد دفع باملقاصد الشرعية حنو مرحلة جديدة         . جمموعا يف عناصر حمدودة واضحة    

ه ابن عاشور يعترب مرحلة ثانيـة       وما رمس ...«: أكثر عمقا وتقنينا كما ذكر عنه النجار يف قوله        
 وهكذا العلوم فإا تتجـه مـن        ، وهي مرحلة تنحو منحى التنظري والتقنني      ،1مبنية على األوىل  

 خطورة التساهل أو اخلطأ إىلفقد نبه ابن عاشور . 2».اجلزئية إىل الكلية ومن التشتت إىل التقنن     
لشريعة أن يطيل التأمل وجييد التثبت على الباحث يف مقاصد ا   «:  فقال ،يف إثبات مقاصد الشرع   
 ألن تعيني مقصد شرعي كلـي أو     ، وإياه والتساهل والتسرع يف ذلك     ،يف إثبات مقصد شرعي   

وقـد  . 3» خفي اخلطأ فيه خطر عظيم     ،جزئي أمر تتفرع عنه أدلة وأحكام كثرية يف االستنباط        
 تصرفاا مـن خـالل      استقراء الشريعة يف  :  وهي ،أورد ثالثة طرق تعرف ا مقاصد الشريعة      

 واالستخالص املباشر ملقاصد الشريعة من التصرحيات النـصية للقـرآن      ،استقراء أدلة أحكامها  
 واالستخالص املباشر لنصوص السنة املتواترة؛ يتضح ذلك جليا عند تطرقه إىل طـرق              ،الكرمي

يف تصرفاا  وهو أعظمها استقراء الشريعة     : الطريق األول «: إثبات املقاصد الشرعية حيث قال    
استقراء األحكام املعروفة عللها اآلئل إىل استقراء تلك العلل املثبتـة           : وهو على نوعني أعظمها   

كما يـستنتج مـن     … فإن استقراء العلل حصول العلم مبقاصد الشريعة       ،بطرق مسالك العلة  
ي وهو أننا نعلم النه   : ومثال آخر …استقراء اجلزئيات حتصيل مفهوم كلي حسب قواعد املنطق       

 أن يسوم على سومه ونعلم أن علة ذلك هو مـا يف     أو املسلم على خطبة مسلم آخر       ةعن خطب 
 فنـستخلص مـن ذلـك    ،ذلك من الوحشة اليت تنشأ عن السعي يف احلرمان من منفعة مبتغاة        

مقصدا هو دوام األخوة بني املسلمني فنستخدم ذلك املقصد إلثبات اجلزم بانتفاء حرمة اخلطبة              
.  إذا كان اخلاطب األول والسائم األول قد أعرضا عما رغبا فيه       ،لسوم بعد السوم  بعد اخلطبة وا  

استقراء أدلة أحكام اشتركت يف علّة حبيث حيصل لنا اليقني بـأن         : النوع الثاين من هذا الطريق    
                                                

 .يقصد املرحلة اليت رمسها اإلمام الشاطيب 1
عبد ايد النجار، مقال مسالك الكشف عن مقاصد الشريعة بني الشاطيب وابن عاشور، جملة العلوم اإلسالمية، جامعـة                  2

  .49صد القادر للعلوم اإلسالمية، قسنطينة، األمري عب
 . 40صابن عاشور، مقاصد الشريعة اإلسالمية،  3
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ومن هذا القبيل كثرة األمر بعتق الرقاب الذي دلنا علـى أن            ...تلك العلة مقصد مراد للشارع    
فالقرآن لكونه ...أدلة القرآن الواضحة الداللة: الطريق الثاين. شريعة حصول احلريةمن مقاصد ال

ولكنه لكونه ظنـي    . متواتر اللفظ قطعيه حيصل اليقني بنسبة ما حيتوي عليه إىل الشارع تعاىل           
: الطريق الثالـث  ...الداللة تسىن لنا أخذ مقصد شرعي منه يرفع اخلالف عند اجلدل يف الفقه            

املتـواتر املعنـوي    : احلال األول :  وهذا الطريق ال يوجد له مثال إال يف حالتني         ،ملتواترةالسنة ا 
 فيحصل هلم علـم بتـشريع يف ذلـك          rاحلاصل من مشاهدة عموم الصحابة عمال من النيب         

 وقـسم   ،يستوي فيه مجيع املشاهدين، وإىل هذا احلال يرجع قسم املعلوم من الدين بالضرورة            
يب من املعلوم ضرورة مثل مشروعية الصدقة اجلارية املعـرب عـن بعـضها              العلم الشرعي القر  

: احلال الثاين . وأمثلة هذا العلم يف العبادات كثرية ككون خطبة العيدين بعد الصالة          ...باحلُبس
 حبيث يستخلص من    rتواتر عملي حيصل آلحاد الصحابة من تكرر مشاهدة أعمال رسول اهللا            

واملالحظ أن ابن عاشور مل يذكر ما تعرض إليه الشاطيب مـن             . 1»...جمموعها مقصدا شرعيا  
وعلى كلٍّ،  . طريق األمر والنهي االبتدائيني الصرحيني، كما نالحظ أنه أضاف طريق االستقراء          

فإنّ ابن عاشور قد أجاد يف حتديد احملاور الكربى إلثبات مقاصد الشرع حبيث تـصبح منـهال    
ات املقاصد وفهمها، بشكل أكثر مشوال وعمقا ملا تعـرض          لكل من أراد التعرف على طرق إثب      

كاملكمل واملتمم ملا بدأه الشاطيب كما هو حـال التطـور يف              فكان ابن عاشور   ،إليه الشاطيب 
  .2العلوم

ومما تقدم ميكننا أن جنمع ما جاء به الشاطيب وما جاء به ابن عاشور من بيان لطـرق                  
 ،جمرد األمر والنهي التصرحييني االبتدائيني    : عة طرق هي  إثبات املقاصد الشرعية، فنجعلها يف أرب     

واستقراء أدلة الشريعة اإلسالمية وأحكامها  . وأدلة السنة املتواترة   ،وأدلة القرآن الواضحة الداللة   
كما حتتاج هذه الطرق إىل االستعانة بأدوات فهم املقاصـد الـشرعية كمباحـث     . وتصرفاا

وهلذين املبحثني تفصيل يف علم اللغة وعلم أصول الفقـه ال    . 3ة ومسالك العل  ،األلفاظ ودالالا 

                                                
  . 21، 20ص السابق، املرجع 1
عبد ايد النجار، مقال مسالك الكشف عن مقاصد الشريعة بني الشاطيب وابن عاشور، جملة العلوم اإلسـالمية،                 : انظر 2

  . 49صمية، قسنطينة، جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسال
  .175 إىل 125ص اليويب، مقاصد الشريعة اإلسالمية وعالقتها باألدلة الشرعية،: انظر 3
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واملالحظ أن الباجي مل يتعـرض يف كتبـه ـ حبـسب     . سع مقام حبثنا هذا للتفصيل فيهمايت
  . اطالعي ـ إىل طرق الكشف عن مقاصد الشريعة اإلسالمية
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  شرعية األحكام المعرفة يف  وأمهيتهتطوره، االجتهاد املقاصدي: الفصل الثالث

إنّ البحث يف االجتهاد املقاصدي ال خيرج عن دائرة ما حبثناه يف الفصلني السابقني من               
موضوع االجتهاد وموضوع املقاصد، إال أننا سنتناول هذا الفصل ببعض التخـصيص لنـوع              
االجتهاد املرتبط باملقاصد الشرعية، فبني االجتهاد واالجتهاد املقاصـدي عمـوم وخـصوص         

نتعرض و. تهاد مقاصدي اجتهاد، لكن ليس كل اجتهاد هو اجتهاد مقاصدي         مطلق؛ إذ كل اج   
وفـاة   الوحي وانتهاء عصر الـنص ب انقطاعبعد -يف هذا الفصل إىل تطور االجتهاد املقاصدي    

، باعتمـادهم املقاصـد   رضي اهللا عنـهم  ابتداء من عهد الصحابة      -صلى اهللا عليه وسلم   النيب  
م خصوصا فيما ال نص فيه، وانتهاء إىل عصر الباجي، الذي ال            ومراعاا واعتبارها يف اجتهادا   

 إسـهام وفيه نربز   . اهلجريحندده بزمن وفاته بالضبط، ولكن عصره الذي ميثل القرن اخلامس           
 قبـل   املفيـد ومن  . الباجي وإضافاته إىل املعرفة املقاصدية من خالل اجتهاده املقاصدي عموما         

د املقاصدي حىت حندد اال واإلطار الذي نبحث فيـه، مث           ذلك أن نتعرض إىل مفهوم االجتها     
فيكون الفـصل يف ثالثـة   . بطه الشرعيةاضوإىل أمهية االجتهاد املقاصدي، و   نتعرض بعد ذلك    

يف نشأة االجتهاد املقاصدي وتطـوره      : والثاين. مفهوم االجتهاد املقاصدي  يف  : مباحث؛ األول 
  . األحكام الشرعيةمعرفةتهاد املقاصدي وأمهيته يف يف ضوابط االج: والثالث. إىل عصر الباجي

  مفهوم االجتهاد املقاصدي: املبحث األول

لقد مر بنا مفهوم االجتهاد ومفهوم املقاصد، ومفهوم االجتهاد املقاصـدي ال يبتعـد            
ا، لذلك سوف لن نـضيف عـن   مهيموها، بل ميكن اعتباره تركيبا من مف    مهيكثريا عن مفهوم  

انطالقا - خيتص به االجتهاد من إعمال املقاصد واعتبارها فيه، وعليه ميكننا            هما سوى ما  يتعريف
أن نقترح تعريفا لغويـا واصـطالحيا لالجتـهاد          -من التعريف السابق لالجتهاد، وللمقاصد    

  :املقاصدي كما يلي
  ريف اللغويالتع -1

رض ما، مما   بذل الوسع والطاقة لتحقيق غ    : لقد ذكرنا سابقا ما مفاده أنّ االجتهاد لغة       
األهـداف والغايـات    : وذكرنا أنّ املقاصد لغة   . كان أم معنويا  يتطلّب الكلفة واملشقة، حسيا     



  147   األحكام الشرعيةمعرفةوأمهيته يف  ند الباجي كما انتهى إليه عاالجتهاد املقاصدي : الباب األول
  
 

 

 وعليـه  . املوثوقة اليت يرمي املتصرف الوصول إليها من خالل تصرفاته القولية والفعلية     الواضحة
  :ميكننا أن نعرف االجتهاد املقاصدي لغة بأنه
 يتطلّب الكلفة، باستعمال األهـداف والغايـات        بذل الوسع والطاقة لتحقيق غرض    

  .الواضحة املتعلقة بذاك الغرض
  التعريف االصطالحي -2

تعريفا اصطالحيا واضحا خاصا باالجتهاد املقاصدي، سـوى         -فيما حبثت  -مل أجد   
العمل مبقاصد «: ما أشار إليه اخلادمي يف كتابه االجتهاد املقاصدي؛ بأنّ االجتهاد املقاصدي هو      

  . 1»ريعة وااللتفات إليها، واالعتداد ا يف عملية االجتهاد الفقهيالش
واملالحظ يف هذا التعريف، أنه مفتقر إىل وضوح االجتهاد ووضوح املقاصد؛ إذ يفهم             
هذا التعريف من كان له تصور مسبق لالجتهاد وللمقاصد، لكنه ذه الصورة متضمن علـى               

ويف عملية  .. بالعمل باملقاصد، " املقاصدي، فإذا بنا نعرفه      الدور؛ إذ حنن بصدد تعريف االجتهاد     
وجـه تعريفـه،     -ملا رآه من وضوح يف معىن االجتهاد واملقاصد       -ولعلّ اخلادمي   ". االجتهاد

ليختص باالجتهاد املقاصدي ما هو اجتهاد فقهي خاص بإعمال املقاصد دون غريه من أنـواع               
هو اعتبار املقصد ومراعاتـه  «: ف يف موضع آخر فقالاالجتهاد، ولذلك عرفه بنحو هذا التعري    

، ملا لـه    حباجة إىل حد   -3كلفظ مفرد -لكن أرى أن املصطلح     . 2»يف عملية استنباط األحكام   
من عالقة ذاتية ووطيدة ببحثنا هذا، وملا له من كثرة اهتمامٍ وسعة تداولٍ بني الباحثني يف أيامنا                 

، لـذلك ال     واألصولية ةس الفقهي واميت األصولية والق  هذه، حىت يتخذ موقعه ضمن املصطلحا     
ألجل ذلك ال بأس    . مناص من حتري بعض الدقة يف تعريفه ومتييزه عن غريه من أنواع االجتهاد            

 -كلفظ مفرد واسـم علَـم     -باالستعانة مبا عرف به كلفظ مركب للوصول إىل منحه تعريفا           
  . يقترب إىل الدقة والتميز

                                                
  .26صم، 2005، 1 مكتبة الرشد ناشرون، الرياض، طاالجتهاد املقاصدي،نور الدين خمتار اخلادمي،  1
 .139ص االجتهاد املقاصدي،نور الدين اخلادمي،  2
املقاصدي لفظ مركّب من لفظ االجتهاد ولفظ املقاصد، إال أنه ميكننا اعتباره كلفظ مفرد يـدل علـى     مع أنّ االجتهاد     3

على اسم  " اهللا"على العبدية، أو لفظ     " عبد"ما، دون اعتبار لداللة لفظ      ص  على شخ " عبد اهللا "كداللة لفظ   . مسمى واحد 
 .اجلاللة املعبود
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استفراغ الفقيه لوسعه المـتالك   :  يف تعريف االجتهاد اصطالحا بأنه     فقد ذكرنا سابقا  
 كمـا  . األحكام الشرعية العملية، وربطها بالوقائع ربطا شرعيا وموضوعيا  استنباطالقدرة على   

واحلكم واألهداف والغايات الواضـحة     والعلل  املعاين  : ذكرنا يف تعريف املقاصد الشرعية بأنها     
مـا خيـتص    إليه استنادا إىل عموم تشريعه أو       الشارع احلكيم أو ترجع     اليت وضعها أو راعاها     

 أو إىل أحكامه اجلزئية، املوصلة إىل حتقيق سعادة اإلنسان احلقيقيـة يف العاجـل               هببعض أبواب 
  .واآلجل جبلب املصاحل ودرء املفاسد

وعليه ميكننا االستفادة من فحوى التعريفني واالعتماد علـى مفاصـل مـضمونيهما         
  : وقوف عند ما يعترب جنسا وفصال يف تعريفيهما، فنعرف االجتهاد املقاصدي اصطالحا بأنهوال

استفراغ الفقيه لوسعه المتالك القدرة على استنباط األحكام الشرعية العمليـة عـن             
  .طريق اعتبار ومراعاة املعاين والعلل واملصاحل واحلكم واألهداف والغايات الشرعية الواضحة

ريف ينفصل االجتهاد املقاصدي عن غريه من مسميات االجتهاد وأنواعـه،           وذا التع 
وإن كان لونا من ألوان االجتهاد ال خيرج عنه؛ إالّ أنه خص بطريق متميز يبحـث يف العلـل                   
ومسالكها واملعاين وأسرارها واملصاحل ومآالا لتستعمل يف استنباط األحكام الفقهيـة وفـق             

  . يف الواقع مبا حيقق مصاحل العباد يف العاجل واآلجل يف الدنيا واآلخرةضوابط شرعية، وتطبيقها

   إىل عصر الباجينشأة االجتهاد املقاصدي وتطوره: املبحث الثاين

عـصرنا   إىل   رضي اهللا عنهم  لقد تطرقنا إىل نشأة االجتهاد عموما منذ عهد الصحابة          
قاصدي، لكن هذه املرة بشكل خـاص   ، وبالطريقة نفسها نتطرق إىل نشأة االجتهاد امل       احلديث
 املقاصد، فتعمل يف    افيه تعدهي الصورة اليت    االجتهاد؛  صور   على صورة واحدة من       فيه نعتمد

وال شك أن ذلك مستمد من أسلوب القرآن الكرمي والسنة الـشريفة      . عملية استنباط األحكام  
اإلسالمية كما سبق أن بينا ذلـك يف        يف اعتبار املعاين واملقاصد يف العديد من أحكام الشريعة          

وقد كان االجتهاد املقاصدي ممارسا منذ عهد الصحابة إىل التابعني وتابعيهم           . مبحث املقاصد 
ومن بعدهم، إالّ أنه مل يكن يعرف ذا املصطلح، بل كان ضمن ما عرف عندهم بـالرأي أو                  

 يف اسـتنباط أحكـام النـوازل        باالجتهاد عموما، لكنه كان منهجا تطبيقيا متبعا خـصوصا        
واملستجدات، إىل أن أصبح اليوم أكثر ضرورة، يتطلّبها واقع اليوم بتسارع أحداثه وسعة تطوره         
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ونبين يف هـذا املبحـث تطـور االجتـهاد       . وكثرة نوازله وتداخل الثقافات واحلضارات فيه     
يف عهـد   :  والثانية .يف عهد الصحابة  :  مراحل؛ األوىل  أربع عرب    حىت عصر الباجي،   املقاصدي

من بعد استقرار املذاهب الفقهيـة      : والرابعة. يف عهد أئمة املذاهب   : والثالثة. التابعني وتابعيهم 
  .إىل عصر الباجي فيكون املبحث يف أربعة مطالب

  يف عهد الصحابة: املطلب األول
مل يكن االجتهاد املقاصدي كمصطلح متداول بني الصحابة، لكنـه كـان حاضـرا            

متبع يف فهمهم وفتاواهم وقضائهم وإدارم لشؤون الدولة، فبعد انقطاع الوحي بوفاة            كمنهج  
، مل يكن بدا من ممارسة االجتهاد فيما ال نص فيه، وقد اتسعت رقعة              صلى اهللا عليه وسلم   النيب  

املسلمني، وتفرق الصحابة يف األمصار، وتداخلت العرب مع العجـم، وامتزجـت التقاليـد              
.  وكثرت النوازل واملستجدات، غري أنّ النصوص متناهية واألحداث غري متناهيـة           واألعراف،

وملّا كانت معاين النصوص وعللها وحكمها أداة ناجعة يف إعمال القياس، ويف إقرار املـصلحة،       
ويف غريمها من أساليب االجتهاد، وكانت مقاصد التشريع أداة ضـامنة السـتمرار الـشريعة             

 أي زمان ومكان وحال، اعتمد الصحابة االجتهاد املقاصـدي كمنـهج            اإلسالمية يف مواكبة  
احلقيقـة  «:قال البوطي . تطبيقي شرعي حقّق جناحا يف معاجلة العديد من قضايا وشؤون زمام          

الواضحة ملن استعرض عصر الصحابة أم مل يكونوا يتوانون عن ترتيب األحكام وفق املـصاحل   
     ومـن أمثلـة اعتبـارهم    1».ها مندرجة ضمن مقاصد الشارع مىت ملسوا فيها اخلري ووجدوا أن 

  :للمقاصد الشرعية يف اجتهادام نذكر
  اعتبارهم ملقصد حفظ الدين -1

، رضي اهللا عنه  ما اتفق عليه الصحابة من مجع القرآن الكرمي يف عهد أيب بكر الصديق              
ص مبا صنعوا، فكان ، ومل يرد ن   رضي اهللا عنه  وكتابته يف مصحف إمام يف عهد عثمان بن عفان          

  .2اجتهادا منهم بقصد حفظ كالم اهللا تعاىل الذي حيقّق مقصد حفظ الشريعة والدين

                                                
  .365صمية، البوطي، ضوابط املصلحة يف الشريعة اإلسال 1
 .355، 2/354م، 1991، 2الشاطيب، االعتصام، حتقيق أمحد عبد الشايف، دار الكتب العلمية، بريوت، ط: انظر 2
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  اعتبارهم ملقصد حفظ النفس من جهة العدم بالزجر والردع -2
كقتل اجلماعة بالواحد، بقصد الزجر والردع على التواطؤ واالشتراك يف قتل الـنفس             

ابِ قَتلَ نفَرا خمسةً أَو سبعةً بِرجلٍ واحد قَتلُوه قَتلَ غيلَة وقَـالَ             أَنَّ عمر بن الْخطَّ   «:روي فقد
وما ذلك إال استنادا إىل املـصلحة املرسـلة،       . 1»عمر لَو تمالَأَ علَيه أَهلُ صنعاَء لَقَتلْتهم جميعا       

فلو مل  « 2اإلمام مالك واإلمام الشافعي   وهو مذهب   . ومراعاة ملقصد حفظ النفس وحقن الدماء     
يقتص منهم لكان ذلك إهدارا لدم بريء وتعطيال حلكم القصاص الثابت بالكتاب، وفتحا لباب     

  3»اجلنايات دون تعرض للعقوبة الرادعة عنها
  اعتبارهم ملقصد حفظ العقل -3

ولـة  كاتفاق الصحابة على حد شارب اخلمر مثانني جلدة، ملّـا اتـسعت رقعـة الد      
اإلسالمية، وانتشرت ظاهرة شرب اخلمر بعد وفاة النيب صلى اله عليه وسلم، فعلوا ذلك زجرا               

  4وردعا لتحقيق مقصد حفظ العقل، وسدا لذريعة االفتراء والفساد
  اعتبارهم ملقصد حفظ املال -4

بقصد حفظ املال من الضياع، ودفع      . كتجويزهم قطع الصالة إلدراك الدابة الشاردة     
  . 5لعودة إىل األهل على غري الدابةمشقة ا

  اعتبارهم ملقصد التيسري والتخفيف والرفق ودفع املشقة ونفي الضرر -5
أَلَا وإِياكُم والتنطُّع والتعمق والْبِـدع وعلَـيكُم        «: رضي اهللا عنه  كقول ابن مسعود    

عميـرِ بـنِ    وقول  . 7» هِينا عن التكَلُّف  ن«: رضي اهللا عنه   عمر بن اخلطاب  وقول  . 6» بِالْعتيقِ
حاإِسق :»              مهنقَنِي مبس نمم أَكْثَر لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسابِ رحأَص نم كْترأَد نلَم

                                                
 .رواه مالك يف املوطأ، كتاب العقول، باب ما جاء يف الغيلة والسحر 1
 .2/361الشاطيب، االعتصام، : انظر 2
  .369صالبوطي، ضوابط املصلحة يف الشريعة اإلسالمية،  3
 .370، 369صالبوطي، ضوابط املصلحة يف الشريعة اإلسالمية، : وانظر. 2/356الشاطيب، االعتصام، : انظر 4
 .75ص االجتهاد املقاصدي،نور الدين اخلادمي، : انظر 5
  .رواه الدارمي يف سننه، كتاب املقدمة، باب من هاب الفُتيا وكره التنطع والتبدع 6
 .كتاب االعتصام بالكتاب والسنة، باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما ال يعنيهرواه البخاري يف صحيحه،  7
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        مهنا ميددشلَا أَقَلَّ تةً وريس رسا أَيمقَو تأَيا رعمر بن اخلطاب   ومن أمثلة ذلك، تعطيل      .1» فَم 
رضي اهللا عليه حلد السرقة عام ااعة، بقصد الرفق والتخفيف على من اضـطر إليهـا لـسد         

احلكم بطالق املفقود عنها زوجها بعد أربع سنني ومل تعلم حياتـه أو موتـه،     «ومنها  . جوعته
  .2»واملقصد هو نفي الضرر عن الزوجة بسبب الغربة وطول االنتظار

  اعتبارهم ملقصد حتقيق املصلحة واملنفعة وحفظ احلقوق -6
ما ذكره الشاطيب من أن اخللفاء الراشدين قضوا بتضمني الصناع، وأنّ اإلمام عليا كرم    

ووجه املصلحة فيـه أنّ     «:، قال الشاطيب  3»ال يصلح الناس إالّ ذاك    «: اهللا وجهه قال يف املسألة    
 يغيبون عن األمتعة يف غالب األحوال، واألغلـب علـيهم           الناس هلم حاجة إىل الصناع، وهم     

التفريط وترك احلفظ، فلو مل يثبت تضمينهم مع مسيس احلاجة إىل استعماهلم ألفضى ذلك إىل               
إما ترك االستصناع بالكلية، وذلك شاق على اخللق، وإما أن يعملوا وال يـضمنوا     : أحد أمرين 

ال، ويقل االحتراز، وتتطرق اخليانـة؛ فكانـت        ذلك بدعواهم اهلالك والضياع، فتضيع األمو     
تدوين «ومن أمثلة ذلك أيضا، . 4».ال يصلح الناس إال ذاك: وهذا معىن قوله . املصلحة التضمني 

الدواوين ووضع السجالت واختاذ السجون وضرب العملة ومراقبة األسعار واألسواق وفـصل            
 له صـلة بتنظـيم اإلدارة وبعـث         القضاء عن اإلمارة وضبط التاريخ اهلجري، وغري ذلك مما        

املؤسسات وحتديد املواقيت واآلجال ووضع أدوات التعامل االقتصادي، ومما يـسهل حركـة             
: ومنـها . 5»اتمع ويضمن حقوق أفراده وحيقق أهداف الدولة ومصاحلها يف الداخل واخلارج      

عاملـة الـزوج     بتوريث املبتوتة يف مرض املوت مل      رضي اهللا عنهم  فتوى عمر وعثمان وعلي     «
، ألن الزوج   6»بنقيض مقصوده، واملقصد هو حفظ حقوق الغري وعدم تفويتها إالّ بوجه شرعي           

إمنا قصد التخلّص من الزوجة حلرماا حقها يف املرياث ولإلضرار ا، ولو أنه قام بعمل مشروع      
  .يف حد ذاته

                                                
  .رواه الدارمي يف سننه، كتاب املقدمة، باب كراهية الفُتيا 1
  .76ص االجتهاد املقاصدي،نور الدين اخلادمي، : انظر 2
  .ءرواه البيهقي يف سننه الكربى، كتاب اإلجارة، باب ما جاء يف تضمني األجرا 3
  .357، 2/356 ،الشاطيب، االعتصام، 4
  .76ص االجتهاد املقاصدي،نور الدين اخلادمي، : انظر 5
 .76ص املرجع نفسه،: انظر 6
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 ما أثبته العديـد     واألمثلة عديدة يف ثبوت االجتهاد املقاصدي يف عهد الصحابة، وهو         
من العلماء والباحثني، وقد مثّل البوطي لذلك بأمثلة عديدة يف كتابه ضوابط املـصلحة، إىل أن          

مل يكونوا يترددون يف االجتهاد يف ضوء املصاحل املالئمـة لتـصرفات الـشارع              «:قال عنهم 
   «1ا عليهواملندرجة ضمن مقاصده، وإن مل جيدوا هلا شاهدا من نص يدل عليها أو أصل يقيسو

  يف عهد التابعني: املطلب الثاين
استمر االجتهاد املقاصدي يف عهد التابعني كما كان عليه يف عهد الـصحابة، ومـن        
الطبيعي أن يعمل التابعون بعمل الصحابة وقد أخذوا عنهم وتلقوا منهم العلم واملنهج والسلوك              

لتجأوا إىل اعتبار العلـل واحلكـم   ، فاصلى اهللا عليه وسلمالذي أخذه الصحابة عن رسول اهللا    
واملعاين ومراعاة املصلحة وحنو ذلك يف استنباط األحكام الشرعية، فقـد روي عـن إبـراهيم     

. 2»إنّ أحكام اهللا تعاىل هلا غايات هي حكم ومصاحل راجعـة إلينـا            «: النخعي أنه كان يقول   
ان يعمل املعاين ويعتـرب     وسواء كان التابعي من مدرسة احلديث أو مدرسة الرأي فإن الكل ك           

املصاحل وإن كان ذلك بصورة متفاوتة بينهما، وكما ذكرنا يف حبوث سابقة، أنّ هذا ال يعـين                 
بأنّ أهل احلديث ال يعملون بالرأي، كما ال يعين أن أهل الرأي ال يعملون باحلـديث، إمنـا                  

يث يتميـزون   وقد كـان أهـل احلـد      . االعتبار يف ذلك ما يغلب على املدرسة من استعمال        
 اليت كانت ترتكز أساسا علـى مراعـاة         رضي اهللا عنه   عمر بن اخلطاب  باعتمادهم اجتهادات   

املصلحة، حىت ذكر أنه أكثر ما كان يطلق مصطلح الرأي عند أهل املدينة املنورة علـى معـىن    
طلق املصلحة، لسريهم يف اجتهادهم بالرأي على منهاج املصلحة، بينما كان املصطلح أكثر ما ي             

، وكالمها  3عند أهل العراق على معىن القياس، لسريهم يف اجتهادهم بالرأي على منهاج القياس            
إالّ أنّ أهل الـرأي     . حبسبها -فيما جيتهدون -متضمن للمقاصد الشرعية، اليت كانوا جيتهدون       

وقد علّق البوطي علـى قـول     . 4كانوا أكثر استعماال لالجتهاد املقاصدي قياسا بأهل احلديث       
إنّ الناس قد أحدثوا    : ما الذي أحدثت يف القضاء؟ فقال شريح      : البحتري لشريح، حني قال له    

                                                
  .372صالبوطي، ضوابط املصلحة يف الشريعة اإلسالمية،  1
  .78ص االجتهاد املقاصدي،نور الدين اخلادمي، : انظر 2
 .260صسالمية، حممد أبو زهرة، تاريخ املذاهب اإل: انظر 3
 .79ص االجتهاد املقاصدي،نور الدين اخلادمي، : انظر 4
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وليس معىن الذي أحدثه من القضاء أنه خالف فيه كتابا أو سنة، وإمنا             «: فأحدثت، قال البوطي  
معناه أنه قائم على املصلحة الداخلة ضمن عموم مقاصد الشارع، دون أن يشهد له شاهد من                

  .1»... قياسنص أو
ومن أمثلة اجتهادام املقاصدية، ما رواه السرخسي من جتويز ابن أيب ليلى لـشهادة              

، فلو توقفت الشهادة على العدول من الناس ملـا حلّـت            2الصبيان على بعضهم يف اجلراحات    
على االستصالح الذي ال يعتمد إالّ على حتري مقاصد         .. فهذا اجتهاد مبين    «مشاكل الصبيان،   

وهو مذهب اإلمام مالك، وهو االجتهاد املقاصدي       . 3»شارع املالئمة مع ما عهد من أحكامه      ال
.  من هذا البحـث    ينفسه الذي اعتمده الباجي يف املسألة كما سنرى الحقا يف الباب التطبيق           

ومن أمثلة اجتهادام، تضمني الصناع ملقصد حفظ أموال الناس وأمتعتهم كما ذهب إىل ذلك              
هم ضامنون ملا هلك عنـدهم      : كان ابن أيب ليلى يقول    «: ، وكما قال الشافعي   شريح القاضي 

، وهكذا يف مسائل أخرى عديدة كإجازة التسعري وإمضاء الطـالق           4»وإن مل جتن أيديهم فيه    
الثالث، وعدم قبول توبة من تاب بعد تكرار التلصص وقطع الطريق، وإبطال نكاح احمللل وغري             

  5اصد الشرعية يف اجتهادهمذلك، مما أعملوا فيه املق
  االجتهاد املقاصدي يف عهد أئمة املذاهب: املطلب الثالث

لقد ذكرنا سابقا عند تطرقنا إىل تطور االجتهاد أن فترة ظهـور املـذاهب الفقهيـة              
، فكان االجتهاد   شهدت حركة واسعة يف التدوين وترتيب خمتلف أبواب الفقه وتقعيد األصول          

أكثر بروزا وأوسع استعماال خصوصا فيمـا     -اب والسنة واإلمجاع  إىل جانب الكت  -املقاصدي  
ال نص فيه، يتجلّى ذلك يف خمتلف استعماالم للقياس واالستحسان ومراعاة املصلحة وحنـو              
ذلك؛ فاعتمد اإلمام مالك يف اجتهاده على التوفيق بني املصلحة والنص، كما مجـع اإلمـام                

                                                
  .373، 372صالبوطي، ضوابط املصلحة يف الشريعة اإلسالمية،  1
  .30/153، 16/136، ه1406السرخسي، املبسوط، دار املعرفة، بريوت، : انظر 2
  .375صالبوطي، ضوابط املصلحة يف الشريعة اإلسالمية، : انظر 3
   .7/101م، 1983، 2الشافعي، كتاب األم، دار الفكر، بريوت، ط: انظر 4
البوطي، ضوابط املـصلحة يف الـشريعة اإلسـالمية،         :  وانظر .82ص االجتهاد املقاصدي، نور الدين اخلادمي،    : انظر 5
 .، وما بعدها372ص
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، وأخذ كل من اإلمام مالك واإلمام أيب حنيفة         1الرأيالشافعي بني فقه أهل احلديث وفقه أهل        
 يف العديـد    كما كان التفات اإلمام مالك إىل املصلحة واملقصود من احلكم بارز          . باالستحسان

عن نافعٍ عن عبد اللَّه بـنِ عمـر أَنَّ   «من آرائه، ومن ذلك رده للحديث الذي رواه هو نفسه       
 اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ الْمتبايِعان كُلُّ واحد منهما بِالْخيارِ علَى صاحبِه مـا لَـم     رسولَ اللَّه صلَّى  

، 2» ولَيس لهذَا عندنا حد معروف ولَا أَمر معمولٌ بِـه فيـه            : قَالَ مالك  .يتفَرقَا إِلَّا بيع الْخيارِ   
. 3حابه بأنه أراد أنّ الس ال ينضبط، وأنه ينايف مقصد الشريعة من انعقاد العقـود              وفسره أص 

كما أكد القاضي عياض اعتماد اإلمام مالك على املقاصد يف الترجيح، فقال عند تعرضـه إىل                
وهو االلتفات إىل قواعد    ...«: االعتبار الثالث يف ترجيح اإلمام مالك من طريق االعتبار والنظر         

ريعة وجمامعها وفهم احلكمة املقصودة ا من حماسن، وزجرا على مناكر وفواحش، وإباحة             الش
وقد أكّد الشاطيب اعتماد اإلمام مالـك  . 4».ملا به مصاحل هذا العامل وعمارة هذه الدار ببين آدم 

على املقاصد يف اجتهاده خصوصا يف جمال العادات، فبعد أن ذكر التـزام اإلمـام مالـك يف                  
خبـالف قـسم    «: ات بعدم االلتفات إىل املعاين، قال عن التفاته إليها يف جمال العـادات            العباد

العادات الذي هو جار على املعىن املناسب الظاهر للعقول؛ فإنه استرسل فيه استرسال املـدلِّ                
العريق يف فهم املعاين املصلحية، نعم مع مراعاة مقصود الشارع أن ال خيرج عنـه وال ينـاقض      

ذهـب  «: وهكذا األمر عند اإلمام الشافعي، فقد ذكر عنه الزجناين قولـه   . 5»ن أصوله أصال م 
 إىل أن التمسك باملصاحل املستندة إىل كلّي الشرع، وإن مل تكن مستندة             رضي اهللا عنه  الشافعي  

واحتج يف ذلك بأنّ الوقائع اجلزئية ال اية هلـا وكـذلك      ...إىل اجلزئيات اخلاصة املعينة، جائز    
م الوقائع ال حصر هلا، واألصول اجلزئية اليت تقتبس منها املعاين والعلل حمصورة متناهيـة،               أحكا

فال بد إذن من طريق آخر يتوصل به إىل إثبات األحكام اجلزئية،           . واملتناهي ال يفي بغري املتناهي    
إىل وهي التمسك باملصاحل املستندة إىل أوضاع الشرع ومقاصده على حنو كلّي، وإن مل يستند               

                                                
 .460، 418صحممد أبو زهرة، تاريخ املذاهب اإلسالمية، : انظر 1
 ورواه غريه. طأ، كتاب البيوع، باب بيع اخلياررواه مالك يف املو 2
ميينة ساعد بوسعادي، مقاصد الشريعة وأثرهـا يف اجلمـع    : وانظر.16صبن عاشور، مقاصد الشريعة اإلسالمية،      : انظر 3

 .78صم، 2007، 1والترجيح بني النصوص، دار ابن حزم، ط
  .1/40. عياض، ترتيب املدارك 4
 .2/366الشاطيب، االعتصام،  5
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شكّلت املصلحة املرسلة ميدانا رحبا لدى أئمة الفقه يف اعتبار املقاصد           «كما  . 1».أصل جزئي 
وذكر الشاطيب اعتبار أئمة املذاهب للمعاين      . 2»يف عملية االستنباط ودراسة القضايا والنوازل       

وذهب مالك إىل اعتبار ذلك، وبىن األحكـام عليـه علـى            «:وقوهلم باملصاحل املرسلة، فقال   
اإلطالق، وذهب الشافعي ومعظم احلنفية إىل التمسك باملعىن الذي مل يستند إىل أصل صحيح،              

بالقياس املوسع  «وأخذ أئمة املذاهب األربعة     . 3»...لكن بشرط قربه من معاين األصول الثابتة      
أو القياس الكلي، الذي هو إحلاق الواقعة بنظائرها جبامع مقصدي كلي، كمقصد حفظ الدين              

االلتفات إىل  «وأخذ معظمهم باالستحسان وفيه     . 4»ل، أو نفي الضرر والغرر، وغري ذلك      والعق
كما استعملوا أصل العرف يف حتقيـق مقاصـد         . 5»مقصود الشارع، وهو املصلحة والعدل      

الشريعة لتكريس مكارم األخالق وتزكية النفس وإصالح الفرد واتمع، وللتيسري على الناس            
هيل معامالم وإمضاء احتياجام، يتجلـى ذلـك يف العديـد مـن             ورفع احلرج عنهم وتس   

اجتهادام يف جمال املعامالت ضمن أبواب النكاح والبيوع وغريها، كما هو الشأن يف مـسألة               
 .6القسامة والدية على العاقلة والسَلَم والنفقة والكفاءة بني الزوجني ووسائل التعـبري وغريهـا             

 الستنباط األحكام الشرعية، يشتمل على األدلة اإلمجالية،        وهكذا تأسست مرحلة وضع منهج    
والقواعد الكلية والضوابط الشرعية وغري ذلك مما تتطلّبه عملية االجتهاد، الذي روعـي فيـه               

وقد جتلّى . ضبط مسالك العلة، وشروط القياس، وضوابط االستصالح واالستحسان وغري ذلك     
ستجدات اليت طرأت يف عصرهم مما مل يرد فيها نـص  اجتهادهم املقاصدي أكثر يف النوازل وامل    

ضرب املتهم بالسرقة لالستنطاق عند مالك، واملقصد هو محلـه   «: وال إمجاع، ومن أمثلة ذلك    
  .7»على عدم اإلنكار املفضي إىل زجر اجلناة وحفظ املال

                                                
، 320ص، ه1398، 2الزجناين، ختريج الفروع على األصول، حتقيق حممد أديب صاحل، مؤسسة الرسـالة، بـريوت، ط              1

322. 
  .88ص االجتهاد املقاصدي،نور الدين اخلادمي، : انظر 2
  .2/351الشاطيب، االعتصام،  3
 .87ص االجتهاد املقاصدي،نور الدين اخلادمي، : انظر 4
م، 1992، 1د عند اإلمام الشاطيب، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيـع، بـريوت، ط  الريسوين، نظرية املقاص  5
  . 71ص

 . وما بعدها292ص وما بعدها، 93صالبوطي، ضوابط املصلحة يف الشريعة اإلسالمية، : انظر 6
 .90ص االجتهاد املقاصدي،نور الدين اخلادمي،  7
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كراهية صيام ستة أيام من شوال عند مالك، واملقصد هـو درء بدعـة              «ومن ذلك   
فإذا كان القصد من صيام ستة أيـام        ...فقد نظروا إىل مقاصدها   ...  جزءا من رمضان   اعتقادها

 فهو حسن، وإن كـان املقـصد        صلى اهللا عليه وسلم   من شوال االقتداء مبا رغب فيه الرسول        
  .1»تكملة رمضان واعتقاد الوجوب يف ذلك فإنّ األمر يعد غري جائز

محد بن حنبل من نفي املخنث مبقصد      ومن ذلك ما ذكره ابن القيم عن مذهب اإلمام أ         
ومـا  . 2منع الفساد وحفظ العرض، إىل بلد يأمن فيه على عرضه، ويأمن الناس فيه من الفساد              

ذهب إليه اإلمام الشافعي من حكم وجوب القصاص أو الدية أو التعزير يف حق من يتراجع عن              
 إىل مراعاة ملقصد حفـظ      شهادته بعد أن أوجبت القصاص أو احلد يف املشهود عليه، وما ذلك           

احلَجر على املدين وبيع ماله جربا عند مجهور        «ومن ذلك،   . 3األعراض وحفظ الدماء والنفوس   
األئمة، واملقصد هو حفظ حقوق الدائن وزجر املماطلني، وقد رأى أبو حنيفة أن جيـرب علـى      

وهكذا يف الكثري من . 4»هاألداء باملالزمة واحلبس واإلكراه البدين ألنه ظامل، دون أن يحجر علي      
كضمان اخلياط، ومقصده هو عينه مقصد االستصناع، وهو يتمثل يف حفظ احلقـوق    «املسائل  

وكجواز اكتحال املـرأة    ...من الضياع، وعدم تعطيل مصاحل الناس بسبب التلف بدون ضمان         
ري ذلـك   إىل غ . 5»املتوىف عنها زوجها بغرض التداوي من الرمد، واملقصد هو نفي احلرج عنها           

  .من األمثلة الكثرية
   إىل عصر الباجيبعد استقرار املذاهب الفقهيةاالجتهاد املقاصدي : املطلب الرابع

أخذ االجتهاد املقاصدي بعد عصر أئمة املذاهب الفقهية بالتوسع والتطور؛ فقد اتسع            
حكام وتقريرهـا  استعماهلا واعتبارها يف استنباط األحكام الشرعية، واالستدالل ا يف تعليل األ      

وترجيح بعضها على بعض، وقد تواكب ذلك مع كثرة التصانيف وشروح كتب األحاديـث              
واملتون الفقهية، وإرادة إثبات أتباع املذاهب ملذاهبهم بتعليل خمتلف املسائل الفرعية الواردة يف             

                                                
  .3/20ملوافقات، الشاطيب، ا:  وانظر.91ص ،السابقاملرجع  1
  .4/287 ،م1996حتقيق حممد عبد السالم إبراهيم، دار الكتب العلمية، بريوت، دط، ابن القيم، أعالم املوقعني، : انظر 2
  .7/57الشافعي، كتاب األم، : انظر 3
  .91ص االجتهاد املقاصدي،نور الدين اخلادمي، : انظر 4
   .91ص ،نفسهاملرجع : انظر 5
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قاصـد  كتب مذاهبهم، وقد أكّد الشاطيب رجوع الفقهاء بعد عصر أئمة املذاهب إىل إعمال امل            
فيما يستنبطونه من أحكام فرعية انطالقا من أصول مذاهبهم، فذكر يف سـياق حديثـه عـن          

وإىل هذا النوع يرجع االجتهاد املنـسوب إىل  «:االجتهاد القياسي املتعلق باملعاين واملصاحل، قوله    
أصحاب األئمة اتهدين كابن القاسم وأشهب يف مذهب مالك، وأيب يوسف وحممـد بـن               

مذهب أيب حنيفة، واملزين والبويطي يف مذهب الشافعي؛ فإنهم على ما حكى عنهم             احلسن يف   
يأخذون أصول إمامهم وما بىن عليه يف فهم ألفاظ الشريعة، ويفرعـون املـسائل ويـصدرون     
الفتاوى على مقتضى ذلك، وقد قبل الناس أنظارهم وفتاويهم وعملوا على مقتضاها، خالفت              

نما كان كذلك ألنهم فهموا مقاصد الشرع يف وضع األحكـام،           مذهب إمامهم أو وافقته، وإ    
  .1»...ولوال ذلك مل حيل هلم اإلقدام على االجتهاد والفتوى

ومن أمثلة الفقهاء الذين راعوا واعتربوا املقاصد يف اجتهادام ويف فهمهم للنصوص،             
سـبال الثـوب    النهي عن إ   -على سبيل املثال  -الذي علّل   ) ه320ت(نذكر احلكيم الترمذي    

بالكرب واخليالء، فإن حتقق مقصد التواضع وانتفى الكرب واخليالء مع إسبال الثوب مل يتعلّق بـه                
ى عن تـسبيل    : " وأما قوله «:النهي، هذا ما يفهم من اجتهاده املقاصدي الذي جاء فيه قوله          

ي عن جر اإلزار    وعامة األحاديث اليت جاءت يف النه     ... فذاك من أجل الكبر واخليالء     2"اإلزار
 فدلّ هذا أنّ املنهي عنه جر اإلزار إذا كـان      3"من جر اإلزار خيالء   : " إنما هو مع الشرط قال    

ومن أمثلة اعتبارهم للمقاصد ولو كان على خالف مذهبهم، ما حكي عن الفقيـه              . 4»خيالء
: يف نازلة فقـال    6 الذي استفىت الفقيه املالكي البهلول بن راشد       5املالكي عبد الرحيم بن أشرس    

                                                
 .527، 4/526فقات، الشاطيب، املوا 1
  .رواه أمحد يف مسنده، كتاب أول مسند البصريني، باب حديث جابر بن سليم اهلجيمي 2
 .ورواه غريه بلفظ آخر. رواه أمحد يف مسنده، كتاب املكثرين من الصحابة، باب باقي مسند عبد اهللا مب عمر 3
نقال عن كتاب املنهيات    . 90صترجيح بني النصوص،    ميينة ساعد بوسعادي، مقاصد الشريعة وأثرها يف اجلمع وال        : انظر 4

  .20صللترمذي 
عيـاض، ترتيـب   : انظر. هو أبو مسعود عبد الرحيم من أهل تونس كان حافظا، مسع من اإلمام مالك ومن ابن القاسم                 5

  .1/187املدارك، 
ثوري والليث بن سعد وغريهـم،      هو أبو عمر البهلول بن راشد، من أهل القريوان، ثقة جمتهد، مسع من اإلمام مالك وال                6

  .1/187املصدر نفسه، : انظر. قال عنه اإلمام مالك أنه عابد بلده
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إنـه  : مالك يقول: قال لول. رجل طلبه السلطان فأخفيته، وحلفت بالطالق ثالثا ما أخفيته  «
ما عنـدي   : فقال. وأنا قد مسعته يقوله، وإمنا أردت غري هذا       : قال ابن أشرس  . حينث يف زوجته  

فلما كان يف الرابعة    قال فترددت إليه ثالثا ال يقول فيها البهلول إال قوله األول،            . غري ما تسمع  
قال مالك، قال مالك،   : يا ابن أشرس، شر ما أنصفتم الناس، إذا أتوكم يف نوازهلم قلتم           : قال له 

اهللا : ال حنث عليه، فقال ابن أشـرس :  احلسن يقول!فإذا نزلت بكم النوازل طلبتم هلا الرخص   
مبراعاته ملقصد التيسري   فنالحظ هنا أن البهلول قد اجتهد مقاصديا؛ إذ         . 1»أكرب، قلدها احلسن  

وهكذا أمثلة االجتهاد املقاصـدي     . ورفع احلرج عن ابن أشرس أفىت بقول فقيه آخر غري إمامه          
للفقهاء عديدة بعد فترة استقرار املذاهب، كما هو جارٍ أيضا يف عصر الباجي، إذ جند شـيخه                

فأما «:  إىل ذلك، فقال  الشريازي مثال، أشار إىل حكم جواز النظر إىل وجه املرأة مبقصد احلاجة           
. 2»إباحة النظر إىل وجه املرأة، فألن احلاجة تدعو إىل ذلك يف املعامالت والشهادات وغري ذلك    

وأشار إىل مقصد دفع املشقة يف إسقاط الصالة عن احلائض مفرقا مقاصديا بينها وبني قـضاء                
ت تكثر، فلو أوجبنـا  وأما إسقاط الصالة عن احلائض، فإمنا تسقط ألن الصلوا   «: الصوم، فقال 

. 3»عليها القضاء إذا طهرت، أدى إىل املشقة، والصوم يف السنة مرة، فال يشق إجياب قـضائه               
وال شك أن الباجي قد تأثر بشيخه، فنجد كتابه املنتقى شرح موطأ مالـك، يطفـح بتعليـل         

على أهـم   تطبيقيا، وقفنا فيه قسمااألحكام وتوجيه اآلراء توجيها مقاصديا والذي خصصنا له        
ومن أمثلة االجتهاد املقاصدي يف الترجيح بني األحكام،        .اعتبارات الباجي للمقاصد يف اجتهاده    

ما ذكره الغزايل يف مسألة اإلكراه يف كلمة الردة، ويف شرب اخلمر، وأكل مـال الغـري، ويف                  
 قطعنـا   ولذلك«: مسألة التترس وترجيح قتل النفس املسلمة حلماية اإلسالم واملسلمني، فقال         

 ألن  ،بكون اإلكراه مبيحا لكلمة الردة وشرب اخلمر وأكل مال الغري وترك الصوم والـصالة             
 إذ  ...اخلالف يف مسألة الترس الترجيح    فإذا منشأ   ...ر من سفك الدم أشد من هذه األمور       احلذ
 ويف الكف عن قتال الكفار خمالفة ملقصود        ، خمالفة مقصود الشرع حرام    :قول يف مسألة الترس   ن

 ولكن ال نسلم أن هذه      ،فإن قيل ال ننكر أن خمالفة مقصود الشرع حرام        . ، فكان حراما  الشرع
                                                

  . 375، 374صحممد بن حسن شرحبيلي، تطور املذهب املالكي يف الغرب اإلسالمي، : انظر 1
م، 2003، 1 بريوت، طالشريازي، التبصرة يف أصول الفقه، حتقيق حممد حسن حممد حسن إمساعيل، دار الكتب العلمية،         2
 . 250ص

 .250ص نفسه، املرجع 3
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 . ويف هذا استئصال اإلسالم واستعالء الكفر      ،واستعالء اإلسالم مقصود    قلنا قهر الكفار   .خمالفة
 قلنا هذا مقـصود  . ويف هذا خمالفة املقصود،فإن قيل فالكف عن املسلم الذي مل يذنب مقصود 

 واجلزئي حمتقـر باإلضـافة إىل       ، وال بد من الترجيح    ،د اضطررنا إىل خمالفة أحد املقصودين     وق
وكانوا يصرحون تارة بلفظ املقصد واملقاصـد        .1»...فال يعارض بالكلي    وهذا جزئي  ،الكلي

واملقصود، وتارة أخرى يعربون عن ذلك باملعىن والعلّة واحلكمة والغرض والسر وحنو ذلـك،              
ثة يذكرون املقصد مبسماه، فيذكرون جلب املصلحة ودرء املفـسدة ورفـع احلـرج       وتارة ثال 

واملشقة ودفع الضرر والتيسري والتخفيف والرفق والزجر والردع وحتقيق العدل وحفظ الـدماء             
كما تطور تداول املقاصد كمصطلح أصويل، فبـدأ البحـث يف أنـواع    . واألموال وحنو ذلك 

ضرورا يف درك األحكام الشرعية، كما هو عند اجلويين والغزايل          املقاصد وأقسامها ومراتبها و   
  .والعز بن عبد السالم وغريهم

وهكذا أصبح االجتهاد املقاصدي من أهم ما يقوم به اتهد يف فهم النـصوص وآراء               
الفقهاء، ويف استنباط األحكام الشرعية، حىت عد الكثري من العلماء معرفة املقاصد من شـروط          

ومن مل يتفطّن لوقوع املقاصد يف األوامر والنواهي، فليس علـى           «: اد؛ فقد قال اجلويين   االجته
إمنا حتصل درجة   «: ، وهو ما أكّده الشاطيب فيما بعد، حيث قال        2»...بصرية يف وضع الشريعة   

التمكن مـن  : والثاين. فهم مقاصد الشريعة على كماهلا  : أحدمها: االجتهاد ملن اتصف بوصفني   
تـهاد املعرفـة    فاحلاصل أنه إمنا يلزم ىف هذا االج      «: ، وقال 3»...بناء على فهمه فيها   االستنباط  

فاالجتهاد ىف االستنباط من األلفاظ الشرعية يلزم فيه املعرفة مبقاصد ذلك           ...مبقاصد اتهد فيه  
  .4».املناط من الوجه الذى يتعلق به احلكم ال من وجه غريه وهو ظاهر

                                                
  .431، 1/430، الغزايل، املستصفى 1
، م1997، 1 حتقيق صالح بن حممد بن عويضة، دار الكتـب العلميـة، بـريوت، ط     ،، يف أصول الفقه   اجلويين، الربهان  2
1/101.   
 .4/477انظر الشاطيب، املوافقات،  3
  .4/529، املرجع نفسه: انظر 4
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   األحكام الشرعيةمعرفة يف وأمهيته جتهاد املقاصديضوابط اال: املبحث الثالث

ال شك أن التشريع اإلسالمي مل يترك عملية االجتهاد املقاصدي دون قيد أو شـرط،         
بل ضبطها مبا ال خيرج عن منهجه وإطاره العام وأهدافه العليا، حىت يتجه بنسق واحـد حنـو                  

كمـا أن   . ل فيها والسعادة يف الـدارين     حتقيق خالفة اإلنسان هللا تعاىل يف األرض وحتقيق العد        
منهج االجتهاد املقاصدي وفق الضوابط الشرعية، ضمان السـتمرارية الـشريعة اإلسـالمية             
وصالحيتها وخلودها، فبه تتحقق الصحة والصالحية، املشروعية واملنفعية، ومن هنـا تتجلـى             

جد من حوائج ومتطلبات    أمهيته يف استنباط األحكام الشرعية خصوصا فيما ال نص فيه مما يست           
تضمن املبحث كما هو واضح مـن خـالل         وعليه فقد   . وتطلعات الناس واتمعات والدول   

  .يف أمهيته: والثاين. يف ضوابط االجتهاد:  مطلبني؛ األوله،عنوان
  ضوابط االجتهاد املقاصدي: املطلب األول

اصد الـشرعية،   وابط املق من ضوابط االجتهاد وض   إن ضوابط االجتهاد املقاصدي تتض    
 بـني جتميـد    اتهدونريد هنا أن نربز أهم الضوابط اليت تلزم االجتهاد املقاصدي حىت ال يتيه          

، فال تبقى للنص روح مع وجوده، وال رائحة بعد إبعاده، والـضوابط الـشرعية               النص ومتييعه 
،  الـنص  عد عن مبا يبت  اإلفراط يف التأويل     كما مينع اجلمود على حرفية النص     مينع   صمام أمان؛ 

وهي صمام أمان؛ مينع إبعاد الواقع عن النص، كما مينع االنزالق مع متطلبات الواقع وإمالءاته               
  :1ومن هذه الضوابط نذكر. بعيدا عن النص

انسجام االجتهاد املقاصدي مع الغاية الكربى للتشريع، ودخوله ضمن اخلط العام            -1
  .اإلنسان هللا تعاىل يف األرضالذي حيقق العبودية هللا وحده، وحيقق خالفة 

مشولية االجتهاد املقاصدي ملختلف املسائل والوقائع وشؤون احلياة، املستمدة مـن       -2
مشولية اإلسالم، أي ميتلك الطاقة يف التصدي الناجع ألي مسألة، وألي واقـع معـيش، وألي         

  .شأن من شؤون احلياة، مطّرد صاحل لكل زمان ومكان وحال
 املقاصدي للقيم القرآنية والسنية واالنسجام معها يف تقرير أو تغيري           حتقيق االجتهاد  -3
  .واقع ما

                                                
 .162ص إىل 143صمن  االجتهاد املقاصدي،نور الدين اخلادمي، : فصيل أكثر، انظرللت 1
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معقولية املعاين امللحوظة واملعتربة فيه؛ إذ االجتهاد املقاصدي يبحث فيمـا هـو              -4
  .معقول املعىن، فال ينبغي أن تتناقض االستدالالت املقاصدية مع العقل السليم

وكما ذكرنـا يف مبحـث      . ثبوت قطعي الداللة  أن ال يتعارض مع نص قطعي ال       -5
فإنّ املصلحة الـيت  «: قال أبو زهرة. االجتهاد أنّ هذا النوع من النصوص ال جمال لالجتهاد فيه        

تعارض النص هي من قبيل األهواء النفسية واالحنرافات الفكرية، وهـي حتكـيم لألهـواء يف        
وقال البـوطي عـن   . 1».ء واإلاءالنصوص الدينية، وجعلها حاكمة على هذه النصوص بالبقا 

فإذا اتضحت قطعية داللته، اتضح سقوط احتمال املصلحة املظنونـة يف           «: النص قطعي الثبوت  
  2»مقابله حىت وإن كان هلا شاهد من أصل تقاس عليه 

أن ال يتعارض االجتهاد املقاصدي مع جمموع مدلوالت النص ظين الداللة؛ ذلك             -6
تمل العديد من التأويالت، فباالجتهاد املقاصدي يتمكّن الفقيـه مـن           أنّ النص ظين الداللة حي    

ترجيح إحداها مبا يقترب إىل مراد الشارع احلكيم ومقصوده، ومبا يقـوي احتمـال حتقيـق                
املصلحة، لكن ال ينبغي أن يفرط يف االجتهاد املقاصدي حىت خيرج عن جممل تلك التأويالت،               

وكما ذكـر   .  قطعي الداللة، وإن كانت ظنية الداللة وحدانا       فإنّ جمموعها يعد يف اجلملة نصا     
البوطي، أن االجتهاد الذي يعارض مجيع دالالت الظاهر احملتملة هو اجتهاد باطـل يف مقابـل        

، فال ميكن مثال أن نتوهم مقصدا ونصفه بالشرعي يف الداللة على أنّ القرء مثال ال يعين                 3النص
خر ينسجم مع حتقيق مصلحة معينـة، فخـروج االجتـهاد    احليض وال الطهر، بل يعين شيئا آ  

املقاصدي عن مدلويل القرء باحليض والطهر، هو خروج عن االنضباط الشرعي، بينما يكـون              
االجتهاد املقاصدي شرعيا ومنضبطا عندما يستعمل الفقيه املقاصد يف ترجيح أحد مدلويل القرء             

  .عن اآلخر ال خيرج عنهما
هاد املقاصدي مع اإلمجاع، وقد ذكرنا سابقا أن اإلمجاع منه          أن ال يتعارض االجت    -7

وأما اإلمجاع من جهة أنـه قطعـي   «: قال عبد الوهاب خالفما هو قطعي ومنه ما هو ظين،    
إمجاع قطعي الداللة على حكمه، وهو      : أحدمها: الداللة على حكمه أو ظين، فهو نوعان أيضا       

                                                
  . 340صأبو زهرة، أصول الفقه،  1
  .144صالبوطي، ضوابط املصلحة يف الشريعة اإلسالمية،  2
  .146صاملرجع نفسه،  3
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 سبيل إىل احلكم يف واقعته خبالفه، وال جمـال          اإلمجاع الصريح؛ مبعىن أن حكمه مقطوع به ال       
إمجـاع ظـين    : وثانيهما. لالجتهاد يف واقعة بعد انعقاد إمجاع صريح على حكم شرعي فيها          

الداللة على حكمه وهو السكويت مبعىن أن حكمه مظنون ظنا راجحا وال خيرج الواقعـة عـن       
فاإلمجاع القطعـي  . 1»دين ال مجيعهم جماال لالجتهاد ألنه عبارة عن رأي مجاعة من اته كوا

كالنص القطعي، ال ينبغي أن يعارضه اجتهاد مقاصدي، بل ليس هو ضمن جمـال االجتـهاد                
بينما االجتهاد الظين، كاإلمجاع السكويت مثال، فإنه قابل للنظـر واالجتـهاد وحتـري       . أصال

 غريمها، أو قد يعـد      عناملصلحة واملقصد املنوط به مما قد يتحقق يف زمان ومكان، وقد يغيب             
وجمرد االتفاق يف عصر على حكـم ملـصلحة ال          «أبديا ال يتغري بتغري الزمان واملكان واحلال،        

  .2»يكفي يف أبديته، بل ال بد مع هذا االتفاق من اتفاق آخر على أنه دائم ال يتغير
سـب  أن ال يتعارض االجتهاد املقاصدي مع قياس صحيح أُعمل فيه الوصف املنا            -8

فيه منسابة ملغاة شرعا، ذلك أن املناسب ثالثة أقسام          تُعداملعترب شرعا؛ وان ال يعتمد يف قياس        
 الشارع احلكيم كاملناسب املؤثر واملالئم، ومناسب ألغاه وهو املناسـب امللغـى،             عدهمناسب  

لداخلة يف مقاصد   فاالعتبار باملصاحل واملنافع ا   . 3ومناسب مل يعتربه ومل يلغه وهو املناسب املرسل       
  .4الشارع إن مل يكن هلا شاهد باالعتبار أو اإللغاء

عدم تفويت االجتهاد املقاصدي ملصلحة مساوية أو أهم منها، فيقدم مقصد حفظ             -9
الدين على حفظ النفس، وحفظ النفس على حفظ العقل، وحفظ العقل على حفظ النـسل،               

رورية علـى احلاجيـة، واحلاجيـة علـى     وحفظ النسل على حفظ املال، وتقدم الكليات الض 
التحسينية، واملقاصد املتعلقة بعموم الناس على املتعلقة بآحادهم، واملقاصد القطعية على الظنية،            

  واألصلية على التبعية، وهكذا

                                                
  .39صعبد الوهاب خالف، علم أصول الفقه،  1
 .153 ، صقاصدي،االجتهاد املنور الدين اخلادمي، : انظر 2
عبد الكرمي زيدان،   : وانظر. 221،  220صأبو زهرة، أصول الفقه،     :  وانظر .307،  2/306،  الغزايل، املستصفى : انظر 3

 .، وما بعدها208صم، 1997، 7الوجيز يف أصول الفقه، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط
  .342صالبوطي، ضوابط املصلحة يف الشريعة اإلسالمية، : انظر 4
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   األحكام الشرعيةمعرفةأمهية االجتهاد املقاصدي يف : املطلب الثاين
، وهي الكفيلة بتوجيه    السريورة اإلنسانية  مقاصد التشريع هي إطار احلياة، وبوصلة        إن

الرؤية الكونية لإلنسان، حبيث يعرف من أين جاء؟ وملاذا وجد؟ وكيف حيىي ويعيش؟ وإىل أين               
يصري؟ وحنن ندين بدين اإلسالم ونلتزم بتشريعاته، ال جند إشكاال يف تغري الزمـان واملكـان،                

جلزئيات املستجدة اليت النص فيهـا وال  عندما نلحظ املقاصد الشرعية كمنهج يتدخل يف أدىن ا        
إمجاع، وال هلا أصل يقاس عليه، كوا تشكل اإلطار املرجعي الدائم الذي يضمن اسـتمرارية               

دفـاع عـن    (كتاب  يف سياق حديثه عن     قال عبد ايد تركي     . الشريعة وصالحها وخلودها  
مشكلة االجتهاد يف غيبة النص؛ املشكلة احملورية اليت أبرزها بدقة هي    «: لعالل الفاسي ) الشريعة

ميزة عظيمة يف الشريعة اإلسالمية وهي أا ال تعتمد يف شيء من األحكـام       ويذكر املؤلف هنا  
ومثال ذلك أننا يف غيبة نـص جلـي، أو سـابقة            . اليت تقع بامسها على غري الشريعة نفسها        

 مفـاهيم العدالـة أو      موضحة، ال نلجأ مطلقا إىل ضمري امللك، كما يفعل اإلجنليـز، وال إىل            
إننا . اإلنصاف أو القانون الطبيعي، على منط الالتينني اليوم والرومان باألمس واإلغريق الغابرين           

على العكس نبحث عن مقاصد الشريعة، ونرجع إىل السياسة الشرعية للبحث عـن طريـق               
  .1».التفكري والنظر يف األحكام، وعن الوسائل اليت تكفل إحلاق األشباه بالنظائر

 -وأكثر العلوم إطالقا  -ال شك أن الفقه هو أكثر العلوم اإلسالمية         «: وقال الريسوين 
ارتباطا بواقع الناس وحبيام العملية، وهو ألجل ذلك حيتاج إىل مرونة كبرية سواء يف أحكامه،               

 حباجـة إىل   -سواء كانوا مفتني أو قضاة، أو والة، أو غري ذلك         -فالفقهاء  . أو حىت يف قواعده   
إمكانات تشريعية واسعة جدا، حىت يستطيعوا مواكبة احلياة يف تنوعاا، وتطوراا، وتعقيداا             

إذا وقعت الواقعة فأحوج اتهد     «: كما أشار قبل ذلك إمام احلرمني إىل أنه       . 2 »...الالحمدودة
ـ                 و إىل طلب احلكم فيها فينظر أوال يف نصوص الكتاب، فإن وجد مسلكا داال على احلكم فه

املراد وإن أعوزه احندر إىل نصوص األخبار املتواترة، فإن وجده وإال احنط إىل نصوص أخبـار                
فإن عدم املطلوب يف هذه الدرجات مل خيض يف القياس بعد، ولكنه ينظر يف كليـات         ...اآلحاد

                                                
  .516صيد تركي، مناظرات يف أصول الشريعة بني ابن حزم والباجي، عبد ا 1
 .83م، ص1997، 1أمحد الريسوين، نظرية التقريب والتغليب، دار الكلمة، مصر، ط 2
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وقد أشار العز بن عبد السالم       .باالجتهاد املقاصدي وهو ما نعنيه    . 1».الشرع ومصاحلها العامة  
إمجاع وال هـي      يف استنباط أحكام شرعية مما مل يرد فيه نص وال          االجتهاد املقاصدي إىل أمهية   

من تتبع مقاصد الشرع يف جلب املصاحل ودرء املفاسد حصل له من جمموع             «: حمل قياس، قال  
ذلك اعتقاد أو عرفان بأن هذه املصلحة ال جيوز إمهاهلا، وأن هذه املفسدة ال جيوز قرباا، وإن                 

كمـا  . 2».مل يكن فيها إمجاع وال نص وال قياس خاص، فإن فهم نفس الشرع يوجب ذلك              
تعرض الشاطيب إىل أمهية املقاصد يف عملية االجتهاد، بل جعل فهمها شرطا من شروطه، حيث               

بالعربيـة،  العلم  فال يلزم يف ذلك     ...إن تعلق باملعاين من املصاحل واملفاسد     « : عن االجتهاد  قال
إمنـا حتـصل درجـة      «: وقال. 3».مبقاصد الشرع من الشريعة مجلة وتفصيال     العلم  وإمنا يلزم   

التمكن مـن  : والثاين. فهم مقاصد الشريعة على كماهلا  : أحدمها. االجتهاد ملن اتصف بوصفني   
يقتضيه تزايد األحداث والوقـائع وحمدوديـة        وحتدث عما . 4».االستنباط بناء على فهمه فيها    

قـال  ة من ضـرورة االجتـهاد عمومـا واملقاصـدي خـصوصا ف            النصوص الشرعية اجلزئي  
الوقائع يف الوجود ال تنحصر، فال يصح دخوهلا حتت األدلة املنحصرة، ولـذلك             ...«:الشاطيب

احتيج إىل فتح باب االجتهاد من القياس وغريه، فال بد من حدوث وقائع ال تكون منـصوصا                 
لك فإما أن يترك الناس فيها مع أهوائهم،        وعند ذ . على حكمها، وال يوجد لألولني فيها اجتهاد      

أو ينظر فيها بغري اجتهاد شرعي، وهو أيضا اتباع اهلوى، وذلك كله فساد، فال يكون بد مـن         
التوقف ال إىل غاية، وهو معىن تعطيل التكليف لزوما، وهو مؤد إىل تكليف ما ال يطاق فإذًا ال                  

  .5».ضة ال ختتص بزمان دون زمانبد من االجتهاد يف كل زمان، ألن الوقائع املفرو
وتعرض ابن عاشور إىل أمهية املقاصد للمجتهد يف استنباط األحكام، وتقليص دائـرة             

  :االختالف، وترجيح األدلة، من خالل بيانه لسبب كتابتة كتاب املقاصد حيث قال
هذا كتاب قصدت منه إىل إمالء مباحث جليلة من مقاصـد الـشريعة اإلسـالمية       «
ا واالحتجاج إلثباا لتكون نرباسا للمتفقهني يف الدين ومرجعا بينهم عند اخـتالف      والتمثيل هل 

                                                
 .875، 2/874، 2اجلويين، الربهان، حتقيق عبد العظيم الديب، دار األنصار، القاهرة، ط 1
 .2/120 مصاحل األنام، العز بن عبد السالم، قواعد األحكام يف 2
 .4/525 ،الشاطيب، املوافقات 3
 .4/477 ،املرجع نفسه 4
  .4/476، املرجع نفسه 5
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األنظار، وتبدل األعصار، وتوسال إىل إقالل االختالف بني فقهاء األمصار، ودربة ألتبـاعهم             
وقـال  . 1»...على اإلنصاف، يف ترجيح بعض األقوال على بعض عند تطاير شرر اخلـالف            

وأشار عـالل الفاسـي إىل أن أمهيـة         . 2»ة إىل معرفة مقاصد الشريعة    فالفقيه حباج «: صراحة
املقاصد تكمن يف كوا معامل ثابتة وقواعد كلية تشكل بذلك مرجعا صاحلا لكل زمان ومكان               

مقاصـد  «: وحال ينهل منه اتهدون يف استنباطام، وبيام للتشريع اإلسالمي، حيث قـال           
. 3».ء ما يتوقف عليه التشريع والقضاء يف الفقه اإلسـالمي         الشريعة هي املرجع األبدي الستقا    

 أوجه ، فذكر األحكام الشرعيةمعرفةأمهية االجتهاد املقاصدي يف وقد فصل ابن عاشور يف بيان    
تعـارض األدلـة    ، و املدلوالت اللغوية للنـصوص    :4يف مخسة أحناء  احتياج الفقيه إىل املقاصد     

ن وجه احتياج الفقيه للمقاصد يف هـذه    مث بي  .بادات احملضة الع، و النوازل، و القياس، و والترجيح
للجزم بأن اللفظ منقول شرعا مبـا يوافـق املقاصـد           :  فذكر يف النحو األول    ؛األحناء اخلمسة 

التنقيب يف املعارض من    : يف النحو الثاين  ذكر  و .الشرعية، ال مبا خيالفها، سيما عند تعدد املعاين       
نستفيد من  ميكن أن   كون املقصد مناسبا للدليل فيقوى به، و      ،لخالل قوة وضعف املناسب للدلي    

...  أو الفتاوى اليت قد تعارض املقاصـد الـشرعية         اآلراءهذا النحو يف إعادة قراءة الكثري من        
أال ترى أن عمر بن اخلطاب ملا استأذن عليه أبو موسى           « :ذلك فقال لوأعطى ابن عاشور مثاال     

و موسى فبعث عمر وراءه فلما حضر عتب عليه انصرافه فذكر األشعري ثالثا فلم جيبه فرجع أب     
 أنه إذا مل يؤذن للمستأذن بعـد ثـالث   صلى اهللا عليه وسلم   أبو موسى أنه مسع من رسول اهللا        

 فقـال لـه مـشيخة    صلى اهللا عليه وسلمينصرف فطلبه عمر بالبينة على ذلك من رسول اهللا    
فلما شهد بذلك عند عمر اقتنع عمر       .  اخلدري األنصار ال يشهد لك إال أصغرنا وهو أبو سعيد        

ستئذان الوعلم أن كثريا من األنصار يعلم ذلك ألنه كان يف شك قوي أن يكون معارض أصل ا   
&  M  :بأن يقيد بثالث ويرجع بعد الثالث، ألن يف ذلك بيانا لإلمجال الذي يف قول اهللا تعاىل               

*  )  (  '+  L5.       وس فقال له عبد      وبعكس ذلك جنده ملا تردد يف أخذاجلزية من ا 
                                                

 .5صبن عاشور، مقاصد الشريعة اإلسالمية، ا 1
 .15ص  نفسه،املرجع 2
 .55ومكارمها، صاإلسالمية عالل الفاسي، مقاصد الشريعة  3
 .18، 17، 16، 15صبن عاشور، مقاصد الشريعة اإلسالمية، ا 4
 .28: سورة النور، اآلية 5
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قبلـه ومل يطلـب   " سنوا م سنة أهل الكتـاب : " مسعت رسول اهللا يقول: الرمحن بن عوف  
  .1».شهادة على ذلك لضعف شكه يف املعارض خبالف حاله يف قضية استئذان أيب موسى

املقاصـد  القياس يعتمد على العلة، والعلل قد حتتاج إىل معرفة         ف: وأما يف النحو الثالث   
ال جيوز التخريج حينئذ إال ملن هو عـامل         « :قال القرايف . فتتعدى إىل أحكام جديدة    .الشرعية

وقال وهبة الزحيلي جاعال    . 2 »بتفاصيل أحوال األقيسة والعلل ورتب املصاحل وشروط القواعد       
عامـة  أن يدرك مقاصد الشريعة ال    : الثامن«: املقاصد شرطه الثامن واألخري من شروط االجتهاد      

يف استنباط األحكام؛ ألن فهم النصوص وتطبيقها على الوقائع متوقف علـى معرفـة هـذه                
املقاصد، فمن يريد استنباط احلكم الشرعي من دليله جيب أن يعرف أسرار الشريعة ومقاصدها              
العامة يف تشريع األحكام؛ ألن داللة األلفاظ على املعاين قد حتتمل أكثر من وجـه، ويـرجح                 

ا مالحظة قصد الشارع، وقد حتدث أيضا وقائع جديدة ال يعرف حكمها بالنصوص             واحدا منه 
الشرعية، فيلجأ إىل االستحسان أو املصلحة املرسلة أو العرف وحنوها، بواسطة مقاصد الشريعة             

حفظ مصاحل الناس جبلب النفع هلم ودفع الـضرر         : واملراد من هذه املقاصد   . العامة من التشريع  
. 3».االستقراء أن وضع الشرائع إمنا هو ملصاحل العباد يف الدنيا واآلخرة معـا            عنهم؛ ألنه ثبت ب   

هو الكفيل بدوام   : ، فيما ال نص فيه وال إمجاع وال قياس أنه         يف النحو الرابع  ذكر ابن عاشور    و
ويف هذا النحو أثبت مالك رمحه اهللا حجية املصاحل املرسلة، وفيه أيـضا      «،  الشريعة واستمرارها 

مة مبراعاة الكليات الشرعية الضرورية وأحلقوا ا احلاجية والتحسينية ومسـوا اجلميـع             قال األئ 
كما أنكر مالك   ...ويف هذا النحو هرع أهل الرأي إىل إعمال الرأي واالستحسان         ...باملناسب

وليس هلذا عندنا حد حمدود وال      "على القائلني من السلف خبيار الس يف البيع فقال يف املوطأ            
وفسره أصحابه بأنه أراد أن الس ال ينضبط وأنه ينايف مقصد الشريعة مـن              ". عمول به أمر م 

  4».انعقاد العقود

                                                
 .17، 16ص، السابق املرجع  1
 .2/141شهاب الدين القرايف، الفروق، دار إحياء الكتب العربية،  2
 .2/1077وهبة الزحيلي، أصول الفقه اإلسالمي،  3
 .16، 15صبن عاشور، مقاصد الشريعة اإلسالمية، ا 4
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مبقدار ما يتحصل على مقاصد الشريعة مبقدار ما يـتقلص هـذا            : ويف النحو اخلامس  
  .النحو الذي هو مظهر حرية

 أشـار قد  ف،  دياالجتهاد املقاص املعاصرين إىل أمهية     العديد من الباحثني     تعرضكما  
، االطمئنان على اإلميـان   و ،بيان كمال الشريعة اإلسالمية   : 1منها هفوائدإىل  مجال الدين عطية    

 األحاديـث   التوافق بـني  بيان  ، و كني املشكّ  مزاعم رد، و أن يعرف املؤمن مشروعية ما يعمل     و
جلمع بـني   ا، و الترجيحويف   ،فتح الذرائع وسدها  ، و منع التحيل و ،املصاحل الشرعية والصحيحة  

التقريب بني  ، و التوسع والتجديد يف الوسائل   ، و اعتبار املآالت ، و الكليات العامة واألدلة اخلاصة   
   .املذاهب وإزالة اخلالف

وأا منهج فكـر    ،  اعتبارها قبلة اتهدين  : 2ذكر الريسوين أن من فوائد املقاصد     كما  
يف خدمـة  ، و) عليه ما وجـد من عرف ما قصد، هان(وأا تزيل الكلل وتسدد العمل   ،  ونظر
  .التوسع والتجديد يف الوسائل، والدعوة

  :ذكر مسيح عبد الوهاب اجلندي يف كتابه أمهية املقاصد يف الشريعة اإلسالميةو
 املكلف الكثري من األعباء ألا قائمـة علـى          عنن أمهية املقاصد الشرعية ختفف      أ«

ق، ومن ناحية االجتهاد فإن علم املقاصد فتح التيسري ورفع احلرج واملشقة وعدم حتمله ما ال يطي       
الباب أمام اتهدين ليقلل اخلالف بينهم ويستمر االجتهاد دون ما توقف خاصة أمـام كـل                
املستجدات واملستحدثات من النوازل اليت مل تكن فيمن سبق وهذا ما أكد خلود هذه الشريعة               

االستعانة باملقاصـد يف    : اأوهل :ئد كثرية فوامن علم املقاصد    وصالحيتها، وقد استفاد اتهدون     
ـ ثالث .االستعانة باملقاصد يف فهم بعض األحكام الشرعية   : اهثاني .مسائل التعارض والترجيح   : اه

 .أمهية املقاصـد يف توجيـه الفتـوى       : اهرابع .االستعانة باملقاصد يف فهم النصوص وتوجيهها     
 .األحكام الشرعية لتتخذ أساس للقيـاس     احلاجة إىل معرفة املقاصد يف استنباط علل        : اهخامس
 .حتكيم املقاصد يف االعتبار بأقوال الصحابة والسلف مـن الفقهـاء واسـتدالالم            : اهسادس

                                                
 .184 إىل 178ص ،م2001، سنة 1يعة، دار الفكر، دمشق، طمجال الدين عطية، حنو تفعيل مقاصد الشر 1
  .103 إىل 76ص من ،م2003، 1أمحد الريسوين، الفكر املقاصدي قواعده وفوائده، دار اهلادي، ط: نظرا 2
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ـ  .احلاجة إىل العلم باملقاصد يف التعامل مع أخبار اآلحاد     : اهسابع اسـتنباط األحكـام   : اهثامن
  .1».يقاس عليهدليل وال وجد له نظري للوقائع املستجدة مما مل يدل عليه 

 حوار األديان    تبليغ رسالة اإلسالم، ويف     حباجة إىل الفكر املقاصدي يف      اليوم، كما أننا 
 وهـو يبـين أمهيـة    املستصفىوما أحسن ما نبه إليه الغزايل يف كتابه        . احلضارات و والثقافات

ـ  «:االجتهاد املقاصدي يف الوعظ والتبليغ بقوله    تمالة معرفة باعث الشرع ومصلحة احلكـم اس
للقلوب إىل الطمأنينة والقبول بالطبع واملسارعة إىل التصديق، فإن النفوس إىل قبول األحكـام              
املعقولة اجلارية على ذوق املصاحل أميل منها إىل قهر التحكم ومرارة التعبد وملثل هذا الغـرض                

ـ             ى استحب الوعظ وذكر حماسن الشريعة ولطائف معانيها وكون املصلحة مطابقة للنص، وعل
  .2»قدر حذقه يزيدها حسنا وتأكيدا

ت  انزالقـا  الصادر إىل  يتعرض مآل احلكم  دون إدراك ملقاصد الشريعة أو اعتبار هلا،        ف
   املقاصـدي   االجتهادوضرورة   .شارع احلكيم  املكلف عما أراده ال    حترف أن   ا، من شأ  كبرية

حـة إذ بـه تـضمن       ضرورة مل  - وأحكامها  العلم مبقاصد الشريعة اإلسالمية    يتطلّبالذي  -
كما  .مله اإلجيايب مع الشريعة والواقع    وبه يضمن الفقيه تعا   . استمرارية ودميومة الرسالة احملمدية   

 ،وهو يتكلم عن وقوع تصرف الفقهاء على مخسة أحنـاء         " ابن عاشور  "هقالسبق أن ذكرنا ما     
، نظري يف الـشرع   مؤكدا احتياج الفقيه للمقاصد يف النحو الرابع فيما حيدث للناس ما ليس له              

أما يف النحو الرابـع  . فالفقيه حباجة إىل معرفة مقاصد الشريعة يف هذه األحناء كلها   «:حيث قال 
فاحتياجه فيه ظاهر وهو الكفيل بدوام أحكام الشريعة اإلسالمية للعصور واألجيال اليت أتـت              

رمحـه اهللا حجيـة      ويف هذا النحو أثبت مالك       ،بعد عصر الشارع واليت تأيت إىل انقضاء الدنيا       
لذلك ال ميكن للفقيه الوقوف عند احلرفية النصية واجلمود عند النصوص   .3»...،املصاحل املرسلة 

حىت جيعل منـها كليـات      وروحها،   بل الضرورة ملحة ملعرفة الفقيه ملقاصد الشريعة         ،اجلزئية
فالفقيـه   .املكاندور معها حيثما دارت مع تغري الزمان و   وت  تدرك ا األحكام،   شرعية تشريعية 

                                                
ـ              1 واستنباط احلكـم، دار اإلميـان،     صمسيح عبد الوهاب اجلندي، أمهية املقاصد يف الشريعة اإلسالمية وآثارها يف فهم الن

 .109، 108م، ص2003ط  ندرية،اسك
  .2/369الغزايل، املستصفى،  2
 .15صبن عاشور، مقاصد الشريعة اإلسالمية، ا 3
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الذي يبين اجتهاده على املقاصد الشرعية الكلية سواء كانت ضرورية كالكليات اخلمـس، أو              
 حاجية، أو حتسينية، سوف لن يتيه ولن حيتار، بل ستشكل له هذه املقاصـد بوصـلة هدايـة               

وهـذا مـا    . ومنهجا منضبطا وإطارا موجها حنو حتقيق مراد الشارع فيما يستنبطه من أحكام           
تكاليف الشريعة ترجع إىل حفظ مقاصدها يف اخللـق،         «: تضمنه قول الشاطيب الذي جاء فيه     
أن تكـون حاجيـة،     : والثاين. أن تكون ضرورية  : أحدها: وهذه املقاصد ال تعدو ثالثة أقسام     

فمعناها أا ال بد منها يف قيـام مـصاحل الـدين            : فأما الضرورية  .أن تكون حتسينية  : والثالث
. يث إذا فقدت مل جتر مصاحل الدنيا على استقامة، بل على فساد وارج وفوت حياة              والدنيا، حب 

فأصول العبـادات راجعـة إىل      ...ويف األخرى فوت النجاة والنعيم، والرجوع باخلسران املبني       
حفظ الدين من جانب الوجود؛ كاإلميان، والنطق بالشهادتني، والصالة، والزكاة، والـصيام،            

والعادات راجعة إىل حفظ النفس والعقل من جانب الوجـود أيـضا؛        . ذلكواحلج، وما أشبه    
واملعـامالت  . كتناول املأكوالت، واملشروبات، وامللبوسات، واملسكونات، وما أشبه ذلـك        

راجعة إىل حفظ النسل واملال من جانب الوجود، وإىل حفظ النفس والعقل أيضا، لكن بواسطة         
ترجع إىل حفظ اجلميع من      - باملعروف والنهي عن املنكر    وجيمعها األمر -واجلنايات  . العادات

واملعامالت ما كان راجعا إىل مصلحة اإلنـسان        . والعبادات والعادات قد مثّلت    .جانب العدم 
. مع غريه، كانتقال األمالك بعوض أو بغري عوض، بالعقد على الرقاب أو املنافع أو األبـضاع               

إلبطال فشرع فيها ما يدرأ ذلك اإلبطال ويتالىف تلك         واجلنايات ما كان عائدا على ما تقدم با       
للنسل، والقطـع    -للعقل، وتضمني قيم األموال   -املصاحل؛ كالقصاص والديات للنفس، واحلد      

  .1».للمال، وما أشبه ذلك-والتضمني 
ومن . فقد أعطى الشاطيب أمثلة عديدة للمقاصد اليت تراعى يف استنباط احلكم الشرعي         

، ما توصـل إليـه       األحكام الشرعية  معرفة أمهية االجتهاد املقاصدي يف      ردها يف األمثلة اليت نو  
الباجي من وجوب الزكاة يف التني، رغم قول اإلمام مالك بعدم الزكاة يف الفواكـه؛ فنظـر                 
الباجي إىل املقصد من عدم الزكاة يف الفواكه، فذكر أنه لكوا مما ال يقتات، لكنه حتقق من أن            

دهم مما يقتات، فاستنبط حكم تعلق الزكاة به، فقال بعد أن أورد قول اإلمام مالك               التني يف بل  
 مـن  شيء يف زكاة ال أنه ذكره فيما املدينة أهل عند اختالف ال إنه قال كما وهذا « :يف املسألة

                                                
 .326، 325، 2/324الشاطيب، املوافقات،  1
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 يكـن  مل ألنه مجلتها إىل التني اهللا، رمحه مالك، وأضاف يسمه، مل وما ذلك من ذكر مما الفواكه

 عنـدنا  فإنه التني، فأما...القوت معىن على ال التفكه معىن على عندهم يستعمل كان وإمنا ده،ببل

 ال أنه :أحدمها ن،القوال ذلك يف أصله وحيتمل. فيه زكاة ال مبا مالك أحلقه وقد قوت، باألندلس
 به يتعلق فلم ا، يقتات التني يكن ومل باملدينة، يقتات كان فيما شرعت إمنا الزكاة ألن؛ فيه زكاة

 بالتني متعلق الزكاة حكم أن :والثاين، ا مقتاتني كانا ملا والتمر بالزبيب تعلق وإن الزكاة، حكم

 أحلق: مالك عن وعلي نافع ابن قال باملدينة، مقتاتا التني يكن مل وإن والتمر، الزبيب على قياسا

 باليمن والذرة الرب من أكثر بالعراق األرز فكان احلبوب، من ذلك أشبه ما والشعري باحلنطة العلماء

 : "الحظ أن الباجي قد صرح حبصر علة تشريع الزكاة يف الثمار باالقتيات حني قال              .1»أكثر
، لذلك خالف رأي اإلمام مالـك يف زكـاة    "باملدينة يقتات كان فيما شرعت إمنا الزكاة ألن

هو عندهم للتفكّه، فيكون رأي اإلمـام       التني، مربرا ذلك بعدم اقتيات أهل املدينة للتني، وإمنا          
مالك يف عدم تعلق الزكاة بالتني صائبا ذا االعتبار، لكن الباجي قرر تعلق الزكاة بالتني لعلّـة             
االقتيات يف بالد األندلس، وذا يتبين أنه أناط وجوب الزكاة يف الثمار مبقـصد االقتيـات؛                

  .  هو االقتيات، تعلق به حكم الزكاة وإن كان فاكهةفمادام املقصد من االنتفاع بالتني يف بالده
ومن أمثلة االجتهاد املقاصدي يف ترتيب األولويات، ما ذهب إليه القرضاوي من عدم             
لزوم إخراج صدقة الفطر من جنس األطعمة؛ فاألوىل رمبا يف بعض البيئات مثال أن تخرج نقدا،    

ال أرى مربرا للتشديد يف ضرورة إخـراج        «: قال القرضاوي . حتقيقا ملقصدها وهو إغناء الفقري    
فليست هي مقصودة لذاا، إنما املقصود      ...صدقة الفطر من األطعمة يف كل البيئات يف عصرنا        

كما أعمل االجتهاد املقاصـدي يف      . 2».إغناء الفقري يف هذا اليوم األغر عن السؤال والطواف        
راعاة ملقصد التيسري ورفع احلـرج، وعـدم        جتويز رمي اجلمار يوم العيد يف احلج بعد الزوال م         

وال أرى معىن للتشديد يف رمي اجلمار يف احلج قبل الزوال، وإن            « :اإلخالل مبقصد الذكر، قال   
فليس يف الشرع ما يدل علـى أنّ        ...وموت املئات حتت األقدام    ترتب على ذلك شدة الزحام    

  3».ب هو التيسري ورفع احلرجهذا أمر مقصود لذاته، بل املقصود هو ذكر اهللا، واملطلو

                                                
 . 272، 3/271 ،املنتقى ،الباجي 1
 .39صم، 1999، 1يوسف القرضاوي، يف فقه األولويات، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط 2
 .39ص املرجع نفسه، 3
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وعموما ومما سبق ميكننا القول أنه ال ميكن تصورنا الجتهاد فقهـي دون اعتبـار أو                
مراعاة للمقاصد الشرعية؛ لما لالجتهاد املقاصدي من أمهية بالغة سبق ذكرها، والـيت ميكـن               

  :مجعها يف النقاط التالية
  الكونية لإلنسان املقاصدي كفيل بتوجيه الرؤية أن االجتهاد -1
 هو اإلطار املرجعي الدائم الذي يضمن صالحية الـشريعة          أنّ االجتهاد املقاصدي   -2

  .اإلسالمية واستمرارها وخلودها
، دون استيعابه للمقاصد    إىل الشرع ال ميكن أن نتصور جمتهدا ينسب اجتهاده        أنه   -3

ة للنص، ويف معاجلة تعارض األدلة، فهو حباجة إليها، يف املدلوالت اللغوي . الشرعية فهما وتطبيقا  
  .ويف القياس، ويف النوازل واملستجدات

 دون اعتبار للمقاصد     وشرعيا ال ميكن للمجتهد أن يتفاعل مع الواقع تفاعال إجيابيا         -4
  .الشرعية

أنّ االجتهاد املقاصدي كفيل بترتيب األولويات يف تطبيق وتـرجيح األحكـام              -5
  .الفقهية

قاصدي هو بوصلة أي مشروع يعمل على بناء الفـرد واتمـع             امل أنّ االجتهاد  -6
وبه يتوجه أصحاب املشروع اإلسالمي توجيهـا       . واحلضارة، ويوجه حنو سعادة الدنيا واآلخرة     

  . مؤصال مرتبا خمططا هادفا
  .  املقاصدي يبين العقل املسلم بناء غائيا تعليليا حتليليا استدالليا تقوميياأنّ االجتهاد -7
  املقاصدي هو الوسيلة الناجعة يف حوار خمتلف املـذاهب واألديـان           نّ االجتهاد أ -8

  .الثقافات واحلضاراتو
االستفادة من الفكر املقاصدي يف نظرتنا الشرعية إىل خمتلف الوسائل، خـصوصا             -9

التكنولوجية احلديثة، اليت تذلل عقبات احلاجة والتخلف، يف شىت ااالت العلمية، والـصحية،            
  ...جتماعية، واالقتصادية،واال
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  خامتة الباب األول

االجتهاد املقاصدي وال يزال ديدن الفقهاء والعلمـاء يف التعامـل مـع              لقد رأينا كيف كان   
األحكام الشرعية فهما واستنباطا وترجيحا وتطبيقا، لضرورته وأمهيته يف حتقيـق اسـتمرارية             

تفعيلها يف إدارة خمتلف شؤون احلياة وفق       أحكام الشريعة اإلسالمية وصالحيتها وخلودها، ويف       
ومن خـالل   . ويف صياغة فقه احلضارة اإلنسانية وفق مراد الشارع احلكيم        . الضوابط الشرعية 

 المتالك القدرة على استنباط األحكـام  الوسعاستفراغ الفقيه   :تعريفنا لالجتهاد املقاصدي بأنه   
 والعلل واملصاحل واحلكم واألهداف والغايـات      الشرعية العملية عن طريق اعتبار ومراعاة املعاين      

 يف تطوير حركة االجتهاد املقاصـدي يف        أسهمن  مم وجدنا أن الباجي كان      .الشرعية الواضحة 
اهتم باملقاصد الشرعية كاسم ومسمى، من خالل تـصانيفه         ممن  القرن اخلامس اهلجري، فكان     

 العلماء الذين أثروا علم املقاصد      واحدا دهع هميكنلذلك  العديدة، سيما الفقهية واألصولية منها،      
كما رأينا تطور حركة االجتهاد     . يف القرن اخلامس اهلجري إىل جانب اجلويين والغزايل وغريمها        

 إىل عصر الباجي، فوجدنا االجتـهاد املقاصـدي   رضي اهللا عنهماملقاصدي منذ عهد الصحابة  
مل يكونوا يف تلـك الفتـرة   للنصوص، ولو حاضرا عند الصحابة والتابعني يف فتاواهم وفهمهم        

لكـن   الحقـا،   نييسمون طرق اجتهادهم باملصطلحات اليت عرفت عند الفقهاء واألصـولي         
إدارم ضائهم ويف   قيف  فتاواهم و يف  االجتهاد املقاصدي كان حاضرا كمنهج متبع يف فهمهم و        

 تنبيههم علـى احلكـم      ، ويف تعليالم للنصوص واألحكام، ويف     أقيستهميف  لشؤون الدولة؛ و  
املفهومة من األحكام، ويف مراعام جللب املصاحل ودرء املفاسد، وكل ذلك آيل إىل اعتبارهم              
للمقاصد الشرعية اليت كانت تعرف عندهم بعلل الشريعة وأسرار الشريعة، ومعاين األحكـام،             

ب والـسنة،   املعتمدة يف اجتهادهم هي الكتـا هموكانت مصادر ،وحكمة التشريع وحنو ذلك   
ويف فترة أئمة املذاهب    . بعضعن   وأخذ بعضهم    والقياس أو الرأي، واإلمجاع ومراعاة املصلحة     

 يف احلديث وبوبت املسائل الفقهية وظهـر   وظهرت التواليف   املقاصدي  توسع االجتهاد  الفقهية
 برزت معاملها يف ظهور جمتهـدين مـستقلني       التقعيد يف األصول، وتكونت املذاهب الفقهية، و      

ع غريه ومنها ما يتميز ا      بإطالق، لكل منهم أصوله وضوابطه اليت منها ما يشترك اتهد فيها م           
 حركة  وظهرت االصطالحات الفقهية، ونشطت    املسائل،   وفُرعتالفتوى   اتسعت    كما عنهم،

فكان االجتهاد املقاصدي أكثر بروزا وأوسـع  ، التصنيف والتأليف يف احلديث والفقه واألصول  
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عماال خصوصا فيما ال نص فيه، يتجلّى ذلك يف خمتلف استعماالم للقياس واالستحـسان              است
مث سرت بعد ذلك روح التقليد، فانكب العلماء على كتب أئمة           . ومراعاة املصلحة وحنو ذلك   

إال أن ذلك مل    . مذاهبهم يتدارسوا ويشرحوا وخيتصروا ويستخلصون منها طرق االستنباط       
األصول على مذاهبهم، مستندين يف   يف الفقه و   ا فقهاء جمتهدين أعالم، أبدعوا تأليفً     مينع من بروز  

إىل اجتهادام املقاصدية يف الكثري من الفروع الفقهية، فكان هلم الفضل يف تطـوير حركـة                
بدًءا باحلكيم الترمذي، إىل الشريازي إىل اجلـويين   االجتهاد املقاصدي والتأسيس لعلم املقاصد،      

حبثنا أبو الوليد الباجي الذي جتلى اجتهاده املقاصـدي         موضوع  ومن بينهم صاحب    يل،  والغزا
وذلك  ـ  والذي استفاد دون شك من منهج شيوخه بالعراق ـ  فيما صنفه يف الفقه واألصول

  .ما ميكن إبرازه فيما يأيت من مباحث



 

 

 
 
 
 
 
 

  الباب الثاين

  االجتهاد املقاصدي عند اإلمام أيب الوليد الباجي
  

  ويتضمن ثالثة فصول؛

  .ثبوت االجتهاد املقاصدي يف الفكر األصويل لإلمام الباجييف : األول

  .هاد املقاصدي عند اإلمام الباجيادر وضوابط االجتـيف مص: والثاين

  يف منهج اإلمام الباجي يف سلوكه طريق االجتهاد املقاصدي: والثالث
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   أيب الوليد الباجي عند اإلماماالجتهاد املقاصدي: الثاين الباب

  
لباجي من خالل اعتباره هلا يف خمتلف املـسائل         عند ا تتضح معامل االجتهاد املقاصدي     

ليالته وترجيحاته  الفقهية واألصولية؛ يف استدالالته وإثباتاته آلرائه وردوده على خمالفيه، ويف تع          
مصرحا . اظ والنصوص ، ويف شروحه وتأويالته ملختلف األلف      واآلراء واألخبار  األحكامملختلف  

تارة بألفاظ املقاصد، ومعبرا عنها تارة أخرى بالعلة وباملعىن وبالوجه وحنو ذلك، ومـستخدما              
مشريا إىل بعض القضايا اليت ختدم املقاصد كنظرية، كإشارته إىل املقاصـد           . ثالثةملضامينها تارة   

 كمـا كـان     .بعية، وغري ذلـك   الكلية والترتيب فيما بينها، وإشارته إىل املقاصد األصلية والت        
 منـضبطا    يف كـل ذلـك      وكـان  . املقاصدي هللقواعد الفقهية واألصولية حضور يف اجتهاد     

. بالضوابط الشرعية، ومستندا إىل األصول فيما سلكه من منهج قومي يف استدالالته املقاصـدية             
جتـهاد  يف ثبـوت اال :  من هذا البـاب؛ األول ثالثة فصول يف سنحاول إبرازها  ممذلك وغريه 

مصادر وضوابط االجتهاد املقاصـدي     يف  : والثاين. املقاصدي يف الفكر األصويل لإلمام الباجي     
  .يف منهج اإلمام الباجي يف سلوكه طريق االجتهاد املقاصدي: والثالث. عند اإلمام الباجي
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  ثبوت االجتهاد املقاصدي يف الفكر األصويل لإلمام الباجي: الفصل األول

ب الباجي خصوصا الفقهية منها، جيده يتناول املسائل بالنظر إىل معاين           املتفحص يف كت  
كأيب إسحاق الشريازي    اآلثار ومقاصد األحكام، وال شك أنه قد تأثر مبنهج شيوخه يف العراق           

كان «: والدماغاين، والسمناين، وهذا ما أشار إليه القاضي عياض يف ترمجته للباجي، حني قال            
متكلّما أصوليا فـصيحا شـاعرا      ...ه اهللا، فقيها نظّارا حمققا راوية حمدثا      أبو الوليد الباجي رمح   

له يف هذه األنواع تصانيف مشهورة جليلة، ولكن أبلغ        . مطبوعا، حسن التأليف، متقن املعارف    
ما كان يف الفقه وإتقانه، على طريق النظّار من البغداديني وحذّاق القرويني والقيـام بـاملعىن                

 اعتبار الباجي للمقاصد يف اجتهاده من خـالل         تبوث وسنربز يف هذا الفصل،      .1»...والتأويل
املسائل الفقهية واألصولية اليت تعرض هلا يف خمتلف كتبه، بالتصريح ا أو مبضامينها وبـالتلميح   
إليها وبالتعبري عنها بالعلّة والغرض واإلرادة والوجه واملعىن، وبإشارته إىل بعض املقاصد الكليـة     

رورية واألصلية والتبعية، وبتوجيهه ملختلف اآلراء واألقوال توجيها مقاصـديا، وترجيحـه      الض
كما سنشري يف هذا الفصل إىل بعض من تأثر م الباجي يف اجتهاده املقاصدي، وبعـض     . بينها

فتضمن الفـصل لـذلك ثالثـة       . من أثّر فيهم بدوره يف سلوكهم طريق االجتهاد املقاصدي        
 االعتبار بالعلة واملعىن وحنومها وبالقواعد الفقهية واألصـولية يف االجتـهاد        يف: مباحث؛ األول 

.  التوجيه املقاصدي ملختلف اآلراء الفقهيـة والتـرجيح بينـها          يف: والثاين. املقاصدي للباجي 
 يف سـلوكه طريـق االجتـهاد         وتأثريه على من حلقه     مدى تأثر الباجي مبن سبقه     يف: والثالث

  .املقاصدي

االعتبار بالعلة واملعىن وحنومها وبالقواعد الفقهية واألصولية يف االجتهاد : ألولاملبحث ا
  .املقاصدي للباجي

ونبين فيه استخدامات الباجي للفظ املقاصد، وملضامينها، وتعبريه عنها بالعلة واملعـىن            
ـ                ين وحنومها، يف تعليالته لألحكام وتقريره هلا ويف استدالالته وتوجيهاتـه لـآلراء، كـم نب

فيكـون  . استخداماته لبعض القواعد الفقهية واألصولية فيما ذهب إليه من اجتهاد مقاصـدي           

                                                
 .2/348عياض، ترتيب املدارك،  1
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 يف: والثاين.  التصريح باملقاصد يف تعليله وتقريره لألحكام      يف: املبحث يف أربعة مطالب؛ األول    
. املقاصدي هجتهادا باملعىن يف    اعتباره يف: والثالث.  املقاصدي هجتهادا بالعلّة وحنوها يف     اعتباره
  . املقاصديهجتهادالقواعد الفقهية واألصولية يف ل استخدامه يف: والرابع

  ألحكامه ل وتقريرهصد يف تعليلاالتصريح باملق: املطلب األول
لقد استخدم الباجي املقاصد يف العديد من املسائل الفقهية اليت تطرق إليها بالـشرح              

ملقصد وحنوه بامسه، وتارة يذكر املقصد مبـسماه        والتعليل واالستنباط، فنجده تارة يذكر لفظ ا      
وموضوعه؛ كالتيسري ورفع املشقة ورفع احلرج ودفع الضرر وحنو ذلك، وتارة أخرى يتعـرض           

ونبين . إىل ذكر املقاصد الضرورية الكلية؛ كحفظ النفس، وحفظ النسل، وحفظ املال وحنوها           
 من خالل تصرحيه باملقاصد كألفـاظ،       يف هذا املطلب معامل ثبوت االجتهاد املقاصدي للباجي       

يف تصرحيه بلفظ املقـصد  : ومضامني، وكليات ضرورية، فيكون املطلب يف ثالثة فروع؛ األول     
  .يف تصرحيه باملقاصد الكلية الضرورية: والثالث. يف تصرحيه مبضامني املقاصد: والثاين. وحنوه

  تصريح الباجي بلفظ املقصد وحنوه: الفرع األول
لباجي بذكر املقاصد يف شرحه وتعليله للعديد من املسائل الفقهية خصوصا           لقد صرح ا  

  :يف كتابه املنتقى، واألمثلة يف ذلك كثرية، نذكر منها
 بسورة التني والزيتون يف صـالة العـشاء         صلى اهللا عليه وسلم   قراءة النيب   ل هتأويل -1

قصد عند الـصالة بالنـاس،       ذا امل  بالعمل ستند الباجي إىل ذلك يف قوله     ا و مبقصد التخفيف، 
 ذه السورة يف صالة     صلى اهللا عليه وسلم   وقراءة النيب   « :ذلك ما يوضحه قوله   مراعاة حلاهلم،   

ولإلمام أن يقصد   ...العشاء، وهي صالة العتمة، حيتمل أن يكون فعل ذلك ألنه قصد التخفيف           
متـام واإلكمـال وعـرف    من السور ما يليق باجلماعة يف تلك الصالة، فإن مل يكن ما مينع اإل 

  .1»أحوال من معه، فاإلمتام أفضل، والتخفيف جائز، واهللا أعلم 
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 يف  1 للباس اخلميـصة املعلّمـة     صلى اهللا عليه وسلم   ط الباجي من ترك النيب      ااستنب -2
الصالة، حكما عاما يف كراهية االشتغال عن الصالة بالنظر إىل غريها، مـستندا إىل مقـصد                

وهذا يدل على كراهية االشتغال     ...«:  قال  حيث .الصالة واإلقبال عليها  اخلشوع والتفرغ إىل    
  .2»...والقصد إىل التفرغ هلا، واإلقبال عليها...الة بالنظر إىل غريهاعن الص

 يف بيت مليكة جدة أنس بن مالك        صلى اهللا عليه وسلم    لصالة النيب    تأويل الباجي  -3
رغم أن اإلمام مالك أورد احلديث       صالة الضحى،    ، بأا صالة نافلة وليست    3اليت دعته لطعام  

 مقصود الـنيب    صراحة بأنّ  -من بني ما علّل   - علّل الباجي ذلك     قديف باب سبحة الضحى، و    
 :، قـال البـاجي     من صالة النافلة ببيت مليكة إمنا كان لتعليمهم الصالة         صلى اهللا عليه وسلم   

 األغلب أا نافلة؛ ألن الفرائض إمنا       فصلى لنا ركعتني مث انصرف، يقتضي يف      :  وقوله )فصل(«
وقد أدخل  . كان يصليها يف مسجده، وليس يف احلديث ما يدل على أا كانت صالة الضحى             

مالك هذا احلديث يف باب سبحة الضحى، وقد تقدم من حديث أنس أنه مل يـر رسـول اهللا                   
أن يصلي يف بيتـه      يصلي الضحى إال مرة يف دار رجل من األنصار سأله            صلى اهللا عليه وسلم   

أن يكون مالك قد بلغـه أن       : ليتخذ مكانه مصلى، ولكنه يتخرج ذلك على وجهني، أحدمها        
صالته يف دار مليكة كانت ضحى، وأنه ملا اعتقد فيها أن املقصود منها التعليم دون الوقـت مل          

صـالة  والوجه الثاين أن يكون مالك مل يبلغه ذلك، ولكنه ملا كانـت   . يعتقدها صالة الضحى  
فكان من بني ما    . 4».الضحى عنده نافلة حمضة، ناب ذكر هذه النافلة عن ذكرها وقام مقامها           

احتمله الباجي يف تربير عدم اعتقاد اإلمام مالك بأا صالة الضحى رغم إدراجه احلـديث يف                
  .باب سبحة الضحى، هو اعتباره ملقصد التعليم من الصالة

                                                
واخلميصة كساء أسود مربع    . كساء صوف رقيق يكون له يف األغلب علم، وكانت من لباس أشراف العرب            : اخلَميصةً 1

 احمليط، قدم له    الفريوزآبادي، القاموس : وانظر. 2/97،  السابقاملصدر  : انظر. له علمان، وهو الثوب املخطط من الصوف      
م، مـادة مخـص،   2004،سـنة  1وعلق عليه، أبو الوفا نصر اهلوريين املصري الشافعي، دار الكتب العلمية، بـريوت، ط     

  . 640ص
  .2/98الباجي، املنتقى،  2
 .احلديث رواه مالك يف املوطأ مرفوعا عن أنس بن مالك، كتاب الصالة، باب جامع سبحة الضحى، كما رواه غريه 3
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بصريح اللفظ   - الكافور يف تغسيل امليت وحتنيطه     يف تعليله استعمال  -ذكر الباجي    -4
رضـي اهللا  أن تطييب الريح هو املقصود من التحنيط، أثناء حتدثه عن وصية أمساء بنت أيب بكر      

واألصل يف ذلك أن امليت حيتاج      «:  بتحنيطها وتطييب ثياا مما يتبخر به إذا ماتت، قال         عنهما
كرامه وصيانته لئال تظهر منـه ريـح مكروهـة،    إىل تطييب رحيه وريح كفنه، فإن ذلك من إ       

مث : وقوهلـا . ولذلك شرع يف غسله الكافور ليطيب رحيه ولتخفى ريح كريهـة إن كانـت             
احلنوط ما جيعل يف جسد امليت وكفنه من الطيب واملسك والعنرب والكافور وكل ما              : حنطوين

  .1».دون التجمل باللونالغرض منه رحيه دون لونه ألن املقصود منه ما ذكرنا من الرائحة 
مبقصد اإلعالن للنكاح يف إثبات حكم وجوب إجابة دعوة وليمـة         تعليله صراحة  -5

وروى ابن املواز عن مالك أنـه       ... «: النكاح دون الوجوب يف غريها من الوالئم، حيث قال        
. نعةالوليمة اليت جيب أن تؤتى وليمة النكاح وما مسعت أنه جيب أن تؤتى غريها من األص               : قال

إجابة وليمة العـرس  : وقال الشافعي. وأرى أن جتاب الدعوة إال من عذر، وذا قال أبو حنيفة  
واجبة، وال أرخص يف ترك غريها من الدعوات اليت ال يقع عليها اسـم وليمـة كـاإلمالك،                  

. ووجه وجوا، األمر بذلك، واألمر يقتـضي الوجـوب  ...والنفاس، واخلتان، وحادث سرور   
عىن أن حكمها حكم الشهادة ألن املقصود ا اإلعالن للنكاح واإلثبات حلكمـه،         ومن جهة امل  

  .2».هذا املشهور من مذهب مالك وأصحابه
بأنّ طلب الولد من مقاصد النكاح، وهو ما يـدخل           -يف كتابه املنهاج  -تصرحيه   -6

ا خيلو منه   ألنّ الولد مقصود يف النكاح، وقلّم     ...«: يف مقصد حفظ النسل، قال الباجي صراحة      
   3»... بالنكاح لطلب الولدصلى اهللا عليه وسلمنكاح، وهلذا أمر النيب 

مبقصد حفظ النسب، أثناء تعرضه إىل مسألة موضع عـدة           تعليل الباجي صراحة   -7
وهو ...«: املطلقة؛ إذ ذكر أن سكناها حيث كانت مع زوجها، هو موضع عدا، حيث قال              

                                                
 .2/467، املصدر السابق 1
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 فـإن   ،وإن كانت حقا من حقوق الزوجيـة       ، السكىن  وذلك أن  ،موضع سكناها مع زوجها   
  .1». فليس للزوجة إسقاطه، فيغلظ لذلك، وحلق اهللا به تعلق،املقصود منه حفظ النسب

تصرحيه يف حترمي التفاضل أن املقصد هو جتنب الربا، يف سياق حديثه عن اختالف               -8
أصحابه القائلني بعلة االقتيات    الفقهاء يف حتديد علّة حترمي التفاضل، إذ استدل على صحة رأي            

 صلى اهللا عليه وسـلم    والدليل لنا على صحة ما ذهبنا إليه أن النيب          «: مبقصد جتنب الربا، فقال   
 أنـه   : أحدمها ،لنا فيه دليالن  ف ،نص على التماثل يف األربع املسميات على ما تقدم يف احلديث          

 علمنا أنه قصد إىل ذكـر   ،اء واجلنس  ملا نص على أربعة أشياء خمتلفة األمس       صلى اهللا عليه وسلم   
م األربع املسميات اليت نـص  فإن اجلنس ال خيرج عن حك  ...أنواع اجلنس الذي جيري فيه الربا     

ذكر هذه األربع املسميات إىل التنبيه على علـة   وهو أنه ال خالف أنه قصد    ،ووجه ثان . عليها
  .2».ضي أن العلة أخص صفة توجد فيها وهذا يقت، فأتى بألفاظ خمتلفة اجلنس واملعىن،الربا فيها

أن املنفعة املقصودة    -عند تعرضه إىل مسألة الدية يف قطع اللسان       -ذكره صراحة    -9
من اللسان هي الكالم، وبذلك علّل قول اإلمام مالك بثبوت الدية يف قطع بعضه مبقدار ما مينع                 

 ففيه بقدر مـا منـع مـن    ، إن قطع منه ما منع بعض الكالم     :وقال مالك «: من الكالم، فقال  
  .3»... أن املنفعة املقصودة من اللسان الكالم، ووجه ذلك.كالمه

إىل القول باملقاصد تصرحيا بامسهـا، ممـا       وغريها من األمثلة اليت تعرض فيها صراحة      
  .يثبت اعتباره للمقاصد يف العديد من تأويالته وتفسرياته وتعليالته لألحكام

  مبضامني املقاصدجي تصريح البا: الثاينالفرع 
 صرح يف الكـثري مـن        كان الباجي معتربا للمقاصد يف العديد من اجتهاداته؛ إذ         لقد

 املواطن مبضامني املقاصد ومسمياا يف اجتهاده املقاصدي؛ كتصرحيه مبقصد الرفـق ومقـصد            
التخفيف، ومقصد دفع الضرر ورفع املشقة واحلرج، ومقصد العدل، ومقصد الردع، ومقـصد   

، نـذكر مـن      اليت عاجل ا املسائل الفرعية     املصلحة ودرء املفسدة، وغريها من املقاصد     جلب  
   :ذلك
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  تصرحيه مبقصد الرفق -1
ومن ذلك تعليل الباجي مبقصد الرفق، جواز جلوس املصلي املستمع خلطبـة اجلمعـة            

: يب، فقـال  حمتبئا أو مادا رجليه، رفقا حباله، ومعونة له على اإلنصات والتمعن يف كالم اخلط             
ال : وألصحابنا يف صفة اجللوس مسائل نذكرها، فأوهلا االحتباء، روى ابن نافع عـن مالـك     «

بأس أن حيتيب الرجل يوم اجلمعة واإلمام خيطب، وله أن ميد رجليه ألن ذلك معونة له على مـا             
  .1».يريده من أمره، فليفعل من ذلك ما هو أرفق به

ل بعدم التنفـل بـني أذان املغـرب واإلقامـة،           كما علّل الباجي مبقصد الرفق القو     
 وعندي أنـه    :قال القاضي . يستحب التنفل بعد األذان إال يف املغرب      : وقال ابن حبيب  «:فقال

 واألصل يف ذلك أن صالة املغرب مأمور بتقدميها بأثر األذان ،جيب أن يزاد وبإثر األذان للجمعة   
 من الرفق بالناس لفطر الصائم وانصراف       لالختالف باختصاصها بذلك الوقت وملا يف تعجيلها      

 فمن آثر التنفل تنفل بعـدها       ،املتصرف مجيع اره إىل بيته فكان تعجيلها أوىل من التنفل قبلها          
  .2». واهللا أعلم،وأما اجلمعة فإن األذان تتعقبه اخلطبة وهي متنع التنفل

لصالتني يف سـفره   بني اصلى اهللا عليه وسلمومن ذلك أيضا تعليل الباجي جلمع النيب   
وكما يتحقق ذلك يف السفر، فإنه يتحقق أيضا يف املـرض، ويف            . لتحقيق مقصد الرفق بالناس   

كان جيمع بني الظهر والعصر يف سفره إىل تبـوك،          : قوله«: قال الباجي . املطر، وعند اخلوف  
وجـه،  يعين أنه عليه السالم كان يفعل ذلك على وجه الرفق باملصلي، وذلك على حد أربعة أ               

اخلوف، واجلمع إمنا يكون بني     : املطر، والليل والرابع  : املرض، والثالث : السفر، والثاين : أحدها
  .3». صالتني بينهما اشتراك يف الوقت، ومها الظهر والعصر واملغرب والعشاء

 من مزدلفة    نساءه وصبيانه  رضي اهللا عنه  ويف مسائل احلج علّل الباجي تقدمي ابن عمر         
 كان يقدم أهله   :وقوله«: لناس قبل أن يزدمحوا للرجم، بالرفق م لضعفهم، فقال        إىل مىن على ا   

 فـأراد   ،وإمنا خص بذلك نساءه وصبيانه للضعف عن زمحة النـاس         ...حىت يصلي الصبح مبىن   
 يف ذلك ملا كان التعـريس  صلى اهللا عليه وسلم   بذلك الرفق م على حسب ما روي عن النيب          
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 فـرخص  ، ومل يبق إال فضيلة الوقوف مع اإلمام.دلفة قد وجد منهمالذي هو فرض املبيت باملز   
   1». ويرموا قبل أن يأيت الناس: وقد بني ذلك بقوله،هلم يف ذلك لضعفهم

  قصد التخفيفتصرحيه مب -2
 بـصالة   رضـي اهللا عنـه    ومن ذلك، تعليل الباجي مبقصد التخفيف قول ابن عمر          

أال صلوا يف الرحال، دليل على الـسفر،        : قوله«: قالاملسافرين يف رحاهلم عند اشتداد الربد، ف      
فأذن هلم أن يصلوا يف رحاهلم بصالته إذا كان إماما ولذلك احتاج أن يبيح هلـم الـصالة يف                   
الرحال لشدة الربد والريح، وحيتمل أن يكون أذن هلم أن يصلوا يف رحاهلم أفذاذا أو يؤم كـل                  

  .2».باألذان بالصالة يف الرحالطائفة منهم رجل منهم، فأراد التخفيف عنهم 
وهذا « : تعليل الباجي بالتخفيف حلكم عدم لزوم األذان للمسافر، يف قوله          ومن ذلك، 

 األذان ال يلزم املسافر ألن السفر موضـع ختفيـف            أنّ ،يدل على حنو ما ذكرناه عن أصحابنا      
  .3»...ولعدم املسجد واإلمام

 علـى أربـاب      مقصد التخفيف  باجي ال ذكر من الثمار،    4مسألة زكاة ما خيرص   ويف  
 تعليله للتغاضي والتسامح يف مقدار ما ميكن نقصانه فيما خيرصونه من مثار بساتينهم               يف األموال

 يكون احلائط صاحب ألن؛ مشروع األموال يف التخفيف أن املعىن جهة ومن «: لتزكيتها، فقال

 وأخـذ  طائر أكل من حائط يسلم نأ يكاد وال إليه، ويهدي يطعمه أن بد فال املسكني، اجلار له

  . 5».املعىن هلذا عنه فيخفف مار، إنسان
  تصرحيه مبقصد رفع املشقة -3
جواز إفطار املريض يف رمضان ولـو مل        من ذلك، تعليل الباجي مبقصد رفع املشقة        و

بناء على ما صرح به من أنّ املقصد من جواز إفطار املسافر هو رفع املشقة، قـال  خيف اهلالك،   
                                                

  .4/38، السابقصدر امل 1
 .2/21املصدر نفسه،  2
 .2/22،  نفسهاملصدر 3
4 صو هو تقدير الثمار على رؤوس الشجر بالتخمني      : اخلَر رددي، التعريفات الفقهية، دار الكتـب      : انظر.  والظن احلَزا

ا، دار الفكـر،    سعدي أبو جيب، القاموس الفقهي لغة واصـطالح       : وانظر. 86ص. م2003، سنة   1العلمية، بريوت، ط  
  .115ص. م2003، طبعة مصححة سنة 1982، 1دمشق، ط
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 ME  :واستدل مالك رمحه اهللا، على جواز فطره ملشقة الصيام عليه بقوله تعاىل           ...«: باجيال
F  G   H I  J K L M  N OP L1 .        قال فأرخص اهللا للمسافر يف الفطـر يف

السفر، وهو أقوى على الصيام من املريض الذي يتعبه الصيام، فجعل جواز الفطـر للمـسافر                
الفطر للمريض الذي يلحقه من مشقة الصيام أكثر من ذلـك،           بيسري املشقة، دليال على جواز      

 ألنه إذا كان أصل علة الفطر يف السفر املشقة، وكان مشقة            ؛وهذا من باب االستدالل باألوىل    
وهذا احتجاج على من أنكر الفطر للمـريض إال      . املريض أشد، فبأن يباح لنا الفطر معها أوىل       

أحدا قال به، ولكنه لعله خاف اعتراض معتـرض بـه     خلوف اهلالك دون ما ذكرنا، وما أعلم        
  2».فتربع باحلجة عليه

 املشقة يف حكم إباحة اإلفطار ملـن  رفعويف باب الصوم أيضا أشار الباجي إىل مقصد       
 :جيد مشقة شديدة يف صومه، أو خياف املرض، أو حيتاج إىل التداوي حلفظ صـحته، فقـال                

ملشقة وخوف زيادة املرض أو جتدده أو طول مدتـه،   ويبيح الفطر ما قدمنا ذكره من ا :مسألة«
ويبيحه مع ذلك احلاجة إىل التداوي إذا مل يكن إال بالفطر، وخيف من تأخريه املرض أو جتدده                 

  .3»...أو طول أمره أو املشقة الشديدة
 املشقة جواز الدخول إىل مكة دون إحـرام  رفع علّل الباجي مبقصد ،ويف مسائل احلج  

 :، ملا جيدونه من مشقة بتكرر اإلحـرام، قـال البـاجي           كاألكرياء واحلطابني ا  ملن يتردد عليه  
ـ          ،فهؤالء ال بأس بدخوهلم مكة بغري إحرام      « رر  وال خالف يف ذلك ألن املشقة تلحقهـم بتك

  .4».اإلحرام واإلتيان جبميع النسك
شقة،  امل رفععلّل الباجي مبقصد     -وهو تقدمي الثمن وتأخري السلعة    -ويف مسائل السلَم    

التقدير بالكيل أو الوزن ال بالعدد، ما كان صغريا مما ييبس ويدخر، كاللوز والبندق وحنومهـا،       
 املشقة، قرر حكم رفع عدها من مشقة، فاعتبارا منه ملقصد  ملا يف رغم إمكانية العد يف تقديرها،      

صغر، وكان ممـا ييـبس    وأما ما :مسألة« :تقديرها كيال أو وزنا ال عددا يف بيع السلَم، فقال    
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ويدخر كاللوز والبندق، وقلوب الصنوبر، فإنه ال يسلم فيه إال كيال، حكى ذلك ابن حبيـب،   
 وال يسلم فيه عددا، وهذا الذي ذكره ابن حبيب بين؛ ألن املشقة تلحق بعدده لـصغره،                 :قال

  .1».وإمنا يتأتى فيه الكيل أو الوزن، فإن كان ذلك عرفه ببلد السلم محل عليه
  تصرحيه مبقصد نفي احلرج -4

 للـصالة   صلى اهللا عليه وسلم   ومن ذلك، تعليل الباجي مبقصد نفي احلرج إباحة النيب          
 :قال البـاجي  . يف ثوب واحد، فقد يتحرج من ال ميلك إال ثوبا واحدا، إن لزم ثوبان للصالة              

الة يف ثوب واحد،    ، مع سؤال السائل إباحة للص     2أو لكلكم ثوبان  : صلى اهللا عليه وسلم   قوله  «
  .3»...اإلشارة إىل نفي احلرج الالحق يف املنع من ذلك إذ ليس كل الناس جيد ثوبني

  تصرحيه مبقصد دفع الضرر -5
 -وهو احللف على أن ال يطأ الرجل إمرأته مدة        -ومن ذلك، ما جاء يف مسألة اإليالء        

هر، ليحدد الزوج موقفه بعد علّل الباجي مبقصد دفع الضرر، حتديد مدة اإليالء بأربعة أش       حيث  
يفيء إىل ما   فإن توقيفه إمنا هو ل    «: ذلك، إما بالطالق، أو باإلرجاع، حىت ال يضر باملرأة، فقال         

ترجـع أو   أي   My z {  |  }~L4 : قال اهللا تعاىل   ، والفيئة الرجوع  ،كان عليه قبل إيالئه   
  .5». ألنه ليس له اإلضرار؛تطلق إن امتنع من الفيئة
مبقصد دفع الضرر، على اشتراط املخالطـة      -يف مسائل األقضية  - لباجيكما استدل ا  

عي على رجل حقا إن كانت بينهما خمالطة أو         يف الذي يد  «: يف استحالف املدعى عليه، فقال    
 أن ،والدليل على ما نقوله   ... مل حيلفه  ، وإن مل يكن شيء من ذلك      ،عليه عىأحلف املد ،  مالبسة

 فـال  ،عى عليه مضرة تلحقه   واستحالف املد  ،إال لوجه ضرورة  جمرد الدعوى ال يوجب حكما      
  .6»...ى باليمني مبجرد الدعوى عليه إال أن تكون ضرورةدز أن يؤجيو
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واستدل الباجي أيضا مبقصد دفع الضرر يف مسألة إحياء األرض املوات القريبة مـن              
وأما اليت تقرب مـن     : مسألة«: العمران لتقرير حكم عدم جواز إحيائها إال بإذن اإلمام، فقال         

صـلى اهللا عليـه     والدليل على ما نقوله، قول النيب       ...العمران، فال حيييها أحد إال بإذن اإلمام      
 والذي حييي بقرب العمران قد يظلم يف إحيائـه، ويستـضر            1"وليس لعرق ظامل حق   : "وسلم

هم، الناس بذلك لتضييقه عليهم يف مسارحهم وعمارم ومواضع مواشـيهم ومرعـى أغنـام            
وقد أقطع عمر العقيـق،     : قال سحنون يف اموعة   . فاحتاج إىل نظر اإلمام واجتهاده يف ذلك      

: صلى اهللا عليه وسلموهو قرب املدينة، واحتج أشهب يف اموعة لقوله بأن ذلك مقتضى قوله      
 وذلك عام فيما قرب أو بعد، وإمنا يستحب له ذلك ال فيمـا              2"من أحيا أرضا مواتا فهي له     "
  .3».ب من العمران لئال يكون فيه ضرر على أحدقر

ويف مسألة أذية اجلريان باختاذ احملالت الصنائع أو اخلدمات املؤذية، كمحالت الرحى            
منـع أي    والضرب والكري، واحلمامات واألفران وحنو ذلك، علّل الباجي مبقصد دفع الـضرر           

ووجه ذلك أن ضرر الفرن «: النشاط جتاري أو صناعي أو خدمايت يتسبب يف أذية اجلريان، فق     
 ، وهو من الضرر الكثري املـستدام    ،واحلمام باجلريان بالدخان الذي يدخل يف دورهم ويضر م        

وأما ما كان صوتا شديدا أو يـستدام        .. .وما كان ذه الصفة منع إحداثه على من يستضر به         
حا اليت هلا الـصوت      أو الر  ، أو حوانيت الصفارين   ،كحوانيت الكمادين تتخذ عند دار الرجل     

كما كان الباجي معتربا ملقصد دفـع الـضرر يف          . 4». واهللا أعلم  ، فإنه ضرر مينع منه    ،الشديد
ترجيحه لقول من قال مبنع احلمام والفرن إذا نقص مثن الدار بسبب جوارمها له، وإن مل يـضرا    

وتنازع « :اجيقال الب . بالدخان واحلرارة، كون إنقاص مثن الدار بسببهما ضرر لصاحب الدار         
شيوخنا رمحهم اهللا تعاىل يف احلمام والفرن إذا أُحدث بقرب دار رجل وليس يضر ذلك بداره،                

                                                
ورواه عن سعيد بن زيـد      . رواه البخاري يف صحيحه، عن عمرو بن عوف، كتاب املزارعة، باب من أحيا أرضا مواتا               1

وأبو داود يف سننه، كتاب     .  سننه، كتاب األحكام عن رسول اهللا، باب ما ذكر يف إحياء أرض موات             كل من الترمذي يف   
ورواه أمحد يف مسنده، عن عبادة بن الصامت، كتاب باقي مسند األنصار،     . اخلراج واإلمارة والفيء، باب يف إحياء املوات      

 بن العوام، كتاب األقضية، بـاب القـضاء يف عمـارة            ورواه مالك يف موطئه، عن الزبري     . باب أخبار عبادة بن الصامت    
  .املوات

  .رواه البخاري يف صحيحه، كتاب املزارعة، باب من أحيا أرضا مواتا 2
  .380، 7/379الباجي، املنتقى،  3
  .404، 7/403املصدر نفسه،  4
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ذلك ضرر جيب قطعه من أجل ما يتقى من وقوع النار،           : غري أنه ينقص من مثنها فقال بعضهم      
ا من فكل من ذهب إىل أن يبخس شيئ ...ومن اجتماع الناس إىل ذلك لكثرة ترددهم، وبه أقول        

ال مينع مـن ذلـك، ولـيس        : مثن دار جاره أو غريه بفعل يفعله منع من ذلك، وقال بعضهم           
يدفع، فاملقصد الشرعي هو دفع     حيثما يكون الضرر جيب أن      نه  إ :وكأنه أراد القول  . 1».بشيء
  .الضرر

  تصرحيه مبقصد العدل  -6
قصد حتقيق العـدل    إباحة خرص الثمار يف النخيل والكرم مب       ومن ذلك، تعليل الباجي   

بدفع الضرر عن مستحقي الزكاة وعن أرباب األموال سواء؛ فيخمن وحيرز ما على النخيل من               
الرطب مترا، وما على الكرم من العنب زبيبا، لتقدير ما خيرج منها للزكاة، مث يخلّى بينها وبني                 

فع أرباب األموال، وال    أرباا ينتفعون منها قبل نضجها وتزكيتها، فينتفع مستحقوا الزكاة، وينت         
 إذا الثمار هذه يف جتب الزكاة أن املعىن جهة من ودليلنا«: قال الباجي. يلحق الضرر بأي منهم

 فإن ويتصرفون، ويعطون ويبيعون وعنبا، رطبا منها أهلها يأكل بأن جارية والعادة صالحها، بدا

 م، ذلك فيضر اليسري إال يزكى ما للمساكني يبق فلم التمرة، على أتى خرص دون هلم ذلك أحبنا

 الفريقني بني العدل وجه فكان .م ذلك أضر ييبس أن قبل فيها التصرف األموال أرباب منعنا وإن

 مبا الزكاة من ويأخذون فيها ويتصرفون ا ينتفعون أرباا وبني بينها خيلى مث األموال خيرص أن

 حقهم إىل املساكني ويصل عادم، على مواهلمبأ االنتفاع إىل هم فيصلون اخلرص، يف عليهم تقرر

  .2 ».الزكاة من
األمـوال   أربـاب  قصد حتقيق العـدل بـني  مب الباجيب علّل ويف مسائل الزكاة أيضا،

 مـا  حسب علىاملختلطة بني مالكني أو أكثر،  املاشية الزكاة، حكم وجوب ترك ومستحقي

 ملصلحة تبعا الزكاة وقت املاشية تغري ال  حبيث،الصدقة من جتميع أو تفريق أوان قبل عليه كانت

 املستحقني، ملصلحة وتفريق جتميع من حاهلا الساعي يغري أو املستحقني، على الضرر فيقع أصحاا

 بتخفيـف  تارة الزكاة يف تأثري هلا كان ملا اخللطة ألن«: جيالبا قال .أصحاا على الضرر فيقع

                                                
ل بـن علـي، وزارة األوقـاف        فصول األحكام وبيان ما مضى عليه العمل عند الفقهاء واحلكام، حتقيق الباتو           : الباجي 1

  .332صم، 1990والشؤون اإلسالمية، اململكة املغربية، ط سنة 
 . 3/251 ،املنتقى ،الباجي 2
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 الزمـا  حكمـا  ذلـك  كان الزكاة ومستحق اشيةامل أرباب بني العدل وجه على بتثقيل وتارة

  1»...للخلطة
  تصرحيه مبقصد الردع -7

حيـث  قطع يد السارق،    ومن ذلك، تصريح الباجي مبقصد الردع يف تعليله لتشريع          
ا هذا عن القطع لتـسبب إىل أخـذ     ز ولو ع  ،إذ القطع شرع للردع عن أموال الناس      ...« :قال

وذكر صراحة مقصد الردع من قطع السارق        .2 ».وأحكم واهللا أعلم    ،أموال الناس ذا الوجه   
   3»...بأنّ القطع يف السرقة إمنا وضع للردع والزجر...« :يف كتابه املنهاج، فقال

ومن ذلك تعليل الباجي مبقصد الردع مسألة تغريب الرجل الـزاين، قـال يف ذلـك        
  .4»...ب الرجل عقوبة لينقطع عن منافعهوإمنا يغر...«: صراحة

سألة منع قاتل العمد من املرياث، ذكر الباجي صراحة أنّ املقصد من ذلك هـو               ويف م 
ومن جهة املعىن أنـه ردع      ...وأما قاتل العمد، فال يرث من املال وال من الدية         « :الردع، فقال 

  5».ملن أراد استعجال املرياث بقتل املوروث، فمنع من ذلك ردعا هلذا، واهللا أعلم وأحكم
  ب املصلحة ودرء املفسدةقصد جلتصرحيه مب -8

ومن ذلك، ذكر الباجي يف مباحث القياس، أن القياس يـؤول عمومـا إىل جلـب                
إن احلكم بالقياس إمنا حيسن يف ما    «: املصلحة ودرء املفسدة، ذلك ما ميكن استخالصه من قوله        

ة؛ فقد  علم الباري تعاىل أن احلكم به فيه مصلحة، ويقبح يف ما علم الباري أن احلكم به مفسد                
كما أنه من أباح لغريه أخذ ثوب من ماله لما فيه من املنفعة ودفع الضرر حيسن      . ى عن القبيح  

   6».منه أن مينعه من أخذ مثله إذا كان يف ذلك مضرة لآلخر

                                                
 . 3/215 ،السابقاملصدر  1
  .182، 9/181،  نفسهاملصدر 2
 .28صالباجي، كتاب املنهاج يف ترتيب احلجاج،  3
  .9/141الباجي، املنتقى،  4
  .9/85، املصدر نفسه 5
 .533صاجي، إحكام الفصول يف أحكام األصول، الب 6
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ويف مسألة تعين االجتهاد لإلمام يف حتديد عقوبة قاطع الطريق، ضبط الباجي ذلـك              
 فإنه ختيري متعلق    ، إذا ثبت أنه على التخيري     :مسألة«: فسدة، فقال مبقصد حتقيق املصلحة ودرء امل    

 ومصروف إىل نظره ومشورة الفقهاء مبـا يـراه أمت للمـصلحة وأذب عـن                ،باجتهاد اإلمام 
  .1»...الفساد

ومن ذلك، تعبري الباجي مبقصد حتقيق املصلحة يف مسألة تضمني الصناع تبعا لقـول              
لنهي عن تلقي الركبان، وعن بيع احلاضر للبادي، وعن ضـمن            وكذا يف تعليله ل    ، مالك اإلمام

 وإذ ال   ،وذلك ملصلحة النـاس   : قال مالك يف املدونة واملوازية وغريها     « : فقال األكرياء الطعام، 
 ومبثل ذلك ضـمن  ، عن تلقي السلع وبيع احلاضر للبادي للمصلحةى كما ،غىن بالناس عنهم 

  .2»...األكرياء الطعام خاصة للمصلحة
عبر الباجي مبنع الذريعة إىل الفساد، يف إشارة منه إىل مقصد درء املفاسـد، يف               كما  

 :مـسألة «: القول بعدم فسخ عقد النكاح قبل البناء وفسخه بعد البناء إن عدم اإلشهاد، فقال             
 وإن بـىن    ، مث أقر وأشهدا عليه قبل البناء مل يفسخ النكاح         ،وإذا عقد النكاح ومل حيضره شهود     

. ورواه ابن حبيب عن مالـك     ،  فقد روى حممد عن أشهب عن مالك يفرق بينهما         شهدومل ي 
 الوطء والبنـاء  ي وتعر،الشهادة ال ذريعة فيه إىل الفساد     عقد النكاح من     ين تعر إووجه ذلك   

 ولو جاز لكل من وجد مع امرأة يف خلوة          ، فمنع منه لذلك   ، الشهادة فيه الذريعة إىل الفساد     من
 فمنع مـن    ،والتعزير يف اخللوة   ن يدعي النكاح الرتفع حد الزنا عن كل زان        أو أقر جبماعها أ   

  .3». فسخ ما ادعي من النكاح، فمىت وقع البناء على الوجه املمنوع،ذلك لريتفع هذا املعىن
   وإشارته إىل الترتيب بينهاباملقاصد الكلية الضروريةتصريح الباجي : الثالثالفرع 
  يةتصرحيه باملقاصد الكل: أوال

مل يكن الباجي مبنأى عمن تعرض للمقاصد الكلية يف القرن اخلامس اهلجري، إالّ أنـه    
مل خيصصها بالذكر جمتمعة كمقاصد كلية ضرورية كما فعل اجلويين وتلميذه الغـزايل، لكنـه          
ذكرها صراحة مبسمياا مبثوثة يف كتبه يف خمتلف املسائل الفرعية اليت تناوهلا بالشرح والبيـان،   

                                                
  .9/207الباجي، املنتقى،  1
  .7/461املصدر نفسه، 2
  .5/101، املصدر نفسه 3
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التعليل والترجيح؛ فقد تعرض الباجي يف العديد من املسائل الفقهية إىل ذكر بعض املقاصـد               و
 ،الكلية الضرورية، كمقصد حفظ الدين، ومقصد حفظ النفس، ومقصد حفظ النسل، والنسب    

املقاصد اليت استعملها يف تعليله لألحكام الفقهية، ويف تقريرها،         . والعرض، ومقصد حفظ املال   
  :نذكر من ذلك. ملختلف اآلراء الفقهية، والترجيح بينهاويف شرحه 
ما علّل به من مقـصد      : إشارته إىل مقصد حفظ الدين يف العديد من املسائل منها          -1

: حفظ الدين يف حكم جواز اختاذ سيوف من فضة، معبرا عن ذلك بإعزاز الدين، حيث قـال                
 وأمـا ...واملـصحف  واخلامت السيف :أشياء ثالثة ففي للرجل الفضة من يباح ما وأما :مسألة«

 ومجاال القرآن إعزاز فيه فإن املصحف وأما املشركني، على وإرهابا الدين إعزاز فيه فإن السيف

.  فتعليله بإعزاز الدين والقرآن، هو اعتبار منه ملقصد حفظ الـدين يف احلكـم              .1».للمصحف
النفس من تـشريع صـالة      ومنها إشارته إىل مقصد حفظ الدين بالتبع مع حتقق مقصد حفظ            

فكان ما قلناه أوىل ألن صالة      «: اخلوف، أثناء ترجيحه لصفتها حبسب مذهبه، حيث ذكر قوله        
فائدة التحـرز  وإمنا دخلها التغيري ل...اخلوف إمنا شرعت حلفظ املسلمني وحلمايتهم من عدوهم      

حفـظ  وحفظ املسلمني من عدوهم واحلفظ من املـشركني هـو           . 2».واحلفظ من املشركني  
ألنفسهم وحفظ لدينهم، ألم ما خرجوا إالّ لنصرة الدين وحفظه، فحفظ أنفسهم يتـضمن              

  .حفظ الدين، مما يبين اعتباره للمقصدين يف املسألة
تعليله لقـول اإلمـام     : إشارته إىل مقصد حفظ النفس يف العديد من املسائل منها          -2

وقـد أرخـص   ...« :ان، حيث قالمالك بالترخيص لصاحب احلفر الشديد باإلفطار يف رمض  
وجه ذلك أن التداوي هاهنا يقوم      .  لصاحب احلفر الشديد أن يفطر ويتداوى      ، رمحه اهللا  ،مالك

. 3». مما ذكرنا أبيح الفطر له كاألكل       فإذا خيف من تأخره شيء     ،مقام الغذاء يف حفظ الصحة    
ومنها إشـارته إىل    . لةففي تعليله حبفظ الصحة إشارة إىل اعتباره ملقصد حفظ النفس يف املسأ           

مقصد حفظ النفس باستعمال عبارة حفظ الدماء، عند تعرضه إىل مسألة جواز شهادة الصبيان              
إمنا أجيزت شهادم للضرورة اليت قدمنا ذكرهـا مـن أـم            « :يف اجلراح بينهم، حيث قال    

                                                
 .3/155 ،املصدر السابق 1
  .2/366املصدر نفسه،  2
 .3/87املصدر نفسه،  3
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 الـدماء    والشرع قـد ورد حبفـظ      ،ورمبا أدت إىل القتل    ،فردون باللعب مبا تكثر به اجلراح     ين
  .ويف ذلك تصريح مطلق باعتبار الشرع ملقصد حفظ النفس. 1» ...واالحتياط هلا

وهـو  -إشارته إىل مقصد حفظ النسل يف تعليله لقول اإلمام مالك يف منع العزل               -3
ال يعزل عن املـرأة     " :قوله« :عن املرأة احلرة إال باستئذاا، حيث قال       -اإلنزال خارج الفرج  

 وطلـب   ، وذلك أن للحـرة حقـا يف االسـتمتاع         ، هو قول مجاعة الفقهاء    ،"احلرة إال بإذا  
  .2»...النسل

تصرحيه حبفظ النسب يف العديد من املسائل منها، ما ذكره من مقصد من تشريع               -4
النكاح شـرع   «: النكاح يف تعليله لعدم صحة عقد النكاح الثنني حفظا لألنساب، حيث قال           

وأيضا . 3». خللطها، فلذلك مل جيز أن يطرأ نكاح على نكاح         لتخليص األنساب والسفاح حمرم   
ما علّل به عدم امتالك الزوجني إسقاط حق اعتداد الزوجة املطلقة يف سكناها الزوجية حفظـا                

 فإن املقصود   ،وإن كانت حقا من حقوق الزوجية      ،وذلك أن السكىن  ...« :للنسب، حيث قال  
ومن ذلك مـا    . 4». فليس للزوجة إسقاطه   ،لذلك فيغلظ   ، وحلق اهللا به تعلق    ،منه حفظ النسب  

ذكره من بطالن دعوى استلحاق الولد من غري ثبوت وطء من نكاح أو ملك ميني أو نـسب                  
 نـسب  أن النسب إمنا يؤثر فيه االستلحاق إذا كـان مثّ ...«: معروف، حفظا لألنساب، فقال  
ألنه لو   ؛جب أن تبطل   سبب يقوي الدعوى و    ة مث  فإذا مل يكن   ،معروف من ملك ميني أو نكاح     

كما أشـار إىل    . 5». وفسدت األنساب  ، يف ذلك  ى لكثر تعرض الدعاو   ىثبت مبجرد الدعاو  
والشرع موضوع علـى    ... «: مقصد حفظ النسب من تشريع االسترباء والعدة للمرأة، فقال        

. فذكر اعتبار الشرع مطلقا حلفظ النسب     . 6».شرعت العدة واالسترباء   هلذا و ،األنساب ختليص
على وجوب السكىن للمطلقة املبتوتة،     : ما صرح حبفظ النسب يف محله ألمر اهللا تعاىل يف قوله          ك

خالفا لقول احلنابلة حبمله على الندب، والذين استدلوا بأنه من ال جتب هلا النفقة ال جيب هلـا                  
                                                

  .7/224،  السابقاملصدر 1
  5/471، املصدر نفسه 2
  .204صجاج، الباجي، كتاب املنهاج يف ترتيب احل 3
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 السكىن قياسا باألجنبية، فاستدل الباجي مبقصد حفظ النسب على ترجيح مذهبه؛ مميـزا بـني     
والطريق يف اجلواب عنه، أن يتكلّم علـى       «: املقصد من النفقة واملقصد من السكىن، حيث قال       
إنّ النفقة يف مقابلة التمكني من االسـتمتاع،  : القياس مبا يفقه ليسلم له االستدالل باآلية فيقول       

ـ                 به واملبتوتة غري ممكنة، فلذلك مل جتب هلا؛ وليس كذلك هذا فإنه حلرز النسب وحفظـه فأش
  . 1».العدة

إشارته إىل مقصد حفظ العرض يف بعض املسائل نذكر منها؛ ما أشـار إليـه يف                 -5
فشرع غسله وحنوطـه    ...«: مسألة تغسيل امليت يف سياق حديثه عن تغسيل املُحرِم، يف قوله          

 . وإظهارا ملا جيب أن يستر من حالـه ، تركه من غري غسل هتكا حلرمته يف ألن   ؛لتنظيفه وستره 
 ولذلك شرع تكفينه وستر وجهه      ، وإن مات طاهرا   ،لى ذلك أنه ال بد أن يفعل ذلك به         ع يدل

فمراعاته لعدم هتك حرمة امليت، وستره، وإظهار       . 2»...ورأسه لئال يظهر منه إال ظاهر مجاله      
كما أشار إىل مقصد حفظ العرض بـشكل        . مجاله، يوضح اعتبار الباجي ملقصد حفظ العرض      

سألة عدد الشهود وجنسهم يف اجلراح، ممثَّال هلا بالتغليظ يف الشهادة علـى         أوضح يف مناقشته مل   
 ومن  ،وله أقل وأكثر  ،   من جهة العدد   ،ووجدنا التغليظ يف الشهادة من جهتني     ...«: الزنا، فقال 

 وتدخل به املعرة ، وإتالف حرمة العرض، فلما أن كان الزنا يتعلق به سفك الدم       ،جهة الذكورة 
فذكر صراحة إتالف الزنـا     . 3». والذكورة ، تغلظ بالوجهني بأكثر العدد    ،رابةعلى األهل والق  

ويف مسألة تغريب املرأة الزانية، أشار البـاجي إىل مقـصد           . للعرض، وفيه تعليل حبفظ العرض    
فإن التغريب علـى احلـر الـذكر دون املـرأة ودون           « :حفظ العرض من منع تغريبها، فقال     

ويف . 4»...يبها تعريض هلا لزوال الستر عنـها       ويف تغر  ،رأة عورة ومن جهة املعىن أن امل    ...العبد
  .ذلك كلّه إشارة إىل اعتباره حلفظ العرض يف اجتهاده املقاصدي

ذكر املقصد صراحة   : تصرحيه مبقصد حفظ املال يف العديد من املسائل، نذكرمنها         -6
ة، وإن تسبب ذلك يف عدم يف تعليله حلكم جواز تأبط كيس كبري من املال اضطرارا أثناء الصال          
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قدرة وضع الكفني على األرض، متاما كقول اإلمام مالك جبواز ذلك ملمـسك فرسـه أثنـاء                
وقد روى موسى بن معاويـة      « :الصالة، فقد علّل الباجي كل ذلك مبقصد حفظ املال، بقوله         

  فـال ،عن ابن القاسم فيمن صلى بكيس كبري حتت إبطه خياف أن يضعه يف األرض أن خيتطف         
 كقول مالك يف ممسك عنـان     ، جيزئه ذلك  : وال يف األرض   ،يقدر على وضع كفيه على ركبتيه     

 ،ومعىن ذلك أن ضرورة حفظ املال جوزت له كما أباحت للخائف على فرسه إمساكه             . فرسه
 ولو ترك وضع يـده علـى   ،وإن منعه ذلك من إمتام فرضه بوضع يده على األرض يف سجوده        

 وكذلك جيب أن يكـون      ،عاد إليه أبدا  أل و ،رورة ملا أجزأه ذلك   األرض يف سجوده من غري ض     
ومن ذلك ما اسـتدلّ بـه البـاجي يف    . 1»...احلامل لكيس حتت إبطه لغري ضرورة وال خمافة       

التفريق بني والية البضع ووالية املال على البكر الراشدة العانس اليت هلا احلق يف التـصرف يف                 
أن ...«: الكفالة والضمان من البكر الراشدة العانس، فقال      ماهلا، يف سياق تقريره حلكم جواز       

الوالية يف البضع ال تزول بالرشد، والوالية يف املال تزول بالرشد؛ ألا تراد حلفظ املال، فـإذا                 
حفظ املال بالرشد زالت والية املال، وبقيت والية البضع؛ ألا تراد حلفظ البضع مما يغيـب،                

وقال مستدال مبقصد حفظ املال علـى  . 2».رأة فيه، واهللا أعلم وأحكمفمعناها باقية ما بقيت امل    
 وهـو أن   ،ودليل آخر ...«:تصرف البكر الراشدة يف ماهلا     رجحان مذهبه يف مسألة عدم جواز     

 وذلك ال حيـصل إال      ،املعىن املعترب يف الرشد هو املعرفة مبصاحل املال ومنافعه وتثمريه واحلفظ له           
 وقد علم من حال البكر االنقباض عن معاملة الناس          ،هم والتصرف معهم  مبباشرة الناس ومعاملت  

 وذلك يقتضي جهلها بصالح ماهلا ومنافعه وتثمريه مع احلياء الغالب املـانع مـن               ،ومباشرم
 فوجب أن يكون النكاح شرطا يف الرشد الذي يقتضي تسليم املال إىل             ، واملنع منه  ،املراجعة فيه 

 ،إنه معىن مينع يف الغالب القيام حبفظ املـال وتـثمريه           منه دليال فنقول   وحنرر   ،اليتيمة كالبلوغ 
 كما أشار يف كتابه املنهاج إىل مقصد حفظ         .3».فوجب أن مينع من التصرف فيه كعدم البلوغ       

بأنّ القطع يف السرقة إمنا وضع للـردع والزجـر          ...« :املال من قطع يد السارق فقال صراحة      
   4»...حفظا ألموال الناس
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مما سبق جند أن الباجي كان معتربا ملقاصد حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ النسل              و
والنسب والعرض، عند تعرضه ملناقشة خمتلف املسائل الفرعية، مما يثبـت إشـارته إىل بعـض        

  .املقاصد الكلية الضرورية
  إشارته إىل الترتيب بني املقاصد الكلية: ثانيا

كلية الضرورية يف شرحه للعديد من املـسائل        من خالل استعمال الباجي للمقاصد ال     
الفقهية، ميكننا أن نستخلص إشارة إىل تعرضه للترتيب بني بعض املقاصد الكلية الـضرورية،              
كتقدميه حلفظ النفس على حفظ العرض، وحفظ العرض على حفظ املال، وكتقدميه ملقـصد              

البـاجي يف املثـالني     وميكننا أن نستخلص ذلك مما تناولـه        . حفظ النسب على حفظ العرض    
  :التاليني

 عند حتدث الباجي عن مدى جواز شهادة النساء يف اجلـراح، ذكـر              :املثال األول 
خمتلف آراء أصحاب مذهبه يف ذلك، مث وجهها مقاصديا؛ مشريا يف األثناء إىل مقاصد حفـظ                
النفس وحفظ العرض وحفظ املال، جاعال عدد الشهود وجنسهم مرتبطا مبدى أثـر الفعـل               

شهود عليه؛ فإن كان له أثر يف النفس ويف العرض ويف املال مجيعا، كـان التـشدد يف أمـر      امل
الشهود؛ إذ يطلب العدد األكثر كما تطلب الذكورة، وإن كان له أثر يف النفس فقط، طُلـب                 
العدد األقل من الشهود مع لزوم الذكورة فيهم، أما إن تعلق األثر باملال فقط، مل تلـزم حـىت               

: هذا ما تضمنه قول الباجي عند حديثه عن شهادة النـساء، جـاء فيـه    .  يف الشهود  الذكورة
 ، ومن جهة الذكورة   ،وله أقل وأكثر  ،   من جهة العدد   ،ووجدنا التغليظ يف الشهادة من جهتني     «

 وتدخل به املعرة على األهـل       ، وإتالف حرمة العرض   ،فلما أن كان الزنا يتعلق به سفك الدم       
 وملا كان قتل العمد يتعلق به سـفك الـدم           . والذكورة ،جهني بأكثر العدد   تغلظ بالو  ،والقرابة
 ، وملا كانت األموال أقلها رتبة مل يتعلق بذكورة وال عدد      ، تعلق بأقل العددين والذكورة    ،خاصة

 فمنها ما   ، ووجدنا اجلراح تنوع نوعني    ،ني وباليمني مع شاهد واحد    فثبت بشهادة رجل وامرأت   
 وثبت مبـا تثبـت بـه    ، فلم يدخله التغليظ،ن تعديه إىل النفس غالبا ويؤم ،يصغر ويقل خطره  

 فدخله التغليظ الذي حصل يف      ، ومنها ما عظم وعظم خطره وخياف تعديه إىل النفس         ،األموال
 ووجه قول ابن القاسم أن الشهادة مبا دون النفس شـهادة            .لقتل ملا خياف أن يكون سببا إليه      ا

.  وبشهادة رجل وميني   ، فتثبت بشهادة رجل وامرأتني    ،ك الدم  وال سف  ،جبراح ال تتناول النفس   
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 وحيتمل عندي أن يكون ابن القاسم يرى االحتياط يف إثبـات            ،أصل ذلك ما صغر من اجلراح     
لظ النفس   وإمنا تغ  ،باا بشهادة الصبيان  كما يرى ذلك يف إث    ،  القتل واجلراح بالشاهدين واليمني   

  1». واهللا أعلم، العدالة والذكورة يف الشاهد بالقتل ولذلك اعترب،بعدد األميان واحلالفني
فيفهم من كالم الباجي، أن التشدد يف عدد الشهود وجنسهم يف اجلراح واألمـوال،              

كما ميكننـا   . مرتبط مبقاصد حفظ النفس، وحفظ العرض، وحفظ املال، اليت علّل ا األحكام           
الكلية الضرورية؛ إذ قدم مقصد حفظ      أن نستشف من كالم الباجي إشارة إىل ترتيب املقاصد          

النفس، على مقصد حفظ العرض، وقدم االثنني على مقصد حفظ املال؛ ذلك أنه قدم ما تعلق                
بسفك الدم وهتك العرض على ما تعلّق بسفك الدم فقط، ما يعين أن سفك الدم هو العامـل                  

ه بيان على تقدمي حفـظ      املشترك بينهما، فإذا ضم إليه هتك العرض قُدم على سفك الدم، وفي           
غري أنه رتب التغليظ يف الشهادة     . النفس على حفظ العرض، وواضح أنه أخر حفظ املال عنهما         

عددا وجنسا، بتقدمي العرض على النفس، وما ذلك إال ملا ذكره يف مثال الزنـا، مـن تعلقـه                 
تماع مقصد حفظ   بإتالف النفس، مع إتالفه حلرمة العرض، فكان التغليظ من جهة اعتباره الج           

  .العرض مع حفظ النفس يف الزنا، دون اقتصاره على مقصد حفظ العرض لوحده
 يف سياق تعرض الباجي إىل مسألة خالفية بني املالكية، والشافعية، تتعلق            :املثال الثاين 

حبكم وجوب نفي الولد باللعان، رجح رأي املالكية القائل بوجوبه مبجرد اللعان، علـى مـا                
وقد استدل الباجي مبقصد حفظ النـسب،       . لشافعية من لزوم اقتران اللعان بالقذف     اشترطته ا 

يستخلص ذلك من قولـه     . مشريا إىل رتبته الضرورية اليت تفوق ضرورة مقصد حفظ العرض         
 . وإن عرا عـن القـذف  ،فإن املذهب أنه جيب به اللعان    ، فأما نفي الولد   ...«: الذي جاء فيه  
ـ      .  يقترن به القذف   ال يالعن حىت  : وقال الشافعي  ي والدليل على ما نقوله أن ضـرورته إىل نف

 وذلـك  ،ىل أن يزيل عن نفسه نسبا ليس منه      ألن به حاجة إ    ؛الولد أشد من ضرورته إىل قذفها     
 فإذا جاز له أن يالعن بالقذف حلاجته إليه فألن يالعن ،نفي الولد أكثر مما يصح بالقذف  يصح ب 

نالحظ أن الباجي قد أشار إىل الترتيب فيما بينها،         . 2».رىلنفي احلمل وحاجته آكد أوىل وأح     
فقدم مقصد حفظ النسب على مقصد حفظ العرض عندما جعل املالعنة بنفي الولد حلفظ نسبه        
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وحىت وإن كانت الضرورة تتعلّق باملالعن النايف للولد، فهي تتضمن          . أوىل من املالعنة بالقذف   
  .فظ العرضأولوية عامة ملقصد حفظ النسب على ح

ومما سبق نستخلص أن الباجي قد أشار إىل الترتيب بـني بعـض املقاصـد الكليـة          
الضرورية؛ فقدم حفظ النفس على حفظ النسب، وقدم هذا على حفظ العرض، وقدم اجلميع               

  .على حفظ املال
   إشارته إىل املقاصد من جهة الوجود ومن جهة العدم: ثالثا

اجي إىل املقاصد الكلية الضرورية، استوقفتنا مـسألة        يف سياق تعرضنا إىل إشارات الب     
من املسائل تعرض فيها الباجي إىل مقصد حفظ النفس، استخلصنا منها إشارته إىل املقاصد من               

ذلك ما تربزه املسألة اليت استدلّ فيها الباجي مبقـصد حفـظ            . جهة الوجود ومن جهة العدم    
يشرح قول اإلمام مالك يف املـسألة، حيـث    النفس يف مسألة القصاص يف جراح الدماغ وهو         

 ، إىل الدماغ قدر مغرز إبرة فـأكثر        أن املأمومة وهي اليت يصل منها      ،وهذا على ما قال   «: قال
وذا قال أكثر    ،دووليس يف شيء منها قَ     ،اليت يصل منها إىل اجلوف مثل ذلك       وهي   ،واجلائفة
  أن معـىن   ،والدليل على ما نقولـه    ...نهرضي اهللا ع   وهو املروي عن أيب بكر الصديق        ،الفقهاء

 وملا كان الغالب من هذه اجلناية أا ال تقف علـى مـا        ،القصاص أن حيدث عليه مثل ما جىن      
 قصد   ألن قصد القصاص   ؛ جيز القصاص فيها   ،مل بل تؤدى إىل النفس    ،انتهت إليه يف اين عليه    

ص يف جراح الدماغ هو حفـظ  فصرح الباجي أنّ القصد من منع القصا     . 1».إىل إتالف النفس  
فنالحظ إشارته إىل مقـصد حفـظ   . النفس من املوت، ألن القصاص يؤدي إىل إتالف النفس        

النفس من جهة العدم ومن جهة الوجود؛ فقد أشار إىل املقصد من جهة العدم عنـدما ذكـر                  
مقصد القصاص هو إتالف النفس، أي إعدامها لتكون رادعا وزاجـرا يف حفـظ               صراحة أنّ 

فوس، كما أشار إىل مقصد حفظ النفس من جهة الوجود حينما أقر حكـم عـدم جـواز            الن
فمـن جهـة    . القصاص يف املأمومة حىت ال تتلف النفس، أي للحفاظ على وجودها وسالمتها           

العدم كانت النفس بالنفس حتقيقا ملقصد حفظ النفس، ومن جهة الوجود مل جيز إتالف نفـس     
  . النفسمن غري نفس حتقيقا ملقصد حفظ
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  يف االجتهاد املقاصدي للباجيا وحنوهة االعتبار بالعلّ: الثايناملطلب 
لقد عبر الباجي عن املقاصد بالعلّة وبعض ألفاظها، وبالغرض، وباإلرادة، وبالوجه، يف            
شرحه للعديد من املسائل الفرعية اليت تعرض إليها يف بعض كتبه، ويف كل ذلك داللـة علـى       

  :ومن أمثلة ذلك نذكر.  اجتهاده املقاصدياعتباره للمقاصد يف
تعبري الباجي بلفظ العلّة لإلشارة إىل مراعاة مقصد النظافة والطهـارة، يف حكـم         -1

 عن هـشامِ بـنِ      ،مالك«: ففي شرح الباجي للحديث الذي جاء فيه      . الصالة يف مبارك اإلبل   
ن لَم ير بِه بأْسا أَنه سأَلَ عبد اللَّه بن عمرِو بنِ الْعـاصِ   عن رجلٍ من الْمهاجِرِي ، عن أَبِيه  ،عروةَ

نقل الباجي ما ذُكر    . 3». الْغنمِ 2 لَا ولَكن صلِّ في مراحِ     : فَقَالَ عبد اللَّه   ؟ الْإِبِلِ 1أَأُصلِّي في عطَنِ  
يف مرابض الغنم، وال يظهر مـن شـرح   من علل خمتلفة ملنع الصالة يف مبارك اإلبل، وجوازها          

. الباجي أي رفض ألي من هذه التعليالت، ما دامت متنع من الصالة يف مبارك اإلبل بكل وجه                
والذي استوقفين من تعرض الباجي إىل هذه املسألة، هو استفادته مما ذكر من تعليالت ليجعلـه     

ه ملن ذهب إىل تعليـل منـع        مقصدا لذاك احلكم، يدور احلكم معه وجودا وعدما؛ فبعد ذكر         
الصالة يف مبارك اإلبل بالنجاسة، ذهب إىل استعمال مقصد الطهارة، لالستدالل على جـواز              
الصالة يف مبارك اإلبل، إذا سلمت من النجاسة، فليس املقصود من املنع هو املبارك ذاا، وإمنا                

بتـيقن طهارـا، أو   املقصود هو ما يغلب عليها من النجاسة عادة، فإن أمن أحدهم ذلـك،             
وهو احلكم الذي مل يرد يف قول عبد اهللا بن عمرو، وال يف رأي              . بتطهريها، فله أن يصلي فيها    

أحد من أصحاب مالك، مما يربز االجتهاد املقاصدي للباجي يف املسألة، الذي عبر عنه بالعلة،               
 فذهبت طائفة إىل أنه ال ،وذكر أصحابنا يف املنع من الصالة يف مبارك اإلبل علال خمتلفة          «: فقال

 ، فال تكاد تسلم مباركها مـن النجاسـة   ،يصلى يف أعطان اإلبل ألا يستتر ا للبول والغائط        

                                                
القـاموس  : وانظر. 2/327املصدر السابق،   : ومربكها حول احلوض انظر   . موضع بروك اإلبل، أي مبارك اإلبل     : العطن 1

  .1225ادة العطن، صاحمليص، الفريوزآبادي، م
 .2/327الباجي، املنتقى، : انظر .مرابض الغنم، أي مكان مبيت الغنم: املراح 2
  . يف املنتقى405انفرد به مالك يف املوطأ، كتاب الصالة، باب العمل يف جامع الصالة، احلديث رقم  3
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وعلى هذا التعليل جتوز الصالة يف مباركها إذا أمنت النجاسة ببسط ثوب أو تيقن طهـارة أو                 
  1».غري ذلك

هارة، يف استنباط حكم    كما أن الباجي استعمل مقصد النظافة، إىل جانب مقصد الط         
جواز الصالة يف مبارك اإلبل، عندما أورد قول من علّل املنع بالزفورة وثقل الرائحة، مستأنـسا    

 املنع من ذلك لزفورا وثقل رائحتها والصالة قـد          :وقال قوم «: قال الباجي . حبديث ابن عمر  
 الصالة يف معاطنها ملـا       وأشبه هذه الوجوه أنه يكره     ،سنت النظافة هلا وتطيب املساجد بسببها     

  2»...، فإذا تيقنت الطهارة جازتيتكرر من النجاسة فيها
استعمال الباجي للفظ العلّة يف التعبري عن مقصد رفع املـشقة ومقـصد الرفـق                -2

ومقصد االشتغال بالعبادة، عند تعرضه إىل التمييز بني حكم اجلمع بني صاليت الظهر والعصر يف      
معلّال ذلك مبا هو . جب، وبني حكم اجلمع يف السفر الذي أحلقه باإلباحةعرفة الذي أحلقه بالوا   

عام أو ما هو شائع وغالب من املقاصد يف موضع عرفة ويف حالة السفر؛ فمقـصد االنـشغال         
بالدعاء والتفرغ له بعرفة هو مقصد عام، واجلمع بني الصالتني يسمح بالتفرغ لعبادة مشروعة،              

ا مقصد دفع املشقة عن املسافر ليس بعام، فاملشقة قد تقترن بالسفر            بينم. لذلك أحلقه بالواجب  
وقد التقترن به، وإن كان الشائع غالبا اقتران السفر باملشقة، كما أنّ تفرغ املسافر بعد اجلمع                

ذلك ما يتضح مـن قـول       . ال يشترط أن يكون للعبادة، لذلك أحلق اجلمع يف السفر باإلباحة          
وإمنا جيوز تقدمي الصالة قبل وقتها املختار إىل وقتـها          ...«:  املوضعني الباجي عن علّة اجلمع يف    

 ألنه إمنا مجع بينهما بعرفة حلاجة الناس إىل  ؛ة اجلمع خمتلفة يف املوضعني     وعلّ ،على وجه الضرورة  
 وملا كانت العلة عامة     ، فشرع تقدميها لذلك   ،االشتغال بالدعاء والتفرغ له إىل غروب الشمس      

ة املسافر مبعىن املشقة اليت تلحقه بـالنزول لـصالة          وأما علّ . عة حلقت بالواجب  وأصلها للشري 
 ولكنها شائعة وهي الرفق باإلنسان دون التفرغ للشريعة فأوجبت          ، وهي علة غري عامة    ،العصر
فعبر بالعلّة عن مقصد الرفق، ومقصد دفع املشقة، ومقصد االنـشغال بالعبـادة             . 3».اإلباحة

  .والتفرغ هلا

                                                
  .2/327 ،الباجي، املنتقى 1
 .2/328املصدر نفسه،  2
 .2/245، املصدر نفسه 3
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عبري الباجي بالعلّة عن مقصد دفع املشقة يف تقريره حلكم جواز إفطار املريض يف              ت -3
رمضان دون اعتبار ملقدار املرض، أو خوف من اهلالك، قياسا على حكم جواز إفطار املسافر،               

 فبأن  ، وكان مشقة املريض أشد    ،ة الفطر يف السفر املشقة    ألنه إذا كان أصل علّ    ...« :حيث قال 
 وهذا احتجاج على من أنكر الفطر للمريض إال خلوف اهلـالك دون    .ر معها أوىل  يباح لنا الفط  

  1»...ما ذكرنا
 لإلشارة ـا    صلى اهللا عليه وسلم   استخالص الباجي علّة احلكم من حديث النيب         -4

إىل مقصد رفع األذى واملشقة، يف شرحه لقول اإلمام مالك بالترخيص للمحرم حلـق رأسـه                
 وكذلك قال النيب    ،وإمنا أرخص يف ذلك للضرورة    : لذلك قال مالك  و«: للضرورة، حيث قال  
 ، وأن ذلك مما يتأذى به     ، لكعب بن عجرة وقد رأى كثرة ما به من القمل          صلى اهللا عليه وسلم   

ق إباحـة    فعلّ ،2 وأمره بالفدية  .احلق رأسك :  قال له  ،نعم:  أيؤذيك هوامك؟ فلما قال    :فسأله
ة اإلباحة   جعل علّ  صلى اهللا عليه وسلم    ألن النيب    ، على ذلك   فال جيوز إال   ،ذلك بالتأذي باهلوام  

  .3». واهللا أعلم،األذى من احلظر
تعبري الباجي بالعلّة عن مقصد جتنب الربا يف االقتصار على األجناس األربعة الـيت              -5

والدليل لنا على صحة ما ذهبنا      «: ، فقال مستدال على ترجيح مذهبه يف املسألة       4جيري فيها الربا  
 نص على التماثل يف األربع املسميات علـى مـا تقـدم يف              صلى اهللا عليه وسلم   إليه أن النيب    

 ملا نص على أربعة أشـياء خمتلفـة         صلى اهللا عليه وسلم    أنه   : أحدمها ،لنا فيه دليالن  ف ،احلديث
 وهو  ،ووجه ثان ... علمنا أنه قصد إىل ذكر أنواع اجلنس الذي جيري فيه الربا           ،األمساء واجلنس 

 فأتى بألفـاظ    ،ة الربا فيها  ذكر هذه األربع املسميات إىل التنبيه على علّ       ه ال خالف أنه قصد      أن

                                                
  .3/62،  السابقاملصدر 1
 . يف املنتقى931احلديث رقم .احلديث ذا اللفظ رواه مالك يف املوطأ، كتاب احلج، باب فدية من حلق قبل أن ينحر 2
  .4/141الباجي، املنتقى،  3
 التمر بِالتمرِ والْحنطَةُ :علَيه وسلَّم  قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه       : أَبِي هريرةَ قَالَ   "وهي األجناس األربعة املذكورة يف حديث        4

                  هانأَلْو لَفَتتا اخى إِلَّا مبأَر فَقَد ادزتاس أَو ادز نفَم دا بِيدثْلٍ يثْلًا بِملْحِ مبِالْم لْحالْمريِ وعبِالش ريعالشو طَةنأخرجـه   ". بِالْح
 باب الصرف وبيع الذهب بالورق، والنسائي يف سننه، كتاب البيوع، باب بيع التمـر            ،ب املساقاة مسلم يف صحيحه، كتا   

وأمحد يف مسنده، كتاب بـاقي  . وابن ماجه يف سننه، كتاب التجارات، باب الصرف وما ال جيوز متفاضال يدا بيد    . بالتمر
 .مسند املكثرين، باب مسند أيب هريرة
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ـ   ولو أراد ع  ...ة أخص صفة توجد فيها     وهذا يقتضي أن العلّ    ،خمتلفة اجلنس واملعىن   ة مـوم العلّ
 وكلما  ،ة كانت أخص   ألنه ال خالف أن كلما كثرت أوصاف العلّ        ؛الكتفى باسم واحد منها   

  .1».ت أعمقلت كان
 مقصد الردع والزجر حلفـظ أمـوال   ة عن بالعلّ -يف كتابه املنهاج  - الباجي   تعبري -6

:  املالكية بوجوب قطع النباش كالسارق، خالفا لقول األحناف، فقال         ، يف ترجيحه لرأي   الناس
استدالل املالكي على احلنفي يف وجوب قطع النباش، بأنّ القطع يف السرقة إمنا وضع للـردع                «
  . 2».وهذه العلّة موجودة يف الكفن، فوجب على سارقه القطع...لزجر حفظا ألموال الناسوا

بالعلّة لإلشارة إىل مقصد احلرية، فقـال يف    -يف كتابه املنهاج أيضا   -تعبري الباجي    -7
وعلى أن العلّة عندي اتقاء استرقاق الكـافر        ...«: تعليله حلكم منع نكاح املسلم األمة الكافرة      

  3»...سلم إذا وجدولد امل
تعبري الباجي بالغرض على مقصد التغليظ والتشديد يف مسألة منع املرور بني يدي              -8

 ، عن أَبِي النضرِ مولَى عمر بنِ عبيد اللَّه        ،مالك«: املصلي، أثناء شرحه للحديث الذي جاء فيه      
لْجهنِي أَرسلَه إِلَى أَبِي جهيمٍ يسأَلُه ماذَا سمع من رسـولِ       عن بسرِ بنِ سعيد أَنَّ زيد بن خالد ا        

 قَالَ رسولُ اللَّه صـلَّى  : أَبو جهيمٍ: فَقَالَ،اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم في الْمار بين يدي الْمصلِّي        
  لَّمسو هلَيع اللَّه:  عي أَنْ          لَو نم ا لَهريخ نيعبأَر فقلَكَانَ أَنْ ي هلَياذَا علِّي مصالْم يدي نيب ارالْم لَم
  هيدي نيب رمرِ   .يضو النةً         : قَالَ أَبنس ا أَورهش ا أَوموي نيعبرِي أَقَالَ أَرفعنـد تعـرض    . 4». لَا أَد

ذا احلديث، إىل مسألة الوقوف أربعني؛ مل يعط أمهيـة للبحـث يف متييـز               الباجي يف شرحه هل   
                                                

  .6/189الباجي، املنتقى،  1
 .28صالباجي، كتاب املنهاج يف ترتيب احلجاج،  2
  .184صاملصدر نفسه،  3
.  يف املنتقـى   359رواه مالك يف املوطأ، كتاب الصالة، باب التشديد يف أن مير أحد بني يدي املصلي، احلديث رقـم                    4

 بـاب   ،ب الصالة مسلم يف صحيحه، كتا    و .وأخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب الصالة، باب إمث املار بني يدي املصلي           
والنسائي يف . والترمذي يف سننه، كتاب الصالة، باب ما جاء يف كراهية املرور بني يدي املصلي     . منع املار بني يدي املصلي    

وأبو داود يف سننه، كتاب الصالة، باب ما ينهى     . سننه، كتاب القبلة، باب التشديد يف املرور بني يدي املصلي وبني سترته           
وأمحد . وابن ماجه يف سننه، كتاب إقامة الصالة والسنة فيها، باب املرور بني يدي املصلي           .  يدي املصلي  عنه من املرور بني   

والدارمي يف سننه، كتاب الصالة، باب      . يف مسنده، كتاب مسند الشاميني، باب حديث أيب جهيم بن احلارث بن الصمة            
 .كراهية املرور بني يدي املصلي
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األربعني؛ أهي لأليام، أم للشهور، أم للسنوات؟ بل أوىل اهتمامه باملقصد من ذلك؛ إذ بين أنه                
، ذلـك مـا   "الغرض"للتغليظ والتشديد يف أمر من مير بني يدي املصلي، معربا عن ذلك بلفظ          

 ، أربعني يومـا أو شـهرا أو سـنة   : ال أدري أقال:قول أيب النضر و )فصل(«: يتضح من قوله  
 والغرض بـه    ،ر من ذلك  س وشك أبو النضر فيما ذكر ب      ،1يقتضي أنه قد نص له على أحدمها      

   2». عظيم ما يرتكبه املار بني يديه وإشارة إىل،معلوم وهو التغليظ يف املرور بني يدي املصلي
د تأنيس الزوجة وبسطها، يف مسألة حقهـا يف         تعبري الباجي بالغرض، على مقص     -9

ومن جهة املعىن   ...«:  حيث قال  ،ومالزمته هلا مدة كافية عقب الزواج ا،       مقام الزوج عندها،  
  .3»...أن الغرض تأنيس املرأة وبسطها وإذهاب ما يلحقها من االنقباض واخلجل

 من أمـره للنـساء   سلمصلى اهللا عليه وتعبري الباجي باإلرادة، لبيان مقصد النيب     -10
؛ فذكر أنه يريد مـن اسـتعمال   4بتغسيل ابنته املتوفية مباء وسدر وأن جيعلن يف األخري الكافور       

الكافور تطييب الرائحة، وعلى أساس حتقيق هذا املقصد ميكن استعمال غري الكافور، إن انعدم              
 واجعلن يف اآلخرة    :ه وقول )فصل(«: قال الباجي . ووجد غريه مما يطيب الرائحة وحيقق املقصد      

 وإمنـا خـص     ،اء الطيب يف أن جيعل يف آخر غـسلة         يريد بذلك تطييب الرائحة وبق     ،كافورا
وقد . تجمري ومنع ما يف امليت من الننت   ألنه أقوى األرائح الطيبة مع ما فيه من ال         ؛الكافور بذلك 

ي إىل هـذا    وأشار البـاج  . 5».مت مؤنته طيب امليت بغريه أو ترك      قال أشهب إن عدم أو عظ     
 ،مالـك «: املقصد أيضا يف اخلرب الذي جاء يف باب النهي عن تتبع اجلنازة بنار، الذي جاء فيه               

 ثُـم  ، أَجمروا ثيابِي إِذَا مـت : عن أَسماَء بِنت أَبِي بكْرٍ أَنها قَالَت لأَهلها   ،عن هشامِ بنِ عروةَ   

                                                
  .أحدها؛ ألنه ذكر اليوم، والشهر، والسنة: صحهكذا وردت، والظاهر أن األ 1
 .2/278الباجي، املنتقى،  2
  .5/63املصدر نفسه،  3
مسلم يف صحيحه، كتاب     و .احلديث رواه البخاري يف صحيحه، كتاب اجلنائز، باب غسل امليت ووضوئه باملاء والسدر             4

والنـسائي يف  . ول اهللا، باب ما جاء يف غسل امليتوالترمذي يف سننه، كتاب اجلنائز عن رس.  باب يف غسل امليت    ،اجلنائز
وابن ماجه  . وأبو داود يف سننه، كتاب اجلنائز، باب كيف غسل امليت         . سننه، كتاب اجلنائز، باب الكافور يف غسل امليت       

أم وأمحد يف مسنده، كتاب مسند القبائل، باب حـديث          . يف سننه، كتاب ما جاء يف اجلنائز، باب ما جاء يف غسل امليت            
 .ومالك يف املوطأ، كتاب اجلنائز، باب غسل امليت. عطية األنصارية امسها نسيبة

 .454، 2/453الباجي، املنتقى،  5
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فعبر الباجي يف شرحه هلذا اخلـرب  . 1». ولَا تتبعونِي بِنارٍ،وا علَى كَفَنِي حناطًا ولَا تذُر  ،حنطُونِي
للتعبري عن مقصد تطييب الـريح مـن        " الغرض" ولفظ  " لئال"باستعمال ألفاظ العلة، كلفظ     

واألصل يف ذلك أن امليت حيتاج إىل تطييب رحيه وريح          «: قال الباجي . التحنيط بالكافور وحنوه  
فنه، فإن ذلك من إكرامه وصيانته لئال تظهر منه ريح مكروهة، ولذلك شـرع يف غـسله                 ك

احلنوط ما جيعـل يف     : مث حنطوين : وقوهلا. الكافور ليطيب رحيه ولتخفى ريح كريهة إن كانت       
جسد امليت وكفنه من الطيب واملسك والعنرب والكافور وكل ما الغرض منه رحيه دون لونه ألن    

   .2».ذكرنا من الرائحة دون التجمل باللوناملقصود منه ما 
عنـد  ، كما يتضح من قولـه       "الوجه" تعبري الباجي ببعض ألفاظ العلة، وبلفظ        -11

 عـن   رضي اهللا عنهما  ي أمساء بنت أيب بكر        شرح احلديث سابق الذكر، املتضمن      إىل هتعرض
إىل أن املقاصد معتـربة يف      أشار   و  فذكر تعليالت لنهيها،   ،إتباعها بنار يف وصيتها إن هي ماتت      

الشريعة اإلسالمية، بل جعل ما هو مقصود شرعا معيارا لقبول أو خمالفة بعض األفعـال الـيت               
 إمنا ذلـك  : قال ابن حبيب   ، وال تتبعوين بنار   : وقوهلا )فصل(«: فقال. كانت متارس يف اجلاهلية   

ت خمالفته إذا مل يكن لـه        وحيتمل أيضا أن يكون هذا من أفعال اجلاهلية فشرع         ،للتفاؤل بالنار 
 واهللا ،ان يفعل على وجه الظهـور والتعـايل   ألنه ك  ؛ وحيتمل أن مينع   ،وجه مقصود يف الشريعة   

، "على وجه الظهور والتعـايل    "،  "فشرعت خمالفته " ،  "إمنا ذلك للتفاؤل  : "ويف قوله . 3».أعلم
  "الوجه"إشارات إىل اعتباره للمقاصد بألفاظ العلّة ولفظ 

نـذكر  . ه املقاصدي للعديد من املسائل    يف تعليل " الوجه" الباجي لتعبري    استخدام -12
أنّ الواجب غسله باملاء، وما زاد عليه من سدر،        تغسيل امليت   يف مسألة  هذكر: على سبيل املثال  

معربا عن املقـصد    . فإمنا هو ملقصد تنظيف امليت، مما يلحق جبسده من أقذار، أو روائح كريهة            
 فوجب أن يكـون باملـاء       ، إن الغسل أوال هو الفرض     : وقول مالك  ...« :بالوجه، حيث قال  

                                                
  . يف املنتقى525انفرد به مالك يف املوطأ، كتاب اجلنائز، باب النهي عن تتبع اجلنازة بنار، احلديث رقم  1
 .2/467الباجي، املنتقى،  2
  .2/468املصدر نفسه،  3
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 وما بعد ذلك فإمنا هو على وجه التنظيف والتطييب فال يضره ما خالطه ممـا يزيـد يف        ،وحده
  1».تنظيفه

صلى اهللا عليه   استخدام الباجي للفظ الوجه يف تعليله مبقصد الرفق من مجع النيب             -13
 كان جيمع بني الظهر والعصر يف سفره        :قوله«:  السفر، حيث قال    بني الظهر والعصر يف    وسلم

وغـري هـذه    . 2»... يعين أنه عليه السالم كان يفعل ذلك على وجه الرفق باملصلي           ،إىل تبوك 
األمثلة كثري مبثوث يف كتبه، عبر فيه الباجي بألفاظ العلة والغرض واإلرادة والوجه، استخدمت        

  . مقاصديكلها فيما ذهب إليه من اجتهاد
   يف االجتهاد املقاصدي للباجياالعتبار باملعىن: الثالثاملطلب 

لقد ذكرنا يف مبحث املقاصد من الباب األول، أن التعبري عن املقاصد الشرعية باملعىن              
كان هو السائد يف استخدامات املتقدمني من الفقهاء، والباجي واحد ممن استخدم لفظ املعـىن               

عبر به يف أغلب املسائل اليت راعى فيها املقاصد من األحكـام، ومـن        للتعبري عن املقصد؛ فقد     
  :أمثلة ذلك نذكر

 من حكم كراهة    ،تعبريه باملعىن عن مقصد إتقان الصالة وإمتامها على أحسن وجه          -1
: رفع صوت البعض على البعض بالقرآن أثناء الصالة، عند شرحه للحديث الذي جـاء فيـه               

 ، عن أَبِي حازِمٍ التمارِ    ، عن محمد بنِ إِبراهيم بنِ الْحارِث التيمي       ، سعيد  عن يحيى بنِ   ،مالك«
                  لَـتع قَـدلُّونَ وصي مهاسِ ولَى النع جرخ لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسأَنَّ ر ياضيالْب نع

 ربِالْق مهاتوفَقَالَ أَص لَـى              :اَءةع كُمضعب رهجلَا يو بِه اجِيهنا يبِم ظُرنفَلْي هباجِي رني لِّيصإِنَّ الْم 
 آنضٍ بِالْقُرعفذكر الباجي أن املقصد من منع إعالء الصوت بالقرآن عند الصالة، هـو             . 3». ب

كروهات املقتضية للنقص، ورفع الـصوت  حتقيق إتقاا وإمتامها على أحسن وجه، بترك كل امل       
 :صلى اهللا عليه وسـلم  : وقوله)فصل(«: بالقراءة واحد منها، معبرا عن املقصد باملعىن، يف قوله 

                                                
  .2/453،  السابقاملصدر 1
  .235، 2/234الباجي، املنتقى،  2
وأخرجه أمحد يف مسنده، كتاب أول مسند الكوفيني، باب         . رواه مالك يف املوطأ، كتاب الصالة، باب العمل يف القراءة          3

  . حديث البياضي
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 واملقصود ا ليكثر معىن االحتراز من األمـور         ، تنبيه على معىن الصالة    ،ن املصلي يناجي ربه   إ
  1» . الطاعة املتممة هلا واإلقبال على أمور،املكروهة املدخلة للنقص فيها

تعبريه باملعىن عن مقصد النظافة من تغسيل امليت مباء وسدر دون االكتفاء باملـاء               -2
وعلى أساس اعتبار هذا املقـصد،      . فقط، لتنظيفه مما يلحق جبسده من أقذار، أو روائح كريهة         

 فذكر الباجي يف تعرض الباجي إىل مسألة انعدام السدر عند التغسيل، هل جيزي غريه بدال عنه؟     
املسألة جواز استعمال غري السدر، إن وجد ما حيقق املقصد من استعماله، وهو النظافة؛ فـإن                

 صريح يف ذكر    2وجدت مادة منظفة أخرى، استعملت، وأجزأت عن السدر، رغم أن احلديث          
 مـا   السدر دون غريه، وهذا ما يربز االجتهاد املقاصدي للباجي باستعماله لفظ املعىن، ذلـك             

 ألن الـسدر    ؛معىن املبالغة يف الغسل والتنظيف     مباء وسدر على     : وقوله )فصل(« :تضمنه قوله 
  .3»... فإن عدم فما يقوم مقامه مما يعني على التنظيف والغسل ، وهذا إذا وجد،غاسول

تعبري الباجي باملعىن لإلشارة إىل مقصد اإلمهال للتوبة، يف حتديد عدد اجلمعـات              -3
 عن صـفْوانَ بـنِ      ،مالك«: ر املتخلف عنها، أثناء شرحه للحديث الذي جاء فيه        اليت قد يعذ  

 من تـرك الْجمعـةَ   : أَنه قَالَ؟ لَا أَدرِي أَعن النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أَم لَا        : قَالَ مالك  ،سلَيمٍ
يف شـرحه هلـذا     -فقد فسر الباجي    . 4».علَّة طَبع اللَّه علَى قَلْبِه    ثَلَاثَ مرات من غَيرِ عذْرٍ ولَا       

أن املقصد من حتديد عدد اجلمعات بالثالثة لليت تترك من املكلف من غري عذر معترب،          -احلديث
هي إمهال املكلف املتهاون لعله يتوب إىل اهللا فيقلع عن اونه يف اجلمعة الرابعة، فالوقت كاف                

قد طبع على قلبه، فال يكاد       -بعد هذه املهلة  -إلقالع عن هذا الذنب، وإال فصاحبه       ومناسب ل 
هذا احلديث يدل على    «: يتعظ أو يتذكّر، وقد عبر الباجي على املقصد من ذلك باملعىن، فقال           

                                                
  .2/43الباجي، املنتقى،  1
اه مالك يف املوطأ، كتاب اجلنائز، باب غسل امليـت، كمـا   وقد رو. 516احلديث هو ما شرحه الباجي يف املنتقى رقم     2

  .رواه غريه
  .2/453الباجي، املنتقى،  3
رواه مالك يف املوطأ، كتاب الصالة، باب القراءة يف صالة اجلمعة واالحتباء ومن تركها من غري عذر، احلـديث رقـم                   4

رمذي يف سننه، كتاب اجلمعة عن رسول اهللا، باب ما      الت: وأخرجه من طريق أيب اجلعد الضمري، كل من       .  يف املنتقى  240
وأبـو داود يف    . والنسائي يف سننه، كتاب اجلمعة، باب التشديد يف التخلف عن اجلمعة          . جاء يف ترك اجلمعة من غري عذر      

 جـاء  وابن ماجه يف سننه، كتاب إقامة الصالة والسنة فيها، باب مـا . سننه، كتاب الصالة، باب التشديد يف ترك اجلمعة   
  .فيمن ترك اجلمعة من غري عذر
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 فانتظار للفيئة وإمهـال     ، واهللا أعلم  ،وأما معىن اعتبار العدد يف احلديث     ...وجوب إتيان اجلمعة  
 ومعىن الطبع على القلب أن جيعل مبنزلة املختوم عليه ال يصل إليه شـيء        ،اىل عبده للتوبة  منه تع 

   1».، نسأل اهللا العصمة بفضلهمن اخلري
تعبري الباجي باملعىن لإلشارة إىل مقصد اإلشعار باالنتماء إىل اإلسالم، يف تعليلـه              -4

 يؤذن يف صالة الصبح علـى       وكان...«:  حيث ذكر عنه   ،لرفع ابن عمر األذان وقت اإلغارة     
صـلى اهللا   معىن إظهار شعار اإلسالم ملا كان وقت اإلغارة، وهو الوقت الذي كان رسول اهللا               

مث . 2». يغري إذا مل يسمع األذان وميسك إذا مسعه، فكان ابن عمر يـؤذن لـذلك               عليه وسلم 
 السفر، معبـرا    استعمل الباجي مقصد إعالن شعار اإلسالم ليقرر أحكام األذان يف احلضر ويف           

؛ فلما كان املقصد من رفع الصوت باألذان هو اإلعـالم عـن حـال               "املعىن"عن ذلك بلفظ    
صاحبه، كان حكمه غري الزم فيمن كان حبواضر املسلمني؛ إذ الحاجة من اإلعالم حباله، وهو               

ن  فـإ  ، إذا ثبت ذلـك    :مسألة« :قال الباجي معربا باملعىن على املقصد من ذلك       . بني املسلمني 
 وهـي   ،األذان مأمور به يف أوقات الصلوات خاصة يف املواضع اليت يلزم الدعاء فيهـا إليهـا               

 ، وهذه املواضع اليت نصبت إلقامة الصلوات وأمر الناس بإتياا لذلك          ،املساجد ومواضع األئمة  
 فإن كان ذلك يف احلواضر مل جيب عليهم أذان         ،وأما الفذ واجلماعة يف غري مسجد ودون ائتمام       

 وال جيب ذلك عليهم للـدعاء إىل        ،ألن معىن شعار اإلسالم قد سقط عنهم بقيام أهل املصر به          
 فإن أذنوا فحـسن  ،الصالة ألن موضعهم ليس مبوضع منصوب إلقامة الصالة فيدعى الناس إليه 

 وأما إن كـان     .ألنه ذكر اهللا تعاىل وإعالم بوقت الصالة وأخذ حبظ من إظهار شعار اإلسالم            
ض قفر أو سفر فقد قال الشيخ أبو حممد ال أذان عليه ألنه ليس من أهل اجلماعـة                  ذلك يف أر  

وهذا حيتاج إىل تفصيل فإن كان األمري مع مجاعة يف سفر أو وحده فإن من سنته األذان ألنـه                   
مجاعة وقد نصب موضعه إلقامة الصالة فلزم أن يدعو إىل الصالة قال القاضي أبو الوليـد وإن                

  3»...لظاهر عندي أن األذان مشروع ألنه شعار اإلسالمكان غري إمام فا

                                                
 .2/142الباجي، املنتقى،  1
  .2/22املصدر نفسه،  2
  .2/15، املصدر نفسه 3
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تعبري الباجي باملعىن لإلشارة إىل مقصد جتنب املارة بني يدي املصلي، من حكـم               -5
 ، وأما مكانه مما يستتر بـه :مسألة« :استحباب تقريب السترة من املصلي بينه وبني املارة، فقال       

 ليس من الصواب أن يصلي وبينه  : عن مالك   وقد روى ابن القاسم    .فإنه يستحب أن يقرب منه    
 والدنو من السترة حسن ملا رواه سهل أنه كان بني مصلى رسـول اهللا     ،وبني سترته قدر صفني   

ومن جهة املعىن أن دنوه من السترة أقرب له مـن           .  وبني اجلدار ممر الشاة    صلى اهللا عليه وسلم   
  .1» . املرور بني يديها أمكن املار من وإذا بعد عنه،امتناع املار بني يديه

مسألة زكاة مـا    يف   أرباب األموال    عن تعبري الباجي باملعىن عن مقصد التخفيف      -6
خيرص من الثمار، إذ علّل التغاضي والتسامح يف مقدار ما ميكن نقصانه فيما خيرصونه من مثـار   

؛ مشروع والاألم يف التخفيف أن املعىن جهة ومن «: بساتينهم لتزكيتها مبقصد التخفيف، فقال
 يـسلم  أن يكاد وال إليه، ويهدي يطعمه أن بد فال املسكني، اجلار له يكون احلائط صاحب ألن

  . 2».املعىن هلذا عنه فيخفف مار، إنسان وأخذ طائر أكل من حائط
تعبري الباجي باملعىن عن مقصد حفظ املال، لالستدالل على صحة مذهبه يف مسألة              -7

 وهو أن املعـىن املعتـرب يف        ،ودليل آخر ...«:دة يف ماهلا، فقال   عدم جواز تصرف البكر الراش    
 وذلك ال حيصل إال مبباشرة النـاس        ،الرشد هو املعرفة مبصاحل املال ومنافعه وتثمريه واحلفظ له        

 ، وقد علم من حال البكر االنقباض عن معاملة الناس ومباشـرم           ،ومعاملتهم والتصرف معهم  
 ،ومنافعه وتثمريه مع احلياء الغالب املانع من املراجعـة فيـه       وذلك يقتضي جهلها بصالح ماهلا      

 فوجب أن يكون النكاح شرطا يف الرشد الذي يقتضي تـسليم املـال إىل اليتيمـة    ،واملنع منه 
 فوجب أن   ،إنه معىن مينع يف الغالب القيام حبفظ املال وتثمريه         : وحنرر منه دليال فنقول    ،كالبلوغ

  .3».لوغمينع من التصرف فيه كعدم الب
تعبري الباجي باملعىن عن مقصد تأنيس الزوجة وبسطها يف مسألة حق الزوجـة يف               -8

ومن جهة املعـىن أن  ...«:  فقال،ومالزمته هلا مدة كافية عقب الزواج ا،  مقام الزوج عندها،  

                                                
  .2/283،  السابقاملصدر 1
 . 253، 3/252، املصدر نفسه 2
  .5/23، املصدر نفسه 3
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 ، وهذا مـن حقوقهـا  ،الغرض تأنيس املرأة وبسطها وإذهاب ما يلحقها من االنقباض واخلجل  
  1». وهو قول صحيح عندي،نه حق هلما مجيعاألقاضي أبو احلسن وقد حكى ا

تعبري الباجي باملعىن عن مقصد حفظ النسب، يف مسألة عدم جواز وطء الرجـل               -9
، النـسب  هة املعىن أن ذلك يوقع تلبيسا يف  ومن ج ...«:  من غريه حىت تضع، فقال     امرأة حامالً 

  2».عدة واالسترباءشرعت ال هلذا و،األنساب والشرع موضوع على ختليص
تعبري الباجي باملعىن عن مقصد دفع الضرر عن املطلقة، من حكم إجبار الرجـل               -10

 فمنع من ذلك ،ومن جهة املعىن أنه مضار بتطويل العدة      ...«: على رجعة مطلقته احلائض، فقال    
  3».وأجرب على الرجعة

 تغريـب املـرأة     يف مسألة تعبري الباجي باملعىن لإلشارة إىل مقصد حفظ العرض          -11
أنه " : وقوله)فصل(«: ، ولإلشارة إىل مقصد الزجر والردع يف تغريب الرجل الزاين، فقال    الزانية

 إذا ثبـت    )مسألة(... نص يف تغريب الزاين    5"به عاما  مائة وغر  4 جلد ابنه  صلى اهللا عليه وسلم   
 ، أن املرأة عـورة ومن جهة املعىن... فإن التغريب على احلر الذكر دون املرأة ودون العبد        ،ذلك

 وإمنا يغرب الرجل    ، واألمة حق السيد متعلق مبنافعها     ،ويف تغريبها تعريض هلا لزوال الستر عنها      
   6»...عقوبة لينقطع عن منافعه

تعبري الباجي باملعىن لإلشارة إىل مقصد حفظ املال، يف تعليله عدم تسليم مـال                -12
جهة املعىن أن الصغري إمنا خياف عليه إفـساد         ومن  «: الصغري إليه حىت يونس منه الرشد، فقال      

  .7»...املال

                                                
  .5/63،  السابقاملصدر 1
  .82، 5/81املصدر نفسه،  2
  .5/372، املصدر نفسه 3
  .ابن أحد رجلني اختصما عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلّماحلديث عن  4
  .كما رواه غريه. رواه مالك يف املوطأ، كتاب احلدود، باب ما جاء يف الرجم 5
  .9/141الباجي، املنتقى،  6
  .7/527املصدر نفسه، 7
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: تعبري الباجي باملعىن عن مقصد الردع يف مسألة منع قاتل العمد من املرياث فقال              -13
ومن جهة املعىن أنه ردع ملن أراد استعجال املرياث بقتل املوروث، فمنع من ذلك ردعا هلذا،                «

  .1».واهللا أعلم وأحكم
ي باملعىن عن املقصد من حترمي اخلمر يف قياس النبيذ عليه؛ إذ ذكـر أن   تعبري الباج  -14

فلمـا كـان    «: املقصد من حترمي اخلمر هو جتنب الفجور مستدال بالقرآن الكرمي، قال الباجي           
  M 1 2: التحرمي ثابتا يف اخلمر بأن كثريها يدعو إىل الفجور، وهو معـىن قولـه تعـاىل            

3 4 5 6 7 8 9 : ;  <  = > ?  @ AB C D E L2 
وملا كان املعىن موجودا يف النبيذ املسكر، واختلف العلمـاء يف           . كانت اخلمر حمرمة هلذا املعىن    

  . 3».حكمه، كان فرعا وجب إحلاقه به
تعبري الباجي باملعىن لإلشارة إىل املقصد، يف بيانه ملفهوم االسـتدالل بـاألوىل؛             - 15

يف الفرع املعىن الذي علّق عليـه احلكـم يف األصـل       االستدالل باألوىل وهو أن يبين      «: فقال
، مث أعطى مثاال أشار فيه إىل مقصد حتقيق العدل يف رد شهادة أهل الذمة من بـاب                  4»وزيادة

  .أوىل من رد شهادة املسلم الفاسق، وعلّة الفسق مانعة من حتقيق العدل لكليهما
 يف إرادة املقصد من احلكم، كما       وغري هذا كثري، مما يبين استخدام الباجي للفظ املعىن        

  .هو شأن الكثري من العلماء حىت القرن اخلامس اهلجري
   يف اجتهاده املقاصديلقواعد الفقهية واألصوليةاستخدام الباجي ل: الرابعاملطلب 

املتتبع لكتب الباجي األصولية والفقهية، جيد أنه يستخدم بعـض القواعـد الفقهيـة              
كما جيد استخدامه أللفاظ املقاصد يف حتديده لبعض املفاهيم         . قاصديواألصولية يف اجتهاده امل   

األصولية وبيان املقصود منها، واستناده إىل بعض املباحث األصولية يف اجتـهاده املقاصـدي،              

                                                
  .9/85،  السابقاملصدر 1
  91: سورة املائدة، اآلية 2
  .71صالباجي، كتاب احلدود،  3
  .27صباجي، كتاب املنهاج يف ترتيب احلجاج، ال 4
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كاستخدامه للمقاصد يف الترجيح بني األخبار وداللة النصوص، واستخدامه للمقاصد يف إثبات            
  :ملبدأ سد الذرائع يف اجتهاده املقاصدي ومن أمثلة ذلك نذكرمشروعية القياس، واستخدامه 

استناد الباجي إىل بعض القواعد الفقهية يف اجتهاده املقاصدي، كاعتباره ملقـصد             -1
، وذلـك يف    "الضرورات تبيح احملظـورات   "التيسري ورفع املشقة عن الناس انطالقا من قاعدة         

الفضة بالدراهم، حلاجة النـاس إىل الـدراهم        حكم جواز التفاضل وزنا يف الذهب أو         مسألة
وجه رواية اجلـواز    «:  هذا ما يتبين يف قوله الذي جاء فيه        ،وضرورة ذلك عند تعذر الصرف،    

 وتعذر الصرف إال يف ذلك املوضـع        ،على الكراهية ما احتج به من ضرورة الناس إىل الدراهم         
 وخوفه علـى نفـسه يف    ،مع أصحابه  واحنفاز املسافر للمرور     ،مع حاجة الناس إىل االستعجال    

 . والضرورة العامة تبـيح احملظـور  ، وميطل به، وخياف إن غاب عنه ذهبه أن ال يعطاه   ،االنفراد
وهكذا يتبين أن البـاجي     . 1». فال جيوز له   ،وأما اليوم فقد صار الضرب بكل بلد واتسع األمر        

يف جواز مثل هذا التفاضـل،      الحظ الضرورة يف حتقيق مقصد التيسري ورفع املشقة على الناس           
  .فإن انعدمت الضرورة انعدمت اإلباحة

يف " العربة بعموم اللفظ ال خبـصوص الـسبب       "استناد الباجي ضمنيا إىل قاعدة       -2
 M² ³ :تعميمه للمقصد من طلب االعتبار، يف مناقشته لداللة اآلية يف قولـه تعـاىل             

´L2         نـا أن  . ر عن بين الـنظري ، دون اقتصاره على السبب الذي ورد فيه من اإلخبامبي
لو وجب قـصر    «: فائدة اخلطاب هي معرفة املقصد منه لتعميمه، ذلك ما يستخلص من قوله           

ذلك على سببه مل يقع بذلك اتعاظ وال ازدجار ولبطلت فائدة اآليـة وقـصد املوعظـة، ألن           
. رالسامع لذلك يقصره على شقاق خمصوص ونوع من الكفر خمصوص، فليس يقع به االزدجا             

  .3».وهذا باطل باتفاق
اعتبار الباجي صراحة للمقصد من اخلطاب، يف تعريفـه لـبعض املـصطلحات              -3

ومعىن ذلك أن يوضح اآلمـر  . اإليضاح«: أنّ حد البيان هو: األصولية، فذكر يف كتابه احلدود  

                                                
  .6/228الباجي، املنتقى،  1
 .2: سورة احلشر، اآلية 2
 .556صالباجي، إحكام الفصول،  3
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، وكذلك فعل يف تعريفه للمفـسر     . 1»...والناهي أو املخرب أو ااوب عما يقصد إىل إيضاحه        
ومعىن ذلك أن لفظ التفسري     . ما فهم املراد به من لفظه، ومل يفتقر يف بيانه إىل غريه           « :فذكر أنه 

: ويف تعريفه لفحوى اخلطاب، ذكر أنّ حـده هـو         . 2»...يقتضي تبيني ما يقصد إىل تفسريه     
ويف كتابه املنهاج عرف حلـن      . 3». من نفس اخلطاب من قصد املتكلّم بعرف اللغة        ]يفهم[ما«
فنالحظ اعتبـار البـاجي     . 4»...ما فُهم من قصد املتكلم ما مل يوضع له لفظه         «: خلطاب بأنه ا

  .للمقاصد من األلفاظ من خالل تعريفاته لبعض املصطلحات األصولية
العام يعمل بعمومه حىت يرد مـا       "استخدام الباجي يف اجتهاده املقاصدي لقاعدة        -4
ما يستخلص من   : ومن أمثلة ذلك  ". ىت يرد ما يقيده   املطلق يعمل بإطالقه ح   "، وقاعدة   "خيصصه

يف االستدالل املقاصدي على عدم جواز إحياء ما قرب إىل العمران من             استناده إىل تقييد املطلق   
األراضي إالّ بإذن اإلمام حتقيقا ملقصد دفع الضرر عن الناس، خالفا لقول اإلمام الشافعي جبواز               

من أَحيا أَرضا   «: صلى اهللا عليه وسلم   باجي بتضمن قول النيب     ذلك بغري إذن اإلمام، فاستدلّ ال     
  لَه ةً فَهِيتيم،    قمٍ حقٍ ظَالرعل سلَيوليس لعـرق  «: ، على تقييد حكم جواز اإلحياء بقوله5». و

وأما اليت تقـرب مـن      : مسألة«: قال الباجي . ، فقيد احلكم بعدم اإلضرار بالناس      »ظامل حق 
ن، فال حيييها أحد إال بإذن اإلمام، رواه سحنون عن مالك وابن القاسم عـن أشـهب                 العمرا

والدليل على ما نقوله، قـول الـنيب        ...حيييها من شاء بغري إذن اإلمام     : خالفا للشافعي يف قوله   
والذي حييي بقرب العمران قد يظلم يف إحيائه،        " وليس لعرق ظامل حق   : "صلى اهللا عليه وسلم   

 بذلك لتضييقه عليهم يف مسارحهم وعمارم ومواضـع مواشـيهم ومرعـى             ويستضر الناس 
كما استند الباجي إىل قاعدة العموم يف       . 6».أغنامهم، فاحتاج إىل نظر اإلمام واجتهاده يف ذلك       

رأي  متييزه بني ما قرب وما بعد من األراضي يف حتقيق مقصد دفع الضرر عن الناس، فاستند إىل     
لى العموم يف استنباط حكم استحباب إحياء أرض موات بعيدة على           أشهب يف محله احلديث ع    

                                                
  .41صالباجي، كتاب احلدود،  1
  .46ص، نفسهاملصدر  2
  .508صوكتاب إحكام الفصول، . 51صاملصدر نفسه،  3
  .12صالباجي، كتاب املنهاج يف ترتيب احلجاج،  4
  .رواه البخاري يف صحيحه، كتاب املزارعة، باب من أحيا أرضا مواتا 5
  .7/379الباجي، املنتقى،  6
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واحتج أشهب  «: قال الباجي . العمران دون إذن اإلمام مادام ذلك غري خملٍّ مبقصد دفع الضرر          
" من أحيا أرضا مواتا فهي لـه      : "صلى اهللا عليه وسلم   يف اموعة لقوله بأن ذلك مقتضى قوله        

ا يستحب له ذلك ال فيما قرب من العمران لئال يكون فيـه             وذلك عام فيما قرب أو بعد، وإمن      
  .1».ضرر على أحد

استخدام الباجي لقاعدة العموم يف اعتباره ملقصد جتنب الربا من تعميمـه ملنـع               -5
، إذ عرض آراء الفقهاء فيها، 2التفاضل يف غري ما ذكر من مطعومات يف حديث الربويات الستة          

وذهب فقهـاء األمـصار     ...«: قال الباجي . عند لفظ احلديث  منتقدا رأي الظاهرية املتوقف     
ومجاعة الناس إىل أن هذه املسميات أصول يف حترمي التفاضل لفروع الحقة ا على اخـتالفهم              

 وذهب أهل الظاهر إىل أن حترمي التفاضل       . الختالف املعاين املتعدية إليها    ؛يف أعيان تلك الفروع   
  : قولـه تعـاىل    والدليل على حترمي التفاضل يف األربعـة       .مقصور عليها دون سائر املطعومات    

M7 8 9 : ;<L3،  فوجب أن يكون التفاضل حراما يف كل شيء         ، والربا الزيادة 
  .4».حلق العموم إال ما خصه الدليل

 استدالل الباجي باملقاصد يف مسائل الترجيح يف األخبار عند التعارض، كاستدالله           -6
بوت املقصد ووضوحه يف اخلرب، يف ترجيحه للخـرب املتـضمن           بث -يف باب ترجيحات املتون   -

أن يكـون مـا     «: للحكم املنطوق على اخلرب املتضمن للحكم احملتمل املختلف فيه، حيث قال          
تضمنه أحد اخلربين من احلكم منطوقا به، واآلخر حمتمال، فيقدم املنطوق حبكمه ألنّ الغرض فيه     

 -مقاصـديا -تقدميه   اع ترجيحه لألخبار من جهة املنت،     ومن أنو . 5».أبني واملقصود فيه أجلى   
للخرب الذي يقصد به بيان احلكم على اخلرب الذي ال يقصد به ذلك؛ إذ األخذ مبا قصد به بيان                   

وذلك مثل أن يستدلّ املالكي يف طهـارة جلـود          «: وقد مثّل الباجي ذلك بقوله    . احلكم أوىل 
                                                

  .7/380املصدر السابق،  1
عن عبادةَ بنِ الـصامت  : "  باب الصرف وبيع الذهب بالورق، جاء فيه  ،احلديث هو ما أخرجه مسلم يف كتاب املساقاة        2

 الذَّهب بِالذَّهبِ والْفضةُ بِالْفضة والْبر بِالْبر والشعري بِالشعريِ والتمـر بِـالتمرِ             :لَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم     قَالَ رسولُ ال   :قَالَ
ذه لَفَتتفَإِذَا اخ دا بِيداٍء يواًء بِسوثْلٍ سثْلًا بِملْحِ مبِالْم لْحالْمودا بِيدإِذَا كَانَ ي مئْتش فوا كَيفَبِيع افنالْأَص ه ."   

 .275: سورة البقرة، اآلية 3
  .6/188الباجي، املنتقى،  4
  .110صاإلشارات يف أصول الفقه املالكي، : الباجي 5
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فيعارضه الشافعي مبـا روي     . 1"ا إيهاب دبغ فقد طهر    إيم: "صلى اهللا عليه وسلم   السباع بقوله   
خربنـا  : فيقول املـالكي  . 2 أنه ى عن جلود السباع أن تفترش       صلى اهللا عليه وسلم   عن النيب   

أوىل؛ ألنه قصد به بيان حكم الطهارة، وخربكم مل يقصد به ذلك، بل جيوز أن يكون إنما ى                  
ف والتشبه باألعاجم، وميكن أن يكـون يـه عـن    عن ذلك ملا يف افتراشه من اخليالء والسر      

  3».افتراشها تعبدا حمضا وإن كانت طاهرة، فكان ما بيناه أوىل
تقدميه للخرب املصرح باملقصد، على األصول إذا خالفها، خالفا لألحناف القائلني            -7

ن هـذا   إ«: بأن اخلرب إذا خالف األصول املقطوع بصحتها وجب اطراحه، فرد الباجي بالقول           
غري صحيح، بل جيب أن يقدم اخلرب على األصول ألنا نعلم قصد صاحب الشرع باحلمل على                

 صلى اهللا عليـه وسـلم     األصول من جهة االستنباط واالستدالل وغلبة الظن؛ فإذا صرح النيب           
  4»...مبقصوده يف اخلرب، كان ذلك أوىل

رجيح داللة العام علـى     ترجيحه املقاصدي بني داللة النصوص على األحكام، بت        -8
وتقدميه للنص العام الذي مل خيصص عن النص املخصص باعتبار املقاصـد مـن            داللة اخلاص، 

وتقدميه للنص الذي قصد به احلكم عن النص الذي مل يقصد به احلكم، ومن أمثلـة           .النصوص
كـاح أو   ذلك، ترجيح الباجي لرأي مذهبه بعموم آية منع اجلمع بني األختني لكل ما وقع بالن              

                                                
ننه، كتاب اللبـاس عـن   ورواه الترمذي يف س. رواه مسلم يف صحيحه، كتاب احليض، باب طهارة جلود امليتة بالدباغ         1

ورواه . ورواه النسائي يف سننه، كتاب الفَرع والعترية، باب جلود امليتة         . رسول اهللا، باب ما جاء يف جلود امليتة إذا دبغت         
ورواه ابن ماجة يف سننه، كتاب اللباس، باب لباس جلود امليتـة إذا          . أبو داود يف سننه، كتاب اللباس، باب يف أُهب امليتة         

ورواه مالك يف موطئـه،  . رواه أمحد يف مسنده، كتاب ومن مسند بين هاشم، باب بداية مسند عبد اهللا بن عباس        و. دبغت
 .ورواه الدارمي يف سننه، كتاب األضاحي، باب االستمتاع جبلود امليتة. كتاب الصيد، باب ما جاء يف جلود امليتة

ورواه النسائي يف سننه،    . ما جاء يف النهي عن جلود السباع      رواه الترمذي يف سننه، كتاب اللباس عن رسول اهللا، باب            2
ورواه أبو داود يف سننه، كتاب اللباس، باب يف جلود النمر           . كتاب الفَرع والعترية، باب النهي عن االنتفاع جبلود السباع        

رمي يف سننه، كتـاب  ورواه الدا. ورواه أمحد يف مسنده، كتاب أول مسند البصريني، باب حديث أسامة اهلذيل         . والسباع
  .األضاحي، باب النهي عن لبس جلود السباع

إالّ أنـه   . 749صالباجي، إحكام الفصول،    : وانظر باللفظ نفسه   .230صالباجي، كتاب املنهاج يف ترتيب احلجاج،        3
  .ذكر يف اإلحكام معارضة احلنفي بدل معارضة الشافعي

  .89صالباجي، كتاب املنهاج يف ترتيب احلجاج،  4
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خالفا ملن قال بعموم إباحـة     . M| } ~ � L1  :مبلك اليمني يف قوله تعاىل    
يف هذا استعمال آيتنا أوىل، ألنه      «:  فقال M } ~ ¡�  L2 :ملك اليمني يف قوله تعاىل    

قصد ا بيان ما أبيح مجعه يف النكاح وما منع منه، وآيتكم إنما قصد ا بيان احلالة اليت أجيـز      
إلمياء، واآلية اليت قصد ا بيان احلكم املختلف فيه أوىل من اآلية اليت مل يقصد ـا        فيها نكاح ا  

آيـتكم  : ؛ أو يقول"أحلتهما آية وحرمتهما آية والتحرمي أوىل  : " ذلك؛ وهلذا قال علي وعثمان    
  3».خمصوصة باألمهات والبنات وآيتنا مل يطرأ عليها ختصيص فكان األخذ ا أوىل

جي لالستدالل املقاصدي يف إثبات مشروعية القياس، كالذي أثبتـه          استخدام البا  -9
ضمنيا من مشروعية االجتهاد املقاصدي يف استدالله على مشروعية القياس، عندما أشـار إىل              
داللة النص على االجتهاد يف طلب املعىن من احلكم، يف مثال حترمي اخلمر، وحترمي التفاضـل يف           

يف صحة امتثـال    " حرمت عليكم التفاضل يف البر    : "  لنا تعاىل  فال فرق أن يقول   «: الرب، فقال 
حرمت عليكم التفاضل يف البر ألنه مقتات جنس، فقيسوا عليه         : " الفعل وتركه، وبني أن يقول    

وكذلك إذا دلّنا بغري القول والنص      . فكال األمرين يصح امتثاله وتركه    ". كل مساوٍ له يف صفته    
عليكم اخلمر وبيع البر متفاضال فقد علّقت حكم التحرمي على معىن فيه،       مىت حرمت   : "فقال لنا 

وكلّفتكم االجتهاد يف طلب ذلك املعىن الذي علّقت التحرمي عليه وأمـرتكم باعتبـار حالـه                
بالتفسري والنظر يف األصول، وأسقطت عنكم املأمث يف خطأ ذلك املعىن الـذي علّقـت عليـه            

كم أجرا، وإن أصبتموه جعلت لكـم أجـرين لالجتـهاد           احلكم، وجعلت لكم على اجتهاد    
كما أشار إىل   . 4»"والفرض الذي أوجبت عليكم هو االجتهاد يف طلب ذلك املعىن         . واإلصابة

ما جاز أن يكون علّة بالنطق جاز أن يكـون علّـة            ...«: مشروعية االجتهاد املقاصدي بقوله   
نطقًا، جاز أن يستنبط ويعلّق احلكم عليه       ما جاز أن يعلّق احلكم عليه       «: وقال. 5».باالستنباط

                                                
  .23: ورة النساء اآليةس 1
  .36: اآلية: سورة النساء 2
  .73صاملصدر نفسه،  3
كما ذكر املثال نفسه يف إشـارته إىل مـشروعية االجتـهاد املقاصـدي يف     . 535، 534صالباجي، إحكام الفصول،   4
 . 562ص

 .645صاملصدر نفسه،  5
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ويف ذلك بيان   . واملقصد علّة ومعىن، وال يكون االستنباط إال باالجتهاد       . 1».كالصفات واملعاين 
ويف مباحث  . إلشارته إىل مشروعية االجتهاد املقاصدي يف بعض فصول إثباته ملشروعية القياس          

 M² ³ :سـتدالل بقولـه تعـاىل    إثبات القياس أيضا اجتهد الباجي مقاصـديا يف اال        
´L2            على أن القصد من االعتبار هو االنزجار واالتعاظ، والقصد من طلبه االعتبار هـو

وإمنا مسي االتعاظ والفكر والروايـة اعتبـارا ألنـه        «: قياس حال حبال ليحصل االتعاظ، فقال     
وـذا حيـصل    . مقصود به التسوية بني األمر وبني مثله واحلكم يف أحد املثلني حبكم اآلخـر             

  .3».االنزجار واالتعاظ
اعتبار الباجي أن فهم املقصد من النص مسوغ من مسوغات إعمال القيـاس يف               -10

العلّة املنصوص عليها من باب القياس؛ وذلك أنـه إذا       ...«: غري احلادثة املخصوصة، حيث قال    
 ورسـوله، وورد الـشرع   ورأينا آخر قد شـاق اهللا " أُقتلوا هذا ألنه شاق اهللا ورسوله  : " قال

وسواء كان هذا بنص على العلة أو       . بالقياس، حكمنا له مبثل حكمه ملساواته له يف علّة احلكم         
  .4».دليل من إشارة أو رمز أو ما يفهم منه القصد بوجه

اعتبار الباجي للمعاين واملقاصد يف النصوص يف استدالله على القياس من جهـة              -11
 يف يه عن ادخار حلوم األضـاحي، كـي      صلى اهللا عليه وسلم   ل النيب   السنة، كتعليقه على قو   

علّـق  . 5» تكُم من أَجلِ الدافَّة   إِنما نهي « :يتصدقوا ا على القادمني من األمصار يوم األضحى       
 يقع ملعىن جيب اعتباره ويـزول احلكـم         صلى اهللا عليه وسلم   فأخرب أن يه    «: الباجي بالقول 

فاستفاد الباجي مـن احلـديث يف   . 6».وهذا تنبيه منه على تطلب معىن أوامره ونواهيه      . هبزوال
، فـاألمور    املعاين يف األحكام إلجراء القيـاس حبـسبها        إذ تراعى إثبات االجتهاد املقاصدي،    

  .مبقاصدها

                                                
 .647ص،  السابقاملصدر 1
 .2: سورة احلشر، اآلية 2
 .553صاملصدر نفسه،  3
  .557ص، املصدر نفسه 4
  ورواه غريه. رواه مسلم يف صحيحه، كتاب األضاحي، باب بيان ماكان من النهي عن أكل حلوم األضاحي بعد ثالث 5
 .574صالباجي، إحكام الفصول،  6
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اعتبار الباجي لقياس األوىل يف اجتهاده املقاصدي، كاستنباطه حلكم جواز اجلمع            -12
وأما ...«: قال الباجي . صالتني، اعتبارا ملقصد دفع املشقة، واستنادا لقاعدة قياس األوىل        بني ال 

مل أمسعه ألحد ولـو  : اخلوف، فهل جيمع بني الصالتني خلوف العدو؟ قال ابن القاسم يف العتبية      
ووجه ذلك أن هذا عذر تلحق به املشقة، ومشقته أكثر من مشقة الـسفر              . فعله مل أر به بأسا    

رض واملطر، فإذا كان اجلمع جيوز يف السفر واملطر واملرض، فبأن جيوز للخوف من العـدو                وامل
  .1»...أوىل

استناد الباجي إىل مبدأ سد الذرائع يف اجتهاده املقاصدي، كاستخدامه ملبدأ سد             -13
الذريعة يف اعتباره ملقصد جتنب الغش ونفي التهمة يف التقسيط، يف حكم جواز مراطلة ذهـب               

أن ال تكون مثل هـذه      : وإن مل يتساويا يف اجلودة، مشترطا جلواز ذلك شرطني؛ األول         بذهب  
أن ال تكون رداءة الذهب بسبب الغش، كـأن         : املراطلة ذريعة إىل التهمة يف التقسيط، والثاين      

ذلك ما يتضح من قول الباجي يف هذه املسألة، جاء فيـه   . ختتلط بنحاس وحنوه من غري الذهب     
 إن من راطل ذهبا بذهب وأحد الذهبني مـن          :وهذا كما قال  «: ل اإلمام مالك  بعد عرضه لقو  

 وإن علم   ، وال املبايعة كلها   ، جتز املراطلة  مل ، فإن كان مل يعلم مبقدار اجليد من الرديء        ،جنسني
 مل خيل أن يكون أحد الذهبني من جنس الذهب املفردة مساوية هلـا يف اجلـودة                 ،مقدار ذلك 

 سواء كانت الذهب    ، فالظاهر من املذهب جواز ذلك     . إحدامها مساوية هلا   والنفاق أو ال تكون   
 ألن مساواة إحدى الذهبني الـذهب  ؛ال وجه فيه ملنع الذريعة    إ وهذا   ،اليت معها أفضل أو أدون    

 فموجود إال أن حيمل التقسيط علـى  ،اليت يف عوضها تنفي التهمة اليت تلحق من جهة التقسيط      
 وهذا ما مل يكن رداءة أحد الذهبني من غش حناس           ، فيبعد أيضا  ،ذلكوجه الذريعة والتهمة يف     

 قالـه   ، مل جتز املراطلة ا    ، فإن كانت مغشوشة بنحاس    ، وإمنا هي الرداءة يف غش الذهب      ،فيها
  2».املفردة بالذهب املفردة وأن ما قال مالك يف الذهب ،الشيخ أبو إسحاق

 عتباره ملقصد حفظ املـال، كاسـتدالله      مبدأ سد الذرائع يف ا    إىل  استناد الباجي    -14
بقول القاضي أيب حممد، يف تعليل ترك تضمني الصناع سدا لذريعة إتالف األمـوال، وحتقيقـا       

                                                
  .2/241الباجي، املنتقى،  1
  .6/269، املصدر نفسه 2
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 ألن ذلك تتعلق به مـصلحة       :قال القاضي أبو حممد   « :قال الباجي . ملقصد الشرع من حفظها   
  .1»... ويف تركه ذريعة إىل إتالف األموال،ونظر للصناع وأرباب السلع

ويف مسائل االعتكاف، استند الباجي إىل مبدأ سد الذريعة يف تعليله مبقصد عدم              -15
كم استحباب قضاء املعتكف حاجته يف بيت غريه، ال يف بيته حـىت ال              حلاالنشغال بغري العبادة    

ويستحب للمعتكـف أن يكـون   «: ينشغل بشؤون بيته إن هو قضى حاجته فيها، قال الباجي 
 ألن يف رجوعه إىل داره، ودخوله إليه ذريعة إىل االشتغال ببعض ما             ؛ري داره موضع حاجته يف غ   

  .2»...يظهر إليه فيه ويراه منه
استند الباجي إىل مبدأ سد الذرائع يف حتقيق مقـصد منـع             ويف مسائل النكاح   -16

ود الفساد من فسخ عقد الزواج إن عدم اإلشهاد عليه بعد البناء، إذ لو مل يتطلب الوطء الـشه        
هروبا من احلد، ويف ذلك ذريعة       و على عقد النكاح الدعى الزناة صحة نكاحهم تضليال للناس        

 مث أقـر    ، وإذا عقد النكاح ومل حيضره شـهود       :مسألة«: النتشار الفساد وتربيره، قال الباجي    
فقد روى حممد عن أشهب عـن         وإن بىن ومل يشهد    ،وأشهدا عليه قبل البناء مل يفسخ النكاح      

الشهادة  عقد النكاح من ين تعرإووجه ذلك . ورواه ابن حبيب عن مالك   ،  رق بينهما مالك يف 
 فمنع منـه    ، الشهادة فيه الذريعة إىل الفساد      الوطء والبناء من   ي وتعر ،ال ذريعة فيه إىل الفساد    

 ولو جاز لكل من وجد مع امرأة يف خلوة أو أقر جبماعها أن يدعي النكاح الرتفع حد                  ،لذلك
 فمىت وقع البنـاء علـى   ، فمنع من ذلك لريتفع هذا املعىن،والتعزير يف اخللوة    زان الزنا عن كل  
  .3»... فسخ ما ادعي من النكاح،الوجه املمنوع

واألمثلة يف ذلك كثرية، تثبت اعتبار الباجي للمقاصد باستخدام القواعد الفقهيـة واملباحـث              
  .األصولية، مما يربز اجتهاده املقاصدي

                                                
  .7/461، السابقاملصدر 1
  .104، 3/103، املصدر نفسه 2
  .5/101املصدر نفسه،  3
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  والترجيح بينها  الفقهيةراءملختلف اآلاملقاصدي  لتوجيها: املبحث الثاين

املتتبع لطريقة تعرض الباجي ملختلف املسائل الفقهية، خصوصا اليت تـضمنها كتابـه            
مث يوجههـا     يف املذهب الواحد، أو ملذاهب خمتلفة،      اآلراءخمتلف  املنتقى، جيده كثريا ما يعرض      

ملختلـف  ىل اعتبار املقاصد يف اآلراء واألقـوال        توجيها مقاصديا، كما يلتجئ أحيانا عديدة إ      
وهذا ما سنربزه يف هذا املبحـث ضـمن مطلـبني؛      . األحكام، لريجح بينها ترجيحا مقاصديا    

 الترجيح املقاصدي للبـاجي بـني       يف: والثاين.  توجيه الباجي مقاصديا لآلراء الفقهية     يف:األول
  . اآلراء الفقهية
  صديا لآلراء الفقهيةتوجيه الباجي مقا: املطلب األول

كثريا ما يعمل الباجي على توجيه خمتلف اآلراء الفقهية توجيها مقاصديا، يتجلى ذلك             
خصوصا يف كتابه املنتقى، إذ يذكر رأيا لصاحبه يف مسألة ما، أو رأيني أو أكثـر، مث يعلّلـها                   

يكتفي بـذكر    لكنه تارة يرجح بني اآلراء، وتارة        ،أو حنو ذلك  " ووجه ذلك : "مقاصديا بقوله 
  :أوجهها املقاصدية دون ترجيح بينها، ومن أمثلة ذلك نذكر

بلزوم األذان يف مساجد اجلماعات وعدم لزومه ملـن          قول اإلمام مالك  ل توجيهه -1
صلى لوحده يف حواضر املسلمني إال إذا كان يف غنمه أو باديته، توجيها مقاصـديا؛ إذ علّـل              

ووجه ذلك  «: عد أن أورد قول اإلمام مالك يف املسألة       ذلك مبقصد رفع شعار املسلمني، فقال ب      
أن من كان يف غنمه أو باديته معتزال عن احلواضر اليت يقام فيها األذان يف املساجد حيتـاج إىل                   

ومـن  ... بشعار اإلسالم وجتتنبه سرايا املسلمني وجيوشهم   ليحترم ، وهو األذان  ،شعار املسلمني 
 ألن األذان يف املـساجد وعنـد        ،هم استغىن عن األذان   ى وحده يف حواضر املسلمني وبالد     صلّ

   1» .اإلمام شعار له ولغريه ممن سكن ذلك البلد
توجيهه ملختلف اآلراء توجيها مقاصديا، كالذي انتهجه يف مسألة خالفيـة بـني         -2

ذكر رأي اإلمـام   املالكية، تتعلق حبكم لبس احلرير يف الغزو، فذكر رأي ابن حبيب باجلواز، مث 
ك بعدمه، مبينا حجة كل منهما؛ إذ استدل اإلمام مالك حبرمته يف الغزو قياسا على القطـع            مال

حبرمته يف غريه، بينما استدل ابن حبيب استدالال مقاصديا؛ فذكر أن املقصد يف الغزو إظهـار                
                                                

  .2/9املصدر السابق،  1
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 وأما« :قال الباجي . عظمة املسلمني باملباهاة وإرهاب العدو، ولباس احلرير مما حيقق هذا املقصد          
 أن مـا  : وقال أبو حممـد ، ومنع غريه من أصحابنا  ، فأجاز ابن حبيب لبسه والصالة فيه      ،الغزو

وجه ما قاله ابن حبيب أن الغزو موضـع مباهـاة           . حكاه ابن حبيب خارج عن مذهب مالك      
 فإنه ال   ،ووجه ما ذهب إليه مالك أن ما ال جيوز يف غري الغزو من اللباس             . وإرهاب على العدو  

  .فاكتفى الباجي بذكر أوجه اآلراء دون أن يرجح بينها. 1».زو كالذهب والفضةجيوز يف الغ
يف مـسألة   - توجيه الباجي لقول اإلمام مالك بأفضلية اإلطعام عن العتق والصيام          -3

توجيها مقاصديا؛ إذ علّل ذلك بأن اإلطعام أعم نفعا، مشريا إىل            -التكفري عن اإلفطار العمدي   
إذا قلنا  «: فوس، ذلك ما ميكن استخالصه من قول الباجي الذي جاء فيه          حتقيقه ملقصد حفظ الن   

، وجـرى   اإلطعام أفضل: عن مالك أنه قال2 فقد روى ابن املاجشون  ،إن الكفارة على التخيري   
سيما يف أوقات الشدائد    ألنه حييا به مجاعة ال      ووجه ذلك أن اإلطعام أعم نفعا       . عليه العراقيون 

  3»...وااعات
يه الباجي مقاصديا لرأي اإلمام مالك يف تكريهه ألن يـسافر بـاملرأة ابـن               توج -4

زوجها، حيث اجتهد رأيه يف بيان املقصد من هذا احلكم؛ بأنه للرفق باملرأة، وحفظ عرضـها،             
إذ استند الباجي إىل ما جيري عادة من عداوات وقلة املراعاة بني الربائب وزوجات اآلباء، ممـا            

لسفر إىل إمهال املرأة، وعدم سترها، لذلك كره اإلمام مالك خروج هـذا             قد يؤدي يف رفقة ا    
فنفهم من ذلك أن الباجي قد خلـص إىل مقـصد          . النوع من قرابة ذوي احملرم باملرأة املسافرة      

املراعاة واإلشفاق والستر من حكم الكراهية اليت ذكره اإلمام مالك يف املسألة، وهو ما يـشري                
 ،إذا ثبت ذلـك   : مسألة«: قصد الرفق ومقصد حفظ العرض، قال الباجي      عموما إىل مراعاته مل   

ووجـه  :  قال اإلمام أبو الوليد    .فقد كره مالك أن خيرج ا ابن زوجها وإن كان ذا حمرم منها            

                                                
 .2/41املصدر السابق،  1
هو أبو مروان عبد امللك بن عبد العزيز بن عبد امللك بن عبد العزيز بن أيب سلمة، بن املاجشون، اصله من خراسان، فقيه            2

  .1/207عياض، ترتيب املدارك، : انظر. فصيح، مفيت أهل املدينة، وكان ضرير البصر
  .3/46، الباجي، املنتقى 3
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فاق  فال حيصل هلا منه اإلش     ،ذلك عندي ما ثبت للربائب من العداوات وقلة املراعاة يف األغلب          
  .1».كروالستر واحلرص على طيب الذ

توجيه الباجي مقاصديا لقول ابن حبيب يف مسألة عدد أيام الوليمة، بإقامتها مثانية              -5
أيام ملن يقدر على ذلك؛ إذ ذكر الباجي أن املقصد من ذلك هو إشهار النكاح والتوسعة على                 

 . فليومل من يوم ابتنائه إىل مثلـه       ، فمن وسع اهللا عليه    :وقال ابن حبيب  ...«: الناس، حيث قال  
 وال يقـصد بـه املباهـاة        ،ووجه ذلك أن يريد به اإلشهار لنكاحه والتوسعة علـى النـاس           

  .2»...والسمعة
توجيه الباجي مقاصديا لقول ابن القاسم جبواز اجلمع يف الصالة عند اخلـوف؛ إذ        -6

وأما اخلوف، فهل جيمع بـني الـصالتني        ...«: ذكر أن املقصد من رأيه هو دفع املشقة، قال        
ووجه ذلك أن   . مل أمسعه ألحد ولو فعله مل أر به بأسا        : و؟ قال ابن القاسم يف العتبية     خلوف العد 

هذا عذر تلحق به املشقة، ومشقته أكثر من مشقة السفر واملرض واملطر، فإذا كان اجلمع جيوز                
  3»...يف السفر واملطر واملرض، فبأن جيوز للخوف من العدو أوىل

 لوقت زكاة الفطـر؛ إذ  صلى اهللا عليه وسلملنيب  توجيه الباجي مقاصديا لتحديد ا     -7
 ذلك يف واألصل«: أشار أن وجه ذلك هو حتقيق مقصد االنتفاع واملنع من التسول، حيث قال

 إىل النـاس  خـروج  قبـل  الفطر بزكاة أمر صلى اهللا عليه وسلم النيب أن عمر ابن عن روي ما

 اليـوم  ذلك ا انتفاعهم إىل سبب وقتال ذلك يف املساكني إىل دفعها أن ذلك ووجه. 4الصالة

 النظر من هلم ومنعا املصلى يف الناس على اليوم ذلك يف التطوف عن يستغنون وبذلك ا، وفطرهم

  .5».الفطر يوم أول يف ا واالنتفاع عليه

                                                
  .4/161،  السابقاملصدر 1
 .5/168،  نفسهاملصدر 2
  .2/241املصدر نفسه،  3
فرض زكـاة  والنسائي يف سننه، كتاب الزكاة، باب . باب الصدقة قبل العيد الزكاة، كتاب صحيحه، يف البخاريرواه  4

عبد اهللا بن عمـر  مسند  باب ، من الصحابةاملكثرينكتاب مسند  مسنده، يف وأمحد. رمضان على املسلمني دون املعاهدين
   .بن اخلطاب

 . 3/310 ،املنتقى ،الباجي 5
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توجيه الباجي لرأي اإلمام مالك وأيب إسحاق الشريازي يف كيفية الوقوف بعرفة،             -8
 فليكن ،فمن وقف غري راكب...«: خلشوع والتضرع يف الدعاء، قال الباجي حنو حتقيق مقصد ا   
املاشـي يقـف   :  وقال الشيخ أبو إسحاق. قاله مالك، فليجلس، فإذا عيي ،وقوفه للدعاء قائما  

 وأمـا   ،ووجه ذلك أنه أبلغ يف التضرع والرغبة واخلـضوع        . قائما أو جالسا كل بقدر طاقته     
  1».هالراكب فتلك احلال أبلغ حاالت

 مبنع اشتراء الطعام جزافـا دون رؤيتـه،   توجيه الباجي مقاصديا لرأي ابن القاسم   -9
: حيث قـال  . بكيل غري الكيل املعلوم عند الناس؛ إذ علّل احلكم صراحة مبقصد جتنب الغرر            و
وال خالف على مذهب ابن القاسم أن من ابتاع طعاما أو غريه مما له قدر حبيث للناس كيـل       «
التنب والعلـف حبيـث ال كيـل     وإمنا جيوز ذلك عنده يف ،أنه ال جيوزذلك الكيل   ]بغري[علومم

  .2». مرئيةوابتياع صربة غرير للعدول عن املقادير املعروفة  ووجه منعه القصد إىل الغر.للناس
مبقصد الردع والتعليم، لقول ابن القاسم بتأديب الصيب إذا جـىن            توجيه الباجي  -10

ووجه ذلك  .  جىن الصيب أدب، إن كان يعقل ما يصنع، قاله ابن القاسم           وإذا« :جناية، يف قوله  
-فأشار البـاجي    . 3»...أنه يفهم الزجر، والعقوبة والتعزير إمنا وضعا للردع والزجر والتعليم         

  .أن املقصد من العقوبات والتعازير هو الردع والزجر والتعليم -عموما
أن الباجي كثريا ما يوجه املـسائل   -ا كثريةوشبيها-يتبين لنا من خالل هذه األمثلة      

واآلراء توجيها مقاصديا، دون أن يكتفي بعرضها، مما يثبت اجتهاده املقاصدي، وهو منهجـه              
  . املتبع خصوصا يف كتابه املنتقى

   بني اآلراء الفقهيةاملقاصدي للباجيترجيح ال: املطلب الثاين
الفقه، يعرض الباجي خمتلـف اآلراء مث        من املسائل الفرعية ملختلف أبواب       العديديف  

يف بيانه ألوجه التـرجيح   -بألفاظ خمتلفة-يرجح بينها ترجيحا مقاصديا؛ إذ يستند إىل املقاصد      
  :ومن أمثلة ذلك نذكر. ، إىل جانب استناده أحيانا إىل أدلّة أخرىبني اآلراء

                                                
  .4/34،  السابقاملصدر 1
  .6/333املصدر نفسه،  2
  .9/19، املصدر نفسه 3
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وخه العراقيون، على    شي الكيفية اليت قال ا   ب صفة رفع اليدين يف الصالة،    ترجيحه ل  -1
 إىل جانب استناده إىل الـسنة،  باالستناد إىل مقصد التيسري  وذلك الكيفية اليت قال ا سحنون،    

وأما صفة الرفع، فالذي عليه شيوخنا العراقيون أن تكون يـداه قـائمتني       : مسألة« :حيث قال 
 ظهورمهـا إىل    وروي عن سحنون أما تكونان منصوبتني     . حتاذي كفاه منكبيه وأصابعه أذنيه    

واألول عندي أوىل؛ ألنا نتمكن بـذلك       : قال القاضي أبو الوليد   . السماء وبطوما إىل األرض   
  .2». وألنه أبعد يف التكلف وأيسر يف الرفع،1من اجلمع بني احلديثني

 املأموم خلف اإلمام فيما أسر فيه        بقراءة مالكاإلمام   قول   ترجيح الباجي مقاصديا   -2
 قـراءة   بعدم وأشهب ومن قال بقوهلما      3، على قول ابن وهب    ه فيما جهر فيه    خلف وعدم قراءته 

حيث استدل الباجي مبقصد حتقيق اخلشوع يف        أسر اإلمام أم جهر،      املأموم خلف اإلمام مطلقا،   
والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك أنا إمنا         «: الصالة، على رجحان قول اإلمام مالك، فقال      

اءة حال جهر اإلمام لإلنصات إليه، وذلك معدوم عند اإلسرار، فاستحب           منعنا املأموم من القر   
له أن يقرأ ألنه إذا مل يشغل نفسه بالتفكر يف قراءة اإلمام إذا جهر، ومل يشغل نفسه بالتدبر وال                   
يقرأ هو إذا أسر اإلمام تفرغ للوسواس، وحديث النفس وما يشغله عن الصالة، فاستحب له أن   

  .4».يقرأ
 الباجي مقاصديا قول اإلمام مالك على قول اإلمام أيب حنيفة، يف مـسألة              ترجيح -3

 حنيفة  وزكاة املعدن املستخرج؛ إذ قال اإلمام مالك بأدائها يوم إخراجه، بينما اشترط اإلمام أب             
فاستدل الباجي على رجحان قول اإلمام مالـك        . حوالن احلول لتأدية زكاة املعدن املستخرج     

فيما يستخرج من معادن وقت إخراجها، وهو ما يؤول إىل اعتباره ملقـصد            مبقصد حتقق النماء    
وهذا كما  «: تنمية األموال وحفظها فيما ذهب إليه من ترجيح، فقال موافقا لرأي اإلمام مالك            

                                                
وحديث . يقصد حديث بن عمر الذي رواه مالك يف املوطأ، كتاب الصالة، باب ما جاء يف افتتاح الصالة، ورواه غريه                   1

  .ورواه غريه. بن احلويرث الذي رواه البخاري يف صحيحه، كتاب األذان، باب رفع اليدين إذا كرب وإذا ركع وإذا رفع
 .2/29الباجي، املنتقى،  2
روى عن اإلمـام مالـك والليـث،        . هو عبد اهللا بن وهب بن مسلم القريشي موىل يزيد بن رمانة، فقيه املالكية مبصر               3

 باإلمام مالك والليث، وا بن املاجشون وغريهم، وقيل مل يكتب اإلمام مالك ألحد بالفقيـه إال إىل        والثوري وغريهم، تفقّه  
  .1/187عياض، ترتيب املدارك، : انظر.  هـ197تويف مبصر سنة . ابن وهب

  .2/59، الباجي، املنتقى 4
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إنه ال زكاة فيه حـىت  : إنه ال يعترب فيما خيرج من املعدن حول، خالفا أليب حنيفة يف قوله            : قال
 وملا النماء، لتكامل واملاشية العني يف شرع إمنا احلول أن نقوله ما على والدليل .حيول عليه احلول

 غريها فيه تأتت وإن، التنمية تلك ذلك بعد فيه تتأتى ال مث حصاده عند مناؤه يتكامل الزرع كان

، إخراجه عند األرض جهة من مناؤه يتكامل املعدن وجدنا مث، حول ذلك بعد فيه يعترب مل بالتجارة
، ظهوره عند الزكاة فيه فوجبت آخر بوجه التنمية فيه تتأتى وإن، التنمية تلك مثل فيه يتأتى ال مث

  .1».كالزرع احلول به ينتظر مل وإن
وهـو  -ترجيح الباجي مقاصديا لرأي من قال بكراهية لباس املعصفر للمحـرم             -4

فاسـتدل  . باحته للمحـرم على رأي اإلمام الشافعي القائل بإ    -الثوب املصبوغ بالصبغ األصفر   
ورات اإلحرام يف ترجيحه ملن قال بقول أصحابه،        ظالباجي مبقصد منع الترفّه واالستمتاع من حم      

ا قـال أبـو      وبقولن ... عن أشهب أنه كره لباس املعصفر      2وس وقد روى ابن عبد    ...«: فقال
عي هو مباح على كل    وقال الشاف  .نه كره املعصفر املفدم للرجال والنساء     حنيفة يف هذه املسألة أ    

والدليل على ما نقوله أن هذا صبغ له ردغ على اجلسد حيصل االستمتاع منـه بالزينـة                 . حال
  .3».بوغ بالزعفران والورس واهللا أعلم فكان احملرم ممنوعا من لبسه كاملص،والرائحة

ترجيح الباجي مقاصديا رأي مذهبه على مذهب الشافعية واألحناف، يف مـسألة             -5
مبقصد دفع الضرر عن املطلّقة، يف ترجيح        -فيما استدل -الق حال احليض؛ فاستدل     وقوع الط 

رأي املالكية القائل بإجبار املطلِّق حال احليض على الرجعة، على رأي الـشافعية واألحنـاف               
ومن طلق منهم حائضا أجرب على الرجعة خالفـا أليب حنيفـة   ...«: القائل بعدم إجباره، فقال 

ديث من قوله صلي اهللا عليه   ووجه ذلك ما تقدم من احل     .  يؤمر ا وال جيرب    :اوالشافعي يف قوهلم  
 ،ومن جهة املعىن أنه مضار بتطويل العدة . 4" فتلك العدة اليت أمر اهللا أن يطلق هلا النساء         ":وسلم

  5».فمنع من ذلك وأجرب على الرجعة
                                                

 .3/148 ، السابقاملصدر 1
 تـويف ندلسي، من أهل طليطلة، لقي اإلمام مالك ومسع منه املوطأ، هو سعيد بن عبدوس، القاضي املفيت الفقيه املالكي األ         2

  .1/199عياض، ترتيب املدارك، : انظر.  هـ180سنة 
  .327، 3/326، الباجي، املنتقى 3
  .ورواه غريه. رواه مالك يف املوطأ، كتاب الطالق، باب ما جاء يف األقراء وعدة الطالق وطالق احلائض 4
  .5/372الباجي، املنتقى،  5
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 جواز بيع    الباجي مقاصديا، رأي مذهبه على مذهب األحناف، يف مسألة         ترجيح -6
 فاستدل البـاجي مبـا      إذا اختلفت املنافع املقصودة فيه،    عض اجلنس ببعضه إىل أجل متفاضال       ب

. يقصد من منافع يف اجلنس، إن اختلفت جاز التفاضل، فالعربة باملقصد منها يف ثبوت اجلـواز               
ه إىل  اختالف املنافع يصح بيع بعض اجلنس ببعـض       ] أنه عند [ يف   :الباب الثالث «:  الباجي قال

 إن ذلك ال جيوز مع اختالف املنافع إذا كانا    : وقال أبو حنيفة   .هو مذهب مالك  ،  أجل متفاضال 
 فإذا ثبت   ،وهذه املسألة عندنا مبنية على أن اختالف املنافع هي املعتربة يف اجلنس           ... من جنس 

  .1»...لنا هذا ثبت جواز التفاضل
 اإلمامني الـشافعي وأيب  ذهب على م مذهب اإلمام مالك    مقاصديا  الباجي ترجيح -7

حنيفة يف مسألة بيع الثمر جزافا؛ إذ استدل مبقصد جتنب الغرر على صحة مذهب اإلمام مالك                
القائل جبواز استثناء الثلث من مثر بستان بِيع جزافا مادام البيع قد سلم من الغرر، على القـول                  

: مام مالك يف املـسألة، قـال      فبعد أن أورد الباجي قول اإل     . بعدم جواز استثناء أي شيء منه     
 فإن له أن   ، أن من باع مثرة حائطه جزافا      ،ن مذهب أهل املدينة على ما ذكره      أوهذا كما قال    «

 ال جيوز أن يستثين     : خالفا أليب حنيفة والشافعي يف قوهلما      ،يستثين منه كيال ما بينه وبني الثلث      
 أن هذا استثناء ال يدخل غـررا يف         والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك      . منه قليال وال كثريا   

  2». أصل ذلك إذا استثىن جزءا شائعا. فلم مينع صحة العقد،املبيع
ترجيح الباجي مقاصديا قول اإلمام مالك على قول اإلمامني الشافعي وأيب حنيفة             -8

يف اشتراط اخللطة بني املتنازعني، حىت يستحلف املدعى عليه؛ فاستدلّ الباجي مبقـصد دفـع               
رر يف ترجيح مذهبه القائل باشتراطها، خالفا لإلمامني الـشافعي وأيب حنيفـة اللـذين مل           الض

 ،عي على رجل حقا إن كانت بينهما خمالطة أو مالبـسة           يف الذي يد   :قوله«: يشترطاها، فقال 
 العزيـز   هذا قول عمر بـن عبـد         ، مل حيلفه  ، وإن مل يكن شيء من ذلك      ،عليه عىأحلف املد

عى عليه من   ف املد يستحل:  وقال أبو حنيفة والشافعي    . وبه قال مالك   ،باملدينةوالفقهاء السبعة   
 ، أن جمرد الدعوى ال يوجب حكما إال لوجه ضرورة         ، والدليل على ما نقوله    .غري إثبات خلطة  
 ى باليمني مبجرد الدعوى عليـه إال أن   دز أن يؤ   فال جيو  ،عى عليه مضرة تلحقه   واستحالف املد

                                                
  .29، 6/28املصدر السابق،  1
  .6/183املصدر نفسه،  2
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 ولـذلك تـأثري يف   ،ون من األمور اليت تقع عليه كثريا من غري خمالطـة  بأن يك،تكون ضرورة 
  1»...الشرع

ترجيح الباجي مقاصديا رأي مذهبه على رأي اإلمام الشافعي ومن قال بقوله، يف              -9
مبقصد رفع الظلم ودفـع      -فيم استدل -مسألة إحياء أرض موات قريبة من العمران؛ فاستدل         

إحياء أرض موات قريبة من العمران إال بإذن         قائل بعدم جواز  املضرة، على صحة رأي مذهبه ال     
وأما الـيت  «: اإلمام، خالفا لرأي اإلمام الشافعي القائل جبواز ذلك بغري إذن اإلمام، قال الباجي     

تقرب من العمران، فال حيييها أحد إال بإذن اإلمام، رواه سحنون عن مالك وابن القاسم عـن                 
ورواه ابن عبدوس عن أشهب،     . حيييها من شاء بغري إذن اإلمام     : أشهب خالفا للشافعي يف قوله    

والدليل على ما نقوله، قول النيب      . وبه قال كثري من العلماء من أصحابنا وغريهم       : قال سحنون 
 والذي حييي بقرب العمران قد يظلم يف إحيائه،         2"وليس لعرق ظامل حق   : "صلى اهللا عليه وسلم   

يهم يف مسارحهم وعمارم ومواضـع مواشـيهم ومرعـى          ويستضر الناس بذلك لتضييقه عل    
فاسـتند البـاجي إىل احلـديث يف    . 3».أغنامهم، فاحتاج إىل نظر اإلمام واجتهاده يف ذلـك       

  .استخالص املقصد من املنع لريجح به رأي مذهبه
ترجيح الباجي مقاصديا رأي اإلمام مالك على رأي اإلمام أيب حنيفـة يف ديـة                -10

، بينما قـال    4ذهبة للعقل؛ إذ قال اإلمام مالك بلزوم دية العقل وأرش املوضحة          جراح الرأس امل  
اإلمام أبو حنيفة بدية العقل فقط، فذكر الباجي أن الصحيح ما قاله اإلمـام مالـك؛ اعتبـارا          
ملقصدي حفظ العقل وحفظ النفس، بينما كان اعتبار اإلمام أيب حنيفة مشريا إىل مقصد حفظ               

نزاع يف املسألة هي حمل العقل؛ إذ أشار اإلمام أبو حنيفة أنّ حملّه الـرأس،               وحمل ال . العقل فقط 
بينما استدل الباجي أن حملّه القلب، وحبسب ذلك يكون شج الرأس قد أتلف عليه منفعة ليست    
يف عضو الشجة، فيكون قد أتلف عقله الذي حملّه القلب، وأتلف أيضا جزءا من بدنـه وهـو              

                                                
  .7/211، املصدر السابق 1
  .ورواه غريه. رواه مالك يف املوطأ، كتاب األقضية، باب القضاء يف عمارة املوات 2
  .380، 7/379الباجي، املنتقى،  3
 .2/635العرب، مادة وضح، ابن منظور، لسان : انظر. هي الشجة اليت توضح العظم أي تبينه: املوضحة 4
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 حفظ العقل وأخلّ أيضا مبقصد حفظ النفس، فلزمه دية إتالف العقل،            الرأس، أي أخلّ مبقصد   
  . 1ودية جراح الرأس

ترجيح الباجي مقاصديا قول مذهبه ومن قال به، على أحد قويل اإلمام الشافعي              -11
مبقصد دفع   -فيم استدل -يف مسألة إقامة احلد على شهود الزنا إن مل يكتمل عددهم؛ فاستدل             

، على رجحان رأي مذهبه القائل حبد الشهود حد القذف إذا مل يكتمل             املضرة وحفظ العرض  
 إذا كمل عدد الشهود     :مسألة«: قال الباجي  .عددهم، خالفا ملا روي عن الشافعي بعدم احلد       

وبـه  . ف القذ  الشهود حد   حد ، وإن مل يكمل عددهم    ، أقيم احلد على من شهد عليه      ،يف الزنا 
 ودليلنا مـن جهـة      ... ال حد عليهم   : وله قول آخر   ، الشافعي  وهذا أحد قويل   ،قال أبو حنيفة  

 فكانوا قذفة كمن    ، عليه  بإضافة الزنا إليه بسبب مل يوجب احلد       ،املعىن أم أدخلوا املضرة عليه    
  .2».قذفه ابتداء

فهذه بعض األمثلة اليت تربز معامل ثبوت االجتهاد املقاصدي للبـاجي مـن خـالل               
  .ته إليها يف بيان أوجه ترجيحاته بني خمتلف اآلراء الفقهيةاستخداماته للمقاصد وإشارا

 يف سلوكه طريق االجتهاد  وتأثريه على من حلقهمدى تأثر الباجي مبن سبقه: املبحث الثالث
  املقاصدي

فقد تتلمذ . إن من طبيعة العلماء الفحول أن يتأثروا ويؤثروا، والباجي واحد من هؤالء          
حلياته، على شيوخ كبار يف خمتلف األمـصار، الـذين تركـوا       كما سبق وأن رأينا يف عرضنا       

بصمام يف الفكر املقاصدي للباجي بشكل أو بآخر، خصوصا وقد تلقّى فنون املناظرة واجلدل              
 يف بناء عقل غائي مقاصدي أزهر كفاءة عالية يف تعامله مـع         أسهم مما   ،علماء العراق  من كبار 

 وأمثر منهجا لالجتهاد املقاصدي قد تضمنته       ،مال مقاصديا خمتلف املسائل الفقهية واألصولية تعا    
وقد كان للعديد ممن جاء بعده من العلماء حظ يف االنتفاع من            . خمتلف كتبه الفقهية واألصولية   

تلك الثمرة، فنهلوا من اجتهاداته املقاصدية، لتكون هلم عون وسند فيما يشرحون من نصوص              
      ولـيس  . ن من أحكام أو يعللون أو يستدلّون أو يرجحون      أو يؤولون من ألفاظ، أو فيما يقررو

                                                
 .34صالباجي، كتاب احلدود، : انظر 1
  .154، 9/153الباجي، املنتقى،  2
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بالضرورة أن يشري الباجي إىل من تأثر م، كما ليس من الضرورة أن يشري إليه من تأثر بـه،                   
وإمنا قد يستخلص ذلك من خالل من أكثر الباجي من االستشهاد م فيما ذهب إليـه مـن                  

من أثّر فيهم من خالل استشهادام مبـا        استدالل مقاصدي يف خمتلف املسائل، كما يستخلص        
وذا .  بوجه من الوجوه   ولو باإلشارة واإلمياء والتلميح    ب إليه الباجي من اجتهاد مقاصدي     ذه

 مدى تأثر الباجي مبن سبقه يف سلوكه طريـق االجتـهاد            يف: يتضمن املبحث مطلبني؛ األول   
  . العلماء يف اجتهادهم املقاصدي مدى تأثري الباجي على من حلقه منيف: والثاين. املقاصدي

  يف سلوكه طريق االجتهاد املقاصدي مدى تأثر الباجي مبن سبقه: املطلب األول
ال شك أن الباجي قد استند كثريا إىل ما ورد من تعليالت مقاصدية يف القرآن والسنة                

مالك وأقوال الصحابة والتابعني، وأقوال بعض شيوخه، وبعض أصحاب مذهبه، وأقوال اإلمام            
خصوصا، ذلك ما تطفح به كتبه سيما الفقهية منها، وعلى األخص كتابه املنتقى شرح املوطأ،               
ولو أردنا أن حنصي املسائل اليت تأثر فيها بالتعليالت املقاصدية لكل من سبقه مبا فـيهم الـنيب              

لذلك سوف نقتـصر    . ، ملا وسعها هذا البحث    رضي اهللا عنهم   والصحابة   صلى اهللا عليه وسلم   
واملستخلص مـن   . على تأثره ببعض أقوال أصحاب مذهبه ومن سواهم من شيوخه ومعاصريه          

تتبع كتب الباجي، أنّ أكثر من استند إليهم يف اجتهاده املقاصدي هم عبد امللك بن حبيـب،                 
وقد اقتصرنا علـى هـؤالء      . والقاضي أبو حممد عبد الوهاب، وشيخه أبو إسحاق الشريازي        

دهم إىل التعليالت املقاصدية يف األحكام، وكثرة استناد الباجي إلـيهم    خصوصا، لوضوح استنا  
: يف ثالثة فـروع؛ األول يف      -حبسب التسلسل يف تاريخ الوفاة    -وعليه يكون املطلب    . يف ذلك 

تـأثره بـشيخه أيب     : والثالـث يف  . تأثره بالقاضي عبد الوهاب   : والثاين يف . تأثره بابن حبيب  
  . إسحاق الشريازي
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  )ه291ت( 1 بابن حبيبتأثر الباجي: ولالفرع األ
كثريا ما يستشهد الباجي بالتعليالت املقاصدية البن حبيب يف خمتلف املسائل الفقهية،            

  :يعرضها أحيانا، ويرجح ا أحيانا أخرى رأيه عمن خالفه من اآلراء، ومن أمثلة ذلك نذكر
 العشاء يف الـشتاء،     تأثر الباجي برأي ابن حبيب يف قوله باستحباب تأخري صالة          -1

ألن الليـل يف الـشتاء       -خالفا لقول اإلمام الشافعي، وأحد قويل اإلمام مالك       -ويف رمضان   
وألن الناس يف رمضان أحوج إىل سعة الوقت بعـد        . يطول، فال يسبب ذلك مشقة على الناس      

منا فما قال به ابن حبيب كان متـض       . إفطارهم، فيكون تأخري صالة العشاء من باب الرفق م        
 :وقد قال ابن حبيـب «: وهذا ما اعتمده ورجحه الباجي يف قوله     . ملقصدي الرفق ودفع املشقة   

 وهذا وجه حسن ألنه ليس يف ذلـك         ، وهذا لطول الليل   ،إنه يستحب تأخريها يف الشتاء شيئا     
 ويستحب تأخريها يف رمضان أكثر من ذلك شيئا توسعة علـى النـاس يف               ،مشقة على األمة  

  .2» .جه صحيح ملا فيه من الرفق بالناسا أيضا و وهذ،إفطارهم
تأثر الباجي باعتماد ابن حبيب للمقاصد فيما ذهب إليه من تقريـر لألحكـام،               -2

من أفضلية أداء الصالة أول الوقت ألفراد النـاس، بينمـا تتعـين             : كالذي قال به ابن حبيب    
 وقـال   ...«: قال الباجي . الناساألفضلية يف مجاعات املساجد تبعا ملا حيقق من مقصد الرفق ب          

 فأمـا األئمـة يف      ، أول الوقت أحب إلينا يف األوقات كلها للعامة يف ذات أنفسها           :ابن حبيب 
 ويستحب يف الصيف تأخري الظهـر إىل        ، فذلك على ما هو أرفق بالناس      ،املساجد واجلماعات 

                                                
هو أبو مروان عبد امللك بن حبيب بن سليمان السلمي األندلسي القرطيب، الفقيه املالكي النحـوي الـشاعر األديـب                  1

مث رحل ومسع ابن املاجشون وإبراهيم بـن  . ونالنسابة، أخذ باألندلس عن صعصعة بن سالم والغازي بن قيس وزياد شبط         
املنذر وعبد اهللا بن نافع الزيدي وعبد اهللا بن املبارك وأصبغ ابن الفرج وطبقتهم، مث رجع إىل األندلس بعلم جـم، فنـزل                       

ىي بن حيي الليثي    البرية مث استقر بقرطبة بطلب من األمري عبد الرمحن بن احلكم الذي رتبه يف طبيقة املفتيني ا، فأقام مع حي                   
وقد أخذ عنه ابناه حممد وعبد اهللا،       . وكان الذي بينهما يسيء جدا، وملا مات حيىي انفرد ابن حبيب وحده برئاسة املذهب             

والبن حبيب تواليف كثرية منها كتب الواضـحة يف الـسنن           . وبقي بن خملد، ومطرف بن قيس، وابن الوضاح وغريهم        
بة، وغريب احلديث، وطبقات الفقهاء والتابعني، وإعراب القرآن، وقد ذكر له أكثر من             والفقه، واجلوامع، وفضائل الصحا   

 الـذهيب، : وانظر. 1/381 ترتيب املدارك،    عياض،: انظر. ه293، وقيل سنة    ه291 ببلدة البرية سنة     تويفو. مخسني كتابا 
  .2/91تذكرة احلفاظ، 

  .1/226الباجي، املنتقى،  2
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ء يف أول الوقت حني   وسط الوقت وما بعده قليال ألن الناس يقيلون ويستحب تعجيلها يف الشتا           
  1»... متيل الشمس عن أفق املواجه للقبلة ألن الناس ال يقيلون 

تأثر الباجي بقول ابن حبيب، الذي تضمن إشارة إىل مقصد حتقيق اخلـشوع يف               -3
الصالة من حكم جواز مناداة املصلي بالكالم اليسري، باحلد الذي ال خيرجه عـن االنـشغال                

فقد عرض الباجي قول ابن حبيب يف املـسألة، وراح          . يريده املنادي بالصالة إىل االنشغال مبا     
يشرحه، ويوضح ما تضمنه من مقاصد أشار إليها ابن حبيب، ذلك ما يستخلص من قوله الذي         

 فأما إن كان كثريا ال يعيه إال مـع          ، سواء كان يف مكتوبة أو نافلة      :قال ابن حبيب  «: جاء فيه 
 إذا مسع املـأموم     :وقد قال ابن حبيب    ... فإن ذلك ال جيوز    ،تهاإلقبال عليه واالشتغال عن صال    

 وال جيهر به    ، أنه ال بأس بذلك    ، يف الصالة واخلطبة فصلى عليه     صلى اهللا عليه وسلم   ذكر النيب   
 لـئال  ، وال يكثـر :ومعىن قوله.  لئال خيلط على الناس  ، وال جيهر به   :ومعىن قوله . وال يكثر منه  

 ما جاز للرجل أن يـتكلم بـه يف   : قال ابن حبيب يف واضحته وقد...يشتغل بذلك عن صالته   
 فـذلك   ، فرفع بذلك صوته لينبه بـه رجـال أو ليـستوقفه           ،صالته من معىن الذكر والقراءة    

  .2»...جائز
تأثر الباجي بابن حبيب يف ترجيحه لرأيه يف إحـدى مـسائل الزكـاة، تتعلّـق            -4

خالفا للمشهور من مـذهب اإلمـام   -هم خرص مثار بساتين يف األموال أرباب بالتخفيف على
 الغالب يف له تتعرض ما جراء النقص إىل الغلّة تتعرض قد كما التقدير، يف الدقة تتعذر إذ -مالك

 بالتخفيف، قال من املسألة، يف وجهني الباجي فذكر ذلك، حنو أو الناس من مارة أو حيوانات من

لذي تضمن إشارة إىل مقـصد التخفيـف   قول ابن حبيب ا ا مقاصديارجحم ،خبالفه قال ومن
 مـن  املشهور ال؟ أم األموال أرباب عن اخلرص يف خيفف وهل :مسألة«: قال الباجي. والتوسعة

 أبو الشيخ وقال. عليهم ويوسع عنهم خيفف: حبيب ابن وقال. ءشي له يلغى ال أنه مالك مذهب

 ألن؛ مـشروع  ألمـوال ا يف التخفيف أن املعىن جهة ومن...مالك مذهب خالف هذا: حممد

 حائط يسلم أن يكاد وال إليه، ويهدي يطعمه أن بد فال املسكني، اجلار له يكون احلائط صاحب

                                                
  .262، 1/261، السابقاملصدر  1
  .2/51، نفسهاملصدر  2
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فنالحظ هنا وضوح اعتماد الباجي .  1».املعىن هلذا عنه فيخفف مار، إنسان وأخذ طائر أكل من
ديا؛ إذ قال ابن    على ما أشار إليه ابن حبيب من تعليل مقاصدي، يف ترجيح رأيه ترجيحا مقاص             

  . حبيب بالتخفيف، وقد رجح الباجي رأيه مبقصد التخفيف
تأثر الباجي بقول ابن حبيب يف التعليل مبقصد التيسري ودفع املشقة، حلكم جـواز           -5

 دون رؤية، إذ أشار ابن حبيب إىل مقصد التيسري ودفـع املـشقة،              2بيع األعدال على الربنامج   
ق بني بيع ما يف األعدال وبيع ما يف األكيسة الكبرية مـن سـلع،      واستفاد منه الباجي يف التفري    

فذكر الباجي التعليالت املقاصدية البن حبيب مث بـىن         . والثياب املطوية اليت ال تعرف أوصافها     
 وعظم املؤنـة يف فتحهـا       ، لكثرة ثياب األعدال   :قال ابن حبيب  «: عليها األحكام، حيث قال   

 يف  3 ومل جيز بيع الساج    ،ألنه بيع على صفة    ؛ل على الربنامج  جاز بيع األعدا  ألك  فلذ...ونشرها
  .4».ألنه بيع على غري صفة وال رؤية ؛اجلراب والقبطي املطوي

 استشهاد الباجي بالتعليل املقاصدي البن حبيب يف قوله مبنع الدباغ الذي يـؤذي            -6
وما . ا ملا قاله سحنوناجلريان وكذا احلمامات واألفران، سواء كان الضرر قدميا أم حديثا، خالف       

وإذا مل يعلم الضرر إن كان «: قال الباجي. ذلك إالّ لتعليل ابن حبيب احلكم مبقصد دفع الضرر 
حديثا أو قدميا فهو حممول على احلدوث حىت يثبت أنه على القدم، قاله غري واحد من شيوخنا،                 

: وقد قال ابـن حبيـب     . وليس به عمل  . حيمل على القدم  : ويف كتاب سحنون  . وعليه العمل 

                                                
  . 253، 3/252، السابقاملصدر  1
العدل اسم محل معدول حبمل أي      : مجع عدل، وهو نصف احلمل يكون على أحد جنيب البعري، وقال األزهري           : األعدال 2

     ى به، أي ميكن اعتبارها نوعن عبد الـرب    كما ذكر اب   -والبيع على الربنامج  .  من أنواع حاويات السلع وصناديقها     امسو- 
هو بيع ثياب أو سلع على صفة موصوفة، والثياب حاضرة ال يوقف على عينها لغيبتها يف عدهلا، وال ينظر إليهـا، فأجـاز       

ابـن  : انظر. وذكر الزرقاين أن البيع على الربنامج معناه الورقة املكتوبة فيها ما يف احلاوية من أوصاف السلعة               . ذلك مالك 
ق مصطفى بن أمحد العلوي، حممد عبد الكبري البكري، نشر وزارة عمـوم األوقـاف والـشؤون                 عبد الرب، التمهيد، حتقي   

شرح الزرقاين على موطأ اإلمام مالـك، دار الكتـب العلميـة،    : الزرقاين: وانظر. 13/14. ه1387اإلسالمية، املغرب،  
 .3/401. ه1411، 1بريوت، ط

  . 11/432ابن منظور، لسان العرب، مادة عدل، : وانظر
ابن منظـور،   : وانظر. 134صالرازي، خمتار الصحاح،    : انظر. هو الطيلسان الضخم، أي ضرب من األكيسة      : السياج 3

  . 2/302لسان العرب، مادة سوج، 
   .6/406الباجي، املنتقى،  4
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ومينع الدباغ الذي يوذي جريانه بننت دباغه ألنه ضرر وكذلك دخان األفران واحلمامات، سواء          
  .1»...كان ذلك حادثا أو قدميا

  )ه422 -363( 2 عبد الوهابتأثره بالقاضي: الفرع الثاين
ب يف  ليس من قبيل الصدفة أو ااملة أن يربط ابن حزم الباجي بالقاضي عبد الوهـا              

أهلية متثيل املذهب املالكي، لوال ما ملسه من تشابه يف موضوعية وعمق ودقة النظر يف أسلوب                
التفكري ومنهج التحليل ملختلف القضايا الكالمية واألصولية والفقهية، فقد قال ابن حزم عـن              

 لو مل يكن ألصحاب املذهب املالكي بعد عبد الوهاب إال مثـل أيب الوليـد              «: مكانة الباجي 
الذي غالبا ما يـذكره     -واملتتبع لكتب الباجي يلمس تأثره بالقاضي عبد الوهاب         . 3».لكفاهم

من خالل كثرة اسشهاده به خصوصا يف املسائل الفقهية، والذي يعنينا يف             -بالقاضي أيب حممد  
ل تأثر الباجي بالتعليالت املقاصدية اليت قال ا القاضي أبو حممد، من خال            هذا املطلب هو بيان   

  :استناده إليه يف العديد من املسائل الفرعية، اليت نذكر منها

                                                
  .333صفصول األحكام، : الباجي 1
بغدادي، الفقيه املالكي والشاعر األديب، ولد      أبو حممد عبد الوهاب بن علي بن نصر التغليب ال         : القاضي عبد الوهاب هو    2

، أحد أئمة املالكية العراقيني، تتلمذ أليب بكر األري، وابن القصار، والباقالين وغريهم، وتوىل القـضاء            ه363ببغداد سنة   
هب مالـك،  النصر ملـذ : له تواليف منها. ه 422ا سنة تويفبعدة جهات من العراق مث توجه إىل مصر ونشر العلم ا، و  

اخلطيب البغدادي،  :انظر. واملعونة مبذهب عامل املدينة، واإلفادة يف أصول الفقه، والتلقني، واإلشراف على مسائل اخلالف            
وقد . 6/236عمر كحالة، معجم املؤلفني،     : وانظر. 3/220ابن خلكان، وفيات األعيان،     : وانظر. 11/32تاريخ بغداد،   

إال أن عبد ايد التركي قد ترجم له يف حتقيقـه لكتـاب   .  حتقيقه لكتاب املنهاج للباجيذكر ترمجته عبد ايد التركي يف  
، وغريها كثري، على 699، واملسألة   191، واملسألة   51إحكام الفصول يف أحكام األصول يف العديد من املسائل؛ كاملسألة           

 اجلويين والد إمام احلرمني، لكن يبدو أن ذلـك          عبد اهللا بن يوسف بن عبد اهللا      ): ه438ت  ( أساس أنه القاضي أبو حممد      
 يف إحكـام    -خطأ منه؛ ألن الباجي يستدل بالقاضي أيب حممد املالكي، وليس بأيب حممد اجلويين الشافعي، بدليل وصـفه                

 :ظـر ان". وبه قال القاضي أبو حممد والشيخ أبو متام وغريمها من أصحابنا          : "... بأصحابنا يف قوله   -51الفصول يف املسألة    
  .25صالباجي، كتاب املنهاج يف ترتيب احلجاج، : وانظر. 875، 837، 195ص. الباجي، إحكام الفصول

  . 69، 2/68م، 1968املقري، نفح الطيب، : انظر 3
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1-           ن،     1استناد الباجي إىل قول القاضي أيب حممد يف منع املرأة احلادعن مطلق التـزي 
اعتبارا ملقصد منع التزين من حكم إحداد املرأة، خالفا ملا قال به بعض أصحابه مـن اقتـصار                

ال تلبس احلاد   " :قوله«: ل الباجي شارحا لقول اإلمام مالك     قا. الزينة على لبس الذهب والفضة    
 مـن   : فقلت لـه   ، سألت عيسى  : قال ابن مزين   ،" وال خلخاال وال غريه    ،شيئا من احللي خامتا   

 وإن كان حريـرا وال     ،ا ال تلبس حلي   : عن مالك  ،وروى ابن املواز  .  نعم : قال ؟الفضة والذهب 
ما تلبسه املرأة على وجه ما يستعمل عليه احللي من    ويف اجلملة إن كل      ، وال غريه  ،2خرصا فضة 

ولعل عيسى إمنا قصر ذلك على الفضة والذهب ملا كان هذا املعروف .  فال تلبسه احلاد  ،التجمل
 ، ومل ينص أصحابنا على اجلوهر واليواقيت والزمرد       ، ومل يتخذ ا   ، ومل يكن حلي احلرير    ،ببلده

 ، فكل ما يقع عليه هذا االسم ممنوع عنـده         ،"حلليوال غري ذلك من ا    " :وهو داخل حتت قوله   
ويف تعمـيم   . 3». ومجيع ما يتزين به النـساء ألزواجهـن          : قال القاضي أبو حممد    .واهللا أعلم 

القاضي عبد الوهاب جلميع الزينة، إشارة إىل اعتباره ملقصد منع التـزين يف حكـم اإلحـداد           
. ولتها النصوص واألقوال أم مل تتناوهلـا      كمعيار ومقياس ألي نوع من الزينة كانت، سواء تنا        
  .وهذا الذي استند إليه الباجي يف اجتهاده املقاصدي

تأثر الباجي بالتعليل املقاصدي للقاضي أيب حممد يف مسألة عدم جواز بيـع مثـر                -2
 والتحري، وقد   احلَزر و  على رؤوس الشجر بالتخمني     كيلها تقديرأي ب  البستان كيال باخلرص،  

وأما إن باعـه    ...«: مبقصد جتنب الغرر، فقال     حممد ذلك  اجي بتعليل القاضي أيب   استشهد الب 
 قـال   . ذلك غري جائز   : فقد قال الشيخ أبو القاسم     ،على أن فيه كذا وكذا صاعا على التحري       

  .4»...ألن التحري فيه من باب الغرر: القاضي أبو حممد

                                                
من احلد وهو املنع، يقال أحدت املرأة إحدادا، وحدت حتد فهي حاد وحمد، إذا امتنعت من الزينة، بينما يطلق                   : اإلحداد 1
اإلحداد امتناع املرأة املتوىف عنها زوجها من الزينة كلها من لباس وطيب            : وشرعا. داد على الثياب السود اليت حيزن ا      احل

وحكمه الوجـوب علـى   . وغريمها، وترك كل ما يدعو إىل األزواج من زينة، حىت تقضي عدا بشهورها أو بوضع محلها 
النـووي،  :  وانظر .3/295الزرقاين، شرح الزرقاين،    :  وانظر .17/315تمهيد،  ابن عبد الرب، ال   : انظر. املتوىف عنها زوجها  
  .349صالبعلي، املطلع، :  وانظر.4/154العبدري، التاج واإلكليل، : وانظر. 285صحترير ألفاظ التنبيه، 

 . 7/22 ابن منظور، لسان العرب، مادة خرص،: انظر. احللقة الصغرية من احللي كهيئة القرط وغريها: اخلُرص 2
 .5/480الباجي، املنتقى،  3
 .181، 6/180، املصدر نفسه 4
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وله بتضمني الصناع؛ إذ علّـل      تأثر الباجي بالتعليل املقاصد للقاضي أيب حممد يف ق         -3
يف  -فيمـا اسـتند   -ذلك مبقصد حتقيق املصلحة ومبقصد حفظ املال، وقد استند إليه الباجي            

 ألن ذلك تتعلق به مـصلحة       :اضي أبو حممد  قال الق ...« :فقال. تضمني الصناع  تقريره حلكم 
  .1»...يف تركه ذريعة إىل إتالف األموال و،ونظر للصناع وأرباب السلع

أثر الباجي بالقاضي أيب حممد يف مسألة جراح األسنان، عندما رجح رأيه علـى              ت -5
رأي اإلمام الشافعي ترجيحا مقاصديا، استند فيه إىل االستدالل املقاصدي الذي اسـتدل بـه               
القاضي أبو حممد على وجوب الدية يف السن إذا ضربت فاسودت، ووجوب دية أخـرى إذا                

هذا ما  . قصد حفظ منافع األعضاء، وحفظ اجلمال اإلنساين      لردع اجلاين، ولتحقيق م   . طرحت
إن اسـودت   " :قولـه «: تضمنه قول الباجي وهو يشرح قول اإلمام مالك يف املسألة، جاء فيه           

اسودادها يوجب فيهـا العقـل    يريد " مث طرحت ففيها العقل أيضا تاما،السن ففيها العقل تاما 
 : قال .ففيها حكومة   إذا ضربت فاسودت   :عي يف قوله   خالفا للشاف  ، قال القاضي أبو حممد    .التام

 مث إذا   : قـال  ، فوجب بذلك الدية   ، أنه إذا اسودت فقد ذهبت منفعتها      ،والدليل على ما نقوله   
   2»... وجبت دية أخرى لذهاب اجلمال ا،طرحت بعد ذلك

  )ه476 - 393( 3تأثره بشيخه أيب إسحاق الشريازي: الفرع الثالث
ر التلميذ بشيخه، وكان أبو إسحاق الـشريازي أكثـر الـشيوخ       من الطبيعي أن يتأث   

العراقيني تأثريا على الباجي، وال حيتاج إثبات ذلك إىل كثري عناء للمتتبع ملختلف كتب الباجي               
وما يعنينا يف هذا املطلب، هو االقتصار على        . اليت تطفح بكثرة ذكره لشيخه واسشهاده بأقواله      

ازي فيما ذهب إليه من اجتهاد مقاصدي، فقد استشهد البـاجي       بيان تأثر الباجي بشيخه الشري    
بآراء شيخه أيب إسحاق الشريازي يف العديد من املسائل اليت علّل فيها األحكام تعليال مقاصديا،        

  :ومن ذلك نذكر على سبيل املثال
ازي بعـدم   ري، بقول أيب إسـحاق الـش      1استشهاد الباجي يف مسألة متتيع املطلقة      -1
 يف التمتيع؛ ألن القصد من متتيع املطلقة هو تـسليتها عـن             2ملفارِقة لزوجها باللعان  استحقاق ا 

                                                
  .7/461،السابقاملصدر  1
  .9/56،  نفسهاملصدر 2
  سبق وأن ذكرنا ترمجته عند تعرضنا إىل شيوخ الباجي يف الفصل التمهيدي 3
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: وهذا ما استشهد به الباجي يف قولـه       . الفراق، وفراق اللعان ال يتناسب مع تسلية املفارقة به        
ألن املتعـة  :  قال الشيخ أبو إسـحاق    . فال متعة هلا   ،وكذلك املفارقة عن مقاحبة كاملالعنة    ...«

  .3». واملالعن ال يريد تسلية من العن من الزوجات، عن الفراقتسلية
تأثر الباجي بشيخه أيب إسحاق الشريازي، يف تعليله املقاصدي لتـشريع األقـراء              -2

الثالثة للمطلقة حىت حتلّ للزواج؛ إذ استدل الباجي مبقصد براءة الرحم من العدة الذي قال بـه       
 أن  وذلك يقتـضي  ...«: قال الباجي . القرء يعين الطهر  الشريازي على صحة مذهبه القائل بأن       

 وال خالف أن مـن طلـق يف       ، وهو الذي يطلق فيه النساء     ،زمان الطهر هو الذي يسمى عدة     
 ، فإا تعتد عندنا بذلك الطهـر      ، يف حال طهر    ومن طلق  ،عتد بذلك احليض  ت مل   ،حال احليض 

 أو ،منا شرعت للعلم بـرباءة الـرحم   وألن األقراء إ:قال القاضي أبو إسحاق. فكان ذلك أوىل  
 فإذا حاضت   ، فإذا حاضت حيضة كانت من العالمة على براءة الرحم         ،لتغلب على الظن براءته   

 ألن آخر   ؛ ومل تنتظر بقية احليض    ، فحلت لألزواج  ، والثالثة تأكد ما يراد من براءة الرحم       الثانية
  .4». فال معىن ملراقبته،احليض أضعف من أوله

 5اجي باالجتهاد املقاصدي لشيخه الشريازي يف مسألة عدم جواز املراطلـة    تأثر الب  -3
، فاستـشهد   رداءة أحد الذهبني من غش حناس فيهـا        بني الذهب اجليد والرديء، إن كانت     

قال . الباجي بقول شيخه الشريازي املتضمن ملقصد جتنب الغش من احلكم، وقطع الذريعة إليه            
 فإن كان مل يعلـم مبقـدار     ،هب وأحد الذهبني من جنسني    إن من راطل ذهبا بذ    ...«: الباجي

 مل خيل أن يكـون      ، وإن علم مقدار ذلك    ، وال املبايعة كلها   ، جتز املراطلة  مل ،اجليد من الرديء  
                                                                                                                                              

ليه املطلق حبـسب مالـه، وهـي    هو ما يوهب للمطلقة إرضاء هلا وإحسانا إليها حني الطالق، مبا يقدر ع      : متتيع املطلقة  1
ابن جـزي، القـوانني     : انظر. وتطلق املتعة على كل ما ينتفع به من طعام وأثاث ولباس وغري ذلك            . مستحبة عند املالكية  
البعلي،املطلع، حتقيق حممد بشري األدلـيب، املكتـب اإلسـالمي، بـريوت،     : وانظر.159ص، )ط.د(الفقهية البن جزي،  

، 1قونوي، أنيس الفقهاء، حتقيق أمحد بن عبد الـرزاق الكبيـسي، دار الوفـاء، جـدة، ط         ال: وانظر. 327صم،  1981
 .193صاددي، التعريفات الفقهية، : وانظر. 142ص، ه1406

هو حلف زوج على زنا زوجته أو نفي محلها الالزم له، وحلفها على تكذيبه إن أوجب نكاهلا حـدها حبكـم                     : اللعان 2
 .2/139ة العدوي، العدوي، حاشي: انظر. قاض

  .5/353الباجي، املنتقى،  3
  .5/366، املصدر نفسه 4
 .3/363الزرقاين، شرح الزرقاين، : انظر. هي عرفا بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة وزنا: املراطلة 5
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أحد الذهبني من جنس الذهب املفردة مساوية هلا يف اجلودة والنفـاق أو ال تكـون إحـدامها     
 ، سواء كانت الذهب اليت معها أفـضل أو أدون         ، فالظاهر من املذهب جواز ذلك     .مساوية هلا 

 ألن مساواة إحدى الذهبني الذهب اليت يف عوضها تنفي التهمة           ؛ال وجه فيه ملنع الذريعة    إوهذا  
 فموجود إال أن حيمل التقسيط على وجه الذريعـة والتهمـة يف             ،اليت تلحق من جهة التقسيط    

 وإمنا هي الرداءة يف ، من غش حناس فيها   وهذا ما مل يكن رداءة أحد الذهبني       ، فيبعد أيضا  ،ذلك
 وأن ما   ، قاله الشيخ أبو إسحاق    ، مل جتز املراطلة ا    ، فإن كانت مغشوشة بنحاس    ،غش الذهب 

  1».املفردة بالذهب املفردةقال مالك يف الذهب 
استشهاد الباجي بقول شيخه الشريازي، يف مسألة دية قطع جزء من اللـسان؛ إذ            -4

يما قطع من اللسان مبا مينع الكالم، فتضمن قوله هذا مقصد حفـظ قـدرة               قال بثبوت الدية ف   
التكلم لإلنسان، الذي استند إليه الباجي يف بيانه حلكم الدية يف قطع اللسان، وتصرحيه مبقصد               

ذلك ما يستخلص من قـول البـاجي   . حفظ قدرة التكلّم الذي يؤول إىل حفظ النفس عموما  
 ففيـه   غن، إن قطع منه ما منع الكالم أو بح أو           :خ أبو إسحاق  وقال الشي ...«: الذي جاء فيه  

 ووجـه   . ففيه بقدر ما منع من كالمـه       ، إن قطع منه ما منع بعض الكالم       : وقال مالك  .الدية
  .2»... أن املنفعة املقصودة من اللسان الكالم،ذلك

  صديمدى تأثري الباجي على من حلقه من العلماء يف اجتهادهم املقا: املطلب الثاين
ال شك أن العلماء يفيض بعضهم على بعض، وال تكاد جتد عاملا إال وقد أثـر علـى           
غريه ولو بوجه ما، فكيف بالباجي وهو من شهد له اخلصم قبل الصديق على أهليته وكفاءتـه                

والذي يهمنا يف هـذا     . وعلو شأنه وسعة سيطه، كشهادة ابن حزم يف حقّه كما ذكرنا سابقا           
فيمـا ذهـب إليـه مـن      -بعد عصره-على تأثر بعض العلماء بالباجي   املطلب، هو التركيز    
وال ميكن هلذا املطلب أن يسع كل من تأثروا بالباجي يف هـذا اـال،               . اجتهادات مقاصدية 

لكثرم، ولتعذَر تتبع كتبهم باالستقراء واالستنباط ألجل هذا البحث، لذلك اقتـصرنا علـى          
ين يف ذلك على بعض من شرح املوطأ، كالـسيوطي          معتمد. بعضهم كأمثلة منوذجية للمطلب   

والزرقاين، لعالقة شرحهم بشرح الباجي املنتقى، وعلى الشاطيب، الرتباطه وكتابه املوافقـات            
                                                

  .6/269الباجي، املنتقى،  1
  .9/39، املصدر نفسه 2
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فتـضمن  . بعلم املقاصد، وما يف ذلك من عالقة ولو من بعيد باالجتهاد املقاصـدي للبـاجي              
يف تـأثر   : والثالـث . يف تأثر الزرقاين  : والثاين. يف تأثر السيوطي  : املطلب ثالثة فروع؛ األول   

  . الشاطيب
   بالباجي1السيوطيتأثر مدى : الفرع األول

،  شرح موطأ مالك    بالباجي يف كتابه تنوير احلوالك     لقد كثرت استشهادات السيوطي   
 بـل الغرابـة أن ال       على املنتقى،  -فيما يعتمد -وال غرابة أن يعتمد شارح املوطأ بعد الباجي         

 يف الفقه ويف احلديث     ، على شرح الباجي يف املنتقى     وا والسيوطي واحد ممن اعتمد    يعتمد عليه، 
 والذي يهمنا هو استشهاده بالباجي فيما ذهب إليه من اجتهاد           .، وغري ذلك  والرجال ويف اللغة  

  ميكن أن يـسع  ال هذا املطلب  غري أن  -والباجي مالكي رغم كونه شافعي املذهب     - مقاصدي
لذلك سوف نقتصر علـى      ،صدي لكثرا ي بالباجي يف اجتهاده املقا     استشهادات السيوط  كل

استخلصناه من استشهاداته بشروح الباجي لألحاديث، وبتأويالتـه املقاصـدية    ممابيان بعضها  
  :يف النقاط التاليةهذا ما نربزه  .لأللفاظ، وتعليالته املقاصدية لألحكام، وحنو ذلك

 خبروج اخلطايا   صلى اهللا عليه وسلم   تعبري النيب   استشهاد السيوطي بتأوليل الباجي ل     -1
 ارتكبـها نّ املقصد من اللفظ هو غفران الذنوب اليت         إ : بقوله ،2من أعضاء املؤمن إن هو توضأ     

  .3عن طريق تلك األعضاء، دون اختصاص األعضاء بالذنوب، أو بالعفو عن العقاب

                                                
ن حممد بن سابق بن الفخر بن مهام الدين اخلـضري األسـيوطي   أبو الفضل جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر ب         : هو 1

املصري الشافعي، عامل مشارك يف أنواع العلوم، قال عن نفسه أنه متبحر يف سبعة علوم؛ التفسري واحلديث والفقه والنحـو          
تنوير احلوالـك  : ة منهاله مؤلفات كثري. ه 911ا سنة  تويف، ونشأ يف القاهرة، و    ه849ولد سنة   . واملعاين والبيان والبديع  

شرح موطأ مالك، وجتريد أحاديث املوطأ، والدر املنثور يف التفسري املنثور، واملزهـر يف اللغـة، والآللـئ املـصنوعة يف                     
حتقيق حممد عبـد    : وانظر. 5/128عمر كحالة، معجم املؤلفني،     : انظر. األحاديث املوضوعة، واألشباه والنظائر، وغريها    

م، 2007،  2ب الآللئ املصنوعة يف األحاديث املوضوعة، للسيوطي، دار الكتب العلميـة، بـريوت، ط             املنعم رابح، لكتا  
حتقيق حممد حسن امساعيل لكتاب األشباه والنظائر يف قواعد وفروع فقه الشافعية، للسيوطي، دار الكتـب                : وانظر. 1/5

  . 1/15م، 2001العلمية، بريوت، 
  .كما رواه غريه. الطهارة، باب جامع الوضوءاحلديث رواه مالك يف موطئه، كتاب  2
 ،   م 1997،  1ط حتقيق حممد عبد العزيز اخلالدي، دار الكتـب العلميـة، بـريوت،               السيوطي، تنوير احلوالك،  : انظر 3
  .53ص
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علَمونَ مـا فـي الْعتمـة     ولَو ي...« صلى اهللا عليه وسلميف شرحه حلديث النيب      -2
، استشهد السيوطي بالتعليل املقاصدي للباجي، الـذي ذكـر أن   1»والصبحِ لَأَتوهما ولَو حبوا 

  .2املقصد من ختصيص هاتني الصالتني، هو الصرب على مشقة العبادة
قـوف  من و  استشهاد السيوطي بالتعليل املقاصدي للباجي يف النهي عن التكلّف         -3

 ، وأنّ النهي عن ذلك، هو مبقـصد التواضـع          للصالة ودعوتهاملؤذن بباب األمري والسالم عليه      
  .3.ونفي املباهاة

أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم خرج علَـى          «: يف شرح السيوطي للحديث    -4
الْقراَءة فَقَالَ إِنَّ الْمصلِّي يناجِي ربه فَلْينظُر بِما يناجِيه         الناسِ وهم يصلُّونَ وقَد علَت أَصواتهم بِ      
      آنضٍ بِالْقُرعلَى بع كُمضعب رهجلَا يو استند إىل قول الباجي يف تصرحيه أن املقصد من          4».بِه ،

  .5ال عليها، هو حتقق اخلشوع يف الصالة واإلقبصلى اهللا عليه وسلمتنبيه النيب 
اكْلَفُوا من الْعملِ ما    «:  الذي جاء فيه   صلى اهللا عليه وسلم   يف شرحه حلديث النيب      -5

  .7، استشهد السيوطي بتفسري الباجي للحديث مبقصد رفع املشقة6».لَكُم بِه طَاقَةٌ
سلَّم قَالَ مـا    أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه و      «: يف شرحه للحديث الذي جاء فيه      -7

                ـنقَالَ ه لَمأَع ولُهسرو قَالُوا اللَّه يهِملَ فزنلَ أَنْ يقَب كذَلانِي والزارِقِ والسارِبِ وي الشنَ فورت
          سي فكَيقَالُوا و هلَاتص رِقسي يالَّذ رِقَةأُ السوأَسةٌ وقُوبع يهِنفو شاحـولَ     فَوسا ري هلَاتص رِق

استشهد السيوطي مبا عللّ به الباجي صراحة أن املقصد      8»اللَّه قَالَ لَا يتم ركُوعها ولَا سجودها      

                                                
  .كما رواه غريه. رواه مالك يف موطئه، كتاب النداء للصالة، باب ما جاء يف النداء للصالة 1
  .87صر احلوالك، السيوطي، تنوي: انظر 2
 .91صاملصدر نفسه، : انظر 3
 .انفرد به مالك يف املوطأ، كتاب النداء للصالة، باب العمل يف القراءة 4
  .101صالسيوطي، تنوير احلوالك، : انظر 5
  .انفرد به مالك يف املوطأ، كتاب النداء للصالة، باب ما جاء يف صالة الليل 6
  .140صالسيوطي، تنوير احلوالك، : انظر 7
 .انفرد به مالك يف املوطأ، كتاب النداء للصالة، باب العمل يف جامع الصالة 8
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 يف متثيله بسرقة الصالة، هوالتعليم، وتعظيم شـعائر اهللا          صلى اهللا عليه وسلم   من أسلوب النيب    
  .1أأمتن املكلف من أدائهوعدم االستخفاف ا، واحلفاظ على ما 

 الناس يوم   صلى اهللا عليه وسلم   استشهاد السيوطي مبا أوله الباجي من خماطبة النيب          -8
  .3، مبقصد الرأفة واإلشفاق على أمته2خسوف الشمس، يا أمة حممد

استشهاد السيوطي بتعليل الباجي مبقصد التضرع من حتديد كيفية رفع اليدين يف             -9
  .4الدعاء

 أول مثـر    صلى اهللا عليه وسـلم    هاد السيوطي بتأويل الباجي لتسليم النيب       استش -11
املدينة الذي كان يؤتى به إليه للتربك، إىل أصغر وليد يراه، مبقصد إدخـال الـسرور علـى                   

  .5األطفال
استشهاد السيوطي بإشارة الباجي إىل مقصد حفظ الدين يف تعليله لعفو الـنيب              -12

  .6شتمه إال أن تنتهك حرمة اهللاعمن  صلى اهللا عليه وسلم
استناد السيوطي إىل قول الباجي مبقصد منع األذى عن الناس، والتحـذير مـن               -13

  . 7األشرار، يف جواز ذكرهم وذكر أوصافهم، نافيا أن يكون ذلك من باب الغيبة نفيا مقاصديا
يف نعل  استشهاد السيوطي مبا ذكره الباجي من مقصد الوقار يف النهي من املشي              -14

  .8واحدة
استشهاد السيوطي بتعليل الباجي مبقصد النظافة، ودفع األذى، وتكريس مكارم           -15
  .1نهى عن النفخ يف الشرابال األخالق، من

                                                
  .185صالسيوطي، تنوير احلوالك، : انظر 1
 .كما رواه غريه. احلديث رواه مالك يف موطئه، كتاب النداء للصالة، باب العمل يف صالة الكسوف 2
  .199صالسيوطي، تنوير احلوالك، : انظر 3
  .225ص نفسه، انظر املصدر 4
 .638صاملصدر نفسه، : انظر 5
  .651صاملصدر نفسه، : انظر 6
 .711، 651صاملصدر نفسه، : انظر 7
  .661صاملصدر نفسه، : انظر 8
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، 2»ما نقَصت صدقَةٌ مـن مـالٍ       « صلى اهللا عليه وسلم   يف شرحه حلديث النيب      -17
 املال وتنميته يف شرحه للحـديث،       ملقصد حفظ  -صراحة-استشهد السيوطي باعتبار الباجي     

  .3أن الصدقة سبب لتنمية املال وحفظهباعتبار 
ومما سبق من األمثلة يتضح جليا أنّ للباجي تأثريا على السيوطي فيما ذهب إليه مـن                
اجتهاد مقاصدي، فقد استشهد بتأويالته وتعليالته املقاصدية يف الكثري من املواضع يف شـرحه              

إال أنه ال ميكننا االدعاء، أنّ الباجي لوحده كان املوجـه           .  يف العديد منها   للموطأ، واستند إليه  
والـذي  . ألقوال السيوطي، بل كثريا ما يستشهد بغريه كابن عبد الرب والقاضي عياض وغريمها         

ميكن أن نستخلصه من شرح السيوطي ألحاديث املوطأ، وتعليله لألحكام، أن البـاجي كـان      
  .لسيوطي فيما ذهب إليه من اجتهاد مقاصديواحدا ممن تأثر م ا
   بالباجي4تأثر الزرقاينمدى : الفرع الثاين

لقد جاء شرح الزرقاين ألحاديث املوطأ متأخرا كثريا عن شرح الباجي، وكان بـني              
الفترتني شروحات عديدة للموطأ، إال أن أكثر استشهادات الزرقاين يف شرحه، كانت بأقوال              

 مجعهـا يف هـذا       بالباجي بقدر ال نتمكّن معه من      باالستشهاديطفح  الباجي، فشرحه للموطأ    
والذي يهمنا هنا هو تأثر الزرقـاين باالجتـهادات         .  حبثا مستقال بذاته   البحث، بل يلزم لذلك   

املقاصدية للباجي، يف اعتماده عليه واستشهاده بشروحه للنـصوص، وتأويالتـه املقاصـدية             
وفيما يلي إبراز لـبعض املـواطن الـيت         . ، وحنو ذلك  حكامأللفاظها، وتعليالا املقاصدية لأل   

  :استشهد الزرقاين فيها باالجتهاد املقاصدي للباجي

                                                                                                                                              
  .668ص، السابقاملصدر : انظر 1
 .كما رواه غريه. رواه مالك يف موطئه، كتاب اجلامع، باب ما جاء يف التعفف عن املسألة 2
 .722صنوير احلوالك، السيوطي، ت: انظر 3
أبو عبد اهللا حممد بن عبد الباقي بن يوسف بن أمحد بن علوان الزرقاين املصري األزهري املالكي، ولد بالقاهرة سنة                    : هو 4

املقاصد احلسنة، وصول األمـاين يف احلـديث،      ص  شرح موطأ مالك، وتلخي   : من كتبه . ه 1122ا سنة    تويف، و ه1055
  6/184ركلي، األعالم، الز: انظر.وشرح البيقونية
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 صلى اهللا عليه وسلم  استشهاد الزرقاين أيضا كالسيوطي بتأوليل الباجي لتعبري النيب          -1
نسان عن  خبروج اخلطايا من أعضاء املؤمن إن هو توضأ، مبقصد غفران الذنوب اليت اكتسبها اإل             

  .1طريق تلك األعضاء، دون اختصاص األعضاء بالذنوب، أو بالعفو عن العقاب

أنّ املقصد  ،  M 7 8 9  :L2:  إىل الباجي يف تأويله لقوله تعاىل      الزرقايناستناد   -2
  .3لئال يتكل على عمله، هو تنبيه املكلّف على التقصري وحتفيزه على اجلد يف العبادة

مع ربيبها، ابن زوجها، استشهد الزرقاين بتعليـل البـاجي          يف مسألة سفر املرأة      -3
لتكريه اإلمام مالك ذلك، مراعاة ملقصد الرفق والعناية وحسن العشرة، وجتنب العـداوة بـني               

  .4الناس
استشهاد الزرقاين بالباجي يف مراعاة مقصد النظافة ومكارم األخالق، من النـهي             -5

  5عن النفخ يف اإليناء
بتعليل الباجي للنهي عن املشي يف نعـل         -كما فعل السيوطي  -اين  استشهاد الزرق  -6

  .6واحدة، مبقصد الوقار
استشهاد الزرقاين بقول الباجي يف اعتباره ملقصد اإلشهار يف النكاح مـن جـواز     -7

  7تكرار الوليمة أكثر من يومني، واستحباا أسبوعا ألهل السعة دون مباهاة
لقائل بلزوم استئذان املرأة يف عزهلا سواء كانت حرة  الزرقاين لرأي الباجي ا    ترجيح -8

  .8أم أمة، حبجة مراعاة مقصد حفظ النسل

                                                
  1/101الزرقاين، شرح الزرقاين، : انظر 1
 .20: سورة املزمل، االية 2
  1/110املصدر نفسه، : انظر 3
  .4/502، 2/534،  نفسهاملصدر: انظر 4
  4/371املصدر نفسه، : انظر 5
  4/347املصدر نفسه، : انظر 6
  3/208املصدر نفسه، : انظر 7
  3/295، املصدر نفسه: انظر 8
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استشهاد الزرقاين مبا اعتربه الباجي يف مسألة السلف، أن املقصد منه حتقيق املنفعة              -9
  .1للمستلف، لذلك ال جيوز انتفاع املسلّف مبا سلّفه، فال ينمي ماله مبا سلّفه لغريه

يف اعتبار الزرقاين ملقصد دفع الضرر من منع جوار األفران واحلمامات وحنوهـا              -11
وق، حلقااستيفاء  و للمساكن إن أضرت بأهلها، استشهد بالباجي يف اعتباره ملقصد دفع الضرر،          

  .2عند تناوله للمسألة ،ظلمالردع عن استدامة وال
عمـر بـن    ظ يف تأويله لقول     إقرار الزرقاين باعتبار الباجي للمقاصد دون األلفا       -12

حملمد بن مسلمة ملا امتنع عن إمرار        3»واللَّه لَيمرنَّ بِه ولَو علَى بطْنِك       «: رضي اهللا عنه   اخلطاب
فيه  الباجيقال  «: الضحاك بن خليفة خلليج املاء بأرضه، وهو له نافع وغري ضار، قال الزرقاين            

 ني عمر على معىن احلكم عليه إذ ال خالف أن عمـر ال            اعتبار املقاصد ال األلفاظ إن كانت مي      
  .4»...يستجيز أن مير به على بطن حممد

ونفـي   استشهاد الزرقاين بقول الباجي يف إشارته إىل مقصد التيسرب ورفع احلرج      -13
  .5التكلّف يف الضيافة، يف تعيينه ملدة الضيافة، وألقوات من نزل عندهم من أجناد املسلمني

د الزرقاين بالباجي يف اعتباره ملقصد االقتيات واالدخار يف التني، يف قوله            استشها -13
  .6بثبوت الزكاة فيه خالفا لقول اإلمام مالك الذي كان يراه فاكهة عندهم

استشهاد الزرقاين بالباجي يف حتقيق مقصد الرفق بأرباب األموال يف الزكاة، من             -14
  .7ه يف الزكاة، بل تخرج من أوساط املالعدم حتري النوع اجليد من الثمار إلخراج

جلواز االجتار بأموال اليتامى، مبقصد تنميـة        استشهاد الزرقاين بالباجي يف تعليله     -15
  .1األموال وحفظها

                                                
  3/438، السابقاملصدر : انظر 1
  4/40املصدر نفسه، : انظر 2
  .انفرد به مالك يف املوطأ، كتاب األقضية، باب القضاء يف املرافق 3
  4/43الزرقاين، شرح الزرقاين،  4
  2/187املصدر نفسه، : انظر 5
  2/182، املصدر نفسه: انظر 6
  .2/173املصدر نفسه، : انظر 7



  240    الباجيأيب الوليد  عند االجتهاد املقاصدي : الباب الثاين
  
 

 

جيد أن الزرقاين كـان يف شـرحه         -مما ذكرناه وغريه  -فاملتتبع لشروحات الزرقاين    
، بل كثريا ما يصرح بترجيحه لرأي الباجي،        للموطأ، كثري االستشهاد بأقوال الباجي املقاصدية     

ويوافق تعليالته املقاصدية، مما يثبت تأثره بالباجي فيما ذهب إليه من اجتهادات مقاصدية، أكثر            
مما ذكرناه من تأثر السيوطي، ولعلّ أبرز األسباب يف ذلك، كون الزرقاين مـالكي كالبـاجي             

  . خالفا للسيوطي الشافعي
   بالباجي2الشاطيبأثر تمدى : الفرع الثالث

ال جيد ذكرا كـثريا      -باعتباره كتاب مقاصد  - إنّ املتتبع للشاطيب يف كتابه املوافقات     
للباجي فيما ذهب إليه من اجتهادات مقاصدية؛ فلم يتعرض إىل ذكره سوى سـبع مـرات،                

ـ         . بعضها ال ميت إىل املقاصد بصلة      ارات لكن املتأمل يف بعض استشهاداته بالباجي، جيـد إش
بوجه من الوجـوه،    ولو  وتلميحات توحي بتأثره بالباجي فيما ذهب إليه من اجتهاد مقاصدي           

  : التاليةاألمثلةاستخالصه من ذلك ما ميكن 
 اعتبار الشاطيب ملقصد إحياء السنة، يف مطالبته من يقتدى م، بالعمل باملنـدوب             -1

تسوية بني املندوب واملباح يف التـرك،       ذكر ذلك يف بيانه لعدم ال     . يظهر للناس فيعملوا به   حىت  
 ومن املندوبات ما هو واجب بالكل فيؤدي تركـه        ، ىف ترك املندوب إخالال بأمر كلي فيه       وأنّ

: صلى اهللا عليـه وسـلم     فبعد أن استدل الشاطيب حبديث النيب        ،مطلقا إىل اإلخالل بالواجب   
»...      أَح نمنِي وبأَح ي فَقَدتنا سيأَح نمو      ةني الْجي فعنِي كَانَ ماستند إىل ما نقله الباجي      3»ب ،

 فليس بياـا خمتـصا      ، فجعل العمل بالسنة إحياء هلا     ...«: من تعليل مقاصدي للمسألة، فقال    
 استحب لألئمة وملـن     : وقد قال مالك ىف نزول احلاج باحملصب من مكة وهو األبطح           .بالقول

صلى  ألن ذلك أمر قد فعله النيب        ؛ فإن ذلك من حقهم    ،زلوا به يقتدى به أن ال جياوزوه حىت ين      
 ، واخللفاء فيتعني على األئمة ومن يقتدى به من أهل العلم إحياء سننه والقيام به              اهللا عليه وسلم  

                                                                                                                                              
  .2/143، السابقاملصدر : انظر 1
أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الغرناطي املالكي الشهري بالشاطيب، فقيه أصويل، لغوي مفسر، ولد                 : هو 2

عمر كحالة،  : انظر. املوافقات، وكتاب االعتصام  : له العديد من املصنفات، أمهها    . ه790 سنة   تويف، و ه730بغرناطة سنة   
 .1/118معجم املؤلفني، 

  .ي يف سننه، كتاب العلم عن رسول اهللا، باب ما جاء يف األخذ بالسنة واجتناب البدعرواه الترمذ 3
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لئال يترك هذا الفعل مجلة ويكون للنزول ذا املوضع حكم النزول بسائر املواضـع ال فـضيلة             
  .1» هكذا نقل الباجي .ى وجه القربةزول به عل بل ال جيوز الن،للنزول به

يظهر خمالفة الشاطيب للباجي يف قوله بأن ما جاز أن يكون علّة بالنطق جـاز أن                 -2
لكـن مل يلبـث     . 2يكون علّة باالستنباط، يف استدالله على صحة أن يكون االختالف علّـة           

 مناسبا متعقّل املعىن ال ماكان      الشاطيب أن استدرك مبوافقة الباجي إن كان قصده بالعلّة ما كان          
علـى أن   «: قال الـشاطيب  . تعبديا حمضا، ولو أنّ الشاطيب الم الباجي على عدم تفصيله ذلك          

 واستدل على   ، وذكر اعتباره عن الشريازي    ،الباجي حكى خالفا ىف اعتبار اخلالف ىف األحكام       
 ولو قال الشارع إن كل      ،طذلك بأن ما جاز أن يكون علة بالنطق جاز أن يكون علة باالستنبا            

ما مل جتتمع أميت واختلفوا ىف جواز أكله فإن جلده يطهر بالدباغ لكان ذلك صحيحا فكذلك                
 أن هذا الدليل مشترك اإللزام      :أحدمها،   وما ظاهر ألمرين   .إذا علق هذا احلكم عليه باالستنباط     

 بالنطق جاز أن يكـون       أن ما جاز أن يكون علة      ، إذ لقائل أن يسلم    ؛ومنقلب على املستدل به   
 إن كل ما مل جتتمع أميت على حتليلـه واختلفـوا ىف             : مث يقول لو قال الشارع     ،علة باالستنباط 

 فكـذلك إذا علـق احلكـم        ، لكان ذلك صـحيحا    ،جواز أكله فإن جلده ال يطهر بالدباغ      
 وهكذا كـل مـسألة      ، ألنه مائل إىل جانب االحتياط     ؛ ويكون هذا القلب أرجح    ،باالستنباط

 أال ترى   ؛ بل الوقوع حمتاج إىل دليل     ، أنه ليس كل جائز واقعا     :والثاين .فرض على هذا الوجه   ت
ماء الـسخن     وأن شرب  ،أنا نقول جيوز أن ينص الشارع على أن مس احلائط ينقض الوضوء           

 وال يكون هذا التجويز سببا      ، وما أشبه ذلك   ،نعل يفرق بني الزوجني   ب وأن املشي    ،يفسد احلج 
 دل علـى أن نفـس       ، فلما مل يصح ذلك    ،ستنباطالياء املذكورة علال شرعية با    ىف وضع األش  

 فإن قال إمنا أعىن ما يصح أن يكون علة ملعىن فيه من مناسـبة أو                .التجويز ليس مبسوغ ملا قال    
 ، مل تفصل أنت هذا التفـصيل      :قيل ، واألمثلة املذكورة ال معىن فيها يستند إليه ىف التعليل         ،شبه

 ، االستنباط ما ال يلزم فيه ظهور معىن يستند إليه كاالطراد واالنعكاس وحنوه            وأيضا فمن طرق  
وميكن أن يكون الباجي أشار ىف اجلواز إىل ما ىف اخلالف من املعىن املتقدم وال يكـون بـني                   

                                                
  .3/290الشاطيب، املوافقات،  1
  .645صالباجي، إحكام الفصول، : انظر 2
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وبغض النظر عن التفاصيل، فإنه يظهر يف ثنايا مناقشة الـشاطيب           . 1».ف ىف املعىن  القولني خال 
موافقته للباجي على مشروعية االجتهاد املقاصدي، والبحث يف         -سيما آخر قوله  -هلذه املسألة   

  . العلل املناسبة لألحكام حمل االختالف
يف املسألة السادسة من كتاب لواحق االجتهاد، استشهد الشاطيب يف االسـتدالل             -3

ليه الباجي مـن    على طريقة االجتهاد املقاصدي الشرعي وخالفه لالستدالل املنطقي، مبا أشار إ          
ن اعدم صحة االستدالل بالقياس املنطقي يف حتقيق املناط، إذ ال يلزمنا يف القياس الشرعي مقدمت              

: ، قال الشاطيب بعد أن أسرد أمثلـة واسـتدالالت  2للحصول على نتيجة كما هو عند املناطقة  
ىل هذا املعـىن واهللا  وإ ، فال احتياج إىل ضوابط املنطق يف حتصيل املراد يف املطالب الشرعية      ...«

 أن ال نتيجة إال مـن  ، حني رد على الفالسفة يف زعمهم،حكام الفصولإأعلم أشار الباجي يف    
  .3»... ورأى أن املقدمة الواحدة قد تنتج ،مقدمتني

ومما سبق، ال ميكننا الزعم أنّ الشاطيب قد تأثّر بالباجي يف صياغة نظرية املقاصد كمـا     
لباجي عند ا ابه املوافقات، لكن ميكننا القول أن لالجتهاد املقاصدي         هي مفصلة عناصرها يف كت    

  . حضورا يف الفكر املقاصدي للشاطيب ولو بوجه ما
 من حلق بعده مـن      علىلباجي تأثريا   عند ا نستخلص مما سبق أن لالجتهاد املقاصدي       

يالتـه  العلماء، خصوصا شراح املوطأ، كالسيوطي والزرقاين، فكان استـشهادهم بـه يف تأو            
 كما كـان  . قوال واألحكام وحنو ذلك   املقاصدية أللفاظ النصوص، ويف تعليالته املقاصدية لأل      

فيما أبدعه من نقلة ملباحث املقاصد مـن مـستوى           -ولو بقلّة - عند الشاطيب    إسهامه حاضرا 
املضامني واألمساء واالستخدامات املنعزلة، إىل مستوى النظرية والبحـوث العلميـة املـستقلة             

  . نسقةامل
أن االجتهاد املقاصدي للباجي كان حملّ اهتمام وعناية ممن جاء بعـده       كما نستخلص 

من العلماء، األمر الذي يشري إىل قوة ما ذهب إليه الباجي من اجتهادات مقاصدية، وهو مـا                 

                                                
  .518، 4/517الشاطيب، املوافقات،  1
 .529صالباجي، إحكام الفصول، : انظر 2
  .4/681الشاطيب، املوافقات،  3
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 بالوقوف عنده بالبحث والدراسة واالستفادة منه يف تعقّل معـاين األحكـام، ويف              اجيعله حري 
  .ال مسار النظرية املقاصدية يف الشريعة اإلسالميةاستكم
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  مصادر وضوابط االجتهاد املقاصدي عند اإلمام الباجي: الفصل الثاين

نتناول يف هذا الفصل املصادر اليت اعتمدها الباجي يف اجتهاده املقاصدي، والضوابط             
تخلصناه من تتبعنـا    وذلك من خالل ما اس    . اليت انضبط ا فيما اعتربه من مقاصد يف اجتهاده        

ملختلف أحاديث املوطأ اليت شرحها يف كتابه املنتقى، وخمتلف املسائل اليت تعرض هلا يف بعـض            
 مصادر االجتهاد املقاصدي عند اإلمـام  يف بيان: فتضمن الفصل مبحثني؛ األول . كتبه األخرى 

  .  ضوابط االجتهاد املقاصدي عند اإلمام الباجييف: والثاين. الباجي

  مصادر االجتهاد املقاصدي عند اإلمام الباجي: األول بحثامل

مل يشذ الباجي عن غريه من األصوليني يف استنباط األحكام مـن الكتـاب والـسنة             
العرف وسد الذرائع، كما مل يشذ عـن        املصاحل املرسلة و  واإلمجاع والقياس وأقوال الصحابة و    

ما ذهب إليه من اجتهاد مقاصدي، فكانـت  األصول املالكية يف استناده إىل عمل أهل املدينة في    
تلك األصول من مصادر الباجي يف االستدالل املقاصدي على األحكام، ويف تعليلها، وتقريرها             

ونربز فيما يلي مصادر االجتهاد املقاصدي عند الباجي من خالل عرض أمثلة            . والترجيح بينها 
يف اعتباره للمقاصد فيما قـرره مـن        تثبت استناده إىل تلك املصادر األصولية واستخدامه هلا         

يف : والثـاين . استناده إىل الكتاب والـسنة    يف  : فتضمن املبحث أربعة مطالب؛ األول    . أحكام
. استناده إىل عمل أهل املدينـة وأقـوال الـصحابة   يف : والثالث. استناده إىل اإلمجاع والقياس  

  . استناده إىل العرف وسد الذرائعيف : والرابع
   والسنةاستناده إىل الكتاب: لاملطلب األو

وسنربز ذلك بأمثلة من أقواله وشروحه وآرائه وتعليالته واستدالالته اليت استند فيهـا             
يف : إىل أدلة الكتاب والسنة فيما ذهب إليه من اجتهاد مقاصدي، فتضمن املطلب فرعني؛ األول  

  .يف استناده إىل السنة: والثاين. استناده إىل الكتاب
   استناده إىل الكتاب: ل األوالفرع

من أمثلة استناد الباجي إىل أصل القرآن الكرمي كمـصدر مـن مـصادر اجتـهاده                
  :املقاصدي نذكر
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 تعليل الباجي يف تقريره حلكم اختصاص زكاة الفطر باملـسلمني دون غريهـم،              -1
 هي مناإ والزكاة ...«: مبقصد تطهري املسلمني، وذلك باالستناد إىل الدليل القرآين، حيث قال

 هلـا  تعلق فال، Mp  o  n  m  l  k  jL 1 :تعاىل اهللا قالني، للمسلم تطهري

  .2»...تزكيهم وال تطهرهم ال ألا؛ بالكفار
يف استنباطه حلكم جواز حلق رأس احملرم مـن           اعتبار الباجي ملقصد رفع األذى،     -2

، إذ  رضي اهللا عنـهما   أيب طلب بابنه احلسني     بن  كل ما يؤذيه مع الفدية، من خالل فعل علي          
 :فـصل « :قال البـاجي  . استند إىل نص الكتاب والسنة فيما ذهب إليه من اجتهاد مقاصدي          

رضـي   فأمر علي ، يريد أنه تأذى بشعره أو وام يف رأسه      . مث إن حسينا أشار إىل رأسه      :وقوله
ألصـل  وا.  وذلك يقتضي أن لكل من به أذى من رأسه أن حيلق ويفتدي        ، برأسه فحلق  اهللا عنه 

MÆ  Å   Ä  Ã  Â   Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º        ¹  ¸L3  :يف ذلك قوله تعاىل   
وقد  

   5». بتفسري ذلك4ورد حديث كعب بن عجرة
 بأربعة أشهر، مبقصد دفع الـضرر عـن         6 تعليل الباجي ملسألة حتديد مدة اإليالء      -3

 اإليـالء مبقـصد اإلضـرار       الزوجة، مميزا بني اإليالء اللغوي، واإليالء الشرعي، رابطا معىن        
والدليل على ما نقولـه أن اإليـالء        «: بالزوجة، وقد استند يف ذلك إىل القرآن الكرمي، فقال        

الشرعي تعترب فيه معان قررها الشرع من أن يكون احلالف، إمنا قصد اإلضـرار بالزوجـة يف                 

                                                
 .103:اآلية التوبة، سورة 1
 .  3/303 ،املنتقى ،الباجي 2
  .196: سورة البقرة، اآلية 3
 عن كَعبِ بنِ عجرةَ أَنَّ رسـولَ  ، عن ابنِ أَبِي لَيلَى  ، عن مجاهد أَبِي الْحجاجِ    ، عن حميد بنِ قَيسٍ    ،مالك«: احلديث هو  4

    لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص اللَّه  قَالَ لَه :   كاموه آذَاك لَّك؟ لَع فَقُلْت :  ولَ اللَّهسا ري معن ، ـلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسفَقَالَ ر : 
           اةبِش كسان أَو نياكسةَ متس مأَطْع امٍ أَوثَلَاثَةَ أَي مصو كأْسر قلطأ، كتاب احلج، باب فدية مـن       رواه مالك يف املو   . »اح

  .حلق قبل أن ينحر
  .4/28املنتقى، ، الباجي 5
واهللا ال أجامعك أربعة أشهر أو أكثر بقصد        : هو اليمني على ترك وطء املنكوحة مدة، كقول الرجل لزوجته مثال          : اإليالء 6

  .40ص  اددي، التعريفات الفقهية،: انظر .اإلضرار
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,  M  :ل عز وجـل ذلك؛ ألن اهللا تعاىل قد منع من إمساك النساء على وجه اإلضرار ن، فقا            
/  .  -0  L1...«2.  

 استناد الباجي إىل القرآن الكرمي يف استدالله على مقصد اإلذالل واإلصغار مـن              -4
قـال  : أخذ اجلزية عن أهل الكفر، وهو يرد على مطالبة الشوافع بدليل يؤكد هـذا املقـصد               

ار ألهل الكفر؟ فيقول    ما الدليل على أنها تؤخذ لإلذالل واإلصغ      : فيقول الشافعي ...«: الباجي
M  Y   X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O   N  M :قوله تعاىل : املالكي

  h  g  f  e  d  c  b    a  `  _  ^  ]  \  [  Z
   iL3«4 .فاستنبط مقصد اإلذالل واإلصغار يف حكم اجلزية من لفظ النص القرآين.  

صل الكتاب كمصدر من مصادر     وغري هذه األمثلة عديد، ما يثبت استناد الباجي إىل أ         
  .اجتهاده املقاصدي

  السنةاستناده إىل : الثاين الفرع
من أمثلة استناد الباجي إىل أصل السنة النبوية الشريفة كمصدر يف اجتهاده املقاصدي،          

  :نذكر
 استعمال الباجي ملقصد النظافة، إىل جانب مقصد الطهارة، يف اسـتنباط حكـم              -1

بل، بعد أن أورد قول من علّل منع الصالة فيهـا بـالزفورة وثقـل           جواز الصالة يف مبارك اإل    
 املنع من ذلك لزفورا وثقل :وقال قوم «: الرائحة، مستندا يف ذلك إىل أصل السنة، قال الباجي        

 وأشبه هذه الوجوه أنه يكـره       ، والصالة قد سنت النظافة هلا وتطيب املساجد بسببها        .رائحتها
 ، فإذا تيقنت الطهارة جازت ملا روي عن نـافع         ،ر من النجاسة فيها   الصالة يف معاطنها ملا يتكر    

فلو مل  . 1».5 يفعله صلى اهللا عليه وسلم    رأيت النيب    : فقال ، رأيت ابن عمر يصلي إىل بعريه      :قال

                                                
  .231: سورة البقرة، اآلية 1
  .248 /5الباجي، املنتقى،  2
  .29: سورة التوبة، اآلية 3
  .208ص كتاب املنهاج يف ترتيب احلجاج، الباجي،  4
 .ورواه غريه. خاري يف صحيحه، كتاب الصالة، باب الصالة يف مواضع اإلبلرواه الباحلديث  5
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، من نظافة املكان فـضال      رضي اهللا عنهما  ، وكذلك ابن عمر     صلى اهللا عليه وسلم   يتأكد النيب   
فكان الباجي معتربا ملقصد النظافة والطهـارة يف        . ة يف ذلك املوضع   عن طهارته ملا أقاموا الصال    

  .تقرير حكم اجلواز أو املنع، ومصدره يف ذلك أصل السنة
الباجي إىل أصل السنة يف تقريره حلكم وجوب جتـوز اإلمـام يف صـالة         استناد   -2

صـلى  يث النيب    على الناس، فقال يف شرحه حلد       واملضرة اجلماعة مبقصد التخفيف ودفع املشقة    
إذا صلى أحـدكم بالنـاس      : صلى اهللا عليه وسلم   قوله  « :2 املتعلّق ذه املسألة   اهللا عليه وسلم  

فليخفف، يريد التخفيف من القراءة والركـوع والـسجود وغـري ذلـك مـن األقـوال                 
فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبري، يريد أن الضعيف ال يستطيع التطويل           : وقوله...واألفعال،

 به، وال جيوز له اخلالف على اإلمام فينقطع عن اجلماعة، وكذلك الكـبري والـسقيم،                فيضر
وقولـه  ) فصل  . ( فيجب على اإلمام أن يصلي صالة يتجوز فيها حبيث ال يشق على أحدهم            

وإذا صلى أحدكم لنفسه، يريد أن يصلي وحده، فليطول ما شاء، فـإن             : صلى اهللا عليه وسلم   
  .3».تطويله ذلك ال يضر بغريه

 إىل أصل السنة عند تقريره حلكم جواز حلـق رأس           -فيما استند - استناد الباجي    -3
 أن لكل من به أذى مـن  ...«: احملرم من أي أذى مث يفتدي، ملقصد رفع املشقة واألذى، فقال       

   1». بتفسري ذلك4 وقد ورد حديث كعب بن عجرة...رأسه أن حيلق ويفتدي

                                                                                                                                              
 .2/328،  الباجي، املنتقى 1
إِذَا صـلَّى  : عن الْأَعرجِ، عن أَبِي هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَـالَ             مالك، عن أَبِي الزناد،     «: احلديث هو  2

رواه مالك يف   . » ما شاءَ  أَحدكُم بِالناسِ فَلْيخفِّف، فَإِنَّ فيهِم الضعيف والسقيم والْكَبِري، وإِذَا صلَّى أَحدكُم لنفِْسه فَلْيطَولْ            
إذا صلى لنفسه فليطول ما ، باب   األذانالبخاري، يف كتاب     وأخرجه. العمل يف صالة اجلماعة   الصالة، باب   املوطأ، كتاب   

والترمذي يف سننه، كتاب الـصالة،      . باب أمر األئمة بتخفيف الصالة يف متام      ،  الصالة مسلم يف صحيحه، كتاب      و. شاء
    وأبـو   .اإلمامة، باب ما على اإلمام من التخفيـف    كتاب   والنسائي يف سننه،  .  أحدكم الناس فليخفف   باب ما جاء إذا أم

مـسند أيب   ، بـاب    مسند املكثرين   باقي وأمحد يف مسنده، كتاب   . داود يف سننه، كتاب الصالة، باب يف ختفيف الصالة        
  . هريرة

  .10، 19/9ابن عبد الرب، التمهيد، : وانظر .2/202،  املنتقى، الباجي 3
 عن كَعبِ بنِ عجرةَ أَنَّ رسـولَ  ، عن ابنِ أَبِي لَيلَى  ، عن مجاهد أَبِي الْحجاجِ    ، عن حميد بنِ قَيسٍ    ،مالك«: احلديث هو  4

      قَالَ لَه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص اللَّه:   كاموه آذَاك لَّك؟ لَع فَقُلْت : عن  ولَ اللَّهسا ري م، ـلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسفَقَالَ ر : 
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يف ترجيحه املقاصدي لقول أصحاب مذهبه بعـدم         استناد الباجي إىل أصل السنة       -4
جواز إحياء أرض موات تقرب من العمران إال بإذن اإلمام، خالفا لقول اإلمام الشافعي الـذي   
مل يشترط إذن اإلمام يف اجلواز، فبلحاظ الباجي ملقصد دفع الظلم والضرر الذي استند فيه إىل                

وأما اليت تقرب من العمـران،  : مسألة«: أصل السنة رجح قول أصحابه عن قول غريهم، فقال      
فال حيييها أحد إال بإذن اإلمام، رواه سحنون عن مالك وابن القاسم عن أشهب خالفا للشافعي         

وبه قال  : ورواه ابن عبدوس عن أشهب، قال سحنون      . حيييها من شاء بغري إذن اإلمام     : يف قوله 
: صلى اهللا عليه وسلم   نقوله، قول النيب    والدليل على ما    . كثري من العلماء من أصحابنا وغريهم     

 والذي حييي بقرب العمران قد يظلم يف إحيائه، ويستضر الناس بذلك            2"وليس لعرق ظامل حق   "
لتضييقه عليهم يف مسارحهم وعمارم ومواضع مواشيهم ومرعى أغنامهم، فاحتاج إىل نظـر             

  .3»...اإلمام واجتهاده يف ذلك
، يف تقريره حلكم منع أذية اجلار       4».ا ضرر ولَا ضرار   لَ« استناد الباجي إىل حديث      -5

فأمـا  «:  مبقصد دفع الضرر على اجلار، فقال يف شرحه        -مبختلف احلرف والصناعات  -جلاره  
أو فرن   ته مما يضر جبريانه من بناء محام      ض فمثل ما حيدثه الرجل يف عر      ،الضرر على هذا التأويل   
 ووجه ذلـك  ... احلديد أو رحى مما يضر باجلريان    لعملأو فضة أو كري      للخبز أو لسبك ذهب   

 وهو من الـضرر     ،أن ضرر الفرن واحلمام باجلريان بالدخان الذي يدخل يف دورهم ويضر م           
  .5».لصفة منع إحداثه على من يستضر به وما كان ذه ا،الكثري املستدام

                                                                                                                                              
           اةبِش كسان أَو نياكسةَ متس مأَطْع امٍ أَوثَلَاثَةَ أَي مصو كأْسر قلرواه مالك يف املوطأ، كتاب احلج، باب فدية مـن          . »اح

  .حلق قبل أن ينحر
  .4/28نتقى، امل، الباجي 1

  ورواه غريه.، كتاب األقضية، باب القضاء يف عمارة املواترواه مالك يف املوطأ 2
  .380، 379 /7الباجي، املنتقى،  3
ابـن ماجـه يف     : وأخرجه مرفوعا عن ابن عباس كلّ من      . ، كتاب األقضية، باب القضاء يف املرافق      رواه مالك يف املوطأ    4

وأمحد يف مسنده، كتاب ومن مسند بين هاشم، بـاب بدايـة    .  يف حقّه ما يضر جباره     سننه، كتاب األحكام، باب من بىن     
  . مسند عبد اهللا بن عباس

  .404، 403 /7الباجي، املنتقى،  5
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  اإلمجاع والقياساستناده إىل : الثايناملطلب 
من أقواله وشروحه وآرائه وتعليالته واستدالالته اليت استند فيهـا          وسنربز ذلك بأمثلة    

 فيما ذهب إليه من اجتهاد مقاصدي، فتضمن املطلب فرعني؛        اإلمجاع، وإىل مباحث القياس   إىل  
  .القياسيف استناده إىل : والثاين. اإلمجاعيف استناده إىل : األول

   استناده إىل اإلمجاع: الفرع األول
 بأصل اإلمجاع علـى مـشروعية االجتـهاد         -يف كتابه اإلحكام  -اجي  لقد احتج الب  

املقاصدي؛ إذ استدل ذا األصل على احتياج القياس إىل دليل يدل على صحة العلّة املستنبطة،               
هـذا مـا ميكـن    . أي اعتبار املقصد يف النص، وهو ما عبر عنه بطلب املعىن يف عملية القياس         

ذهب قوم من املتفقهة إىل أن القياس ال حيتاج إىل          «: جاء فيه استخالصه من قول الباجي الذي      
أكثر من تشبيه الشيء بالشيء على ما يقع بالنفس، دون اعتبار معىن زائد على ذلـك يطلبـه                  

. وذهب اجلمهور من أصحابنا وغريهم إىل انه حيتاج إىل دليل يدل على صحة العلـة              ...القائس
والدليل على ما نقوله إمجاع األمـة  . وهو الصحيح عندي رضي اهللا عنهقال القاضي أبو الوليد     

ولو كان ما قالوه صحيحا لبطل معىن االجتهاد والبحـث          . على وجوب االجتهاد يف األحكام    
فاستدالل الباجي باإلمجاع على وجوب االجتهاد، يف       . 1».والنظر ولكان العلماء والعامة سواء    

ل بأصل اإلمجاع على مشروعية االجتـهاد       سياق حديثه عن طلب املعىن يف النص، هو استدال        
  .املقاصدي

ومن أمثلة استناد الباجي إىل اإلمجاع يف اجتهاده املقاصدي، استدالله مبقصد اسـتيفاء     
احلجة وإقامة العدل يف تعدية حكم منع القضاء يف كل حالة تخلّ مبقصد إقامة العدل باستيفاء                

القضاء حال الغضب، قال الباجي يف متثيلـه ملـا   احلجة، قياسا مبا أمجع عليه من مقصد يف منع        
صلى اهللا عليـه    وأما اإلمجاع، فمثل قوله     «: يعرف يف القياس اجللي من علّة عن طريق اإلمجاع        

 ال خالف أن املنع من ذلك إمنـا كـان ألجـل أن           2"ال يقضي القاضي وهو غضبان    : "وسلم
                                                

 .632الباجي، إحكام الفصول، ص  1
ـ . رواه البخاري يف صحيحه، كتاب األحكام، باب هل يقضي القاضي أو يفيت وهو غضبان        2 اب ومسلم يف صحيحه، كت

والترمذي يف سننه، كتاب األحكام عن رسول اهللا، باب مـا جـاء ال              . األقضية، باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان      
وأبـوداود يف  . والنسائي يف سننه، كتاب آداب القضاء، باب ذكر ما ينبغي للحاكم أن جيتنبه. يقضي القاضي وهو غضبان 
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ب أن مينعه من احلكم كل ما حلق        الغضب مانع له من استيفاء حجة اخلصم واإلصغاء إليه، فيج         
فأشار الباجي إىل مقصد حتقيق العـدل، باسـتناده إىل أصـل            . 1».به ووجدت هذه العلة فيه    

وعليه ميكن اعتبـار هـذا      . اإلمجاع حول مقصد استيفاء احلجة من منع القضاء حال الغضب         
  .وحنو ذلكاملقصد امع عليه يف تعديته وحلاظه يف غري حالة الغضب، كاجلوع والتعب 

  استناده إىل القياس: الفرع الثاين
ما معا يف حتقيق املصلحة     هال شك من ارتباط مباحث القياس مبوضوع املقاصد وتقاطع        

الشرعية، فاملقاصد قد متثّل العلّة اجلامعة بني األصل والفرع، وال ميكن إجراء قياس دون علّـة                
تهاده املقاصـدي، إذ اسـتخدمه يف   وقد كان القياس مصدرا من مصادر الباجي يف اج     . جامعة

تقرير العديد من األحكام الفقهية تقريرا مقاصديا، مشريا إىل بعض أوجهه أحيانا بلفظ األوىل،              
. 2وهو ما يعتربه الباجي من مجلة القياس يف األصول، بينما يسميه البعض االستدالل بـاألوىل              

  :رومن أمثلة اعتماده على القياس يف اجتهاده املقاصدي، نذك
 اعتماده على القياس كمصدر من مصادر اجتهاده املقاصدي، يف مسألة اجلمع يف             -1

الصالة، فباعتباره ملقصد الرفق ودفع املشقة يف جواز مجع الصالة للمسافر، قرر حكم جـواز               
اجلمع يف الصالة ملن به مرض ال ميكّنه من الوضوء بعد الوضوء يف كل صالة، وكـذلك ملـن                 

ومعىن ...«: عد أن أورد الباجي حكم جواز اجلمع يف الصالة للمسافر، قال          فب. خاف من العدو  
ذلك أن اجلمع بني الصالتني إمنا شرع للرفق باملسافر ملشقة النزول والركوب عليه والتأخر عن               

: مـسألة ...  فخفف عليه اجلمع بينهما يف وقتهما      ، ومل جيز أداء الفريضة على الراحلة      ،أصحابه
 فقد روى ابن القاسم عـن       ،جتديد الوضوء والتحرك للصالة وقتا بعد وقت      وأما من يشق عليه     

والدليل على ذلك   .  وأول وقت العصر   ،مالك أنه جيمع بني الظهر والعصر يف آخر وقت الظهر         
 فإذا جاز ،أن املشقة اليت تلحقه مبا ذكر أشد من املشقة اليت تلحق املسافر عند النزول والركوب         

وأما اخلوف، فهـل    ...  فبأن جيوز ذلك ملشقة املرض أوىل      ،ملشقة السفر للمسافر اجلمع بينهما    

                                                                                                                                              
 وابن ماجه يف سننه، كتاب األحكام، باب ال حيكم احلاكم وهو            .سننه، كتاب األقضية، باب القاضي يقضي وهو غضبان       

  .وأمحد يف مسنده، كتاب أول مسند البصريني، باب حديث أيب بكرة. غضبان
  .26ص كتاب املنهاج يف ترتيب احلجاج، الباجي،  1
  .672 الباجي، إحكام الفصول، ص :انظر 2
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مل أمسعه ألحد ولو فعله مل أر بـه         : جيمع بني الصالتني خلوف العدو؟ قال ابن القاسم يف العتبية         
ووجه ذلك أن هذا عذر تلحق به املشقة، ومشقته أكثر من مشقة السفر واملرض واملطر،               . بأسا

  .1»... السفر واملطر واملرض، فبأن جيوز للخوف من العدو أوىلفإذا كان اجلمع جيوز يف
تعد  2 اعتماد الباجي على أصل القياس يف اعتبار احلنطة والشعري والسلت والعلس           -2

مراعاة ملقصد املنفعة    جنسا واحدا، يخرج من جمموعها زكاة واحدة إذا بلغ جمموعها النصاب،          
قياسا بالدراهم والدنانري الـيت     . واليت ا تعترب جنسا واحدا     الواحدة املتفقة بني هذه األصناف،    

 قال  «:جاء يف املنتقى. خترج الزكاة من جمموعها إذا بلغ النصاب، الشتراكها يف مقصد التنمية

 الصورة يف والسلت احلنطة تشابه ذلك تعليل يف عندي واألظهر: رضي اهللا عنه الوليد أبو القاضي

 تـسليم  فيلزمـه  العلـس،  املخالف لنا سلم وقد. والعلس احلنطة من ااتش أقرب ومها واملنفعة

 التجارة والدراهم الدنانري من املقصود كان ملا ولذلك...الشعري به حلق السلت سلم وإذا السلت،

فلما كـان القيـاس   . 3».والصور األمساء اختالف مع اآلخر إىل أحدمها ضم للتنمية، والتصرف
نانري الشتراكهما يف مقصد التنمية، كذلك جيري القيـاس يف احلنطـة            جاريا يف الدراهم والد   

  . والشعري والسلت والعلس الشتراكها يف املقصد من االنتفاع ا
 وهكذا األمر يف مسألة زكاة التني اليت قال ا الباجي قياسا على ما يقتات، خالفا                -3

جي قول اإلمام مالك بأن التني مل يكـن      وقد برر البا  . لقول اإلمام مالك، بأنه ال زكاة يف التني       
. مما يقتات عندهم باملدينة، بينما هو مما يقتات بديار األندلس، فقاسه الباجي بالزبيب والتمـر              

كما قاس الباجي املسألة كلها بقياس العلماء األرز والذرة على احلنطة والشعري فيمـا خيـرج                
لباجي على أصل القياس فيما ذهب إليه مـن         مما يدل على اعتماد ا    . للزكاة من احلبوب املقتاتة   

 ال مبا مالك أحلقه وقد قوت، باألندلس عندنا فإنه التني، فأما «: قال الباجي. اجتهاد مقاصدي
 فيما شرعت إمنا الزكاة ألن؛ فيه زكاة ال أنه :أحدمها القولني، ذلك يف أصله وحيتمل. فيه زكاة

 بالزبيـب  تعلـق  وإن الزكاة، حكم به يتعلق فلم ا، يقتات التني يكن ومل باملدينة، يقتات كان

                                                
  .241، 238، 237، 236 /2،  املنتقى، الباجي 1
 .ضرب من الشعري، وهواحلـامض منـه  : تلْوجاء يف القاموس احمليط، الس .له قشر ال والشعري احلنطة بني حب :السلت 2
مادة القاموس احمليط،   الفريوزآبادي،  : انظرو. 3/264 ،املصدر نفسه : انظر. ضرب من البر، تكون حبتان يف قشر      : سلَالعو

  .583مادة علس، ص و .180سلت، ص 
 .265، 3/264 ،تقىاملن ،الباجي 3
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 مل وإن والتمر، الزبيب على قياسا بالتني متعلق الزكاة حكم أن :والثاين، ا مقتاتني كانا ملا والتمر
 أشـبه  ما والشعري باحلنطة العلماء أحلق: مالك عن وعلي نافع ابن قال باملدينة، مقتاتا التني يكن

  .1».أكثر باليمن والذرة الرب من أكثر بالعراق رزاأل فكان احلبوب، من ذلك
 استناد الباجي إىل القياس يف مسألة زكاة اخلضر مستعمال مقصد االقتيات مناطـا              -4

جامعا بني األصل والفرع، لريجح قول اإلمام مالك واإلمام الشافعي القائل بعـدم الزكـاة يف                
 يف ولـيس  :وقولـه  «: قال الباجي. زكاة ااخلضر، على قول اإلمام أيب حنيفة القائل بتعلق ال

 :أبوحنيفة قالو. أصحاما ومجيع والشافعي مالك قول هذا صدقة، كلها البقول يف وال القضب
 ال نبـت  أنـه  القياس جهة من ودليلنا...واحلطب واحلشيش القضب إال الزكاة البقول مجيع يف

  . 2».والقضب كاحلشيش الزكاة فيه جتب فلم يقتات،
تخدام الباجي ألصل القياس فيما ذهب إليه من اجتهاد مقاصـدي يف مـسألة               اس -5

اللعان لنفي الولد، إذ استدل بقياس األوىل يف حتقيق مقصد حفظ النسب، على وجوب نفـي                
الولد مبجرد اللعان، خالفا لقول اإلمام الشافعي باشتراط اقترانه بالقذف، إذ يرى البـاجي أن               

  فأما نفي الولد،   ...«: قال الباجي . عان أوىل من حتقيقه بالقذف    حتقيق مقصد حفظ النسب بالل    
ال يالعن حىت يقترن بـه     :  وقال الشافعي  . وإن عرا عن القذف    فإن املذهب أنه جيب به اللعان،     

ألن بـه  ؛ ي الولد أشد من ضرورته إىل قذفها      والدليل على ما نقوله أن ضرورته إىل نف       . القذف
 نفي الولد أكثر مما يصح بالقـذف،       وذلك يصح ب   ا ليس منه،  ىل أن يزيل عن نفسه نسب     حاجة إ 

فإذا جاز له أن يالعن بالقذف حلاجته إليه فألن يالعن لنفـي احلمـل وحاجتـه آكـد أوىل              
  .3».وأحرى

 استخدام الباجي ألصل القياس يف اجتهاده املقاصدي الـذي أوضـحه يف قولـه            -6
قال البـاجي يف    .  ملقصد الردع والزجر   بوجوب قطع النباش، قياسا على قطع السارق، حتقيقا       

إنّ : ومن ذلك االستدالل ببيان العلة، حنو أن يقول يف قطـع النبـاش            «: التمثيل لقياس األوىل  

                                                
 .  272، 3/271 ،املصدر السابق 1
 .  3/272 ،املصدر نفسه 2
  .325 /5املصدر نفسه،  3



  253    الباجيأيب الوليد  عند االجتهاد املقاصدي : الباب الثاين
  
 

 

القطع شرع يف السرقة للردع والزجر، وقد ثبت أنّ األكفان حتتاج يف حفظها إىل مثل ذلك من           
  1».الردع والزجر، فوجب أن يقطع سارقها

ي وجوب اجلزية على الوثين قياسا على الكتايب، حتقيقا ملقصد اإلصغار            إثبات الباج  -7
إن اجلزية شرعها الباري : وذلك مثل قولنا يف وجوب اجلزية على الوثين      «: واإلذالل، حيث قال  

سبحانه لتؤخذ من الكفار صغارا هلم وإذالالً؛ وقد ثبت أن كفر الوثين أشد من كفـر أهـل                  
 أهل الكتاب بأخذ اجلزية فبأن جيوز إذالل أهل األوثان بـذلك أوىل    الكتاب؛ فإذا جاز أن يذلّ    

وهذا قياس يف احلقيقة، ألنه قاس الوثين على الكتايب يف وجوب أخذ اجلزية، وجعـل               . وأحرى
  .2».العلة يف ذلك الكفر

  عمل أهل املدينة وأقوال الصحابةاستناده إىل : الثالثاملطلب 
روحه وآرائه وتعليالته واستدالالته اليت استند فيهـا        وسنربز ذلك بأمثلة من أقواله وش     

 فيما ذهب إليه من اجتهاد مقاصدي، فتـضمن املطلـب    إىل عمل أهل املدينة وأقوال الصحابة     
  .أقوال الصحابةيف استناده إىل : والثاين. عمل أهل املدينةيف استناده إىل : فرعني؛ األول
  عمل أهل املدينةاستناده إىل : األول الفرع

لقد وضح الباجي يف كتابه اإلحكام، أنّ حجية عمل أهل املدينة، فيما طريقه النقـل               
واتصال العمل به يف املدينة على وجه ال خيفى مثله، ال فيما طريقه االسـتنباط واالجتـهاد، مث      
استدل الباجي على أن املقصد من اعتبار حجية عمل املدينة هو حصول العلم والقطع والـيقني            

صلى ولذلك من دخل املدينة وال علم له مبوضع قرب النيب           «: و القول، ممثّال لذلك بقوله    بالفعل أ 
، فاسترشد عن املسجد والقرب، فأرشده رجل أو إثنان إىل القرب ومل ينكر عليـه               اهللا عليه وسلم  

صلى أحد ذلك مبحضر مجاعة من أهل املدينة، وقع له العلم بأنّ الذي أرشده إليه هو قرب النيب                  
فبين الباجي أن املقصد من هذا الطريق يف االستدالل هو حـصول العلـم           . 3». عليه وسلم  اهللا

                                                
 .672 الباجي، إحكام الفصول، ص :انظر 1
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والقطع بثبوت اخلرب، وعمل أهل املدينة فيما طريقه النقل واتصال العمل به حمقق هلذا املقـصد،      
  .فيصري حجة يعول عليه

دفع الـضرر يف    استناد الباجي إىل عمل أهل املدينة يف اعتبار مقصد          : ومن أمثلة ذلك  
: خلع املرأة من زوج أضر ا، وذلك من خالل شرحه لقول اإلمام مالك الذي جاء فيه                حكم

 ،قَالَ مالك في الْمفْتدية الَّتي تفْتدي من زوجِها أَنه إِذَا علم أَنَّ زوجها أَضر بِها وضيق علَيهـا  «
  مظَال هأَن ملعو   ى الطَّلَاقضا ما   ، لَهالَها مهلَيع درقَالَ ، و :    عمأَس تي كُنذَا الَّذفَه ،   هلَيي عالَّذو 

فاستند اإلمام مالك يف احلكم إىل عمل أهل املدينة، وقد أقر الباجي مبـا              . 1».أَمر الناسِ عندنا  
إىل هذا األصل يف تقريره لعدم لزوم فدية املرأة         نقله اإلمام مالك عن عمل أهل املدينة، مستندا         

معلّال ذلك مبقصد دفع الضرر، ومعضدا له بأدلـة  . اليت ختالع زوجا قد أضر ا، باعتباره طالقا     
 ، وظلمه هلا  ،إن املفتدية إذا كان افتداؤها إلضرار زوجها      : وهذا كما قال  «: من الكتاب، فقال  

ويف العتبيـة  .  بل هو ممنوع منه  ،ار زوجها ا ال جيوز له      وذلك أن إضر   مل يلزمها ما افتدت به،    
 ، مل يكن له أن يضارها حىت تفتدي       ،من رواية ابن القاسم عن مالك فيمن علم من امرأته بالزىن          

 وال يفي حبقهـا يف نفـسه        ، أن يؤثر عليها ضرا    ،ومن اإلضرار ا املوجب لرد ما أخذ منها       
 وإمنا له أن ميسكها من غـري       سها إذا مل ترض باألثرة عليها،     حيبوذلك أنه ال جيوز له أن       . وماله

M  |  {  z  y  : أو يفارقهـا لقولـه تعـاىل       ،إضرار ـا بـأثرة وال غريهـا       
}~L2...)ا أو ضيق عليها        :"وقوله) فصل مـضى   ، وعلم أنه ظامل هلا    ، إذا علم أنه أضر 
 ويرد  ،ألنه أوقعه باختياره  ؛ ع يلزمه ن ما التزمه من طالق اخلل      يريد أ  ". ورد عليها ما هلا    ،الطالق

 ،رواه عيـسى  .  وال يأخذ منها ما كانت التزمته له من نفقة ورضاع          ،ما أخذ منها من العوض    
 إليه لتتخلص بذلك من ضـرره        وإمنا دفعته  ا دفعته إليه غري حمتاجة لرفعه،     أل؛ عن ابن القاسم  

 ، فعلى هذا يرد ما أخـذ منـها        ، والتعدي عوضا   حيل له أن يأخذ على ترك الظلم        وال وظلمه،
¦    Mواألصل يف ذلك قوله تعاىل      .  قاله مالك  ،ويسقط عنها ما التزمته من نفقة وأجرة رضاع       

±    °   ̄ ®      ¬  «    ª   ©  ¨    §²L3،...«1.  
                                                

  . يف املنتقى1172ديث قول ملالك ذكره يف املوطأ، كتاب الطالق، باب ما جاء يف اخللع، احل 1
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  أقوال الصحابةاستناده إىل : الثاين الفرع
 يف اجتهاده املقاصدي،    هرضي اهللا عن   عمر بن اخلطاب  كاستناد الباجي الكثري إىل قول      

  :وبدرجة أقل إىل غريه من الصحابة، ومن أمثلة ذلك نذكر
 الْيتامى أَموالِ في اتجِروا «:رضي اهللا عنه عمر بن اخلطاب استناد الباجي إىل قول -1

لقائل  ااألحناف رأي يف الرد على -الذي تضمن مقصد تنمية املال وحفظه- 2»الزكَاةُ تأْكُلُها لَا
 الزكاة بينما األموال، تفين اليت هي النفقة ألن النفقة؛ هو »الزكاة تأكلها ال«:بقوله املقصودة بأن

، فاستدلّ الباجي مبا تضمنه قول عمر من مقـصد  املال كل تفين وال النصاب مادون على تبقي
 بـه  تعلق وقد سيما له، إتالف هو مقدار قليل منه إتالف أنّذلك  حفظ املال ولو كان قليال؛

 دون حالـه  على بقي إن حول بعد حوال النصاب دون مقداره إنزال على تأيت اليت الزكاة حكم

 مل إن ألـا  ؛صحيح غري املال تستغرق ال الزكاة أن من به اعترض وما« :قال الباجي .استثمار
 ولو مجيعه، إتالف حكم يف وهذا النصاب، من أقل إال منه يبقى وال بأكثره، تذهب فإمنا تستغرقه

 يقول أن منه صح دينارا ثالثني أو دينارا عشرين إال منه يبق ومل جسيما ماال لرجل أكل رجال أن

 أموال إن :قوهلم التأويل يف التعنيف هذا إىل اضطرهم وإمنا ،العتراضهم معىن فال مايل، أكلت :له

  .3».فيها زكاة ال اليتامى
حكم الرمل يف األشواط الثالثة األوىل مـن         اعتبار الباجي ملقصد التعبد من ثبات        -2

الطواف، رغم زوال احلكمة من ذلك؛ اليت كانت تتمثّل يف إظهار قوة املسلمني أيام املشركني               
:  الذي بينه يف قوله    رضي اهللا عنه   عمر بن اخلطاب  وقد استند الباجي يف ذلك إىل قول        . يف مكة 

 إمنا كنا راءينا به     ،ما لنا وللرمل  :  فقال ،دامه مث است  ،وقد أراد عمر بن اخلطاب أن يترك الرمل       «
 فال حنـب أن  صلى اهللا عليه وسلم شيء صنعه رسول اهللا      : مث قال   وقد أهلكهم اهللا،   ،املشركني
 وزالت عنه   ، وبعد أن ثبت اإلسالم مبكة     ، بعد الفتح  صلى اهللا عليه وسلم    وقد فعله النيب     ،نتركه
  .4»...ة بذلك للمشركنيآاملرا

                                                                                                                                              
  .306، 5/305الباجي، املنتقى،  1
 .املنتقى يف 655 رقم احلديث .زكاة أموال اليتامى والتجارة هلم فيها باب ،الزكاة كتاب املوطأ، يف مالك به  انفرد2
 .3/159 ،املنتقى ،الباجي 3
  .494، 3/493املصدر نفسه،  4
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 ملقصد ترك الترفه والتزين     رضي اهللا عنه   عمر بن اخلطاب  الباجي إىل اعتبار     استناد   -3
للمحرم، يف جواز غسل احملرم لرأسه باملاء؛ إذ غسله ال خيل ذا املقصد، وال يزيل الشعث، بل                 

ووجه ذلك ما قاله عمر     «: قال الباجي معلال حكم جواز غسل احملرم رأسه باملاء        . قد يزيد فيه  
 وإمنا يكره غسل الرأس مبا يزيل       ، ال يزيد املاء البارد الشعر إال شعثا       :ضي اهللا عنه  ر ،بن اخلطاب 

  .1».الشعث أو يسبب قتل شيء من احليوان كاخلطمي وحنوه فمن غسل رأسه به افتدى
 يف مـسألة    رضي اهللا عنه  أيب طالب   بن   استناد الباجي إىل التعليل املقاصدي لعلي        -4

فذكر الباجي أن هـذه    . قصد من ذلك هو حتقيق مصلحة الناس      تضمني الصناع؛ إذ ذكر أن امل     
قال . املصلحة تتحقق أيضا يف النهي عن تلقي الركبان، ويف ضمان األكرياء الطعام وغري ذلك             

الـك يف   قـال م  .  ال يصلح الناس إال ذلك     :رضي اهللا عنه  وقال علي بن أيب طالب      «: الباجي
 عن تلقـي    ى كما   ، وإذ ال غىن بالناس عنهم     ،ناسوذلك ملصلحة ال  : املدونة واملوازية وغريها  

 وما  ، ومبثل ذلك ضمن األكرياء الطعام خاصة للمصلحة       ،السلع وبيع احلاضر للبادي للمصلحة    
  2».أدركت العلماء إال وهم يضمنون الصناع

 استناد الباجي إىل التعليل املقاصدي ألم املؤمنني عائشة رضي اهللا عنها، يف مسألة              -5
لك النفس عن الشهوة يف متملقصد  ل الصائم لزوجته إن سلم من إثارة الشهوة، اعتبارا        جواز تقبي 

 إن رسول   :قوهلا«: قال الباجي . جواز تقبيل الصائم زوجته إن سلم من فساد صومه باالشتهاء         
صلى  وأيكم أملك لنفسه من رسول اهللا        : تقول ، كان يقبل وهو صائم    صلى اهللا عليه وسلم   اهللا  

صـلى اهللا    وأن النيب    ،ول بصاحبها إىل إفساد الصوم    ، تنبيه على أن القبلة قد تؤ      لماهللا عليه وس  
 فمـن ميلـك    ، فإنه كان ميلك نفسه ملكا ال جيوز معه إفساد صومه          ، إن كان يقبل   عليه وسلم 

 وأما من قد وقـع  ل، وال تبقى على نفسه عاقبته،نفسه هذا امللك حىت يقتدى به يف استنان القب       
 كان يفعل   صلى اهللا عليه وسلم    ألن النيب    ، وال يفسد صومه   فسلم فال شيء عليه   منه هذا الفعل    

  .3».ذلك وال يفسد صومه

                                                
  .3/318،  املصدر السابق 1
  .461 /7املصدر نفسه، 2
  .3/30،  املصدر نفسه 3
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 رضي اهللا عنـهما    عبد اهللا بن عمر    استناد الباجي يف اجتهاده املقاصدي  إىل قول          -6
الذي أشار إىل أنّ املقصد من خطبة عرفة هو تعليم الناس أمر احلج، عندما روى ما كان يفعله                  

 ، يريـد يـوم عرفـة       "خطب الناس بعرفة  " :قوله«: ذكر الباجي ذلك يف قوله    . أبوه يف عرفة  
 يريـد أنـه     "وعلمهم أمر احلج  ":  ولذلك قال  ، وإمنا هي لتعليم احلاج    ،وخطبته ليست للصالة  

علمهم من أحكامه ما يستقبلونه من املبيت باملزدلفة ومجع املغرب والعشاء ا والوقوف ا بعد               
 مث احلالق مث    ، مث الذبح والنحر   ،فجر والدفع منها إىل مىن ورمي مجرة العقبة يوم النحر         طلوع ال 

 وحكـم   ، مث املبيت مبىن ورمي اجلمار أيام التشريق       ،طواف اإلفاضة ملن أراد تعجيله أو تأخريه      
  .1».التعجيل والتأخري والنفر والتحصيب

  العرف وسد الذرائعاستناده إىل : الرابعاملطلب 
 ذلك بأمثلة من أقواله وشروحه وآرائه وتعليالته واستدالالته اليت استند فيهـا             وسنربز

فيما ذهب إليه من اجتهاد مقاصدي، فتضمن        أصل العرف، وإىل استخدام مبدأ سد الذرائع      إىل  
  .استخدامه ملبدأ سد الذرائعيف : والثاين. العرفيف استناده إىل : املطلب فرعني؛ األول
  اده إىل العرف استن: الفرع األول

صـلى اهللا عليـه   أَنَّ رجلًا سأَلَ رسولَ اللَّه  «-يف شرح الباجي حلديث زيد بن أسلم        
 لتشد :صلى اهللا عليه وسلم فَقَالَ رسولُ اللَّه ، ما يحلُّ لي من امرأَتي وهي حائض       : فَقَالَ ،وسلم

 استند إىل أصل العرف يف حتديد املعىن من سؤال السائل؛           -2».أَعلَاها ثُم شأْنك بِ   ،علَيها إِزارها 
فاملقصود منه عرفا هو االستمتاع بالوطء، وال يظن أنه أراد السؤال عن حليـة مـصافحتها أو    

 ، ما حيل يل من امرأيت وهي حائض:قوله«: قال الباجي. النظر إليها أو الكالم معها أو حنو ذلك    
 ألنه إذا وقع السؤال على عني من األعيان         ؛ما فهو خاص باالستمتاع بالوطء    وإن كان لفظا عا   

 فكان  ، من املرأة االستمتاع والوطء     منه، واملقصود  انصرف بالعرف والعادة إىل املنافع املقصودة     
فاستند الباجي إىل العرف يف حتديـد       . 3»...السؤال على ما حيل له من وطئها يف حال حيضها         

                                                
  .4/109املصدر السابق،  1
والدارمي يف سننه، كتاب الطهـارة،     . ا حيل للرجل من إمرأته وهي حائض      رواه مالك يف املوطأ، كتاب الطهارة، باب م        2

  .باب مباشرة احلائض
 .1/438، الباجي، املنتقى 3
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 وإخراجه من العموم إىل التخصيص بالعرف؛ وقد ذهب البـاجي وخـويز             املقصد من اللفظ،  
منداد إىل القول جبواز ختصيص العموم بعادة املخاطبني، خالفا للقاضي أيب حممد الذي أجـاز               

، وخالفا للمشهور عند مجهور األصوليني باملنع من ذلك         1ذلك يف األعراف القولية دون الفعلية     
  .2مطلقا

استند الباجي إىل أصل العرف يف تسليم        -وهو تقدمي الثمن وتأخري السلعة    - ويف مسائل السلَم  
 بالكيل أو الوزن، مراعـاة ملقـصد        ما كان صغريا مما ييبس ويدخر، كاللوز والبندق وحنومها،        

وأما ما صغر، وكان مما ييـبس ويـدخر         «: قال الباجي . التيسري ودفع املشقة حبسب األعراف    
وال : لوب الصنوبر، فإنه ال يسلم فيه إال كيال، حكى ذلك ابن حبيب، قال           كاللوز والبندق، وق  

يسلم فيه عددا، وهذا الذي ذكره ابن حبيب بين؛ ألن املشقة تلحق بعدده لصغره، وإمنا يتأتى                
3».فيه الكيل أو الوزن، فإن كان ذلك عرفه ببلد السلم محل عليه           

 وهذا ما يثبت ربط الباجي      .
  .عراف الناس يف حتديد كيفية تقدير ما ييبس ويدخرمقصد دفع املشقة بأ

  استخدامه ملبدأ سد الذرائع: الثاين الفرع
لقد كان الباجي معتربا للمقاصد من األقوال واألفعال يف استخدامه ملبدأ سد الذرائع؛             

ادا فإذا قرر فساد املقصد من لفظ أو فعل معين، منع ما يؤدي إليه وإن كان يف ذاته جائزا، استن                 
  :ومن أمثلة ذلك نذكر. إىل مبدأ سد الذرائع

£  ¤  ¥  ¦  M: لقوله تعاىل   استناد الباجي إىل سد الذريعة يف تأويله       -1
°   ̄ ®  ¬«  ª   ©  ¨  §L4     إذ اعترب أنّ املقصد ،

 والنيل منه، فمنع املؤمنـون مـن        صلى اهللا عليه وسلم   هو سب النيب    " راعنا"من قول الكفار    
، صلى اهللا عليه وسـلم    سدا لذريعة سب النيب     " راعنا" بلفظ   صلى اهللا عليه وسلم    خماطبة النيب 

فاإلشكال ليس يف ذات اللفظ بل يف املقصد من استخدامه، وما منع املؤمنون من خماطبة الـنيب                
قال الباجي يف إثبات    . سدا للذريعة إىل حتقق مقصد الكفار اخلبيث        به إالّ  صلى اهللا عليه وسلم   

                                                
  .269الباجي، إحكام الفصول، ص : انظر 1
 .196صاحل بوبشيش، اإلمام أبو الوليد الباجي وآراؤه األصولية، ص  :انظر 2
 .304، 303 /6الباجي، املنتقى،  3
 .104: سورة البقرة، اآلية 4
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وجه الدليل من اآلية أنه تعاىل ى املؤمنني عـن أن           . والدليل على ما نقوله   «: ن الذرائع املنع م 
 ذا اللفظ أرادوا به     صلى اهللا عليه وسلم   ألن أهل الكفر كانوا إذا خاطبوا النيب        " راعنا"يقولوا  

. من ذلك سبه، فمنع املؤمنني أن خياطبوا ذا اللفظ، وإن كان ال يصح أن يريد به مؤمن شيئا                 
  .فكان استخدام الباجي ملبدأ سد الذريعة مبقصد درء الفساد. 1».وهذا معىن الذريعة

 استناد الباجي إىل مبدأ سد الذرائع يف اعتباره ملقصد منع الفساد من حكم التفريق               -2
بني الزوجني إذا مت البناء دون أن حيضر نكاحهما شهود، وعدم فسخ النكاح قبل البنـاء إذا مل                 

 وإذا عقد النكـاح ومل      :مسألة«: قال الباجي .  شهود يف األول مث أشهد عليه قبل البناء        حيضره
فقـد روى     وإن بىن ومل يشهد    ، مث أقر وأشهدا عليه قبل البناء مل يفسخ النكاح         ،حيضره شهود 

 ين تعـر  إووجه ذلك   . ورواه ابن حبيب عن مالك    ،  حممد عن أشهب عن مالك يفرق بينهما      
 الشهادة فيه الذريعة     الوطء والبناء من   يادة ال ذريعة فيه إىل الفساد، وتعر      الشهعقد النكاح من    

 ولو جاز لكل من وجد مع امرأة يف خلوة أو أقـر جبماعهـا أن                إىل الفساد، فمنع منه لذلك،    
 فمنع من ذلك لريتفـع هـذا        ،والتعزير يف اخللوة   يدعي النكاح الرتفع حد الزنا عن كل زان       

فكان املقصد مـن    . 2». فسخ ما ادعي من النكاح     ،ء على الوجه املمنوع    فمىت وقع البنا   ،املعىن
  . استخدام الباجي ملبدأ سد الذرائع هو حتقيق درء الفساد ومنعه

 استناد الباجي إىل مبدأ سد الذرائع يف منعه ملراطلة ذهـب بـذهب خمـتلفني يف             -3
قـال  . ملقصد جتنـب الغـش  اجلودة، إذا كان ذلك ذريعة إىل التهمة يف التقسيط، اعتبارا منه            

 فإن كان مل يعلم مبقدار اجليـد   ،إن من راطل ذهبا بذهب وأحد الذهبني من جنسني        «: الباجي
 مل خيل أن يكـون أحـد   ، وإن علم مقدار ذلك  ، وال املبايعة كلها   ، جتز املراطلة  مل ،من الرديء 

 إحدامها مـساوية    الذهبني من جنس الذهب املفردة مساوية هلا يف اجلودة والنفاق أو ال تكون            
ال إ وهـذا  ، سواء كانت الذهب اليت معها أفضل أو أدون، فالظاهر من املذهب جواز ذلك     .هلا

ألن مساواة إحدى الذهبني الذهب اليت يف عوضها تنفي التهمـة الـيت          ؛ وجه فيه ملنع الذريعة     
 ، ذلـك   فموجود إال أن حيمل التقسيط على وجه الذريعة والتهمة يف          ،تلحق من جهة التقسيط   

                                                
 .690الباجي، إحكام الفصول، ص  1
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فاستخدم الباجي مبدأ سد الذرائع يف حتقيق مقصد جتنب الغش ونفي التهمة،    . 1»...فيبعد أيضا 
  .وحفظ أموال الناس وأعراضهم عموما

  ضوابط االجتهاد املقاصدي عند اإلمام الباجي: املبحث الثاين

 ليجتهد مقاصديا دومنا أي ضابط شرعي، بل        -وهو الفقيه األصويل  -مل يكن الباجي    
ممـا يثبـت   . ده ال يعتد مبقصد ما، إذا كان خمالفا ألصل من األصول أو لقاعدة من القواعد             جن

 األمثلةولبيان ذلك نذكر بعض     . انضباطه بالضوابط الشرعية فيما انتهجه من اجتهاد مقاصدي       
الفرعية اليت وردت يف بعض كتبه الفقهية واألصولية، اليت تربز ضوابطه الشرعية يف             واألصولية  

  :  هاده املقاصدي، ومنهااجت
 عدم اعتبار الباجي للمعىن واملقصد يف إعمال القياس حال وجود أحكـام وردت              -1

يتضح ذلك يف رده على مانعي القيـاس املـستدلني      . بالنص أو اإلمجاع يف احلادثة حمل البحث      
اب عن  وأما اجلو «: بوجود أحكام مفرقة بني متماثالت وأحكام متفقة بني خمتلفات، حيث قال          

تفصيل ما ذكروه من التفرقة بني املتفق يف الصفة والتسوية بني املختلف، فإنّ هـذه أحكـام                 
وليست كل األحكام معلّلـة،     . وردت بالنص واإلمجاع وال يدعى لشيء من ذلك علّة معلومة         

 فنالحظ انضباطه بداللة النصوص على العلل     . 2».وإنما يعلّل منها ما دلّت الشريعة على تعليله       
واملقاصد ولو بوجه ما، فيفهم أنّ األصل العام عند الباجي، أن تستمد مشروعية املقصد مـن                

  .مشروعية النص
 إنما يـستنبط    -الذي عبر عنه بالعلة واملعىن    - اعتبار الباجي أن املقصد من النص        -2

د، فقد ذكر بالدليل واالجتهاد، كما أن تعديته إىل فرع من الفروع حيتاج أيضا إىل دليل واجتها       
ذهب قوم من املتفقهة إىل أن القيـاس ال         «: الباجي يف مباحث القياس يف كتابه اإلحكام قوله       

حيتاج إىل أكثر من تشبيه الشيء بالشيء على ما يقع بالنفس، دون اعتبار معىن زائد على ذلك                 
ى صـحة   نه حيتاج إىل دليل يدل عل     أوذهب اجلمهور من أصحابنا وغريهم إىل       ...يطلبه القائس 

والدليل على ما نقوله إمجاع     .  وهو الصحيح عندي   رضي اهللا عنه  قال القاضي أبو الوليد     . العلة

                                                
  .269 /6املصدر السابق،  1
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ولو كان ما قالوه صحيحا لبطـل معـىن االجتـهاد    . األمة على وجوب االجتهاد يف األحكام    
وقال يف موضع آخر يف سياق استدالله عـن       . 1».والبحث والنظر ولكان العلماء والعامة سواء     

ودليل ثالث وهو أن العلة تستنبط بالـدليل مث تعـدى بعـد معرفتـها               «: العلة الواقفة صحة  
فاملقصد من احلكم ال يفهم باهلوى والتشهي، وإمنا حيتاج إىل دليل يكشف عنـه،              . 2».بالدليل

  . وتستنبط به مشروعيته، ومشروعية استخدامه يف غري احملل الذي ورد فيه
د بعدم خمالفتها لألصول، ذلك ما أشار إليه يف بيانـه            ضبط الباجي اعتبار املقاص    -3

إن الناس قد اختلفوا يف جواز ختـصيص العلّـة، ومل           «: لنوع العلة الفاسدة يف القياس يف قوله      
  :ومن أمثلة ذلك. 3».خيتلف أحد من القائسني يف إفساد كل علّة خالفت األصول

ففي . ز الصالة قاعدا مطلقا  عدم أخذ الباجي برأي من استدل مبقصد الرفق يف جوا          -أ
عيلَ بنِ محمد بنِ سعد بـنِ أَبِـي         اَ عن إِسم  ، مالك -«: شرحه للحديث الذي جاء يف املوطأ     

نِ  عن عبد اللَّه بنِ عمرِو ب   ، عن مولًى لعمرِو بنِ الْعاصِ أَو لعبد اللَّه بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ            ،وقَّاصٍ
 صلَاةُ أَحدكُم وهو قَاعد مثْلُ نِـصف صـلَاته   :الْعاصِ أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ  

 مقَائ وهن الباجي    4».وهو األجر مبعـىن     »صالة أحدكم « أن املقصود من اللفظ      -بداية-، بي ،
لبيـان  -لقائم، وقد انضبط البـاجي يف اجتـهاده           أجر صالة القاعد مثل نصف أجر صالة ا       

 بالكتاب و السنة، وبالقواعد األصولية يف استدالله لبيان أي صـالة،            -املقصود من الصلوات  
فقـد اسـتعمل    . العام يعمل بعمومه ما مل يرد الدليل بتخصيصه       : وبأي حال تكون؟ كقاعدة   

حال املصلي؛ املستطيع عن غـريه، وال  الباجي كل ذلك لتمييز صالة الفرض عن النافلة، ومتييز     
يعمل مقصد التيسري والرفق بإطالق، بل إذا بلغ املصلي فعال من العجز ما جيعله يف حاجـة إىل                 

                                                
 .632املصدر السابق، ص  1
  .633املصدر نفسه، ص  2
  .662املصدر نفسه، ص  3

 وأخرجه.  يف املنتقى  302، احلديث رقم    فضل صالة القائم على صالة القاعد     الصالة، باب   رواه مالك يف املوطأ، كتاب       4
قائما وقاعدا وفعل بعض الركعة قائمـا وبعـضها         باب جواز النافلة    ،  صالة املسافرين وقصرها  مسلم يف صحيحه، كتاب     

وابن ماجه يف سننه،     .قيام الليل وتطوع النهار، باب فضل صالة القائم على صالة القاعد           كتاب   والنسائي يف سننه،  . قاعدا
مـسند  وأمحـد يف مـسنده، كتـاب    . كتاب إقامة الصالة والسنة فيها، باب صالة القاعد على النصف من صالة القائم      

والدارمي يف سننه، كتاب الصالة، باب صالة القاعد على النصف من           .  مسند عبد اهللا بن عمرو بن العاص      ، باب   ثريناملك
 .صالة القائم
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 صالة  :صلى اهللا عليه وسلم   معىن قوله   «: قال الباجي يف شرحه للحديث    . مراعاة تلك املقاصد  
القاعد مثل نصف أجر صالة      يريد أجر صالة     ،أحدكم وهو قاعد مثل نصف صالته وهو قائم       

 وهذا اللفظ وإن كـان عامـا        ، فال يصح نصفها دون سائرها     ، ألن الصالة ال تتبعض    ،القائم
 فهي مثل نصف صالة القائم إال أن الدليل         ،يقتضي أن كل صالة يصليها القاعد على كل حال        

ن مـن    وأصل ذلك أن القيام رك     .قد دل على أن املراد بذلك بعض الصلوات وبعض احلاالت         
 :والدليل على ذلك قوله تعاىل    .  وشرط يف صحة الفرض منها مع القدرة عليها        ،أركان الصالة 

 M(   '  &L1        وروي عن عمران بن     . وال خالف يف ذلك فثبت بذلك وجوب القيام 
 فإن مل ، قائماصلّ«: فقال،صلى اهللا عليه وسلم   فسألت النيب    ، كانت يب بواسري   :حصني أنه قال  
 ، فخص ذا اخلرب من اآلية من مل يستطع القيام         .2» فعلى جنب  ،فإن مل تستطع   ،تستطع فقاعدا 

وقد ثبت حبديث عائشة املروي بعـد هـذا جـواز     . وبقيت اآلية على عمومها يف املستطيعني     
 فخصت بذلك اآلية أيضا على قول من زعـم أـا            ،اجللوس يف التنفل مع القدرة على القيام      

مث خلص البـاجي إىل  . 3».امة يف املستطيعني القيام يف الفريضة وبقيت ع،تتناول الفرض والنفل 
وثبت بذلك أن صالة القاعد إمنا تكون على النصف من صالة           «: عتمدها يف قوله  االنتيجة اليت   

 من صلى النافلـة     : والثانية ، من صلى الفريضة غري مستطيع القيام      : أحدمها ،القائم يف موضعني  
ه بعد ذلك أورد قوال خمالفا لرأيه؛ إذ يرى من قال به، أنه ال              لكن. 4».مستطيعا أو غري مستطيع   

فرق بني النافلة والفرض يف جواز الصالة قاعدا، وال فرق بني املستطيع وغري املستطيع، وإمنـا                
الفرق يف األجر؛ فلمن قعد مع استطاعته على القيام نصف أجر القائم، أما مـن قعـد لعـدم              

وقد استند القائلون بذلك يف اجتـهادهم، إىل        . من أجره شيئا  استطاعته على القيام، فال ينقص      
مقصد الرفق يف جواز من صلّى قاعدا وهو قادر على القيام وله من األجر نصف مـا للقـائم،         
وإىل مقصد دفع الضرر واملشقة، يف جواز من صلى قاعدا وهو غري قادر على القيام، وله مـن                  

 أن املخالفني لرأي الباجي قـد اجتهـدوا اجتـهادا           والشاهد عندنا هنا، هو   . األجر ما للقائم  
                                                

 .238: سورة البقرة، اآلية 1
 وأبـو داود يف سـننه،       .كتاب اجلمعة، باب إذا مل يطق قاعدا صلّى على جنب         البخاري يف صحيحه،    :  ذا اللفظ  رواه 2

 . ة، باب يف صالة القاعدكتاب الصال
 .214، 2/213،  الباجي، املنتقى 3
  .2/214، املصدر نفسه 4
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مقاصديا يف بيان األحكام، بينما مل يرض به الباجي، ملا تقدم ذكره، من خمالفة هذا االعتبـار                  
املقاصدي لألدلة اليت استند إليها الباجي، واليت متنع اعتبارنا ملقصد الرفق يف القـول حبـصول                

وقال ابن حبيـب    «:  نصف أجر القائم، قال الباجي     دومنا عذر على   القاعد من صالة الفريضة   
 صالة القاعد مثل نـصف صـالة        :صلى اهللا عليه وسلم   عن ابن املاجشون يف تأويل قول النيب        

 فأما من أقعده املرض     ،إم كانوا يستطيعون أن يصلوا قياما إال أن القعود كان أرفق م           : القائم
قال اإلمـام أبـو    . ا يف الثواب مثل صالته قائما      فإن صالته قاعد   ،والضعف يف مكتوبة أو نافلة    

 وحكى القاضي أبو إسحاق أن احلديث ورد يف النوافل ألـا            ، وما ذكرته عندي أظهر    :الوليد
 ، فاإلتيان ا على حال اجللوس على النصف من اإلتيان ا على حـال القيـام               ،ليست بواجبة 

 ، ففي هذا مـسألتان    ،إذا ثبت ذلك  : ألة مس . وباهللا التوفيق    ،وهذا التخصيص حيتاج إىل دليل    
 فأمـا مـن     . يف وصف صالته   : والثانية ، يف وصف من جتوز له صالة الفريضة جالسا        :إحدامها

 فهو املقعد الذي ال يقدر على القيام أو املريض الذي ال يستطيع             ،قاعدا جتوز له صالة الفريضة   
 قال اإلمام أبـو     .شقة صلى جالسا   من ال يقدر على القيام إال مب       : وقال حممد بن مسلمة    .حبال
،  صل قائما : ووجه ذلك احلديث املتقدم    . وعندي أن ذلك كاملريض واملسافر يف السفينة       :الوليد

 ففـي  ،وأما من أراد أن يقدح عينيه ويصلي جالسا أربعني يومـا  : فرع. فإن مل تستطع فقاعدا   
 ،ام جيوز له الصالة جالسا ووجه ذلك أنه عذر مانع من القي  . ال بأس بذلك   :الواضحة عن مالك  

فال مينع من األفعال املؤدية إىل ذلك إذا كان فيها منفعة ما مل مينع املسافر من الـسفر الـذي                    
وعندما أراد الباجي أن يشري إىل مقصد حتديد        . 1».يسبب الفطر والقصر والتيمم عند عدم املاء      

ك هو التنشيط على القيام،     أجر صالة القاعد بنصف أجر صالة القائم، ذكر أن املقصد من ذل           
صلى اهللا عليه   وقوله  ) فصل(«:  يف هذا الباب   2والندب إىل فضله، فقال يف شرحه حلديث آخر       

صالة القاعد مثل نصف صالة القائم، تنشيطا هلم على القيام، وندب إىل فضله، وتذكري             : وسلم
فنالحظ . 3».ك وشدة املرض  هلم لئال جيتزؤا بالقعود مع القدرة على القيام ملا فيهم من أمل الوع            

أن هذا املقصد الذي ذكره الباجي ينسجم و ماذهب إليه؛ من أن صالة القاعد مثـل نـصف                  
                                                

 .2/214،  املصدر السابق 1
احلديث الذي رواه مالك من طريق عبد اهللا بن عمرو بن العاص، كتاب الصالة، باب فضل صالة القائم علـى صـالة                     2

 . يف املنتقى303: القاعد، رقم
  .2/216،  الباجي، املنتقى 3
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صالة القائم، إمنا تصح يف القاعد لصالة الفريضة لعدم االستطاعة، ولصالة النافلة مع االستطاعة        
ب إليه من اجتهاده    فيما ذه  وفيما سبق جند انضباط الباجي باألصول وقواعدها      . أو مع عدمها  

  . املقاصدي يف تقرير األحكام وتعليلها والترجيح بينها
 عدم اعتبار الباجي لالستدالل باملقاصد إن عارض ذلك نصا صرحيا متفقا عليه،             -ب

 عن أَبِيـه أَنَّ     ، عن هشامِ بنِ عروةَ    ، مالك -«: كالذي جاء يف شرحه للحديث الذي جاء فيه       
 ولَ اللَّهسقَالَ     ر لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص :     كُموتيي بف كُملَاتص نلُوا معل    1». اجذكر قول مـن أو ،

 أن جتعل يف البيت، بأا من صالة الفريضة، وذكر     صلى اهللا عليه وسلم   الصالة اليت أمر الرسول     
ومل يأخد باستدالهلم املقاصدي    ما ذهبوا إليه من تعليل مبقصد اإلقتداء، إال أنه خطّأ قوهلم هذا،             

 اليربر وحده بإطالق إرادة صالة الفـرض يف         -وإن كان معتربا  -يف ذلك؛ إذ مقصد اإلقتداء      
 التخلف  صلى اهللا عليه وسلم   احلديث، وإال تناقضت مع ما ورد من أحاديث تؤكد إنكار النيب            

لصالة املـذكورة، صـالة   ، مما يرد احتمال أن يكون املراد من ا  2عن صالة اجلماعة يف املسجد    
 ذهب بعض   ، اجعلوا من صالتكم يف بيوتكم     :قوله«: قال الباجي . وإال لوقع التعارض  . الفرض

 ألن ، وهذا ليس بصحيح،الناس إىل أن املراد بذلك أن جيعل بعض فرضه يف بيته ليقتدي به أهله      
ماعات يف املساجد    مل خيتلف عنه أنه قد أنكر التخلف عن حضور اجل          صلى اهللا عليه وسلم   النيب  

صلى اهللا عليـه    والنساء كن خيرجن يف ذلك الزمان إىل املساجد فيتعلمن ويقتدين بصالة النيب             
واستنادا إىل ما ثبت عند الباجي مـن        . 3». وأيضا فقد كان يقدر أن يعلم أهله بالقول        ،وسلم

ـ         صلى اهللا عليه وسلم   إنكار النيب    ل الـصالة    للتخلف عن صالة الفرض يف املسجد مجاعة، مح
                                                

  .  يف املنتقى399، احلديث رقم العمل يف جامع الصالةالصالة، باب رواه مالك يف املوطأ، كتاب  1
. البخاري يف صحيحه، كتاب الصالة، باب كراهية الصالة يف املقابر         : من طريق عبد اهللا بن عمر، كل من        أخرجهمثله،  و

والترمذي . ب صالة النافلة يف بيته وجوازها يف املسجد       باب استحبا  صالة املسافرين وقصرها،  مسلم يف صحيحه، كتاب     و  
قيام الليل وتطوع النهار،  كتاب والنسائي يف سننه،. يف سننه، كتاب الصالة، باب ما جاء يف فضل صالة التطوع يف البيت       

 .يف البيـت وأبو داود يف سننه، كتاب الصالة، باب يف فضل التطوع . باب احلث على الصالة يف البيوت والفضل يف ذلك 
مـسند  وأمحد يف مسنده، كتاب     . وابن ماجه يف سننه، كتاب إقامة الصالة والسنة فيها، باب ما جاء يف التطوع يف البيت               

  .مسند عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب، باب املكثرين
 يف 286قـم  ، احلديث رفضل صالة اجلماعة على صالة الفذ     الصالة، باب   كاحلديث الذي رواه مالك يف املوطأ، كتاب         2

  .املنتقى
  .2/320،  الباجي، املنتقى 3
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املقصودة يف احلديث على صالة النافلة، مدعما ذلك ببيان املقصد من أفضليتها يف البيـوت؛ إذ        
ذكر أن املقصد من ذلك هو التستر ا عن الناس، وما التستر إال ملقصد إخالص األعمـال هللا                  

اجي الذي  ذالك ما تضمنه قول الب    . تعاىل وحده، وجتنب ما قد يدعو إىل الرياء وفساد األعمال         
 أنه أراد صالة    ، واهللا أعلم  ، وإمنا معىن ذلك عندي    : رمحه اهللا  ،قال القاضي أبو الوليد   «: جاء فيه 
 وهـذا حكـم   ،ووجه ذلك أن إتيانه بالنافلة يف بيته أفضل من أن يأيت ا يف مسجده          ...النافلة

 أفضل  : أنه قال  مصلى اهللا عليه وسل   النوافل كلها التستر ا أفضل يبني ذلك ما روي عن النيب            
  2».1صالة أحدكم يف بيته إال املكتوبةالصالة 

وذا يكون الباجي قد عاجل املسألة معاجلة علمية موضوعية؛ فأبطل من أول الـصالة              
على أا صالة فريضة مبقصد اإلقتداء، ألن هذا املقصد غري معدوم عند الـصالة يف املـسجد                 

 فضال عن كون ذاك التأويل خمالفا ملا صـح مـن        خلف اإلمام، فال ختتص به البيوت لوحدها،      
مث أزال التعارض الذي قد يتوهم من مجلة األحاديث، فميز صالة الفريـضة عـن               . األحاديث

 التخلف عـن صـالة   صلى اهللا عليه وسلمصالة النافلة؛ إذ مل يكن مثة تعارض بني إنكار النيب       
 يف البيت، مث علّل الباجي مبقصد التستر،        الفريضة مجاعة يف املسجد، وبني تفضيله لصالة النافلة       
وهذا كله مما يربز انضباط البـاجي يف        . الذي ينسجم مع حكم أفضلية صالة النافلة يف البيوت        

  .اجتهاده املقاصدي بالضوابط الشرعية
عدم إفراط الباجي يف استعمال املقاصد، وانضباطه بالضوابط الشرعية يف اجتهاده            -ج

بشروط صحة الصالة يف تأكيده على عدم جواز الصالة عريانا، رغـم            املقاصدي، كانضباطه     
، 3وجود الداعي املقاصدي يف ذلك، واملتمثل فيما استخلصه من مقصد يف احلديث الذي شرحه     

دون القبـول   . والذي علّل فيه مبقصد التيسري ورفع احلرج حكم جواز الصالة يف ثوب واحد            
، وإن تطلّبت الصالة عريانا املشقة واحلرج مـع وجـود           بتعدية املقصد يف جتويز الصالة عريانا     

 مع سـؤال الـسائل      ،لكلكم ثوبان   أو :صلى اهللا عليه وسلم   قوله  «: قال الباجي . ثوب واحد 
                                                

، ورواه مسلم يف صحيحه، كتاب صالة املسافرين وقصرها       . رواه البخاري يف صحيحه، كتاب األذان، باب صالة الليل         1
 فضل صـالة   ، باب للصالة  النداء ، كتاب  موطئه ورواه مالك يف  . باب استحباب صالة النافلة يف بيته وجوازها يف املسجد        

  .ورواه غريهم. جلماعة على صالة الفذ ا
  .321، 2/320،  الباجي، املنتقى 2
  .كما رواه غريه. الرخصة يف الصالة يف الثوب الواحدالصالة، باب رواه مالك يف املوطأ، كتاب احلديث ما  3
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 إىل نفي احلرج الالحق يف املنع من ذلك إذ لـيس كـل      اإلشارة ،إباحة للصالة يف ثوب واحد    
 دليل على أا جتزئه الصالة      ،هما يف صالته   وليس يف عدم الرجل الثوبني يلبس      ،الناس جيد ثوبني  

يف ثوب واحد إذا وجدمها كما أن عدمه للثوب الواحد ال يدل على إجزاء صالته عريانا مـع                  
الجتهاد الباجي يف استنباطه املقصد من النص، وانضباطه بداللتـه،           ويف هذا بيان  . 1».وجوده

  .وباألحكام القطعية
القياس يف الداللة على املقصد، كون اخلرب يـدلّ          تقدمي الباجي خرب الواحد على       -4

على املقصد بالتصريح، بينما يدل عليه القياس باالستنباط والظن؛ فقد ذكر الباجي يف استدالله              
ومما يدلّ على ذلك أنّ القياس يـدلّ        «: على إبطال االحتجاج بالقياس إذا عورض باخلرب بقوله       

نباط، واخلرب يدلّ على قـصده مـن طريـق    على قصد صاحب الشرع من طريق الظن واالست  
وميكن أن نستخلص هنا، إشارة البـاجي إىل        . 2».التصريح، فكان الرجوع إىل التصريح أوىل     

  .املقاصد القطعية واملقاصد الظنية، وتقدميه القطعية على الظنية يف الترجيح
روايـة   ومن ضوابط االجتهاد املقاصدي اليت رعاها الباجي، اشتراطه يف جتـويزه ل   -5

اخلرب مبقصوده ال بلفظه، أن يكون الراوي حافظا عاملا مبقصد احلديث، فإن جهل املقصد مـن                
جتويز رواية الراوي اخلرب على املعىن دون : فصل«: قال الباجي. اخلرب، ال يعتد بروايته على املعىن    

 وال شك أن العلـم  .3»...اللفظ إذا كان الراوي له عاملا حافظا وعلم املقصود باخلرب علما بينا           
  .باملقصد من اخلرب حيتاج إىل فقاهة ونباهة ونظر واجتهاد

أن املقصود بتعليل األحكام طلب احلكـم يف        :  مل ير الباجي يف رده على من قال        -6
الفرع، ضرورة يف تعدية العلّة إىل الفروع إلثبات األحكام مبجرد معرفتها من حكم األصـل،               

وال تتعدى إىل غريه، وليس دائما تستنبط معاين األحكام وعللـها  فقد تقتصر العلّة على األصل     
لتعديتها إىل الفروع، بل قد يقتصر املقصد من احلكم على أصله دون سواه، فإن تطلّب األمـر               

أما هم فاحتج من نصر قوهلم بـأن        «: قال الباجي . تعديته إىل الفروع، احتاج ذلك إىل اجتهاد      
وهذا غري . رع ألن حكم األصل ثابت بإمجاع، فاعترب التأثري فيهاملقصود بالتعليل طلب حكم الف  
                                                

  .2/228،  املنتقى، الباجي 1
  .668الباجي، إحكام الفصول، ص  2
 .384املصدر نفسه، ص  3
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صحيح؛ ألننا ال نسلّم أنّ املقصود بتعليل األصل طلب حكم الفرع، بل اتهد ينظر يف علّـة                 
فإذا ثبت له علّة األصل نظر، فإن تعدت إىل فـرع           . األصل ومل خيطر بقلبه بعد أنّ هناك فرعا       

واملقصد علّة، واستنباطه ال يقود بالضرورة إىل استخدامه        . 1».صلهاعداها، وإالّ قصرها على أ    
يف غري حملّه، فالعلّة الواقفة علّة صحيحة عند الباجي، وبه قال أصحاب اإلمام مالـك وأكثـر                 

فإن تطلّب األمر   . 2أصحاب اإلمام الشافعي، خالفا ملا قاله أصحاب اإلمام أيب حنيفة بأا باطلة           
ديته احتاج ذلك إىل اجتهاد، كما احتاج اسـتنباط املقـصد ابتـداء إىل              استخدام املقصد وتع  

  .اجتهاد، وهو ما نعنيه باالجتهاد املقاصدي
 عدم قول الباجي بارتباط احلكم باملقصد ارتباط العلة باملعلول، إذ اعترب إمكانيـة              -7

اتـه  وجوب احلكم دون وجود املعىن واملقصد منه، وعدم املقصد يصح أن يكـون يف حـد ذ            
مقصدا للحكم، مفرقا بني العلة العقلية اليت تلزم ذلك، والعلة الشرعية اليت ال تلزم ذلك، فقال                
يف رده على من استدل بوجوب احلكم لوجود املعىن واملقصد، حبسب قوهلم أن النفي ال جيـوز    

 احتجوا بأن الذي يوجب احلكم وجود املعىن، فال يوجب احلكم عدم املعـىن            «: أن يكون علّة  
واجلواب أن العلل العقلية علل موجبة؛ وليست كذلك علل الشرع، وإمنـا            . كاألحكام العقلية 

هي أمارات وعالمات؛ وال ميتنع أن جيعل صاحب الشرع عدم صفة أمارة إلثبات حكم، كما               
فلم يعترب الباجي هنا املقاصد الشرعية يف األحكام علال عقليـة، بـل             . 3».لو نص على ذلك   

فليست العالقـة بـني األحكـام       . ات وعالمات، قد تتخلّف وال يتخلّف احلكم      اعتربها أمار 
ومقاصدها عالقة عقلية بني العلّة واملعلول، وإنما هي عالقة شرعية، نصب الشرع هلا أمـارات      
وعالمات هلا معىن ميكن تعقّله، وقد يكون عدم وجودها، مقصدا يف حد ذاته مـن وجـوب                 

بقاعدة دوران احلكم مع علّته وجودا وعدما، إال باعتبار العلّـة           وكأن الباجي ال يعمل     . احلكم
 بعد أن ضرب أمثلـة   -الشاطيب قد حنا حنو الباجي يف ذلك، عندما قال           والظاهر أنّ . علّة عقلية 

عن مقصد الشارع يف رفع املشقة بالنهي يف األحكام يف سياق حديثه عن نسبية املـشقة عنـد       
 وإذا كان كذلك ،ة معقولة املعىن مقصودة للشارع النهي لعلّ  أنّ ، هذا كله  وحاصل«: -املكلفني

                                                
  .654، 653السابق، ص املصدر  1
 .633املصدر نفسه، ص  2
  .645املصدر نفسه، ص  3
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ما يفهم منه التزام الشاطيب مبا ضبطه الباجي من علّـة           . 1».فالنهي دائر مع العلة وجودا وعدما     
عقلية ال شرعية يف إجراء قاعدة دوران احلكم مع علّته وجودا وعدما، وإن كان ذلك ال مينـع                

  .عتبارها مقصدا شرعيامن تعقّل العلّة الشرعية با
 عدم قول الباجي أيضا بزوال احلكم عند زوال مقصده إذا ثبت النص يف تقريـر                -8

يف رده على -احلكم دون تصريح، أو استنباط مسلّم به لعلّة احلكم ومقصده، عندما مثّل لذلك          
علّـة  دعاء نسخ اخلرب، إن ورد لعلّة كانت موجودة يومها، فإن زالـت ال            ااألحناف يف مسألة    

وذلك مثل أن يستدلّ املالكي يف إراقة اخلمـر مبـا روي أن             «:  بقوله -وجب أن يزول احلكم   
 ى أبا طلحة أن خيلل اخلمر وأمره بإراقتها، فدل أن ذلـك ال              صلى اهللا عليه وسلم   رسول اهللا   

إمنا ورد هذا أول ما حرمت اخلمر، وكانوا قد ألفوا شرا، فنـهى عـن       : فيقول احلنفي . جيوز
ختليلها وأمر بإراقتها تغليظا ألمرها لريتدع الناس عن شرا؛ والدليل على ذلك أنه أمر بتخريق               
الظروف وال خالف أنّ ذلك ال جيب إال أن يدل على أنّ املنع من التخلل إنما كان ملا ذكرناه؛            

لعلة؛ فإنّ الصحابة واجلواب أنا ال نسلّم أنه حرم التخليل هلذه ا       . وقد زال هذا املعىن فزال احلكم     
 فيما أمرهم به وينهاهم عنه، فال حيتاج مـع          صلى اهللا عليه وسلم   كانوا ال خيالفون رسول اهللا      

إنّ ذلك هلذا املعىن، وقد زال، جلـاز  : النهي إىل تغليظ آخر ملنعهم؛ وأيضا فإنه لو جاز أن يقال        
لريتدعوا عنها، وقـد تقـادم   إنما شرع لقرب عهدهم بشرا، فأوجبه     : أن يقال أيضا يف احلد    

وبالطريقة نفسها انتهج الباجي يف رده على مـدعى         . 2».العهد بالتحرمي فيجب أن يزول ذلك     
: األحناف، فمثّل بثبات حكم االضطباع يف الطواف رغم زوال املقصد منه يوم شرع، فقـال              

يثرب كـت أصـحاب   إنّ حمى : كما أنّ اإلضطباع كان إلظهار اجلَلَد للكفّار حني قالوا        «
فليس بالضرورة أن يزول احلكم إذا     . 3».وقد زال هذا املعىن، ومل يزل اإلضطباع والرمل       . حممد

  .زال مقصده
ومما سبق ميكننا أن نستخلص الضوابط اليت عمل ا الباجي يف اجتهاده املقاصدي يف              

  :النقاط التالية

                                                
  .2/442 ،الشاطيب، املوافقات 1
 .116ص كتاب املنهاج يف ترتيب احلجاج، الباجي،  2
  .116ص ، املصدر نفسه 3
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  .يها بوجه من الوجوه يكون اتهد معتربا للمقاصد إذا دلّت الشريعة عل-1
  . حيتاج اعتبار املقاصد يف األحكام إىل دليل يدل عليها، وإىل نظر واستنباط-2
  . اإمجاعخالف  ال يعمل باملقصد إذا خالف احلكم به نصا من كتاب أو سنة، أو -3
  . ال يعمل باملقصد إذا أخلّ اعتباره بالقواعد األصولية-4
  .ى القياس يف داللتهما على املقصد عند التعارض يقدم اتهد خرب الواحد عل-5
 ال تقبل رواية اخلرب مبقصوده ومعناه، إذا كان الراوي غري عامل باملقصود من اخلرب               -6
  .علما بينا

 ال يلزم من استنباط مقصد يف األصل ضرورة تعديته إىل الفرع، فقد يقتصر املقصد     -7
  .على األصل فقط

  . غري حملها من الفروع إىل نظر واستدالل حتتاج تعدية املقاصد إىل-8
  . ليس بالضرورة أن يزول احلكم إذا زال املقصد-9
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  منهج اإلمام الباجي يف سلوكه طريق االجتهاد املقاصدي: الفصل الثالث

لقد سلك الباجي يف اجتهاده املقاصدي منهجا واضحا منضبطا، ال حيتاج اكتشافه إىل             
كما بينـا   -خمتلف املسائل الفرعية واألصولية يف خمتلف كتبه، جيد         كثري عناء؛ فاملتتبع ملناقشته     

وانضباطه بالضوابط الشرعية، فيما يذهب   استناده إىل الكتاب والسنة وخمتلف األصول،   -سابقا
كما جيد أنّ الباجي قد سلك يف اعتباره للمقاصـد يف األحكـام             . إليه من استدالل مقاصدي   

لة الكتاب والسنة وإن مل تتضمن تعليال مقاصديا، واستند فيـه           واأللفاظ منهجا استأنس فيه بأد    
غالبا إىل األحاديث الصحيحة واملرفوعة، واستعمل فيه املقاصد كمرجح بني األخبار، ومل جيمد             

خرى علـى   أفيه على حرفية النص، وخالف فيه أحيانا آراء مذهبه، بل رجح فيه آراء مذاهب               
جيد إشارات الباجي إىل املقاصد األصلية والتبعية فيما ذهب         آراء مذهبه ترجيحا مقاصديا، كما      

ومن خالل تتبع بعض كتب الباجي، خصوصا املنتقى، ميكننا أن نربز     . إليه من اجتهاد مقاصدي   
يف : منهجه يف تعامله املقاصدي مع خمتلف املسائل الفقهية واألصولية يف أربعة مباحـث؛ األول             

يف األخذ بأقوى األخبار، واعتماد املقاصد يف التـرجيح         : اينوالث.  بالكتاب والسنة  االستشهاد
اعتماد املقاصد   يف: والرابع. الترجيح باملقاصد خمالفةً للمذهب    يف: والثالث. بينها وفهم ألفاظها  

  .التبعية إضافة إىل األصلية

   بالكتاب والسنةاالستشهاد: املبحث األول

ده املقاصدي من غري أن تتضمن تلـك   الباجي بأدلة الكتاب والسنة يف اجتها      يستشهد
 ببعض أدلة   ، وإمنا يعضد اجتهاده املقاصدي باستشهاده     األدلة على تعليالت مقاصدية لألحكام    

فعلى سبيل املثال نذكر ما استدل به على معىن قرب املرأة،           . الكتاب والسنة الدالة على احلكم    
الستمتاع ا بالوطء، يف تفسريه للنهي عن      بأنه يستعمل يف املنفعة املقصود من قرب املرأة وهو ا         

 ه يريد منع  "ال تقرا "«: قال الباجي . قرب املرأة اليت ال حتلّ، مستشهدا بدليل من النص القرآين         
 فإمنا معناه املنع من املنفعة املقصودة املعتادة        ، وهذا اللفظ إذا استعمل    ،من وطئها واالستمتاع ا   

 مث بني   ،وإمنا أراد املنع من أكلها    ،  M´  ³  ²  ±L1  : ولذلك قال تعاىل   ،من ملك العني  

                                                
  .35: سورة البقرة، اآلية 1
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فأكال منها فبدت هلما سـوآما وقـال أمل أكمـا عـن هـذه              M :ذلك بأن قال عز وجل    
 وملا كان املقصود من املرأة الوطء واالستمتاع ا كان املنع من أن يقرـا               ،1]كذا[Lالشجرة

  . 2».منعا من وطئها
جي من حترمي التفاضل يف كل ما يقتـات قياسـا مبـا             ومن أمثلة ذلك ما رجحه البا     

صرحت به السنة من بر وشعري ومتر وملح، وذلك مبقصد جتنب الربا يف التفاضل، مستأنسا يف                
وذهب فقهاء األمصار ومجاعة الناس إىل أن هذه        ...«: قال الباجي . استدالله بنص من الكتاب   

        ؛ا على اختالفهم يف أعيان تلـك الفـروع        املسميات أصول يف حترمي التفاضل لفروع الحقة 
 وذهب أهل الظاهر إىل أن حترمي التفاضل مقصور عليهـا دون            .الختالف املعاين املتعدية إليها   

M  :  9  8  7  : قوله تعـاىل   والدليل على حترمي التفاضل يف األربعة     . سائر املطعومات 
;<L3،  شيء حلق العمـوم إال مـا        فوجب أن يكون التفاضل حراما يف كل         ، والربا الزيادة

  .4».خصه الدليل
 بالقرآن والسنة يف ترجيحه مقاصديا قول من قـال مبنـع            استشهادهومن أمثلة ذلك    

احلمام والفرن من اجلوار إذا أنقص ذلك من أمثان الدار ااورة هلما، ولو مل يـضرا صـاحبها                  
: قال الباجي . صاحب الدار بدخاما وحرمها؛ ذلك أنّ إنقاص مثن الدار بسبب جوارمها ضرر ب          

وتنازع شيوخنا رمحهم اهللا تعاىل يف احلمام والفرن إذا أُحدث بقرب دار رجل وليس يـضر                «
ذلك ضرر جيب قطعه من أجل ما يتقى من         : ذلك بداره، غري أنه ينقص من مثنها فقال بعضهم        

M   Z :  عز وجلّ  وقوع النار، ومن اجتماع الناس إىل ذلك لكثرة ترددهم، وبه أقول، لقول اهللا            

                                                
 M x  w  v  u  |  {   z  y  :قوله تعـاىل  : ت خطأ يف املنتقى، لكن الصحيح هو      هكذا ورد  1

�  ~  }¡     ¥  ¤  £  ¢  L والظاهر األصح أنه يريد االستشهاد بقوله تعاىل  .121: طه:  MÉ  ÈÊ  Ì  Ë  
Ö  Õ  Ô  Ó  Ò   Ñ  Ð  Ï  Î  Í×      ä  ã  â      á      à  ß  Þ  Ý  Ü   Û  Ú  Ù  Ø  

 åL وورد أيضا ما يشري إىل ذلـك يف قولـه تعـاىل    . 22: األعراف :   M   ̄ ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §   ¦
  Á  À  ¿   ¾  ½  ¼  »  º     ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²   ±  °L 20: األعراف .  

  .5/126الباجي، املنتقى،  2
 .275: سورة البقرة، اآلية 3
  .188 /6املصدر نفسه،  4
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]  \   [L1 .     ه قال  صلى اهللا عليه وسلم   وقد ثبت عن النيبأوصـاين  : "  أن
فكل من ذهب إىل أن يبخس . 2"جربيل عليه السالم عن اهللا تعاىل باجلار حىت ظننت أنه سيورثه     

ال مينع مـن ذلـك،      : شيئا من مثن دار جاره أو غريه بفعل يفعله منع من ذلك، وقال بعضهم             
  3».س بشيءولي

ومن أمثلة ذلك، ما استدل به يف مسألة منع إزالة التراب باملسح علـى األرض أثنـاء      
الصالة، إال إذا كان التراب يتسبب يف تأذي املصلي، فبمقصد دفع الضرر ورفع األذى ذكـر                
الباجي جواز ذلك مراعاة هلذا املقصد، لكّنه عضد ذلك بدليل من الـسنة ولـو مل تـصرح                  

مسح احلصباء يف الصالة إلزالة مـا       «: حيث قال . لومل يروها اإلمام مالك يف املوطأ     باملقصد، و 
 تـرك  : والثـاين . االشتغال عن الصالة: أحدمها، وهو يف اجلملة ممنوع ملعنيني    ،عليه من التراب  

 فليمسح مـرة  ، فإذا دعت إىل ذلك ضرورة من تراب يؤذي أو غري ذلك،التواضع هللا عز وجل 
 وأنـت  ، يعـين األرض ، ال متـسح : قالصلى اهللا عليه وسلم معيقيب أن النيب    واحدة ملا رواه    

  .5».4 وال بد فواحدة تسوي ا احلصباء فإن كنت،تصلي
ويف مسألة التخفيف على أرباب األموال يف تقدير ما خيرج من زكاة الثمار، رجـح               

لى أرباب األموال،   الباجي حكم جواز التخفيف يف التقدير مبقصد الرفق والتخفيف والتوسعة ع          
 يف خيفـف  وهل :مسألة«: قال الباجي. مستأنسا بدليل من السنة لتعضيد ما رجحه مقاصديا

 ابـن  وقـال . شيئا له يلغى ال أنه مالك مذهب من املشهور ال؟ أم األموال أرباب على اخلرص

                                                
 .85: سورة األعراف، اآلية 1
وابـن ماجـة يف   .  مسند املكثرين، باب باقي مسند أيب هريرة    أمحد يف مسنده، كتاب باقي    : رواه عن أيب هريرة كل من      2

  . عن غري أيب هريرة أيضا يف معناهكما روي. سننه، كتاب األدب، باب حق اجلوار
  .332، ص فصول األحكام: الباجي 3
.  الصالةالبخاري يف صحيحه، كتاب اجلمعة، باب مسح احلصى يف    : احلديث مل يروه مالك يف املوطأ، وإمنا رواه كل من          4
والترمذي، يف  . باب كراهة مسح احلصى وتسوية التراب يف الصالة       ،  املساجد ومواضع الصالة  مسلم يف صحيحه، كتاب     و

السهو، باب الرخصة فيه  كتاب والنسائي يف سننه،  . سننه، كتاب الصالة، باب ما جاء يف كراهية مسح احلصى يف الصالة           
وابن ماجه يف سننه، كتاب إقامة الصالة والسنة       . ب يف مسح احلصى يف الصالة     وأبو داود يف سننه، كتاب الصالة، با       .مرة

والـدارمي يف  . حديث معيقيـب ، باب باقي مسند األنصاروأمحد يف مسنده، كتاب     . فيها، باب مسح احلصى يف الصالة     
 .سننه، كتاب الصالة، باب النهي عن مسح احلصى

  .2/284،  املنتقى، الباجي 5
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 وحكى مالك، مذهب خالف هذا: حممد أبو الشيخ وقال. عليهم ويوسع عنهم خيفف: حبيب

 يشرع فلم املزكى، للمال تقدير هذا أن األول القول وجه. مالك عن الروايتني حممد أبو لقاضيا

 أنه حثمة أيب بن سهل عن روي ما الثاين القول ووجه. والدراهم والدنانري املاشية كعد ختفيف فيه

 مل فإن ،الثلث ودعوا الثلثني فخذوا خرصتم إذا: قال صلى اهللا عليه وسلم اهللا رسول أمرنا: قال
 صـاحب  ألن؛ مـشروع  األموال يف التخفيف أن املعىن جهة ومن. 1الربع فدعوا الثلث، تدعوا

 أكل من حائط يسلم أن يكاد وال إليه، ويهدي يطعمه أن بد فال املسكني، اجلار له يكون احلائط

  . 2».املعىن هلذا عنه فيخفف مار، إنسان وأخذ طائر
ز الصالة يف مبارك اإلبل إذا تيقّنت طهارـا،         ومن أمثلة ذلك ما ذكره من حكم جوا       

:  قال البـاجي . اعتبارا ملقصد النظافة والطهارة يف الصالة، مستأنسا بنص السنة يف حكم اجلواز  
املنع من ذلك لزفورا وثقل رائحتها والصالة قد سنت النظافة هلا وتطيب املساجد          : وقال قوم «

الة يف معاطنها ملا يتكرر من النجاسة فيها، فإذا تيقنت          بسببها، وأشبه هذه الوجوه أنه يكره الص      
رأيـت الـنيب    : رأيت ابن عمر يصلي إىل بعريه، فقال      : الطهارة جازت ملا روي عن نافع، قال      

   4».3 يفعلهصلى اهللا عليه وسلم
والذي الحظته، أن الباجي اليكاد يستند إىل مقصد يف بيانه، أو استدالله، أو استنباطه        

 ويعضد ما ذهب إليه جبملة من األحاديث أو األخبار، مما يبين تورع البـاجي يف                لألحكام، إال 
  .اجتهاده املقاصدي عن االستقالل بالرأي دون االنضباط باألدلة الشرعية

                                                
 بـاب  ،الزكاة كتاب سننه، يف والنسائي .اخلرص يف جاء ما باب ،اهللا رسول عن الزكاة كتاب سننه، يف الترمذي  رواه1

 الدارمي و .بقية حديث سهل بن أيب خثيمة باب ،املدنيني أمجعني مسند  أولكتاب مسنده، يف وأمحد .كم يترك اخلارص
 .يف اخلرص باب ،البيوع كتاب سننه، يف
 . 253، 3/252 ،الباجي، املنتقى  2
 .ورواه غريه. خاري يف صحيحه، كتاب الصالة، باب الصالة يف مواضع اإلبلرواه الباحلديث  3
 .2/328،  الباجي، املنتقى 4
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  األخذ بأقوى األخبار، واعتماد املقاصد يف الترجيح بينها وفهم ألفاظها: الثايناملبحث 

وإن  عدم اعتماده على األحاديث الـضعيفة     صدي،  من منهج الباجي يف اجتهاده املقا     
 1عند تعرض الباجي إىل شرح حديث بن أيب املُخارق البـصري          :  ذلك رويت يف املوطأ، مثال   
 اليدين إحدامها على األخرى يف الصالة، ذكر روايتني         صلى اهللا عليه وسلم   املتضمن لوضع النيب    

، واألخرى باملنع، لكن البـاجي رجـح        عن اإلمام مالك يف ذلك؛ تقول إحدامها باالستحباب       
القول باالستحباب ملقصد حتقق اخلشوع يف الصالة، إال أنه مل يعول على حديث عبد الكرمي بن      

، بل عضد ما ذهب إليه من تـرجيح مقاصـدي   2أيب املُخارق الذي رواه اإلمام مالك، لضعفه     
، والذي مل يروه    عليه وسلم صلى اهللا   حبديث صحيح مسند رواه وائل بن حجر عن رسول اهللا           

ووجه استحسان وضع اليد    «: هذا ما تضمنه قول الباجي الذي جاء فيه       . اإلمام مالك يف املوطأ   
 ،ومن جهة املعىن أن فيه ضربا مـن اخلـشوع  . 3اليمىن على اليسرى يف الصالة احلديث املتقدم 

  4».وهو مشروع يف الصالة
  أو املوقـوف،  اكتفائه باحلديث املرسلعدممن منهج الباجي يف اجتهاده املقاصدي،   و

 ترجيحه مقاصـديا لـصفة صـالة       :  ذلك ، مثال  إن وجد  املتصل باحلديث املرفوع    دهبل يعض

                                                
ستحيِ فَافْعـلْ مـا     من كَلَامِ النبوة إِذَا لَم ت     :  مالك، عن عبد الْكَرِميِ بنِ أَبِي الْمخارِقِ الْبصرِي أَنه قَالَ          -«: احلديث هو  1

شئْت، ووضع الْيدينِ إِحداهما علَى الْأُخرى في الصلَاة، يضع الْيمنى علَـى الْيـسرى، وتعجِيـلُ الْفطْـرِ، والاسـتيناءُ                    
 .األخرى يف الصالةوضع اليدين إحدامها على انفرد به مالك يف املوطأ، كتاب الصالة، باب . ».بِالسحورِ

ابن عبد الرب، التمهيـد،  : انظر ". ...خيتلف أهل العلم باحلديث يف ضعفه  وعبد الكرمي هذا ضعيف ال      : "قال ابن عبد الرب    2
20/65.  

 ؛ رواه وائل بن حجـر ، النيب صلى اهللا عليه وسلم من طرق صحاح إىل مسند، حبديث    للحديث استدل الباحي يف شرحه    3
 مث وضع يده الـيمىن علـى        ، رفع يديه حني دخل يف الصالة كرب مث التحف يف ثوبه           ،ى اهللا عليه وسلم   أنه رأى النيب صل   «

 والذي مل يروه مالك يف املوطأ، وإمنا رواه مسلم يف صحيحه، كتاب الصالة، باب وضع يـده الـيمىن علـى                      .»اليسرى
والظاهر أن . كما رواه غريمها.  اليدين يف الصالةوأبو داود يف سننه، كتاب الصالة، باب رفع       . اليسرى بعد تكبرية اإلحرام   

، البـاجي :  انظر.الباجي قد استدل ذا احلديث ملا رآه من ضعف يف احلديث الذي رواه اإلمام مالك عن بن أيب املخارق               
 .2/287،  املنتقى

  .2/287،  املصدر نفسه 4
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، 2، خالفا للصفة اليت قال ا اإلمام أبو حنيفة        1اخلوف اليت قال ا اإلمام مالك واإلمام الشافعي       
، ومعضدا ترجيحـه    ة اخلوف  صال  صفة الدين يف  حفظ   حفظ النفس و  مراعيا يف ذلك مقصد     

، دون أن يكتفي باملرسل من حديث يزيد    3 املرفوع املتصل  حثمةأيب  بن  سهل   املقاصدي حبديث 
، الذين روامها اإلمـام مالـك يف املوطـأ،      5حثمة، أو باملوقوف على سهل بن أيب        4بن رومان 

تصل مـن حـديث     فاحتج باملرفوع امل  . واللذين كان الباجي يشرحهما عند تعرضه إىل املسألة       
، والذي مل يروه اإلمام مالك ذه الصفة، ومل يكتف باحلديث نفـسه ملـاّ               حثمةسهل بن أيب    

  .أورده اإلمام مالك مرسال، فضال عن املوقوف
 يف   كـدليل مـرجح،    إىل املقاصد ويف املسألة نفسها يتضح منهج الباجي يف استناده         

ذكره للصفتني الواردين يف صـالة اخلـوف،   تساويني؛ فنجده مثال، عند الترجيح بني خربين م  
استدل على الصفة األوىل اليت قال ا اإلمام مالك واإلمام الشافعي مبا ذكرناه من حديث سهل                

 املرفوع املتصل، وكذلك استدل على الصفة املخالفة اليت قال ا اإلمام أبو حنيفة              حثمةبن أيب   
 تساوت قوة احلديثني، بينما اختلفت بينـهما         املرفوع املتصل أيضا، وذا    6حبديث ابن مسعود  

                                                
 ينصرفوا وجاه العـدو،   مث، فيتموا ألنفسهم يثبت قائما ركعة مث األخرىطائفةالبيصلي اإلمام   تبقى طائفة وجاه العدو، و     1

الصفة رواهـا   .  فيصلي م الركعة الباقية من صالته، مث يثبت جالسا، ويتموا ألنفسهم، مث يسلّم م              الطائفة الثانية مث تأيت   
      صالة اخلوفالصالة، باب اإلمام مالك يف املوطأ، كتاب 

 فيكبر اإلمام ويكبر الصفّان، فيصلّي اإلمام بالصف الذي يليه ركعة والصف اآلخر             أن يقف اجليش وراء اإلمام صفّني،     « 2
وجاه العدو مث يذهب الصف األول إىل وجاه العدو ويأيت الصف الثاين، فيصلي م اإلمام ركعة مث يقضي الذين صلى م                     

 .2/365،  املنتقى، الباجي: انظر. ».ركعةالركعة الثانية مكام، مث يذهبون إىل مصاف أصحام، ويأيت أولئك فيقضون 

صـالة  مسلم يف صـحيحه، كتـاب       و  . البخاري يف صحيحه، كتاب املغازي، باب غزوة ذات الرقاع        : رواه كل من   3
. والترمذي يف سننه، كتاب اجلمعة عن رسول اهللا، باب ما جاء يف صالة اخلـوف   . باب صالة اخلوف  ،  املسافرين وقصرها 
وأبو داود يف سننه، كتاب الصالة، باب من قال يقوم صف مع         . صالة اخلوف، دون ذكر الباب    تاب   ك والنسائي يف سننه،  

وأمحـد  . وابن ماجه يف سننه، كتاب إقامة الصالة والسنة فيها، باب ما جاء يف صالة اخلوف      ...اإلمام وصف وجاه العدو   
ي يف سننه، كتاب الـصالة، بـاب يف صـالة    والدارم. حديث سهل بن أيب حثمة   ، باب   مسند املكيني يف مسنده، كتاب    

 .اخلوف
  . يف املنتقى436احلديث رقم  .صالة اخلوفالصالة، باب رواه اإلمام مالك يف املوطأ مرسال، يف كتاب  4
  . يف املنتقى437احلديث رقم  صالة اخلوفالصالة، باب رواه اإلمام مالك موقوفا على سهل بن أيب حثمة يف كتاب  5
 الصالة، باب من قال يصلي بكل طائفة ركعة مث يسلّم فيقوم كـل  صال يف سننه، كتابأبوداود مرفوعا مت ما أخرجه  هو 6

وأخرجه أيضا، أمحد مرفوعا منقطعا، يف مسنده، كتاب مسند املكثرين من الصحابة، باب             . صنف فيصلون ألنفسهم ركعة   
 .مسند عبد اهللا بن مسعود
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صفة صالة اخلوف، فعاجل الباجي ذلك بترجيح مقاصدي، فرجح الصفة اليت جاءت ا روايـة               
، على الصفة اليت جاءت ا رواية ابن مـسعود؛ ذلـك أن الروايـة األوىل        حثمةسهل بن أيب    

سهم ودينهم، بينما قد ختلّ     تتناسب مع حتقيق مقصد حفظ املسلمني من عدوهم، أي حفظ أنف          
هذا ما تضمنه قوله يف املسألة، الـذي        . به الرواية الثانية، فرجح بذلك الرواية األوىل عن الثانية        

ودليل ثالث وهو أن اخلربين لو تساويا ومل يكن يرجح أحدمها على اآلخر بشيء مما               «: جاء فيه 
ا رجعنا إليها فكان ما قلنـاه أوىل        ذكرناه لوجب أن يسقط، ويرجع إىل سائر أدلة الشرع، وإذ         

ألن صالة اخلوف إمنا شرعت حلفظ املسلمني وحلمايتهم من عدوهم، وما قلناه هو الذي يقـع             
به التحرز ألن إحدى الطائفتني تكون أبدا يف غري صالة لتحفظ الطائفة املصلية، وعلى ما ذهب          

فة حتفظ املسلمني، فيكون تغري صالة     إليه أبو حنيفة تكون الطائفتان أبدا مصليتني، فال تبقى طائ         
   .1».اخلوف لغري فائدة، وإمنا دخلها التغيري لفائدة التحرز واحلفظ من املشركني

 يف  ا اإلمام مالـك   مل يروه ومن منهج الباجي، تعضيده الجتهاده املقاصدي بأحاديث        
 بـه مـن      واليت تعمل من جهة أخرى على تعضيد قول اإلمام مالك، أو بعض ما أخرب              املوطأ،

  :بالغات، ومن أمثلة ذلك نذكر
استدالل الباجي حبديث أيب هريرة الذي مل يروه اإلمام مالك، يف التعليل مبقصد الوقار              
يف الصالة من حكم كراهية ترك املنكبني عاريني يف الصالة، رغم أنه كان بصدد شرح حديث                

جي قـد التجـأ إىل ذلـك، ألن      ، والظاهر أن البا   2رواه اإلمام مالك يف املوطأ للمسألة نفسها      
حديث املوطأ ليس بدرجة الوضوح الذي عليه حديث أيب هريرة الذي مل يروه اإلمام مالـك،                

وأما مقدار الفضيلة للرجال بـأن      : مسألة« :قال الباجي . حىت يعلّل به مقصد الوقار من احلكم      
 إذا أمكنه ذلك، ملا     يكون على كتفيه ثوب يسترمها ويكره أن ال يلقي على كتفيه من ثوبه شيئا             

ال يصلي أحدكم يف الثوب الواحد      : "صلى اهللا عليه وسلم   قال رسول اهللا    : روى أبو هريرة قال   

                                                
  .2/366، املنتقى، الباجي 1
 مالك، عن هشامِ بنِ عروةَ، عن أَبِيه، عن عمر بنِ أَبِي سلَمةَ أَنه رأَى رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسـلَّم         -«: احلديث هو  2

             قَياتلَى عع هفَيا طَرعاضةَ ولَمس أُم تيي بف لًا بِهمتشم داحبٍ وي ثَولِّي فصيالصالة، باب  رواه مالك يف املوطأ، كتاب      . »ه
  ورواه غريه. الرخصة يف الصالة يف الثوب الواحد



  277    الباجيأيب الوليد  عند االجتهاد املقاصدي : الباب الثاين
  
 

 

ومن جهة املعىن أن يف ذلك خروجا عن الوقـار املـشروع يف             . 1"ليس على منكبيه منه شيء    
  .2».الصالة

قاله اإلمام مالـك مـن      عدم اكتفاء الباجي يف اجتهاده املقاصدي، مبا        : ومن أمثلة ذلك أيضا   
، بل اسـتدلّ  املصلى إىل الغدو قبل و العيد، يوم فجر طلوع بعداستحباب إخراج زكاة الفطر 

على احلكم حبديث مل يروه اإلمام مالك يف املوطأ، ليستند إليـه يف تعليـل احلكـم مبقـصد                   
الباجي قد التجأ   والظاهر أن   . االستغناء، بانتفاع الفقراء يف ذلك الوقت مبا يعطى هلم من زكاة          

قال الباجي مقرا مبا ذهب إليـه  . إىل االستدالل باحلديث لتعضيد ما قاله اإلمام مالك يف املسألة   
 الغدو قبل الفجر طلوع بعد الفطر زكاة خيرج أن يستحب إنه قال كما وهذا «:اإلمام مالك

 بزكـاة  أمر سلمصلى اهللا عليه و النيب أن عمر ابن عن روي ما ذلك يف واألصل. املصلى إىل
 سبب الوقت ذلك يف املساكني إىل دفعها أن ذلك ووجه. 3الصالة إىل الناس خروج قبل الفطر
 الناس على اليوم ذلك يف التطوف عن يستغنون وبذلك ا، وفطرهم اليوم ذلك ا انتفاعهم إىل
  .4».الفطر يوم أول يف ا واالنتفاع عليه النظر من هلم ومنعا املصلى يف
مر أكثر وضوحا وتصرحيا، يف اعتماد الباجي على حديث مرفوع ومتـصل يف اجتـهاده               واأل

املقاصدي، يف حكم عدم جواز بيع ما ليس يف امللك، معلّال احلكم مبقصد جتنـب الغـرر يف                  
البيوع، دون أن يكتفي مبا أورده اإلمام مالك يف املسألة نفسها، مما بلغه من حديث موقـوف                 

                                                
مـسلم يف   و  .  كل من البخاري يف صحيحه، كتاب الصالة، باب إذا صلى يف الثوب الواحد فليجعل على عاتقه                أخرجه 1

القبلة، باب صالة الرجل يف      كتاب   سننه،والنسائي يف   . باب الصالة يف ثوب واحد وصفة لبسه       الصالة،صحيحه، كتاب   
 وأمحـد يف  .وأبو داود يف سننه، كتاب الصالة، باب جماع أثواب ما يصلى فيه        . الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء      

والدارمي يف سننه، كتاب الصالة، باب الـصالة يف الثـوب           . مسند أيب هريرة  ، باب   باقي مسند املكثرين  مسنده، كتاب   
  .  الواحد

  .2/226،  املنتقى، الباجي 2

فرض زكـاة  والنسائي يف سننه، كتاب الزكاة، باب . باب الصدقة قبل العيد ،الزكاة كتاب صحيحه، يف البخاريرواه  3
عبد اهللا بن عمـر  مسند  باب ، من الصحابة مسند املكثرينكتاب مسنده، يف وأمحد. رمضان على املسلمني دون املعاهدين

ية اإلمام مالك يف املوطأ عن ابن عمر مل تذكر قبل خروج الناس إىل الصالة، وإمنـا توجـد روايـة                      أما روا  .بن اخلطاب 
رواه مالـك،  ." أَنَّ عبد اللَّه بن عمر كَانَ يبعثُ بِزكَاة الْفطْرِ إِلَى الَّذي تجمع عنده قَبلَ الْفطْرِ بِيومينِ أَو ثَلَاثَـة     : " ذكرت

  .اب الزكاة، باب وقت إرسال زكاة الفطركت
 . 3/310 ،املنتقى ،الباجي  4
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والظاهر أن الباجي التجأ إىل ذلك احلديث الـذي مل يـروه            . 1 عنهما رضي اهللا على ابن عمر    
. اإلمام مالك يف املوطأ، لتقوية اجتهاده املقاصدي يف املسألة، وتعضيد ما أخرب به اإلمام مالـك          

ألننا قد قلنا إنـه جيـب أن   ؛  فإنه أيضا ممنوع من تعلقه مبا ليس عنده  ،وأما البيع «: قال الباجي 
ألنه ؛  وكان معينا مل يصح ملا فيه من الغرر       ، فإن مل يكن يف ملكه     ،ون يف ملكه   ويك ،يكون معينا 

 وما ال ميكن تـسليمه ال يـصح   ، مل ميكنه تسليمه، وإذا مل يقدر على ختليصه    ،ال ميكنه ختليصه  
 وغري ، والسمك يف البحر، والطائر يف اهلواء،واجلمل الشارد   ولذلك مل جيز بيع العبد اآلبق      ،بيعه

 ، أخربنا زياد بن أيـوب     ، والدليل على ذلك ما رواه أبو عبد الرمحن        . ال ميكن تسليمه   ذلك مما 
سألت الـنيب   " : قال ، أخربنا أبو بشر عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام           ،أخربنا هشيم 

 مث  ، فأبيعه منه  ، يأيت الرجل يسألين البيع ليس عندي      ، يا رسول اهللا   : فقلت ،صلى اهللا عليه وسلم   
 وهذا عندي أشبه إسنادا ورد موصوال هلـذا         2." ال تبع ما ليس عندك     : قال ،لسوقأبتاعه من ا  

3». واهللا أعلم،املنت
.  

ومن منهج الباجي يف اجتهاده املقاصدي، جتويزه رواية احلديث مبقصوده ومعنـاه دون لفظـه               
: لبـاجي قال ا . ومبناه ملن علم مبقصد اخلرب، خالفا ملن قال بعدم جواز نقل احلديث إالّ بألفاظه             

جتويز رواية الراوي اخلرب على املعىن دون اللفظ إذا كان الراوي له عاملا حافظا وعلـم                : فصل«
  4»...املقصود باخلرب علما بينا

ومن منهج الباجي، استناده إىل عدم ورود السنة مع وجود املقتضى يف تعضيد اجتهاده              
 اة اخلضر مع وجود املقتـضي،      من عدم ورود السنة بثبوت زك      ومن ذلك استفادته  . املقاصدي

يف ترجيح قول اإلمامني مالك والشافعي على قول اإلمام أيب حنيفة ترجيحا مقاصديا؛ ذكر فيه               
أن املقصد من زكاة النبت هو االقتيات، وعدم تعلق الزكاة باخلضر لعدم حتقق مقصد االقتيات               

 مالـك  قـول  هذا دقة،ص كلها البقول يف وال القضب يف وليس :وقوله« :قال الباجي. فيها
                                                

  .، كتاب البيوع، باب العينة وما يشبههارواه مالك يف املوطأ 1

والنـسائي يف سـننه،   .  رواه الترمذي يف سننه، كتاب البيوع عن رسول اهللا، باب ما جاء يف كراهية بيع ما ليس عندك        2
وابـن  . وأبو داود يف سننه، كتاب البيوع، باب يف الرجل يبيع ما ليس عنـده . يس عند البائعكتاب البيوع، باب بيع ما ل    

وأمحد يف مـسنده، كتـاب      . ماجة يف سننه، كتاب التجارات، باب النهي عن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما مل يضمن                
  . مسند املكيني، باب حديث حكيم بن حزام عن النيب

 .285، 284 /6الباجي، املنتقى،  3
 .384الباجي، إحكام الفصول، ص  4
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 واحلـشيش  القضب إال الزكاة البقول مجيع يف :حنيفة أبو وقال .أصحاما ومجيع والشافعي
 صلى اهللا عليه وسـلم  النيب زمن يف باملدينة كانت اخلضر أن نقوله ما على والدليل. واحلطب

 منـها  أخذ اأحد أن وال منها، شيء بإخراج أمر أنه إلينا ينقل ومل عليه، ذلك خيفى ال حبيث
 ال أنه فثبت صلى اهللا عليه وسلم النيب به أمر ما سائر زكاة نقل كما لنقل ذلك كان ولو زكاة،
 كاحلـشيش  الزكـاة  فيـه  جتب فلم يقتات، ال نبت أنه القياس جهة من ودليلنا .فيها زكاة

  .1».والقضب
يكـن  لـم   فالنص،    عند حرفية  توقّفهعدم  ومن منهج الباجي يف اجتهاده املقاصدي،       

 فإنه جيتهد   ، ويعرف املقصد منه،    احلكم يتعقّل املعىن من  الباجي ليجمد على حرفية النص عندما       
أن «: فقد قال يف كتابـه اإلحكـام       مل يشمله اللفظ من النص،       إىل ما مقاصديا لتعدية احلكم    

  : ومن أمثلة ذلك نذكر. 2»املقصود بالعلل املعىن دون اللفظ
عن هشامِ  «ار بثالثة أحجار، وهو ما رواه اإلمام مالك         ورود النص بتحديد االستجم   

 أَولَا يجِـد    : فَقَالَ ، أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم سئلَ عن الْاستطَابة          ، عن أَبِيه  ،بنِ عروةَ 
 علّل حتديد االستجمار بثالثة أحجار فعند شرح الباجي هلذا احلديث،    . 3».أَحدكُم ثَلَاثَةَ أَحجارٍ  

مبقصد حتقق النقاء، وانطالقا من هذا التعليل املقاصدي، استنبط حكم جواز االستجمار بغري ما              
حدده النص، كاخلرق وحنوها وكل ما ميكن أن حيقق املقصد من االستجمار وهو النقاء، دون               

 ، مأخوذ من الطيـب    ،مار باألحجار االستطابة هي االستج  «: أن يتقيد بلفظ النص قال الباجي     
 يريـد بـذلك     ، أوال جيد أحدكم ثالثة أحجار     :صلى اهللا عليه وسلم   فلما سئل عن ذلك قال      

 ألنه مما   ؛ وعلقه بالثالثة من األحجار    ، ألن احملدث ال يكاد يعدم مثل هذا       ؛تسهيل األمر وتيسريه  
 ما يستعمل يف االستطابة وتتـهيأ   ألنه أكثر؛ وإمنا قصر على األحجار    ،يقع به اإلنقاء يف الغالب    

 ، فإن استجمر بغري ذلك من اخلرق والقشب وما يف معنامها جاز  :مسألة...إزالة عني النجاسة به   

                                                
 .  3/272 ،الباجي، املنتقى 1
 .662الباجي، إحكام الفصول، ص  2
وروى مثله، النسائي يف سـننه،      .  يف املنتقى  55رواه مالك يف املوطأ، كتاب الطهارة، باب جامع الوضوء، احلديث رقم             3

وأبو داود يف سننه، كتاب الطهارة، بـاب االسـتنجاء      . غريهاكتاب الطهارة، باب االجتزاء يف االستطابة باحلجارة دون         
وأمحـد يف  . وابن ماجه يف سننه، كتاب الطهارة وسننها، باب االستنجاء باحلجارة والنهي عن الروث والرمـة              . باحلجارة

  .والدارمي يف سننه، كتاب الطهارة، باب االستطابة. مسنده، كتاب مسند األنصار، باب حديث خزمية بن ثابت
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 ودليلنا أن هذا ظاهر منفصل منق ال حرمـة لـه           . ال جيوز شيء من ذلك     :خالفا لزيد يف قوله   
  1».فجاز االستجمار به كاألحجار
 الباجي على حرفية النص الـذي تـضمن حكـم           عدم مجود : ومن أمثلة ذلك أيضا   

استحباب استتار املصلي ولو كان لوحده يف صحراء، إذ كان االعتبار عند الباجي هو املقـصد   
فال حاجة إىل السترة إن أمـن        من هذا احلكم؛ وأنه ملنع التمكني من املرور بني يدي املصلني،          

مالك أَنه بلَغه أَنَّ عبد     «: ذي جاء فيه  فعند شرح الباجي للحديث املوقوف ال     . املصلي من ذلك  
، رجح ما فعله عروة بن الزبري مـن الـصالة يف            2».اللَّه بن عمر كَانَ يستتر بِراحلَته إِذَا صلَّى       

وقـد رد   . ؛ إذ ال حاجة للسترة، وقد أمن املصلي مرور املارة بني يديه           3الصحراء من غري سترة   
ابن حبيب الذي يظهر وقوفه عند حرفية النص يف هذه املسألة، حينما قال بلـزوم               الباجي قول   

 من ذلك   رضي اهللا عنه  ما فعله عروة    «: قال الباجي . السترة سواء أمن املصلي املارة أم مل يأمن       
 فـإذا كـان يف   ، ألن السترة إمنا وضعت بني يدي املصلي لتستره مما مير بني يديه ؛هو الصواب 

 وإمنا حيتاج إليها حيث خياف أن مير أحـد          ، فال معىن هلا   ،ه أن مير أحد بني يديه     موضع يأمن في  
 من شأن املصلي    : وقد قال ابن حبيب    . رمحه اهللا  ، وهذا هو املشهور من مذهب مالك      ،بني يديه 

  . 4»... أمن أن مير أحد بني يديه أو مل يأمن،أن ال يصلي إال إىل سترة يف سفر كان أو حضر
جتويز الباجي اإلسراع إىل الصالة عند اإلقامـة، إذا مل خيـل            :  أيضا ومن أمثلة ذلك  

اإلسراع إليها بالوقار والسكينة، خمالفا بذلك ظاهر اللفظ من حديث أيب هريرة الـذي كـان           
 فَلَا تأْتوها   ،إِذَا ثُوب بِالصلَاة  «:  قال صلى اهللا عليه وسلم   يشرحه، والذي جاء فيه أنّ رسول اهللا        

أَننَ ووعست مةُ   ،تينكالس كُملَيعا ووهأْتلُّوا، وفَص مكْترا أَدوا، فَممفَأَت كُما فَاتمي ، وف كُمدفَإِنَّ أَح 
لَاةص،     لَاةإِلَى الص دمعا كَانَ يفاستفاد الباجي من ذكر السكينة، ليجعلها املقصد من منع      . 5». م

                                                
  .1/338، الباجي، املنتقى 1
  .سترة املصلي يف السفرانفرد به مالك يف املوطأ، كتاب الصالة، باب  2
انفرد به مالك يف املوطأ، كتـاب  . » عن هشامِ بنِ عروةَ أَنَّ أَباه كَانَ يصلِّي في الصحراِء إِلَى غَيرِ سترة    ،مالك« :يف اخلرب  3

 .ة املصلي يف السفرسترالصالة، باب 
 .284، 2/283،  الباجي، املنتقى 4
وأخرجه البخاري، يف .  يف املنتقى 146، احلديث رقم    ما جاء يف النداء للصالة    الصالة، باب   رواه مالك يف املوطأ، كتاب       5

 ومواضـع   وأخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب املساجد     . ال يسعى إىل الصالة وليأت بالسكينة والوقار      ، باب   األذانكتاب  
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ة، فإن حتقق مقصد السكينة والوقار مع اإلسراع إىل الـصالة، مل يكـن يف            اإلسراع إىل الصال  
 ،وال تأتوها وأنتم تسعون: وقوله« :قال الباجي. اإلسراع إليها بأس، خالفا لظاهر اللفظ بالنهي      

 منع يف إتيان الصالة ملا يف ذلك من ترك الوقار املشروع فيها ويف القـصد                ،السعي هنا اجلري  
راع الذي ال ينايف الوقار والسكينة ملن مسع اإلقامة وخاف أن يفوتـه بعـض                وأما اإلس  ،إليها

  .1». فذلك جائز،الصالة
عدم وقوف الباجي عند حرفية النص يف شـرحه للحـديث           : ومن أمثلة ذلك أيضا   

 عن سـالمِ    ، عن ابنِ شهابٍ   ،مالك«: املوقوف عن ابن عمر، الذي رواه اإلمام مالك، جاء فيه         
 نِ عب اللَّه دب،      رمنِ عب اللَّه دبع أَبِيه نه      ، عأَترلِ امجلَةُ الرقُولُ قُبكَانَ ي هأَن ،  هدا بِيهسجو ،   ـنم 

ةسلَامالْم،   هأَترلَ امقَب نفَم ،   هدا بِيهسج وءُ  ، أَوضالْو هلَيمن  ، فقد استند الباجي إىل املقصد     2». فَع 
مالمسة املرأة؛ فإن كانت املالمسة مبقصد اللذة لزم الوضوء، وإال فال يلزم، فاألصل هو مقصد               
اللذة سواء حصلت دون قصد أو قُصدت دون حصول، خالفا لظاهر اللفظ يف النص الـذي                

نه حيثما وجدت لذة    أ: وكأن الباجي يقر قاعدة مفادها     .يفيد إعادة الوضوء من مطلق املالمسة     
صدت باملالمسة كان عليه وضوء، وحيثما مل توجد ومل تقصد فال وضوء عليه وإن ثبتـت         أو ق 

 : أحدمها ، فإن التقاء البشرتني يكون على ضربني      ، إذا ثبت ذلك   :مسألة«:قال الباجي . املالمسة
 فهـذا ال  ، أن يكون لغري لـذة   : والثاين . فهذا القدر جيب به الوضوء     ،أن يفعل على وجه اللذة    

 فمن قبل امرأته أو جسها بيده       :وقوله )فصل   ( ... وبه قال النخعي ومالك    ،وضوءجيب منه ال  
 ألن قبلة   ؛ ولذلك خصه بامرأته   ، لفظ عام حيتمل أن يريد به من فعل ذلك ملتذا          ،فعليه الوضوء 

 خبالف ملس يـدها     ، وجسها بيده ال يكون إال للذة      ،الرجل امرأته يف األغلب ال تنفك من لذة       
 والذي من مذهب مالك وأصحابه أن الوضوء        . هذا الذي قاله أصحابنا    ،ناولتهلتناول شيء أو م   

                                                                                                                                              
ورواه الترمذي يف سننه، كتاب الصالة، باب       . استحباب إتيان الصالة بوقار وسكينة والنهي عن إتياا سعيا        الصالة، باب   

، وأبو داود يف سننه يف كتـاب      اإلمامة، باب السعي إىل الصالة    والنسائي يف سننه يف كتاب      . يف املشي إىل املسجد   ما جاء   
وأمحد يف مسنده، . املساجد واجلماعات، باب املشي إىل الصالة  وابن ماجه يف سننه كتاب       السعي إىل الصالة  الصالة، باب   

كيـف ميـشي إىل    ورواه الدارمي يف سننه، كتاب الصالة، باب        . باقي مسند أيب هريرة   ، باب   املكثرينكتاب باقي مسند    
  .الصالة

 .2/8،  املنتقى، الباجي 1
  . يف املنتقى93األثر رقم . ، باب الوضوء من قبلة الرجل إمرأتهانفرد به مالك يف املوطأ، كتاب الطهارة 2
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 التـذ   ، فمن قصد اللذة بلمسه فقد وجب عليه الوضـوء         ،إمنا جيب بقصد اللذة دون وجودها     
  .1»...بذلك أو مل يلتذ

  الترجيح باملقاصد خمالفةً للمذهب: الثالثاملبحث 

لرأي اإلمام مالك، ومن أمثلـة    ته أحيانا من منهج الباجي يف اجتهاده املقاصدي، خمالف      
اعتباره ملقصد االقتيات يف ثبوت الزكاة يف التني، خمالفا لرأي اإلمام مالك القائل بعـدم               : ذلك

الزكاة فيه، وما خالف الباجي اإلمام مالك يف هذه املسألة، إال العتباره مقـصد االقتيـات يف              
 أهـل  عند اختالف ال إنه قال كما وهذا«: ل الباجيقا. التنني، بينما مل يعتربه اإلمام مالك فيه

 مالك، وأضاف يسمه، مل وما ذلك من ذكر مما الفواكه من شيء يف زكاة ال أنه ذكره فيما املدينة

 على ال التفكه معىن على عندهم يستعمل كان وإمنا ببلده، يكن مل ألنه مجلتها إىل التني اهللا، رمحه

 ألن...فيـه  زكـاة  ال مبا مالك أحلقه وقد قوت، باألندلس عندنا فإنه التني، فأما...القوت معىن

كما اكّد الباجي ذلك أيضا بإجزاء الـتني يف  . 2»...باملدينة يقتات كان فيما شرعت إمنا الزكاة
 فقـال  التني، وأما :مسألة «:زكاة الفطر خالفا لقول اإلمام مالك، مبراعاة املقصد نفسه، فقال

 جتزئ ال الزكاة إن :قوله على وهذا املستخرجة، يف فيه ترجح وقد لفطر،ا زكاة يف خيرج ال :مالك

 أبو القاضي قال. فيه يقتات بلد يكن مل ملا األقوات من يره مل أنه وذلك به، يتعلق ال الربا وإن فيه،

 يف وخيرجه والربا الزكاة فيه جتزئ وأن األقوات، من أنه عندي والصواب :رضي اهللا عنه الوليد
  .3».وأحكم أعلم واهللا يتقوته، من فطرال زكاة

باعتبـار  لمشهور من مذهبه    ل أحيانا   ومن منهج الباجي يف اجتهاده املقاصدي، خمالفته      
مقاصدي، كمخالفته للمشهور من مذهبه القائل بعدم استثناء شيء يف مقدار الزكاة مما يخرص              

ستثناء إىل الثلث، مستندا إىل أصل      ويقدر بالتخمني من مثار البستان، بينما قال الباجي جبواز اال         
 وهل:مسألة«: قال الباجي. السنة، ومعلّال ذلك مبقصد الرفق بأصحاب الثمار والتخفيف عنهم

 ومن...شيئا له يلغى ال أنه مالك مذهب من املشهور ال؟ أم األموال أرباب على اخلرص يف خيفف

 بد فال املسكني، اجلار له يكون ئطاحلا صاحب ألن؛ مشروع األموال يف التخفيف أن املعىن جهة
                                                

 .1/390املنتقى، الباجي،  1
 .272، 3/271 ،املصدر نفسه 2
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 هلذا عنه فيخفف مار، إنسان وأخذ طائر أكل من حائط يسلم أن يكاد وال إليه، ويهدي يطعمه أن

  . 1».املعىن
ومن منهج الباجي يف اجتهاده املقاصدي، اعتماده على املقاصد يف ترجيحـه لـرأي              

نيفة والشافعي على قول مذهبه     مذاهب أخرى على رأي مذهبه؛ فقد رجح قول اإلمامني أيب ح          
يف مسألة استخدام األمة أم الولد، إذ يرى أصحاب مذهبه، بأنه ليس للرجل استخدامها فيمـا                
يشق، وإمنا له االستمتاع ا فقط، بينما رجح الباجي قول من قال جبـواز االسـتخدام مـع                  

الباب الثالث يف   ( « جيقال البا . االستمتاع، معلّال ذلك مبقصد اخلدمة واالستمتاع من ملكها       
وذلك أن السيد بقي لـه يف أم ولـده      )  ويف ولدها     بقي له من التصرف واملنفعة فيها      حكم ما 
 وإن   يف أم ولده أن يعنتها يف اخلدمة،        ليس للرجل  : وروى ابن املواز عن ابن القاسم      .االستمتاع

: قال القاضـي أبـو حممـد      و .خلفيفة مما ال تبتذل فيه الرفيعة     كانت دنيئة وتبتذل يف احلوائج ا     
  قـال .له فيها اخلدمة واالستمتاع: وقال أبو حنيفة والشافعي    .استخدامها فيما يقرب وال يشق    

 وهي باقية على    ،ألنه املقصود من ملكها   ؛ وهو األظهر عندي  : رضي اهللا عنه  القاضي أبو الوليد    
  .2»...حكم ذلك امللك

 يف  راء خمتلفة آل  العديد من املواضع   يف عرضه ومن منهج الباجي يف اجتهاده املقاصدي،     
 وتوجد لذلك أمثلة عديدة يف كتابه       بينها،  يرجح دون أن  مث يوجهها مقاصديا     املسألة الواحدة، 

ماجاء يف بيانه ملسألة بيع جالب الطعام بأقل من سعر الناس يف السوق، إذ               :املنتقى، نذكر منها  
يع عن سعر الناس يف الـسوق مطلقـا،      ذكر رأي من قال بالسماح للجالب احلط من سعر املب         

ورأي من قال خبالفه مستثنيا بيع القمح والشعري، مث وجه الباجي الرأيني توجيها مقاصديا؛ فعلّل          
الرأي األول مبقصد رواج الطعام والرفق بالناس، وعلّل الرأي الثاين مبقصد حفظ سعر السوق،              

هذا ما ميكن استخالصه مـن      .  أحد الرأيني  إال أنه مل يتعرض صراحة إىل إبداء رأيه يف ترجيح         
ال مينع اجلالب أن يبيع     : 3وأما اجلالب، ففي كتاب حممد    ...«: قول الباجي يف املسألة، جاء فيه     

ال يبيعون ما عدا القمح والشعري إال مبثـل سـعر        : وقال ابن حبيب  . يف السوق دون بيع الناس    

                                                
 . 253، 3/252 ،املصدر السابق 1
  .370 /7املصدر نفسه،  2
 . حبسب تتبعي لكتابه املنتقى.يعين به كتاب املوازية حملمد بن املواز 3
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حممد أن اجلالب يسامح ويستدام أمـره       وجه ما يف كتاب     . الناس، وإال رفعوا كأهل األسواق    
ليكثر ما جيلبه، مع أن ما جيلبه ليس من أقوات البلد، وهو يدخل الرفق عليهم مبا جيلبه، فرمبـا                   

، والبائع بالبلد إمنا يبيع أقوام املختصة م، وال يقدر علـى            1أدى التحجري عليه إىل قطع املرية     
ووجه ما قاله ابـن     . ينهما يف احلكرة وقت الضرورة    العدول ا عنهم يف األغلب، وهلذا فرقنا ب       

حبيب، أن هذا بائع يف السوق فلم يكن له أن حيط عن سعره؛ ألن ذلك مفسد لسعر النـاس                   
فأما جالب القمح والشعري فقال ابن حبيب يبيع كيف شاء إال أنّ هلم يف أنفسهم               ..كأهل البلد 

  .2».حكم أهل السوق

   التبعية إضافة إىل األصليةاعتماد املقاصد: الرابعاملبحث 

 التبعية مع املقصد األصلي،     إىل املقاصد من منهج الباجي يف اجتهاده املقاصدي إشارته        
  :ومن أمثلة ذلك

اعتباره ملقصد جتنب مزامحة الرجال يف تعليله حلكم استحباب مبادرة خروج النـساء             
 شـرحه حلـديث عائـشة أم      من املسجد قبل الرجال فور انتهاء الصالة، احلكم الذي بينه يف          

؛ لكنه إىل جانب هذا املقصد عرض مقاصد أخرى تابعة؛ فـذكر أنّ             3املؤمنني رضي اهللا عنها   
 هو ملقصد االستتار بالظالم، وذكـر       -حبسب احلديث -مبادرة النساء يف اخلروج وقت الظالم       

وقد قال  « :جيقال البا . مقصدا تبعيا آخر من مبادرن باخلروج، هو مراعاة شغلهن يف البيوت          
 إن فيه دليال على مبادرة خروج النساء من املسجد لئال يـزامحن             :بعض من فسر هذا احلديث    

 والذي يقتضيه عندي ظـاهر اللفـظ اتـصال         :رضي اهللا عنه   قال القاضي أبو الوليد      .الرجال
 والفاء يف العطـف تقتـضي   ، ليصلي الصبح فينصرف النساء:خروجهن بانقضاء الصالة لقوهلا 

 ، ويصح أن يبادرن باخلروج ملا ذكر هذا املفسر من أن يسلمن من مزامحـة الرجـال     ،قيبالتع
 ويصح أن يفعلن ذلك مبـادرة إىل مراعـات          ،ويصح أن يفعلن ذلك اغتناما لستر الظالم هلن       

                                                
    . 188 /5ابن منظور، لسان العرب، مادة مري، : انظر.  هي الطعام وحنوه، مما جيلب للبيع:املرية 1
  .350 /6الباجي، املنتقى،  2
ه علَيه وسلَّم لَيـصلِّي  إِنْ كَانَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّ: عن عائشةَ زوجِ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أَنها قَالَت       «: احلديث هو  3

 رواه مالك يف املوطأ، كتاب وقوت الصالة، باب وقوت         »الصبح فَينصرِف النساُء متلَفِّعات بِمروطهِن ما يعرفْن من الْغلَسِ        
 .ورواه غريه. الصالة
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فنالحظ أن الباجي قد ذكر عـن مقـصد        .1». وفعل ما يلزمهن فعله من أمور دنياهن       ،بيون
ملسجد ثالث احتماالت؛ األول للسالمة من مزامحة الرجـال، والثـاين    مبادرن باخلروج من ا   

قد جتتمع دفعة واحدة يف صالة معينة، لكن املقصد         . الغتنام ستر الظالم، والثالث ملراعاة بيون     
 هو مقصد السالمة مـن مزامحـة        -حسب رأيي -األصلي واالحتمال القوي املرتبط باحلكم      

 ستر الظالم يصح لو أبيح للنساء حضور صلوات الظالم فقط،  الرجال؛ ذلك ألن احتمال اغتنام    
لكنه أبيح هلن حضور كل الصلوات يف املسجد، الليلية منها والنهارية، إذن العربة ذا املقصد               
إن حضرن لصاليت الظهر والعصر، فيضعف حينئذ هذا االحتمال أن يكون مقصدا أصـليا يف               

ف أيضا؛ ألن مراعاة االنشغال ليس مقتـصرا علـى          احلكم، أما احتمال مراعاة بيون، فضعي     
النساء دون الرجال، خصوصا يف زماننا هذا الذي يتطلب السرعة وكثرة االنشغاالت رجـاال              
ونساء على السواء، كما أن التشريع ليس موضوعا للحادثة فحسب بل هو لكل زمان ومكان               

فيبقـى االحتمـال    . صوليونوحال؛ إذ العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب كما يقول األ          
وإن " لئال يزامحن الرجـال     " األول هو األقوى ألن يكون مقصدا أصليا من الوصف املذكور           

استفيد من ذلك اغتنام فرصة الظالم، واملبادرة إىل االنشغاالت الدنيوية، إال أننا ميكن اعتبارها              
ج هي جتنب مزامحة الرجال، فيظهر أن العلة من مبادرن باخلرو     . مقاصد تبعية للمقصد األصلي   

وإن انتفت العلة انتفى احلكم؛ إذ احلكم يدور مع علته وجودا وعدما، فاليوم مثال، مـا هـو                  
معروف يف جمتمعاتنا وما هو عليه أغلب عمران مساجدنا، أنه تتخذ خمارج خاصـة بالنـساء،           

 استحباب مبـادرن  تأمن معها النساء من مزامحة الرجال بشكل أكيد، فال اعتبار حينئذ حبكم        
  .باخلروج من املسجد بعد انقضاء الصالة

وجتنب الفوضى يف املـساجد،      االنضباط اعتبار الباجي ملقصد  : ومن أمثلة ذلك أيضا   
من تقريره حلكم منع إقامة أكثر من صالة ومقصد احلفاظ على أوقات الصالة، كمقاصد تبعية،        

، إىل جانب إشارته إىل املقصد  ة اإلمام الراتب  مجاعة يف املسجد للصالة الواحدة واالكتفاء بصال      
: األصلي من ذلك، وهو حفظ وحدة املسلمني، هذا ما ميكن استخالصه من قوله الذي جاء فيه        

 فإذا مجع فيه الصالة     ،وأصل هذا أن اإلمام الراتب للمسجد له إقامة الصالة فيه دون غريه           ...«
ن األئمة جيب االجتماع إليهم واالتفاق علـى        مث أتت طائفة أخرى مل يكن هلا أن جتمع فيه أل          

                                                
 .1/214الباجي، املنتقى،   1
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 ولو جاز اجلمع يف مسجد مرتني لكان ذلك         ، فإذا ثبت ذلك مل جيز االختالف عليهم       ،تقدميهم
 أنه لو وسع يف مثل هذا األمـر ألدى إىل أن ال             ،ووجه آخر ...داعية إىل االفتراق واالختالف   
   وقصر الناس علـى إمـام       ، مجاعة ى بعد ذلك يف   ر من شاء وصلّ   تراعى أوقات الصلوات وألخ 

  .1».واحد داع إىل مراعاة صالته واملبادرة إىل إدراك الصالة معه
إشارته إىل مقصد حفظ الصحة بالتبع مع ذكره ملقصد رفـع           : ومن أمثلة ذلك أيضا   

. املشقة، يف تعليله لقول اإلمام مالك جبواز إفطار صاحب احلفر الشديد دفعا ملا يالقيه من مشقة           
ويبيح الفطر ما قدمنا ذكره من املشقة وخوف زيادة املرض أو جتدده أو             : مسألة« :الباجيقال  

 وخيف مـن تـأخريه      ، ويبيحه مع ذلك احلاجة إىل التداوي إذا مل يكن إال بالفطر           ،طول مدته 
 لـصاحب  ، رمحـه اهللا ،وقد أرخص مالك...أو طول أمره أو املشقة الشديدة    املرض أو جتدده    
وجه ذلك أن التداوي هاهنا يقوم مقـام الغـذاء يف حفـظ       .  يفطر ويتداوى  احلفر الشديد أن  

  .2». مما ذكرنا أبيح الفطر له كاألكل فإذا خيف من تأخره شيء،الصحة
من إشارة الباجي بالتبع إىل مقصد حتقيق العـدل          ما يستخلص : من أمثلة ذلك أيضا   و

الرش واآلالت، على ما يسقى طبيعيا      بني املزارعني، يف تعليله الختالف مقدار زكاة ما يسقى ب         
دون كلفة، إىل جانب تعليله ذلك مبقصد الرفق يف ختفيف نسبة الزكاة على من تكلّف يف سقي          

 ابن وقال«: مثاره وحبوبه، ذلك ما ميكن استخالصه من قول الباجي يف املسألة، الذي جاء فيه

 شيء وهذا السماء، سقته ما السيحو غريها، وال مساء سقي غري من بعروقه شرب ما البعل :حبيب

 مؤنة ةلقل العشر فيه فهذا. أعلم واهللا ل،الني سقي يأخذها كل على أا إال مبطر، إال يكون أراه ال

 اآلبـار  من يستخرج مبا يسقى ما هو بالنضح سقي فما والصب، الرش فهو النضح، وأما. سقيه

 يف أصل وهذا مؤنته، لكثرة العشر نصف ذاه ففي بآلة، األار من ويستخرج بالسانية أو باملغرب
  .3».الزكاة يف تأثريا وخفتها النفقة لشدة أن

 يف مسألة رجعـة     صلى اهللا عليه وسلم   ما علّل به حديث النيب      : ومن أمثلة ذلك أيضا   
الزوجة املطلقة يف حيضها، من أن املقصود األصلي هو التمكّن من وطئها يف طهرهـا، لكنـه                 

                                                
  .17، 2/16،  املصدر السابق 1
 .3/87،  ملصدر نفسها 2
 .  3/248 ،املصدر نفسه 3
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 تبعية أخرى كمقصد دفع الضرر عن املطلقـة يف حيـضها، ومقـصد              أشار أيضا إىل مقاصد   
مـره  ": سلموقوله صلي اهللا عليه و) فصل  ( «: قال الباجي. اإلصالح بني الزوجني يف الرجعة   

 قال شـيوخنا    .1" وإن شاء أمسك    مث إن شاء طلق،    ، مث تطهر  ، مث حتيض  ،فلرياجعها حىت تطهر  
ألن مقصود النكـاح  ؛  ليتمكن من الوطء إن شاء     ؛هرمعىن ذلك أن ميسكها يف الط     : البغداديون

 لـئال   ،فلذلك شرع له أن ميسكها يف طهر يكون له فيه الوطء إن شاء            .  والرجعة الوطء  املبتدأ
,  -  M  : قال اهللا تعاىل   ، فيكون على معىن اإلضرار    ،يكون ارجتاعه لغري مقصود النكاح    

/  .L2  وقال تعاىل:  Mf  e     d  c  b   a  `  _gL3  ،   فـشرط إرادة
  .4».على سنة النكاح ومقتضاه ومقصوده أن يكون ، واهللا تعاىل أعلم،اإلصالح يف الرجعة

 :هذا أهم ما استخلصناه من منهج الباجي يف اجتهاده املقاصدي، إالّ أنه ميكننا القول             
 إىل  مل يعط تعريفا للمقاصـد، ومل يتعـرض  -حبسب تتبع كتبه الفقهية واألصولية   -ن الباجي   إ

ولعلّ ذلك من الطبيعي حىت عصره؛ إذ       . أقسامها وأنواعها، ومل يثبت طرق معرفتها، وحنو ذلك       
مل تتبلور مباحث املقاصد بعد كمباحث مستقلة، ومل تبحث إىل زمان الباجي كنظرية بـشكل             

 لفهم النـصوص واسـتنباط      ، ذاا  حد فعال، وإمنا حبثت كعلل ومعاين وكمقاصد شرعية يف       
والترجيح بني اآلراء، فال جند من تعرض من العلماء إىل القرن اخلامس اهلجـري إىل               األحكام  

ونسبة إىل عمـر نظريـة   . 5بعض مباحث املقاصد كنظرية، إذا استثنينا اجلويين وتلميذه الغزايل     
 أن الباجي واحـد ممـن أسـهموا يف    -مما بيناه سابقا-املقاصد يف هذه الفترة، ميكننا أن نعترب      

س هلذه النظرية، من خالل ما يستخلص من إشاراته لبعض مباحث النظرية بشكل مبثوث      التأسي
يف كتبه الفقهية واألصولية خصوصا، وإن مل يكن بشكل مستقل ومستوعب ملباحـث نظريـة    
املقاصد، باعتبار زمانه كان بداية ظهور بوادر اهتمام العلماء باملقاصد الشرعية كنظرية ونـسق   

ثبت أن فترة القرن اخلامس اهلجري متثـل بدايـة          أه أحد الباحثني، عندما     وهذا ما أقر  . فكري
                                                

  .ورواه غريه. ما جاء يف األقراء وعدة الطالق وطالق احلائض، باب رواه مالك يف املوطأ، كتاب الطالق 1
  .231:سورة البقرة، اآلية 2
  .228: سورة البقرة، اآلية 3
  .374 /5الباجي، املنتقى،  4
المية وعالقتـها   اليويب، مقاصد الشريعة اإلس   : وانظر. 49،  48، ص   إلمام الشاطيب رية املقاصد عند ا   الريسوين، نظ : انظر 5

 . وما بعدها47، ص باألدلة الشرعية
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حيث تكونت فيه اإلرهاصات األوىل، مث تال ذلـك مرحلـة           «العمر احلقيقي لنظرية املقاصد،     
النضج، مث فترة طويلة من الركود، تتسم بالتكرار والنمطية دون جتديد، مث جـاءت مرحلـة                

وما كان هلذه النظريـة أن تتبلـور        . 1»سكون ال حياة فيه   الشرح واالستدراك، وأعقب ذلك     
كمبحث مستقل عند الشاطيب، وبعده عند ابن عاشور، لوال تلك اجلهود اجلبارة لعباقرة الفقـه   
اإلسالمي من أصوليي القرن اخلامس اهلجري الذين أبدعوا يف وضع حجر أساس هذه النظرية،              

وال شك أن اليوم قـد شـهدت        . لوليد الباجي حبثنا؛ اإلمام أبو ا   موضوع  ومن بينهم صاحب    
نظرية املقاصد اهتماما فعاالّ، وضة جديدة، من طرف العلماء والباجثني واألكادميني، نأمل أن           

  .   تشكّل إضافة جادة وفعالة يف تاريخ الفكر املقاصدي للفقه اإلسالمي
  

                                                
عبد الرمحن يوسف القرضاوي، مقاصد الشريعة بني ابن تيمية ومجهور األصوليني من القرن اخلامس اهلجري إىل الثـامن                   1

م، رقم 2000ن، قسم الشريعة، كلية دار العلوم، جامعة القاهرة، سنة         اهلجري، رسالة ماجستري، إشراف حممد بلتاجي حس      
  .15ص .  مكتبة دار العلوم جبامعة القاهرة1312
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   الثاينخامتة الباب

جتهاد املقاصدي يف الفكـر األصـويل       لقد رأينا مما سبق كيف برزت معامل ثبوت اال        
للباجي؛ إذ وجدناه يف ثنايا كتبه مصرحا بلفظ املقاصد يف اجتهاداته األصولية والفقهيـة، ويف               

كما وجدناه معتربا للمقاصد يف تقريره لألحكام وتعليلـه         . شروحه لألحاديث وتأويله لأللفاظ   
فع الضرر واملشقة، والتيسري ورفـع      هلا والترجيح بينها، من خالل ذكره ملضامني املقاصد، كد        

ومعبرا عن املقاصد أحيانـا بالعلّـة وبعـض          احلرج، وجلب املصلحة ودرء املفسدة وغريها،     
ألفاظها، وبالغرض، وباإلرادة، وبالوجه، يف شرحه للعديد من املسائل الفرعية اليت تعرض إليها             

، الذي كان سائدا يف اسـتخدامات       عن املقاصد الشرعية باملعىن    يف بعض كتبه، وكثريا ما يعبر     
كما تعرض الباجي يف العديد من املسائل الفقهية إىل ذكر بعض املقاصد            . املتقدمني من الفقهاء  

الكلية الضرورية، كمقصد حفظ الدين، ومقصد حفظ النفس، ومقصد حفظ النسل، ومقصد            
 الترتيب بينها؛   إضافة إىل إشارته إىل    . ومقصد حفظ العرض، ومقصد حفظ املال      ،حفظ النسب 

فقدم مقصد حفظ النفس على مقصد حفظ النسب، وقدم هذا على مقصد حفـظ العـرض،                
كما أشار إىل املقاصد من جهة الوجود ومن جهة العدم، وأشار           . وقدم اجلميع على حفظ املال    

تلف وكثريا ما جند الباجي يعمل على توجيه خم       . عية، والقطعية والظنية  التباألصلية و  إىل املقاصد 
اآلراء الفقهية توجيها مقاصديا، دون االكتفاء بعرضها، يتجلى ذلك خصوصا يف كتابه املنتقى،             

" ووجه ذلك : "إذ يذكر رأيا لصاحبه يف مسألة ما، أو رأيني أو أكثر، مث يعلّلها مقاصديا بقوله              
صدية دون  أو حنو ذلك، لكنه تارة يرجح بني اآلراء مقاصديا، وتارة يكتفي بذكر أوجهها املقا             

كما رأينا استخدامه لبعض القواعد الفقهية واألصولية يف اجتـهاده املقاصـدي،        . ترجيح بينها 
واستخدامه أللفاظ املقاصد يف احلدود األصولية لتحديد بعض املفاهيم األصولية وبيان املقصود            

 للمقاصـد  ورأينا استناده إىل بعض املباحث األصولية يف اجتهاده املقاصدي، كاستخدامه      . منها
واسـتخدامه   يف إثبات مشروعية القياس، واستخدامه ملبدأ سد الذرائع يف اجتهاده املقاصدي،          

فيمـا  -واملتتبع لكتب الباجي يلمس تأثره      . للمقاصد يف الترجيح بني األخبار وداللة النصوص      
ببعض أقوال أصحاب مذهبه ومن سـواهم مـن شـيوخه            -ذهب إليه من اجتهاد مقاصدي    

أكثر من استند إليهم يف اجتهاده املقاصدي؛ عبد امللك بن حبيب، والقاضي أبـو              ومعاصريه؛ ف 
ومن الطبيعي أن يكون ملثل الباجي تـأثري        . حممد عبد الوهاب، وشيخه أبو إسحاق الشريازي      
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فيمن حلقه من العلماء كبعض شراح املوطأ مثل السيوطي والزرقاين، كمـا ميكـن مالحظـة                
 ووجدنا أن مصادر االجتهاد املقاصدي عند الباجي هي       . للشاطيببصماته يف الفكر املقاصدي     

. وعمل أهل املدينة والقياس وأقوال الصحابة والعرف وسد الـذرائع          الكتاب والسنة واإلمجاع  
ووجدنا الباجي غري جمتهد مقاصديا باهلوى والتشهي، بل سالكا ملنـهج منـضبط بالـضوابط         

 إىل نظر واستنباط وإىل دليل يدل عليها،       يف األحكام الشرعية، كضرورة احتياج اعتبار املقاصد      
إىل نظر واستدالل، وكعدم العمـل       -أيضا-واحتياج تعدية املقاصد إىل غري حملها من الفروع         

باملقصد إذا خالف احلكم به نصا من كتاب أو سنة، أو إمجاع، أو أخـلّ اعتبـاره بالقواعـد        
معناه، إذا كان الراوي غري عامل باملقصود مـن         وكعدم قبول رواية اخلرب مبقصوده و      األصولية،

  . اخلرب علما بينا، وكعدم تقدميه للقياس على خرب الواحد يف داللتهما على املقصد عند التعارض
وعموما كان منهج الباجي يف سلوكه طريق االجتهاد املقاصدي، مستندا على الكتاب            

اجتهاده املقاصدي بـبعض أدلـة       ضدكما كان يع   .والسنة وبقية األصول والقواعد األصولية    
الكتاب والسنة الدالة على احلكم، ولو مل تتضمن تلك األدلة تعليالت مقاصدية لألحكام، وإمنا              

وكان من منهجه يف    . كان يستأنس ا فيما ذهب إليه من استدالل مقاصدي يف بعض املسائل           
عدم اكتفائه  و ،يت يف املوطأ  وإن رو  عدم اعتماده على األحاديث الضعيفة    اجتهاده املقاصدي،   

للداللـة علـى     -إن وجد - املتصل باحلديث املرفوع    ده بل يعض   أو املوقوف،  باحلديث املرسل 
 واليت تعمل    يف املوطأ،  ا اإلمام مالك  مل يروه وكان يعضد اجتهاده املقاصدي بأحاديث       .املقصد

ومن منـهج   . الغاتمن جهة أخرى على تعضيد قول اإلمام مالك، أو بعض ما أخرب به من ب              
ومـن منـهج     .تساويني يف الترجيح بني خربيني م      كدليل مرجح،  إىل املقاصد الباجي، استناده   

ومن منهجـه   .الباجي، استناده إىل عدم ورود السنة مع وجود املقتضى، يف استدالله املقاصدي 
 ويعـرف   كـم  احل يتعقّل املعىن من  عندما   النص    عند حرفية  توقّفهعدم  يف اجتهاده املقاصدي،    

ومـن منـهج    . مل يشمله اللفظ من النصإىل ما فإنه جيتهد مقاصديا لتعدية احلكم  املقصد منه، 
الباجي يف اجتهاده املقاصدي، جتويزه رواية احلديث مبقصوده ومعناه دون لفظه ومبناه ملن علم              

ـ   ومن منهج الباجي يف اجتهاده املقاصدي، خمالفته أحيانا     .مبقصد اخلرب  ام مالـك،  لـرأي اإلم
باعتبـار  لمشهور من مذهبـه     ل أحيانا   باعتباره للمقصد الذي مل يعتربه اإلمام مالك، وخمالفته       

ومن منهج الباجي يف اجتهاده املقاصدي، اعتماده على املقاصد يف ترجيحه لـرأي              .مقاصدي
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خمتلف  لكننا جند الباجي يف العديد من املواضع، يكتفي بعرض   . مذاهب أخرى على رأي مذهبه    
والذي ميكن مالحظتـه يف  .  بينها يرجحدون أن مث يوجهها مقاصديا اآلراء يف املسألة الواحدة،   

منهج الباجي يف اجتهاده املقاصدي بشكل بارز، أنه مل يتعرض إىل املقاصد كنظرية، وكنـسق               
فكري وأصويل، أو كمبحث مستقلّ ولو يف بعض أجزائه ومواضيعه، إمنا تعرض إىل املقاصـد               

ل اجتهاداته الفقهية واألصولية بغرض فهم النـصوص واسـتنباط األحكـام منـها،              من خال 
وال شك أنّ ذلـك     . واالستدالل عليها، وتعليلها، والترجيح بينها، والترجيح بني خمتلف اآلراء        

 من قريب أو بعيد يف بناء أسس نظرية املقاصد، اليت بـدأت             أسهمميثّل رصيدا معرفيا ثريا، قد      
قرن اخلامس اهلجري، زمان العطاء األصويل والفقهي واملعريف الثري لإلمـام أيب      إرهاصاا يف ال  
  .الوليد الباجي



 

 

 
 
 
 
 

  التطبيقيالقسم 

التطبيقات الفقهية لالجتهاد املقاصدي 
  عند الباجي من خالل كتابه املنتقى

  

  ؛ويتضمن بابني

. ال العبـادات  لباجي يف جم  يقات الفقهية لالجتهاد املقاصدي عند ا     يف التطب :  األول

  .لباجي يف جمال املعامالتيقات الفقهية لالجتهاد املقاصدي عند االتطبيف : والثاين
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التطبيقات الفقهية لالجتهاد املقاصدي عند الباجي من خالل  :القسم التطبيقي
  كتابه املنتقى

  
  

اجي  فيه االجتهاد املقاصدي للبسنربز، إذ البحث ثل هذا القسم اجلانب التطبيقي هلذا     مي
من خالل اعتباره للمقاصد يف معاجلته للعديد من املسائل الفقهية اليت تضمنها شرحه لألحاديث            

نواع األحاديث الـيت شـرحها       بعني االعتبار كل أ    آخذيناليت رواها اإلمام مالك يف املوطأ،       
مقطوعة   إىل موقوفة على الصحايب،  آثار   إىل،  صلى اهللا عليه وسلم    من مرفوعة إىل النيب      الباجي؛

 وقد قمنا باستقراء تام ملا جاء من شرح         . لإلمام مالك مما ورد يف املوطأ      أقوال إىلعند التابعي،   
يف املنتقى ملختلف أبواب كتب املوطأ، ووقفا عند ما استخلصناه من تصريح أو إشارة للبـاجي    

ومطالـب  خترنا أوضحها لنصنفها ضمن فـصول  اإىل املقاصد يف مناقشته ملختلف املسائل، مث      
وفروع حبسب ما عثرنا عليه من اعتبار للباجي هلا يف املسألة اليت تناول شـرحها، إذ نـذكر                  
احلديث حمل املسألة اليت اعترب فيه املقصد، مث نورد الشاهد من قول الباجي الذي تضمن اعتباره                
للمقصد، مث نعلّق عليه بإبراز حمل استعماله للمقصد ومستنده يف ذلـك، وغـري ذلـك مـن                 

 وباعتبار إمكانية تقسيم املسائل الشرعية الفقهية اليت تضمنها املنتقى إىل عبـادات             .املالحظات
؛ األول يف التطبيقات الفقهية لالجتـهاد املقاصـدي         بابني يف   القسمومعامالت، سنبحث هذا    

   .للباجي يف جمال العبادات، والثاين يف جمال املعامالت



 

 

 
 
 
 
 

  األولالباب 

لباجي يف ية لالجتهاد املقاصدي عند ايقات الفقهالتطب
  جمال العبادات 

  

  ويتضمن أربعة فصول؛

  . االجتهاد املقاصدي للباجي يف كتاب الصالةيف: األول

  .اةـاالجتهاد املقاصدي للباحي يف كتاب الزكيف : الثاينو

  .االجتهاد املقاصدي للباجي يف كتاب الصياميف : الثالثو

  جـي للباجي يف كتاب احلاالجتهاد املقاصديف : الرابعو
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  لباجي يف جمال العبادات يقات الفقهية لالجتهاد املقاصدي عند االتطب: الباب األول

لباجي يف املسائل الـيت  يقات الفقهية لالجتهاد املقاصدي عند ا  التطب البابيتضمن هذا   
نا أوضح اعتبارات   العبادات، إذ اختر   مبسائلتناوهلا بالشرح يف كتابه املنتقى، واليت تتعلق أساسا         

الباجي للمقاصد يف شرحه ملختلف كتب العبادات اليت متثل أركان اإلسالم، وهـي الـصالة               
والزكاة والصيام واحلج، آخذين بعني االعتبار كل ما أشار إليه الباجي من مقاصد سواء كانت               

واملـال،  عليا؛ كالتعبد واإلخالص هللا تعاىل،أو كليات ضرورية كحفظ الدين والنفس والعرض       
، أو  وحتقيق املنفعـة  التيسري ورفع املشقة ودفع الضرر والعدل والرفقكأو مقاصد عامة إمجاال؛  

اإلعالن باحلج يف   خاصة؛ كاخلشوع يف الصالة، والتطهري يف الزكاة، ومتلّك النفس يف الصوم، و           
ـ         أعمال احلج، أو     ار، وتـرك   جزئية متعلقة مبختلف األحكام اجلزئية؛ كاالقتيات يف زكاة الثم

الترفّه يف لباس احملرم، وغريها من األمثلة مما استخلص من شرح الباجي حبسب ما عثرنا عليـه                 
 االجتـهاد   يف: ؛ األول فصولمن اعتباره للمقاصد يف جمال العبادات، اليت صنفت ضمن أربعة           

. وميف كتـاب الـص    : والثالث. يف كتاب الزكاة  : والثاين. املقاصدي للباجي يف كتاب الصالة    
  . فصل جبدول يضم أهم النتائج املستخلصة فيه من كل البابمث ختمنا . يف كتاب احلج: والرابع
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  االجتهاد املقاصدي للباجي يف كتاب الصالة:  األولالفصل

 تعرضه عند للمقاصد االجتهاد املقاصدي للباجي من خالل اعتباره     الفصلنربز يف هذا    
حاديث اليت رواها اإلمام مالك يف املوطأ يف العديد مـن           ألل  شرحه ملختلف املسائل الواردة يف   

آخذين بعني االعتبار كل ما أشار إليه الباجي من مقاصد سواء كانـت              أبواب كتاب الصالة،  
عليا كاإلخالص هللا تعاىل، أو عامة كالتيسري ورفع املشقة، أو خاصة كاخلـشوع يف الـصالة،     

 تعليله لبعض األحكـام ويف تقريرهـا واسـتنباطها          يفوغريها من املقاصد اليت كان معتربا هلا        
 يف توجيهه لبعض اآلراء وتأويله لبعض األقوال، وكان معتربا هلا يف            هلاوتعميمها، وكان معتربا    

بعض استدالالته وترجيحاته وأقيسته، مستندا يف ذلك عموما إىل أصل السنة حينا، وإىل أقوال              
حينا ثالثا، وغالبا مـا يـستند إىل النظـر وإىل           بعض أصحاب مذهبه حينا آخر، وإىل القياس        

. الوصف املناسب واملالئم لعلة احلكم، مصرحا باملقصد حينا ومشريا إليه يف أغلـب األحيـان       
ت له للمقاصـد يف تعليلـه       اولقد استقرأنا شرحه املنتقى لكتاب الصالة ووقفا عند أهم اعتبار         

 بينها عند تعرضه ملختلف املسائل املتعلقـة        وتقريره لألحكام ويف استدالالته عليها وترجيحاته     
 حبسب املقاصد وموضوعات األحكـام، إذ قـد         مباحث ضمن    مث رتب ذلك   بأحكام الصالة، 

 وقد يقتضب فيه حبسب ما استخلص من مقاصد صرح ا الباجي أو أشار              املبحثيسترسل يف   
يف : ؛ األولمباحـث انيـة   يف كتاب الصالة مث   الفصلإليها يف شرحه ملختلف املسائل، فتضمن       

يف اعتبار البـاجي   : والثاين. اعتبار الباجي ملقصد اجتماع املسلمني وتوحدهم يف صالة اجلماعة        
يف اعتبـار   : والثالث. ملقاصد الرفق والتخفيف والتيسري ورفع املشقة واحلرج يف أحكام الصالة         

تبار الباجي ملقصد حفظ املال     يف اع : والرابع. الباجي ملقصد اخلشوع واإلتقان يف أحكام الصالة      
يف اعتبار الباجي ملقصد النظافة واجلمـال يف   : واخلامس.  الصالة أثناءمحل كيس كبري    جواز  يف  

يف اعتبار الباجي ملقصد التذكر واالتعاظ والتعلّم يف أحكام    : والسادس. االستعداد لصالة اجلمعة  
يف اعتبـار   : والثامن. الستتار بالتنفل يف اعتبار الباجي ملقصد اإلخالص يف ا      : والسابع. الصالة

  . الباجي ملقاصد حفظ العرض والنفس والدين يف أحكام الصالة
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  اعتبار الباجي ملقصد اجتماع املسلمني وتوحدهم يف صالة اجلماعة:  األولاملبحث

ملقـصد اجتمـاع     االجتهاد املقاصدي للباجي من خالل اعتباره        املبحثنربز يف هذا    
 يف تعليله وتقريره ألحكام تتعلق بصالة اجلماعة يف شرحه ملا ورد يف             م،املسلمني وحفظ وحد  

يف اعتبار البـاجي    : ؛ األول مطلبنياملوطأ من أحاديث أو أقوال لإلمام مالك، ونتناول ذلك يف           
يف اعتبار الباجي ملقصد حفظ وحدة      : والثاين. ملقصد اجتماع املسلمني يف التنبيه لصالة اجلماعة      

  .صالة اجلماعةاملسلمني يف 
  اعتبار الباجي ملقصد اجتماع املسلمني يف التنبيه لصالة اجلماعة: األولاملطلب 

وسيلة  اعتبار الباجي ملقصد حتقق اجتماع املسلمني يف املسجد من           املطلبنبين يف هذا    
 ، وذلك من خالل ملا فيها من فضيلة صالة اجلماعة  يف دعوة الناس إىل      صلى اهللا عليه وسلم   النيب  

  :شرحه للحديث املرفوع الذي رواه اإلمام مالك يف باب ما جاء يف النداء للصالة، جاء فيه
 كَانَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَد أَراد    : أَنه قَالَ  ؛ عن يحيى بنِ سعيد    ،مالك-«

 فَأُرِي عبد اللَّه بن زيد الْأَنصارِي ثُم من         ،تمع الناس للصلَاة   يضرب بِهِما ليج   ،أَنْ يتخذَ خشبتينِ  
 إِنَّ هاتينِ لَنحو مما يرِيد رسولُ اللَّه صلَّى         : فَقَالَ . خشبتينِ في النومِ   ،بنِي الْحارِث بنِ الْخزرجِ   

  لَّمسو هلَيع يلَ .اللَّهفَق:   لَاةلصونَ لذِّنؤقَظَ         ؟ أَلَا تيتاس نيح لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسى رفَأَت ، 
كذَل لَه فَذَكَر،بِالْأَذَان لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر ر1».. فَأَم  

صلى اهللا عليه   ىل االجتهاد املقاصدي للنيب     إ -يف شرحه هلذا احلديث   -لقد انتبه الباجي    
، عندما اجتهد يف نوع الوسيلة املتخذة لإلعالم بقصد اجتماع الناس للصالة؛ فـأراد أن               وسلم

قـال  . يتخذ خشبتني يضرب ما لتنبيههم بالصوت الذي حتدثانه إىل أوان صـالة اجلماعـة             
  : الباجي

 ،أراد أن يتخذ خشبتني يضرب مـا  قد صلى اهللا عليه وسلم   كان رسول اهللا     :قوله«
 كان له االجتهاد يف أمور الشريعة ما مل ينص له علـى             صلى اهللا عليه وسلم   دليل على أن النيب     

 فلما رأى عبد اهللا بـن  ، ولذلك أداه اجتهاده إىل اختاذ اخلشبتني الجتماع الناس للصالة  ،احلكم
 ،ل عن ذلك لرؤيا رآها عبد اهللا بن زيـد         زيد األذان صار إليه ولو أمره باختاذ اخلشبتني مل يعد         

                                                
  . يف املنتقى143احلديث رقم . انفرد به مالك يف املوطأ، كتاب الصالة، باب ما جاء يف النداء للصالة 1
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 اجتماع الناس للصالة لفضيلة اجلماعة وإقامة الصالة يف         ،صلى اهللا عليه وسلم   وإمنا أراد بذلك    
  .1» .املساجد

 عن اختاذ خشبتني يضرب     صلى اهللا عليه وسلم   نالحظ أن الباجي قد علّل عدول النيب        
ني يف املسجد لصالة اجلماعة، وليس مبقصد االلتزام        ما إىل اختاذ األذان، مبقصد اجتماع املسلم      

كما نالحظ أن الباجي قد أشـار يف شـرحه إىل ثبـوت             . بالرؤيا اليت رآها عبد اهللا بن زيد      
ولذلك أداه اجتـهاده إىل اختـاذ       «:  حينما قال  صلى اهللا عليه وسلم   االجتهاد املقاصدي للنيب    

ناده إىل أصل السنة فيما ذهب إليه من تعليـل          ، مما يدل است   » اخلشبتني الجتماع الناس للصالة   
  . مقاصدي
  اعتبار الباجي ملقصد حفظ وحدة املسلمني يف صالة اجلماعة:  الثايناملطلب

 اعتبار الباجي ملقصد احلفاظ على وحدة املسلمني وعدم تفـرقهم           املطلبنبين يف هذا    
ة الواحدة واالكتفاء بصالة    من تقريره حلكم منع إقامة أكثر من صالة مجاعة يف املسجد للصال           

اإلمام الراتب، وذلك من خالل شرح الباجي لقول اإلمام مالك الذي ورد يف املوطأ يف بـاب                 
يف  قول اإلمـام مالـك     شرح منه  والذيعن النداء يوم اجلمعة هل يكون قبل أن حيل الوقت؟           

  :جاء فيهى، ن مث انتظر الناس فلم يأته أحد فصلمسألة عدم جواز إعادة الصالة ملن أذّ
 فَأَقَـام   ؛ فَلَم يأْته أَحـد    ، ثُم انتظَر هلْ يأْتيه أَحد     ،و سئلَ مالك عن مؤذِّن أَذَّنَ لقَومٍ      «

 ، الـصلَاةَ   لَا يعيد  : قَالَ ؟ أَيعيد الصلَاةَ معهم   ، ثُم جاَء الناس بعد أَنْ فَرغَ      ، وصلَّى وحده  ،الصلَاةَ
هافرصان دعاَء بج نمو،هدحو فِْسهنلِّ لص2». فَلْي.  

فوافق الباجي قول اإلمام مالك يف املسألة حمتجا مبقصد توحد املسلمني ومنع اختالفهم             
  :قال الباجي. وافتراقهم

 ،ن غريه وأصل هذا أن اإلمام الراتب للمسجد له إقامة الصالة فيه دو،وهذا كما قال  «
فإذا مجع فيه الصالة مث أتت طائفة أخرى مل يكن هلا أن جتمع فيه ألن األئمة جيب االجتمـاع                   

                                                
  .2/3الباجي، املنتقى،  1
 .2/16،  نفسهاملصدر: انظر 2
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 ولو جـاز اجلمـع يف       ، فإذا ثبت ذلك مل جيز االختالف عليهم       ،إليهم واالتفاق على تقدميهم   
  .1» ...مسجد مرتني لكان ذلك داعية إىل االفتراق واالختالف

ع إقامة أكثر من صالة مجاعة اإلمام الراتب يف املسجد          فنالحظ أن الباجي قد علل من     
  .مبقصد حفظ وحدة املسلمني، مستندا يف ذلك إىل النظر كما يظهر من تعليله املقاصدي

مث ذكر مقصدا آخر لذلك؛ وهو مراعاة أوقات الصالة واحلفاظ عليها، إذ قد يـؤدي             
وضى واالضطراب، يتضح ذلك من     تعدد اجلماعات يف املسجد الواحد للصالة الواحدة، إىل الف        

  :قوله
 أنه لو وسع يف مثل هذا األمر ألدى إىل أن ال تراعى أوقات الـصلوات        ،ووجه آخر «

وألخر من شاء وصلى بعد ذلك يف مجاعة وقصر الناس على إمام واحد داع إىل مراعاة صالته                 
  .2». واملبادرة إىل إدراك الصالة معه

 مقصد االنضباط واحلفاظ على أوقات الـصالة يف         فيفهم من قوله أنه أشار بالتبع إىل      
  .حكم عدم جواز إقامة أكثر من صالة مجاعة اإلمام الراتب يف املسجد

اعتبار الباجي ملقاصد الرفق والتخفيف والتيسري ورفع املشقة واحلرج يف :  الثايناملبحث
  أحكام الصالة

تبـاره ملقاصـد الرفـق     االجتهاد املقاصدي للباجي من خالل اع   املبحثنربز يف هذا    
والتخفيف والتيسري ورفع املشقة واحلرج، يف تعليله وتقريره لألحكام، ويف تأويالتـه لـبعض              
األقوال واآلراء، ويف استدالالته وترجيحاته وبعض أقيسته، أثناء شرحه ملا جاء يف املوطأ مـن               

يف اعتبـار   : ول؛ األ مطالـب ونتناول ذلك يف ثالثة     . أحاديث تتعلق مبسائل الصالة وأحكامها    
يف اعتبار الباجي ملقـصد     : والثاين. الباجي ملقصد الرفق يف أفضلية عدم التنفل بعد أذان املغرب         

يف اعتبار الباجي ملقصد رفع احلرج      : والثالث. التخفيف والتيسري ورفع املشقة يف أحكام الصالة      
  . من إباحة الصالة يف ثوب واحد

                                                
  .2/16، املصدر السابق 1
  .2/17املصدر نفسه،  2
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  الرفق يف أفضلية عدم التنفل بعد أذان املغرباعتبار الباجي ملقصد :  األولاملطلب
يف تقريره ألفضلية عدم التنفـل   بالناس  اعتبار الباجي ملقصد الرفق املطلبنبين يف هذا    

 لقول اإلمام مالك الـذي ورد يف        هوذلك من خالل شرح   بعد أذان املغرب والتعجيل بالصالة،      
لـشرح   تعرض فيه  والذيحيل الوقت؟   املوطأ يف باب عن النداء يوم اجلمعة هل يكون قبل أن            

واليت جاء  .  يف مسألة اجلماعة تصلى بإقامة غري املؤذن، النشغال املؤذن بالتنفل بعد األذان            هقول
  :فيها

ا  لَ : فَقَالَ ؟ فَأَرادوا أَنْ يصلُّوا بِإِقَامة غَيرِه     . ثُم تنفَّلَ  ،و سئلَ مالك عن مؤذِّن أَذَّنَ لقَومٍ      «
كبِذَل أْسب،هتاٌء، إِقَاموس رِهةُ غَيإِقَام1» . و  

من إظهار مقصد الرفق بالنـاس       -عند تعرضه هلذه املسألة يف شرحه     -استفاد الباجي   
من تعجيل صالة املغرب بعد األذان؛ إذ هو وقت إفطار الصائم، وهو وقت عـودة املنـشغلني      

فبعد أن ذكر استحباب التنفل .  أن يطال عليهم رفقا مسائر يومهم إىل بيوم عادة، فال ينبغي   
  : بعد األذان إال يف املغرب، عقّب بالقول

 وعندي أنه :قال القاضي. يستحب التنفل بعد األذان إال يف املغرب    : وقال ابن حبيب  «
ن  واألصل يف ذلك أن صالة املغرب مأمور بتقدميها بأثر األذا،جيب أن يزاد وبإثر األذان للجمعة   

لالختالف باختصاصها بذلك الوقت وملا يف تعجيلها من الرفق بالناس لفطر الصائم وانصراف             
 فمن آثر التنفل تنفل بعـدها       ،املتصرف مجيع اره إىل بيته فكان تعجيلها أوىل من التنفل قبلها          

  .2». واهللا أعلم،وأما اجلمعة فإن األذان تتعقبه اخلطبة وهي متنع التنفل
ي قد علّل أفضلية االمتناع من التنفل عقب أذان املغرب، والتعجيـل            نالحظ أن الباج  

بالصالة، مبقصد الرفق بالناس؛ الصائم منهم واملنصرف إىل بيته على عادة الناس يف هذا الوقت،             
  .كما نالحظ أنه صرح ذا املقصد مستندا إىل النظر كما يظهر من شرحه

                                                
  .2/18املصدر السابق، : انظر 1
  .2/18،  نفسهاملصدر 2
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  يف والتيسري ورفع املشقة يف أحكام الصالةاعتبار الباجي ملقصد التخف:  الثايناملطلب
 من خالل اعتباره ملقـصد التخفيـف   املطلبنربز االجتهاد املقاصدي للباجي يف هذا  

 اليت وقفنا عندها أثنـاء تتبعنـا        والتيسري ورفع املشقة يف بعض املسائل املتعلقة بأحكام الصالة،        
يف اعتبـار   : ؛ األول فـروع  تسعة   وقد مجعنا ذلك يف   . لشرحه كتاب الصالة يف كتابه املنتقى     

يف اعتبار الباجي ملقـصد     : والثاين. الباجي ملقصد التخفيف ورفع املشقة يف الصالة عند الشدة        
اعتبار الباجي ملقصد التخفيف يف القراءة يف صـالة          يف: والثالث. التخفيف يف األذان للمسافر     

يف : واخلـامس . يص رمضان بالقياميف اعتبار الباجي ملقصد التخفيف من ختص    : والرابع. العشاء
يف اعتبار الباجي ملقصد    : والسادس. اعتبار الباجي ملقصد التيسري يف صفة رفع اليدين يف الصالة         

يف اعتبار الباجي ملقصد رفع املشقة يف ختفيف        : والسابع. رفع املشقة يف قراءة املسافر يف الصالة      
: والتاسع. رفع املشقة يف اجلمع بني الصالتني     يف اعتبار الباجي ملقصد     : والثامن. صالة اجلماعة 

  .يف اعتبار الباجي ملقصد رفع املشقة يف مسافة قصر الصالة
  اعتبار الباجي ملقصد التخفيف ورفع املشقة يف الصالة عند الشدة:  األوىلالفرع

  اعتبار الباجي ملقصد التخفيف ورفع املشقة يف جواز الصالة فرادى          الفرع انبين يف هذ  
 عند برد أو مطر أو ريح وحنو ذلك، وذلك من خالل شرحه للحديث املرفوع الذي                لرحاليف ا 

  :رواه اإلمام مالك يف باب النداء يف السفر وعلى غري وضوء، جاء فيه
 :الَ فَقَ ، أَنَّ عبد اللَّه بن عمر أَذَّنَ بِالصلَاة في لَيلَة ذَات برد ورِيحٍ            ؛ عن نافعٍ  ،مالك-«

 إِذَا  ؛ إِنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم كَانَ يـأْمر الْمـؤذِّنَ            : ثُم قَالَ  .1أَلَا صلُّوا في الرحالِ   
  2». أَلَا صلُّوا في الرحالِ: يقُولُ، ذَات مطَرٍ،كَانت لَيلَةٌ بارِدةٌ

                                                
املـصدر  : انظر.مجع رحل، وهو املنزل واملسكن، وقد يسمى ما يستصحبه االنسان يف سفره من األثاث رحال              : الرحال 1

 .1018صرحل، الفريوزآبادي، القاموس احمليط، مادة : وانظر. 2/21السابق، هامش 
وأخرجـه  .  يف املنتقـى 153رواه مالك يف املوطأ، كتاب الصالة، باب النداء يف السفر وعلى غري وضوء، احلديث رقم        2

وأخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب صـالة    . البخاري، يف كتاب األذان، باب الرخصة يف املطر والعلة، أن يصلي يف رحله            
والنسائي يف سننه، كتاب األذان، باب األذان يف التخلف عن شهود           . ل يف املطر  املسافرين وقصرها، باب الصالة يف الرحا     

. اجلماعة يف الليلة املطرية، وأبو داود يف سننه، كتاب الصالة، باب التخلف عن اجلماعة يف الليلة الباردة أو الليلة املطـرية                    
وأمحد يف مسنده، كتاب باقي مـسند  . لليلة املطريةوابن ماجه يف سننه، كتاب إقامة الصالة والسنة فيها، باب اجلماعة يف ا      
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ال مقاصديا؛ إذ ذكر أنه أراد بذلك التخفيف على         فقد أول الباجي عمل ابن عمر تأوي      
  :الناس ورفع املشقة عنهم، فقال

 فأذن هلم أن يصلوا يف رحاهلم بصالته        ، دليل على السفر   ،الحأال صلوا يف الر   : قوله«
 وحيتمـل أن  ،إذا كان إماما ولذلك احتاج أن يبيح هلم الصالة يف الرحال لشدة الربد والـريح            

 فأراد التخفيف   ،لوا يف رحاهلم أفذاذا أو يؤم كل طائفة منهم رجل منهم          يكون أذن هلم أن يص    
   1».الحعنهم باألذان بالصالة يف الر

فنالحظ أن الباجي قد صرح مبقصد التخفيف يف تعليله إلذن ابن عمـر بالـصالة يف          
  .الرحال ولو أفذاذا، مستندا يف ذلك إىل النظر

ابن عمر فيما ذهب إليه من ترخيص الصالة مث تطرق الباجي يف شرحه، إىل بيان قياس  
 يف حال املطر؛ إذ قيس الـريح        صلى اهللا عليه وسلم   يف الرحال حال الريح، مبا رخص به النيب         

والشاهد هنا أن الباجي ذكر أن مناط احلكم يف القياس هو املقصد؛ فلما كان مقـصد                . باملطر
 املطر، كان حكم حال املطر متعديا       رفع املشقة متحققا يف حال الريح كما هو متحقق يف حال          

إىل حكم حال الريح، فاالجتهاد هنا اجتهاد مقاصدي بتحقيق املناط، أشار البـاجي إليـه يف                
  : قوله

 يأمر مؤذنه يف الليلـة  صلى اهللا عليه وسلم   واستدل ابن عمر على ذلك مبا كان النيب         «
 ،فقاس ابن عمر حال الريح حبال املطر       ، إماما هلم  صلى اهللا عليه وسلم    والنيب   ،الباردة ذات املطر  

  .2»...والعلة اجلامعة بينهما املشقة الالحقة
فنالحظ أن الباجي قد ذكر أن املشقة هي العلة اجلامعة يف قياس ابن عمر لتـرخيص                
الصالة يف الرحال، ويف ذلك إشارة إىل استناده إىل مقصد رفع املشقة فيما أول به قياس ابـن                  

إال أننا ال نلحظ أن ابن عمر قد علّل ما قرره من حكم، فضال علـى أن                 . رضي اهللا عنه  عمر  

                                                                                                                                              
ورواه الدارمي يف سننه، كتاب الصالة، باب الرخصة يف تـرك           . املكثرين من الصحابة، باب باقي مسند عبد اهللا بن عمر         

  .اجلماعة إذا كان مطر يف السفر
 .2/21الباجي، املنتقى،  1
  .2/21،  نفسهاملصدر 2
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يشري إىل مقصد رفع املشقة، بل كان ذلك من اجتهاد الباجي الذي اعتمد فيه على النظر كما                 
  .يظهر من شرحه للحديث

  اعتبار الباجي ملقصد التخفيف يف األذان للمسافر:  الثاينالفرع
لباجي ملقصد التخفيف من حكم عدم لزوم األذان للمسافر،  اعتبار ا  الفرع انبين يف هذ  

وذلك من خالل شرحه لألثر املقطوع الذي رواه اإلمام مالك يف باب مـا جـاء يف النـداء                   
  :للصالة، جاء فيه

ؤذِّنَ  فَإِنْ شئْت أَنْ ت، إِذَا كُنت في سفَرٍ: أَنَّ أَباه قَالَ لَه    ؛ عن هشامِ بنِ عروةَ    ،مالك-«
لْتفَع يمقتذِّنْ،وؤلَا تو مفَأَق ئْتإِنْ ش1». و  

فذكر الباجي أن عدم لزوم األذان على املسافر، إمنا هو ملقصد التخفيف عنه؛ إذ السفر     
غالبا ما يقترن باملشقة، اليت غالبا ما تراعى يف أحكام الشريعة، فرأى الباجى أنه ملا كان السفر                 

ء، كانت أحكامه حمل ختفيف وتيسري؛ فكان مقصد التخفيف علّة لعدم لـزوم             حمل مشقة وعنا  
  : قال الباجي. األذان على املسافر

وهذا يدل على حنو ما ذكرناه عن أصحابنا أن األذان ال يلزم املـسافر ألن الـسفر                 «
 وأما ما شرع من أذان املـسافر يف الـصبح أو غريهـا             ،موضع ختفيف ولعدم املسجد واإلمام    

  . 2». فال يلزم لزومه يف مساجد اجلماعات وموضع اإلمام،هار شعار اإلسالمإلظ
فنالحظ أن الباجي قد أشار إىل مقصد التخفيف يف تعليله لعدم لزوم األذان للمسافر،              

  .مستندا يف ذلك إىل النظر
وحىت ما ذكره الباجي من تشريع أذان الصبح للمسافر، فقد محله على حتقيق مقـصد        

فمدار اجتهاد الباجي يف لزوم األذان أو عدمه كان يف كل احلاالت مدارا       . اإلسالمإظهار شعار   
  .مقاصديا، مما يربز اجتهاده املقاصدي يف املسألة

                                                
  . يف املنتقى155تاب الصالة، باب ما جاء يف النداء للصالة، احلديث رقم انفرد به مالك يف املوطأ، ك 1
 .2/22الباجي، املنتقى،  2
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  اعتبار الباجي ملقصد التخفيف يف القراءة يف صالة العشاء:  الثالثالفرع
ر يف صـالة     اعتبار الباجي ملقصد التخفيف من قراءة قصار الـسو         الفرع انبين يف هذ  

باب القـراءة يف     العشاء، وذلك من خالل شرحه للحديث املرفوع الذي رواه اإلمام مالك يف           
  :، جاء فيهاملغرب والعشاء

 عن الْبراِء بنِ عازِبٍ أَنه ، عن عدي بنِ ثَابِت الْأَنصارِي، عن يحيى بنِ سعيد    ،مالك-«
  1».سولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم الْعشاَء فَقَرأَ فيها بِالتنيِ والزيتون صلَّيت مع ر:قَالَ

 بسورة الـتني    صلى اهللا عليه وسلم   قراءة النيب    -يف شرحه هلذا احلديث   -أول الباجي   
الة بالناس، والزيتون يف صالة العشاء مبقصد التخفيف، كما رأى أن يؤخذ ذا املقصد عند الص    

  :مراعاة حلاهلم، قال الباجي
 ، فقرأ فيها بالتني والزيتون، العشاءصلى اهللا عليه وسلم  أنه صلى مع رسول اهللا       :قوله«

صلى اهللا   وقراءة النيب    ،إخبار عن مشاهدته للصالة وبيان لسماعه ملا أراد أن خيرب به من احلكم            
 حيتمل أن يكون فعل ذلك ألنـه        ، العتمة  وهي صالة  ، ذه السورة يف صالة العشاء     عليه وسلم 

 مع سالمة احلال ألن ما      ، على أا من السور اليت يقرأ ا اإلمام يف هذه الصالة           ،قصد التخفيف 
 ، اجلماعـة  عـن  بل منها ما يكون ختفيفا       ،خيتص بالصلوات من السور ليست على قدر واحد       

 ولإلمام أن يقـصد مـن       ،زم فيها ومنها ما يكون إمتاما مع األخذ باحلظ من التخفيف الذي يل          
 فإن مل يكن ما مينع اإلمتام واإلكمال وعرف أحـوال           ،السور ما يليق باجلماعة يف تلك الصالة      

  .2»  واهللا أعلم، والتخفيف جائز، فاإلمتام أفضل،من معه

                                                
وأخرجه البخاري،  .  يف املنتقى  171رواه مالك يف املوطأ، كتاب الصالة، باب القراءة يف املغرب والعشاء، احلديث رقم               1

والترمذي يف .  باب القراءة يف العشاء، صحيحه، كتاب الصالة  وأخرجه مسلم يف  . يف كتاب األذان، باب القراءة يف العشاء      
والنسائي يف سننه، كتاب االفتتاح، باب القراءة فيها بالتني         . سننه، كتاب الصالة، باب ما جاء يف القراءة يف صالة العشاء          

سننه، كتاب إقامة الـصالة  وابن ماجه يف . والزيتون، وأبو داود يف سننه، كتاب الصالة، باب قصر قراءة الصالة يف السفر     
  . والسنة فيها، باب القراءة يف صالة العشاء وأمحد يف مسنده، كتاب أول مسند الكوفيني، باب حديث الرباء بن عازب

  .2/41الباجي، املنتقى،  2



  305  لباجي يف جمال العباداتيقات الفقهية لالجتهاد املقاصدي عند االتطب: لالباب األو
  
 

 

صـلى اهللا عليـه   فنالحظ أن الباجي قد صرح مبقصد التخفيف يف تعليله لقراءة النيب            
ور، كما أن ذكره هلذا املقصد على وجه االحتمال دليـل علـى اجتـهاده                بقصار الس  وسلم

  . املقاصدي الذي قد استند فيه إىل النظر كما يظهر ذلك من شرحه
  اعتبار الباجي ملقصد التخفيف من ختصيص رمضان بالقيام: الفرع الرابع
 يف   اعتبار الباجي ملقصد التخفيف من احلض على صـالة الليـل           هذا الفرع نبين يف   

رمضان دون سائر العام، وذلك من خالل شرحه للحديث املرفوع الذي رواه اإلمام مالك يف               
  : يف الوتر، جاء فيهصلى اهللا عليه وسلمباب صالة النيب 

 عن أَبِي سلَمةَ بنِ عبد الرحمنِ بنِ عوف         ، عن سعيد بنِ أَبِي سعيد الْمقْبرِي      ،مالك-«
أَن      ـهلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسلَاةُ رص تكَان فكَي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن جوةَ زشائأَلَ عس ه

ا فـي    ما كَانَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يزِيد في رمضانَ ولَ            : فَقَالَت ؟وسلَّم في رمضانَ  
 فَلَا تسأَلْ عن حسنِهِن وطُولهِن ثُم يصلِّي أَربعا فَلَا          ، يصلِّي أَربعا  ،غَيرِه علَى إِحدى عشرةَ ركْعةً    

   هِنطُولو نِهِنسح نأَلْ عسلِّي ثَلَاثًا   ،تصي ةُ  ، ثُمشائع فَقَالَت : ولَ اللَّ   : فَقُلْتسا رلَ أَنْ     يقَب امنأَت ه
روتقَلْبِي: فَقَالَ؟ت امنلَا يو انامنت ينيةُ إِنَّ عشائا ع1».  ي  

ذكر الباجي يف شرحه للحديث جواب السيدة عائشة رضي اهللا عنـها عـن عـدد                
ر  يصلي ا ليله، فذكرت أا إحدى عـش        صلى اهللا عليه وسلم   الركعات اليت كان رسول اهللا      

، ما كان خيص ذلك برمـضان، بـل         صلى اهللا عليه وسلم   ركعة، مث نبهت إىل أن رسول اهللا        
اقتـصر يف سـؤاله    -ملا وجده من احلض على رمضان-ويصليها أيضا يف غريه، إال أن السائل      

فاستفاد الباجي من سؤال أيب سلمة وجواب السيدة عائشة عن فعـل            . على الصالة يف رمضان   
، ليستنتج مقصد التخفيف من احلض على الصالة يف رمـضان دون            ه وسلم صلى اهللا علي  النيب  

  : ذلك مما جاء يف شرح الباجي هلذا احلديث، حيث قالنيسائر العام؛ يتب

                                                
ي، يف وأخرجـه البخـار  .  يف املنتقى258رواه مالك يف املوطأ، كتاب الصالة، باب صالة النيب يف الوتر، احلديث رقم        1

مسلم يف صحيحه، كتاب صالة املسافرين وقصرها، باب صـالة      و .كتاب اجلمعة، باب قيام النيب بالليل يف رمضان وغريه        
والترمذي يف سننه، كتاب الصالة، باب ما       . الليل وعدد ركعات النيب يف الليل وأن الوتر ركعة وأن الركعة صالة صحيحة            

وأبو داود يف . يف سننه، كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب كيف الوتر بثالث   جاء يف وصف صالة النيب بالليل والنسائي        
  .وأمحد يف مسنده، كتاب باقي مسند األنصار، باب حديث السيدة عائشة. سننه، كتاب الصالة، باب يف صالة الليل
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 فظـن  ، وإمنا قصر السؤال على رمضان ملا رأى من احلض على صالة رمـضان            ...«
ة أن فعله كان يف رمضان       فأخربته عائش  ، كان خيصه بصالة   صلى اهللا عليه وسلم   لذلك أن النيب    

لنا على صالة رمضان ملا علم من ضعفنا عن إقامة ذلـك  ، ويف ذلك بيان أن حضه   وغريه سواء 
  .1».فضل أوقات العام فحضنا على أ،يف مجيع العام

صلى اهللا عليـه   فنالحظ أن الباجي قد استنتج من احلديث، أن املقصد من حض النيب             
لعـدم   أمته   عندون سائر أوقات العام، هو التخفيف        -أي القيام - على صالة رمضان     وسلم

 عن صلى اهللا عليه وسلمااللتزام بالقيام سائر العام، وذا املقصد ميز قدرة قيام النيب     قدرا على   
  .قدرة غريه عليه، مستندا إىل احلديث يف استنباط مقصد التخفيف

  يدين يف الصالةاعتبار الباجي ملقصد التيسري يف صفة رفع ال: الفرع اخلامس
 اعتبار الباجي ملقصد التيسري يف مسألة حتديد صفة رفع اليدين حذو            هذا الفرع نبين يف   
بـاب  ، وذلك من خالل شرحه للحديث املرفوع الذي رواه اإلمام مالك يف    املنكبني يف الصالة  

  :، جاء فيهما جاء يف افتتاح الصالة
 أَنَّ رسـولَ    ؛ عن عبد اللَّه بنِ عمر     ،نِ عبد اللَّه   عن سالمِ ب   ، عن ابنِ شهابٍ   ،مالك-«

 وإِذَا رفَع رأْسـه مـن   ، رفَع يديه حذْو منكبيه   ،اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم كَانَ إِذَا افْتتح الصلَاةَ        
 وكَانَ لَا يفْعلُ    . ربنا ولَك الْحمد   ، سمع اللَّه لمن حمده    :لَ وقَا ، رفَعهما كَذَلك أَيضا   ،الركُوعِ

ودجي السف ك2».ذَل  
تعرض الباجي يف شرحه هلذا احلديث إىل مسألة خالفية تتعلق بالكيفية اليت يرفع ـا               

    ما ترفعان قائمتني، املصلي يديه عند افتتاح الصالة أو عند الرفع من الركوع؛ فمنهم من رأى أ

                                                
  .2/163الباجي، املنتقى،  1
وأخرجه البخـاري،  .  يف املنتقى159 الصالة، احلديث رقم رواه مالك يف املوطأ، كتاب الصالة، باب ما جاء يف افتتاح         2

 باب استحباب ،وأخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب الصالة. يف كتاب األذان، باب رفع اليدين إذا كرب وإذا ركع وإذا رفع         
والترمذي . ودرفع اليدين حذو املنكبني مع تكبرية اإلحرام والركوع ويف الرفع من الركوع وأنه ال يفعله إذا رفع من السج                  

والنسائي يف سننه، كتاب االفتتاح، باب رفع اليـدين         . يف سننه، كتاب الصالة، باب ما جاء يف رفع اليدين عند الركوع           
وأمحد يف مسنده، كتاب مسند املكثرين من  . حذو املنكبني، وأبو داود يف سننه، كتاب الصالة، باب رفع اليدين يف الصالة            

 .ورواه الدارمي يف سننه، كتاب الصالة، باب القول بعد رفع الرأس من الركوع.  بن عمرالصحابة، باب مسند عبد اهللا
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كفيهما حذو املنكبني، وأصابعهما حذو األذنني، ومنهم من رأى أما ترفعـان منـصوبتني،              
. وقد ذكر الباجي ترجيحـه للـرأي األول       . ظهورمها باجتاه السماء، وبطوما باجتاه األرض     

ألوىل دون  والذي يعنينا هنا يف ترجيحه، هو استناده إىل مقصد التيسري يف األخـذ بالكيفيـة ا               
وهـذا مـا يـربز اجتـهاده     . الثانية؛ إذ األوىل أيسر يف الرفع، بينما يف الثانية صعوبة وتكلف  

  :املقاصدي يف األحكام الفقهية، قال الباجي
 فالذي عليه شيوخنا العراقيون أن تكون يداه قائمتني حتاذي          ، وأما صفة الرفع   :مسألة«

أما تكونان منصوبتني ظهورمها إىل الـسماء        وروي عن سحنون     .كفاه منكبيه وأصابعه أذنيه   
 ألنا نتمكن بذلك من اجلمع    ؛ واألول عندي أوىل   : قال القاضي أبو الوليد    .وبطوما إىل األرض  

  . 2». وألنه أبعد يف التكلف وأيسر يف الرفع1بني احلديثني
 فنالحظ أن الباجي قد رجح الرأي األول ترجيحا مقاصديا؛ إذ استدل مبقصد التيسري            
يف أخذه بالرأي األول يف حتديد كيفية رفع اليدين يف الصالة، مـستندا يف ذلـك إىل النظـر،       

  .ومستأنسا بالسنة كما يظهر من شرحه للمسألة
  اعتبار الباجي ملقصد رفع املشقة يف قراءة املسافر يف الصالة : الفرع السادس

لية ختفيـف القـراءة يف       اعتبار الباجي ملقصد رفع املشقة من أفض       هذا الفرع نبين يف   
الصالة عند السفر، وذلك من خالل شرحه لألثر املوقوف الذي رواه اإلمام مالـك يف بـاب                 

  :القراءة يف الصبح، جاء فيه
 عن نافعٍ أَنَّ عبد اللَّه بن عمر كَانَ يقْرأُ في الصبحِ في السفَرِ بِالْعشرِ السورِ                ،مالك-«

  4». في كُلِّ ركْعة بِأُم الْقُرآن وسورة3 من الْمفَصلِالْأُولِ

                                                
يقصد حديث بن عمر سابق الذكر، وحديث بن احلويرث الذي جاء فيه أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم كان إذا كـرب    1

  .2/29الباجي، املنتقى، : انظر. رفع يديه حىت حياذي ما أذنيه
 .2/29 املصدر نفسه، 2
  .السور، ابتداء من سورة احلجرات إىل سورة الناس: املفصل 3
  . يف املنتقى181انفرد به مالك يف املوطأ، كتاب الصالة، باب القراءة يف الصبح، اخلرب رقم  4
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ذكر الباجي يف شرحه هلذا األثر، قول اإلمام مالك يف مسألة القراءة بسور املفصل يف               
صالة الصبح يف السفر، مث استخلص أولوية التخفيف يف القراءة يف الصالة، معلال ذلك مبقصد               

  :يرفع املشقة، قال الباج
معىن ذلك أن عبد اهللا بن عمر كان يقرأ يف صالة الصبح يف سفره بالـسور الـيت                  «

 وإال فالغالب من حال األسـفار       ، وذلك لتمهله وتأنيه وقلة عجلته     ،ذكرها ال يكاد خيرج منها    
 واألكرياء  ،2 وسبح اسم ربك األعلى    ،1 يقرأ فيها بالسماء ذات الربوج     : وقد قال مالك   .العجلة

 وحيذف فيه بعض أركاا ملا فيـه مـن املـشقة    ، وألن السفر تقصر فيه الصالةيعجلون الناس 
 فبأن خيفف القراءة فيها أوىل وأحرى إال أن يكون الرجـل يف             ،واحلاجة إىل استصحاب الرفقة   

  .3» واهللا أعلم، فال بأس أن يطيل ما أراد،خاصة نفسه
ر يف الصالة ملقصد رفـع      فنالحظ أن الباجي قد قرر أفضلية التخفيف يف قراءة املساف         

املشقة، والذي يشمل أيضا ما ذكره من حاجة املسافر إىل استصحاب الرفقة، إذ قد تتـسبب                
اإلطالة يف الصالة إىل فقده للرفقة، ويف ذلك أيضا مشقة على املسافر، فلمقصد رفـع املـشقة           

 النظر فيما ذهـب     واملالحظ أن الباجي قد استند إىل     . عنه، كان األوىل ختفيفه يف قراءة الصالة      
  .إليه من اجتهاد مقاصدي

  اعتبار الباجي ملقصد رفع املشقة يف ختفيف صالة اجلماعة: الفرع السابع
 ز اإلمام يف صالته    من وجوب جتو   رفع املشقة  اعتبار الباجي ملقصد     هذا الفرع نبين يف   

مام مالك يف   ، وذلك من خالل شرحه للحديث املرفوع الذي رواه اإل         بالناس والتخفيف عليهم  
  :، جاء فيهالعمل يف صالة اجلماعةباب 

                                                
  .1:سورة الربوج، اآلية 1
 .1:سورة األعلى، اآلية 2
 .2/50الباجي، املنتقى،  3
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 عن أَبِي هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيـه           ، عن الْأَعرجِ  ، عن أَبِي الزناد   ،مالك-«
 وإِذَا صلَّى   ،يف والسقيم والْكَبِري   فَإِنَّ فيهِم الضع   ، إِذَا صلَّى أَحدكُم بِالناسِ فَلْيخفِّف     :وسلَّم قَالَ 

  1».أَحدكُم لنفِْسه فَلْيطَولْ ما شاَء
لقد قال الباجي يف شرحه هلذا احلديث، بوجوب جتوز اإلمام يف صالته بالناس؛ بـأن               

، وإال لكـان قـد   »فيجب«خيفف القراءة والركوع والسجود، ذلك ما يظهر من ذكره للفظ  
. 2فظ ينبغي، أو األوىل، أو األحرى، أو األفضل، أو حنو ذلك مما ال يظهر الوجـوب               استعمل ل 

كما استفاد الباجي من ألفاظ احلديث ليربز املقصد من احلكم؛ وأنه التخفيف ودفع املشقة عن               
الناس، ودفع الضرر الذي قد يلحق باملعذورين منهم، إذ قد يتسبب التطويل يف الصالة مجاعـة       

يف إحداث ضرر ما به، وهذا خمالف ملقاصـد الـشريعة             عليه يف ترك اجلماعة، أو     ملن ال يقدر  
هذا ما يفهم من شرح الباجي هلذا احلـديث يف  . اإلسالمية، من دفع املشقة والضرر على الناس    

  :قوله

                                                
وأخرجه البخاري، يف .  يف املنتقى296الة، باب العمل يف صالة اجلماعة، احلديث رقم         رواه مالك يف املوطأ، كتاب الص      1

مسلم يف صحيحه، كتاب الصالة، باب أمر األئمة بتخفيف الصالة           و .كتاب األذان، باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء        
والنسائي يف سننه، كتاب اإلمامة،     . خففوالترمذي يف سننه، كتاب الصالة، باب ما جاء إذا أم أحدكم الناس فلي            . يف متام 

وأمحد يف مسنده، كتـاب     . وأبو داود يف سننه، كتاب الصالة، باب يف ختفيف الصالة         . باب ما على اإلمام من التخفيف     
  . باقي مسند املكثرين، باب مسند أيب هريرة

وذلك   وقد استحبه مالك ومجاعة،صبحويف ذلك استحباب طول القراءة يف ال  ...«: لقد ذكر ذلك أيضا الزرقاين يف قوله       2
 فإن فـيهم  ، الناس فليخفف من أم:التخفيف لقوله صلى اهللا عليه وسلم   وأما اليوم فواجب   ،يف الشتاء أكثر منه يف الصيف     

 ، اقرأ باسم ربك   ، أفتان أنت يا معاذ    : وقال ملعاذ  . ومن صلى لنفسه فليطول ما شاء      ،الضعيف والسقيم والكبري وذا احلاجة    
 وإذا أمـر بـالتخفيف يف       . ال تبغضوا اهللا إىل عباده     :وقال عمر لبعض من طول من األئمة      . شمس وضحاها وحنو ذلك   وال

بينمـا  . فإذا خشي الزرقاين على الناس مشقة التطويل يف زمانه، فما ظنك باليوم           : وأقول. ».الزمن األول فما ظنك باليوم    
 التخفيـف   ال أعلم بني أهل العلم خالفا يف استحباب    :قال أبو عمر   : "ذكر ابن عبد الرب حكم استحباب التخفيف، فقال       

  التخفيف فيمـا   ستحبابا والفريضة والنافلة مث مجيعهم سواء يف ،تيان بأقل ما جيزئإل قوما على ما شرطنا من ا    لكل من أم
م يف صالته لبكاء الـصيب،  لكنه بعد ذلك وعند تعرضه حلديث جتوز النيب صلى اهللا عليه وسل        ... ". إذا صليت مجاعة بإمام   

والتجوز يف الصالة ملثـل مـا يف هـذا      التخفيف فإذا جاز  : "قال بوجوب التخفيف للكبري والضعيف وذي احلاجة فقال       
". الثابـت واحلمـد هللا    ص فكيف وقد ورد فيه الن،من أجل الضعيف والكبري وذي احلاجة    فكذلك جيوز وجيب   ،احلديث
  .1/248 الزرقاين، شرح الزرقاين،: انظر
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 يريد التخفيف مـن     ، إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف     :صلى اهللا عليه وسلم   قوله  «
 فـإن فـيهم     : وقولـه  )فصل(...،وغري ذلك من األقوال واألفعال    القراءة والركوع والسجود    

 وال جيوز له اخلالف     ، يريد أن الضعيف ال يستطيع التطويل فيضر به        ،الضعيف والسقيم والكبري  
 فيجب على اإلمام أن يصلي صـالة     ، وكذلك الكبري والسقيم   ،على اإلمام فينقطع عن اجلماعة    

 وإذا صلى أحدكم :صلى اهللا عليه وسلم     وقوله )صلف( .تجوز فيها حبيث ال يشق على أحدهم      ي
  1». بغريه فإن تطويله ذلك ال يضر، فليطول ما شاء، يريد أن يصلي وحده،لنفسه

فنالحظ أن الباجي قد علّل ختفيف اإلمام يف صالة اجلماعة بتجنيب الناس ما يـشق               
ما نالحظ أنـه جعـل      ك. عليهم، وفيه إشارة إىل اعتباره ملقصد رفع املشقة يف تقريره للحكم          

مقصد رفع املشقة مناطا لتعين التخفيف أو التطويل يف الصالة؛ فالذي يصلي منفردا ال يـشق                
على غريه فله أن يطول ما شاء، بينما قد يشق على غريه من يصلي بالناس، لذلك وجب عليه                  

 الـسنة   وواضح من لفظ احلديث أن الباجي قد استند إىل أصل         . التجوز والتخفيف يف صالته   
  . فيما ذهب إليه من اجتهاد مقاصدي

  اعتبار الباجي ملقصد رفع املشقة يف اجلمع بني الصالتني: الفرع الثامن
 اعتبار الباجي ملقصد رفع املشقة من حكم جـواز اجلمـع بـني              هذا الفرع نبين يف   

ـ             ك مـن   الصالتني اللتني بينهما اشتراك يف الوقت؛ كالظهر والعصر، أو املغرب والعشاء، وذل
خالل شرحه للحديث املرفوع الذي رواه اإلمام مالك يف باب اجلمع بني الصالتني يف احلـضر         

   :، جاء فيهوالسفر
 عن أَبِي هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه         ، عن الْأَعرجِ  ، عن داود بنِ الْحصينِ    ،مالك-«

عمجكَانَ ي لَّمسو هلَيعوكبإِلَى ت فَرِهي سرِ فصالْعرِ والظُّه ني2». ب  
 بني صـالتني يف سـفره، بـالرفق         صلى اهللا عليه وسلم   علّل الباجي مجع رسول اهللا      

باملصلي، مث عمم حكم اجلواز إىل كل ما حيتمل الشدة واملشقة، من سفر، أو مرض، أو مطر،                 
  : قال الباجي. أو خوف

                                                
  .10، 19/9ابن عبد الرب، التمهيد، : وانظر .2/202الباجي، املنتقى،  1
  . يف املنتقى322انفرد به مالك يف املوطأ، كتاب الصالة، باب اجلمع بني الصالتني يف احلضر والسفر، احلديث رقم  2
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 يعين أنه عليه السالم كـان       ،الظهر والعصر يف سفره إىل تبوك      كان جيمع بني     :قوله«
 : والثـاين  ، الـسفر  : أحدها ، وذلك على حد أربعة أوجه     ،يفعل ذلك على وجه الرفق باملصلي     

 واجلمع إمنا يكون بني صالتني بينهما اشـتراك  ، اخلوف :والليل والرابع ،   املطر : والثالث ،املرض
  .1» .رب والعشاء ومها الظهر والعصر واملغ،يف الوقت

 بني الصالتني بالرفق باملصلي،     صلى اهللا عليه وسلم   ومع أن الباجي قد علّل مجع النيب        
إال أنه ميكننا أن نفهم منه اعتباره ملقصد رفع املشقة فيما قرره من حكم اجلواز يف غري الـسفر                   

ها يف الـسفر واملـرض      أيضا، باعتبار أن الرفق باملصلي يعين رفع املشقة عنه، اليت غالبا ما جيد            
وذلك ما يؤكده استدالل الباجي بإشارته إىل مقصد رفـع املـشقة يف         . واملطر والليل واخلوف  

مسألة التقدمي والتأخري يف اجلمع بني الظهر والعصر يف السفر؛ إذ يكون التقدمي عند االرحتـال                
بالرفق ورفع املشقة   وقت الزوال أو بعده، والتأخري عند االرحتال قبل الزوال، وكل ذلك منوط             

. إىل مركبـه  وعلى املصلي، ملا جيده الراكب يف السفر من عناء ومشقة يف النزول والصعود من             
  :قال الباجي
 : أحدمها، فإن اجلمع يف السفر بني الظهر والعصر على وجهني،إذا ثبت ذلك : مسألة«

 ،ين أن يرحتل قبل الزوال  والثا ، فيجمع حينئذ بني الصالتني الظهر والعصر      ،أن يرحتل عند الزوال   
والدليل على ذلـك  . فيؤخر الظهر إىل آخر وقتها فيصليها مث يصلي بعدها العصر يف أول وقتها           

 ومعىن ذلك أن اجلمع بني الصالتني إمنا شرع للرفـق باملـسافر   ،2حديث معاذ بن جبل املتقدم  
 فخفف  ، على الراحلة   ومل جيز أداء الفريضة    ،ملشقة النزول والركوب عليه والتأخر عن أصحابه      

  3» ...،عليه اجلمع بينهما يف وقتهما

                                                
  .235، 2/234الباجي، املنتقى،  1
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يف غزوة تبـوك إذا زاغـت               يعين ما ذكره من قبل، من حديث معاذ بن جبل،            2

الشمس قبل أن يرحتل مجع بني الظهر والعصر، فإن رحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حـىت ينـزل إىل العـصر، ويف         
املغـرب  املغرب مثل ذلك إن غابت الشمس قبل أن يرحتل مجع بني املغرب والعشاء وإن ارحتل قبل أن تغيب الشمس أخر         

 .2/235املصدر نفسه، : انظر. حىت ينزل للعشاء مث مجع بينهما
  .2/236، نفسهاملصدر  3
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وما يؤكد أيضا اعتبار الباجي ملقصد رفع املشقة يف جواز اجلمع بني الصالتني، هـو               
استناده إىل هذا املقصد يف استدالله على أولوية جواز مجع الصالة للحاضر قبـل املـسافر، إذا        

  :قال الباجي.  الصالة يف كل وقتكان ممن يشق عليه جتديد الوضوء واملضي إىل
 فقد روى ،وأما من يشق عليه جتديد الوضوء والتحرك للصالة وقتا بعد وقت    : مسألة«

.  وأول وقت العـصر    ،ابن القاسم عن مالك أنه جيمع بني الظهر والعصر يف آخر وقت الظهر            
سافر عند النـزول  والدليل على ذلك أن املشقة اليت تلحقه مبا ذكر أشد من املشقة اليت تلحق امل       

 فبأن جيـوز ذلـك ملـشقة املـرض     ، فإذا جاز للمسافر اجلمع بينهما ملشقة السفر    ،والركوب
  .1».أوىل

فانطالقا من قول اإلمام مالك يف جتويز اجلمع للحاضر الذي يشق عليه جتديد الوضوء،         
ني للحاضر  نالحظ أن الباجي قد استعمل قياس األوىل يف تقريره حلكم جواز اجلمع بني الصالت             

كما نالحظ أنّ . املريض، مبناط جامع بني حالة احلضر وحالة السفر، وهو حلوق املشقة باملصلي    
الباجي قد صرح بعلّة املشقة يف تعليل جواز اجلمع للمسافر، مث عمم حكم اجلواز لكـل مـن                  

 املـشقة   تلحقه املشقة وإن كان يف احلضر، ويف ذلك كلّه إشارة إىل اعتبار الباجي ملقصد رفع              
  .فيما ذهب إليه من اجتهاد مقاصدي

، استند الباجي أيضا إىل مقصد رفـع املـشقة يف    2وبالطريقة نفسها، ويف موضع آخر    
  :استدالله على جواز اجلمع يف الصالة يف حال اخلوف؛ إذ قال

مل : وأما اخلوف، فهل جيمع بني الصالتني خلوف العدو؟ قال ابن القاسم يف العتبية    ...«
ووجه ذلك أن هذا عذر تلحق به املشقة، ومشقته أكثر من        . حد ولو فعله مل أر به بأسا      أمسعه أل 

مشقة السفر واملرض واملطر، فإذا كان اجلمع جيوز يف السفر واملطر واملرض، فبأن جيوز للخوف           
  3»...من العدو أوىل

                                                
  .238، 2/237، السابقاملصدر  1
ذكر الباجي ذلك يف شرحه حلديث ابن عباس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، الذي رواه مالـك يف املوطـأ، كتـاب                        2

 . يف املنتقى325السفر، احلديث رقم الصالة، باب اجلمع بني الصالتني يف احلضر و
  .2/241الباجي، املنتقى،  3
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د نص  فنالحظ أن الباجي قد استند إىل االجتهاد املقاصدي فيما ال نص فيه؛ إذ مل ير              
خاص باجلمع يف اخلوف، بل مل يرد فيه قول لإلمام مالك، كما يتبني ذلك من تـصريح ابـن                 

لكن الباجي قاس اخلوف على السفر      . القاسم، بأنه مل يسمعه ألحد، وإن مل يكن يف فعله بأس          
يف حلوق املشقة، بل جعل املشقة يف اخلوف أكثر، فجواز اجلمع بني الصالتني يف اخلوف يكون                

 وهو استخدام لقياس األوىل كما هو واضح يف شرحه، مبناط جامع هو حلـوق املـشقة                 أوىل،
  .باملصلي، ويف ذلك كله إشارة من الباجي إىل اعتباره ملقصد رفع املشقة فيما قرره من حكم

، جواز اجلمع بني املغـرب  1وإضافة إىل ذلك، فقد ذكر الباجي أيضا ويف موضع آخر         
لك مبقصد رفع املشقة أيضا، معتربا أن كل ما يـؤدي إىل التعتـيم           والعشاء يف احلضر، معلال ذ    

بالصالة وإيصاهلا إىل الظلمة احلالكة، هو مشقة للمصلي ينبغي رفعها وجتنبها، وذلـك جبمـع               
  :قال الباجي. صالة العشاء إىل صالة املغرب

ـ             : مسألة« ن وجيمع بني املغرب والعشاء يف الطني والظلمة، وإن مل يكن مطر، قال اب
واجلمع جائز إذا كان املطر والوحل، وإن مل تكن ظلمة أو كان املطر             : قال ابن حبيب  : القاسم

ووجه ذلك أن هذه كلها مشاق متنع التعتيم بالصالة، فـأبيح  . املضر، ومل يكن وحل وال ظلمة    
  .2».أداء الصالة يف وقت ميكن االنصراف منها، وقد بقي من ضوء الشفق ما خيفف املشقة

أن الباجي قد قرر حكم جواز اجلمع بني الصالتني يف الطني والظلمة، وأقـر            فنالحظ  
  .حكم اجلواز يف املطر املضر، كل ذلك ملقصد رفع املشقة عن املصلي

وعموما ومما سبق جند أن الباجي قد كان معتربا ملقـصد رفـع املـشقة يف تعميمـه       
وإن مل   - احلضر فضال عن السفر    يف-للحاالت اليت جيوز فيها للمصلي أن جيمع بني الصالتني          

يرد فيها نص جزئي، مما يربز اجتهاده املقاصدي يف املسألة، الذي نالحظ أنه اسـتند فيـه إىل                  
  . النظر وإىل قياس األوىل كما يظهر ذلك من شروحه السابقة

                                                
ذكر الباجي ذلك يف شرحه خلرب ابن عمر، الذي رواه مالك يف املوطأ، كتاب الصالة، باب اجلمع بـني الـصالتني يف                       1

 . يف املنتقى326احلضر والسفر، احلديث رقم 
  .2/245الباجي، املنتقى،  2
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  اعتبار الباجي ملقصد رفع املشقة يف مسافة قصر الصالة: الفرع التاسع
بار الباجي ملقصد رفع املشقة من حتديد قدر املسافة اليت يشرع            اعت هذا الفرع نبين يف   

وقوف الذي رواه اإلمام مالك يف بـاب     عندها تقصري الصالة، وذلك من خالل شرحه لألثر امل        
  :ما جيب فيه قصر الصالة، جاء فيه

و معتمرا قَصر الـصلَاةَ   عن نافعٍ أَنَّ عبد اللَّه بن عمر كَانَ إِذَا خرج حاجا أَ         ،مالك-«
فَةلَيي الْح1».بِذ  

قدر مسافة التقصري؛ بأا كما هو املشهور  -يف شرحه هلذا األثر   -بعد أن ذكر الباجي     
عن اإلمام مالك مثانية وأربعني ميال، حتدث عن عدم جواز التقصري يف امليل وامليلني، معلال ذلك                

 غالبا، فيفهم أن املشقة تلحق غالبا مبن قطع مسافة أطول، وهي            بعدم حلوق املشقة ذه املسافة    
املسافة اليت يشرع عندها التقصري كما ذكر اإلمام مالك، فيكون التقصري عند تلـك املـسافة                
بقصد رفع املشقة، ويكون عدم جواز التقصري يف املسافات األقل النعدام املشقة غالبا، وـذا               

هذا ما يفهم من االسـتدالل      . كمة من جواز التقصري أو عدمه     يكون مقصد رفع املشقة هو احل     
  : املقاصدي الذي أظهره الباجي يف قوله

ودليلنا على أنه ال جيوز القصر يف امليل وامليلني أن هذه مسافة ال تلحق املشقة بقطعها      «
  2».القصر كاخلروج إىل املسجد والسوق فلم يتعلق ا حكم ،غالبا

ليس على سبيل التحديد، بل إلظهار املسافة  -حسب ما أرى-لني وإمنا ذكر امليل واملي   
أما ما ذُكر يف األثر     . اليت ال تلحق ا املشقة غالبا، وإال جلاز التقصري يف ثالثة أميال فما بعدها             

فذاك ما خص بـه      -وهي اليت التبعد عن املدينة بقدر مسافة القصر       -من التقصري بذي احلليفة     
  :ل الباجيسفر العمرة واحلج، قا

 ممـا ال     خص سفره باحلج والعمرة ألمـا      ، كان إذا خرج حاجا أو معتمرا      :قوله«
  .3».خالف يف قصر الصالة فيه

                                                
  . يف املنتقى332، كتاب الصالة، باب ما جيب فيه قصر الصالة، احلديث رقم انفرد به مالك يف املوطأ 1
  .2/252الباجي، املنتقى،  2
  .2/251،  نفسهاملصدر 3
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فنالحظ مما سبق، أن الباجي قد علّل عدم جواز التقصري فيما يقل عن مسافة القـصر                
 مبن يقطع مـسافة     بعدم حلوق املشقة مبن قطع هذه املسافة، فيفهم منه أنه غالبا ما تلحق املشقة             

القصر، ولذلك يتعني له التقصري يف الصالة، ويف ذلك إشارة إىل اعتباره ملقصد رفع املـشقة يف           
  .تعليل احلكم، مستندا يف ذلك إىل النظر كما يظهر من شرحه

  اعتبار الباجي ملقصد رفع احلرج من إباحة الصالة يف ثوب واحد:  الثالثاملطلب
ر الباجي ملقصد رفع احلرج من إباحة الصالة يف ثوب واحد،            اعتبا املطلبنبين يف هذا    

وذلك من خالل احلديث املرفوع الذي رواه اإلمام مالك يف باب الرخصة يف الصالة يف الثوب                
   :الواحد، جاء فيه

ـ        ، عن سعيد بنِ الْمسيبِ    ، عن ابنِ شهابٍ   ،مالك-« لًا سـائةَ أَنَّ سريرأَبِي ه نأَلَ  ع
         ـهلَيع لَّى اللَّـهص ولُ اللَّهسفَقَالَ ر داحبٍ وي ثَوف لَاةالص نع لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسر

لَّمسو:انبثَو كُلِّكُمل 1». أَو.  
  إشارة إىل مقصد رفع احلرج؛  صلى اهللا عليه وسلم   لقد فهم الباجي أن يف حديث النيب        

  :إذ علّل به حكم إباحة الصالة يف ثوب واحد إذا مل جيد الرجل سواه ليلبسه، قال الباجي
 مع سؤال السائل إباحة للصالة يف ثوب     ،لكلكم ثوبان   أو :صلى اهللا عليه وسلم   قوله  «

 وليس يف ، إىل نفي احلرج الالحق يف املنع من ذلك إذ ليس كل الناس جيد ثوبني           اإلشارة ،واحد
 دليل على أا جتزئه الصالة يف ثوب واحد إذا وجدمها           ،الثوبني يلبسهما يف صالته   عدم الرجل   

  .2».كما أن عدمه للثوب الواحد ال يدل على إجزاء صالته عريانا مع وجوده

                                                
وأخرجه .  يف املنتقى  313رواه مالك يف املوطأ، كتاب الصالة، باب الرخصة يف الصالة يف الثوب الواحد، احلديث رقم                 1

 باب  ،مسلم يف صحيحه، كتاب الصالة     و .باب الصالة يف الثوب الواحد ملتحفا به      البخاري يف صحيحه، كتاب الصالة،      
وأبو داود يف سـننه،     . والنسائي يف سننه، كتاب القبلة، باب الصالة يف الثوب الواحد         . الصالة يف ثوب واحد وصفة لبسه     

 والسنة فيها، بـاب الـصالة يف      وابن ماجه يف سننه، كتاب إقامة الصالة      . كتاب الصالة، باب مجاع أثواب ما يصلى فيه       
والدارمي يف سننه، كتاب الـصالة،      . وأمحد يف مسنده، كتاب باقي مسند املكثرين، باب مسند أيب هريرة          . الثوب الواحد 

  . باب الصالة يف الثوب الواحد
  .2/228الباجي، املنتقى،  2
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 يف استنتاج مقـصد  صلى اهللا عليه وسلمنالحظ أن الباجي قد استند إىل حديث النيب       
مث استدل ـذا     ". أَو لكُلِّكُم ثَوبان   : "هللا عليه وسلم  صلى ا رفع احلرج عند تأويله لقول النيب       

املقصد على حكم جواز الصالة يف ثوب واحد وإن كان للمصلي ثوبان، لكنه نبه بعد ذلك إىل          
حكم عدم جواز الصالة عريانا مع وجود الثوب الواحد، ومل جير مقصد رفع احلرج يف هـذه                 

راطه يف استعمال املقاصد وتقيـده وانـضباطه بالـضوابط          احلالة، ويف ذلك إشارة إىل عدم إف      
  . الشرعية واألحكام الثابتة فيما ذهب إليه من اجتهاد مقاصدي يف املسألة

  اعتبار الباجي ملقصد اخلشوع واإلتقان يف أحكام الصالة:  الثالثاملبحث

تقـان   االجتهاد املقاصدي للباجي، من خالل اعتباره ملقـصد اإل         املبحثنربز يف هذا    
 لبعضٍ من أحكامها، وما يتعلق به من يـئ هلـا بالوقـار              ،واخلشوع يف تعليله بإمتام الصالة    

والسكينة، وحمافظة عليها وإتقان هلا وخشوع فيها، ما حيقق عمومـا اخلـشوع يف العبـادات             
واإلتقان يف كل شيء، يتضح ذلك يف تعليالت الباجي لبعض أحكـام الـصالة وتقريراتـه                

ه هلا، ويف تأويالته لألقوال، ويف استدالالته وترجيحاته لآلراء، أثناء شرحه ملختلـف      واستنباطات
: مطلبنينا ذلك يف    عوقد مج .  يف كتاب الصالة   املسائل اليت تضمنتها األحاديث الواردة يف املوطأ      

ـ    : والثاين. يف اعتبار الباجي ملقصد الوقار والسكينة يف الصالة         : األول صد يف اعتبار الباجي ملق
  .إمتام الصالة واحلفاظ عليها واخلشوع فيها

  اعتبار الباجي ملقصد الوقار والسكينة يف الصالة:  األولاملطلب
، فيما عثرنا عليه من اعتباره ملقـصد        املطلبنربز االجتهاد املقاصدي للباجي يف هذا       

عض املـسائل   من خالل شرحه لب    -احملقق ملقصد إمتام الصالة وإتقاا عموما     -الوقار والسكينة   
 املطلـب فتـضمن  . املتعلقة بأحكام الصالة، كتجنب اجلري إىل الصالة، وستر الكتفني فيهـا   

يف : والثاين. يف اعتبار الباجي ملقصد الوقار والسكينة يف جتنب اجلري إىل الصالة       : األول؛  فرعني
  .اعتبار الباجي ملقصد الوقار يف ستر الكتفني يف الصالة
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  لباجي ملقصد الوقار والسكينة يف جتنب اجلري إىل الصالةاعتبار ا:  األولالفرع
قصد الوقار والسكينة يف منع اإلتيان إىل الـصالة         نبين يف هذا الفرع اعتبار الباجي مل      

جاريا، وذلك من خالل شرحه للحديث املرفوع الذي رواه اإلمام مالك يف باب ما جـاء يف                 
  :النداء للصالة، جاء فيه

 ؛ق بنِ عبد اللَّـه    ا وإِسح ، عن أَبِيه  ،لَاِء بنِ عبد الرحمنِ بنِ يعقُوب      عن الْع  ،مالك-«
 إِذَا ثُـوب    : قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسـلَّم        :أَنهما أَخبراه أَنهما سمعا أَبا هريرةَ يقُولُ      

لَاةأْ  ،بِالصنَ   فَلَا توعست متأَنا ووهةُ ،تينكالس كُملَيعا ووهأْتلُّوا، وفَص مكْترا أَدفَم ،   كُمـا فَـاتمو 
  1».  ما كَانَ يعمد إِلَى الصلَاة، فَإِنَّ أَحدكُم في صلَاة،فَأَتموا

 ، شرحه هلذا احلـديث يف عند تعرض الباجي إىل مسألة السعي إىل الصالة عند اإلقامة       
من ترك للوقار والسكينة، ممـا قـد يـؤدي إىل     علّل النهي عن اإلسراع إليها مبا يسببه اجلري      
  :قال الباجي. االضطراب واهليجان وعدم اخلشوع والطمأنينة

 منع يف إتيان الصالة ملا يف ذلك        ، السعي هنا اجلري   ،وال تأتوها وأنتم تسعون   : وقوله«
 وأما اإلسراع الذي ال ينايف الوقار والسكينة ملن         ،شروع فيها ويف القصد إليها    من ترك الوقار امل   

   .2». فذلك جائز،مسع اإلقامة وخاف أن يفوته بعض الصالة
 يف اإلشارة إىل    صلى اهللا عليه وسلم   والذي يظهر أن الباجي قد استند إىل حديث النيب          

كمـا   ". وأْتوها وعلَيكُم السكينةُ  : "مقصد الوقار والسكينة، ذلك ما يتضح من لفظ احلديث        
نالحظ أن الباجي مل يقف عند حرفية اللفظ يف منع اإلسراع مطلقا، بل جعل مدار حكم املنع                 
من إتيان الصالة هو مقصد الوقار والسكينة، فاعتبارا هلذا املقصد علّل عدم جواز اجلـري إىل                

                                                
وأخرجه البخاري، يف .  يف املنتقى146ديث رقم رواه مالك يف املوطأ، كتاب الصالة، باب ما جاء يف النداء للصالة، احل       1

وأخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب املساجد ومواضـع        . كتاب األذان، باب ال يسعى إىل الصالة وليأت بالسكينة والوقار         
ورواه الترمذي يف سننه، كتاب الصالة، باب       . الصالة، باب استحباب إتيان الصالة بوقار وسكينة والنهي عن إتياا سعيا          

والنسائي يف سننه يف كتاب اإلمامة، باب السعي إىل الصالة، وأبو داود يف سننه يف كتـاب               . ما جاء يف املشي إىل املسجد     
وأمحد يف مسنده، . الصالة، باب السعي إىل الصالة وابن ماجه يف سننه كتاب املساجد واجلماعات، باب املشي إىل الصالة           

ورواه الدارمي يف سننه، كتاب الصالة، باب كيـف ميـشي إىل           . د أيب هريرة  كتاب باقي مسند املكثرين، باب باقي مسن      
  .الصالة

 .2/8الباجي، املنتقى،  2
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اإلسراع إىل الصالة إن خيف فواـا ومل خيـل          الصالة، واعتبارا هلذا املقصد قرر حكم جواز        
مبقصد الوقار والسكينة، فجعل مقصد الوقار والسكينة مناطا حلكم منع أو جواز اإلسـراع إىل     

  .الصالة عند اإلقامة
والذي يالحظ يف شرح الباجي هلذه املسألة، أنه أجاز اإلسراع الذي ال ينايف الوقـار               

 يفوته بعض الصالة، فذكر خوف فوات بعض الصالة، يف  وخاف أن  ،والسكينة ملن مسع اإلقامة   
الخوف على ذلك، حينمـا       قد نبه يف ذيل احلديث إىل أنه       صلى اهللا عليه وسلم   حني أنّ النيب    

، فيكون عندئذ خوف فوات الـصالة       "فإن أحدكم يف صالة، ما كان يعمد إىل الصالة        : "قال
فيبقى املنـاط املناسـب     . إليها عند اإلقامة  غري حمذور لدى الساعي، وال مربر له يف اإلسراع          

فيكون اإلسـراع جـائزا ال   . الوحيد هو ماذكره الباجي من خوف ترك الوقار والسكينة فقط      
  .خلوف فوات الصالة، وإمنا لضمان عدم إخالله مبقصد السكينة والوقار

وقـار  ويؤيد هذا، ما أكّده الباجي من جواز اإلسراع إىل الصالة إذا مل خيل مبقصد ال              
والسكينة، عند تعرضه حلكم من حرك فرسه ليدرك الصالة، الذي ذكـره يف شـرحه لألثـر     

  : الوقوف، الذي رواه اإلمام مالك يف الباب نفسه، جاء فيه
 مالك عن نافعٍ أَنَّ عبد اللَّه بن عمر سمع الْإِقَامةَ وهو بِالْبقيعِ فَأَسرع الْمشي إِلَـى               -«

جِدسقال الباجي. 1»الْم:  
إسراع عبد اهللا بن عمر كان من غري جري وال خروج عن حد الوقـار والـسكينة       «

 وقال مالك فيمن    . وقد تقدم ذكره   ، وهذا جائز فعله ومندوب إليه     ،املأمور ما يف إتيان الصالة    
 ومعىن ذلـك   قال القاضي أبو الوليد. ال بأس به  :مسع مؤذن احلرس فحرك فرسه ليدرك الصالة      

  .2»  واهللا أعلم،عندي أن حيركه لإلسراع يف املشي دون جري وال خروج عن حد الوقار
فنالحظ أن الباجي قد ضبط اجلواز يف صفة السعي إىل الصالة بعدم اإلخالل بالوقار               
والسكينة، ويف ذلك إشارة إىل اعتباره ملقصد الوقار والسكينة يف تعليله وتقريره ألحكام اجلواز              

  .مما يربز اجتهاده املقاصدي يف هذه املسألة. املنع من السعي إىل الصالة عند إقامتهاأو

                                                
 . يف املنتقى152انفرد به مالك يف املوطأ، كتاب الصالة، باب ما جاء يف النداء للصالة، احلديث رقم  1
  .2/20الباجي، املنتقى،  2



  319  لباجي يف جمال العباداتيقات الفقهية لالجتهاد املقاصدي عند االتطب: لالباب األو
  
 

 

  اعتبار الباجي ملقصد الوقار يف ستر الكتفني يف الصالة: الفرع الثاين
نبين يف هذا الفرع اعتبار الباجي ملقصد الوقار يف فضيلة إلقاء الثوب على الكتفني يف               

، وذلك من خالل شرحه للحديث املرفوع الذي رواه اإلمـام            وكراهية تركهما عاريني   الصالة
  : مالك يف باب الرخصة يف الصالة يف الثوب الواحد، جاء فيه

 عن عمر بنِ أَبِي سلَمةَ أَنه رأَى رسولَ اللَّـه         ، عن أَبِيه  ، عن هشامِ بنِ عروةَ    ،مالك-«
   لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهلَـى           صع ـهفَيا طَرعاضةَ ولَمس أُم تيي بف لًا بِهمتشم داحبٍ وي ثَولِّي فصي 

هقَيات2».1ع  
يف مقـدار   : ذكر الباجي يف شرحه هلذا احلديث أن الكالم فيه يقع يف بـابني؛ األول             

ر امللبوس ذكر أن لـه      وعند تطرقه للكالم يف مقدا    . يف صفة امللبوس واللباس   : امللبوس، والثاين 
. والذي يهمنا هنا هو ما ذكره من مقاصد يف شرحه         . مقدارين؛ مقدار الفرض، ومقدار الفضل    

ففي مسألة مقدار الفضل، وبعد أن حدد الفضيلة يف لباس الرجال بوضع ثوب يستر الكتفني يف                
،  اهللا عليه وسلم   صلىبين حكم كراهة من ال يستر كتفيه فيها، مستندا إىل قول النيب              و الصالة،

علّل ذلك باخلروج عن الوقار املشروع يف الصالة، مما يوضح استناده إىل مقصد الوقار يف بيان                
فضيلة إلقاء الثوب على الكتفني وعدم تركهما عاريني يف الصالة، ذلك ما تضمنه قوله الـذي                

  : جاء فيه
سترمها ويكره أن ال وأما مقدار الفضيلة للرجال بأن يكون على كتفيه ثوب ي    : مسألة«

صلى اهللا  قال رسول اهللا : ملا روى أبو هريرة قال،يلقي على كتفيه من ثوبه شيئا إذا أمكنه ذلك      

                                                
الفـريوز آبـادي،   : وانظـر . 2/216املصدر السابق، : انظر.  الرداء من املنكبما بني املنكب والعنق، وموضع   : العاتق 1

  .920صالقاموس احمليط مادة عتق، 
وأخرجه .  يف املنتقى  312رواه مالك يف املوطأ، كتاب الصالة، باب الرخصة يف الصالة يف الثوب الواحد، احلديث رقم                 2

 باب  ،مسلم يف صحيحه، كتاب الصالة     و .وب الواحد ملتحفا به   البخاري يف صحيحه، كتاب الصالة، باب الصالة يف الث        
والنسائي . الترمذي يف سننه، كتاب الصالة، باب ما جاء يف الصالة يف الثوب الواحد      و .الصالة يف ثوب واحد وصفة لبسه     

ثواب ما يـصلى    وأبو داود يف سننه، كتاب الصالة، باب جماع أ        . يف سننه، كتاب القبلة، باب الصالة يف الثوب الواحد        
وأمحد يف مسنده، كتـاب أول      . وابن ماجه يف سننه، كتاب إقامة الصالة والسنة فيها، باب الصالة يف الثوب الواحد             . فيه

  . مسند املدنيني أمجعني، باب حديث عمر بن أيب سلمة
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ومن جهة املعىن . 1"ال يصلي أحدكم يف الثوب الواحد ليس على منكبيه منه شيء          " :عليه وسلم 
  2».أن يف ذلك خروجا عن الوقار املشروع يف الصالة

د علّل أفضلية ستر املنكبني بالثوب يف الصالة مبقصد الوقـار يف            فنالحظ أن الباجي ق   
الصالة، مستندا يف ذلك إىل النظر، ومستفيدا من مشروعية الوقار يف الصالة كما يظهر مـن                 

كما نالحظ أنه عضد احلكم حبديث أيب هريرة، رغم أن اإلمـام مالـك مل يـروه يف     . شرحه
  .باط األحكام من السنة دون تقيد باملوطأاملوطأ، مما يدل على اجتهاده يف استن

ويف باب صفة امللبوس واللباس، استعمل الباجي املقصد ذاته يف تعليل استحباب لبس             
قال . حنو ذلك  و شد الثياب  و املصلي ثيابه يف الصالة على أفضل هيئة؛ بتحاشى تشمري األكمام         

  :الباجي
 ألن  ؛اا من السكينة والوقار    ويستحب أن يلبس املصلي ثيابه على أفضل هيئ        :مسألة«

 فإن خالف هذه الصفة بأن يشمر كمه أو يشد ثيابه حبزام            ،السكينة والوقار مشروع يف الصالة    
 ، فاألفضل أن يزيل ذلك عنه ويصلي الصالة على اهليئة املـستحبة           ،أو فعل ذلك لشغل هو فيه     

د أساء وخالف الـسنة   وإن فعل ذلك لصالته فق،فإن صلى على حال التشمري أجزأه ومل خيرج      
  3».اا إال أنه مع ذلك جتزئه صالته هلا مبا يضاد هيئا خيالفها ويئألنه قصد الصالة مب

ففي هذه املسائل، يتجلّى اعتبار الباجي ملقصد الوقـار يف بيـان أحكـام الكراهـة              
ار بشكل  واالستحباب يف اللباس وصفته ومقداره، مما جيعل املناط يف اللباس ما حيقق مقصد الوق             

عام، دون التوقف عند كل حالة وشكل فيما يتخذه الناس من لباس حسب تنـوع تقاليـدهم     
  .وأعرافهم مما ال خيالف الشرع

                                                
مـسلم يف    و .تقهأخرجه كل من البخاري يف صحيحه، كتاب الصالة، باب إذا صلى يف الثوب الواحد فليجعل على عا                 1

والنسائي يف سننه، كتاب القبلة، باب صالة الرجل يف         .  باب الصالة يف ثوب واحد وصفة لبسه       ،صحيحه، كتاب الصالة  
وأمحـد يف  . وأبو داود يف سننه، كتاب الصالة، باب جماع أثواب ما يصلى فيه        . الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء      

والدارمي يف سننه، كتاب الصالة، باب الـصالة يف الثـوب           . باب مسند أيب هريرة   مسنده، كتاب باقي مسند املكثرين،      
  . الواحد

  .2/226الباجي، املنتقى،  2
  .2/227املصدر نفسه،  3
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  اعتبار الباجي ملقصد إمتام الصالة واحلفاظ عليها واخلشوع فيها :  الثايناملطلب
 إمتام الصالة    االجتهاد املقاصدي للباجي، من خالل اعتباره ملقصد       املطلبنربز يف هذا    

وقفنـا  اليت واحملافظة عليها واخلشوع فيها يف شرحه للعديد من املسائل املتعلقة بأحكام الصالة،      
يف اعتبار الباجي ملقصد إمتام الـصالة       : األول: فروعتسعة  عليها يف كتابه املنتقى، ومجعناها يف       

. ى الصالة يف النوم قبل العشاء     يف اعتبار الباجي ملقصد احلفاظ عل     : والثاين. يف الفتح على اإلمام   
يف اعتبار الباجي ملقـصد     : والرابع. يف اعتبار الباجي ملقصد اخلشوع يف مناداة املصلي       : والثالث

يف اعتبار الباجي ملقصد اخلـشوع يف النظـر إىل          : واخلامس. اخلشوع يف القراءة خلف اإلمام    
قصد اخلشوع يف املـرور بـني يـدي         يف اعتبار الباجي مل   : والسادس. اللباس املعلَّم يف الصالة   

يف : والثـامن . يف اعتبار الباجي ملقصد اخلشوع يف مسح التراب أثناء الصالة         : والسابع. املصلي
يف اعتبار الباجي ملقصد اخلشوع     : والتاسع. اعتبار الباجي ملقصد اخلشوع يف القبض يف الصالة       

  .يف تقدمي الغائط على الصالة
  ي ملقصد إمتام الصالة يف الفتح على اإلماماعتبار الباج: الفرع األول

  . 1يف القراءة حني استغالقها عليه عند احتياجه إليه لقني اإلمامهو ت: الفتح على اإلمام
 اعتبار الباجي ملقصد إتقان الصالة وأدائها على أمتّ وجه من حكم            هذا الفرع نبين يف   و

 لألثر املقطوع الذي رواه اإلمـام       جواز الفتح على اإلمام يف الصالة، وذلك من خالل شرحه         
  :، جاء فيهمالك يف باب العمل يف القراءة

 كُنت أَؤصلِّ إِلَى جانِبِ نافعِ بنِ جبيـرِ بـنِ           : عن يزِيد بنِ رومانَ أَنه قَالَ      ،مالك-«
  3». ونحن نصلِّي، فَأَفْتح علَيه2مطْعمٍ فَيغمزنِي

ي جواز الفتح على اإلمام يف صالة الفريضة إن كان املـصليان يف صـالة               ذكر الباج 
 يف صالة والفاتح يف غري صالة، واستدل على ذلك استدالال مقاصـديا؛ إذ              1واحدة، أو املرتج  

                                                
 .162صاددي، التعريفات الفقهية، : انظر 1
 .543صيط مادة غمزه، الفريوزآبادي، القاموس احمل: انظر. اإلشارة باليد، أو بالعني، أو اجلفن، أو احلاجب: الغمز 2
 . يف املنتقى177انفرد به مالك يف املوطأ، كتاب الصالة، باب العمل يف القراءة، األثر رقم  3
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رأى أن املقصد من الفتح على اإلمام، هو إعانته على إمتام صالته على أحسن وجه، وهو مـا                  
إذ جاء يف استدالله على املسألة . واز على قول الكوفيني بالكراهة  رجح به قول اإلمام مالك باجل     

  :قوله
 وإصـابة  ،والدليل على جواز ذلك أن الفتح على اإلمام معونة على إمتـام صـالته         «

  .2». فكان ذلك مبنزلة اإلنصات عند إصابة القراءة،القراءة
دال باملعونة على   فنالحظ أن الباجي قد رجح قول اإلمام مالك ترجيحا مقاصديا، مست          

إمتام الصالة على حكم جواز الفتح، ويف ذلك إشارة إىل اعتباره ملقصد إتقان الصالة وإمتامهـا               
  .فيما قرره من حكم، مستندا إىل النظر فيما ذهب إليه من استدالل مقاصدي

مث تطرق الباجي إىل ذكر حالة يكون فيها املصليان يف صالتني خمتلفتني، فذكر عـدم               
تح ألحدمها على اآلخر، والشاهد هنا، أنه استعمل االستدالل املقاصـدي يف هـذه              جواز الف 

املسألة أيضا؛ إذ ذكر أن العلة يف ذلك هو انشغال الفاتح عن صالته بصالة غريه، فيخرج عن                  
االضطراب والسهو، مما يغرر بفرضه وحيدث النقص يف صالته، وهذا خمالف            يدخله و اخلشوع

  :قال الباجي. دائها على أمت وجهملقصد إتقان الصالة وأ
 وإن كانا يف صالتني خمتلفتني ال يفتح أحدمها على اآلخر ألن فيه اشـتغاال               :مسألة«

 وإدخال نقـص يف     ، ورمبا أداه ذلك إىل السهو     ، وتغريرا بفرضه  ،للفاتح عن صالته بصالة غريه    
  3».العبادة

حكم منع الفتح للمصليني    ويف قوله إشارة إىل استعمال مقصد إتقان الصالة يف تقرير           
  .أحدمها على اآلخر إن كانا يف صالتني خمتلفتني

وللمقصد نفسه أجاز الباجي النظر إىل املصحف للمصلي املرتج إن تعلّق األمر بسورة             
الفاحتة، خمصصا ما عممه اإلمام مالك من عدم جتويزه للنظر إىل كل آي املصحف؛ فاسـتثىن                
                                                                                                                                              

استغالق القراءة على القارئ، واملرتج، هو الذي أُرتج عليه، أو أُرتتج عليه أي استغلقت عليه القراءة، فلم يقـدر          : الرتج 1
الـرازي، خمتـار الـصحاح،    : وانظر. 2/280ابن منظور، لسان العرب، مادة رتج،     : انظر. البابعليها كأنه أُطبق عليه     

  .98ص
  .2/47الباجي، املنتقى،  2
  .2/47، املصدر نفسه 3
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ارها حمل صحة أو بطالن الصالة، معلال ذلـك بالـضرورة الـيت             الباجي سورة الفاحتة، باعتب   
  :قال الباجي. يستدعيها إمتام الفرض، ويف ذلك إشارة إىل اعتباره ملقصد إتقان الصالة

 رمحـه   ،قال القاضي أبو الوليد   .  وال ينظر يف مصحف إن كان بني يديه        :قال مالك «
 فليستدع الفتح   ،أما إن أرتج يف أم القرآن      و ، وذلك عندي إذا أرتج عليه يف غري أم القرآن         :اهللا

 فإن ذلك مما   ،عليه من حيث أمكنه وليغمز من يصلي معه ولينظر يف مصحف إن كان قريبا منه              
  .1». واهللا أعلم وأحكم ،تدعو الضرورة إليه لتمام فرضه

 منحى مقاصديا  اأن الباجي قد حن    -من خالل هذه املسألة   -ويف كل األحوال، نالحظ     
ده؛ إذ جعل مقصد إتقان الصالة وأدائها على أمت وجه مناطا ألحكام اجلواز وعدمه يف               يف اجتها 

مسألة تصويب أو إمتام قراءة املصلي بالفتح عليه أو بغري ذلك مما حيقق مقصد إتقـان الفـرض         
  . وإمتامه خبشوع ووقار

  اعتبار الباجي ملقصد احلفاظ على الصالة يف النوم قبل العشاء: الفرع الثاين
 اعتبار الباجي ملقصد احلفاظ على الصالة يف وقتـها مـن حكـم          هذا الفرع نبين يف   

كراهية النوم قبل صالة العشاء، وذلك من خالل شرحه لألثر املقطوع الذي رواه اإلمام مالك               
  :يف باب ما جاء يف صالة الليل، جاء فيه

 يكْره النوم قَبلَ الْعشاِء والْحديثُ     :انَ يقُولُ  أَنه بلَغه أَنَّ سعيد بن الْمسيبِ كَ       ،مالك-«
  2».بعدها

                                                
 .2/48،  السابقاملصدر 1
مرفوعا إىل وأخرج مثله .  يف املنتقى255رواه مالك يف املوطأ، كتاب الصالة، باب ما جاء يف صالة الليل، احلديث رقم               2

البخاري يف صحيحه، كتاب مواقيت الصالة، باب ما يكره من النـوم قبـل             : النيب من طريق أيب برزة األسلمي، كل من       
والترمذي، ... ومسلم يف صحيحه، كتاب املساجد ومواضع الصالة، باب استحباب التبكري بالصبح يف أول وقتها             . العشاء

والنسائي يف سننه، كتاب املواقيت، باب   . اهية النوم قبل العشاء والسمر بعدها     يف سننه، كتاب الصالة، باب ما جاء يف كر        
وأمحـد يف مـسنده،   . وأبو داود يف سننه، كتاب الصالة، باب يف وقت صالة النيب وكيف كان يصليها. أول وقت الظهر  

 .كتاب أول مسند البصريني، باب حديث أيب برزة األسلمي
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حكم كراهية النوم قبل صالة العشاء، مبقصد احلفاظ على  - يف شرحه هلذا األثر-علل الباجي 
قال . لبة احتمال فواا وتضييع وقتهاالصالة؛ ملا يف النوم ذلك الوقت من تغرير بالصالة، وغ

  :الباجي
 ،يعين كراهية النوم قبل العشاء ملا فيه من التغرير بصالة العشاء وتعريضها للفـوات             «

 ومعىن كراهية احلديث بعدها أن ذلك مينع من صـالة           ،فقد يذهب به النوم حىت يفوت وقتها      
  .1»...،الليل

نالحظ أن الباجي قد علّل حكم الكراهة بالتغرير بالـصالة، ويف ذلـك إشـارة إىل        
بل ويف تعليله حلكم كراهيـة       احلفاظ على الصالة من كراهية النوم قبل العشاء،          اعتباره ملقصد 

احلديث بعد العشاء إشارة إىل املقصد ذاته؛ إذ للحفاظ على صالة الليل ينبغي للمرء أن يتهيأ هلا            
. بالنوم بعد العشاء مباشرة، وال ينشغل باحلديث الذي يؤدي إىل السهر فيكسل عن صالة الليل              

  .إىل النظر فيما ذهب إليه من تعليل مقاصديحظ أن الباجي قد استند كما نال
  اعتبار الباجي ملقصد اخلشوع يف مناداة املصلي: الفرع الثالث

 اعتبار الباجي ملقصد اخلشوع يف الصالة وجتنب االنشغال بغريهـا           هذا الفرع نبين يف   
حه للحديث املرفوع الـذي     من حكم جواز مناداة املصلي باألمر اليسري، وذلك من خالل شر          

   :رواه اإلمام مالك يف باب ما جاء يف أم القرآن، جاء فيه
 عن الْعلَاِء بنِ عبد الرحمنِ بنِ يعقُوب أَنَّ أَبا سعيد مولَى عامرِ بنِ كُريـزٍ                ،مالك-«

 فَلَما فَـرغَ مـن      ، وهو يصلِّي  ،م نادى أُبي بن كَعبٍ    أَخبره أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّ       
         هدلَى يع هدي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر عضفَو قَهلَح هلَاتص،   ـنم جـرخأَنْ ي رِيدي وهو 

 جِدسابِ الْمو أَنْ لَا    : فَقَالَ ،بجي لَأَرـي             إِنف لَ اللَّهزا أَنةً مورس لَمعى تتح جِدسالْم نم جرخت 
 فَجعلْت أُبطئُ في الْمشيِ رجاَء ذَلك ثُم        : قَالَ أُبي  ،التوراة ولَا في الْإِنجِيلِ ولَا في الْقُرآن مثْلَها       

ةَ الَّ     :قُلْتورالس ولَ اللَّهسا رنِي  يتدعي ولَاةَ قَالَ      : قَالَ ؟تالص تحتأُ إِذَا افْتقْرت فكَي :  أْتفَقَـر : 

                                                
    .2/158الباجي، املنتقى،  1
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   نيالَمالْع بر لَّهل دما ،الْحرِهلَى آخع تيى أَتتفَقَالَ، ح  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر:  ـيه 
بالس يهةُ وورالس هذهيتطي أُعالَّذ يمظآنُ الْعالْقُرثَانِي والْم 1».ع  

 مع أيب بن كعـب، يف انتـزاع         صلى اهللا عليه وسلم   استفاد الباجي من فعل الرسول      
حكم جواز مناداة املصلي بالكالم اليسري، واضعا املعيار يف ذلك باحلد الذي ال خيرجـه عـن                 

ملنادي؛ مما يفهم منه أنه جعل مقصد اخلشوع مناطـا       االنشغال بالصالة إىل االنشغال مبا يريده ا      
  :قال الباجي. حلكم اجلواز
 أفـاد  ، علم بـصالة أيب    صلى اهللا عليه وسلم   إن محل اخلرب على ظاهره من أن النيب         «

 وميكنه أن يعيه مع االشتغال      ، وذلك باألمر اليسري مما ال يشغله عن صالته        ،جواز مناداة املصلى  
  .2».هابصالته واإلقبال علي

ففي قول الباجي إشارة إىل تعليل حكم جواز مناداة املصلي باألمر اليـسري، مبقـصد               
 ،مما ال يشغله عـن صـالته       : "حتقيق اخلشوع يف الصالة، يتضح ذلك يف تقييده للحكم بقوله         

   ".وميكنه أن يعيه مع االشتغال بصالته واإلقبال عليها
يث أنه قد تأثر بآراء ابن حبيـب؛ الـيت      والذي يظهر أيضا يف شرح الباجي هلذا احلد       

غالبا ما تضمنت التعليل املقاصدي، فراح يذكر قوله يف املسألة مث يـشرحه وكأنـه يـشرح                 
  :جاء يف املنتقى. احلديث

 فأما إن كان كثريا ال يعيه إال مـع          ، سواء كان يف مكتوبة أو نافلة      :قال ابن حبيب  «
 صلى اهللا عليه وسلم ولذلك مل خيرب النيب      ، ال جيوز   فإن ذلك  ،اإلقبال عليه واالشتغال عن صالته    

إذا مسع املأموم ذكر الـنيب       :وقد قال ابن حبيب    ...ة مبا أخربه به بعد الفراغ منها      ا يف الصال  أبي 
 وال جيهر به وال يكثـر  ، أنه ال بأس بذلك، يف الصالة واخلطبة فصلى عليه    صلى اهللا عليه وسلم   

 لئال يشتغل بذلك    ، وال يكثر  :ومعىن قوله .  لئال خيلط على الناس    ، وال جيهر به   :ومعىن قوله . منه
 . إمنا استدعى منه أن جييبه بلفظ القرآن       صلى اهللا عليه وسلم    وحيتمل أن يكون النيب      ،عن صالته 

                                                
ومثله أخرج البخـاري،    .  يف املنتقى  182واه مالك يف املوطأ، كتاب الصالة، باب ما جاء يف أم القرآن، احلديث رقم               ر 1

وأخرجه الترمـذي يف  . عن أيب سعيد بن املعلى، وليس أيب بن كعب، كتاب تفسري القرآن، باب ما جاء يف خامتة الكتاب               
  .اء يف فضل فاحتة الكتابسننه، كتاب فضائل القرآن عن رسول اهللا، باب ما ج

  .2/50الباجي، املنتقى،  2
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 ما جاز للرجل أن يتكلم به يف صالته مـن معـىن الـذكر               :وقد قال ابن حبيب يف واضحته     
  .1»... فذلك جائز،ه رجال أو ليستوقفه فرفع بذلك صوته لينبه ب،والقراءة

فيتضح أن الباجي قد استند إىل قول ابن حبيب فيما ذهب إليه من تعليل مقاصدي؛ إذ      
فأما إن  : " نالحظ مدى التطابق بني تعليل الباجي السابق وتعليل ابن حبيب الذي جاء يف قوله             

، إال أن    " فإن ذلـك ال جيـوز      ،كان كثريا ال يعيه إال مع اإلقبال عليه واالشتغال عن صالته          
الباجي أضاف تعليال آخر لقول ابن حبيب يتعلق مبنع اجلهر باملناداة، فذكر أنه لتجنب اخللـط                
على الناس، ومهما يكن من تعليل فإن كلّ ماذكره الباجي يصب يف اعتباره ملقـصد حتقيـق                 

  .اخلشوع يف الصالة فيما قرره من حكم
 اجتهد الباجي أيضا اجتهادا مقاصديا يف بيـان حكـم       وباالستفادة من هذا احلديث،   

جواز التجوز يف صالة النافلة لإلقبال على من يكلّمه، مبينا أن املقصد من ذلك هـو حـسن                  
  : قال الباجي. عشرة املسلمني، باعتباره مقصدا تبعيا ملسألتنا هذه

إلجابة علـى   يريد أنه أجابه حني أمكنته ا، فلما فرغ من صالته حلقه     : وقوله )فصل(«
 من أتاه أبوه أو أمـه ليكلمـه   : وقد قال ابن حبيب. ولعله قد جتوز يف صالته ،أسرع ما أمكنه  

 ، وكذلك قال ابن حبيب    ، يبادر األمر بالتسبيح ويوجز هلما يف صالته ويكلمهما        ،وهو يف نافلة  
ه ذلك  ووج.  وهو يريد أن يكلمه فليجوز يف صالته مث يقبل عليه          ،فيمن جلس إىل مصلي نافلة    

ما ندب إليه املسلمون من حسن العشرة مع إمتام النافلة والتمكن من العودة إليها إن أراد الزيادة       
  .2».فيها

فنالحظ أن الباجي قد أشار يف تعليله حلكم جواز التجوز يف الصالة إىل مقصد آخـر           
بـني  بالتبع، وهو مقصد حسن العشرة بني املسلمني، والذي يؤول إىل مقصد دوام األخـوة               

ومع ذلك مل خيل تعليله من اإلشارة إىل مقصد اخلشوع          . ، مستندا يف ذلك إىل النظر     3املسلمني

                                                
  .2/51،  السابقاملصدر 1
  .2/51، املصدر نفسه 2
ابـن  : انظـر . وهو املقصد الذي استخلصه ابن عاشور من حكم النهي عن اخلطبة على اخلطبة، والسوم على الـسوم                 3

  . 20صعاشور، مقاصد الشريعة اإلسالمية، 
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ووجه ذلك ما ندب إليه املـسلمون       : "وإتقان الصالة عندما قيد اجلواز بتحقيق املقصد يف قوله        
   ".من حسن العشرة مع إمتام النافلة

  اءة خلف اإلماماعتبار الباجي ملقصد اخلشوع يف القر: الفرع الرابع
 اإلمـام،   اعتبار الباجي ملقصد اخلشوع يف قراءة املأموم فيما أسـر        هذا الفرع نبين يف   

 فيما جهر، وذلك من خالل شرحه لثالثة آثار مقطوعة حتكي مضمونا واحدا رواهـا               وإنصاته
  :اإلمام مالك يف باب القراءة خلف اإلمام فيما ال جيهر فيه اإلمام بالقراءة، جاء فيها

 عن أَبِيه أَنه كَانَ يقْرأُ خلْف الْإِمامِ فيما لَا يجهر فيـه             ، عن هشامِ بنِ عروةَ    ،مالك-«
اَءةربِالْق امالْإِم.«  

مـد   عن يحيى بنِ سعيد وعن ربِيعةَ بنِ أَبِي عبد الرحمنِ أَنَّ الْقَاسم بن مح     ،مالك-«
اَءةربِالْق امالْإِم يهف رهجا لَا ييمامِ فالْإِم لْفأُ خقْركَانَ ي.«  

مالك عن يزِيد بنِ رومانَ أَنَّ نافع بن جبيرِ بنِ مطْعمٍ كَانَ يقْرأُ خلْف الْإِمامِ فيما لَا                 -«
اَءةربِالْق يهف رهجي.  
الكقَالَ م:كي ذَلف إِلَي تعما سم بأَح كذَل1». و  

وقد علل الباجي إيراد اإلمام مالك هلذه الروايات الثالث بقصد تقوية دليله يف قـراءة               
  :قال الباجي. املأموم فيما أسر اإلمام، وإنصاته فيما جهر

ـ         ،معاين هذه املتون واحدة   « اء ليقـوى    وإمنا أورد مالك يف ذلك عمل األئمة والفقه
 وذكر أنه أحب األقوال إليه يف ذلك        ،بذلك تأويله يف احلديث املتقدم وأن املراد به قراءة املأموم         

 وهو املشهور من قول مالك أن املأموم يقرأ خلف اإلمام فيما أسر فيه وال يقرأ                ،على اختالفها 
  .2».خلفه فيما جهر فيه

                                                
: األحاديث رقم. ، كتاب الصالة، باب باب القراءة خلف اإلمام فيما ال جيهر فيه اإلمام بالقراءة         انفرد ا مالك يف املوطأ     1

  .يف املنتقى. 187، 186، 185
  .2/59الباجي، املنتقى،  2
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 يف املسألة، ممن قال بعـدم       1ابهمث أورد الباجي آراء من خالف اإلمام مالك من أصح         
قراءة املأموم خلف اإلمام مطلقا؛ أسر اإلمام أم جهر، والشاهد هنا، أن الباجي رجـح قـول                 
اإلمام مالك ترجيحا مقاصديا؛ إذ اعترب أن املقصد من السكوت عند قراءة اإلمام، هو اإلنصات        

رار اإلمام، فليس مثة مايـدعو إىل       إليه، ملا يدعو إىل اخلشوع عادة، وهذا املقصد ينعدم عند إس          
اإلنصات، فتكون قراءة املأموم عندئذ انشغال ا عما سواها، مما يدعو إىل اخلشوع يف الصالة،               

  :ذلك ما يتضح من استدالل الباجي الذي جاء فيه قوله
والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك أنا إمنا منعنا املأموم من القراءة حـال جهـر         «
 فاستحب له أن يقرأ ألنه إذا مل يشغل نفسه          ، وذلك معدوم عند اإلسرار    ،صات إليه اإلمام لإلن 

 ومل يشغل نفسه بالتدبر وال يقرأ هو إذا أسر اإلمـام تفـرغ              ،بالتفكر يف قراءة اإلمام إذا جهر     
  .2». فاستحب له أن يقرأ، وحديث النفس وما يشغله عن الصالة،للوسواس

كم استحباب سكوت املأموم عند جهر اإلمـام        فنالحظ أنّ استدالل الباجي على ح     
بالقراءة، واستحباب قراءته عند إسرار اإلمام ا، كان استدالال مقاصديا؛ اعترب فيـه مقـصد               

كما . اخلشوع يف الصالة واالنشغال ا دون سواها، علّة يف ترجيح قول اإلمام مالك يف املسألة            
  .دالل مقاصدينالحظ استناده إىل النظر فيما ذهب إليه من است

  اعتبار الباجي ملقصد اخلشوع يف النظر إىل اللباس املعلَّم يف الصالة: الفرع اخلامس
 اعتبار الباجي ملقصد اخلشوع يف الصالة وإتقاا على أمت وجـه يف            هذا الفرع نبين يف   

حكم كراهية االنشغال يف الصالة بالنظر إىل األلبسة املعلمة، وذلك من خالل شرحه للحديث              
  :املرفوع الذي رواه اإلمام مالك يف باب النظر يف الصالة إىل ما يشغلك عنها، جاء فيه

                                                
  .2/59، السابقاملصدر : انظر. كقول ابن وهب، وأشهب 1
  .2/59املصدر نفسه،  2
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 عن أَبِيه أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسـلَّم لَـبِس             ، عن هشامِ بنِ عروةَ    ،مالك-«
 يا رسولَ اللَّـه     : لَه فَقَالَ  ،2 من أَبِي جهمٍ أَنبِجانِيةً     لَها علَم ثُم أَعطَاها أَبا جهمٍ وأَخذَ       1خميصةً

ملفَقَالَ؟و :لَاةي الصا فهلَمإِلَى ع تظَري ن3». إِن  
 للباس اخلميصة املعلّمة يف الـصالة،    صلى اهللا عليه وسلم   استنبط الباجي من ترك النيب      

ة بالنظر إىل غريها، مستندا إىل مقـصد اخلـشوع          حكما عاما يف كراهية االشتغال عن الصال      
  :قال الباجي. والتفرغ إىل الصالة واإلقبال عليها

 يا رسول اهللا ومل ؟ سؤال عن معىن كراهيته للخميصة خمافة            : وقول أيب جهم   )فصل(«
 إين نظرت إىل علمهـا يف       :صلى اهللا عليه وسلم    فقال النيب    ،أن يكون حدث فيها حترمي لبسها     

 يقلبه فيها دون تكلف     ، وهذا يدل على كراهية االشتغال عن الصالة بالنظر إىل غريها          ،الصالة
 وإن مل   ، واإلقبال عليهـا   ، والقصد إىل التفرغ هلا    ، وال امتناع من كل ما يشغل فيها       ،وال قصد 

 فلذلك مل مينع أبـا  ، وال ما ميكن أن ينظر إليه يف الصالة،حيرم علينا أن نلبس من الثياب خريها    
 أن  : أحـدمها  ، ألحد معنيني  صلى اهللا عليه وسلم    وحيتمل أن يفعل ذلك النيب       ،م من لبسها  جه

 صلى اهللا عليه وسـلم  أن يكون : والثاين،يكون قد فرض عليه من ذلك ما مل يفرض على غريه      
أراد أن يأيت بالصالة على أكمل وجوهها ويزيل عن نفسه كل ما يكون سببا إلدخال الـنقص         

  .4».مل يكن ذلك واجبا فهو مندوب إليه وإن ،افيها بالشغل عنه

                                                
واخلميصة كساء أسود مربع    . غلب علم، وكانت من لباس أشراف العرب      كساء صوف رقيق يكون له يف األ      : اخلَميصةً 1

الفريوزآبادي، القاموس احمليط، مـادة     : وانظر .2/97املصدر السابق،   : انظر. له علمان، وهو الثوب املخطط من الصوف      
   .640مخص، ص

 كل ما كثف والتف، يقال شاة أنبجانية        قال ثعلب يقال أنبجانية بفتح الباء وكسرها يف       .كساء صوف غليظ  : َألنبِجانِيةًا 2
  .2/98الباجي، املنتقى، : انظر. وهو كساء غليظ الزخارف فيه وال تطريز. إذا كان صوفها كثريا ملتفا

وأخرجه .  يف املنتقى  215رواه مالك يف املوطأ، كتاب الصالة، باب النظر يف الصالة إىل ما يشغلك عنها، احلديث رقم                  3
وأخرجه مـسلم يف صـحيحه، كتـاب        . ب له أعالم ونظر إىل علمها     و الصالة، باب إذا صلى يف ث      البخاري، يف كتاب  

والنسائي يف سننه، كتاب القبلة، باب الرخصة يف الصالة        . املساجد ومواضع الصالة، باب كراهة الصالة يف ثوب له أعالم         
وابن ماجه يف سننه، كتاب اللباس، بـاب        . صالةيف مخيصة هلا أعالم، وأبو داود يف سننه، كتاب الصالة، باب النظر يف ال             

  .لباس رسول اهللا، وأمحد يف مسنده، كتاب باقي مسند األنصار، باب حديث السيدة عائشة
  .2/98الباجي، املنتقى،  4
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والذي خيدم حبثنا فيما قاله الباجي، هو ذكره ملقصد التفرغ للصالة واخلشوع فيهـا              
وأدائها على أمت وجه وأكمله يف تقريره حلكم كراهية النظر يف الـصالة إىل غريهـا عمومـا،          

 ومستندا إىل النظر فيما ذهب إليه       يف قوله، " والقصد إىل التفرغ هلا     : " مستعمال صراحة اللفظ  
   .من تعليل مقاصدي

  اخلشوع يف املرور بني يدي املصلياعتبار الباجي ملقصد : الفرع السادس
واإلقبال على الصالة، من منع املرور       اعتبار الباجي ملقصد اخلشوع      هذا الفرع نبين يف   
 ويساره، وذلك مـن خـالل       ، بل ومناولة الشيء بني يديه والتكلم عن ميينه        بني يدي املصلي  

يد يف أن مير أحد بني يدي املصلي،        باب التشد  شرحه لألثر املوقوف الذي رواه اإلمام مالك يف       
  :جاء فيه

 عن نافعٍ أَنَّ عبد اللَّه بن عمر كَانَ لَا يمر بين يدي أَحد ولَا يدع أَحدا يمر                  ،مالك-«
هيدي نيلِّيبصي وه1». و .  

أشار الباجي يف شرحه هلذا األثر إىل مقصد اخلشوع واإلقبال على الصالة مـن منـع    
املرور بني يدي املصلي، مستفيدا من هذا املقصد يف استنباط حكم املنع ملن يناول أحدا شـيئا                 

تكلم على ميني   بني يدي املصلي، بل وعلّل باملقصد ذاته، ما ذهب إله اإلمام مالك من كراهية ال              
  :ذلك ما تضمنه قول الباجي. ويسار املصلي

كان ال مير بني يدى أحد، ملا جاء يف ذلك من التغليظ على من مر بني يـدي               : قوله«
 ألن ذلك مما يشغل     ؛ ومن باب املرور بني يدي املصلي مناولة الشيء بني يديه          :فرع... املصلي

 وقـد روى ابـن   .مينع املرور بني يديه ذا املعىن وإمنا ،املصلي ويقطع عليه اإلقبال على صالته    
 : قـال .القاسم عن مالك يف اموعة أنه كره أن يتكلم من عن مينة املصلي ومن على يـساره            

 فـإذا   ، ووجه ذلك ما ذكرناه أنه مما يشغل املصلي مبا جيري بني يديه            .وحسن أن يتأخر عنهما   
  . 2».تأخر عنهما فقد صار مصليا خلفهما

                                                
 . يف املنتقى362انفرد به مالك يف املوطأ، كتاب الصالة، باب التشديد يف أن مير أحد بني يدي املصلي، احلديث رقم  1
 .2/279الباجي، املنتقى،  2
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أن الباجي قد علّل منع املرور بني يدي املصلي، وكراهية التكلم من عن ميينه              فنالحظ  
ويساره، بشغل املصلي عن اإلقبال على صالته، معتربا أن مناولة الشيء بني يديـه داخـل يف                 
املرور بني يديه، ويف ذلك كلّه إشارة إىل اعتباره ملقصد اخلشوع يف الصالة، مستندا إىل النظـر      

  .  من اجتهاد مقاصديفيما ذهب إليه
  اخلشوع يف مسح التراب أثناء الصالةاعتبار الباجي ملقصد : الفرع السابع

 اعتبار الباجي ملقصد اخلشوع من منع مسح األرض ملوضع السجود    هذا الفرع نبين يف   
يف الصالة، أو االنشغال مبسح اجلبهة من التراب، وذلك من خالل شرحه لألثر املوقوف الذي               

  :ام مالك يف باب مسح احلصباء يف الصالة، جاء فيهرواه اإلم
 رأَيت عبد اللَّه بن عمر إِذَا أَهوى ليـسجد          : عن أَبِي جعفَرٍ الْقَارِئِ أَنه قَالَ      ،مالك-«

  1».مسح الْحصباَء لموضعِ جبهته مسحا خفيفًا
 أن إزالة التراب باملسح يف الصالة فعل ممنوع مطلقا،          أكّد الباجي يف شرحه هلذا األثر     

بضرورة دفع األذى جواز مسح األرض ملوضع السجود يف الصالة إذا كان املـسح               إال أنه قيد  
  : قال الباجي. خفيفا مرة واحدة، معلال ذلك باالشتغال عن الصالة، وترك التواضع هللا تعاىل

 ، وهو يف اجلملة ممنوع ملعنـيني      ،من التراب مسح احلصباء يف الصالة إلزالة ما عليه        «
 فإذا دعت إىل ذلك ضرورة      ، ترك التواضع هللا عز وجل     : والثاين . االشتغال عن الصالة   :أحدمها

صـلى اهللا عليـه      فليمسح مرة واحدة ملا رواه معيقيب أن النيب          ،من تراب يؤذي أو غري ذلك     
ال بـد فواحـدة تـسوي ـا      و فإن كنت، وأنت تصلي، يعين األرض، ال متسح  : قال وسلم

  .1».2احلصباء

                                                
  . يف املنتقى369انفرد به مالك يف املوطأ، كتاب الصالة، باب مسح احلصباء يف الصالة، احلديث رقم  1
البخاري يف صحيحه، كتاب اجلمعة، بـاب مـسح احلـصى يف            : احلديث مل يروه مالك يف املوطأ، وإمنا رواه كل من          2

. مواضع الصالة، باب كراهة مسح احلصى وتـسوية التـراب يف الـصالة   ومسلم يف صحيحه، كتاب املساجد و  . الصالة
والنسائي يف سننه، كتاب الـسهو،      . والترمذي، يف سننه، كتاب الصالة، باب ما جاء يف كراهية مسح احلصى يف الصالة             

سننه، كتـاب   وابن ماجه يف    . وأبو داود يف سننه، كتاب الصالة، باب يف مسح احلصى يف الصالة           . باب الرخصة فيه مرة   
وأمحد يف مسنده، كتاب باقي مسند األنـصار، بـاب حـديث    . إقامة الصالة والسنة فيها، باب مسح احلصى يف الصالة     

 .والدارمي يف سننه، كتاب الصالة، باب النهي عن مسح احلصى. معيقيب
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واملالحظ أن استدالل الباجي باملنع املطلق كان استدالال مقاصديا، كما أن استدالله            
بالتقييد املذكور، كان استدالال مقاصديا أيضا؛ ذلك أنه علّل املنع، باالنشغال عـن الـصالة               

ح من استعالء عن وضـع جبهتـه   باملسح، وترك اخلشوع والتواضع هللا تعاىل، ملا يظهر به املاس        
فكان مقصد اخلشوع مناطا حلكم . على التراب، وعلّل االستثناء يف اجلواز، بضرورة دفع األذى       

املنع أو اجلواز يف املسألة، ملا يتضمنه اخلشوع من حتقيق التواضع هللا عز وجل، الـذي نعتـربه                  
از املسح، والـذي نعتـربه     مقصدا تبعيا للخشوع، وكان مقصد رفع األذى مناطا الستثناء جو         

ويف كل األحوال فإن الباجي كان معتربا للمقاصـد يف        . أيضا مقصدا تبعيا بالنسبة ملسألتنا هذه     
كما نالحظ .  املقاصدي، الذي يظهر أنه استند فيه إىل النظر   همناقشته للمسألة، مما يثبت اجتهاد    

 اإلمام مالك له يف املوطـأ،   رغم عدم رواية  " معيقيب"أيضا أن الباجي قد عضد احلكم حبديث        
  . بالسنة يف اجتهاده املقاصدي ولو ثبتت خارج املوطأاستشهادهمما يدل على 

وما يؤكد اعتبار الباجي ملقصد اخلشوع يف مسألة مسح التراب أثناء الـصالة، هـو               
  :ماجاء يف شرحه لألثر املوقوف الذي رواه اإلمام مالك يف الباب نفسه، جاء فيه

 مسح الْحصباِء مـسحةً     :ن يحيى بنِ سعيد أَنه بلَغه أَنَّ أَبا ذَر كَانَ يقُولُ           ع ،مالك-«
  2».واحدةً وتركُها خير من حمرِ النعمِ

فقد علل الباجي أيضا يف شرحه هلذا األثر، مبقصد اخلشوع، وترك االنـشغال عـن               
ذى، يف حتديد أحكام اجلواز واملنع يف مسألة مسح األرض مـن  الصالة، واالضطرار إىل رفع األ 
  :قال الباجي. احلصباء أو التراب يف الصالة

 ألن يف الزائد ؛ املباح من ذلك مرة واحدة   : يقول ، مسح احلصباء مسحة واحدة    :قوله«
 إليها   فإنه حيتاج  ، وأما املسحة الواحدة   .على ذلك شغال عن الصالة ملا ال حيتاج إليه يف الصالة          

 فيـضطر إىل    ،املصلي ليزيل شغله عن الصالة مبا حيصل على جبهته من التراب أو يتأذى بـه              
 واالشتغال قبل ذلك مبا حصل عليها مـن         ، فيحصل االشتغال مبسح اجلبهة    ،مسحه من جبهته  

                                                                                                                                              
  .2/284الباجي، املنتقى،  1
  . يف املنتقى370يف الصالة، احلديث رقم انفرد به مالك يف املوطأ، كتاب الصالة، باب مسح احلصباء  2
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 ألا أخف ممـا     ،التراب واملتأذى به إىل أن ميسحه فلذلك أبيح له مسحه احلصباء مرة واحدة            
  .1».يه تركها من الشغل كما ذكرناه إليؤول

فنالحظ أن تعليله للمسألة يؤول يف إمجاله إىل إشارته لتحقيق مقـصد اخلـشوع يف               
   .الصالة

  اعتبار الباجي ملقصد اخلشوع يف القبض يف الصالة: الفرع الثامن
 اعتبار الباجي ملقصد اخلشوع من وضع اليمىن علـى اليـسرى يف         هذا الفرع نبين يف   

 وذلك من خالل شرحه للحديث املرفوع الذي رواه اإلمام مالك يف باب وضع اليدين               الصالة،
   :إحدامها على األخرى يف الصالة، جاء فيه

 من كَلَامِ النبوة إِذَا لَـم  : أَنه قَال2َ عن عبد الْكَرِميِ بنِ أَبِي الْمخارِقِ الْبصرِي ،مالك-«
 يضع الْيمنـى علَـى      ،ووضع الْيدينِ إِحداهما علَى الْأُخرى في الصلَاة      ،  ما شئْت تستحِ فَافْعلْ   

  3». والاستيناُء بِالسحورِ، وتعجِيلُ الْفطْرِ،الْيسرى
ذكر الباجي يف شرحه هلذا احلديث، اختالف الروايات عن اإلمام مالـك يف وضـع               

رى يف الصالة، وذكر يف ذلك روايتني؛ إحدامها تقول باالستحسان، واألخرى           اليمىن على اليس  
مـن  -باملنع، ويف تربيره لوجه االستحسان، أشار إىل مقصد اخلشوع يف الصالة، الذي علّل به          

وجه استحسان وضع اليمىن على اليسرى يف الصالة، مستندا إىل حـديث ابـن               -بني ما علّل  
  :قال الباجي. لك يف املوطأحجر الذي مل يروه اإلمام ما

                                                
  .2/284الباجي، املنتقى،  1
أنه ليس : عبد الكرمي بن أيب املخارق ضعفه كل من أمحد بن حنبل، وحيىي بن معني، وقال عنه أيوب السختياين            :يذكر أن  2

دي، أن الضعف على رواياته     كثري الوهم فاحش اخلطأ، وذكر ابن ع      : بثقة، وذكر النسائي أنه متروك، وقال ابن حبان عنه        
 وكان مؤدب كتاب وكـان      ...وعبد الكرمي هذا ضعيف ال خيتلف أهل العلم باحلديث يف ضعفه          : "قال ابن عبد الرب    .بين

ومل خيرج مالك عن عبد الكرمي بن أيب املخارق حكمـا     ...حسن السمت غر مالكا منه مسته ومل يكن من أهل بلده فيعرفه           
  .20/65ابن عبد الرب، التمهيد، : انظر...".  عنه ترغيبا وفضاليف موطئه وإمنا ذكر فيه

 يف  373انفرد به مالك يف املوطأ، كتاب الصالة، باب وضع اليدين إحدامها على األخرى يف الصالة، احلـديث رقـم                     3
 . املنتقى
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 ومـن   .1ووجه استحسان وضع اليد اليمىن على اليسرى يف الصالة احلديث املتقدم          «
  2». وهو مشروع يف الصالة،جهة املعىن أن فيه ضربا من اخلشوع

فنالحظ إشارته إىل حتقيق مقصد اخلشوع يف تعليله احلكم، مستندا إىل النظر، ومستأنسا مبا 
  .ذهب إليه من تعليل مقاصدي، ولو مل ترو يف املوطأصح من السنة فيما 

  اعتبار الباجي ملقصد اخلشوع يف تقدمي الغائط على الصالة: الفرع التاسع
 اعتبار الباجي ملقصد اخلشوع واإلقبال على الصالة وعدم االنشغال          هذا الفرع نبين يف   

على الصالة، وذلك مـن      -هملن أراد -بغريها من مسألة التفرغ لقضاء احلاجة، وتقدمي الغائط         
خالل شرحه للحديث املرفوع الذي رواه اإلمام مالك يف باب النهي عن الصالة واإلنسان يريد         

   :حاجته، جاء فيه
 ، عن أَبِيه أَنَّ عبد اللَّه بن الْأَرقَمِ كَانَ يـؤم أَصـحابه            ، عن هشامِ بنِ عروةَ    ،مالك-«

 الص ترضا فَحمولَاةُ ي،    عجر ثُم هتاجحل بفَقَالَ ، فَذَه :        هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسر تعمي سإِن 
  3». فَلْيبدأْ بِه قَبلَ الصلَاة، إِذَا أَراد أَحدكُم الْغائطَ:وسلَّم يقُولُ

لغائط لفعل الصالة، فاسـتند إىل      ذكر الباجي يف شرحه هلذا احلديث، مسألة مزامحة ا        
احلديث يف لزوم التفرغ للغائط قبل الصالة، وأضاف إىل ذلك قول اإلمام مالك فيمن شرع يف                

إعادة الصالة   حكمالصالة أنه يقطعها عند حاجته إىل الغائط إال ما خف من ذلك، كما ذكر               
                                                

واه وائل بن حجـر؛  استدل الباحي يف شرحه للحديث، حبديث أسند عن النيب صلى اهللا عليه وسلم من طرق صحاح، ر  1
أنه رأى النيب صلى اهللا عليه وسلم، رفع يديه حني دخل يف الصالة كرب مث التحف يف ثوبه، مث وضع يـده الـيمىن علـى                          

والذي مل يروه مالك يف املوطأ، وإمنا رواه مسلم يف صحيحه، كتاب الصالة، باب وضع يده اليمىن على اليسرى                   . اليسرى
وأظن أن البـاجي    . كما رواه غريمها  . ود يف سننه، كتاب الصالة، باب رفع اليدين يف الصالة         وأبو دا . بعد تكبرية اإلحرام  

البـاجي، املنتقـى،    : انظر. استدل ذا احلديث ملا رآه من ضعف يف احلديث الذي رواه اإلمام مالك عن بن أيب املخارق                
2/287. 
  .2/287املصدر نفسه،  2
.  يف املنتقـى   376اب النهي عن الصالة واإلنسان يريد حاجته، احلديث رقـم           رواه مالك يف املوطأ، كتاب الصالة، ب       3

وأخرجه الترمذي يف سننه، كتاب الطهارة عن رسول اهللا، باب ما جاء إذا أقيمت الصالة ووجد أحدكم اخلـالء فليبـدأ           
 كتاب الطهارة، باب أيـصلي  وأبو داود يف سننه،  . والنسائي يف سننه، كتاب اإلمامة، باب العذر يف ترك اجلماعة         . باخلالء

وأمحـد يف   . وابن ماجه يف سننه، كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء يف النهي للحـاقن أن يـصلي                . الرجل وهو حاقن  
  . مسنده، كتاب أول مسند املدنيني أمجعني، باب حديث عبد اهللا بن أرقم
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أن الباجي قد أول قول النيب      والذي يعنينا يف هذا البحث      . ن يعجله الغائط ويتمادى يف صالته     مل
باعتبار مقاصدي أشار فيه     ، وعلّل ما قاله اإلمام مالك يف تفريعات املسألة،        صلى اهللا عليه وسلم   

  :إىل مقصد اخلشوع الذي يتطلب االنشغال بالصالة، ذلك ما يتضح من قوله
ـ :صلى اهللا عليه وسلم  وقوله   )فصل( «  ،صالة إذا أراد أحدكم الغائط فليبدأ به قبل ال

 فال خيلو أن يكون جيد من احلاجـة إىل          ، فإن بدأ بالصالة   ،ليتفرغ هلا وخيلو سره لإلقبال عليها     
 ففي  ،1]كذا[، أو يعجله   ويعجله عنها  ،إتيان الغائط الشيء اخلفيف الذي ال يشغله عن الصالة        

مور ووجه ذلك أنه مـأ    .  ينصرف إماما كان أو مأموما     :اموعة من رواية ابن نافع عن مالك      
شرع فيـه    وال يكون ذلك يف مسألتنا إال بقطع ما          ،بتقدمي الغائط قبل الصالة ملعىن التفرغ هلا      

 فإن عليـه    ،فإن مل ينصرف ومتادى على صالته وبه من احلقن ما يعجله ويشغله           : مسألة. منها
  .2» .اإلعادة

 الغائط،  فنالحظ أن الباجي جعل املناط يف قطع الصالة أو التمادي فيها ملن احتاج إىل             
أو يف   " ليتفرغ هلا وخيلو سره لإلقبـال عليهـا        : "هو عدم االنشغال بغري الصالة كما يف قوله       

، ويف ذلك إشارة إىل اعتباره ملقصد اخلشوع يف الصالة مـن حكـم               "ملعىن التفرغ هلا   :"قوله
جله الغـائط   االبتداء بالغائط قبل الصالة، وقطع الصالة ملن عجله الغائط، وإعادة الصالة ملن ع            

والظاهر أن الباجي قد استند إىل النظر يف الوصف املناسب واملالئم للحكم            . ومتادى يف صالته  
  .فيما ذهب إليه من تعليل مقاصدي

   الصالة أثناءمحل كيس كبري جواز اعتبار الباجي ملقصد حفظ املال يف :  الرابعاملبحث

 الصالة، لكن هذا الذي عثرنا      لعلّه من الغريب أن يدرج مقصد حفظ املال يف أبواب         
عليه فعال من تتبعنا لثنايا شرح الباجي ملا ورد يف املوطأ من أحاديث يف كتـاب الـصالة؛ إذ                   

 أثناء الـصالة     أو ثقيل   جواز تأبط كيس كبري    وجدناه معتربا ملقصد حفظ املال يف تعليله حلكم       
 الذي سبق   ث املرفوع وذلك من خالل شرحه للحدي    ملن خاف على ماله من وضعه يف األرض،         

                                                
ا يشغله ويعجله، فإن وجد الـشيء اخلفيـف     الذي ال يشغله عن الصالة ويعجله عنها، وجيد من ذلك م          : "الصحيح هو  1

الباجي، كتاب املنتقى شـرح     : انظر طبعة أخرى  ...". جازت صالته، وإن وجد من ذلك ما يشغله ويعجله ففي اموعة          
 .1/282، ه1332، 1جمددة من ط. 2موطأ اإلمام مالك، دار الكتاب اإلسالمي، القاهرة، ط

  .2/290الباجي، املنتقى،  2
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الذي رواه اإلمام مالك يف باب النهي عن الصالة واإلنسان يريد حاجته، جاء             و ذكره وخترجيه، 
   :فيه

»-                 ،هابـحأَص مـؤقَمِ كَانَ يالْأَر نب اللَّه دبأَنَّ ع أَبِيه نةَ، عورنِ عامِ بشه نك، عالم
إِني سمعت رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه       :  فَذَهب لحاجته ثُم رجع، فَقَالَ     فَحضرت الصلَاةُ يوما،  

  ».إِذَا أَراد أَحدكُم الْغائطَ، فَلْيبدأْ بِه قَبلَ الصلَاة: وسلَّم يقُولُ
الـذي   اخلشوع   لقد سبق وأن ذكرنا أن الباجي قد أول هذا احلديث بالتعليل مبقصد           

 وسنبين هنا استفادة الباجي من تعليلـه ذاك         يتطلب االنشغال بالصالة يف مسألة قضاء احلاجة،      
 صحة  منعحكم   ؛ إذ استند إىل املقصد نفسه يف تقرير       ليقيس به مسألة احلمل الثقيل يف الصالة      

 قال . عن احلدث متاما كالذي يتكلّف يف إمساكه  .فيستطيعه إال بتكلّ  ال   الصالة ملن حيمل ثقال   
  : الباجي

ومن جهة املعىن أن استدامته ملدافعة احلدث عمل كثري يف الصالة شاغل عنها مينـع               «
 وذلك أنه ال ميكنه دفعه إال باستدامة        ، فوجب أن يكون مفسدا هلا كسائر األعمال       ،استدامتها

طيعه إال   وتكلف إمساكه مبنزلة من حيمل يف الصالة محال ثقـيال ال يـست             ،ضم شديد لوركيه  
  1». فإنه مينع صحة الصالة، وعمل متتابع،بتكلف

لضرورة؛ كمـن   ل من منع احلمل الثقيل يف الصالة، من كان محله له         مث استثىن الباجي    
فذكر . خياف اختطافه إن هو وضعه، أو من ميسك بعنان فرسه، خياف ضياعه  كيسا كبريا   حيمل  

 استدل على ذلك استدالال مقاصديا؛ ذاكـرا أن  الباجي قول املالكية باجلواز يف هذه املسألة، مث  
  :هذا ما يتبين يف شرح الباجي عندما قال. مقصد حفظ املال، هو مناط اجلواز يف املسألة

وقد روى موسى بن معاوية عن ابن القاسم فيمن صلى بكيس كبري حتت إبطه خياف          «
 جيزئه  :وال يف األرض   ، فال يقدر على وضع كفيه على ركبتيه       ،أن يضعه يف األرض أن خيتطف     

ومعىن ذلك أن ضرورة حفظ املال جوزت له كمـا        .  كقول مالك يف ممسك عنان فرسه      ،ذلك
 وإن منعه ذلك من إمتام فرضه بوضع يده على األرض يف            ،أباحت للخائف على فرسه إمساكه    

عـاد  أل و ، ولو ترك وضع يده على األرض يف سجوده من غري ضرورة ملا أجزأه ذلك              ،سجوده

                                                
 .2/291ابق، املصدر الس 1
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 فكـذلك  ، وكذلك جيب أن يكون احلامل لكيس حتت إبطه لغري ضرورة وال خمافـة           ،أبداإليه  
1».  واهللا أعلم،ام لوركيه ألجل احلقنالض  

فنالحظ أن الباجي قد أناط حكم جواز محل كيس كبري يف الصالة خلوف الضياع أو               
. فهم من شرحه مستندا إىل الوصف املناسب للعلّة كما ي      . االختطاف مبقصد ضرورة حفظ املال    

كما نالحظ من خالل استقراء شرح الباجي من بداية املنتقى إىل هذا املوضع، أنـه اسـتعمل                 
وألول مرة بشكل صريح مقصد حفظ املال كمقصد ضروري، قبل أن يذكره الغزايل من بعده               

وإن كان غريه قد ذكره كمقصد من املقاصد دون اإلشارة          . 2ضمن املقاصد الضرورية اخلمسة   
  .الضروريات منهاإىل 

  اعتبار الباجي ملقصد النظافة واجلمال يف االستعداد لصالة اجلمعة:  اخلامساملبحث

ـ     واجلمال اعتبار الباجي ملقصد النظافة      املبحثنبين يف هذا     ب  يف مسألة الغسل والتطي
والتزين يوم اجلمعة، وذلك من خالل شرحه للحديث املرفوع الذي رواه اإلمام مالك يف باب               

  :لعمل يف غسل يوم اجلمعة، جاء فيها
 إِذَا جـاَء    : عن ابنِ عمر أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ           ، عن نافعٍ  ،مالك-«

  3».أَحدكُم الْجمعةَ فَلْيغتِسلْ
كـر لـزوم    ذكر الباجي يف شرحه هلذا احلديث ما يتعلق مبسألة الغسل للجمعة، مث ذ            

  :قال الباجي.  ذلك بالتنظّف والتجملالتطيب والتزين مع الغسل على وجه االستحباب، معلال

                                                
  .2/291،  السابقاملصدر 1
 .52صاليويب، مقاصد الشريعة اإلسالمية وعالقتها باألدلة الشرعية، : وانظر. 1/416، الغزايل، املستصفى: نظرا 2
وأخرجه البخاري، .  يف املنتقى225رواه مالك يف املوطأ، كتاب الصالة، باب العمل يف غسل يوم اجلمعة، احلديث رقم               3

وأخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب اجلمعة، احلديث يلي مباشرة الكتاب          . اجلمعة، باب فضل الغسل يوم اجلمعة     يف كتاب   
والنسائي يف سـننه،    . والترمذي يف سننه، كتاب اجلمعة عن رسول اهللا، باب ما جاء يف االغتسال يوم اجلمعة              . دون باب 

ننه، كتاب إقامة الصالة والسنة فيها، بـاب مـا جـاء يف    وابن ماجه يف س. كتاب اجلمعة، باب األمر بالغسل يوم اجلمعة 
والدارمي يف سننه، كتاب    . الغسل يوم اجلمعة، وأمحد يف مسنده، كتاب مسند املكثرين، باب باقي مسند عبد اهللا بن عمر               

  .الصالة، باب الغسل يوم اجلمعة
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 . قاله ابن حبيب   ،ويلزم اآليت للجمعة مع الغسل الطيب والزينة وحسن اهليئة        :مسألة«
 ،1ويستحب له أن يتفقد فطرة جسده من قص شاربه وأظفاره ونتف إبطه وسواكه واستحداده             

وهـذه كلـها مـن بـاب التجمـل           ،ووجه ذلك أن التجمل فيه مشروع     . إليهإن احتاج   
  .2».والتنظف

فنالحظ أن الباجي قد ذكر أن احلكمة من استحباب ما ذكره من أعمال لالسـتعداد        
لصالة اجلمعة هي التجمل والتنظف، ما يثبت اعتباره ملقصد النظافة واجلمال فيما قـرره مـن            

  .سبة واملالئمة للحكم كما يظهر من شرحهمستندا إىل العلّة املنا. حكم
صلى اهللا عليه   يضا إىل مقصد النظافة واجلمال يف تعليله حلث النيب          أكما أشار الباجي    

 على ختصيص ثياب للجمعة، وذلك من خالل شرحه للحديث املرفوع الذي رواه اإلمام              وسلم
  : جاء فيهمالك يف باب اهليئة وختطي الرقاب واستقبال اإلمام يوم اجلمعة، 

 مـا   : عن يحيى بنِ سعيد أَنه بلَغه أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ              ،مالك-«
هتنهم يبى ثَووس هتعمجنِ ليبذَ ثَوخات لَو كُمدلَى أَح3».ع  

  :قال الباجي يف شرحه للحديث
 على التجمل للجمعة يف اللباس كما حض        صلى اهللا عليه وسلم     هذا حض من النيب   «

  .4». فكان التجمل مسنونا فيه كالفطر واألضحى،على التطيب والغسل والسواك ألنه يوم عيد
صـلى اهللا   وفيما ذكره إشارة إىل اعتباره ملقصد النظافة واجلمال يف تأويله لقول النيب             

  .استنباط املقصد، الذي يظهر استناده إليه يف عليه وسلم

                                                
عمال احلديد وهي املوسـى يف إزالـة شـعر    هو حلق العانة، وهو استفعال من احلديد، مسي استحدادا الست : االستحداد 1

: وانظـر . 1/85، )ط.د(ابن دقيق العيد، شرح عمدة األحكام، دار الكتب العلمية، بريوت : انظر. العانة، وهو سنة باتفاق   
  .1/133م، 1973الشوكاين، نيل الوطار، دار اجليل، بريوت، ط 

  .2/109الباجي، املنتقى،  2
 يف  236صالة، باب اهليئة وختطي الرقاب واستقبال اإلمام يوم اجلمعة، احلـديث رقـم              رواه مالك يف املوطأ، كتاب ال      3

وأخرج مثله ابن ماجه يف سننه بإسناد آخر، كتاب إقامة          . وأبو داود يف سننه، كتاب الصالة، باب اللبس للجمعة        . املنتقى
 . الصالة والسنة فيها، باب ما جاء يف الزينة يوم اجلمعة

  .2/139ى، الباجي، املنتق 4
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  اعتبار الباجي ملقصد التذكر واالتعاظ والتعلّم يف أحكام الصالة:  السادساملبحث

 االجتهاد املقاصدي للباجي من خالل اعتباره ملقـصد التـذكر           املبحثنربز يف هذا    
اإلمـام  واالتعاظ والتعلّم يف شرحه لبعض املسائل اليت تضمنها العديد من األحاديث اليت رواها            

واملتعلقة ببعض أحكام الصالة، كأحكام صالة اجلمعة وصالة النافلة واإلخالل          لك يف املوطأ    ما
يف اعتبار الباجي ملقـصد التـذكر       : األول: مطالب مخسة   املبحثوقد تضمن   . بأفعال الصالة 

يف اعتبار الباجي ملقصد إمتام العظـة يف اسـتقبال          : والثاين. واالتعاظ والتعلم يف خطبة اجلمعة    
. يف اعتبار الباجي ملقصد التعلم يف قراءة سـورة اجلمعـة          : والثالث. طيب للناس يف اجلمعة   اخل

يف اعتبار البـاجي    : واخلامس. يف اعتبار الباجي ملقصد التعلم يف صالة النيب مبستضيفيه        : والرابع
   .أصحابه) ص(ملقصد التعلم يف أسلوب سؤال النيب

  كر واالتعاظ والتعلم يف خطبة اجلمعةاعتبار الباجي ملقصد التذ:  األولاملطلب
 اعتبار الباجي ملقصد التذكر واالتعاظ والتعلم من حكم وجـوب          املطلبنبين يف هذا    

اإلنصات خلطبة صالة اجلمعة، وذلك من خالل شرحه للحديث املرفوع الـذي رواه اإلمـام               
  :مالك يف باب ما جاء يف اإلنصات يوم اجلمعة واإلمام خيطب، جاء فيه

»-كمال،   ادنأَبِي الز نجِ  ، عرالْأَع نع ،           ـهلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسةَ أَنَّ رريرأَبِي ه نع 
  1». إِذَا قُلْت لصاحبِك أَنصت والْإِمام يخطُب يوم الْجمعة فَقَد لَغوت:وسلَّم قَالَ

خمتلف اآلراء يف مسألة اإلنصات، خلص       -ديثيف شرحه للح  -بعد أن ذكر الباجي     
إىل وجوب اإلنصات خلطبة اجلمعة، مث تتطرق إىل مسألة من تكلم فيها، وبين أن الكالم إما أن                 
يكون فيه عبادة، أو ال عبادة فيه، وذكر منع ما ال عبادة فيه قل أم كثر، أما ما فيه عبادة فقـد              

                                                
.  يف املنتقى  226رواه مالك يف املوطأ، كتاب الصالة، باب ماجاء يف اإلنصات يوم اجلمعة واإلمام خيطب، احلديث رقم                  1

وأخرجه مسلم يف صـحيحه، كتـاب   ... وأخرجه البخاري، يف كتاب اجلمعة، باب اإلنصات يوم اجلمعة واإلمام خيطب          
والترمذي يف سننه، كتاب اجلمعة عن رسول اهللا، باب ما جاء يف كراهية           . طبةاجلمعة، باب يف اإلنصات يوم اجلمعة يف اخل       

وأبو داود يف سننه، كتـاب      . والنسائي يف سننه، كتاب اجلمعة، باب اإلنصات للخطبة يوم اجلمعة         . الكالم واإلمام خيطب  
يها، باب ما جـاء يف االسـتماع        وابن ماجه يف سننه، كتاب إقامة الصالة والسنة ف        . الصالة، باب الكالم واإلمام خيطب    

والدارمي يف سننه، كتـاب     . للخطبة واإلنصات هلا، وأمحد يف مسنده، كتاب باقي مسند املكثرين، باب مسند أيب هريرة             
  .الصالة، باب يف االستماع يوم اجلمعة عند اخلطبة واإلنصات
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نا، أن الباجي ذكر املنع لكثري الكالم ولو كان قراءة          جوز الباجي قليله ومنع كثريه، والشاهد ه      
القرآن، مستندا إىل املقصد من خطبة اجلمعة يف استدالله؛ فذكر أن املقصد من اإلنصات خلطبة               

قال . اإلمام، هو االتعاظ والتذكر والتعلم الذي الينبغي للمستمع أن يضيع فرصة االستفادة منها      
  :الباجي

 ضرب فيـه    ،فإن ما يتكلم به من حضر اجلمعة على ضربني         ،إذا ثبت ذلك  : مسألة«
.  ملا ذكرناه  ، فقليله وكثريه ممنوع   ، وضرب ال عبادة فيه    ، وذكر اهللا تعاىل   ،عبادة كقراءة القرآن  

 وأمر اإلمـام    ، ألن اخلطبة مشروعة ملعىن التذكري والوعظ      ؛ فإن كثريه ممنوع   ،وأما ما فيه عبادة   
 وما يأيت به من الذكر والتسبيح وقـراءة         ،فوت ما قصد ا   ويه وتعليمه فهو ذكر خمصوص ي     

 ، وأما يسري الذكر فإنه على ضربني ضرب خيتص به كحمد اهللا عند العطـاس        .القرآن ال يفوته  
، وال مينـع مـن       ألنه ليس يشغل عن اإلصـغاء      ؛ فهذا خفيف  ،والتعوذ من النار عند ذكرها    

   .1».اإلنصات إىل اخلطبة
علّل منع التكلم أثناء اخلطبة ولو مبا فيه عبادة إن كان كـثريا،             فنالحظ أن الباجي قد     

مبقصد التذكر واالتعاظ والتعلم من اإلنصات إىل خطبة اجلمعة، بل وأشار إليه أيضا عندما علّل               
جواز الكالم الذي فيه عبادة إن كان يسريا خفيفا، بعدم إشغال املصلي عن اإلنصات للخطبة،               

ري ووعظ وتعليم خطيب اجلمعة خبطبته، وحمققـا ملقـصد االتعـاظ           ما جيعله مستفيدا من تذك    
والتذكر والتعلم من خطبة اجلمعة، كما يظهر استناده إىل النظر فيما ذهب إليـه مـن تعليـل      

  .مقاصدي
للمسألة نفسها، أشار الباجي إىل املقصد نفسه، يف استدالله على عدم    ويف موضع آخر  

، وقبل أن يشرع يف اخلطبة    ،   اإلمام على املنرب   جلوس وقت وجوب اإلنصات وعدم منع التكلم    
  :وذلك من خالل شرحه لألثر املوقوف الذي رواه اإلمام مالك يف الباب نفسه، جاء فيه

 عن ثَعلَبةَ بنِ أَبِي مالك الْقُرظي أَنه أَخبره أَنهم كَانوا فـي           ، عن ابنِ شهابٍ   ،مالك-«
 مع انمز رمع جرخى يتح ةعمالْج مولُّونَ يصطَّابِ ينِ الْخب لَـى   ،رع لَـسجو رمع جرفَإِذَا خ 

 فَإِذَا سكَت الْمؤذِّنونَ وقَام عمر يخطُـب        ، جلَسنا نتحدثُ  : قَالَ ثَعلَبةُ  ،الْمنبرِ وأَذَّنَ الْمؤذِّنونَ  

                                                
  .2/113الباجي، املنتقى،  1



  341  لباجي يف جمال العباداتيقات الفقهية لالجتهاد املقاصدي عند االتطب: لالباب األو
  
 

 

نتصاأَن،    دا أَحنم كَلَّمتي ابٍ   . فَلَمهش نقَالَ اب :          قْطَـعي ـهكَلَاملَاةَ والـص قْطَعامِ يالْإِم وجرفَخ 
1».الْكَلَام  

فقد استند الباجي إىل االجتهاد املقاصدي يف إثبات عدم وجوب اإلنصات يف وقـت              
؛ باعتبار أن اإلمام ال خيطب يف هـذين         جلوس اإلمام على املنرب، أو وقت جلوسه بني اخلطبتني        

الوقتني، وال يوجد فيهما ما يدعو إىل اإلنصات، وال يتحقق مقصد التذكر واالتعاظ والتعلم يف               
فبعد أن ذكر الباجي قول اإلمام مالك بعدم    . هذا الوقت، فينتفي حكم الوجوب بانتفاء مقصده      

ه، رجح قول اإلمام مالـك ترجيحـا   وجوب اإلنصات إذا قعد اإلمام، وقول أيب حنيفة بوجوب   
  :مقاصديا؛ تضمنه شرح املنتقى الذي جاء فيه

 ، يقتضي املنع من الصالة يف ذلـك الوقـت         ، وجلسنا نتحدث  : ومعىن قوله  )فصل(«
 حىت إذا خرج عمر وجلس على املنرب جلسوا ،وإباحة الكالم ألنه أخربهم أم كانوا على صالة    

.  وهو احلـديث ، كانوا عليه وانتقاهلم إىل حال أخرى غريها وهذا أبني يف تركهم ما     ،يتحدثون
 جيـب   : وقال أبـو حنيفـة     . وهذا قول مالك   ، فليس بواجب يف ذلك الوقت     ،وأما اإلنصات 

 ،والدليل على ذلك أن اإلنصات    .  وقبل أن يشرع يف اخلطبة     .اإلنصات إذا قعد اإلمام على املنرب     
 ومل يلزم بعـد  .اإلمام باخلطبة مل يوجد ما يصغى له   إمنا هو لإلصغاء إىل اخلطبة وقبل أن يبتدئ         

، ألن حكـم     وال يلزم على هذا اإلنصات بني اخلطبتني       ، فال معىن له   ،حكم اإلنصات للخطبة  
  .2».اإلنصات قد لزم

نالحظ أن الباجي قد رجح قول اإلمام مالك باالستدالل على عدم وجوب اإلنصات             
بة، بعلّة اإلصغاء للخطبة، كما نالحظ استناده إىل هذه       وإباحة التكلم قبل شروع اإلمام يف اخلط      

العلّة يف تقرير حكم إباحة التكلّم بني اخلطبتني أيضا، عندما قاس جلـوس اإلمـام مـا بـني               
اخلطبتني، جبلوسه على املنرب قبل الشروع يف اخلطبة، بعلّة جامعة هي غياب الداعي لإلصـغاء               

 اخلطبة إال للتذكر واالتعاظ والتعلم، مما يشري إىل         وال يكون اإلصغاء إىل   . وهو حديث اخلطيب  
   .اعتباره ملقصد التذكر واالتعاظ والتعلم يف خطبة اجلمعة

                                                
 يف  227اب ماجاء يف اإلنصات يوم اجلمعة واإلمام خيطب، احلـديث رقـم             انفرد به مالك يف املوطأ، كتاب الصالة، ب        1

  .املنتقى
  .2/114الباجي، املنتقى،  2
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وعند تتطرق الباجي إىل مسألة الصالة واإلمام خيطب، ذكر قول اإلمام مالك مبنعهـا              
ك باستدالل  ومن قال بقوله، وذكر خمالفة الشافعي لقول اإلمام مالك، مث رجح قول اإلمام مال             

مقاصدي؛ إذ املقصد هو التذكر واالتعاظ والتعلم باإلنصات إىل اخلطبـة، والـصالة يف ذاك               
  : إىل هذه املسألة، حيث قال هذا ما يتبني يف تعرض الباجي. الوقت تصرفه عن اإلنصات هلا

 هذا مـذهب مالـك      ، فإنه جيلس وال يركع    ، وأما من جاء واإلمام خيطب     :مسألة«
 ، يركع من دخل يـوم اجلمعـة       :وقال الشافعي .  وبه قال أبو حنيفة والثوري     ،هومجاعة أصحاب 
 واملصلي ال ميكنه    ، ما تقدم من األدلة على وجوب اإلنصات       ،ودليلنا على ذلك  . واإلمام خيطب 

  .1» .اإلنصات ملا يلزمه من القراءة
طبة ليصمت؛  كما استند الباجي إىل املقصد نفسه، يف منع اإلشارة إىل املتكلم أثناء اخل            

  :ففي األثر املوقوف الذي جاء فيه
 عن نافعٍ أَنَّ عبد اللَّه بن عمر رأَى رجلَينِ يتحدثَان والْإِمام يخطُـب يـوم            ،مالك-«

  3». أَنْ اصمتا2الْجمعة فَحصبهما
ة إىل مـن يتحـدث يف       صوب الباجي ما ذهب إله اإلمام مالك من منع حىت اإلشار          

  :اخلطبة، باعتبارها انشغاال عن اإلنصات، وتفويت ملقصد اخلطبة، قال الباجي
 وهو الصواب ألن اإلشارة ، فإن مقتضى مذهب مالك أن ال يشري إليهما      ،ويف اجلملة «

صـلى   وقد مسى النيب     ، يف ترك اإلنصات للخطبة    ، اصمتا :إليهما أن يصمتا مبنزلة أن يقول هلما      
  .4». واهللا أعلم، من فعل ذلك الغيايه وسلماهللا عل

رضـي اهللا   فنالحظ أن الباجي قد بين خمالفة مذهب اإلمام مالك ملا فعله ابن عمـر               
، معلال ذلك مبا متنعه اإلشارة من اإلنصات واإلصغاء للخطبة، وفيه إشـارة إىل اعتبـاره     عنهما

                                                
  .2/115،  السابقاملصدر 1
2 ب102الفريوزآبادي، القاموس احمليط، مادة حـصب، ص   : انظر. الرمي حبجارة صغرية، وحصبه، رماه باحلصى     : احلَص .

  .2/117الباجي، املنتقى، : وانظر
 يف  229انفرد به مالك يف املوطأ، كتاب الصالة، باب ماجاء يف اإلنصات يوم اجلمعة واإلمام خيطب، احلـديث رقـم                     3

 .املنتقى
 .2/117الباجي، املنتقى،  4
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صات واإلصغاء ال يكون عـادة إال       ملقصد التذكر واالتعاظ والتعلم يف خطبة اجلمعة، ألن اإلن        
  .لتحقيق هذا املقصد

كما صوب الباجي قول ابن شهاب جبواز الكالم بعد إمتام اخلطبـة ونـزول اإلمـام           
  :للصالة، والذي رواه اإلمام مالك يف الباب نفسه، إذ جاء فيه

ا نزلَ الْإِمام عن الْمنبرِ قَبلَ أَنْ       أَنه سأَلَ ابن شهابٍ عن الْكَلَامِ يوم الْجمعة إِذَ         ،مالك-«
ركَبابٍ،يهش نفَقَالَ اب :كبِذَل أْس1». لَا ب  

بن شهاب، باملقصد ذاته من اإلنصات للخطبة، حيث        اه  يفقد علّل الباجي ما ذهب إل     
  : قال

ن  إمنا كـا   ، ومعناه صحيح ألن األمر باإلنصات     ،فهذا احلديث من قول ابن شهاب     «
 ، فال يوجب اإلنصات إال اإلحرام بالـصالة       ، فإذا انقضت اخلطبة وزال حكمها     ،ألجل اخلطبة 

  .2».، وال خالف فيهوذلك مباح يف حال اإلقامة
فنالحظ كيف جعل الباجي معيار وجوب اإلنصات أوعدم وجوبـه، هـو وجـود              

تعاظ والتعلم يف   اخلطيب يف حال حتدث يف خطبة اجلمعة، ما يدعو إىل حتقق مقصد التذكر واال             
  .اخلطبة
  اعتبار الباجي ملقصد إمتام العظة يف استقبال اخلطيب للناس يف اجلمعة:  الثايناملطلب

 اعتبار الباجي ملقصد إمتام املوعظة على أبلـغ وجـه يف مـسألة              املطلبنبين يف هذا    
 لقول اإلمـام    استدبار اإلمام القبلة عند اخلطبة، واستقباله للناس فيها، وذلك من خالل شرحه           

 املوقوف املروي يف باب اهليئة وختطي الرقاب واستقبال اإلمـام يـوم      األثرمالك الذي ورد يف     
  : اجلمعة، جاء فيه

                                                
 يف  231انفرد به مالك يف املوطأ، كتاب الصالة، باب ماجاء يف اإلنصات يوم اجلمعة واإلمام خيطب، احلـديث رقـم                     1

  .املنتقى
  .2/118لباجي، املنتقى، ا 2
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 عن أَبِي هريرةَ أَنـه كَـانَ        ، عن عبد اللَّه بنِ أَبِي بكْرِ بنِ حزمٍ عمن حدثَه          ،مالك-«
 أَحدكُم بِظَهرِ الْحرة خير لَه من أَنْ يقْعد حتى إِذَا قَام الْإِمام يخطُـب جـاءَ                  لَأَنْ يصلِّي  :يقُولُ

ةعمالْج مواسِ يالن طَّى رِقَابختي.  
راد أَنْ يخطُب مـن      السنةُ عندنا أَنْ يستقْبِلَ الناس الْإِمام يوم الْجمعة إِذَا أَ          :قَالَ مالك 

  1».كَانَ منهم يلي الْقبلَةَ وغَيرها
 إىل مقصد إمتام العظـة      ،أشار الباجي يف شرحه لقول اإلمام مالك الوارد يف هذا األثر          

  :قال الباجي. على أمت وجه، وشد انتباه الناس إليها يف تعليله الستقبال اخلطيب للناس يف اجلمعة
 وذلك أن اإلمام قد ترك استقبال       ،ل وعليه مجهور الفقهاء وعمل الناس     وهذا كما قا  «

القبلة واستقبلهم بوجهه ليكون ذلك أبلغ يف وعظهم وأمت يف إحضارهم أفهـامهم فعلـيهم أن            
  .2».يستقبلوه إجابة له وطاعة وإقباال على كالمه ووقت استقباله هو إذا قام خيطب

كمة يف استقبال اإلمام للناس يف خطبة اجلمعة،        فنالحظ أن الباجي قد أشار إىل أنّ احل       
هي لشد انتباههم وإحضار أفهامهم، حىت تكون موعظته هلـم أبلـغ وأمت، فمـشاهدم لـه           
ومشاهدته هلم وهو خيطب أدعى للفهم والتركيز وشد االنتباه، مما حيقق مقصد إمتام العظة مـن     

وال شـك أن هـذا   . ر كما يظهر من شرحه   اخلطبة، الذي أشار إليه الباجي باالستناد إىل النظ       
  .املقصد معترب اليوم يف الطرق البيداغوجية إلجناح العملية التعليمية

  اعتبار الباجي ملقصد التعلم يف قراءة سورة اجلمعة:  الثالثاملطلب
 اعتبار الباجي ملقصد تعلم أحكام اجلمعة من استحباب ختـصيص          املطلبنبين يف هذا    
 اجلمعة، وذلك من خالل شرحه للحديث املرفوع الذي رواه اإلمام مالك            صالا بقراءة سورة  

   .يف باب القراءة يف صالة اجلمعة واالحتباء ومن تركها من غري عذر

                                                
 يف 238انفرد به مالك يف املوطأ، كتاب الصالة، باب اهليئة وختطي الرقاب واستقبال اإلمام يوم اجلمعة، احلديث رقـم                   1

  .املنتقى
  .2/140الباجي، املنتقى،  2
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 عن عبيد اللَّه بنِ عبد اللَّه بنِ عتبةَ بنِ مسعود           ، عن ضمرةَ بنِ سعيد الْمازِنِي     ،مالك-«
الضحاك بن قَيسٍ سأَلَ النعمانَ بن بشريٍ ماذَا كَانَ يقْرأُ بِه رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسـلَّم     أَنَّ  

ةعمالْج ةورلَى إِثْرِ سع ةعمالْج موقَالَ؟ي :ةياشيثُ الْغدح اكلْ أَتأُ هقْر1». كَانَ ي  
ي يف شرحه هلذا احلديث إىل آراء العلماء يف مسألة استحباب قراءة سورة             تعرض الباج 

اجلمعة يف صالة اجلمعة، فذكر قول اإلمام مالك ومن وافقه باستحباب قراءا، مث ذكر قول من         
ه اإلمام مالك بدليلني، األول احلديث املذكور، والثـاين  يرأى خالف ذلك، مث رجح ماذهب إل 

 ختصيص صالة اجلمعة بقراءة سورة اجلمعة؛ فذكر أن املقصد من ذلـك    املقصد الذي يفهم من   
هو تضمن سورة اجلمعة أحكام اجلمعة، ولقصد تعلمها كانت قراءا أوىل            -معربا عنه باملعىن  -

  :من قراءة غريها، قال الباجي
والدليل على ما ذهب إليه مالك حديث ضمرة بن سعيد املذكور ومن جهة املعىن أن       «
  .2». من غريها وأشبه باحلالرة ختتص بتضمن أحكام اجلمعة فكانت أوىل بذلكهذه السو

على رجحان قول اإلمام مالك، بتضمن       -فيما استدل -فنالحظ أن الباجي قد استدل      
سورة اجلمعة على أحكام اجلمعة، وهو ما يفهم منه مقصد تعلم أحكامهـا مـن اسـتحباب                 

  . ة هذه العلة للحكم كما يظهر ذلك من شرحهقراءا، مستندا يف ذلك على مناسبة ومالءم
  اعتبار الباجي ملقصد التعلم يف صالة النيب مبستضيفيه:  الرابعاملطلب

 اعتبار الباجي ملقصد التعلم من صالة النيب للنافلة مبستـضيفيه يف            املطلبنبين يف هذا    
ب جامع سـبحة  با بيتهم، وذلك من خالل شرحه للحديث املرفوع الذي رواه اإلمام مالك يف 

  :الضحى، جاء فيه

                                                
 عذر، احلـديث رقـم   رواه مالك يف املوطأ، كتاب الصالة، باب القراءة يف صالة اجلمعة واالحتباء ومن تركها من غري                1

والنسائي يف سـننه، كتـاب      . وأخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب اجلمعة، باب ما يقرأ يف صالة اجلمعة           .  يف املنتقى  239
وأبو داود يف سننه، كتاب الصالة، بـاب  . اجلمعة، باب ذكر االختالف على النعمان بن بشري يف القراءة من صالة اجلمعة         

اجه يف سننه، كتاب إقامة الصالة والسنة فيها، باب ما جاء يف القرآن يف الصالة يوم اجلمعة،                 وابن م . ما يقرأ به يف اجلمعة    
والدارمي يف سننه، كتاب الصالة،     . وأمحد يف مسنده، كتاب أول مسند الكوفيني، باب حديث النعمان بن بشري عن النيب             

  .باب القراءة يف صالة اجلمعة
  .2/141الباجي، املنتقى،  2
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 عن أَنسِ بنِ مالك أَنَّ جدته ملَيكَةَ        ، بنِ عبد اللَّه بنِ أَبِي طَلْحةَ      اق عن إِسح  ،مالك-«
 صلَّى اللَّـه علَيـه       فَأَكَلَ منه ثُم قَالَ رسولُ اللَّه      ،دعت رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم لطَعامٍ       

لَّمسو:   لَكُم لِّيأُصوا فَلقُوم ،  سقَالَ أَن :         ـا لُـبِسطُـولِ م نم دواس ا قَدريٍ لَنصإِلَى ح تفَقُم ، 
يتيم وراَءه والْعجـوز     فَقَام علَيه رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم وصفَفْت أَنا والْ           ،فَنضحته بِماءٍ 

  1». فَصلَّى لَنا ركْعتينِ ثُم انصرف،من ورائنا
 يف بيـت    صلى اهللا عليه وسـلم    دث الباجي يف شرحه هلذا احلديث عن فعل النيب          حت

ليكة اليت دعته لطعام؛ إذ دعاهم إىل صالة النافلة معه، وذكر الباجي أن املقصد من ذلك هـو   م
  :صيصهم بالربكة، أو تعليما هلم بكيفية الصالة، قال الباجيخت

قوموا فألصل لكم، يريد أن خيصهم بربكـة صـالته          : صلى اهللا عليه وسلم   وقوله  «
  .2». ودعائه أو يريد أن يعلمهم باملشاهدة والقرب

 باحتمال قصده إىل تعليمهم     صلى اهللا عليه وسلم   فنالحظ أن الباجي قد أول فعل النيب        
ومل يـستعمل   " أو" ـولست أدري ملاذا استعمل الباجي التخيري بني إرادة املقصدين ب         ة،  الصال

 للمقـصدين معـا؛    صلى اهللا عليه وسلم   من إرادة النيب     -ما أظن حسب  - العطف؛ إذ ال مانع   
  . كما يظهر استناده إىل النظر يف تأويله.والتعليم الربكة

ى؛ إذ ال يوجد ما يدل على ذلك،        مث ذكر الباجي أن هذه الصالة ليست صالة الضح        
 صـالة    ليست أاب اعتقاده    رغم ذا احلديث يف باب صالة الضحى     هلمالك  اإلمام  مربرا إدراج   

إىل وقوع هذه النافلة يف وقـت الـضحى، إال أن    -من بني ما ذكر-أن ذلك يعود    بالضحى؛  
صلى ل الرسول   املقصد منها قد صرفها عن كوا خمصوصة بصالة الضحى؛ ألن املقصد من فع            

                                                
وأخرجه البخـاري يف    .  يف املنتقى  356لك يف املوطأ، كتاب الصالة، باب جامع سبحة الضحى، احلديث رقم            رواه ما  1

 بـاب جـواز   ،مسلم يف صحيحه، كتاب املساجد ومواضع الصالة       و .صحيحه، كتاب الصالة، باب الصالة على احلصري      
والترمذي يف سننه، كتاب الصالة، باب مـا        . اجلماعة يف النافلة والصالة على حصري ومخرة وثوب وغريها من الطاهرات          

وأبـو داود يف  . امرأة ووالنسائي يف سننه، كتاب اإلمامة، باب إذا كانوا ثالثة  . جاء يف الرجل يصلي ومعه الرجال والنساء      
وأمحد يف مسنده، كتاب باقي مسند املكثرين، باب مسند أنس          . سننه، كتاب الصالة، باب إذا كانوا ثالثة كيف يقومون        

  .والدارمي يف سننه، كتاب الصالة، باب يف صالة الرجل خلف الصف وحده. ن مالكب
  .2/273الباجي، املنتقى،  2



  347  لباجي يف جمال العباداتيقات الفقهية لالجتهاد املقاصدي عند االتطب: لالباب األو
  
 

 

 الستدالل املقاصـدي  ا يربز هذا، هو تعليم مستضيفيه، ال بيان الوقت، وهذا ما           اهللا عليه وسلم  
  : الذي جاء فيههذاك ما يتضح من شرح.  بعض تصرفات اإلمام مالكتأويل يف للباجي

 ألن  ؛ يقتضي يف األغلب أـا نافلـة       ، فصلى لنا ركعتني مث انصرف     : وقوله )فصل(«
 . وليس يف احلديث ما يدل على أا كانت صالة الضحى،ا كان يصليها يف مسجده   الفرائض إمن 

 وقد تقدم من حديث أنس أنـه مل يـر     ،وقد أدخل مالك هذا احلديث يف باب سبحة الضحى        
 يصلي الضحى إال مرة يف دار رجل من األنصار سأله أن يصلي             صلى اهللا عليه وسلم   رسول اهللا   

 أن يكون مالك قد بلغه : أحدمها لكنه يتخرج ذلك على وجهني،    ، و يف بيته ليتخذ مكانه مصلى    
    ون الوقت   وأنه ملا اعتقد فيها أن املقصود منها التعليم د         ،ليكة كانت ضحى  أن صالته يف دار م

 ولكنه ملا كانت صالة     ، والوجه الثاين أن يكون مالك مل يبلغه ذلك        .مل يعتقدها صالة الضحى   
  .1».ذه النافلة عن ذكرها وقام مقامها ه ناب ذكر،الضحى عنده نافلة حمضة

والذي يعنينا يف هذه املسألة، هو تصريح الباجي مبقصد التعلم يف تأويله لفعـل الـنيب      
  .، بل ويف تربير اعتقاد اإلمام مالك بأا ليست صالة الضحىصلى اهللا عليه وسلم

   أصحابه)ص(اعتبار الباجي ملقصد التعلم يف أسلوب سؤال النيب:  اخلامساملطلب
صـلى اهللا    اعتبار الباجي ملقصد التعلم من سؤال سأله رسول اهللا           املطلبنبين يف هذا    

 أصحابه ليبين هلم قبح اإلخالل بالصالة، وذلك من خالل شرح الباجي للحـديث              عليه وسلم 
   :، جاء فيهاملرفوع الذي رواه اإلمام مالك يف باب العمل يف جامع الصالة

 عن النعمان بنِ مرةَ أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّـه علَيـه             ،ى بنِ سعيد   عن يحي  ،مالك-«
 اللَّـه  : قَـالُوا ، وذَلك قَبلَ أَنْ ينزلَ فـيهِم ، ما ترونَ في الشارِبِ والسارِقِ والزانِي   :وسلَّم قَالَ 

 لَمأَع ولُهسرقَالَ ،و :   نه        هلَاتص رِقسي يالَّذ رِقَةأُ السوأَسةٌ وقُوبع يهِنفو شاحقَالُوا،فَو : فكَيو 
ولَ اللَّهسا ري هلَاتص رِقسا: قَالَ؟يهودجلَا سا وهكُوعر مت2».  لَا ي  

صلى اهللا  يب  ذكر الباجي يف شرحه هلذا احلديث،ٍ رأي أصحابه يف املقصد من سؤال الن            
صـلى اهللا   اختبار منه    -ذكروا-ما ترون يف الشارب والسارق والزاين، وأنه كما         : عليه وسلم 

                                                
  .2/274املصدر السابق،  1
  . يف املنتقى398انفرد به مالك يف املوطأ، كتاب الصالة، باب العمل يف جامع الصالة، احلديث رقم  2
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 ألصحابه مبسائل العلم، لكن الباجي رأى مقصدا آخر من ذلك غري الذي ذكروه،              عليه وسلم 
 مـن   وهو مقصد التعلّم، بتقريب التعليم وتبسيطه عليهم؛ حبجة أنه يتدرج معهم باالنتقال م            

أيسر القضايا وأوضحها، للوصول م إىل ما يريد إثباته وتعليمه هلم، فبين هلـم أن اإلخـالل                 
بالصالة أسوأ مما تصوروه وسلّموا به من فواحش اخلمر والسرقة والزنا، ذلك ما يبينـه قـول                 

  :الباجي يف شرحه للحديث، والذي جاء فيه
 مبسائل  صلى اهللا عليه وسلم   تبار منه   ما ترون يف الشارب والسارق والزاين، اخ      : قوله«

  .العلم على حسب ما خيترب به العامل أصحابه، وهو الذي قاله أصحابنا يف هذا احلديث
وحيتمل عندي وجها آخر، وهو أن يكون أراد        : رضي اهللا عنه  قال القاضي أبو الوليد،     

ليمهم إيـاه ألنـه   ليهم، فقرر معهم حكم قضايا يسهل عليهم ما أراد تع     إبذلك تقريب التعليم    
 إمنا قصد أن يعلمهم أن اإلخالل بإمتام الركوع والـسجود كـبرية مـن            صلى اهللا عليه وسلم   

  1».الكبائر، وهي أسوأ مما تقرر عندهم أنه فاحشة
 يف بيانه قبح اإلخـالل      صلى اهللا عليه وسلم   فنالحظ أن الباجي قد أول أسلوب النيب        

، مث ذكر صراحة أنه قصد أن يعلّمهم ذلك، مما يبـين         بالصالة ألصحابه، بتقريب التعليم عليهم    
 أصـحابه، مـستندا يف   صلى اهللا عليه وسلماعتبار الباجي ملقصد التعلم يف أسلوب سؤال النيب    

وال شك أن هذا األسلوب يف تبسيط التعليم وتيـسريه،          . ذلك إىل النظر كما يظهر من شرحه      
  .ل، هو أسلوب ناجع معتمد اليوم يف طرائق التعليموالتدرج من املعلوم املسلّم عليه إىل اهو

  اعتبار الباجي ملقصد اإلخالص يف االستتار بالتنفل:  السابعاملبحث

 اعتبار الباجي ملقصد اإلخالص هللا تعاىل وحده من أفضلية التنفل           املبحثنبين يف هذا    
 باب فضل صالة    يف البيوت، وذلك من خالل شرحه لألثر املوقوف الذي رواه اإلمام مالك يف            

  :اجلماعة على صالة الفذ، جاء فيه
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 عن بسرِ بنِ سعيد أَنَّ زيد بن ثَابِت       ، عن أَبِي النضرِ مولَى عمر بنِ عبيد اللَّه        ،مالك-«
  1». أَفْضلُ الصلَاة صلَاتكُم في بيوتكُم إِلَّا صلَاةَ الْمكْتوبة:قَالَ

شار الباجي يف شرحه هلذا احلديث إىل أنّ املقصد من تفضيل التنفل يف البيوت، هـو              أ
اإلخالص هللا تعاىل؛ ذلك أنّ التنفل يف البيت أدعى إىل إخالص األعمال هللا تعاىل، ملا يؤمنه هذا                 

  : قال الباجي الفعل من استتار يف عبادة اهللا عن أعني الناس،
 وأما التنفـل ففـي      ،ارها واالجتماع إليها أفضل   معىن ذلك أن صالة املكتوبة إظه     «

 فضيلة علـى    صلى اهللا عليه وسلم    وقد جعل هلا النيب      ،البيوت ألن إخفاءها واالستتار ا أفضل     
 فإن أفضل الصالة صالة     ،صلوا أيها الناس يف بيوتكم    " : فقد قال عليه السالم    ،التنفل يف املسجد  

القاسم عن مالك أن التنفل يف البيوت أحب إليـه مـن        وروى ابن    .2"املرء يف بيته إال املكتوبة    
صـلى اهللا   نيب   فإن تنفلهم يف مسجد ال     ، إال للغرباء  صلى اهللا عليه وسلم   التنفل يف مسجد النيب     

   3». أحب إليهعليه وسلم
فنالحظ أن الباجي قد علّل أفضلية التنفل يف البيوت بأفضلية إخفائها واالستتار ـا،              

نظر يف حصر الوصف املناسب للعلة يف احلكم، لكن قد ال تنحصر العلّة مـن     ولعلّه استند إىل ال   
أفضلية التنفل يف البيوت فيما ذكره الباجي من االخفاء واالستتار، بل قد تشمل أيـضا تنـوير    
البيوت بربكة الصالة وعدم إخالئها من أعمال العبادات املختلفة، وعدم جعلها كالقبور، كما             

                                                
املوطأ، موقوفا على زيد بن ثابت، كتاب الصالة، باب فضل صالة اجلماعة على صالة الفذ، احلديث رقم            رواه مالك يف     1

البخـاري يف   : بينما رواه مرفوعا إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم من طريق زيد بن ثابت نفسه، كل مـن                 .  يف املنتقى  286
اب صالة املسافرين وقصرها، باب استحباب صالة       مسلم يف صحيحه، كت    و .صحيحه، يف كتاب األذان، باب صالة الليل      

. والترمذي يف سننه، كتاب الصالة، باب ما جاء يف فضل صالة التطـوع يف البيـت               . النافلة يف بيته وجوازها يف املسجد     
وأبـو داود يف  . والنسائي يف سننه، كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب احلث على الصالة يف البيوت والفضل يف ذلـك           

وأمحد يف مسنده، كتاب مسند األنصار، باب حديث زيد بن ثابت          . ننه، كتاب الصالة، باب يف فضل التطوع يف البيت        س
  . والدارمي يف سننه، كتاب الصالة، باب صالة التطوع يف أي موضع أفضل. عن النيب

 رواه غريه مرفوعـا إىل الـنيب       موقوفا على زيد بن ثابت، بينما      - كما سبق وأن ذكرنا    -هذا احلديث رواه اإلمام مالك     2
 .صلى اهللا عليه وسلم عن زيد بن ثابت، وهو ما استدل به الباجي هنا
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، وتشمل أيـضا  1»...جعلُوا بيوتكُم مقَابِرلَا ت« :صلى اهللا عليه وسلم   يب  هو وارد يف حديث الن    
صلى اهللا عليـه    تعليم األبناء واألهل واألصحاب ألحكام الصالة، كما مر معنا من صالة النيب             

، وتشمل أيضا تربية األطفال بتعويدهم على الصالة واحلفاظ عليها،          2ه يف بيتهم  ي مبستضيف وسلم
 بـصالة   صلى اهللا عليه وسـلم     أوصافا مناسبة لعلة أمر النيب       تعدك من املعاين اليت قد      وغري ذل 

قد استند إىل تنقـيح      -حسب ظين -وعلى هذا األساس قد يكون الباجي       . التطوع يف البيوت  
املناط يف حتديد الوصف املناسب للعلة يف احلكم عندما ميزها عن الصالة املكتوبة، جاعال علّـة     

عبادة واالستتار ا مناطا حلكم االستحباب، ويف ذلك إشـارة إىل اعتبـاره ملقـصد               إخفاء ال 
مبا رواه اإلمـام مالـك مـن         كما نالحظ أن الباجي مل يكتف     . اإلخالص هللا تعاىل يف احلكم    

حديث موقوف على زيد بن ثابت، بل عضد تقريره للحكم مبا هو أقوى يف االسـتدالل؛ إذ                 
، رغم أن رواية الرفع     صلى اهللا عليه وسلم    لكنه مرفوع إىل النيب      استدل حبديث زيد بن ثابت،    

عن زيد بن ثابت مل ترد يف املوطأ عند اإلمام مالك، وهذا دليل على تورع الباجي ودقتـه يف                   
  . استنباط األحكام الشرعية

  اعتبار الباجي ملقاصد حفظ العرض والنفس والدين يف أحكام الصالة:  الثامناملبحث

 االجتهاد املقاصدي للباجي من خالل اعتبـاره ملقاصـد حفـظ    املبحثهذا نربز يف   
 وللروايـات   ، وترجيحـه لـآلراء    ، يف تعليله لألحكام   ، وحفظ الدين  ، وحفظ النفس  ،العرض
 ويف تعميمه للحكم إىل غري حملّه، وذلك فيما عثرنا عليه بني طيات شرحه ملختلـف                ،املختلفة

. طأ واملتعلقة بأحكام الصالة، كأحكام اإلمامة وصالة اخلوف       املسائل اليت تضمنتها أحاديث املو    
. يف اعتبار الباجي ملقصد حفظ العرض يف إمامة ولـد الزنـا           : ؛ األول مطلبنيونتناول ذلك يف    

  .يف اعتبار الباجي ملقصدي حفظ النفس والدين يف صالة اخلوف: والثاين

                                                
مسلم يف صحيحه، كتاب صالة املسافرين وقصرها، باب استحباب صالة النافلـة       : احلديث رواه عن أيب هريرة كل من       1

 سننه، كتاب فضائل القرآن عن رسول اهللا، باب ما جاء يف فضل سورة البقـرة   والترمذي يف . يف بيته وجوازها يف املسجد    
وأمحد يف مسنده، كتاب باقي مسند املكثرين، باب        . وأبو داود يف سننه، كتاب املناسك، باب زيارة القبور        . وآية الكرسي 

 . مسند أيب هريرة
ب الصالة، باب جامع سبحة الضحى، احلديث رقـم         انظر احلديث الذي سبق خترجيه، الذي رواه مالك يف املوطأ، كتا           2

  . يف املنتقى356
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   ولد الزنااعتبار الباجي ملقصد حفظ العرض يف إمامة:  األولاملطلب
 اعتبار الباجي ملقصد حفظ العرض مبنع تعريض النفس إىل اإلهانة           املطلبنبين يف هذا    

ئص الرذيلة، وذلك   من فيه شيء من النقا     و والطعن والسب، من حكم كراهية إمامة ولد الزنا،       
 الذي رواه اإلمام مالك يف باب العمل يف صالة اجلماعة، جـاء  املقطوعثر من خالل شرحه لأل   

   :يهف
 فَأَرسلَ إِلَيه عمر بـن  ، عن يحيى بنِ سعيد أَنَّ رجلًا كَانَ يؤم الناس بِالْعقيقِ  ،مالك-«

اههزِيزِ فَنالْع دبك.عالقَالَ م :وهأَب فرعكَانَ لَا ي هأَنل اهها نمإِن1». و  
ث إىل ذكر منزلة اإلمامة ورفعة شأن اإلمام بـني          تعرض الباجي يف شرحه هلذا احلدي     

املسلمني، كما يفهم من كالمه أن اإلمام هو قدوة للناس، وحمل أنظارهم، فيما يصدر منه، أو                
ما يتصف به، فإن تصدى لإلمامة رجل ال يعرف أبوه، ال شك أنه سيصبح حمل حديث الناس                 

 وما شاكل من اإلهانات اليت متس بعرض        وانتقادهم؛ إذ سيتعرض ال حمالة إىل الطعن والسباب       
. اإلنسان، وقد ى الشرع عن ذلك، وكان من مقاصده يف العديد من األحكام، حفظ العرض              

وباالستناد إىل هذا املقصد رجح الباجي قول اإلمام مالك بكراهية إمامة من مل يعـرف أبـوه                 
أذى؛ فال ينبغـي أن يعطـي   للناس على من خالفه الرأي، حىت حيمي عرضه مما سيلحق به من         

مربرا للناس جيعلونه به عرضة لشتائمهم وسبام، ذلك هو دليل البـاجي يف تعليـل كراهيـة       
  :إمامته، والذي يتضح من قوله

 ، فذهب مالك إىل أنه يكره ذلك      ، هل يكون إماما راتبا    اختلف الناس يف ولد الزنا،    «
 ال تكـره  :  وقال عيسى بن دينار.الشافعي وهو قول الليث و    ، جازت صالة من ائتم به     ،فإن أم

.  وبه قال األوزاعي والثوري وحممد بن عبد احلكم، إذا كان يف نفسه أهال لذلك إمامة ولد الزنا  
 ، وكمال ينافس صاحبه   ،والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك أن موضع اإلمامة موضع رفعة           

 ويستشرف  ،فسه أللسنة الناس   ومن كان ذه الصفة كره له أن يعرض ن         ،وحيسد على موضعه  
 ومما يدل على ذلك أن موضع اإلمامة موضع رفعة وتقدم على الناس يف أهـم                .الطعن والسب 
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  352  لباجي يف جمال العباداتيقات الفقهية لالجتهاد املقاصدي عند االتطب: لالباب األو
  
 

 

 واإلمامـة موضـع     ، وهي مما يلزمه اخللفاء ويقوم به األمراء       ،أمر الدين وأجل عبادة املسلمني    
  .1»...،رذولة فيكره أن يقوم لذلك من فيه شيء من النقائص امل،شرف ورفعة وعلو منزلة

نالحظ أن الباجي قد رجح قول اإلمام مالك ترجيحا مقاصديا؛ إذ استدل باإلشـارة              
إىل مقصد حفظ العرض على صحة ما ذهب إليه اإلمام مالك من حكم كراهية إمامة ولد الزنا                 

ـ             ر للناس، كما استدل أيضا باملكانة الرفيعة والشريفة لإلمامة يف اإلسالم وبني املسلمني يف تقري
حكم كراهية إمامة من به نقائص رذيلة عموما، ويف ذلك إشارة إىل اعتباره ملقـصد حفـظ                 
العرض يف تعميمه حلكم الكراهة إىل كل من به نقائص مرذولة، مستندا إىل الوصف املناسـب                

  .واملالئم للحكم فيما ذهب إليه من اجتهاد مقاصدي
  لدين يف صالة اخلوفاعتبار الباجي ملقصدي حفظ النفس وا:  الثايناملطلب

 اعتبار الباجي ملقصدي حفظ النفس وحفظ الدين يف بيانه لـصفة   املطلبنبين يف هذا    
 اخلوف، وذلك من خالل شرحه للحديث املرفوع الذي رواه اإلمام مالك يف باب صالة               صالة

   :اخلوف، جاء فيه
عمن صلَّى مع رسولِ اللَّه صلَّى       عن صالحِ بنِ خوات      ، عن يزِيد بنِ رومانَ    ،مالك-«

                ودالْع اهفَةٌ وِجطَائ فَّتصو هعم فَّتفَةً صأَنَّ طَائ فولَاةَ الْخقَاعِ صالر ذَات موي لَّمسو هلَيع اللَّه
       أَنوا لمأَتا ومقَائ تثَب ةً ثُمكْعر هعي ملَّى بِالَّتفَص  ـاَءتجو ودالْع اهفُّوا وِجفُوا فَصرصان ثُم فُِسهِم

                 ثُـم فُِسهِمأَنوا لمأَتا وسالج تثَب ثُم هلَاتص نم تيقي بةَ الَّتكْعالر لَّى بِهِمى فَصرفَةُ الْأُخالطَّائ
بِهِم لَّم2».س.  

                                                
  .2/203الباجي، املنتقى،  1
بينمـا  .  يف املنتقـى 436ث رقم هكذا رواه اإلمام مالك يف املوطأ مرسال، يف كتاب الصالة، باب صالة اخلوف، احلدي      2

والفرق بني احلديثني، أن املرسل الذي ذكـره فيـه   .  يف املنتقى  437رواه موقوفا على سهل بن أيب حثمة يف احلديث رقم           
حىت تتم الطائفة الثانية صالا فتسلّم بسالمه، وهو الذي أحبه مالك كما روى عنه عبد الرمحن بن                 ) ص(تأخري تسليم النيب  

يسلّم بعد انتهائه مـن  ) ص(ن وهب والقعنيب، بينما ذكر يف احلديث املوقوف على سهل بن أيب حثمة، أن النيب           مهدي واب 
وهذا احلديث رواه مرفوعا ومتصال عن      . صالته مباشرة تاركا الطائفة الثانية يتمون صالم ألنفسهم مث يسلّمون ألنفسهم          

مسلم يف صحيحه، كتـاب    و .املغازي، باب غزوة ذات الرقاع    البخاري يف صحيحه، كتاب     : سهل ابن أيب حثمة كل من     
والترمذي يف سننه، كتاب اجلمعة عن رسول اهللا، باب ما جـاء يف صـالة        . صالة املسافرين وقصرها، باب صالة اخلوف     

م وأبو داود يف سننه، كتاب الصالة، باب من قال يقو         . والنسائي يف سننه، كتاب صالة اخلوف، دون ذكر الباب        . اخلوف
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 ذكر هلا صـفتني؛ صـفة  فث، صفة صالة اخلوف،    تناول الباجي يف شرحه هلذا احلدي     
 الـذي  حثمـة  عن سهل بن أيب برواية بن رومان السابقة، واليت عضدها الباجياحكتها رواية   

، 1إحدى الروايـات  ممن صلى معهم كما وردت يف    صلى اهللا عليه وسلم   صالها مع رسول اهللا     
 بينته الرواية السابقة الواردة يف      اأما الصفة األوىل فهي م    . 2ويت عن عبد اهللا بن مسعود     وصفة ر

أن يقف اجليش وراء    «: الشافعي، بينما الصفة الثانية، فهي    اإلمام  مالك و اإلمام  املوطأ، وا قال    
ي اإلمام بالصف الذي يليه ركعـة والـصف         ان، فيصلّ ر الصفّ ر اإلمام ويكب  ني، فيكب اإلمام صفّ 

العدو ويأيت الصف الثاين، فيـصلي ـم        اآلخر وجاه العدو مث يذهب الصف األول إىل وجاه          
اإلمام ركعة مث يقضي الذين صلى م الركعة الثانية مكام، مث يذهبون إىل مصاف أصحام،               

  . أبو حنيفة اإلماموا قال.3».ويأيت أولئك فيقضون ركعة
وقد ناقش الباجي الصفتني، مرجحا الصفة األوىل، اليت جاءت يف رواية املوطأ، وذكر             

والذي يهمنا يف هذا البحث، هو دليله الثالث الذي استدل فيه مبقصد حفظ             . ثالث أدلة لذلك  
يف ترجيحـه ملـا      -الذي عبر عنه حبفظ املسلمني ومحايتهم من عدوهم       -  وحفظ الدين  النفس

الشافعي من صفة صالة اخلوف، ممـا يـربز جليـا االجتـهاد     اإلمام مالك واإلمام ه يذهب إل 
   :ي تضمنه قولهاملقاصدي للباجي، الذ

ودليل ثالث وهو أن اخلربين لو تساويا ومل يكن يرجح أحدمها على اآلخر بشيء مما               «
 وإذا رجعنا إليها فكان ما قلنـاه أوىل         ، ويرجع إىل سائر أدلة الشرع     ،ذكرناه لوجب أن يسقط   

 وما قلناه هو الذي يقـع    ،ألن صالة اخلوف إمنا شرعت حلفظ املسلمني وحلمايتهم من عدوهم         
 وعلى ما ذهب ،به التحرز ألن إحدى الطائفتني تكون أبدا يف غري صالة لتحفظ الطائفة املصلية         

                                                                                                                                              
وابن ماجه يف سننه، كتاب إقامة الصالة والسنة فيها، باب مـا جـاء يف صـالة                 ... صف مع اإلمام وصف وجاه العدو     

والدارمي يف سننه، كتاب الصالة، باب      . وأمحد يف مسنده، كتاب مسند املكيني، باب حديث سهل بن أيب حثمة           . اخلوف
  .يف صالة اخلوف

الباجي، املنتقـى،  : انظر.  مرفوعا ومتصال عن سهل بن أيب حثمة     - اهلامش سابقا   كما ذكرنا يف   -هو ما رواه غري مالك     1
2/364.  
هي ما أخرجه أبوداود مرفوعا متصال يف سننه، كتابه الصالة، باب من قال يصلي بكل طائفة ركعة مث يسلّم فيقوم كل                      2

اب مسند املكثرين من الصحابة، باب      وأخرجه أيضا، أمحد مرفوعا منقطعا، يف مسنده، كت       . صف فيصلون ألنفسهم ركعة   
  .مسند عبد اهللا بن مسعود

  .2/365الباجي، املنتقى،  3



  354  لباجي يف جمال العباداتيقات الفقهية لالجتهاد املقاصدي عند االتطب: لالباب األو
  
 

 

 فيكون تغري صالة   ، فال تبقى طائفة حتفظ املسلمني     ،إليه أبو حنيفة تكون الطائفتان أبدا مصليتني      
  .1».فائدة التحرز واحلفظ من املشركني وإمنا دخلها التغيري ل،اخلوف لغري فائدة
ظ أن الباجي قد ذكر أن الفائدة من صفة صالة اخلوف بالكيفية اليت قال ـا                فنالح

اإلمام مالك ومن وافقه هي التحرز واحلفظ من املشركني، كما حصر الباجي املقـصد مـن                
تشريع صالة اخلوف يف حفظ املسلمني ومحايتهم؛ وفيه إشارة إىل مقصد حفظ أنفـسهم مـن     

وال .  أعداء اهللا والدين، وانتصارهم انتصار للدين ومحاية له        القتل، وحفظ دينهم ألم يف قتال     
مانع يف توجيه االستدالل املقاصدي للباجي يف هذه املسألة حنو اعتباره ملقصد حفـظ األمـة                

  .أيضا
وما يؤكد أيضا اعتباره ملقصد حفظ الدين، هو ما تابع به الباجي شرحه للحديث، إذ               

  :جاء فيه قوله
 يعين أكملوا صالم ليتفرغوا للقاء العدو وحفـظ         ،ا ألنفسهم  وأمتو : وقوله )فصل(«

  .2».الصالة أفذاذا قال ابن حبيب يتمون ، وحفظ الطائفة الثانيةصلى اهللا عليه وسلمالنيب 
ذلـك أنّ حفـظ   نلمح من شرح الباجي للحديث إشارة إىل مقصد حفظ الـدين؛     ف

 هو حفظ للدين، إذ      عليه وسلم  صلى اهللا هو حفظ للدين، وحفظهم للنيب      املسلمني من عدوهم    
 مكـروه،  صلى اهللا عليه وسـلم  لو هلك املسلمون وازموا، أو أصاب قيادم املتمثلة يف النيب      

  . النعكس سلبا على الدين نفسه، ولتعرض الدين إىل االنكفاء والضياع
تناد كما نالحظ أن الباجي مل يفرد دليله باملقاصد، وإمنا ذكرها إضافة ملا قدمه من اس              

مث اسـتند إىل االسـتدالل   . 4، وإىل النظر يف سـند الروايـات  3إىل ظاهر داللة اللفظ القرآين    
املقاصدي كمرجح عند تساوي اخلربين املختلفني؛ إذ عضد صفة صالة اخلوف اليت قـال ـا     

 املرفوع املسند املتصل، ومل يكتف باملرسل من حديث         حثمةأيب  بن  اإلمام مالك، حبديث سهل     
ذين روامها اإلمام مالك يف املوطأ، مث       ل، ال حثمةبن رومان، أو باملوقوف على سهل بن أيب         يزيد  

                                                
  .2/366،  السابقاملصدر 1
 .2/367املصدر نفسه،  2
  . من سورة النساء102آية صالة اخلوف، اآلية 3
  .2/365املصدر نفسه، : انظر 4
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، بترجيح هـذا األخـري      حثمةعاجل مشكلة تساوي السندين من حديثي ابن مسعود وابن أيب           
ترجيحا مقاصديا؛ إذ أن رواية ابن مسعود ال حتقق املقصد من صالة اخلوف، بينما حتققه الصفة          

  . فضال عن كون روايته مرفوعة مسندة متصلةحثمةأيب بن  سهل اليت رواها
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  الزكاة كتاب يف يجللبا املقاصدي االجتهاد :الثاين الفصل

عند استقرائنا لشرح الباجي كتاب الزكاة يف كتابه املنتقـى، وقفنـا عنـد أوضـح       
ذ كان معتربا هلا    اعتبارات له للمقاصد يف مناقشته ملختلف املسائل واألحكام املتعلقة بالزكاة؛ إ          

يف تعليله لألحكام ويف متييزه بينها وبني حمالا، ويف استدالالته وترجيحاته، ويف بعض أقيسته،              
إىل  -إمجاال- مستندا يف ذلك     .ويف تأويله لألقوال، وتوجيهه لآلراء إىل املعاين املقاصدية عموما        

عمـر بـن     بعض أقوال وتعليالت     أدلة من الكتاب والسنة، استدالال ا أو استئناسا ا، وإىل         
، وأقوال وتعليالت اإلمام مالك، وأقوال وآراء بعض أصحاب مذهبـه،           رضي اهللا عنه   اخلطاب

 مـصرحا  ،القياس يف بعض اجتهاداته املقاصدية، وإىل النظر يف غالب األحيـان    إىل  كما استند   
 الذي تـضمن    الفصلهذا  ذلك ما سيبينه    . باملقصد تارة ومشريا إليه بألفاظ خمتلفة تارة أخرى       

يف : الثاينو.  يف أحكام الزكاة   اعتبار الباجي ملقصد حفظ املال وتنميته     يف  : األول؛  مباحثسبعة  
اعتبار الباجي ملقـصد    يف  : الثالثو. اختاذ سيوف من فضة    يف   اعتبار الباجي ملقصد حفظ الدين    

يف : اخلامسو.  يف زكاة املاشية   اعتبار الباجي ملقصد العدل   يف  : الرابعو.  يف أحكام الزكاة   املنفعة
اعتبـار البـاجي ملقـصد      يف  : السادسو.  يف زكاة احلبوب والثمار    اعتبار الباجي ملقصد الرفق   

اختصاص زكاة الفطـر    اعتبار الباجي ملقصد التطهري يف      يف  : السابعو. الثماراالقتيات يف زكاة    
   .باملسلمني

   يف أحكام الزكاةنميتهاعتبار الباجي ملقصد حفظ املال وت:  األولاملبحث

 االجتهاد املقاصدي للباجي من خالل اعتباره ملقصد حفظ املـال           املبحثنربز يف هذا    
وتنميته يف بعض أحكام الزكاة، أثناء شرحه لبعض األحاديث اليت رواها اإلمام مالك يف بعض               

ـ           أبواب كتاب الزكاة،   د تعرضـه    اليت وقفنا فيها على أوضح اعتبارات الباجي هلذا املقصد عن
اعتبـار البـاجي   يف :  األول؛مطالب ثالثة املبحثتضمن ف ملختلف املسائل بالشرح والتفصيل،  

تنمية املال وحفظـه مـن   اعتبار الباجي ملقصد   يف   :الثاينو.  يف حوالن احلول   تنمية املال ملقصد  
زكـاة  تنمية املـال وحفظـه يف       اعتبار الباجي ملقصد    يف   :الثالثو. االجتار يف أموال اليتامى   

   .العروض
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   يف حوالن احلولتنمية املالاعتبار الباجي ملقصد :  األولاملطلب
 حوالن احلول  وجوب اعتبار الباجي ملقصد حفظ املال وتنميته من         املطلبنبين يف هذا    

على املال من يوم قبضه حىت تتعين فيه الزكاة، وذلك من خالل شرحه لألثر املوقوف الـذي                 
 :، جاء فيهوالورق الذهب من العني يف الزكاة ابب يفرواه اإلمام مالك 

 لَه 1مكَاتبٍ عن محمد بن الْقَاسم سأَلَ أَنه الزبيرِ مولَى عقْبةَ بنِ محمد عن مالك،- «

هالٍ 2فَأَقْطَعيمٍ، بِمظلْ عه هلَيع يهكَاةٌ، ففَقَالَ ز مإِنَّ :الْقَاس كْرٍ اأَبب يقدالص لَم كُنذُ يأْخي نالٍ مم 

 أَعطياتهِم الناس أَعطَى إِذَا بكْرٍ أَبو وكَانَ :محمد بن الْقَاسم قَالَ .الْحولُ علَيه يحولَ حتى زكَاةً

 زكَـاةَ  عطَائه من أَخذَ نعم، :قَالَ فَإِذَا الزكَاةُ؟ فيه علَيك وجبت مالٍ من عندك هلْ الرجلَ يسأَلُ

كالِ، ذَلإِنْ الْملَا، :قَالَ و لَمأَس هإِلَي ،طَاَءهع لَمذْ وأْخي هنئًا مي3»ش  
 من قبضه ملن املال زكاة لتأدية احلول حوالن لزوم حلديثهلذا ا شرحه يف الباجي ذكر

مينحـه   بينما إتالفه، من نوع قبضه حني يف تزكيته إذ املال؛ بتنمية ذلك علّل مث ة،قطاع أو كتابة
 جمـال  يف جيـدا  اليـوم  يفهم مما وهذا املال، هذا لتنمية كافية زمنية فرصةعليه  احلول حوالن

 من مقصد إىل النهاية يف يؤول الباجي ذكره الذي والتعليل .عموما االقتصادية والتنمية ثماراالست

 يف الباجي ذكره مما استنتاجه ميكن ما ذالك املال، حفظ مقصد وهو الضرورية، الشرعية قاصدامل
  :قال للوجوب، كوقت احلول عن حتدث أن بعد املسألة،

 احلول عليه حيول حىت فيه زكاة فال وقطاعة كتابة من أخذه فما ذلك، ثبت إذا :مسألة«

 مـن  يتمكن حينئذ من ألنه وكيله قبض أو ملالا قبضه يوم من احلول ضرب وإمنا يقبضه، يوم من

 وقت وهو التنمية، من التمكن بوقت االعتبار يكون أن فيجب للتنمية، احلول ضرب وإمنا ،تنميته

 .4»القبض

                                                
 .3/125، املنتقى ،الباجي :انظر.  تعهد العبد بدفع مال لسيده مقابل عتقه:املكاتبة 1
أخذ مال معجل منه دون ما كوتب عليه ليعجل به عتقه، وهي فائدة ال زكاة على مـستفيدها حـىت                : مقاطعة املكاتب  2

 3/125، املصدر نفسه: انظر .حيول احلول عليها
 .املنتقى يف 647 مرق احلديث .الزكاة يف العني من الذهب والورق باب الزكاة، كتاب املوطأ، يف مالك به انفرد 3
 .3/126، املنتقى ،الباجي 4



  358  لباجي يف جمال العباداتيقات الفقهية لالجتهاد املقاصدي عند االتطب: لالباب األو
  
 

 

وجوب حوالن احلول على مـا      ب يف تعليله فنالحظ أن الباجي قد صرح مبقصد التنمية        
  .ر كما يظهر من شرحهيقبض من مال فيه الزكاة، مستندا يف ذلك إىل النظ

، الذي رواه اإلمام مالـك يف  املوقوف لألثر الباجي شرح يف أيضا، املقصد هذا ويتبين
 :فيه جاء الباب نفسه،

 يحولَ حتى زكَاةٌ مالٍ في تجِب لَا:يقُولُ كَانَ عمر بن اللَّه عبد أَنَّ نافعٍ عن مالك،-« 

هلَيلُ عو1»الْح. 

 الـزرع   من جهة، وبـني والعني املاشية بني احلول حوالن اشتراط يف الباجي ميز وهنا

 ولـزوم  والعني، ملاشيةيف ا احلول وجوب فذكر ؛ من جهة أخرىاملعادن من خيرج وما والثمار

 والـذي  .احلول حوالن انتظار دون املعدن وإخراج والثمار احلب حصاد حني يف الزكاة إخراج

 يكون بينما احلول، حبوالن والعني املاشية جنس يف النماء حبصول ذلك علّل الباجي أن هنا، يهمنا

 يكـون  وبذلك غلتها، على احلصول حني املعدن وإخراج والثمار الزرع جنس يف متحققا النماء

 آيل املناط هذاال شك أنّ و األموال، يف التنمية حتقق هو عدمه، أو احلول حوالن شرط من املقصد

 :فيه جاء الذي الباجي شرح نهتضم ما هذا .املال حفظ مقصد إىل

 فأمـا  والعني، املاشية بذلك يريد احلول، عليه حيول حىت زكاة مال يف جتب ال :قوله «

 شيء يف يراعى وال النصاب، منه حيصل ساعة فيه الزكاة فإن املعدن، من خيرج وما والثمار الزرع

 فـإذا  فيهما، النماء لتكامل واملاشية العني يف ضرب اإمن احلول أن بينهما والفرق احلول، ذلك من

 منائه تكامل فإن أشبههما، وما واملعدن الزرع وأما الزكاة، وجبت فيها النماء لتكامل مدة مرت

 له وإمنا ،األول النماء جنس من ذلك بعد له مناء وال املعدن، من العني وخروج احلب حصاد عند

 يف الزكاة وجبت فلذلك احلول، فيها يعترب اليت الزكاة صريفت وهو آخر، جنس من مناء ذلك بعد
 3.»2حصاده يوم حقه وآتوا :تعاىل اهللا قال احلصاد، يوم احلب

                                                
 .املنتقى يف 649 رقم احلديث .الزكاة يف العني من الذهب والورق باب الزكاة، كتاب املوطأ، يف مالك به انفرد 1
 141 :اآلية األنعام، سورة 2
 .3/130، املنتقى ،الباجي 3
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فنالحظ أن الباجي قد صرح بعلة تكامل النماء يف املكاسب، يف متييزه بـني املاشـية                
جـوب حـوالن   والعني من جهة وبني الزروع واملعادن من جهة أخرى فيما قرره من حكم و            

  . كما نالحظ أنه استند إىل النظر فيما ذهب إليه من تعليل مقاصدي،احلول أو عدمه
لإلمـام   قوال فيه شرح ،1آخر موضع يف  تنمية املالمقصد إىل أيضا الباجي أشار كما

 يف املاشية والعني يف وجوب حوالن احلول عليها لتأديـة  النماء بتكامل استدل يف شرحه مالك،
بينما خترج زكاة الزرع يوم حصاده باعتبار حتقق كمال منائه يف هذا الوقت، وكذلك              زكاا،  

ويف ذلك إشـارة عامـة إىل       . زكاة املعدن يوم إخراجه باعتبار حتقق كمال منائه حلظة إخراجه         
  :قال الباجي.مقصد تنمية األموال وحفظها

: ا أليب حنيفة يف قوله    إنه ال يعترب فيما خيرج من املعدن حول، خالف        : وهذا كما قال   «
 واملاشية العني يف شرع إمنا احلول أن نقوله ما على والدليل. إنه ال زكاة فيه حىت حيول عليه احلول

 ،التنميـة  تلك ذلك بعد فيه تتأتى ال مث حصاده عند مناؤه يتكامل الزرع كان وملا النماء، لتكامل
 جهة من مناؤه يتكامل املعدن وجدنا مث ،حول ذلك بعد فيه يعترب مل بالتجارة غريها فيه تأتت وإن

 فيه فوجبت آخر بوجه التنمية فيه تتأتى وإن ،التنمية تلك مثل فيه يتأتى ال مث ،إخراجه عند األرض

 .2». كالزرع احلول به ينتظر مل وإن ،ظهوره عند الزكاة

ء دليال فنالحظ أن الباجي قد رجح رأي مذهبه ترجيحا مقاصديا، اعترب فيه حتقق النما           
  .على وجوب تأدية زكاة املعدن يوم إخراجه

 ،3آخر موضع يف مالكاإلمام  لقول شرحه يف نفسه املقصد لبيان  كذلكالباجي وتعرض
 يف املاشية والعني، حيث قـال  احلول حوالن من التنمية قصداعتباره مل -أكثر-يتضح فيه  الذي

 :مقرا لرأي اإلمام مالك

 بتنمية أهلها صرفها سواء العني ومنها التنمية، أموال يف واجبة الزكاة إن قال كما وهذا«

 مرة إال عليهم جتب ال الزكاة فإن مرارا، ومنوها ا جتروا وإن ،فيها ممكنة التنمية ألن يصرفوا مل أو

 بعـض  يف تنميتـها  أمكن ورمبا النماء، لتكامل الشرع قدرها قد املدة هذه ألن احلول يف واحدة
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 ماله يف جتر من بني عدل وذلك النماء، لتكامل املدة هذه الشرع فقدر بعضه، يف تعذر ورمبا العام،

 ينمـو  ما املاشية من كان وإن ،احلول يف مرة هي إمنا املاشية كزكاة أصال به يتجر مل ومن مرارا،

 اهللاو ،األموال يف التعديل من هذا مثل على مبنية فالزكاة مجلة، جيب ال ما ومنها بالوالدة، مرتني

  .1»أعلم
يتبين مما سبق أن الباجي قد علّل وجوب حوالن احلول أو عدمه يف املكاسب تعلـيال                
مقاصديا، أشار فيه إىل مقصد تنمية األموال وحفظها فيما قرره من أحكام تتعلّـق بالزكـاة،                

 يف مستدال به يف ترجيح رأي مذهبه، مستندا يف ذلك إىل النظر ومستفيدا من أقوال اإلمام مالك    
  .املسألة

  تنمية املال وحفظه من االجتار يف أموال اليتامى اعتبار الباجي ملقصد : الثايناملطلب
 اعتبار الباجي ملقصد تنمية املال وحفظه يف مسألة االجتار يف أموال            املطلبنبين يف هذا    

مالـك يف   اليتامى لئال تأكلها الزكاة، وذلك من خالل شرحه لألثر املوقوف الذي رواه اإلمام              
   :، جاء فيهفيه هلم والتجارة اليتامى أموال زكاة باب

 تأْكُلُهـا  لَـا  الْيتـامى  أَموالِ في اتجِروا قَالَ الْخطَّابِ بن عمر أَنَّ بلَغه أَنه مالك،- «

 .2»الزكَاةُ

وذلك باالجتار به  واستثماره، اليتيم مال تنمية ضرورة احلديث هلذا شرحه يف الباجي بين
أو دفعه ملن يتجر به مع جلب األرباح لليتيم، يف إشارة منه إىل مقصد تنمية املال الذي يـؤول                   

 :هقول من يتضح ما ذلك. عموما إىل مقصد حفظ املال

 إمنا لليتيم الناظر أن وذلك وتنميتها إدارا يف منه إذن اليتامى، أموال يف اجتروا :قوله «

 ينظـر  ال حينئـذ  ألنه لنفسه يثمره وال له ويثمره ماله ينمي أن حكمه فمن له، األب مقام يقوم

 لليتـيم  فيه يعمل ثقة إىل فليدفعه إال ولليتيم، فيه يعمل أن استطاع فإن لنفسه، ينظر وإمنا ،لليتيم

  . 3 »لليتيم وسائره الربح من فيه له يكون جبزء القراض وجه على
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 تأكلها ال« :بقوله املقصودة الزكاة معىن يف حنافاأل رأي -ذلك بعد- الباجي ناقش مث

 الزكاة بينما األموال، تفين أن شأا من اليت هي النفقة ألن النفقة؛ تعين بأا قالوا حيث »الزكاة

 رد هو البحث هذا يف يعنينا والذي .كله تستغرقه وال املال كل تفين وال النصاب مادون على تبقي

 بقاء مع أكثره إتالف أنّذلك   ولو كان قليال؛املال ضرورة حفظ مببدأ فيه استدلّ الذي الباجي

 املسألة، يف استدالله يف املال حفظ ملقصد الباجي باعتبار القول إىل يقودنا وهذا له، إتالف هو أقله

 حكم به تعلق وقد سيما لإلتالف، عرضة تركي أن من اليتيم، مال تنمية لضرورة بيانه خالل من

 .استثمار دون حاله على بقي إن حول بعد حوال النصاب دون مقداره إنزال على تأيت اليت الزكاة

 :قال حيث للمسألة، الباجي شرح يف جاء ما مجلة من استنتاجه ميكن ما هذا

 فإمنـا  تستغرقه مل إن ألا ؛صحيح غري املال تستغرق ال الزكاة أن من به اعترض وما «

 أكل رجال أن ولو مجيعه، إتالف حكم يف وهذا النصاب، من قلأ إال منه يبقى وال بأكثره، تذهب

 أكلـت  :له يقول أن منه صح دينارا ثالثني أو دينارا عشرين إال منه يبق ومل جسيما ماال لرجل

 ال اليتامى أموال إن :قوهلم التأويل يف التعنيف هذا إىل اضطرهم وإمنا ،العتراضهم معىن فال مايل،
  .1»فيها زكاة

 حنو مقـصد  رضي اهللا عنه عمر بن اخلطابأن الباجي قد وجه قول   نالحظومما سبق   
تنمية املال، كما رجح مبقصد حفظ املال وتنميته رأي مذهبه القائل بوجوب الزكاة يف أمـوال              

 مث اسـتناده إىل     رضي اهللا عنـه    عمر بن اخلطاب  اليتامى، كما يبدو مما سبق استفادته من قول         
 .ستدالل مقاصديالنظر فيما ذهب إليه من ا

  تنمية املال وحفظه يف زكاة العروض اعتبار الباجي ملقصد : الثالثاملطلب
وهو الذي ، من ثياب وأمتعة البيت وأمتعة التاجر املتاع اللغة يف عرض، مجع :روضالع

، ال يدخله كيل وال وزن وال يكون حيوانا وال عقارا وهو يف األصل غري النقدين مـن املـال                  
لفواكه الدواين، أن العروض هي ما عدا النقود وماشية األنعام، وأحلق ا ما يف              وذكر صاحب ا  

 -أي لالقتناء-عينه الزكاة ونقص عن النصاب، أو كمل وأخرجت زكاة عينه، وهي إما للقنية              
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فال زكاة فيها، وإما للتجارة ففيها الزكاة، وإما لإلدارة وإما لالحتكار ففي وجوب الزكاة فيها               
  .1شروط

 اعتبار الباجي ملقصد تنمية املال وحفظه من لـزوم الزكـاة يف             املطلببين يف هذا    نو
 زكاة بابعروض التجارة، وذلك من خالل شرحه لألثر املقطوع الذي رواه اإلمام مالك يف 

  :، جاء فيهالعروض
 في مصر جوازِ علَى زريق وكَانَ حيانَ، بنِ زريقِ عن سعيد، بنِ يحيى عن مالك،-« 

انمز يدلانَ الْوملَيسو رمعنِ وب دبزِيزِ، عالْع أَنَّ فَذَكَر رمع نب دبزِيزِ عالْع بكَت هأَنْ :إِلَي ظُران نم 

رم بِك نم ،نيملسذْ الْما فَخمم رظَه نم هِمالوا أَممم يردونَي نم اتارجالت نكُلِّ م نيعبا أَراريند 

 ولَـا  فَدعها، دينارٍ ثُلُثَ نقَصت فَإِنْ دينارا، عشرِين يبلُغَ حتى ذَلك فَبِحسابِ نقَص فَما دينارا،

 دينارا عشرِين كُلِّ من التجارات من يديرونَ مما ذْفَخ الذِّمة أَهلِ من بِك مر ومن شيئًا، منها تأْخذْ

 تأْخذْ ولَا فَدعها، دينارٍ ثُلُثَ نقَصت فَإِنْ دنانِري، عشرةَ يبلُغَ حتى ذَلك فَبِحسابِ نقَص فَما دينارا،

  . 2».الْحولِ من مثْله إِلَى كتابا منهم ذُتأْخ بِما لَهم واكْتب شيئًا، منها
 علّل مث والعروض، العني يف أا جتارم عن التجار من الزكاة يف يؤخذ ما الباجي ذكر

 العني،  يفهو كما ومناء استثمار حمل لكوا أي فيها؛ واالستثمار النماء مبقصد العروض يف أخذها

 :للمسألة شرحه يف الباجي قال

 ألن أظهر؛ العرض يف وهو وغريها، العروض يستغرق التجارات، من يديرون مما :وقوله«

 سائر أن آخر ووجه .والشراء بالبيع وبإدارا فيها، يقصد إمنا والنماء والربح ا تدار إمنا التجارة

 أمـا و .حال كل على العني من الزكاة أخذ من بد وال غريها، من اإلدارة فيها يراعى ال األموال

 التجـارة  يف منـها  يدار ما وبني ،الزكاة منه تؤخذ فال منها، املقتىن بني يفرق اليت فهي العروض

   3 ». العروض زكاة بذلك أراد أنه األظهر فكان الزكاة، منه فيؤخذ

                                                
، ه1415النفراوي املالكي، الفواكه الدواين، دار الفكـر، بـريوت،          : وانظر. 2/148الزرقاين، شرح الزرقاين،    : انظر 1
ت، أبو احلسن املالكي، كفاية الطالب، حتقيق يوسـف الـشيخ حممـد البقـاعي، دار الفكـر، بـريو       : وانظر. 1/331

 .146صالتعريفات الفقهية، اددي، : انظرو. 1/605،ه1412
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 التجارة يف منها يدار اليت العروض زكاة حصول يف اجلمهور قول الباجي أورد أن وبعد

 بعـدم  قال الذي املسألة؛ هذه يف للجمهور املخالف داود قول ذكر ،منها املقتىن العروض دون

 مستندا اجلمهور قول الباجي رجح مث ا، املتجر أو منها املقتىن سواء مطلقا، العروض يف الزكاة

 الباجي إليه استند الذي املناط هو هذا حبثنا يف يعنينا والذي والقياس، والسنة الكتاب من أدلة إىل

 العـني،  على التجارة عروض لقياس مناطا واالستثمار النماء مقصد استعمل إذ لقياس؛ا دليل يف

 يـربز  مـا  وهذا .العني يف متعين هو كما التجارة عروض يف الزكاة تعين ذلك مبوجب فيكون

  :هقول يتضمنه ما ذلك الفقهية؛ املسألة هذه يف للباجي املقاصدي االجتهاد

 الزكاة فيه جتب أن فجاز والزيادة، للنماء مرصد مال ذاه أن القياس جهة من ودليلنا« 

  1.»كالعني

 قصدمل  اعتبارهإىل النهاية يف يؤول املال، يف واالستثمار للنماء الشارع اعتبار أن شك وال

 .املال حفظ

 قد استعمل مقصد تنمية املال واستثماره يف تأويله لقـول  الباجي أنمما سبق  نالحظو
إدارة التجارات يف العروض وغريها، كما استعمل املقصد نفـسه مناطـا            عبد العزيز ب  بن  عمر  

جامعا يف قياسه العروض بالعني يف استنباط حكم وجوب الزكاة فيها، كما نالحظ أنه اسـتند           
 الكتـاب  أدلـة  من بأوجه استشهاده من إىل النظر يف استدالله املقاصدي، إال أن ذلك مل خيلُ

 بوجه ولو النصية باألدلة املقاصدي اجتهاده ضبط يف منه عاروتا و احتياطذلكأنّ  وأظن ة،والسن

 .ما

  اختاذ سيوف من فضة يف اعتبار الباجي ملقصد حفظ الدين:  الثايناملبحث

 اعتبار الباجي ملقصد حفظ الدين من حكم إباحـة الفـضة يف             املبحثنبين يف هذا    
 ال ما باب يف ذي ورد يف املوطأ، وذلك من خالل شرحه لقول اإلمام مالك ال للرجالالسيوف
  :، جاء فيهوالعنرب يواحلل الترب من فيه زكاة
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 علَيه فَإِنَّ للُبسٍ، بِه ينتفَع لَا فضة أَو ذَهبٍ من حلْي أَو 1تبر عنده كَانَ من :مالك قَالَ «

يهكَاةَ في الزامٍ كُلِّ فنُ عوزذُ يخؤفَي برع رِهشأَنْ إِلَّا ع قُصني نم نزو رِينشا عارينا دنيع أَو يائَتم 

 لغيـرِ  يمِسكُه إِنما كَانَ إِذَا الزكَاةُ فيه تكُونُ وإِنما زكَاةٌ، فيه فَلَيس ذَلك من نقَص فَإِنْ درهمٍ،

 الَّذي الْمتاعِ بِمنزِلَة هو فَإِنما ولُبسه، إِصلَاحه أَهلُه يرِيد الَّذي الْمكْسور والْحلي التبر فَأَما اللُّبسِ،

  . 2»زكَاةٌ فيه أَهله علَى فَلَيس أَهله عند يكُونُ
 فيالـس  يف للرجـال  الفضة إباحة مسألة مالك، اإلمامل لقو شرحه يف الباجي تعرض

 بـإعزاز  فضة، من سيوف الختاذ تعليله هو البحث، هذا يف هنا يعنينا والذي واملصحف، واخلامت

هذا ما ميكن اسنخالصـه  . الدين حفظ مقصد إىل يؤول التعليل الذي املشركني، وإرهاب الدين
  :من قول الباجي الذي جاء فيه

 .واملـصحف  واخلامت السيف :أشياء ثالثة ففي للرجل الفضة من يباح ما وأما :مسألة «

 حممـد  ونقشه فضة من خامتا اختذ صلى اهللا عليه وسلم النيب أن أنس روى ما ذلك يف واألصل

 إعزاز فيه فإن املصحف وأما املشركني، على وإرهابا الدين إعزاز فيه فإن السيف وأما ،3اهللا رسول

  . 4» .للمصحف ومجاال القرآن
اذ الرجال لسيوف من فضة بإعزاز الدين، ما يشري     نالحظ أن الباجي قد علّل إباحة اخت      

إىل اعتباره ملقصد حفظ الدين يف تعليله للحكم، مستندا يف ذلك إىل النظر كما يبدو من شرحه             
  .للمسألة

                                                
1 ربري مصوغ فإذا ضربا كانا عينا، أو فتات الذهب والفـضة  هو الذهب والفضة قبل أن يضربا دنانري ودراهم؛ يعين غ :الت

 القـاموس   الفريوزآبادي،: وانظر. 51التعريفات الفقهية، ص  اددي،  : انظر. قبل أن يصاغا، فإذا صيغا فهما ذهب وفضة       
 .381 مادة الترب، صاحمليط،

 . 3/154 ،املنتقى ،الباجي :انظر .لعنربوا يواحلل الترب من فيه زكاة ال ما باب الزكاة، كتاب املوطأ، يف ملالك قول 2
 .وغريهـم  الكتـاب  أهل إىل به ليكتب أو الشيء به ليختم اخلامت اختاذ باب اللباس، كتاب صحيحه، يف البخاري رواه 3

 .وأمحد وأبوداود، والنسائي، مسلم، من كل رواه وكذالك
 .3/155 ،املنتقى ،الباجي 4
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   يف أحكام الزكاةاعتبار الباجي ملقصد املنفعة:  الثالثاملبحث

ره ملقصد حتقق املنفعة     االجتهاد املقاصدي للباجي من خالل اعتبا      املبحثنربز يف هذا    
املرجوة من احلكم، عند تعرضه للعديد من مسائل الزكاة، أثناء شرحه للعديد من األحاديـث               
الواردة يف املوطأ يف أبواب خمتلفة من كتاب الزكاة، واليت تتبعناها ووقفنا عند أوضح اعتبارات               

اجي ملقصد املنفعة يف مـا      يف اعتبار الب  :  األول مطالب؛ مخسة   املبحثالباجي للمقصد، فتضمن    
يف اعتبار الباجي ملقصد املنفعة يف مجع أجنـاس املاشـية يف   : والثاين. يؤخذ من الغنم يف الزكاة    

يف اعتبار البـاجي    : والرابع. يف اعتبار الباجي ملقصد املنفعة يف خرص الثمار       : والثالث. الزكاة
اعتبار الباجي ملقصد حتقق االنتفاع يف      يف  : واخلامس. للمنفعة املتفقة املقصودة يف زكاة احلبوب     

  .وقت إخراج زكاة الفطر
  اعتبار الباجي ملقصد املنفعة يف ما يؤخذ من الغنم يف الزكاة:  األولاملطلب

 يف من الغنم يؤخذما انتقاء  من اعتبار الباجي ملقصد حتقيق املنفعة املطلبنبين يف هذا 

 نبين ذلك من خالل شرحه لألثـر  ،املعيبةال و التيس ، فال خيرج فيهاللنسل منفعة فيه امم الزكاة
  :، جاء فيهاملاشية صدقة باب يف املوقوف الذي رواه اإلمام مالك

 اللَّـه  بِـسمِ  :فيه فَوجدت :قَالَ الصدقَة في الْخطَّابِ بنِ عمر كتاب قَرأَ أَنه مالك،- «

 شاَء ما إِلَّا عوارٍ ذَات ولَا هرِمةٌ ولَا تيس الصدقَة في يخرج ولَا ...لصدقَةا كتاب الرحيمِ الرحمنِ

قدصلَا الْمو عمجي نيرِقٍ بفْتلَا مو قفَري نيعٍ بمتجةَ ميشخ ،قَةدا الصمكَانَ و ننِ ميطَيلا خمهفَإِن 

 .1».الْعشرِ ربع أَواقٍ خمس بلَغت إِذَا الرقَة وفي بِالسوِية، بينهما جعانيترا

 يف الغنم  ما خيرج منحالة تعيني يف املنفعة مقصد إىل الباجي يف شرحه هلذا األثر أشار
 رجـاء  فيها كان ما يف الزكاة يؤخذ وإمنا للزكاة، تؤخذ منفعة ال هامن رجى تال اليت إذ الزكاة؛

                                                
أخرج مرفوعـا إىل الـنيب    ومثله .املنتقى يف 665 رقم احلديث صدقة املاشية، باب الزكاة، كتاب املوطأ، يف مالك رواه 1

زكـاة اإلبـل    يف جاء ما باب اهللا، رسول عن الزكاة كتاب سننه، يف الترمذي صلى اهللا عليه وسلم عن ابن عمركل من
 .صدقة الغـنم  باب الزكاة، تابك سننه يف ماجه وابن .يف زكاة السائمة باب الزكاة، كتاب سننه، يف داود وأبو .والغنم
 باب الزكاة، كتاب سننه، يف الدارمي و.مسند عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب باب املكثرين، مسند كتاب مسنده، يف وأمحد

 .يف زكاة الغنم
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 وذات واهلرمة التيس أخد منع املقصد ذا الباجي علّل لذلك املنافع، من ذلك وغري والنسل احللب

  :فقال ،الغنم من العيب
 الذكر هو التيس عوار، ذات وال هرمة وال تيس الصدقة يف خيرج وال :وقوله )فصل( «

 يف يؤخذ وإمنا نسل، وال لدر وال لضراب يهف منفعة فال الفحولة، حد يبلغ مل الذي وهو املعز، من
 وال در ذات فيه تكون ال حدا فيه وبلغت الكرب ا أضر قد اليت واهلرمة ،للنسل منفعة فيه ما الزكاة

  .1»العيب ذات هي العوار وذات نسل،
نالحظ أن الباجي قد علّل منع إخراج التيس واهلرمة واملعيبة من الغنم تعليال مقاصديا              

ل بضرورة مراعاة املنفعة فيها، ما يشري إىل اعتباره ملقصد حتقيـق املنفعـة يف تقريـره     عندما قا 
  . للحكم، والذي يظهر من شرحه أنه استند إىل النظر فيما ذهب إليه من تعليل مقاصدي

  اعتبار الباجي ملقصد املنفعة يف مجع أجناس املاشية يف الزكاة:  الثايناملطلب
ار الباجي ملقصد املنفعة من مجع الضأن مع املاعز فيما خيـرج             اعتب املطلبنبين يف هذا    

 جاء ما باب يف من الغنم للزكاة، وذلك من خالل شرحه لقول اإلمام مالك الذي ورد يف املوطأ

  .البقر صدقة يف
 كَانَ فَإِنْ صدقَةال في علَيه تجمع أَنها والْمعز الضأْنُ لَه يكُونُ الرجلِ في :مالك قَالَ- «

 وفـي  الْخطَّابِ بنِ عمر كتابِ وفي كُلُّها غَنم هي إِنما وقَالَ صدقَت الصدقَةُ فيه تجِب ما فيها

ةمائمِ سنإِذَا الْغ تلَغب نيعباةً أَراةٌ ش2»ش .  
 لتحديـد  الـضأن  إىل املاعز جبمع القول يف مالكاإلمام  إليه ذهب ما الباجي أقر لقد

 الضأن من كل حيققه مبا القول هذا الباجي لعلّ مث الغنم، من مجيعا أا أساس على فيها النصاب

 قـال  .املسألة يف املنفعة حتقيق مقصد إىل استناده على يدل مما السواء، حد على منفعة من واملاعز

 :الباجي

                                                
 . 3/197 ،املنتقى ،الباجي 1
 . 3/200 ،نتقىامل ،الباجي :انظر .ما جاء يف صدقة البقر باب الزكاة، كتاب املوطأ، يف ملالك قول 2
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 يف تقـارب  مـا  األجناس من فيها جيمع أن على موضوعة الزكاة أن املعىن جهة ومن«
 والبخـت،  اإلبـل  من والعراب والسمسم والزبيب والعلس والشعري كاحلنطة واجلنس املنفعة،

  . 1»الزكاة يف مجعا فلذلك واحدة، واملاعز الضأن يف واملنفعة
 اإلبـل  جبنس يتعلق فيما اإلمام مالك لقول شرحه يف أيضا إىل املقصد نفسه أشار كما

 :فيه جاء ي ورد يف الباب نفسه،ذالو

 :وقَالَ الصدقَة، في ربهِما علَى يجمعان 2والْبخت الْعراب الْإِبِلُ وكَذَلك :مالك قَالَ «

 واحد، بعري إِلَّا بهار علَى يجِب ولَم الْبخت من أَكْثَر هي الْعراب كَانت فَإِنْ كُلُّها، إِبِلٌ هي إِنما

 أَيتهِما من فَلْيأْخذْ استوت فَإِنْ منها، فَلْيأْخذْ أَكْثَر الْبخت كَانت فَإِنْ صدقَتها، الْعرابِ من فَلْيأْخذْ

 . 3» .شاَء

 أو الواحـدة  عةاملنف حتقيق مبقصد أيضا اإلبل أجناس يفاجلمع يف الزكاة  الباجي لفعلّ

 :قال حيث املتقاربة،

 فيؤخذ واملاعز كالضأن الصورة يف تشاها مع مقاربة فيها املنفعة أن املعىن جهة ومن «

  .4»...واملاعز الضأن يف ذكرنا ما كمثل النوعني أكثر من اإلبل من الواحد البعري
 فيما الباجي عند يضاأ حاضرا املتقاربة أو الواحدة املنفعة حتقيق مبقصد التعليل كان كما

 :، جاء فيهاملسألة يف مالك لإلمام قول من عند شرحه ملا ورد البقر، جبنس يتعلق

 بقَر هي إِنما وقَالَ ربها علَى الصدقَة في تجمع والْجواميس الْبقَر وكَذَلك مالك قَالَ «

  .5» ...كُلُّها
معلال ذلك  الزكاة، يف واجلواميس البقر مجع من مالك اإلمام إليه ذهب ما  الباجيأقرف

 :شرحه يف الباجي قال. اسوي املنفعة اليت حيققاا قصدمب
                                                

 . 3/201 ،املنتقى ،الباجي 1
: وانظر. 3/202 ،املصدر نفسه :انظر .األعناق، وهي اجلمال اخلراسانية طويلة مجال :والبخت .العربية اجلمال :العراب 2

 .174خبت، ص: ومادة.140مادة عرب، صالقاموس احمليط، الفريوزآبادي، 
 . 3/202 ،املنتقى ،الباجي :انظر . جاء يف صدقة البقرما باب الزكاة، كتاب املوطأ، يف ملالك قول 3
 . 3/202 ، نفسهاملصدر 4
 . 3/203 ،املصدر نفسه :انظر .ما جاء يف صدقة البقر باب الزكاة، كتاب املوطأ، يف ملالك قول 5
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 واملنفعـة،  اجلنس يف لتقارما الزكاة يف جيمعان واجلواميس البقر إن قال كما وهذا« 

  .1» .نموالغ اإلبل من ذكرنا ما حكم مسنة أو تبيع غري فيها جيب مل إذا وحكمها
ومما سبق نالحظ أن الباجي قد استند إىل مقصد املنفعة يف تعليله جلمع الـضأن مـع                 
املاعز، واإلبل العراب مع البخت، والبقر مع اجلواميس يف إخراج الزكاة فيها، باعتبارها جنسا              

كما نالحظ أنه استند    . واحدا حتقق منفعة واحدة يف كل صنف من األصناف الثالثة املذكورة          
" فإنها بقر كلها  : "  النظر يف تعليله املقاصدي، ولعلّه استفاد من إشارة اإلمام مالك يف قوله            إىل

  .أي تشترك يف كل ما يتصف به البقر، حىت يف املنفعة املرجوة منه
  اعتبار الباجي ملقصد املنفعة يف خرص الثمار:  الثالثاملطلب

ـ  : اخلرص ر، والـتخمني،    بالفتح هو التخمني وبالكسر املقدار املخمـزن، فهـو احل
حزر ما عليه من الرطب متـرا، ومـن         : واحلدس، والتقدير بالظن، يقال خرص النخل والكرم      

 تقـدير   حكم جوازمن اعتبار الباجي ملقصد حتقق املنفعة املطلبونبين يف هذا . 2العنب زبيبا

، الزكـاة  يف خيرج ام مقدار لتحديد واحلزر بالتخمنيواألعناب  النخيل شجر رؤوس على الثمار
 مثار من خيرص ما زكاة باب يف وذلك من خالل شرحه لقول اإلمام مالك الذي ورد يف املوطأ

  :ب، جاء فيهواألعنا النخيل

 والْأَعنـاب،  النخيلُ إِلَّا الثِّمارِ من يخرص لَا أَنه عندنا علَيه الْمجتمع الْأَمر :مالك قَالَ «

 رطَبـا  يؤكَلُ والْأَعنابِ النخيلِ ثَمر أَنَّ وذَلك بيعه، ويحلُّ صلَاحه، يبدو حني يخرص ذَلك فَإِنَّ

 خـرص فَي ضيق، ذَلك في أَحد علَى يكُونَ ولئَلَّا الناسِ، علَى للتوسعة أَهله علَى فَيخرص وعنبا،

                                                
 . 3/203 ،السابقاملصدر  1
. 2/171الزرقاين، شـرح الزرقـاين،   : وانظر .3/250، املنتقى ،الباجي :انظرو. 9/142ابن عبد الرب، التمهيد، : انظر 2

حاشية الدسوقي، حتقيق   : ابن عرفة : وانظر. 112صالنووي، حترير ألفاظ التنبيه،     : وانظر. 132صالبعلي،املطلع،  : وانظر
الدردير، الشرح الكبري، حتقيق حممـد علـيش، دار الفكـر، بـريوت،           : وانظر. 1/452حممد عليش، دار الفكر، بريوت    

، ه1410،  1املناوي، التوقيف على مهمات التعاريف، حتقيق حممد رضوان الداية، دار الفكر، بريوت، ط            : ظروان. 1/452
سعدي أبو جيب، القاموس الفقهـي لغـة واصـطالحا،          : وانظر. 86صاددي، التعريفات الفقهية،    : وانظر. 310ص
 .639ص مادة خرص،  القاموس احمليط،الفريوزآبادي،:  وانظر.115ص
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كذَل هِملَيع لَّى ثُمخي مهنيب هنيبو هأْكُلُوني فاُءوا كَيش ونَ ثُمدؤي هنكَاةَ ملَى الزـا  عم  ـرِصخ 

هِملَي1».ع 

 مث واألعنـاب،  النخيل يف اخلرص مسألة يف مالك اإلمام قول -شرحه يف- الباجي أقر
ـ  حتقيـق  مقصد إىل فيه أشار مقاصدي؛ ودليل السنة، من بدليلني ى احلكمعل استدل ة إىل املنفع

جانب إشارته إىل دفع الضرر عن الناس وإقامة العدل بينهم، حىت يتحقق انتفاع األغنيـاء مبـا          
 مـن  ذكـره  ماهو  هذا، حبثنا يف يعنينا والذي .ميلكون وانتفاع الفقراء مبا يتصدق به عليهم 

 :فيه جاء ةاملسأل يف مقاصدي استدالل

 جاريـة  والعادة صالحها، بدا إذا الثمار هذه يف جتب الزكاة أن املعىن جهة من ودليلنا«

 أتى خرص دون هلم ذلك أحبنا فإن ويتصرفون، ويعطون ويبيعون وعنبا، رطبا منها أهلها يأكل بأن

 األمـوال  أرباب منعنا وإن م، ذلك فيضر اليسري إال يزكى ما للمساكني يبق فلم التمرة، على

 مث األمـوال  خيرص أن الفريقني بني العدل وجه فكان .م ذلك أضر ييبس أن قبل فيها التصرف
 اخلرص، يف عليهم تقرر مبا الزكاة من ويأخذون فيها ويتصرفون ا ينتفعون أرباا وبني بينها خيلى

  .2» .الزكاة من حقهم إىل املساكني ويصل عادم، على بأمواهلم االنتفاع إىل هم فيصلون
على جواز اخلرص يف النخيل واألعناب       -فيما استدل -فنالحظ أن الباجي قد استدل      

مبقصد حتقق املنفعة، كما ميكننا مالحظة إشارته ملقصد دفع الضرر ومقـصد حتقـق العـدل                
ولعل الباجي قد اسـتند  . كمقاصد تبعية نسبة إىل ما خصصناه من مقصد معترب يف هذه املسألة           

مام مالك فيما ذهب إليه من استدالل مقاصدي، عندما أشار اإلمـام مالـك إىل               إىل قول اإل  
: " مقصد التوسعة يف تعليله جلواز اخلرص يف مثار النخيل واألعناب يف قولـه سـابق الـذكر                

صرخلَى فَيع هلأَه ةعسولتلَى لاسِ، عئَلَّا النلكُونَ ولَى يع دي أَحف كذَل يقوالذي يفهم من  ". ض
التوسعة هنا، هو ما يؤول إىل حتقق االنتفاع لكل من املزكي واملزكّى عليه، أي ما يـشري إىل                  

  .مقصد املنفعة من احلكم

                                                
 . 3/250 ،املنتقى ،الباجي :انظر .من مثار النخيل واألعنابصباب زكاة ما خير الزكاة، كتاب املوطأ، يف ملالك قول 1
 . 3/251 ،املصدر نفسه 2
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 اخلرص إىل األول احتياج فذكر يابسا، يؤكل وما رطبا، يؤكل ما بني الباجي ميز كما

 هـذه  بيـان  يف الباجي استند وقد حصاده، دبع زكاته تتعني بل الثاين، يف جيوز ال بينما للزكاة،

 :املسألة يف مالك اإلمام هيإل ذهب ما اقرم الباجي قال املنفعة، حتقيق مقصد إىل احلكم يف التمايز

 ألن ص؛خير ال فإنه حصاده، بعد يابسا يؤكل وإمنا رطبا يؤكل ال ما إن قال كما وهذا «

 وألن اخلـرص؛  إىل فتحتـاج  رطبة تؤكل ال هذهو رطبا، ا أهلها انتفاع حلاجة هو إمنا اخلرص

 وحبوـا  مثرـا  وهذه اخلرص، فيها فيتهيأ أكمامها عن ظاهرة بارزة مثارها واألعناب النخيل

  .1» .اخلرص فيها يتهيأ فال أوراقها، يف متوارية
 ما فأقر ؛ من جهة أخرىالزيتون وبني ، من جهةوالعنب النخل بني أيضا الباجي وميز

 إىل مـستندا  الزيتـون،  يف اخلرص وعدم والعنب، النخل يف اخلرص من مالكاإلمام  هإلي ذهب

 إال به ينتفع وال رطبا، اليؤكل مما ألنه الزيتون؛ يف اخلرص عدم من املنفعة حتقيق من نفسه املقصد

 :الزيتون يف اخلرص عدم يف مالكاإلمام  قول يشرح وهو الباجي قال .حاله وتغيري جنيه بعد

 إذ ذلك يف فائدة ال ألنه صحيح شجره، يف الزيتون من شيء خيرص وال :وقوله )فصل(«

 األيدي ألن للمساكني؛ ذلك يف منفعة وال رطبا يؤكل مما ليس ألنه األموال؛ ألرباب فيه فرق ال

 اخلرص فيها يتهيأ يكاد ال الورق يف مستورة مثرته ألن وتغيري؛ عمل بعد إال باألكل إليه تسرع ال

 2» .والعنب النخل خبالف حقيق،الت على

فنالحظ أن الباجي قد علّل صراحة عدم جواز اخلرص فيما يؤكل يابسا بعد حصاده،              
ويف الزيتون أيضا، مبقصد حتقق املنفعة املرجوة من أكل الثمار؛ فال حيتاج إىل اخلرص من الثمار                

 االنتفاع به متحققا وهو ما كان االنتفاع به بعد يبسه وحصاده، وإمنا حيتاج إىل اخلرص ما كان           
كما يظهر أنّ الباجي قد استند إىل النظر فيما ذهب إليه من تعليل             . رطب يف شجره قبل نزعه    
  .مقاصدي يف هذه املسألة

                                                
 . 3/253 ،املصدر السابق 1
 . 3/259 ، نفسهاملصدر 2



  371  لباجي يف جمال العباداتيقات الفقهية لالجتهاد املقاصدي عند االتطب: لالباب األو
  
 

 

  للمنفعة املتفقة املقصودة يف زكاة احلبوباعتبار الباجي :  الرابعاملطلب
 املتفقة يف مجع أنواع خمتلفـة        اعتبار الباجي ملقصد املنفعة الواحدة     املطلبنبين يف هذا    

من احلبوب يف جنس واحد إلخراج الزكاة منها، أي اعتبارها شيئا واحدا يقدر النصاب مـن                
جمموعها، وتخرج الزكاة من جمموعها، نبين ذلك من خالل شرح الباجي لقول اإلمام مالـك               

  :، جاء فيهباب ما ال زكاة فيه من الثمارالذي ورد يف املوطأ يف 
 واحد، صنف ذَلك كُلُّ 1والسلْت والشعري والْبيضاُء السمراُء كُلُّها الْحنطَةُ :مالك الَقَ «

 فيـه  ووجبت بعضٍ، إِلَى ذَلك بعض علَيه جمع 2أَوسقٍ خمسةَ كُلِّه ذَلك من الرجلُ حصد فَإِذَا

 3» .فيه زكَاةَ فَلَا ذَلك يبلُغْ لَم نْفَإِ الزكَاةُ،

 احلنطة، إىل والسلت الشعري مجع يف مالك، إليه ذهب ملا خمالفة آراء الباجي أورد أن بعد

 إىل ترجيحـه  يف مستندا مالك،اإلمام  رأي رجح النصاب، بلغ إذا جمموعها من الزكاة وإخراج

  :الباجي قال. األصناف ذهه بني املتفقة الواحدة املنفعة حتقيق مقصد

 جنس الزكاة يف عنده وهي خمتلفة، أجناس البيوع يف 4القطاين بأن مالك صرح وقد «

 الثالثـة  هذه أن :أحدمها املعىن، جهة من فصلني على املسألة هذه يف أصحابنا عول وقد .واحد

 جنسا فكانت ،واحملصد املنبت يف بعض عن بعضها ينفك ال والسلت والشعري احلنطة أعين أشياء

 الثالثـة  األصناف هذه منافع أن هو الثاين والصنف .والسلت والشعري 5والعلس كاحلنطة واحدا

 أبـو  القاضي قال. واحملمولة كالسمراء واحد جنس بأا هلا فحكم متساوية، ومقاصدها متقاربة

 واملنفعـة  رةالصو يف والسلت احلنطة تشابه ذلك تعليل يف عندي واألظهر :رضي اهللا عنه الوليد

                                                
وجاء يف القـاموس احملـيط،   . 3/264الباجي،  الوليد أبو املنتقى، :انظر .له قشر ال والشعري احلنطة بني حب :السلت 1

لْت180صمادة سلت، القاموس احمليط، الفريوزآبادي، : انظر. ضرب من الشعري، وهواحلامض منه: الس. 
اـددي،  : وانظـر . 3/123 ،املنتقـى  ،الباجي :انظر .وثلث رطل واملد أمداد، أربعة والصاع صاعا، ستون :الوسق 2

 .942ص مادة وسق،  القاموس احمليط،وزآبادي،الفري: وانظر. 237صالتعريفات الفقهية، 
 . 3/264 ،املنتقى ،الباجي :انظر .باب ما ال زكاة فيه من الثمار الزكاة، كتاب املوطأ، يف ملالك قول 3
 .1234صمادة قطن، القاموس احمليط، الفريوزآبادي، : انظر. مجع قطنية، وهي احلبوب: القطاين 4
5 لَسر، تكون : الع583صمادة علس، القاموس احمليط، الفريوزآبادي، : انظر. حبتان يف قشرضرب من الب. 
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 وإذا السلت، تسليم فيلزمه العلس، املخالف لنا سلم وقد. والعلس احلنطة من تشاا أقرب ومها

  .1» ...الشعري به حلق السلت سلم
فنالحظ أن الباجي قد علّل اعتبار احلنطة والعلس والشعري والسلت جنسا واحـدا يف              

باعتبار املنفعة الواحدة    -فيما استدل -ستدل  الزكاة، بالتشابه بينها، وباملنفعة املقصودة منها، وا      
املتفقة بني ما ذُكر من احلبوب، يف ترجيح رأي مذهبه يف املسألة، مستندا يف ذلك إىل ما عول                  

 .عليه أصحابه كما ذكر يف شرحه

 بالـدراهم  املتقاربـة  األصـناف  هذه جلمع دعم الباجي تعليله للمسألة، بتمثيله كما

 جتمع فكذلك وصورها، أمسائها اختالف مع التنمية، وهو بينها واحد ملقصد جتمع اليت والدنانري،

 أن بعد الباجي، قال. املتفقة الواحدة املنفعة حتقيق هو منها كل يف القصد مادام احلبوب أصناف

 :املنفعة ومتفقة والصور األمساء خمتلفة أصناف عن حتدث

 ضـم  للتنميـة،  والتصرف لتجارةا والدراهم الدنانري من املقصود كان ملا ولذلك...«

  .2» .والصور األمساء اختالف مع اآلخر إىل أحدمها
فيفهم من قوله هذا، أنه استدل على ما سبق من قول اإلمام مالك بقياس ما ذُكر من                 
احلبوب بالدنانري والدراهم يف ثبوت زكاة واحدة موعها، جبامع بينهما هو املنفعة الواحـدة              

أي أن الباجي قام بتحقيق املناط يف قياسه؛ إذ مناط احلكم املوجود يف اعتبار              . املتفقة املقصودة 
الدراهم والدنانري جنسا واحدا يف الزكاة، هو املنفعة الواحدة املتفقة بينهما، وهذا املناط حمقـق               

 .يف القمح والعلس والشعري والسلت، فيكون حكمها حكم الزكاة يف جنس واحد

 مـع  األسود الزبيب جبمع مالكاإلمام  قول  الباجيلعلّ ،أيضاومبقصد املنفعة املتفقة 

 :املوطأ يف جاء حيث األمحر،

 أَوسقٍ خمسةَ منه الرجلُ قَطَف فَإِذَا وأَحمره، أَسوده كُلُّه الزبِيب وكَذَلك :مالك قال«

تبجو يهكَاةُ، ففَإِنْ الز لُغْ لَمبي ،ككَاةَ لَافَ ذَلز يه3».ف 

                                                
 . 265، 3/264 ،املنتقى ،الباجي 1
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  :الواحدة املنفعة حتقيق مقصد مربزا ،شرحه يف الباجي قال
 منفعته ألن؛ الزكاة يف جيمع وأمحره أسوده واحد جنس كله الزبيب أن قال كما وهذا «

 إال سائره يف ليست وأغراض مقاصد بعضه يف يكون أن جاز وإن سواء، مقصوده ومعظم واحدة

  .1» .أجناسها واعتبار فيها واجلمع الزكاة جتري هذا وعلى متفق، املقاصد معظم أن
فنالحظ أن الباجي قد صرح مبقصد املنفعة املتفقة يف مجع األنواع يف جنس واحد كي               
جتري فيه الزكاة كجنس واحد، جاعال هذا املقصد معيارا يف اعتبار اجلنس الواحد فيما جتـب                

 .وخترج الزكاة من جمموع أنواع اجلنسفيه الزكاة من أنواع متشاة، فيحدد النصاب 

  اعتبار الباجي ملقصد حتقق االنتفاع يف وقت إخراج زكاة الفطر:  اخلامساملطلب
 استحباب حكم من  اعتبار الباجي ملقصد حتقق االنتفاع أول اليوماملطلبنبين يف هذا 

ـ العيد فجر طلوع بعد الفطر زكاة إخراج ول اإلمـام   وقبل الصالة، وذلك من خالل شرحه لق
  :ر، جاء فيهالفط زكاة إرسال وقت باب يف مالك الذي ورد يف املوطأ

 من الْفَجر طَلَع إِذَا الْفطْرِ زكَاةَ يخرِجوا أَنْ يستحبونَ الْعلْمِ أَهلَ رأَى إَِنه :مالك قال- «

 من الْغدو قَبلَ تؤدى أَنْ اللَّه شاَء إِنْ واسع وذَلك مالك الَقَ .الْمصلَّى إِلَى يغدوا أَنْ قَبلَ الْفطْرِ يومِ

 2» .وبعده الْفطْرِ يومِ

 زكاة إخراج استحباب حكمّ أقر هذا، مالك  اإلمامقول شرح إىل الباجي تعرض عندف

 أن فيه نبي مقاصديا؛ عليالت ذلك علّل مث املصلى، إىل الغدو قبل والعيد، يوم فجر طلوع بعد الفطر

 فيـستغنون  د،يالع يوم أول هلم يعطى مبا للزكاة املستحقني انتفاع حصول هو ذلك من املقصد

 :الباجي قال. املستغنون يفرح كما بعيدهم افيفرحو حاجتهم، سدت وقد السؤال عن بذلك

ـ  قبل الفجر طلوع بعد الفطر زكاة خيرج أن يستحب إنه قال كما وهذا «  إىل دوالغ

 قبل الفطر بزكاة أمر صلى اهللا عليه وسلم النيب أن عمر ابن عن روي ما ذلك يف واألصل. املصلى

                                                
 .3/266 ،السابقاملصدر  1
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 انتفاعهم إىل سبب الوقت ذلك يف املساكني إىل دفعها أن ذلك ووجه. 1الصالة إىل الناس خروج

 املـصلى  يف الناس على اليوم ذلك يف التطوف عن يستغنون وبذلك ا، وفطرهم اليوم ذلك ا

 2» .الفطر يوم أول يف ا واالنتفاع عليه النظر من هلم ومنعا

 من استحباب إخراج زكاة الفطر االنتفاع مبقصد قد علّل الباجي أن أيضا هنا نالحظف
 وقـت  عن عمر بنا ديثتعضيده للحكم الذي قال به اإلمام مالك حب بعد ،بعد طلوع الفجر

كما نالحظ أنه استند إىل النظر يف إشـارته إىل  . م مالك، الذي مل يرو لفظه اإلماالفطر زكاة
  .مقصد االنتفاع يف تعليله احلكم كما يظهر ذلك من شرحه للمسألة

   يف زكاة املاشيةاعتبار الباجي ملقصد العدل:  الرابعاملبحث

 االجتهاد املقاصدي للباجي من خالل اعتباره ملقصد إقامة العدل          املبحثنربز يف هذا    
يف أحكام تتعلق بزكاة املاشية، وذلك أثناء شرحه ألثرين موقوفني علـى عمـر بـن                وحتقيقه  
 املبحث، فتضمن   ، روامها اإلمام مالك يف بابني خمتلفني من كتاب الزكاة         رضي اهللا عنه  اخلطاب  
اعتبار الباجي  يف  : الثاين و .اعتبار الباجي ملقصد العدل يف زكاة خلطة املاشية       يف  :  األول ؛مطلبني
  .العدل فيما يؤخذ من املاشية يف الزكاةملقصد 
  اعتبار الباجي ملقصد العدل يف زكاة خلطة املاشية :  األولاملطلب

أن تكون غنم كل واحد من اخللطاء يعرفهـا  : ذكر ابن عبد الرب، أنّ اخللطة يف املاشية  
كـان  بعينها ولكنها خمتلطة مع غريها يف مرعاها وراعيها وفحلها ومسقاها ومراحهـا، فـإذا             

كذلك زكّى مجيع اخللطاء زكاة الواحد، والصفات املوجبة حلكم اخللطـة سـت؛ الراعـي،               
وأقل ما يكونان به خليطني من هذه األوصاف        . واملسرح، والفحل، واملراح، واملبيت، واملسقى    

                                                
فرض زكـاة  والنسائي يف سننه، كتاب الزكاة، باب . باب الصدقة قبل العيد الزكاة، كتاب صحيحه، يف البخاريرواه  1

عبد اهللا بن عمـر  مسند  ابب ، من الصحابةكتاب مسند املكثرين مسنده، يف وأمحد. رمضان على املسلمني دون املعاهدين
 أما رواية اإلمام مالك يف املوطأ عن ابن عمر مل تذكر قبل خروج الناس إىل الصالة، وإمنـا توجـد روايـة                       .بن اخلطاب 

رواه مالـك،  ." يومينِ أَو ثَلَاثَـة أَنَّ عبد اللَّه بن عمر كَانَ يبعثُ بِزكَاة الْفطْرِ إِلَى الَّذي تجمع عنده قَبلَ الْفطْرِ بِ    : " ذكرت
  .كتاب الزكاة، باب وقت إرسال زكاة الفطر

 . 3/310 ،املنتقى ،الباجي 2
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وقد عرف ابن عرفة . 1وصفان فصاعدا، وقيل إن الراعي وحده إذا اجتمعا عليه كانا به خليطني    
  .2 أنها اجتماع نصايب نوع نعم مالكني فأكثر فيما يوجب تزكيتهما على مالك واحد:اخللطة

 يومستحق املاشية أرباب بني  اعتبار الباجي ملقصد حتقيق العدلاملطلبنبين يف هذا و
 من جتميع أو الصدقة أوان قبل عليه كانت ما حسب على املاشية ترك  من حكم وجوبالزكاة

 صدقة باب يف  اإلمام مالكلألثر املوقوف الذي رواه وشرحهرحه تفريق، وذلك من خالل ش

  :ء، جاء فيهاخللطا

 خشيةَ مجتمعٍ بين يفَرق ولَا مفْترِقٍ بين يجمع لَا :الْخطَّابِ بن عمر قَالَ و:مالك قَالَ «

قَةدالص ها أَنمنِي إِنعي كبِذَل ابحيا أَصاشوك قَالَ. لْمالم: فِْسريتلَا « و عمجي نيرِقٍ بفْتأَنْ » م 

 في منهم واحد كُلِّ علَى وجبت قَد شاةً أَربعونَ منهم واحد لكُلِّ يكُونُ الَّذين الثَّلَاثَةُ النفَر يكُونَ

همقَةُ، غَندفَإِذَا الص أَظَلَّهم قدصا 3الْموهعمئَلَّا جكُونَ لي هِملَيا عيهاةٌ إِلَّا فةٌ شداحوا وهفَن نع كذَل. 

فِْسريتو هللَا :قَوو قفَري نيعٍ، بمتجنِ أَنَّ ميطَيلكُونُ الْخكُلِّ يل داحا ومهنائَةُ مم اةاةٌ، ششكُونُ وفَي 

 إِلَّـا  منهما واحد كُلِّ علَى يكُن فَلَم غَنمهما، فَرقَا الْمصدق أَظَلَّهما فَإِذَا شياه، ثَلَاثُ فيها يهِماعلَ

 4» .الصدقَة ةَخشي مجتمعٍ بين يفَرق ولَا مفْترِقٍ بين يجمع لَا فَقيلَ ذَلك عن فَنهوا واحدةٌ، شاةٌ

 العدل حتقيق هو ذلك من املقصد أن إىل أشار مث املسألة، يف مالك اإلمام قول الباجي أقر

 أصحاا، ملصلحة تبعا الزكاة، وقت املاشية تغري ال حبيث الزكاة؛ ومستحقي األموال أرباب بني

 فيقـع  املستحقني، صلحةمل وتفريق جتميع من حاهلا الساعي يغري أو املستحقني، على الضرر فيقع

  :الباجي قال .أصحاا على الضرر

 يف تـأثري  هلا كان ملا اخللطة ألن ؛إليه ذهب ما الوارد احلديث معىن أن قال كما وهذا«
 ذلك كان الزكاة ومستحق املاشية أرباب بني العدل وجه على بتثقيل وتارة بتخفيف تارة الزكاة

                                                
  .107ص.ه1407، 1ابن عبد الرب، الكايف يف فقه أهل املدينة املالكي، دار الكتب العلمية، بريوت،ط: انظر 1
، 2غريب أبو عبد اهللا، مواهب اجلليـل، دار الفكـر، بـريوت، ط            امل: وانظر. 1/344النفراوي، الفواكه الدواين،    : انظر 2

  .2/266،ه1398
التعريفات اددي، : انظر و.3/218 ،املنتقى ،الباجي :انظر . أي آخذ الصدقات من جهة اإلمام.الزكاة عامل :املصدق 3

 .208صالفقهية، 
 . 3/215 ،املنتقى ،باجيال :انظر .صدقة اخللطاء باب الزكاة، كتاب املوطأ، يف ملالك قول 4
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 ملـستحقي  يكن مل كما التثقيل دون التخفيف موالاأل ألرباب يكن ومل للخلطة، الزما حكما

 يفرق أن للزكاة أفضل التفرقة كانت إذا للساعي ليس فكما التخفيف دون التثقيل عليهم الزكاة

 األموال ألرباب ليس فكذلك املتفرقة، املاشية جيمع أن له أفضل اجلمع كان وإذا ،اتمعة املاشية

 عليه كانت ما حسب على املاشية وليتركوا عليهم واألخف هلم األرجح هو ما ذلك من يفعلوا أن

 1» .تثقيل أو ختفيف من ذلك على الزكاة حكم فيها جيري الصدقة أوان قبل

نالحظ أن الباجي قد علّل حكم لزوم مقدار الزكاة يف اخللطة سـواء بـالتخفيف أو           
ميل إىل تفريق املاشـية أو  التثقيل مبقصد حتقيق العدل بني أرباب املاشية ومستحقي الزكاة؛ فال         

جتميعها يف اخللطة لغرض انتفاع طرف دون آخر، بل تبقى اخللطة على ما هي عليه سواء حتقق                 
االنتفاع أكثر ألرباب املواشي أو للفقراء يف مقدار ما خيرج من الزكاة، فال يتضرر أي منهم ملا                 

ـ      . حتققه زكاة اخللطة من عدل بينهم      تند إىل النظـر يف تعليلـه       كما يالحظ أن الباجي قد اس
 عمر بـن اخلطـاب  املقاصدي بإقامة العدل، إال أن ذلك ال مينع من احتمال استفادته من قول           

، كما يظهر أنه استفاد أيضا من قول اإلمـام          "خشية الصدقة : " حني علّل بالقول   رضي اهللا عنه  
  .مالك سابق الذكر، يف ما أشار إليه من مقصد إقامة العدل يف املسألة

  اعتبار الباجي ملقصد العدل فيما يؤخذ من املاشية يف الزكاة:  الثايناملطلب
 بني املاشية من الوسط أخذ من  اعتبار الباجي ملقصد حتقيق العدلاملطلبنبين يف هذا 

 يف، وذلك من خالل شرحه لألثر املوقوف الذي رواه اإلمام مالـك  الزكاة يف والرديئة اجليدة
  :ة، جاء فيهالصدق يف السخل من به يعتد فيما جاء ما باب

 سفْيانَ جده عن الثَّقَفي، سفْيانَ بنِ اللَّه لعبد ابنٍ عن الديلي، زيد بنِ ثَورِ عن مالك،-«

 علَينـا  أَتعد :فَقَالُوا 2بِالسخلِ اسِالن علَى يعد فَكَانَ مصدقًا بعثَه الْخطَّابِ بن عمر أَنَّ اللَّه عبد بنِ

 تعد نعم :عمر فَقَالَ ذَلك، لَه ذَكَر الْخطَّابِ بنِ عمر علَى قَدم فَلَما شيئًا، منه تأْخذُ ولَا بِالسخلِ

                                                
 . 3/215 ، السابقاملصدر 1
 الفريوزآبـادي، : وانظـر . 112صالتعريفات الفقهيـة،  اددي، : انظر. ولد الشاة. الغنم أوالد من الصغرية :السخل 2

 .1027 السخلة، صالقاموس احمليط،



  377  لباجي يف جمال العباداتيقات الفقهية لالجتهاد املقاصدي عند االتطب: لالباب األو
  
 

 

هِملَيع لَةخا بِالسلُهمحي، ياعلَا الرا، وذُهأْخلَا تذُ وأْخلَا الْأَكُولَةَ تى وبلَا الرو ضاخلَا 1الْملَ وفَح 

 4».وخيارِه الْغنمِ 3غذَاِء بين عدلٌ وذَلك 2والثَّنِيةَ الْجذَعةَ وتأْخذُ الْغنمِ،

 مـن  ة،الزكا على عامله رضي اهللا عنه اخلطاب بن عمر به أمر ملا شرحه يف الباجي بين

 ومـستحقي  األموال، أرباب بني العدل حتقيق هو ذلك من املقصد أن يأخذها، اليت املاشية حال

 بأرباب مضر جيدها أخذ أنّ ذلك ؛املاشية من الوسط احلال بأخذ التكليف كان لذلك الزكاة؛

 قيقاحت به، املأمور هو حاال بأوسطها األخذ فكان الزكاة، مبستحقي مضر رديئها أخد واألموال،

 عامله رضي اهللا عنه اخلطاب بن عمر به صوب ما بيان يف الباجي عليه علّق ما هذا .العدل ملقصد

  :الباجي قال الزكاة، على

 ومستحقي األموال، أرباب بني املساواة على مبنية الزكاة أن من قدمناه ما حنو وهو...«

 يدفع أن املاشية رب كلف فلو سط،والو والرديء اجليد من الغالب يف خيلو ال والنصاب الزكاة،

 منها، إليهم يدفع مبا الزكاة مستحقو ينتفع مل أردئها من منه أخذ ولو به، ذلك ألضر أفضلها من

 ولذلك املاشية، وسط من يؤخذ بأن الفريقني بني فعدل بعضها، شاة كل من يؤخذ أن يصح وال

 يف الغـنم  وحمل واملاخض، والرىب ولةكاألك منها يأخذ وال املاشية، جيد من هلم ترك ما عمر بني
 منـه  يأخذ وال اجليد، حيسب فكما العوار، وذات السخلة، من منه يأخذ ال الذي الرديء جنب

  .5»...ذلك من الوسط ويأخذ منه، يأخذ وال الرديء، حيسب كذلك

                                                
 الشاة إذا ولدت، وإذا مات ولـدها أيـضا،          :الربىو .هي شاة اللحم اليت تسمن لتؤكل، أو اليت تعزل لألكل         : األكولة 1

 .أوهي امللقحة احلامل عمومـا . اليت يف بطنها ولد ودنا والدها وضرا الطلق؛ أي وجع الوالدة   : املاخضو. واحلديثة النتاج 
القـاموس  الفريوزآبادي، : وانظر. 190ص، 34صالتعريفات الفقهية، اددي، : انظر و.3/221 ،املنتقى ،الباجي: انظر

 .675مادة خمض، ص، و115صمادة ربب، احمليط، 
  .من الغنم ما أتى عليه أكثر احلول، ومن البقر وذوات احلافر يف الثالثة، ومن اإلبل يف اخلامسة:  اجلذعة2

 التعريفـات   اـددي، :انظر.من الغنم ما مت له حول، ومن البقر ما مت له حوالن، ومن اإلبل ما مت له مخسة أحوال               : الثنية
  .728 مادة جذع، ص القاموس احمليط،الفريوزآبادي،: وانظر. 67ص، 70ص قهية،الف
التعريفات اددي، : وانظر. 3/219 ،املنتقى ،الباجي: انظر. صغار املواشي،الصغرية السخلة من الغنم،مجع غذي: الغذاء 3

 .1323 مادة غذي، ص القاموس احمليط،الفريوزآبادي،: وانظر. 157صالفقهية، 
 .املنتقى يف 667 رقم احلديث .ما جاء فيما يعتد به من السخل يف الصدقة باب الزكاة، كتاب املوطأ، يف مالك به دانفر 4
 . 3/219 ،املنتقى ،الباجي 5
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فنالحظ أن الباجي قد علّل أخذ األوسط حاال من املاشية للزكاة بتحقيق العدل بـني               
ملواشي ومستحقي الزكاة، يف إشارة منه إىل مقصد العدل يف املسألة، كما نالحظ أنـه               أرباب ا 

رضي اهللا  عمر بن اخلطاباستند إىل النظر يف إشارته إىل مقصد حتقيق العدل، مستفيدا من قول          
 . ، بأمر الساعي أن ال يأخذ خيار املال وال رديئه وإمنا يأخذ الوسطعنه

   يف زكاة احلبوب والثمارباجي ملقصد الرفقاعتبار ال:  اخلامساملبحث

 من خالل اعتبـاره ملقـصد الرفـق         املبحثنربز االجتهاد املقاصدي للباجي يف هذا       
باملزكني من الناس يف أحكام تتعلق بزكاة احلبوب والثمار، مما استخلص من شرحه ملا جـاء يف    

فنا عند مسألتني اتضح لنا فيها      املوطأ يف باب زكاة ما خيرص من مثار النخيل واألعناب، وقد وق           
يف اعتبار الباجي : ؛ األولمطلبني املبحثاعتبار الباجي هلذا املقصد يف تقريره لألحكام، فتضمن        

يف اعتبار الباجي ملقصد الرفق يف زكـاة مـا          : والثاين. ملقصد الرفق يف زكاة ما يسقى بالنضح      
  .خيرص من الثمار

  الرفق يف زكاة ما يسقى بالنضحاعتبار الباجي ملقصد :  األولاملطلب
السقي بالنضح هو الرش والصب مبا يستخرج من اآلبار واألار بآلـة، ويف زكاتـه               

  .1نصف العشر
 يـسقى  مـا  بني التمييز  اعتبار الباجي ملقصد الرفق باملزكي يفاملطلبونبين يف هذا 

، وذلك مـن خـالل   ثمرال أو احلب من به يزكى ما مقدار يف نةواملؤ بتكلف يسقى وما طبيعيا،
 النخيـل  مثـار  مـن  خيرص ما زكاة باب يف شرحه للحديث املرفوع الذي رواه اإلمام مالك

  :ب، جاء فيهواألعنا

 اللَّـه  رسولَ أَنَّ سعيد بنِ بسرِ وعن يسارٍ، بنِ سلَيمانَ عن عنده، الثِّقَة عن مالك،- «

 نِصف بِالنضحِ سقي وفيما الْعشر، 2والْبعلُ والْعيونُ السماُء سقَت فيما :قَالَ سلَّمو علَيه اللَّه صلَّى

 1».الْعشرِ
                                                

  .2/175الزرقاين، شرح الزرقاين، : وانظر .3/248 ،املصدر السابق :انظر 1
 ،الباجي :انظر.كل خنل وشجر وزرع ال يسقى: يط، البعل وجاء يف القاموس احمل.بسقيه ال بعروقه يشرب نبات :البعل 2

 .980ص مادة بعل،  القاموس احمليط،الفريوزآبادي،: وانظر. 3/247 ،املنتقى
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 العيـون،  أو كاملطر، طبيعيا؛ سقيه مصدر كان فيما العشر ةبنس حتديد أن الباجي ذكر

 يتكلفـه  مبـا  ذلك علل مث يا،بشر  جهداسقيه مصدر كان فيما العشر نصف ونسبة ذلك، وحنو

 مؤونـة  صاحبه يتحمل ال طبيعيا، سقيه مصدر يكون الذي الثمر أو فاحلب مؤونة؛ من اإلنسان

 ماديـة  جهودا تتطلب اليت السقي وسائل بشىت أرضه سقي على يعمل من يتحملها بينما سقيه،

 بـاملزارعني،   رفقـا صاحبه بعمل يسقى ما زكاة نسبة يف الشرع خفف لذلك، مالية نفاقاتإو

 :فيه جاء ،للحديث شرحه يف الباجي قول تضمنه ما هذا .بينهم العدل وحتقيق

 مـا  والسيح غريها، وال مساء سقي غري من بعروقه شرب ما البعل :حبيب ابن وقال «

 .أعلم واهللا ل،الني سقي يأخذها كل على أا إال مبطر، إال يكون أراه ال شيء وهذا السماء، سقته

 يسقى ما هو بالنضح سقي فما والصب، الرش فهو النضح، وأما. سقيه مؤنة ةلقل العشر فيه فهذا

 العـشر  نصف هذا ففي بآلة، األار من ويستخرج بالسانية أو باملغرب اآلبار من يستخرج مبا

  .2».الزكاة يف تأثريا وخفتها النفقة لشدة أن يف أصل وهذا مؤنته، لكثرة
ر زكاة ما ينضح بنصف العشر، بكثرة مـا يتحملـه           نالحظ أن الباجي قد علّل تقدي     

صاحبها من مؤنة، ويف ذلك إشارة إىل تعليله مبقصد الرفق يف تقرير احلكم، الذي يفهم أيـضا                 
كما نالحظ بالتبع إشارته  ". الزكاة يف تأثريا وخفتها النفقة لشدة أن يف أصل وهذا : "من قوله

والذي يظهر من شرحه    .  الطبيعي والسقي البشري   إىل مقصد حتقيق العدل يف متييزه بني السقي       
  .أنه استند إىل النظر فيما ذهب إليه من تعليل مقاصدي

                                                                                                                                              
 ومثله .املنتقى يف 674 رقم احلديث من مثار النخيل واألعناب،صباب زكاة ما خير الزكاة، كتاب املوطأ، يف مالك رواه 1

 الزكاة كتاب سننه، يف الترمذي :هللا عليه وسلم عن سليمان، وبسر، عن أيب هريرة، كل منأخرج مرفوعا إىل النيب صلى ا
صدقة الزروع  باب الزكاة، كتاب سننه يف ماجه وابن .الصدقة فيما يسقى باألار وغريها يف جاء ما باب اهللا، رسول عن

البخـاري يف صـحيحه،   :  عليه وسلم، كل مـن وأخرجه من طريق عبد اهللا بن عمر، مرفوعا إىل النيب صلى اهللا .والثمار
والنسائي يف سننه، كتاب الزكاة، باب ما يوجـب         . كتاب الزكاة، باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وباملاء اجلاري          

وأخرجه كذلك، من طريق معـاذ   .صدقة الزرع باب الزكاة، كتاب سننه، يف داود وأبو. العشر وما يوجب نصف العشر
حديث معاذ بـن   باب األنصار، مسند كتاب مسنده، يف أمحد: ا إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم، كل منبن جبل، مرفوع

 .العشر فيما سقت السماء وما سقي بالنضح باب الزكاة، كتاب سننه، يف الدارمي و.جبل
 . 3/248 ،املنتقى ،الباجي 2
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  اعتبار الباجي ملقصد الرفق يف زكاة ما خيرص من الثمار:  الثايناملطلب
 اعتبار الباجي ملقصد الرفق بأرباب األموال يف مسألة التخفيـف           املطلبنبين يف هذا    

 حائطه لتزكيتها، وذلك من خالل شرحه لقول اإلمام مالك، الذي ورد يف             على من خيرص مثار   
، وإمنا نورد هنا 1ب، وقد سبق ذكره كامالواألعنا النخيل مثار من خيرص ما زكاة باب يف املوطأ

  :ما يتعلق مبسألتنا هذه، فقد جاء يف قوله

 ثُـم  شاُءوا كَيف يأْكُلُونه وبينه بينهم ىيخلَّ ثُم علَيهِم ذَلك فَيخرص ... :مالك قَالَ «

  2» .علَيهِم خرِص ما علَى الزكَاةَ منه يؤدونَ
 تتعلق طرحها ملشكلة معاجلته هو املسألة، هذه يف للباجي املقاصدي االجتهاد يربز فالذي

 قـد  كمـا  التقدير، يف الدقة تعذرت إذ ؛ للرفق ماخلرص يف األموال أرباب عن التخفيف مبدى

 حنـو  أو الناس من مارة أو حيوانات، من الغالب يف له تتعرض ما جراء النقص إىل الغلّة تتعرض

 الباجي أن والظاهر خبالفه، قال ومن بالتخفيف، قال من املسألة، يف وجهني الباجي فذكر ذلك،

 ذلك .املعىن جبهة -كعادته- عنه برع والذي ذلك، من للمقصد بيانه عند بالتخفيف، القول رجح

 :فيه جاء الذي الباجي قول تضمنه ما

 أنه مالك مذهب من املشهور ال؟ أم األموال أرباب على اخلرص يف خيفف وهل:مسألة «

 هـذا : حممـد  أبو الشيخ وقال. عليهم ويوسع عنهم خيفف: حبيب ابن وقال. شيئا له يلغى ال

 هـذا  أن األول القول وجه. مالك عن الروايتني حممد أبو القاضي وحكى مالك، مذهب خالف

 ما الثاين القول ووجه. والدراهم والدنانري املاشية كعد ختفيف فيه يشرع فلم املزكى، للمال تقدير

 خرصـتم  إذا: قال صلى اهللا عليه وسلم اهللا رسول أمرنا: قال أنه حثمة أيب بن سهل عن روي

 يف التخفيف أن املعىن جهة ومن. 3الربع فدعوا الثلث، دعوات مل فإن الثلث، ودعوا الثلثني فخذوا

                                                
  .صالثمار من هذا املبحثذكرنا ذلك عند تعرضنا إىل اعتبار الباجي ملقصد املنفعة يف خر 1
 . 3/250 ،املنتقى ،الباجي :انظر .من مثار النخيل واألعنابصباب زكاة ما خير الزكاة، كتاب املوطأ، يف ملالك قول 2
 بـاب  الزكاة، كتاب سننه، يف والنسائي .اخلرص يف جاء ما باب اهللا، رسول عن الزكاة كتاب سننه، يف الترمذي رواه 3

 الدارمي و.بقية حديث سهل بن أيب خثيمة باب املدنيني أمجعني، مسند كتاب أول مسنده، يف دوأمح .كم يترك اخلارص
 .يف اخلرص باب البيوع، كتاب سننه، يف
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 وال إليه، ويهدي يطعمه أن بد فال املسكني، اجلار له يكون احلائط صاحب ألن؛ مشروع األموال

 . 1».املعىن هلذا عنه فيخفف مار، إنسان وأخذ طائر أكل من حائط يسلم أن يكاد

 األموال يف زكاة ما خيرصون، مبـا        فنالحظ أن الباجي قد علّل التخفيف على أرباب       
يلحقهم من حتمية استهالك وضياع وإتالف بعض الثمار ألسباب واقعية ذكرها، فـإن بقـي           
املقدار على ما كان عليه يوم اخلرص ألضر ذلك م، لذلك أبيح هلم التغاضي على الثلـث أو                  

 عن مال  قدالباجي أن ناه والظاهر. الربع ختفيفا عليهم، ويف ذلك إشارة إىل مقصد الرفق م

 احلبيـب  ابـن  قول إىل القائل بثبات مقدار اخلرص يف الزكاة مالك  اإلماممذهب من املشهور
 الذي يشري إيل مقصد الرفق، والذي يظهر أن الباجي قد استند إليه             ،القائل بالتخفيف والتوسعة  

 سهل ديثحب املقاصدي استدالله يف استأنس قد -عادته على- الباجي أن نالحظ كما. يف تعليله

، أي إىل أصل السنة وإن مل ترو من طريق اإلمام مالك، بل وإن خالف املشهور مـن                  املذكور
  .مذهبه

  الثماراعتبار الباجي ملقصد االقتيات يف زكاة :  السادساملبحث

 االجتهاد املقاصدي للباجي من خالل اعتباره ملقصد االقتيات يف          املبحثنربز يف هذا    
، أثناء شرحه ملسائل ترتبط بزكاة الثمار يف بابني خمتلفني مـن             بزكاة بعض الثمار   أحكام تتعلق 

 ؛مطلـبني  املبحثكتاب الزكاة، وقفنا فيها عند أوضح اعتبارات الباجي هلذا املقصد، فتضمن            
اعتبـار البـاجي ملقـصد      يف  : الثاينو. اعتبار الباجي ملقصد االقتيات يف زكاة التني      يف  : األول

  . من الثمارزكاة الفطرب ما يتعلقاالقتيات في
  اعتبار الباجي ملقصد االقتيات يف زكاة التني:  األولاملطلب

 اعتبار الباجي ملقصد االقتيات يف تقريره حلكم وجوب الزكاة يف           املطلبنبين يف هذا    
 يفالتني خالفا لإلمام مالك، وذلك من خالل شرحه لقول اإلمام مالك الذي ورد يف املوطـأ  

  :ل، جاء فيهوالبقو والقضب الفواكه من فيه زكاة ال ما باب

                                                
 . 253، 3/252املنتقى، الباجي،  1
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 في لَيس أَنه الْعلْمِ أَهلِ من سمعت والَّذي عندنا، فيها اختلَاف لَا الَّتي السنةُ :مالك قَالَ «

 من كَانَ إِذَا يشبِهه لَم وما ذَلك أَشبه وما والتنيِ 1والْفرسك الرمان صدقَةٌ كُلِّها الْفَواكه من شيٍء

هاكلَا :قَالَ .الْفَوي وبِ فلَا 2الْقَضي وقُولِ فا الْبقَةٌ كُلِّهدلَا صي وا فانِهإِذَا أَثْم تقَةٌ بِيعدـى  صتح 

 .3».نِصاب وهو ثَمنها صاحبها ويقْبِض بيعها يومِ من الْحولُ أَثْمانِها علَى يحولَ

 زكـاة  ال اليت الفواكه مجلة من التني أن مالك،اإلمام  لقول شرحه يف الباجي ذكر لقد

 عنـدهم  يستعمل كان لذلك مالك، اإلمام ببلد كنبت موجودا يكن مل التني أن بين لكنه فيها،

 كان فما الزكاة؛ مناط هو واالدخار، االقتيات مقصد أن إىل الباجي فأشار االقتيات؛ دون للتفكه

 آخر بلد يف كان إن احلكم به يتعلق ال بينما الزكاة، حكم به تعلق ما، ببلد الفواكه من لالقتيات

 مالك  اإلمامأفىت لذلك املدينة، أهل قوت من اليعد الذي التني، مثال وذكر .االقتيات دون للتفكه

 بتعلـق  الباجي أفىت لذلك الباجي، بلد األندلس أهل قوت من يعد أنه إال به، الزكاة تعلق بعدم

 مقـصد  املـسألة  يف اعترب إذ اجتهاده؛ يف باملقاصد الباجي من متسكا إال ذلك وليس به، الزكاة

  :الباجي قال .خاصية التفكّه فيها يعترب ومل االقتيات،

 مـن  شيء يف زكاة ال أنه ذكره فيما املدينة أهل عند اختالف ال إنه قال كما وهذا «

 يكـن  مل ألنه مجلتها إىل التني اهللا، رمحه مالك، وأضاف يسمه، مل وما ذلك من ذكر مما الفواكه

 بـن  امللـك  عبد وقال. القوت معىن على ال التفكه معىن على عندهم يستعمل كان وإمنا ببلده،

 ال أو والفستق، كاجلوز يدخر مما كان سواء ساق، ذات لشجرة مثرة كل يف واجبة الزكاة :حبيب
 مدخر، مبقتات ليس هذا أن نقوله ما على والدليل. حنيفة أبو قال وبه والفرسك، كالرمان يدخر

 ال مبـا  مالك أحلقه وقد قوت، باألندلس عندنا فإنه التني، فأما. كاحلشيش الزكاة فيه جتب فلم
 فيما شرعت إمنا الزكاة ألن؛ هفي زكاة ال أنه :أحدمها القولني، ذلك يف أصله وحيتمل. فيه زكاة

 بالزبيـب  تعلـق  وإن الزكاة، حكم به يتعلق فلم ا، يقتات التني يكن ومل باملدينة، يقتات كان

 مل وإن والتمر، الزبيب على قياسا بالتني متعلق الزكاة حكم أن :والثاين، ا مقتاتني كانا ملا والتمر

                                                
 .964صمادة فرسك، القاموس احمليط، الفريوزآبادي، : انظر.  اخلوخ، أو ضرب منه أجرد أمحر:الفرسك 1
 مـادة    املصدر نفسه،  : انظر . شجرة طالت وبسطت أغصاا، وما قطعت من األغصان للسهام أو القِسي           كل:  القضب 2

 .152صقضب، 
 . 3/271 ،املنتقى ،الباجي: انظر .باب ما ال زكاة فيه من الفواكه والقضب والبقول الزكاة، كتاب املوطأ، يف ملالك قول 3
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 أشـبه  ما والشعري باحلنطة العلماء أحلق: مالك عن يوعل نافع ابن قال باملدينة، مقتاتا التني يكن

  .1».أكثر باليمن والذرة الرب من أكثر بالعراق األرز فكان احلبوب، من ذلك
 : "نالحظ أن الباجي قد صرح حبصر علة تشريع الزكاة يف الثمار باالقتيات حني قال             

 اإلمام مالـك يف زكـاة   ، لذلك خالف رأي "باملدينة يقتات كان فيما شرعت إمنا الزكاة ألن
التني، مربرا ذلك بعدم اقتيات أهل املدينة للتني، وإمنا هو عندهم للتفكّه، فيكون رأي اإلمـام                
مالك يف عدم تعلق الزكاة بالتني صائبا ذا االعتبار، لكن الباجي قرر تعلق الزكاة بالتني لعلّـة             

ب الزكاة يف الثمار مبقـصد االقتيـات؛        االقتيات يف بالد األندلس، وذا يتبين أنه أناط وجو        
. فمادام املقصد من االنتفاع بالتني يف بالده هو االقتيات، تعلق به حكم الزكاة وإن كان فاكهة               

وباملقصد نفسه رجح املشهور من مذهبه على عدم تعلق الزكاة مبا ال يقتات، كاجلوز والفستق               
قتيات مناطا جامعا يف قياسه التني بالتمر       والرمان، كما نالحظ أن الباجي قد استعمل مقصد اال        

والذي يظهر أنه استند إىل النظر يف بيان مقصد االقتيات، وإىل ربطه املسألة بثبـوت               . والزبيب
 .قياس األرز والذرة بالقمح والشعري يف تعلق الزكاة ا، وما ذلك إال لعلّة االقتيات

 بعدم الشافعياإلمام و مالكام اإلم رأي وذكر اخلضروات، زكاة إىل الباجي تعرض كما

 استدلمث  ا، الزكاة بتعلق والقائل لذلك؛ املخالف حنيفة أيب  اإلمامرأي ذكر مث ا، الزكاة تعلق

 أمر صلى اهللا عليه وسلم النيب أنّ أحد ينقل مل إذ السنة؛ من األول بدليلني؛ مالكاإلمام  رأي على

 أي عدم ثبوت سنة يف املسألة مع وبلده، عصره يف وجودها رغم اخلضروات من الزكاة بإخراج
 املناط وكان بالقياس، استدل أنه -البحث هذا يف يعنينا ما وهو- الثاين والدليل .وجود املقتضي

 فـال  إال والزكاة، به تعلقت به يقتات مما النبت كان فإن االقتيات؛ مقصد هو إليه، استند الذي

 :فيها قالحيث  املسألة؛ يف للباجي صدياملقا االجتهاد يربز ما وهذا .فيه زكاة

 والشافعي مالك قول هذا صدقة، كلها البقول يف وال القضب يف وليس :وقوله )فصل(« 

. واحلطـب  واحلـشيش  القـضب  إال الزكاة البقول مجيع يف :حنيفة أبو وقال .أصحاما ومجيع
 خيفى ال حبيث  عليه وسلمصلى اهللا النيب زمن يف باملدينة كانت اخلضر أن نقوله ما على والدليل

 ذلك كان ولو زكاة، منها أخذ أحدا أن وال منها، شيء بإخراج أمر أنه إلينا ينقل ومل عليه، ذلك
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 من ودليلنا .فيها زكاة ال أنه فثبت صلى اهللا عليه وسلم النيب به أمر ما سائر زكاة نقل كما لنقل

  .1».والقضب احلشيشك الزكاة فيه جتب فلم يقتات، ال نبت أنه القياس جهة
فنالحظ أن الباجي قد استفاد من عدم ورود السنة بثبوت زكاة اخلضر مـع وجـود           

-ترجيحا مقاصديا؛ إذ اسـتدل       -ومن وافقهم -كما نالحظ أنه رجح رأي مذهبه       . املقتضي
على عدم تعلق الزكاة باخلضروات بقياسه على احلشيش والقضب مبناط جـامع             -فيما استدل 

 االقتيات، ويف ذلك إشارة إىل اعتباره ملقصد االقتيات يف املسألة، املقصد الـذي              بينها هو عدم  
  .استند فيه إىل النظر حبسب ما يظهر من شرحه

  اعتبار الباجي ملقصد االقتيات فيما يتعلق بزكاة الفطر من الثمار:  الثايناملطلب
 احلبوب والثمار اليت     اعتبار الباجي ملقصد االقتيات يف تعيني جنس       املطلبنبين يف هذا    

 يف  الذي رواه اإلمام مالـك للحديث املرفوعتخرج يف زكاة الفطر، وذلك من خالل شرحه 

  :، جاء فيهالفطر زكاة مكيلة باب

 أَنه الْعامرِي سرحٍ أَبِي بنِ سعد بنِ اللَّه عبد بنِ عياضِ عن أَسلَم، بنِ زيد عن مالك،- «

سعا مأَب يدعس رِيدقُولُ الْخا: يكُن رِجخكَاةَ نطْرِ زا الْفاعص نامٍ مطَع ا أَواعص نريٍ معش ا أَواعص 

نرٍ ممت ا أَواعص نم طأَق ا أَواعص نبِيبٍ، مز كذَلاعِ وبِص بِيلَّى النص اللَّه هلَيع لَّمس2».و. 

 جتزئ اليت احلبوب بعض جنس يف مالك  اإلمامقول احلديث، هلذا شرحه يف الباجي ذكر

 حكمها أناط واليت احلديث، يف تفصيال تذكر مل مما واجللبان، والعدس كاحلمص الفطر، زكاة يف

 علّل الباجي لكن .الفطر لزكاة إجزائها يف مالك  اإلمامخالف من قول ذكر مث االقتيات، مبقصد

 الغالب، يف به يقتات مما كان معتربا هلا الفطر، زكاة فيها أجاز الذيف؛ االقتيات مبقصد كله كذل

                                                
 . 3/272 ،ابقاملصدر الس 1
 يف البخـاري  أخرجـه  و.املنتقى يف 693 رقم احلديث الفطر، زكاة مكيلة باب الزكاة، كتاب املوطأ، يف مالك رواه 2

زكاة الفطـر علـى    باب الزكاة، كتاب صحيحه، يف ومسلم .صدقة الفطر صاع من طعام باب الزكاة، كتاب صحيحه،
والنـسائي يف   .صدقة الفطر يف جاء ما باب اهللا، رسول عن الزكاة كتاب سننه، يف الترمذي و.املسلمني من التمر والشعري

 سننه يف ماجه وابن .كم يؤدى يف صدقة الفطر باب الزكاة، كتاب سننه، يف داود وأبو. سننه، كتاب الزكاة، باب الزبيب
 الدارمي و.سعيد اخلدريمسند أيب  باب مسند املكثرين، كتاب باقي مسنده، يف وأمحد .صدقة الفطر باب الزكاة، كتاب

 .يف زكاة الفطر باب الزكاة، كتاب سننه، يف
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 عدمه، أو إجزائها يف إذًا املناط فكان الغالب، يف به يقتات ال مما كان معتربا هلا جيزها، مل الذيو

 :حيث قال لة،املسأ على للباجي ستداللا ما يتبين يف هذا. عدمه أو الغالب يف االقتيات هو

 ال؟ أم منها الفطرة إخراج جيزئ فهل واجللبان، والعدس احلمص القطاين، وأما :مسألة «

 ابـن  عنـه  وروى. قوته ذلك كان إذا الزكاة فيه جتب ما كل من خيرج: املختصر يف مالك قال

 حـب  هذا أن األول القول وجه .قوته كان وإن: حبيب ابن قال القطاين، من خيرج ال: القاسم

 الرواية ووجه. والشعري كالقمح الفطر زكاة يف إخراجه فجاز الزكاة، عينه يف جتزئ غالبا يقتات

 زكـاة  يف إخراجها جيز فلم األقوات، وإصالح التأدم، مبعىن غالبا تستعمل حبوب هذه أن الثانية

  .1».كاألبزار الفطر
ستندا يف ذلك إىل    فنالحظ أن الباجي علّل ما جيوز فيه زكاة الفطر مبقصد االقتيات، م           

 .قول اإلمام مالك كما يظهر من سياق شرحه للمسألة

 مالكاإلمام  يرى فبينما التني؛ يف الفطر زكاة مسألة يف رئيس مذهبه الباجي خالف مث

 قال .التني يف االقتيات مقصد إىل مستندا فيه، ها إجزاء الباجي يرى فيه، الفطر زكاة إجزاء عدم

 :الباجي

 يف فيـه  تـرجح  وقـد  الفطـر،  زكاة يف خيرج ال :مالك فقال لتني،ا وأما :مسألة «
 من يره مل أنه وذلك به، يتعلق ال الربا وإن فيه، جتزئ ال الزكاة إن :قوله على وهذا املستخرجة،

 من أنه عندي والصواب :رضي اهللا عنه الوليد أبو القاضي قال. فيه يقتات بلد يكن مل ملا األقوات

 2» .وأحكم أعلم واهللا يتقوته، من الفطر زكاة يف وخيرجه والربا الزكاة يهف جتزئ وأن األقوات،

 ومصاديقها؛ فروعها بعض يف بل املسألة، أصل يف إمامه خيالف مل الباجي أن واملالحظ

 املقصد كان فإن االقتيات؛ مقصد يف املتمثل احلكم مناط يف متفقان والباجي مالك اإلمام من فكل

 يكن مل وإن الفطر، زكاة يف أجزأ ما، زمان أو ما بلد يف االقتيات هو نيمع مثر أو حب جنس من

 بلده، يف به يقتات مما التني يعترب ال مالك اإلمام أن واحلال. صراحة األدلة عليه تنص مامل جيز مل

                                                
 . 3/306 ،املنتقى ،الباجي 1
  .3/307 ،املصدر نفسه 2



  386  لباجي يف جمال العباداتيقات الفقهية لالجتهاد املقاصدي عند االتطب: لالباب األو
  
 

 

 الفطر زكاة إخراج فأجاز الباجي، بلد يف به يقتات مما التني يعد بينما الفطر، زكاة يف جيزي فال

  . ، فجوهر اخلالف أن الباجي قال بثبوت االقتيات يف التني، بينما مل يقل به اإلمام مالكهمن

   اختصاص زكاة الفطر باملسلمنياعتبار الباجي ملقصد التطهري يف :  السابعاملبحث

 اعتبار الباجي ملقصد التطهري يف اختصاص املسلمني حبكم وجوب          املبحثنبين يف هذا    
 يفنهم، وذلك من خالل شرحه للحديث املرفوع الذي رواه اإلمام مالك زكاة الفطر عليهم وع

  :ر، جاء فيهالفط زكاة مكيلة باب

 فَـرض  وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اللَّه رسولَ أَنَّ عمر بنِ اللَّه عبد عن نافعٍ، عن مالك،- «

 أَو ذَكَرٍ عبد أَو حر كُلِّ علَى شعريٍ من صاعا أَو تمرٍ من صاعا ناسِال علَى رمضانَ من الْفطْرِ زكَاةَ

 1» .الْمسلمني من أُنثَى

 واجبة هي كما املسلمني على واجبة الفطر زكاة أن احلديث، هلذا شرحه يف الباجي ذكر

 الفطر، زكاة من التطهري مبقصد -استدل فيما- ذلك على استدل وقد غريهم، دون املسلمني عن

 وهو وتطهري تزكية له كانت ملا الفطر زكاة الكافر أخرج لو إذ املسلمني؛ بغري اليتعلق والتطهري

 :الباجي قال. كفره على باق

 احلكم قيد ألنه؛ باملسلمني احلكم هذا اختصاص يقتضي املسلمني، من :وقوله )فصل («

 إشغاهلا على الدليل يدل حىت ذلك استصحاب فيجب الذمة، ةبراء واألصل يطلقه، ومل الصفة ذه

 غريهم، عن وانتفائه باملسلمني، احلكم هذا اختصاص على يدل ما احلديث يف أن وعلى بالشرع،

 للمسلمني، تطهري هي إمنا والزكاة زكاة، خيرج ما مسى صلى اهللا عليه وسلم اهللا رسول أن وذلك

 ال ألـا ؛ بالكفـار  هلا تعلق فال M j k l m n o p L 2:تعاىل اهللا قال
                                                

 يف البخـاري  أخرجـه  و.املنتقى يف 692 رقم احلديث الفطر، زكاة مكيلة باب الزكاة، كتاب املوطأ، يف مالك رواه 1
زكاة  باب الزكاة، كتاب صحيحه، يف ومسلم .لعبد وغريه من املسلمنيصدقة الفطر على ا باب الزكاة، كتاب صحيحه،

 .صدقة الفطـر  يف جاء ما باب اهللا، رسول عن الزكاة كتاب سننه، يف الترمذي و.الفطر على املسلمني من التمر والشعري
 كتـاب  سـننه،  يف داود وأبو. والنسائي يف سننه، كتاب الزكاة، باب فرض زكاة رمضان على املسلمني دون املعاهدين

 كتـاب  مسنده، يف وأمحد .صدقة الفطر باب الزكاة، كتاب سننه يف ماجه وابن .كم يؤدى يف صدقة الفطر باب الزكاة،
 .يف زكاة الفطر باب الزكاة، كتاب سننه، يف الدارمي و.مسند عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب باب مسند املكثرين،

 .103:اآلية التوبة، سورة2
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 ال الزكـاة،  عليه جتب فيمن حصل إمنا اإلسالم، بصفة التقييد إن قيل فإن. تزكيهم وال تطهرهم
 مـن  ذكر بعد احلديث يف ورد التقييد أن فاجلواب. وزكاة طهرة تكون ولذلك عنه، جتب فيمن

 دون مجيعهم إىل تنصرف إا :قلنا ولو مجيعهم، إىل تصرف أن فيجب جتب ال ومن عليه، جتب

  .1».الصفة هذه إىل مذكور أقرب ألنه؛ أوىل عنه جتب من إىل ذلك انصراف لكان بعض
فنالحظ أن الباجي قد صرح بأن الزكاة إمنا هي تطهري للمسلمني، إشارة إىل مقـصد            

بات مبقصد التطهري يف إث    -فيما استدل -كما نالحظ أنه قد استدل      . التطهري من حكم وجوا   
اختصاص حكم زكاة الفطر باملسلمني دون غريهم، خصوصا فيمن جتب عنـهم؛ ألن غـري               
املسلمني ال خيرجون الزكاة عليهم وال ينقادون إىل الشرع، إمنا يقع اإلشكال فيمن يتـوالهم               
املسلم من غري املسلمني أخيرج عنهم زكاة الفطر أم ال؟ وهنا علّل الباجي عدم تعلق زكاة الفطر         

قصد التطهري؛ إذ غري املسلم ال حتقق زكاة الفطر عنه التطهري لـه، والزكـاة شـرعت                 م، مب 
كما نالحظ أن الباجي قد اسـتند إىل الـنص          . للتطهري، فال جتب زكاة الفطر عن غري املسلم       
 .القرآين فيما ذهب إليه من اجتهاد مقاصدي

 يف مالك  اإلمامولق يشرح وهو نفسه، املقصد هذا إىل آخر موضع يفالباجي  أشار كما
 :فيه جاء  ورد يف املوطأ يف باب من ال جتب عليه زكاة الفطر،الذي املسألة،

 من إِلَّا زكَاةٌ امرأَته رقيقِ في ولَا أَجِريِه في ولَا عبِيده عبِيد في الرجلِ علَى لَيس :مالك «

 لَـم  ما الْكَافرِ رقيقه من أَحد في زكَاةٌ علَيه ولَيس علَيه، فَتجِب منه، لَه بد ولَا يخدمه منهم كَانَ

ملسي ةارجتوا لكَان رِ أَويغل ةارج2».ت. 

 يف معترب غري وهذا الرقاب، تطهري هو الفطر زكاة من املقصد أن شرحه، يف الباجي فبين
 :الباجي قال. الكفار

 ألـم  غريها، أو كانوا لتجارة مسلمني يكونوا مل إذا رقيقه يف عليه زكاة وال :وقوله «

 فيهم فتجب األموال، زكاة من الزكاة هذه وليست ذكره، تقدم ما على الطهارة أهل من ليسوا

 للتجارة كانوا فسواء عنه، أخرجت ملن الطهرة وجه على زكاة هي وإمنا، للتجارة كانوا إذا عليه

                                                
 . 3/303 ،نتقىامل ،الباجي 1
 . 3/311 ،املنتقى ،الباجي: انظر .باب من ال جتب عليه زكاة الفطر الزكاة، كتاب املوطأ، يف ملالك قول 2
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 فإم، القيمة زكاة يف غريها أو للتجارة كانوا إذا حكمهم خيتلف وإمنا. عنهم خيرج مل لغريها، وأ

 رية،ح وال إسالم هناك يعترب فال واحليوان، العروض كسائر قيمتهم زكيت للتجارة يكونوا مل إذا

 عـن  جوختر آدم بىن غري عن خيرج ال ولذلك بالرقاب، خمتصة فإا الزكاة، هذه كذلك وليست

 أهـل  مـن  كـان  فمن آدم، بين طهارة معىن من هي وإمنا األموال، زكاة من فليست األحرار،

 تلـزم  ولو تلزمه، مل الطهارة أهل من يكن مل ومن، عنه ولزمت لزمته املسلمون، وهم الطهارة،

  .1» .وأحكم أعلم واهللا عنه،
لزكاة عـن غـري     فنالحظ أن الباجي قد علّل أيضا مبقصد التطهري عدم لزوم إخراج ا           

املسلم، مميزا باملقصد نفسه بني زكاة العبيد اليت جتري جمرى العروض واحليوانات واألموال وغري       
ذلك، وبني زكاة الفطر اليت تتضمن مدلوال معنويا ال يتعلق إال باملسلمني كبارهم وصـغارهم               

  .ذكورهم وإناثهم سادم وعبيدهم، فال تلزم إال على املسلمني وعنهم

                                                
 . 3/312 ،املنتقى ،الباجي 1
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  االجتهاد املقاصدي للباجي يف كتاب الصيام:  الثالثلالفص

مـا يتعلـق      االجتهاد املقاصدي للباجي من خالل اعتباره هلا يف        الفصلنربز يف هذا    
بأحكام الصيام أثناء شرحه ملختلف األحاديث الواردة يف املوطأ للعديد مـن أبـواب كتـاب           

يف تقريره لألحكام وتعليلـها، ويف   -يف شرحه هلذا الكتاب-الصيام، فقد كان معتربا للمقاصد   
سد الذرائع، ويف استدالله بفحوى اخلطاب، مستندا يف ذلـك إىل أقـوال بعـض الـصحابة      
والتابعني، وآراء بعض أصحاب مذهبه، ومستفيدا من بعض أقوال واستدالالت اإلمام مالـك،             

م يف املنتقى، والـيت  مشريا إىل بعض املقاصد اليت استخلصناها من استقرائنا لشرحه كتاب الصيا   
يف اعتبار الباجي ملقصد متلّك النفس عن الشهوة        : ؛ األول مباحث يف مخسة    الفصلتضمنها هذا   

: والثالث. يف اعتبار الباجي ملقصدي املنفعة والردع يف كفارة اإلفطار        : والثاين. يف تقبيل الصائم  
يف اعتبـار البـاجي ملقـصد       : والرابع. يف اعتبار الباجي ملقصد رفع املشقة يف رخصة اإلفطار        

يف اعتبار الباجي ملقـصد جتنـب املعتكـف         : واخلامس. االحتياط للصوم يف كراهية االستياك    
  .االنشغال عن االعتكاف

  ك النفس عن الشهوة يف تقبيل الصائملّمتاعتبار الباجي ملقصد :  األولاملبحث

ة يف جـواز تقبيـل      لك النفس عن الشهو   مت اعتبار الباجي ملقصد     املبحثنبين يف هذا    
الصائم زوجته إن سلم من فساد صومه باالشتهاء، وذلك من خالل شرحه للحديث املرفـوع               

  : يف باب ما جاء يف التشديد يف القبلة للصائم، جاء فيهالذي رواه اإلمام مالك 
لَّم كَانت إِذَا ذَكَـرت أَنَّ       أَنه بلَغه أَنَّ عائشةَ زوج النبِي صلَّى اللَّه علَيه وس          ،مالك-«

 وأَيكُم أَملَك لنفِْسه من رسـولِ اللَّـه   :رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يقَبلُ وهو صائم تقُولُ      
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّه1».ص  

                                                
ومثلـه  .  يف املنتقـى 590رواه مالك يف املوطأ، كتاب الصيام، باب ما جاء يف التشديد يف القبلة للصائم، احلديث رقم               1

ومسلم يف صحيحه، كتاب الصيام، باب بيان أن القبلة         . بخاري يف صحيحه، كتاب الصوم، باب املباشرة للصائم       أخرج ال 
الترمذي يف سننه، كتاب الصوم عن رسول اهللا، باب ما جاء يف مباشرة             و .يف الصوم ليست حمرمة على من مل حترك شهوته        

وابن ماجه يف سننه كتاب الصيام، باب ما جاء يف القبلـة          . ائموأبو داود يف سننه، كتاب الصوم، باب القبلة للص        . الصائم
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د من التشديد يف تقبيـل الـصائم        أشار الباجي يف شرحه هلذا احلديث، إىل أنّ املقص        
لزوجته، هو خمافة أن ال يتملّك نفسه فتتحرك شهوته، مما قد يؤدي إىل اإلنزال وفساد الصوم،                

  :قال الباجي. أما إن تيقن من متلّك نفسه عن ذلك، فال إشكال يف أن يقبل زوجته وهو صائم
 وأيكم أملك   : تقول ، كان يقبل وهو صائم    صلى اهللا عليه وسلم    إن رسول اهللا     :قوهلا«

ول بصاحبها إىل إفـساد     ، تنبيه على أن القبلة قد تؤ      صلى اهللا عليه وسلم   لنفسه من رسول اهللا     
 فإنه كان ميلك نفسه ملكا ال جيوز معـه          ، إن كان يقبل   صلى اهللا عليه وسلم    وأن النيب    ،الصوم

 تبقى على نفسه    ل، وال  فمن ميلك نفسه هذا امللك حىت يقتدى به يف استنان القب           ،إفساد صومه 
صـلى   ألن النيب ، وال يفسد صومه وأما من قد وقع منه هذا الفعل فسلم فال شيء عليه         ،عاقبته

  1». كان يفعل ذلك وال يفسد صومهاهللا عليه وسلم
 أن الباجي مل مينع القبلة لذاا، كما أنه مل جيزها وقوفـا عنـد اللفـظ يف             نيوهنا يتب 

ها هو مقصد متلّك النفس؛ إن تيقن املقبل الصائم من متلك           احلديث، وإمنا جعل مناط احلكم في     
التغرير بـصومه،    و نفسه عن اإلثارة، كان له ذلك وال حرج، أما إن خاف عدم متلك نفسه،             

  . كان األوىل تركه
كما بين الباجي هذا املقصد أيضا، يف شرحه لألثر املقطوع الذي رواه اإلمام مالك يف              

  : القبلة للصائم، جاء فيهباب ما جاء يف التشديد يف
 لَم أَر الْقُبلَةَ للصائمِ : قَالَ عروةُ بن الزبيرِ: قَالَ هشام بن عروةَ  : قَالَ مالك  :قَالَ يحيى «

  2».تدعو إِلَى خيرٍ
 يريد أا مـن دواعـي اجلمـاع         ، مل أر القبلة تدعو إىل خري      :قوله« :قال يف شرحه  

، إال التغريـر   فليس يف قصدها والفعل ا ملن ال ميلك نفـسه   ، وهذا مما يفسد الصوم    ،واإلنزال

                                                                                                                                              
الدارمي يف سننه، كتـاب الـصوم،     و .وأمحد يف مسنده، كتاب باقي مسند األنصار، باب حديث السيدة عائشة          . للصائم

 .باب الرخصة يف القبلة للصائم
  .3/30الباجي، املنتقى،  1
.  يف املنتقـى   590ملحق باحلديث رقم    . ء يف التشديد يف القبلة للصائم     رواه مالك يف املوطأ، كتاب الصوم، باب ما جا         2

  .أَما إِنها لَا تدعو إِلَى خيرٍ :ورد أن عروة قال. وروى حنوه الدارمي يف سننه، كتاب الصوم، باب الرخصة يف القبلة للصائم
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فال حرج عليه فيهـا ملـا تقـدم     ، وأما من ملك نفسه وعرف االنقياد على كل حال       ،بصومه
  1».ذكره

وذكر الباجي أيضا هذا املقصد، يف شرحه لألثر املوقوف الذي رواه اإلمام مالـك يف             
  :يهالباب نفسه، جاء ف

 عن عطَاِء بنِ يسارٍ أَنَّ عبد اللَّه بن عباسٍ سئلَ عن الْقُبلَة             ، عن زيد بنِ أَسلَم    ،مالك-«
ابلشا لهكَرِهخِ ويلشا ليهف صخمِ فَأَرائلص2».ل  

التـرخيص أو  مقصد متلّك النفس مناطا حلكم    -انطالقا من هذا األثر   -فجعل الباجي   
الكراهة، مستفيدا من عادة املسنني ضعف اإلثارة اجلنسية يف الغالب، ومن عادة الشباب قوـا     

  :هذا ما يتنب من قول الباجي يف شرحه الذي جاء فيه. غالبا
 ألن الـشيخ  ؛ إمنا ذلك، وكرهها للشاب، سئل عن القبلة فأرخص فيها للشيخ   :قوله«

 فهـو  ،يه من الشهوة والشدة إىل معاين اجلماع ما يف الشاب      ألنه ليس ف   ؛يف الغالب ميلك نفسه   
 وأما الشاب فال يقدر يف الغالب       ،تيقن أن يتسبب منها ما يفسد صومه       وال ي  ،يأمن عاقبة القبلة  

   فرمبا أفضى به األمـر إىل أن ميـين     ،ته وشرهه إىل أمر النساء وقوة شهوته      على ملك نفسه حلد 
 وقد يكـون يف     ،ا هذا على الغالب من أحوال الناس       وإمن ،، فيفسد صومه  إلفراط الشهوة عليه  

  3».، فال جناح عليهالشباب من يأمن هذا وميلك نفسه فيه
فيتبين مما سبق أن الباجي قد استند إىل مقصد متلك النفس عن اإلثـارة اجلنـسية يف                 

ـ               ل للـشيخ   تقريره حلكم املنع أو اجلواز يف تقبيل الصائم لزوجته، ويف تعليله لتـرخيص التقبي
كما يظهر من شرحه ملا سبق من أحاديث استناده إىل إشارة عائشة رضـي              . وكراهيته للشاب 

عروة بن الزبري، وأيضا إىل الواقع والنظر، فيما ذهب إليه من اجتهاد مقاصـدي يف                و اهللا عنها، 
  . املسألة

                                                
  .31، 3/30الباجي، املنتقى،  1
 . يف املنتقى591احلديث رقم . ، باب ما جاء يف التشديد يف القبلة للصائمانفرد به مالك يف املوطأ، كتاب الصوم 2
  .3/31الباجي، املنتقى،  3
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  اعتبار الباجي ملقصدي املنفعة والردع يف كفارة اإلفطار:  الثايناملبحث

مسألة تفضيل إحـدى     اعتبار الباجي ملقصدي املنفعة والردع يف        املبحثن يف هذا    نبي
وذلـك مـن     اإلطعام، يف اإلفطار العمدي يف رمضان،      صيام أو لاالكفارات الثالث؛ العتق أو     

يف باب كفارة من أفطر يف رمـضان،        خالل شرحه للحديث املرفوع الذي رواه اإلمام مالك         
  :جاء فيه

 عن أَبِي هريـرةَ أَنَّ  ، عن حميد بنِ عبد الرحمنِ بنِ عوف      ،بنِ شهابٍ  عن ا  ،مالك-«
 فَأَمره رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أَنْ يكَفِّر بِعتقِ رقَبـة أَو صـيامِ       ،رجلًا أَفْطَر في رمضانَ   

 يابِعتتنِ ميرها    شينكسم نيتامِ سإِطْع فَقَالَ ،نِ أَو :           ـلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر يفَأُت لَا أَجِد 
 فَضحك رسولُ   ، يا رسولَ اللَّه ما أَجِد أَحوج مني       : خذْ هذَا فَتصدق بِه فَقَالَ     :بِعرقِ تمرٍ فَقَالَ  

  1». كُلْه:ى اللَّه علَيه وسلَّم حتى بدت أَنيابه ثُم قَالَاللَّه صلَّ
مسألة التكفري عن اإلفطار العمدي، ذكر     -يف شرحه هلذا احلديث   -عند تناول الباجي    

ما ذهب إليه اإلمام مالك من القول بإجزاء التخيري بني إحدى الكفارات؛ العتق، أو الصيام، أو                
تناول مسألة األفضلية يف ذلك، فذكر قول من يرى أن اإلطعام أفضل، وقول مـن               اإلطعام، مث   

يرى أن العتق أفضل، والظاهر أن الباجي أقر هذه اآلراء ملا نيطت به من مقصد حتقيق املنفعـة،      
فحيثما تتحقق املنفعة للفرد أو اتمع، يكون التفضيل لنوع الكفارة املناسب للمقصد، هذا ما              

  : الباجي الذي جاء فيهيتضح من شرح
 : فقد روى ابن املاجشون عن مالك أنه قـال ، إذا قلنا إن الكفارة على التخيري      :فرع«

ألنه حييا به مجاعـة ال    ووجه ذلك أن اإلطعام أعم نفعا       . ، وجرى عليه العراقيون   اإلطعام أفضل 
املعتـق نفقتـه    يف   وتكل ، وأما العتق فإن فيه إسقاط نفقة      ،سيما يف أوقات الشدائد وااعات    

                                                
أخرجه البخاري   و . يف املنتقى  600رواه مالك يف املوطأ، كتاب الصيام، باب كفارة من أفطر يف رمضان، احلديث رقم                1

ومسلم يف صحيحه، كتاب    . يء فتصدق عليه فليكفر   يف صحيحه، كتاب الصوم، باب إذا جامع يف رمضان ومل يكن له ش            
الترمذي يف سننه، كتاب الصوم عن رسول اهللا، باب ما      و ...الصيام، باب تغليظ حترمي اجلماع يف ار رمضان على الصائم         

 وابن ماجـه يف   . وأبو داود يف سننه، كتاب الصوم، باب كفارة من أتى أهله يف رمضان            . جاء يف كفارة الفطر يف رمضان     
وأمحد يف مسنده، كتاب باقي مسند املكثرين، باب        . سننه كتاب الصيام، باب ما جاء يف كفارة من أفطر يوما يف رمضان            

  .الدارمي يف سننه، كتاب الصوم، باب يف الذي يقع على امرأته يف شهر رمضان ارا و.باقي مسند أيب هريرة
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 فإن كانت أوقـات شـدة     ، واملتأخرون من أصحابنا يراعون يف ذلك األوقات والبالد        ،ومؤنته
  1».، فالعتق أفضل وإن كان وقت خصب ورخاء،، فاإلطعام عندهم أفضلوجماعة

كما أقر الباجي أيضا قول من أفىت بأفضلية الصيام يف الكفارة، بـالنظر إىل املقـصد                
د يكون صيام شهرين، عقوبة تردع صاحب الكفارة عما اقترفه من خمالفـة             املعترب يف ذلك؛ فق   

شرعية، يف الوقت الذي قد اليشكّل العتق أو اإلطعام أي ردع لصاحب الكفـارة؛ فتكـون                
  : قال الباجي. كفارة الصيام حمققة ملقصد الردع عن انتهاك حرمات الصوم

 ملا ، بالصيام،ك من أهل الغىن الواسعوقد أفىت الفقيه أبو إبراهيم من استفتاه يف ذل        ...«
 واهللا  ،نه أردع له عن انتهاك حرمة الـصوم        وأ ،طعام واإل علم من حاله أنه أشق عليه من العتق       

  2».أعلم وأحكم
ويف كل األحوال، نالحظ أن الباجي قد كان معتربا للمقاصد يف إقراره ملختلف اآلراء              

يف اعتبار أفضلية اإلطعام، أو العتق، كما استند إىل         يف املسألة، فاستند إىل مقصد حتقيق املنفعة،        
معتمدا يف ذلك على رأي املتأخرين من أصحابه، ورأي   . مقصد الردع، يف اعتبار أفضلية الصوم     

  .الفقيه أبو إبراهيم

  اعتبار الباجي ملقصد رفع املشقة يف رخصة اإلفطار:  الثالثاملبحث

، من خالل اعتباره ملقصد رفع املشقة       بحثاملنربز االجتهاد املقاصدي للباجي يف هذا       
. يف ما يتعلق بالرخصة يف إفطار الصائم؛ كالترخيص للمسافر واملريض وملن به شـدة عمومـا        

. يف اعتبار الباجي ملقصد رفع املشقة يف إفطار املريض واملسافر         : ؛ األول مطلبنيونتناول ذلك يف    
  .إلفطار عند الشدةيف اعتبار الباجي ملقصد رفع املشقة يف ا: والثاين

                                                
  .3/46الباجي، املنتقى،  1
  .3/47، املصدر نفسه 2
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  اعتبار الباجي ملقصد رفع املشقة يف إفطار املريض واملسافر:  األولاملطلب
 اعتبار الباجي ملقصد رفع املشقة من الترخيص للمسافر واملـريض     املطلبنبين يف هذا    

باب ما  اإلفطار يف رمضان، وذلك من خالل شرحه لقول اإلمام مالك الذي ورد يف املوطأ يف                
  : ريض يف صيامه، جاء فيهيفعل امل

 الْأَمر الَّذي سمعت من أَهلِ الْعلْمِ أَنَّ الْمـرِيض إِذَا           : يقُولُ مالكًاقَالَ يحيى سمعت    «
          هنم كلُغُ ذَلبيو هبعتيو هعم اميالص هلَيع قشي يالَّذ ضرالْم هابأَنْ   ،أَص فَإِنَّ لَه  رفْطي ،   ككَـذَلو 

        هنلَغَ مبو لَاةي الصف اميالْق هلَيع دتي اشالَّذ رِيضالْم،       دبالْع نم كذْرِ ذَلبِع لَمأَع ا اللَّهمو ،   ـنمو 
    هفَتلُغُ صبا لَا تم كلَّى    ،ذَلص كلَغَ ذَلفَإِذَا ب ،  سالج وهاللَّ  ، و يندو  رسي ه،      اللَّـه ـصخأَر قَدو 

 : قَالَ اللَّه تعالَى في كتابِـه      ، وهو أَقْوى علَى الصيامِ من الْمرِيضِ      ،للْمسافرِ في الْفطْرِ في السفَرِ    
          رامٍ أُخأَي نةٌ مدفَرٍ فَعلَى سع ا أَورِيضم كُمنكَانَ م ن1فَم. خـي   فَأَرطْرِ في الْفرِ فافسلْمل اللَّه ص

 وهو الْأَمر الْمجتمـع     ، فَهذَا أَحب ما سمعت إِلَي     ، وهو أَقْوى علَى الصومِ من الْمرِيضِ      ،السفَرِ
هلَي2».ع  

ذكر الباجي يف شرحه، االستدالل املقاصدي لإلمام مالك علـى حكـم التـرخيص     
ض يف اإلفطار عند الصوم، دومنا تقدير لغلبة املرض إىل درجة املشارفة على اهلالك، بـل                للمري

املناط يف ذلك هو ما يلحق املريض من مشقة الصوم، فرخص له الشرع اإلفطار دفعا للمشقة،                
قـال  . إذ الترخيص ثابت يف السفر مع يسري املشقة، فكيف به يف حال املرض واملشقة فيه أشد               

  : الباجي

 M E : على جواز فطره ملشقة الصيام عليه بقوله تعاىل        ،واستدل مالك رمحه اهللا   ...«
F  G   H I  J K L M  N OP L3 .        قال فأرخص اهللا للمسافر يف الفطـر يف
 فجعل جواز الفطـر للمـسافر       ، وهو أقوى على الصيام من املريض الذي يتعبه الصيام         ،السفر

، لمريض الذي يلحقه من مشقة الصيام أكثر من ذلـك          دليال على جواز الفطر ل     ،بيسري املشقة 

                                                
  .184: ة البقرة، اآليةسور 1
  .ال حيمل رقما وإمنا أحلق بالباب يف املنتقى. قول ملالك يف املوطأ، كتاب الصوم، باب ما يفعل املريض يف صيامه 2
 .184: سورة البقرة، اآلية 3
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 وكان مشقة   ، ألنه إذا كان أصل علة الفطر يف السفر املشقة         ؛وهذا من باب االستدالل باألوىل    
 وهذا احتجاج على من أنكر الفطر للمـريض إال      . فبأن يباح لنا الفطر معها أوىل      ،املريض أشد 

 ولكنه لعله خاف اعتراض معتـرض بـه   ،ل به  وما أعلم أحدا قا    ،خلوف اهلالك دون ما ذكرنا    
  1».فتربع باحلجة عليه

وهنا بين الباجي أن نوع االستدالل املستعمل هو االستدالل بـاألوىل، أي مبفهـوم              
املوافقة األوىل، أي بفحوى اخلطاب، كما هو عند مجهور األصوليني، وهو داللة النص كما هو      

ل املقصد يف االستدالل باألوىل؛ فمقـصد دفـع         عند األحناف، والذي يهمنا هنا، هو استعما      
املشقة هو مناط حكم ترخيص اإلفطار يف السفر، وهذا املقصد أوىل اعتبارا عنـد املـريض،                

ونالحظ هنا أن الباجي قد استند إىل استدالل        . فيكون حكمه بترخيص اإلفطار من باب أوىل      
  .اإلمام مالك فيما أقره من اجتهاد مقاصدي

  اعتبار الباجي ملقصد رفع املشقة يف اإلفطار عند الشدة:  الثايناملطلب
حلكم إباحة اإلفطـار     اعتبار الباجي ملقصد رفع املشقة يف تقريره         املطلبنبين يف هذا    

من حدوث أي شدة للصائم، نتيجة مرض أو كرب سن أو عمل شاق وحنو ذلك، وذلك مـن                  
 باب فدية من أفطر يف رمضان مـن         يف خالل شرحه ملا رواه اإلمام مالك من حديث موقوف        

  :علة، جاء فيه
 أَنه بلَغه أَنَّ أَنس بن مالك كَبِر حتى كَانَ لَا يقْدر علَـى الـصيامِ فَكَـانَ                  ،مالك-«

  2».يفْتدي
ذكر الباجي إباحة اإلفطار ملن جيد مشقة شديدة يف صومه، أو خياف املرض، أو حيتاج               

إىل مقـصد دفـع    -فيما استند- حلفظ الصحة، ويفهم من ذلك أن الباجي استند     إىل التداوي 
املشقة يف بيان احلكم؛ فحيثما تكون املشقة اليت ال تطاق عادة، حكم الشرع بأحكام تعمـل                 

  :هذا ما تضمنه قول الباجي يف املسألة، الذي جاء فيه. على دفعها وجتنبها

                                                
  .3/62الباجي، املنتقى،  1
  . يف املنتقى620ديث رقم احل. انفرد به مالك يف املوطأ، كتاب الصوم، باب فدية من أفطر يف رمضان من علة 2
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املشقة وخوف زيادة املـرض أو جتـدده أو        ويبيح الفطر ما قدمنا ذكره من       : مسألة«
 وخيف مـن تـأخريه      ، ويبيحه مع ذلك احلاجة إىل التداوي إذا مل يكن إال بالفطر           ،طول مدته 

  1»...أو طول أمره أو املشقة الشديدةاملرض أو جتدده 
كما ذكر الباجي يف املسألة نفسها، ترخيص اإلمام مالك لصاحب احلفر الـشديد أن            

 من شدة ال تطاق نتيجة العمل الشاق الذي قد يتسبب يف هالك صحته ونفسه               يفطر، ملا يالقيه  
ومحل الباجي ذلك على مقصد حفظ النفس، الذي عبر عنه حبفظ الصحة، حيث             . أثناء الصوم 

  :قال
وجـه  .  لصاحب احلفر الشديد أن يفطر ويتداوى      ، رمحه اهللا  ،وقد أرخص مالك  ...«

 مما ذكرنا  فإذا خيف من تأخره شيء     ،اء يف حفظ الصحة   ذلك أن التداوي هاهنا يقوم مقام الغذ      
  .2».أبيح الفطر له كاألكل

وهنا إشارة إىل مقصد حفظ النفس بالتبع، مع ما أشار إليه الباجي من مقـصد رفـع    
وعموما فنالحظ أن الباجي قد علّـل       . املشقة يف ترخيص اإلفطار للصائم اهد بالعمل الشاق       

ند الشدة اليت ال تطاق بأي سبب من األسباب، مبقصد رفع املشقة            الترخيص يف إفطار الصائم ع    
على املكلّف، كما نالحظ أن الباجي قد استند إىل النظر مستفيدا من ترخيص اإلمـام مالـك       

  .لصاحب احلفر الشديد باإلفطار، فيما ذهب إليه من تعليل مقاصدي

  هية االستياكاعتبار الباجي ملقصد االحتياط للصوم يف كرا: الرابعاملبحث

 اعتبار الباجي ملقصد االحتياط للصوم من إشارته مبنع التغرير بـه            املبحثنبين يف هذا    
يف تقريره حلكم كراهية استياك الصائم بالسواك الرطب، وذلك من خالل شرحه لقول اإلمام               

  :يف باب جامع الصيام، جاء فيهمالك الذي ورد يف املوطأ 
»-   أَه عمس هك أَنالم            ـنم ةاعي سانَ فضمي رمِ فائلصل اكوونَ السهكْرلْمِ لَا يلَ الْع

       رِهي آخلَا فو هلي أَوارِ لَا فهالن اتاعـى            ،سهنلَا يو كذَل هكْرلْمِ يلِ الْعأَه نا مدأَح عمأَس لَمو 
هن1».ع  

                                                
  .3/87الباجي، املنتقى،  1
 .3/87، املصدر نفسه 2
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ب إليه اإلمام مالك من إطالق يف جـواز اسـتعمال           الظاهر أن الباجي قد قيد ما ذه      
السواك للصائم يف رمضان؛ إذ ميز بني السواك اليابس، والرطب، وفصل يف حكميهما؛ فذكر              

وقد استند يف اجتهاده هذا إىل التعليل     . جواز الصائم استعمال اليابس وكراهية استعماله الرطب      
حتياط للصوم من الفساد؛ إذ السواك الرطب قـد         مبنع التغرير بالصوم إشارة منه إىل مقصد اال       

قـال  . ختتلط مادته بالريق، ويصل شيء من طعمه إىل احللق مما قد يتسبب يف فـساد الـصوم     
  :الباجي يف املسألة

 له طعم فإنه يكره السواك به يف        ، وهذا إذا كان السواك يابسا فإن كان رطبا        :مسألة«
 ، خياف أن يسبق شيء من طعمه إىل حلـق الـصائم            ألنه يع النهار ملوضع التغرير بالصوم،    مج

ومعىن ذلـك أن مـا   . وهي السواك،  فال جيوز أن يغرر بالفرض ملوضع الفضيلة   ،فيفسد صومه 
 ،مكروه ومبـاح  : اختياره إىل موضع فطره على ضربني      ويصل ب  ،جيعله الصائم باختياره يف فمه    

 فإن ابن نافع روى عن مالك      ،ق القدر فأما املكروه فمثل الطعام مبضغه للصيب وحلسه املداد وذو        
ووجه ذلك أنه أمر ميكن االمتناع منه دون ضرر وال عـون  . .. يكره ذلك للصائم:يف اموعة 

 قال ابن   . فقد سلم  ، فمن فعل شيئا من ذلك فمجه      : فرع .ه على الصوم بل فيه تغرير بالصوم      في
 :فع عن مالك يف اموعـة  فقد روى ابن نا، فإن دخل جوفه شيء منه  ، وال شيء عليه   :حبيب

 قـال   . فال كفارة عليه   ، وإن مل يتعمد   ،إن تعمد عليه الكفارة   :  قال ابن املاجشون   .عليه القضاء 
الرطب وما له طعم مما يتعمـد       وهذا عندي حكم السواك     : رضي اهللا عنه  ،  القاضي أبو الوليد  
  .2». يف فيه مما مينع منه ملا ذكرناهاإلنسان وضعه

قد علّل حكم كراهية استياك الصائم بالرطب من السواك، مبنـع           نالحظ أن الباجي    
التغرير بالصوم، وفيه إشارة إىل اعتباره ملقصد االحتياط للصوم من الفساد، كما نالحظ أنـه               

كمـا  . علّل باملقصد نفسه حكم كراهية مضغ الصائم الطعام للصيب وحلسه املداد وذوق القدر            
  .ظر فيما ذهب إليه من تعليل مقاصدييالحظ أن الباجي قد استند إىل الن

                                                                                                                                              
  .ال حيمل رقما وإمنا أحلق بالباب يف املنتقى. قول ملالك يف املوطأ، كتاب الصوم، باب جامع الصيام 1
  .91، 3/90الباجي، املنتقى،  2
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  اعتبار الباجي ملقصد جتنب املعتكف االنشغال عن االعتكاف:  اخلامساملبحث

 ألن االعتكاف ال ينفك عن الصوم   ، يف كتاب الصوم؛   وقد أحلقنا ما يتعلق باالعتكاف    
 الباجي املسألة اليت حنن بصددها يف كتاب الـصيام حبـسب            شرحالذي هو من شروطه، وقد      

   .1يف كتاب الصيام باب خروج املعتكف للعيدتصنيف املوطأ الذي وردت فيه املسألة 
 اعتبار الباجي ملقصد جتنب املعتكف االنشغال بشؤون البيت من          املبحثونبين يف هذا    

حكم استحباب قضاء حاجته يف بيت غريه، وذلك من خالل شرحه لألثر املقطوع الذي رواه               
  :املعتكف للعيد، جاء فيهباب خروج اإلمام مالك يف 

 عن سمي مولَى أَبِي بكْرِ بنِ عبد الرحمنِ أَنَّ          ، مالك عن ،عن زِياد بن عبد الرحمنِ    «
     كَفتنِ اعمحالر دبع نكْرِ با بي         ،أَبف لَقَةغم ةرجي حف يفَةقس تحت هتاجحل بذْهارِ   فَكَانَ يد 

يدلنِ الْوب دالخ،نيملسالْم عم يدالْع دهشى يتح جِعرلَا ي 2». ثُم  
علّل الباجي حكم استحباب قضاء املعتكف حاجته يف بيت غـريه، بـسد ذريعـة               
االنشغال بشؤون بيته إن هو قضى حاجته فيها؛ إذ غالبا ما يتعرض للكثري مـن مـستلزمات                 

 كان يذهب   :قوله«: قال الباجي .  تردد على بيته لقضاء حاجته مما خيل باعتكافه        األسرة إن هو  
 ، يريد أا كانـت غـري منزلـه        ،حلاجته حتت سقيفة يف حجرة مغلقة يف دار خالد بن الوليد          

 ودخولـه   ، ألن يف رجوعه إىل داره     ؛ أن يكون موضع حاجته يف غري داره       ويستحب للمعتكف 
 ال يـدخل    :قال ابن كنانة يف املدنية    . عض ما يظهر إليه فيه ويراه منه      ببإليه ذريعة إىل االشتغال     

 ، كغـريه  صلى اهللا عليه وسـلم     وليس النيب    ،بيته وال يرجع إليه لشيء وال يتوضأ إال يف غريه         
 قال عيسى عـن ابـن       .ويستحب أن يكون ذلك يف أقرب املواضع ميكنه إىل موضع معتكفه          

  3».عد منه وإن كان منزله مل يتعده إىل غريه مما هو أب،ع إليهإمنا يقصد إىل أقرب املواض :القاسم

                                                
  .3/94، السابقاملصدر : انظر 1
ونالحظ هنا أن   .  يف املنتقى  633احلديث رقم   . االعتكاف، باب خروج املعتكف للعيد    انفرد به مالك يف املوطأ، كتاب        2

رواية حيىي بن حيىي الليثي، عن مالك كانت بواسطة زياد بن عبد الرمحن؛ ألنه يذكر أن حيىي مسع املوطأ من مالـك بـال                        
 قضاء االعتكاف، وباب النكاح يف      واسطة، إال ثالثة أبواب من كتاب االعتكاف؛ باب خروج املعتكف إىل العيد، وباب            

  . 1/30الباجي، املنتقى، : انظر. االعتكاف
  .104، 3/103،  نفسهاملصدر 3
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فنالحظ أن الباجي قد كان معتربا ملقصد جتنب االشتغال بشؤون البيت عـن عبـادة        
االعتكاف، يف تعليله حلكم استحباب قضاء حاجة املعتكف يف بيت غريه، كما نالحـظ أنـه                

كما نالحظ أنه استند إىل النظـر فيمـا         استعمل املقصد لسد ذريعة االنشغال عن االعتكاف،        
والظاهر أن هذا احلكم يصدق فيما إذا مل يكـن يف املـسجد             . ذهب إليه من تعليل مقاصدي    

جناحا خاصا لقضاء احلاجة، فإن وجد يف املسجد، فالظاهر أن قضاء احلاجة فيـه أوىل مـن                 
نـشغال عـن    قضائها خارجه، ولو يف بيت غريه؛ ألن ذلك أدعى لتحقيق مقصد جتنـب اال             

  .االعتكاف
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  احلج يف كتاب  للباجياالجتهاد املقاصدي: الرابع الفصل

ما تـضمنه كتابـه     جي يف عبادة احلج، قمنا باستقراء       إلبراز االجتهاد املقاصدي للبا   
املنتقى من شرح ملا ورد يف املوطأ من أحاديث يف كتاب احلج، واستخلصنا منـه مـا اعتـربه         

 اعتبـار   الفـصل وسنبين يف هذا    .  ملختلف املسائل الفقهية فيه    الباجي من مقاصد عند تعرضه    
الباجي للمقاصد يف تعليله لألحكام ويف تقريرها والتمييـز بينـها، ويف بعـض أقيـسته، ويف           
استدالالته وترجيحاته لبعض اآلراء عموما وملذهبه خصوصا، مستندا يف ذلك إىل أصل الكتاب             

ل اإلمام مالك وبعض أصحاب مذهبه حينا آخر،        ا وأقو والسنة حينا، وإىل أقوال بعض الصحابة     
ولبيان . وإىل بعض األحكام الشرعية املرتبطة باملقاصد حينا ثالثا، وإىل النظر يف أغلب األحيان            

يف اعتبار الباجي ملقصد ترك الترفّـه يف أحكـام          : ؛ األول مباحث عشرة   الفصلذلك تضمن   
يف : والثالث.  رفع املشقة ودفع الضرر يف أحكام احملرم       يف اعتبار الباجي ملقصد   : والثاين. اإلحرام

يف اعتبار الباجي ملقصدي اإلعالن باحلج      : والرابع. اعتبار الباجي ملقصد النظافة يف غسل احملرم      
يف اعتبار الباجي ملقصد التغليظ حلرمة مكة يف حكـم          : واخلامس. وإجابة الداعي به يف التلبية    

: عوالساب. ار الباجي ملقصدي التعبد والتضرع يف أعمال احلج       يف اعتب : والسادس. صيد محامها 
يف اعتبار البـاجي    : والثامن. يف اعتبار الباجي ملقصد اتصال السعي بالطواف من البدء بالصفا         

اعتبار الباجي ملقـصد    يف  : والتاسع. جملقصد االحتياط للعبادة من تفريق الزوجني يف قضاء احل        
  .يف اعتبار الباجي ملقصد التعليم يف خطبة عرفة: لعاشروا. الرفق يف بعض أعمال احلج

  اعتبار الباجي ملقصد ترك الترفّه يف أحكام اإلحرام:  األولاملبحث

، وذلك  باحملرم  املتعلقة  االجتهاد املقاصدي للباجي يف بعض أحكام      املبحثنربز يف هذا    
ورات اإلحـرام، كمنـع   حظ فيما قرره من أحكام تتعلق مب      ترك الترفّه  من خالل اعتباره ملقصد   

، أثناء شرحه لبعض ما      وحيقق الترفّه   الشعث بالزينة من اللباس والطيب وكل ما يزيل      االستمتاع  
؛ مطالـب  أربعـة  املبحـث رواه اإلمام مالك من أحاديث يف املوطأ يف أبواب خمتلفة، فتضمن     

اعتبار الباجي ملقصد  يف: ينوالثا. يف غسل رأس احملرميف اعتبار الباجي ملقصد ترك الترفّه      : األول
حملرم موضـع    اعتبار الباجي ملقصد ترك الترفّه يف حلق ا        يف: والثالث. ترك الترفّه يف لباس احملرم    

  .اعتبار الباجي ملقصد ترك الترفّه يف نظر احملرم إىل املرآةيف : والرابع. احلجامة
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  رم اعتبار الباجي ملقصد ترك الترفّه يف غسل رأس احمل:  األولاملطلب
إذ  اعتبار الباجي ملقصد ترك الترفّه يف جواز غسل احملرم رأسـه،             املطلبنبين يف هذا    

حيقق بعض الترفّه للمحرم، ويف ذلـك       خيشى أن   قتل لدوابه وال إزالة لشعثه، ما       ليس يف غسله    
م نبين ذلك من خالل شرح الباجي حلديثني روامها اإلما        . إشارة إىل مقصد ترك الترفّه يف احلكم      

  .مالك يف باب غسل احملرم
  :األولجاء يف احلديث 

 عن أَبِيه أَنَّ عبد اللَّـه  ، عن إِبراهيم بنِ عبد اللَّه بنِ حنينٍ، عن زيد بنِ أَسلَم    ،مالك-«
          دباِء فَقَالَ عولَفَا بِالْأَبتةَ اخمرخم نب روسالْماسٍ وبع نباللَّه:     ـهأْسر ـرِمحِسلُ الْمغقَـالَ   ، يو 

 فَأَرسلَنِي عبد اللَّه بن عباسٍ إِلَى أَبِي أَيـوب          : قَالَ ُ، لَا يغِسلُ الْمحرِم رأْسه    :الْمسور بن مخرمةَ  
 : من هذَا فَقُلْـت : فَسلَّمت علَيه فَقَالَ،تر بِثَوبٍ وهو يس،الْأَنصارِي فَوجدته يغتِسلُ بين الْقَرنينِ  

 أَرسلَنِي إِلَيك عبد اللَّه بن عباسٍ أَسأَلُك كَيف كَانَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه              ،أَنا عبد اللَّه بن حنينٍ    
   هأْسِسلُ رغي لَّمسو هلَيع،  حم وهو ا     : قَالَ ،رِمـدى بتح بِ فَطَأْطَأَهلَى الثَّوع هدي وبو أَيأَب عضفَو 

      هلَيع بصي انسإِنقَالَ ل ثُم هأْسي رل: ببا       ، اصلَ بِهِمفَأَقْب هيدبِي هأْسر كرح ثُم هأْسلَى رع بفَص 
ربأَدقَالَ،و كَذَ: ثُملُ هفْعي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسر تأَي1».ا ر  

احتمل الباجي يف شرحه هلذا احلديث املرفوع، أن إنكار املسور بن خمرمة غسل احملرم              
 -فيما يقـصد  -رأسه، إمنا كان خشية قتل دواب الرأس، وإزالة الشعث الذي يقصد الشارع             

 إشارة الباجي إىل مقصد ترك احملـرم للترفـه، مبنعـه مـن بعـض                مما يبني . إظهاره يف احملرم  
مظاهره؛كمنع إزالة الشعث وقتل دواب الرأس، فبين الباجي من احلديث جواز غـسل احملـرم     
 لرأسه، لكن دون شدة قد تؤدي إىل قتل دواب الرأس أو سقوط الشعر، مضيفا إىل ذلك بيان                 

  :قال الباجي. يؤدي أيضا إىل قتل دواب الرأسحكم حظر انغماس احملرم يف املاء، الذي قد 

                                                
أخرجه البخـاري يف صـحيحه،       و . يف املنتقى  699رواه مالك يف املوطأ، كتاب احلج، باب غسل احملرم، احلديث رقم             1

وأبـو داود   . ج، باب جواز غسل احملرم بدنه ورأسه      ومسلم يف صحيحه، كتاب احل    . كتاب احلج، باب االغتسال للمحرم    
وأمحـد يف   . وابن ماجه يف سننه كتاب املناسك، باب احملرم يغـسل رأسـه           . يف سننه، كتاب املناسك، باب احملرم يغسل      

الدارمي يف سننه، كتـاب املناسـك، بـاب يف        و .مسنده، كتاب باقي مسند األنصار، باب حديث أيب أيوب األنصاري         
  . اإلحراماالغتسال يف
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 وإزالة الـشعث    ،ولعل املسور بن خمرمة إمنا أنكر ذلك خشية قتل الدواب يف الرأس           «
 ،رضـي اهللا عنـه     ،على حسب ما توقع يعلى بن أمية من الصب على رأس عمر بن اخلطاب             

ل ما يف صب املاء علـى       وليس يف إمرار اليد على الرأس قتل هلا وال إزالتها عن موضعها إال مث             
،  رمحـه اهللا ، فإنه حمظور عند مالك،فأما االنغماس يف املاء  .  ولذلك كانا مباحني   الرأس خاصة، 

 ، فيأيت من قتل الدواب مبا حظـر عليـه  ، ألنه رمبا زال القمل بكثرة املاء عن الشعر ؛على احملرم 
  .1».ومنع منه

   :وجاء يف احلديث الثاين
 عن عطَاِء بنِ أَبِي رباحٍ أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ قَالَ ليعلَى      ، بنِ قَيسٍ   عن حميد  ،مالك-«

 : فَقَالَ يعلَـى ، اصبب علَى رأْسي: وهو يغتِسلُ،يةَ وهو يصب علَى عمر بنِ الْخطَّابِ ماءً      أُمْبنِ  
 اصبب فَلَن يزِيده الْماُء إِلَّـا    : فَقَالَ لَه عمر بن الْخطَّابِ     ،مرتنِي صببت أَترِيد أَنْ تجعلَها بِي إِنْ أَ     

  2».شعثًا
ففد أشار الباجي يف شرحه هلذا األثر املوقوف إىل مقصد ترك الترفّه، بإبقاء احملرم على               

وال لدواب الرأس،   الشعث، ومنع قتل دواب الرأس بغسله؛ فإن كان الغسل غري مزيل للشعث             
  :فال مانع منه، قال الباجي

 ال يزيد املاء البارد الـشعر إال        :رضي اهللا عنه   ،ووجه ذلك ما قاله عمر بن اخلطاب      «
 وإمنا يكره غسل الرأس مبا يزيل الشعث أو يسبب قتل شيء من احليوان كاخلطمي وحنوه               ،شعثا

  .3».فمن غسل رأسه به افتدى
ثني السابقني، أنه أشار إىل مقصد ترك الترفّه، مبنـع          فنالحظ من شرح الباجي للحدي    

 يف احلديث املرفوع، ومعلّال     املسور بن خمرمة   إزالة الشعث، وقتل دواب الرأس، مربرا به سؤال       
، وإىل النظـر  رضي اهللا عنـه  عمر بن اخلطاببه ما ذكر من أحكام، مستندا يف ذلك إىل قول  

   .فيما خيص مسألة االنغماس يف املاء

                                                
 .3/317الباجي، املنتقى،  1
 . يف املنتقى700احلديث رقم . انفرد به مالك يف املوطأ، كتاب احلج، باب غسل احملرم 2
  .3/318 ،الباجي، املنتقى 3
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  اعتبار الباجي ملقصد ترك الترفّه يف لباس احملرم :  الثاينطلبامل
 االجتهاد املقاصدي للباجي من خالل اعتباره ملقصد ترك الترفّه يف           املطلبنربز يف هذا    

أحكام تتعلق بلباس احملرم، املقصد الذي أشار إليه يف شرحه بعبارات خمتلفة؛ كمنع الترفّه ومنع               
وسنبحث . ومنع التطيب، اليت نعتربها مجيعا آيلة إىل مقصد ترك الترفّه         الزينة ومنع إزالة الشعث     

. يف اعتبار الباجي ملقصد ترك الترفّه فيما ينهى عنه مـن لبـاس            : ؛ األول فروع ةذلك يف ثالث  
يف اعتبـار  : والثالثة. يف اعتبار الباجي ملقصد ترك الترفّه يف لبس احملرم للثياب املعصفر        : والثانية
  .قصد ترك الترفّه يف لبس احملرم للمنطقةالباجي مل

  اعتبار الباجي ملقصد ترك الترفّه فيما ينهى عنه من لباس : الفرع األول
 اعتبار الباجي ملقصد ترك الترفّه يف بيانه ملا ينهى عنه مـن لـبس               هذا الفرع نبين يف   

يف بـاب   مالك  الثياب يف اإلحرام، وذلك من خالل شرحه للحديث املرفوع الذي رواه اإلمام             
  : ما ينهى عنه من لبس الثياب يف اإلحرام، جاء فيه

 عن عبد اللَّه بنِ عمر أَنَّ رجلًا سأَلَ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيـه               ، عن نافعٍ  ،مالك-«
 لَا تلْبسوا الْقُمـص     :ى اللَّه علَيه وسلَّم    فَقَالَ رسولُ اللَّه صلَّ    ؟وسلَّم ما يلْبس الْمحرِم من الثِّيابِ     

ولَا الْعمائم ولَا السراوِيلَات ولَا الْبرانِس ولَا الْخفَاف إِلَّا أَحد لَا يجِد نعلَـينِ فَلْيلْـبس خفَّـينِ           
  2».1ا من الثِّيابِ شيئًا مسه الزعفَرانُ ولَا الْورس ولَا تلْبسو،ولْيقْطَعهما أَسفَلَ من الْكَعبينِ

                                                
القاموس احمليط، الفـريوز آبـادي،    : وانظر .3/321،  املصدر السابق : انظر. نبت أصفر طيب الرائحة يصبغ به     : الورس 1

  .603س،صمادة ور
 . يف املنتقـى   703رواه مالك يف املوطأ، كتاب احلج، باب ما ينهى عنه من لبس الثياب يف اإلحرام، احلـديث رقـم                     2
ومسلم يف صحيحه، كتاب احلج، باب      . أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب احلج، باب ما ال يلبس للمحرم من الثياب            و

والترمذي يف سننه، كتاب احلج عن رسول اهللا، بـاب  . حترمي الطيب عليهما يباح للمحرم حبج أو عمرة وما ال يباح وبيان   
وأبو . والنسائي يف سننه، كتاب مناسك احلج، باب النهي عن لبس الربانس يف اإلحرام            . ما جاء فيما ال جيوز للمحرم لبسه      

اب ما يلـبس احملـرم مـن    وابن ماجه يف سننه، كتاب املناسك، ب. داود يف سننه، كتاب املناسك، باب ما يلبس للمحرم       
الدارمي يف سـننه، كتـاب       و .وأمحد يف مسنده، كتاب مسند املكثرين، باب مسند عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب             . الثياب

  .املناسك، باب ما يلبس احملرم من الثياب
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فسر الباجي منع احملرم من لبس املخيط، مبقصد منع الترفه الذي حيصل عادة باللبـاس            
والزينة وحنو ذلك، وبين أنه ينبغي للمحرم أن يظهر مبظهر الشعث والعزوف عن مظاهر زينـة                

  :قال الباجي.الدنيا
 ، ال تلبسوا القمص وال السراويالت وال الربانس       :صلى اهللا عليه وسلم   وقوله   )فصل(«

 وهي القميص وما    ،مستوعبا يف منع احملرم املخيط على الصورة اليت ال حتصل غالبا إال باخلياطة            
 والربنس ومـا يف معنـاه مـن         ، والسراويل وما يف معناه من الثياب      ،يف معناه من اجلبة والفرو    

 وذلك أنه إمنا حتصل التفرقة بلبس الثياب على ،وضع يف الرأس من قلنسوة وغريها      وما ي  ،الغفارة
 ولذلك منع من حلق الشعر وإلقاء التفث        ،الوجه املقصود بتلك اخلياطة واحملرم ممنوع عن الترفه       

  1».وإزالة القمل عن جسده وأمر بالتشعث
إزالة الشعث، مبنع   فنالحظ أن الباجي قد علّل حكم منع لباس الثياب وحلق الشعر و           
  .احملرم من الترفه، ويف ذلك إشارة إىل اعتباره ملقصد ترك الترفّه يف تقرير احلكم

كما استعمل املقصد نفسه، يف بيان جواز بعض األلبسة بكيفيات معينة للمحـرم؛ إذ              
  :علّل جواز ذلك بعدم حصول الترفه ا للمحرم؛ فقال

يت حيصل عليها بالنسج املعتاد دون اخلياطـة   وهو على الصورة ال  ،وأما ما كان خميطا   «
  ألن الترفه ال حيصل بتلك اخلياطة وال منفعة فيهـا إال لـستر     ؛، فال بأس بلبسه   كاملئزر املرقوع 

 .مل مينع ما خيتص ما من اللبـاس        فلذلك   ، واحملرم مأمور ا   العورة أو دفع املضرة عن اجلسد     
 ،الت على الوجه الذي يلبس عليه ما ليس مبخيطولذلك لو لبس القميص أو الربنس أو السراوي  

، ويأخذ كميه أمامه وكـذالك الـربنس        ملا كان بذلك بأس مثل أن يلقي القميص على كتفيه         
  .2». ألن ذلك ليس حيصل له دون اخلياطة اليت حيصل املنع بلبسها؛والقباء

املقـصد  وهكذا األمر يف منع لبس العمائم واخلفاف للمحرم، فقد علل الباجي ذلك ب            
  :نفسه يف قوله

                                                
 .322، 3/321الباجي، املنتقى،  1
  .3/322، املصدر نفسه 2
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، وما يف معناها من القالنس       فإن لبس العمائم   ،ال تلبسوا العمائم  :  وأما قوله  )فصل(«
 وال اخلفاف إال أن ال جيد       : وقوله )فصل(. .. ألن احملرم مأمور بالشعث والعمة متنع منه       ؛ممنوع
و إليهما ضرورة لعدم     إال أن تدع   ، منع من لبس اخلفني ملا فيهما من صيانة الرجل وترفهه          ،نعلني
  1»... فليقطعهما أسفل من الكعبني ويلبسهما،النعلني

فنالحظ أن الباجي قد جعل مقصد ترك احملرم للترفه مناطا جلواز أو حرمة نوع اللباس               
  . وكيفية لبسه، مستندا إىل النظر فيما أظهره من تعليل مقاصدي

  بس احملرم للثياب املعصفراعتبار الباجي ملقصد ترك الترفّه يف ل: الفرع الثاين
نبت يهرى اللحـم    : أصل العصفُر  و الثوب املصبوغ بالصبغ األصفر،   : الثياب املعصفر 

   .2الغليظ، وعصفر ثوبه صبغه به، فتعصفر
 احملـرم  اعتبار الباجي ملقصد ترك الترفّه من حكم كراهية لـبس            هذا الفرع ونبين يف   

 الذي حيصل به الترفّه باالسـتمتاع       زعفران والورس ، قياسا باللباس املصبوغ بال    املعصفرللثياب  
يف بـاب لـبس     ، وذلك من خالل شرحه لألثر املوقوف الذي رواه اإلمام مالك            بزينته وطيبه 

  :الثياب املصبغة يف اإلحرام، جاء فيه
 كَانت تلْـبس     عن أَسماَء بِنت أَبِي بكْرٍ أَنها      ، عن أَبِيه  ، عن هشامِ بنِ عروةَ    ،مالك-«

  3».الثِّياب الْمعصفَرات الْمشبعات وهي محرِمةٌ لَيس فيها زعفَرانٌ
فقد علّق الباجي، بأن أمساء رضي اهللا عنها لبست املعصفر الذي ال ينحل على اجلسد               

ممن يتخذهم  ولو تركت لبسه كان أفضل؛ ألنه يراها من أهل العلم           : منه شيء، ومع ذلك قال    
أن الباجي بعد أن ذكر موافقة األحناف لرأي أصحابه، وخمالفة           -يف حبثنا -واملهم  . الناس قدوة 

اإلمام الشافعي هلم، جعل مناط املنع من لباس املعصفر هو منع االستمتاع بالزينة والعطر، ومنع               
  : الباجيقال. حصول الترفه للمحرم، ما يشري إىل اعتباره ملقصد ترك احملرم للترفّه

                                                
  .3/322، السابقاملصدر  1
 .466آبادي، القاموس احمليط، مادة عصفر، صالفريوز : انظر 2
  . يف املنتقى706احلديث رقم . انفرد به مالك يف املوطأ، كتاب احلج، باب لبس الثياب املصبغة يف اإلحرام 3
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 يدل على اسـتباحتها     ،مةرِح كانت تلبس الثياب املعصفرات املشبعات وهي م       :قوله«
 ولو تركت لبسه كان أفضل ...ض على اجلسد منه شيء  ولعله كان من املفدم الذي ال ينتق       ،هلا

 ،وس عن أشهب أنه كره لباس املعصفر       وقد روى ابن عبد    ...فإا كانت قدوة من أهل العلم       
نه كره املعـصفر    ا قال أبو حنيفة يف هذه املسألة أ        وبقولن .ض ملن ال يقتدى به    ال ينتق وإن كان   

والدليل على ما نقوله أن هـذا  .  وقال الشافعي هو مباح على كل حال      .املفدم للرجال والنساء  
 فكان احملرم ممنوعا من لبـسه       ،صبغ له ردغ على اجلسد حيصل االستمتاع منه بالزينة والرائحة         

  .1». بالزعفران والورس واهللا أعلمبوغكاملص
ترجيحا مقاصديا؛ إذ اعترب أن     -ومن قال به  -نالحظ أن الباجي قد رجح رأي مذهبه        

حصول االستمتاع بالزينة والرائحة من لباس املعصفر، علّة يستند إليها يف تقرير حكم منع لباس            
الورس، الذي ورد النهي عنه يف احملرم للمعصفر منع كراهية، قياسا باللباس املصبوغ بالزعفران و   

، الذي سبق ذكره يف املسألة األوىل من هذا الفرع، الـذي مل  رضي اهللا عنهماحديث ابن عمر   
يتوقف فيه الباجي عند بيان حكم اللباس املصبوغ بالزعفران والورس، كمـا نـص عليهمـا                

عصفر الذي مل يـرد     احلديث، بل استند يف اجتهاده إىل مقصد ترك الترفه يف حكم منع لباس امل             
إباحة لبسه حبسب ما     لفظه يف احلديث، مادام حيصل به الترفه واالستمتاع بزينته ورائحته، رغم          

كما يبدو اسـتناده إىل     . رضي اهللا عنهما  هو مبني يف احلديث املوقوف عن أمساء بنت أيب بكر           
  . النظر فيما أشار إليه من مقصد كما يظهر من شرحه

   الباجي ملقصد ترك الترفّه يف لبس احملرم للمنطقةاعتبار: الفرع الثالث
 اعتبار الباجي ملقصد ترك     هذا الفرع وسنبين يف   . 2الْمنطَقَةُ، ما يشد به وسط اإلنسان     

، وذلك من خالل شرحه لألثر      لترفّهلاحملرم للترفّه من حكم منع لباسه املنطقة إذا شد ا وسطه            
  : اب لبس احملرم املنطقة، جاء فيهاملوقوف الذي رواه اإلمام مالك يف ب

  3». عن نافعٍ أَنَّ عبد اللَّه بن عمر كَانَ يكْره لُبس الْمنطَقَة للْمحرِمِ،مالك-«

                                                
  .327، 3/326الباجي، املنتقى،  1
 .939الفريوز آبادي، القاموس احمليط، مادة نطق، ص: وانظر. 3/327،  نفسهاملصدر: انظر 2
  . يف املنتقى707احلديث رقم . نفرد به مالك يف املوطأ، كتاب احلج، باب لبس احملرم املنطقةا 3
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حتدث الباجي يف شرحه هذا األثر عن منع احملرم لبس املنطقة لغري حاجة، مستندا إىل                
  :ا بقصد احلاجة والضرورة إليها، فقالمقصد ترك الترفّه، مث ذكر جواز استعماهل

ألن  ؛ل أن يريد لبسها لغري حاجة إليهـا      حيتم ، كان يكره لبس املنطقة للمحرم     :قوله«
 ، فال جيوز للمحرم لبسها على ذلك الوجه       ، وتشد على اجلسد ليترفه بلبسها     املنطقة مما تستعمل  

 ، وإمنا شدها حتـت إزاره ،د إزاره ومل يترفه يف لبسها بش،فإن لبسها حلاجته إليها كحمل نفقته     
 وال بدل هلا من امللبوس املعتاد   ، ألن ذلك مما تدعو الضرورة إليه      ؛، وال فدية عليه   فال بأس بذلك  

 وإن شد املنطقة لغري الوجـه الـذي         ،كالسراويل والنعلني اللذين هلما بدل من امللبوس املعتاد       
  .1». فعليه الفدية،ذكرناه أو شدها لذلك فوق إزاره

فنالحظ أن الباجي قد ميز بني منع لبس املنطقة للمحرم وبني جواز لبسها، باملقـصد               
من لبسها؛ فإن كان للترفّه، كان حكم املنع مع ترتب فدية على البسها، وإن كان لغريه مـن                  

كما يبدو أن الباجي قد استند إىل       . حاجة أو ضرورة، كان اجلواز وال يترتب على البسها فدية         
  .أشار إليه يف تعليله من مقصد ترك احملرم للترفهالنظر فيما 

  اعتبار الباجي ملقصد ترك الترفّه يف حلق احملرم موضع احلجامة: املطلب الثالث
ن حلق   اعتبار الباجي ملقصد ترك الترفّه من حكم وجوب الفدية مل          املطلبنبين يف هذا    

 وذلك من خالل شرحه للحديث للترفّه واالنتفاع بإماطة األذى،شعر موضع احلجامة من رأسه     
  : يف باب حجامة احملرم، جاء فيهاملرفوع الذي رواه اإلمام مالك 

 عن سلَيمانَ بنِ يسارٍ أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيـه            ، عن يحيى بنِ سعيد    ،مالك-«
مجتاح لَّمسو،هأْسر قفَو رِمحم وهو ،لٍ ومج ييبِلَح ذئموي وكَّةَ،هكَانٌ بِطَرِيقِ م2». م  

                                                
  .3/328الباجي، املنتقى،  1
أخرجه عن عبد اهللا ابن حبينـة،        و . يف املنتقى  767رواه مالك يف املوطأ، كتاب احلج، باب حجامة احملرم، احلديث رقم             2

ومسلم يف صحيحه، كتاب احلـج، بـاب جـواز          .  باب احلجامة للمحرم   البخاري يف صحيحه، كتاب احلج،    : كل من 
وابن ماجه يف سـننه، كتـاب   . والنسائي يف سننه، كتاب مناسك احلج، باب حجامة احملرم وسط رأسه. احلجامة للمحرم 

 .نـة وأمحد يف مسنده، كتاب باقي مسند األنصار، باب حديث عبد اهللا بن مالك ابـن حبي               . الطب، باب موضع احلجامة   
  .الدارمي يف سننه، كتاب املناسك، باب احلجامة للمحرمو
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 مناطـا  ىحصول الترفه واالنتفاع بإماطة األذ -يف شرحه هلذا احلديث  -جعل الباجي   
لوجوب الفدية أو عدمه من حجامة احملرم يف موضع الرأس؛ فإن لزم ذلك إزالة شعر يسري دون                 

وهذا ما يشري   . يه فدية، وإمنا عليه إطعام قبضة من طعام       قصد الترفه وإماطة األذى، فال جتب عل      
  :قال الباجي. إىل اعتبار الباجي ملقصد ترك احملرم للترفّه يف املسألة

 ، ففي كتاب حممد عليـه الفديـة  ،ومن حلق موضع احملاجم ناسيا أو جاهال  : مسألة«
 وإن كـان لغـري   ،ن قل وكل ما فيه إماطة أذى فعليه الفدية فيه وإ    ، وذلك أنه أماط أذى    :قال

ووجه ذلـك أن   ،يه يف الشعرة والشعرات قبضة طعام    إماطة أذى وال منفعة جاهال أو ناسيا فعل       
 فإذا حصل ذلك حبلق يسري الـشعر وجبـت          ،الفدية إمنا جتب بالترفه واالنتفاع بإماطة األذى      

 ، منفعة مقصودة   وإذا كان لغري   ، وحبصول االنتفاع بإماطة األذى    ،الفدية حبصول االنتفاع الكثري   
 إذا حصل ذلك مل خيل      فإما ،فإنه ال حيصل الترفه إال حبلق الشعر الكثري أو مجيع الرأس أو أكثره            

 وأما إذا حلق شعرة أو شعرات يـسرية لغـري منفعـة             ، فتجب به الفدية   ،من االنتفاع والترفه  
ه أن يطعم قبـضة      وعلي ، فال جتب عليه فدية    ، فإنه ال حيصل له بذلك انتفاع وال ترفه        ،مقصودة

  .1». وباهللا التوفيق،من طعام لذلك
نالحظ أن الباجي قد جعل حكم وجوب الفدية للمحرم الذي حلق موضع احملـاجم،      
مرتبطا حبصول الترفّه واالنتفاع بإماطة األذى، مما يشري عموما إىل اعتباره ملقصد ترك الترفّه يف               

از وما جاء يف كتابه املوازية فيما ذهب إليـه   املوبن  احلكم، كما يظهر أنه استند إىل قول حممد         
  . من اجتهاد مقاصدي

  اعتبار الباجي ملقصد ترك الترفّه يف نظر احملرم إىل املرآة: املطلب الرابع
  نفسه يف اعتبار الباجي ملقصد ترك الترفّه من كراهية نظر احملرم إىل    املطلبنبين يف هذا    

لشعث وما يكون عموما سببا يف حصول الترفّـه للمحـرم،           املرآة، سدا لذريعة التزين وإزالة ا     
يف باب ما جيـوز للمحـرم أن      وذلك من خالل شرحه لألثر املوقوف الذي رواه اإلمام مالك           

  : يفعله، جاء فيه
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 ،نيه عن أَيوب بنِ موسى أَنَّ عبد اللَّه بن عمر نظَر في الْمرآة لشكْوٍ كَانَ بِعي      ،مالك-«
رِمحم وه1».و  

تعرض الباجي يف شرحه هلذا األثر إىل مقصد منع إزالة الشعث للمحرم مـن حكـم                
كراهية النظر إىل نفسه يف املرآة؛ ذلك أن النظر فيها ذريعة للّجوء إىل تزيني نفسه وتسوية شعره      

 عن غفلة منـه     وإزالة الشعث عن نفسه، مما قد يوقعه يف حمظورات اإلحرام، وقد حيصل ذلك            
   :قال الباجي. ومن دون انتباه

 .ويف العتبية من رواية أشهب عن مالك أنه كره للمحرمة أن تنظر وجهها يف املـرآة      «
 ، إمنا ذلك خيفـة أن تـرى شـعثا         : ما رواه حممد عن مالك أنه قال       ،ومعىن ذلك واهللا أعلم   

ووجـه  . ه ويـستغفر اهللا  ومن فعل فال شيء علي، وليس من شأن احملرم تسوية الشعر     ،فتصلحه
 ، وإمنا خياف عليه إزالة شيء مـن الـشعر         ،ه من أنه ليس من حمظورات اإلحرام      ذلك ما قدمنا  

ومعىن ذلك أن النظر يف املرآة إمنا يكون غالبا إلصالح الوجـه            ...فليستغفر اهللا لتعرضه لذلك   
 فال بـأس  ،لوجع به فإذا نظر فيه ، وذلك من ممنوعات اإلحرام    ،وتزيينه وإزالة ما فيه من شعث     

  .2».ألنه قد قصد به ما هو مباح لهبذلك 
فنالحظ أن الباجي قد ذكر عن اإلمام مالك تعليل حكم كراهية نظر احملرم إىل نفسه               
يف املرآة باخلوف من التزين وإزالة الشعث، كما علّل عدم ترتب شيء على من فعل ذلك، بسد   

إشارة من الباجي إىل مقصد ترك احملرم للترفّه فيما         الذريعة إىل التزيني وإزالة الشعث، ويف ذلك        
  .قرره من حكم يف املسألة

  اعتبار الباجي ملقصد رفع املشقة ودفع الضرر يف أحكام احملرم : املبحث الثاين

 االجتهاد املقاصدي للباجي من خالل اعتباره ملقصدي رفع املشقة          املبحثنربز يف هذا    
يف اعتبـار   : ؛ األول مطلـبني لقة باحملرم؛ ونبحث ذلك يف      ودفع الضرر يف بعض األحكام املتع     

اعتبار الباجي ملقصد دفع الضرر يف قتل       يف  : والثاين. الباجي ملقصد رفع املشقة يف أحكام احملرم      
  .احملرم للحيوانات العدوانية

                                                
 . يف املنتقى785احلديث رقم . انفرد به مالك يف املوطأ، كتاب احلج، باب ما جيوز للمحرم أن يفعله 1
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  اعتبار الباجي ملقصد رفع املشقة يف أحكام احملرم:  األولاملطلب
 بعض األحكام املتعلقة     اعتبار الباجي ملقصد رفع املشقة يف       إبراز املطلبنتناول يف هذا    

وقت دخوله مكة، وحكم من يتكرر دخوله إليها، وحكم حلـق مـن             األفضلية يف   باحملرم؛ ك 
 يف اعتباره ملقصد رفع املشقة يف جتنب     : ة فروع؛ األول  ثالثيف   ونبحث ذلك . يتأذى وام الرأس  

.  إحرام املتردد على مكة    يف اعتباره ملقصد رفع املشقة يف     : والثاين.  دخول مكة آخر النهار    احملرم
  .يف اعتباره ملقصد رفع املشقة يف حلق احملرم املتأذي: والثالث

  اعتبار الباجي ملقصد رفع املشقة يف جتنب احملرم دخول مكة آخر النهار: الفرع األول
احملرم مكة آخـر  من جتنب دخول   اعتبار الباجي ملقصد رفع املشقة هذا الفرع نبين يف   

يف باب غـسل احملـرم،    النهار، وذلك من خالل شرحه لألثر املوقوف الذي رواه اإلمام مالك   
  : جاء فيه

»-                   نـيى بي طُـوبِذ اتكَّةَ بم نا منكَانَ إِذَا د رمع نب اللَّه دبعٍ أَنَّ عافن نك عالم
  بِحصى يتنِ حيتالثَّنِي، ثُم   حبلِّي الصصكَّةَ  ، يلَى مي بِأَعالَّت ةالثَّنِي نلُ مخدي ثُم ، جرلُ إِذَا خخدلَا يو 

                  ـهعم نم رأْميى وي طُوكَّةَ بِذم نا منكَّةَ إِذَا دلَ مخدلَ أَنْ يِسلَ قَبتغى يتا حرمتعم ا أَواجح، 
  1». قَبلَ أَنْ يدخلُوافَيغتِسلُونَ

رضـي اهللا  أن املقصد من جتنب عبد اهللا بن عمر     -من بني ما احتمل   -احتمل الباجي   
، دخول مكة آخر النهار، هو رفع املشقة اليت قد تلحق احملرم القادم إىل مكة من سفر؛ إذ              عنهما

لوقت ما قد يـشق     يلزمه عند دخوهلا أن يباشر بالطواف والسعي، ويف ذلك من العناء وضيق ا            
على القادم من سفر آخر النهار، بينما ترفع املشقة عنه عندما يبيت خارج مكة حـىت يـصبح            
فيجمع عافيته وقواه، ويدخلها ارا قادرا على مباشرة الطواف والسعي، وله من سعة الوقت ما            

  :قال الباجي. ميكّنه من ترتيب أحواله وتأمني راحلته ومتاعه
                                                

أخرجه البخـاري يف صـحيحه،       و . يف املنتقى  701يث رقم   رواه مالك يف املوطأ، كتاب احلج، باب غسل احملرم، احلد          1
ومسلم يف صحيحه، كتاب احلج، باب استحباب املبيت بـذي         . كتاب احلج، باب النزول بذي طوى قبل أن يدخل مكة         

. والنسائي يف سننه، كتاب مناسك احلج، باب دخول مكة    . طوى عند إرادة دخول مكة واالغتسال لدخوهلا ودخوهلا ارا        
وأمحد يف مسنده، كتاب مسند املكثرين، باب مسند عبد اهللا بـن            . اود يف سننه، كتاب املناسك، باب دخول مكة       وأبو د 

  .الدارمي يف سننه، كتاب املناسك، باب يف دخول البيت ارا و.عمر بن اخلطاب
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 ، وهو ربض من أربـاض مكـة       ، بن عمر كان يبيت بذي طوى       إن عبد اهللا   :قوله«
رضـي اهللا    حيتمل أن يكون ابن عمر       . مث يدخل  ،، فيصلي الصبح   حىت يصبح  ،حكمه حكمها 

ن الدخول يف آخر النهار  أل، أوصلى اهللا عليه وسلم واظب على هذا ملا رأى من فعل النيب       ،عنه
 وما ال بد له مـن       ، يلزم الوارد يف قدومه     ألنه يضيق ما بقي من آخره عن قضاء ما         ؛فيه مشقة 

 بل يقدم عليه من قصد به البيت والطواف والركوع      ، فكيف مبا ينضاف إىل ذلك     ،أحوال نفسه 
 واألمر يف الليل أشد منـه يف        ،، ورمبا ترك ذلك لغري حافظ      ورمبا ترك راحلته ورحله    .والسعي
 ،م ليال حىت يـدخل يف أول النـهار         وقد ، فآثر املبيت بذي طوى ملن يقدم آخر النهار        ،النهار

 فال ينفرد ا من يريد اغتيالـه        ،فيتمكن من الطواف والسعي وترك راحلته بني الوارد والصادر        
  1».، ومل ينفسخ يف قضاء حوائجه املختصة بهفيها

مث علّل الباجي باملقصد نفسه، ما نقله عن اإلمام مالك من اغتسال احملرم بعد دخولـه            
لسعة ما ميكّنه من ترتيب أحواله ومراعاا قبل االغتسال، فإذا أـى أشـغاله              مكة، إذ له من ا    

فور دخوله مكة إن هو      اغتسل مث ربط اغتساله بالطواف والسعي، بينما يلزمه السعي والطواف         
  :اغتسل خارجها، قال

له : ، قيل  يريد من جاء من جهتها     ، الغسل لدخول مكة بذي طوى     :وقد قال مالك  «
 ألن من سنة الوارد أن يتصل طوافـه          وإمنا ذلك  ،الذي مسعت بقرب مكة   :  قال ،فمر الظهران 

 قال مالك . فلذلك قدم غسله لئال يفصل بني الدخول والطواف بطلب املاء واالغتسال       ،بدخوله
  .ومن اغتسل بعد دخول مكة فواسع

نة ووجه ذلك أنه قد يتعذر وتلحق املشقة مبراعاته واالستعداد له مع شغل الوارد ومؤ             
  .2».السفر

فنالحظ مما سبق أن الباجي قد علّل جتنب دخول احملرم مكة آخـر النـهار، وعلّـل                
اغتساله بعد دخوهلا، برفع املشقة عنه، مستندا يف ذلك إىل النظر، ومستفيدا من قـول اإلمـام              

  .مالك
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  . ومن خالل ما تقدم يتضح االجتهاد املقاصدي للباجي يف بيانه لألحكام
  اعتبار الباجي ملقصد رفع املشقة يف إحرام املتردد على مكة: الفرع الثاين

من جواز عدم إحرام من يتـردد        اعتبار الباجي ملقصد رفع املشقة       هذا الفرع  يف   ننبي
 على مكة بتكرر دخوله إليها، وذلك من خالل شرحه للحديث املرفوع الذي رواه اإلمام مالك      

  : يف باب مواقيت اإلهالل، جاء فيه
 : عن عبد اللَّه بنِ عمر أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَـالَ              ، عن نافعٍ  ،مالك-«

     فَةلَيي الْحذ نم ةيندلُ الْمهِلُّ أَهي،     فَةحالْج نامِ ملُ الشهِلُّ أَهيو ،     نقَر نم دجلُ نهِلُّ أَهيقَالَ  . و 
دبع   رمع نب قَالَ         : اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسنِي أَنَّ رلَغبو :        ـننِ ممـلُ الْـيهِلُّ أَهيو 

لَملَم1».ي  
ذكر الباجي يف شرحه هلذا احلديث حكم عدم جواز تأخري اإلحرام عن مواقيتـه إال               

م إىل مكة كاألكرياء وحنوهم، فـذكر جـواز    لضرورة، مث تعرض إىل مسألة من يتكرر دخوهل       
  :قال الباجي. دخوهلم مكة بغري إحرام، معلّال ذلك بإشارته إىل مقصد رفع املشقة

صـلى اهللا   توقيت منـه  ، يهل أهل املدينة من ذي احلليفة:صلى اهللا عليه وسلم   قوله  «
ري اإلحرام ملريد    ومعىن ذلك أنه ال جيوز تأخ      ، ألهل كل بلد وجهة موضع إحرامهم      عليه وسلم 

 وأما من مل يـرده      ، وال خالف يف ذلك ملن أراد النسك       ،النسك عن ذلك املوضع إال لضرورة     
 أحدمها أن يكون دخولـه مكـة يتكـرر كاألكريـاء            : فإنه على ضربني   ،وأراد دخول مكة  

 وال خالف يف ذلك ألن املشقة تلحقهـم  ، فهؤالء ال بأس بدخوهلم مكة بغري إحرام     ،واحلطابني
 فهذا قـد    ،والضرب الثاين أن يندر دخوله مكة     :مسألة. رر اإلحرام واإلتيان جبميع النسك    بتك

جيـوز لـه    : ، وقال الزهري   ال جيوز له دخول مكة بغري إحرام       : فقال مالك  ،اختلف الناس فيه  

                                                
أخرجه البخاري يف صحيحه،   و . يف املنتقى  719 باب مواقيت اإلهالل، احلديث رقم       رواه مالك يف املوطأ، كتاب احلج،      1

ومسلم يف صحيحه، كتاب احلج، باب مواقيـت احلـج        . كتاب احلج، باب ميقات أهل املدينة وال يهلوا قبل ذي احلليفة          
والنـسائي يف   . هل اآلفـاق  والترمذي يف سننه، كتاب احلج عن رسول اهللا، باب ما جاء يف مواقيت اإلحرام أل              . والعمرة

وابن . وأبو داود يف سننه، كتاب املناسك، باب يف الواقيت        . سننه، كتاب مناسك احلج، باب املواقيت ميقات أهل املدينة        
وأمحد يف مسنده، كتاب مسند املكثرين، باب مسند عبد اهللا بن     . ماجه يف سننه، كتاب املناسك، باب مواقيت أهل اآلفاق        

  .الدارمي يف سننه، كتاب املناسك، باب املواقيت يف احلجو .عمر بن اخلطاب
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، فلزمـه اإلحـرام      والدليل لقول مالك أن هذا قاصد إىل مكة ال يتكرر دخوله إليهـا             .ذلك
  .1»...كالقاصد للنسك

فنالحظ أن الباجي قد علّل جواز دخول مكة دون إحرام ملن يتكرر دخولـه إليهـا،           
بلحوق املشقة من تكرر إحرامهم وإتيام بالنسك، كما رجح قول اإلمام مالك بعدم جـواز               
دخول مكة بغري إحرام ملن ندر دخوله إليها ولو مل يرد النسك، بأنه قاصد مكة ال يتردد دخوله              

ال تلحقه املشقة كما تلحق من يتكرر دخوله إليها، ويف ذلك كلّه ما يشري إىل اعتبار                إليه، أي   
  . الباجي ملقصد رفع املشقة يف احلكم، مستندا يف ذلك النظر، ومستفيدا من قول اإلمام مالك

  اعتبار الباجي ملقصد رفع املشقة يف حلق احملرم املتأذي: الفرع الثالث
رأسـه   حلق احملرم    جواز الباجي ملقصد رفع املشقة يف حكم         اعتبار هذا الفرع نبين يف   

ى وام الرأس، وذلك من خالل شرحه للحديث املرفوع الذي رواه اإلمـام             إذا تأذّ  مع الفدية 
  : يف باب فدية من حلق قبل أن ينحر، جاء فيهمالك 

 عـن   ،لرحمنِ بنِ أَبِي لَيلَـى     عن عبد ا   ، عن عبد الْكَرِميِ بنِ مالك الْجزرِي      ،مالك-«
                 ـهأْسي رلُ فالْقَم ا فَآذَاهرِمحم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسر عكَانَ م هةَ أَنرجنِ عبِ بكَع، 

         هأْسر قلحأَنْ ي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر هرفَأَم، ةَ         :قَالَ وـتس ـمأَطْع امٍ أَوثَلَاثَةَ أَي مص 
اةبِش كسان أَو انسكُلِّ إِننِ ليدنِ ميدم نياكسم،كنأَ عزأَج لْتفَع كذَل 2» أَي.    

، قد نـدب إىل     صلى اهللا عليه وسلم   أن النيب    -يف شرحه هلذا احلديث   -يرى الباجي   
 رأسه ملا وجده من أذى؛ إمنا كان ذلك ملقصد رفع املشقة اليت ال يطيقها املرء              حلق الرجل احملرم  

  :هذا ما يستخلص من قول الباجي الذي جاء فيه. عادة، ورفع األذى الذي يلحق باإلنسان

                                                
  .3/341الباجي، املنتقى،  1
أخرجه البخاري يف  و. يف املنتقى930رواه مالك يف املوطأ، كتاب احلج، باب فدية من حلق قبل أن ينحر، احلديث رقم         2

ومسلم يف صحيحه، كتاب احلج،     ... سهفمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأ        : صحيحه، كتاب احلج، باب قوله تعاىل     
والترمذي يف سننه، كتاب احلج عن رسول اهللا، بـاب  ... باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى ووجوب الفدية       

والنسائي يف سننه، كتاب مناسك احلج، باب يف احملرم يؤذيـه القمـل يف              . ما جاء يف احملرم حيلق رأسه يف إحرامه ما عليه         
وأمحد . وابن ماجه يف سننه، كتاب املناسك، باب فدية احملصر        .  داود يف سننه، كتاب املناسك، باب يف الفدية        وأبو. رأسه

  . يف مسنده، كتاب أول مسند الكوفيني، باب حديث كعب بن عجرة
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 ، يريد أنه كان معه حمرما     " حمرما صلى اهللا عليه وسلم   أنه كان مع رسول اهللا      : "قوله«
 أن صلى اهللا عليه وسـلم  فأمره رسول اهللا ، فأذاه القمل يف رأسه،ةوكان ذلك يف عمرة احلديبي   

 فقد حيتمل أن    ، واألمر وإن كان يقتضي الوجوب أو الندب وال تكون اإلباحة أمرا           ،حيلق رأسه 
 فقد ي اإلنسان عـن أذى       ، ورآه األفضل له   ، ندبه إىل ذلك   صلى اهللا عليه وسلم   يكون النيب   

  .1»...ن العادة املؤذية اليت ال يطيقها اإلنسان غالبا يف العباداتنفسه وحتمل املشقة اخلارجة ع
وإىل هذا املقصد أيضا أشار الباجي يف موضع آخر وهو يشرح قول اإلمام مالـك يف                
باب جامع الفدية الذي تعرض فيه إىل مسألة الترخيص للمحرم حلق رأسه للضرورة، حيـث               

  :قال الباجي
صلى اهللا عليه    وكذلك قال النيب     ، ذلك للضرورة  وإمنا أرخص يف  : ولذلك قال مالك  «

 : فـسأله  ، وأن ذلك مما يتـأذى بـه       ، لكعب بن عجرة وقد رأى كثرة ما به من القمل          وسلم
 فعلق إباحـة ذلـك      ،2 وأمره بالفدية  .احلق رأسك :  قال له  ،نعم: أيؤذيك هوامك؟ فلما قال   

 جعل علة اإلباحة مـن       عليه وسلم  صلى اهللا  ألن النيب    ، فال جيوز إال على ذلك     ،بالتأذي باهلوام 
  .3». واهللا أعلم،األذى احلظر

فنالحظ مما سبق أن الباجي قد علّل حكم جواز احملرم حلق رأسه مع الفديـة، برفـع    
املشقة اليت ال تطاق عادة، كما يظهر استفادته من احلديث النبوي الشريف، وإىل قول اإلمـام                

حكم جواز حلقه، ما يشري إىل مقصد رفع املشقة يف          مالك من ذكر علّة التأذي وام الرأس يف         
  .املسألة

،  من حكم جواز حلق احملرم املتأذي وام الـرأس         كما أشار الباجي إىل املقصد نفسه     
  يف باب جامع اهلدي، جاء فيه أثناء شرحه للحديث املوقوف الذي رواه اإلمام مالك 

 عن أَبِي أَسماَء مولَى ،ب بنِ خالد الْمخزومي عن يعقُو، عن يحيى بنِ سعيد    ،مالك-«
                ةيندالْم نم هعم جرفَرٍ فَخعنِ جب اللَّه دبع عكَانَ م هأَن هربأَخ هفَرٍ أَنعنِ جب اللَّه دبلَى   ،عوا عرفَم 

                                                
    .4/131الباجي، املنتقى،  1
 . يف املنتقى931احلديث رقم . أن ينحراحلديث ذا اللفظ رواه مالك يف املوطأ، كتاب احلج، باب فدية من حلق قبل 2
  .4/141الباجي، املنتقى،  3
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  يلنِ عنِ بيسقْ   ،حبِالس رِيضم وها و1ي،            اتالْفَـو افى إِذَا ختفَرٍ حعج نب اللَّه دبع هلَيع فَأَقَام 
جرسٍ      ،خيمع تاَء بِنمأَسبٍ ونِ أَبِي طَالب يلثَ إِلَى ععبو ،ةيندا بِالْممهإِنَّ  ، و ثُـم هلَيا عمفَقَد 

   هأْسإِلَى ر ارا أَشنيسا        فَأَ ،حقْيبِالس هنع كسن ثُم لِّقفَح هأْسبِر يلع را    ،مـريعب هنع رحقَـالَ  .  فَن
يدعس نى بيحكَّةَ:يإِلَى م كذَل فَرِهي سفَّانَ فنِ عانَ بثْمع عم جرخ نيسكَانَ ح2». و  

؛ رضي اهللا عنهعلي بن أيب طالب  من موقف    -يف شرحه هلذا احلديث   -استفاد الباجي   
 وقد تأذّى بشعره أو وام يف رأسه، يف االستناد إىل           رضي اهللا عنه  حينما أمر حبلق رأس احلسني      

املقصد من هذه اإلجازة للوصول إىل قاعدة كلية تقتضي جواز حلق رأس كل مـن بـه أذى؛         
هذا ما ميكن استخالصـه     . فيفهم أن املقصد من حكم هذا اجلواز هو رفع املشقة اليت ال تطاق            

  :من قول الباجي يف املسألة، جاء فيه
 ، يريد أنه تأذى بشعره أو وام يف رأسه        . مث إن حسينا أشار إىل رأسه      : وقوله :فصل«
 وذلك يقتضي أن لكل من به أذى من رأسـه أن حيلـق   ، برأسه فحلقرضي اهللا عنهفأمر علي  
  M ¸ ¹    º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â  Ã Ä :واألصل يف ذلك قوله تعـاىل     . ويفتدي
Å ÆL3

  5». بتفسري ذلك4وقد ورد حديث كعب بن عجرة 
فنالحظ أن الباجي قد أصل الجتهاده املقاصدي يف هذه املسألة بدليل مـن الكتـاب      

  .والسنة

                                                
 .4/27، السابقاملصدر : انظر. موضع بني مكة واملدينة، وهو من املدينة: السقيا 1
  . يف املنتقى863انفرد به مالك يف املوطأ، كتاب احلج، باب جامع اهلدي، احلديث رقم  2
  .196: سورة البقرة، اآلية 3
 عن كَعبِ بنِ عجرةَ أَنَّ رسـولَ  ، عن ابنِ أَبِي لَيلَى، عن مجاهد أَبِي الْحجاجِ، عن حميد بنِ قَيسٍ ،مالك«: واحلديث ه  4

      قَالَ لَه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص اللَّه:   كاموه آذَاك لَّك؟ لَع ولَ اللَّ  : فَقُلْتسا ري معن ه، ـلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسفَقَالَ ر : 
           اةبِش كسان أَو نياكسةَ متس مأَطْع امٍ أَوثَلَاثَةَ أَي مصو كأْسر قلرواه مالك يف املوطأ، كتاب احلج، باب فدية مـن          . »اح

  . يف املنتقى931احلديث رقم .حلق قبل أن ينحر
  .4/28ي، املنتقى، الباج 5
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  اعتبار الباجي ملقصد دفع الضرر يف قتل احملرم للحيوانات العدوانية : املطلب الثاين
 يف بيانه ملا     عن النفس وعن الزاد،    بار الباجي ملقصد دفع الضرر     اعت املطلبنبين يف هذا    

يف باب ما    جيوز للمحرم قتله من الدواب، انطالقا من احلديث املرفوع الذي رواه اإلمام مالك            
  : يقتل احملرم من الدواب، جاء فيه

 : صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَـالَ       عن عبد اللَّه بنِ عمر أَنَّ رسولَ اللَّه        ، عن نافعٍ  ،مالك-«
        احنج هِنلي قَترِمِ فحلَى الْمع سلَي ابوالد نم سمةُ       ،خالْفَـأْرو بقْـرالْعأَةُ ودالْحو ابرالْغ 

قُورالْع الْكَلْب1».و  
يوخه املالكية مـن  ذكر الباجي يف شرحه هلذا احلديث القاعدة العامة اليت رواها عن ش     

أهل العراق؛ من أنه كل ما يبتدئ بالضرر غالبا، فإن للمحرم قتله ابتداء يف احلل واحلـرم وال                  
شيء عليه يف ذلك، مث أشار إىل اجتماع األصناف اخلمسة من احليوانات املذكورة يف احلديث               

الباجي يف شـرحه    يف توقع الضرر منها، فأجيز قتلها ملقصد دفع الضرر، هذا ما يتبني من قول               
  :الذي جاء فيه

 أن  ،والذي ذهب إليه شيوخنا املالكيون من أهل العراق يف تفسري هذا احلـديث            ...«
 . يف احلل واحلرم وال شيء عليه يف ذلـك       ، فإن للمحرم قتله ابتداء    ،كل ما يبتدئ بالضرر غالبا    

أة والعقـرب    وهي الغراب واحلـد    ،وإمنا اخلمس الدواب املنصوص عليها جامعة ألنواع ذلك       
 وهو كل ما يعدو ويفترس وخييف اإلنسان من األسد والنمر والفهـد             ،والفأرة والكلب العقور  

  2».والذئب وغريها

                                                
أخرجه البخاري يف    و . يف املنتقى  779رواه مالك يف املوطأ، كتاب احلج، باب ما يقتل احملرم من الدواب، احلديث رقم                1

ومسلم يف صحيحه، كتاب احلج، باب ما يندب للمحرم وغـريه           . صحيحه، كتاب احلج، باب ما يقتل احملرم من الدواب        
والنسائي يف سننه، كتاب مناسك احلج، باب ما يقتل احملرم من الدواب قتـل الكلـب                . قتله من الدواب يف احلل واحلرم     

وابن ماجه يف سننه، كتاب املناسك، باب      . وأبو داود يف سننه، كتاب املناسك، باب يف ما يقتل احملرم من الدواب            . العقور
الـدارمي يف سـننه،      و . بن عمر بن اخلطاب    وأمحد يف مسنده، كتاب مسند املكثرين، باب مسند عبد اهللا         . ما يقتل احملرم  

  .كتاب املناسك، باب ما يقتل احملرم يف إحرامه
  .3/449الباجي، املنتقى،  2
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واملالحظ هنا أن الباجي قد ذكر أصنافا مل تذكر يف احلديث، كاألسد والنمر، بينمـا          
وهنا استدل  . نسانذكر رأي اإلمام أيب حنيفة بعدم جواز قتل األسد والنمر إن مل تعتد على اإل              

الباجي على قوله بالداللة اللغوية من جهة، وبالقياس من جهة أخرى؛ فذكر من جهة اللغة أن                
لفظ الكلب العقور، هو كل ما يعقر اإلنسان مما يتكلب، وهذا منطبق على األسـد والنمـر                 

ر، لوجود  وذكر من جهة القياس، إحلاق األسد والنمر وغريمها بالذئب والكلب العقو          . وحنومها
جامع بينهما، هو إحلاق الضرر من عدواا وافتراسها، وهذا الذي جعله البـاجي مناطـا يف                 
قياسه، وهو ما يعنينا يف حبثنا هذا؛ إذ جعل مقصد دفع الضرر مناطا لتعدية احلكـم إىل غـري                   
 األصناف اليت ذكرت يف احلديث الشريف، ما يربز االجتهاد املقاصدي للباجي الذي يتـبني يف        

  : قوله
ودليلنا من جهة القياس أن هذا حيوان يلحق الضرر من جهته بالعدوان واالفتـراس              «

  1».دئه بالقتل كالذئب والكلب العقور فجاز للمحرم أن يبت،غالبا
فهمه لروح احلديث السابق دون مجوده       ومما يثبت أيضا االجتهاد املقاصدي للباجي يف      

ر عن النفس مناطا حلكم اجلواز أو املنع يف قتـل           على حرفية نصه، هو جعله مقصد دفع الضر       
بعض أنواع السباع اليت مل تذكرها الروايات؛ مبينا عدم لزوم الفدية على من قتلها البتـدائها                

هذا ما يتبني يف قوله الذي جاء يف شرحه لقول اإلمـام مالـك يف              . دفاعا عن النفس   و بالضرر
   : واحلدأة من سباع الطري؛ حيث قالمسألة قتل احملرم شيئا من الطري غري الغراب

 قتـل غـري      من نأ يريد   ،اه وإن قتل احملرم شيئا من الطري غريمها ود        : وقوله )فصل(«
        وال خالف على املذهب أنه ال جيوز قتلها         ،اهالغراب واحلدأة من سباع الطري أو غري سباعها ود 

ء على قاتلها على املـشهور مـن         فال جزا  ، فإن ابتدأت بالضرر   ،ومن قتلها فعليه الفدية   . ابتداء
 ،ليه يف الطري الفدية ع:وقال أشهب.  فيمن عدت عليه سباع الطري أو غريه من الوحش     ،املذهب

 قال ابـن    .اه بشاة  فقتله ود  ، عليه من سباع الطري    ى من عد  :2 وقال أصبغ  .وإن ابتدأت بالضرر  

                                                
  .3/450، املصدر السابق 1
هو ابو عبد اهللا أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع موىل عبد العزيز بن مروان، من أفقه أهل مصر، كان قـدر رحـل إىل           2

إلمام مالك فدخلها يوم مات، وصحب ابن القاسم وأشهب وبن وهب، ومسع منـهم وتفقّـه معهـم،    املدينة ليسمع من ا  
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سان أعظم حرمـة مـن       واحتج ابن القاسم يف املبسوط بأن اإلن       ، وهذا من أصبغ غلط    :حبيب
  .1». واهللا أعلم، فال شيء عليه، وإن قتله اإلنسان دفعا عن نفسه،الصيد

فبين الباجي أن حكم جواز قتل غري ما ذكر يف احلديث من أنواع الطيور دون فدية،                
كما يظهـر  . مرتبط بابتدائها بالضرر، ويف ذلك إشارة إىل اعتباره ملقصد دفع الضرر يف املسألة      

  .ليل ابن القاسم الذي احتج على احلكم بدفاع إلنسان عن نفسهتأثره بتع
كما جعل الباجي أيضا مقصد دفع الضرر مناطا حلكم عدم جـواز قتـل احليـوان                

ال يبتدئ بالضرر غالبا، سواء كان مأكول اللحم أم غري مأكول اللحـم، فـال        املتوحش الذي 
 رأي اإلمام الشافعي الـذي اقتـصر يف    ومن فعل فعليه اجلزاء، خمالفا بذلك    ،جيوز للمحرم قتله  

قال الباجي مستدال على هذا احلكم يف       . تعين احلرمة يف مأكول اللحم ويف السبع دون سوامها        
  : ترجيح رأي مذهبه على من خالفهم

كل حيوان حيرم أكله فإنه مباح للمحرم قتله إال السبع، وهو           : وقال الشافعي ) فصل(«
. ما الصيد الذي يستباح أكله فذلك حيرم علـى احملـرم صـيده           املتولد بني الذئب والضبع، وأ    

 والصيد اسم واقـع     M * +  , - . / 01L2 :والدليل على ما نقوله قوله تعاىل     
ومن جهة القياس ...،أو مما ال يؤكل حلمه    سواء كان مما يؤكل حلمه     ،على كل متوحش يصطاد   

  .3».قتله حمرما كالضبع والثعلبأن هذا وحشي ال يبتدئ بالضرر غالبا فوجب اجلزاء على من 
فقاس حرمة احملرم قتل ما ال يؤكل حلمه من احليوانات املتوحشة، على حرمة قتله مـا              
يؤكل حلمه، جبامع بينهما هو عدم ابتدائها بالضرر غالبا، ويف ذلك إشارة إىل اعتباره ملقـصد                

  . دفع الضرر يف املسألة
رة، مل يعلل جواز قتلها بدفع الضرر عن        وعند حتدث الباجي عن الغراب واحلدأة والفأ      

النفس؛ إذ ال خيشى منها ذلك عادة، ولكنه علل ذلك مبقصد دفع ضررها عن زاد احملـرم، إذ                  
                                                                                                                                              

ـ 225تويف مبصر سنة    . وأخرج عنه البخاري، وتفقّه عليه ابن املواز وابن حبيب وغريمها          عيـاض، ترتيـب    : انظـر .  ه
 .1/325املدارك، 

 .3/456، الباجي، املنتقى 1
  .96: سورة املائدة، اآلية 2
 .3/450، صدر نفسهامل 3
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يتوقع اتالفها لطعامه وثيابه يف غفلة منه أو نوم، وهي مما ال ميكن االحتراز منها عادة، فجـاز                  
  :قال الباجي. للمحرم قتلها مبقصد دفع الضرر عن الزاد

 ، ليست بأنه خياف أن يقتال أحـدا يف الغالـب  ، فإن مضرما  ،فأما الغراب واحلدأة  «
 وال ميكن االحتـراز     ، ويغتفالن الناس فيأخذان األزواد واللحمان     ،ولكنهما يكثران يف الغالب   

 وال  ، واملزاود وإفساد الطعام   ، والفأرة ختتص بقرض الثياب    ،، ودنومها من الناس   منهما لكثرما 
، ال سيما يف حال النـوم   وال ميكن االحتراز منه، والعقرب تؤذي باللدغ  ،الحتراز منهما ميكن ا 

 ،جاحة مع ما فيه من القوة على ذلك       والكلب العقور يؤذي بالعقر والفرس واإل      ،واالضطجاع
ألنه إذا كان ، وطلب غرته  فأبيح للمحرم دفع ذلك باغتفاله،وأنه إذا عدا مل يكن يستطاع دفعه   

  .1».فقصده مل يستطع يف الغالب دفعه ،متحرزا
كما علّل الباجي باملقصد نفسه جواز قتل احليات يف احلرم، وذلك من خالل شـرحه        

  :لألثر املوقوف الذي رواه اإلمام مالك يف املوطأ، جاء فيه
  2».حرمِمالك عن ابنِ شهابٍ أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ أَمر بِقَتلِ الْحيات في الْ-«

فذكر الباجي أن املقصد من جواز قتل احليات هو دفع الـضرر مـن األذى املتوقـع       
  :حيث قال. ابتداؤه منها عادة؛ إذ ال ميكن االحتراز منها

أمر عمر بقتل احليات يف احلرم ملا قدمناه من أن أذاهن ال ميكن االحتـراز منـه إال                  «
 فـال ميكـن   ، البتدأت به يف وقت نوم أو غفلة        ولو تركت إىل أن تبتدئ هي      ،بابتدائها بالقتل 

 وال تنصرف أن ال تعـدو وهـي         ،مع ما طبعت عليه من أا ال تنفك من األذى         فيه  مدافعتها  
  .3».شائعة يف جنسها

  .ويف تعليله هذا إشارة إىل مقصد دفع الضرر يف حكم جواز قتل احليات يف احلرم
ما ذكر يف احلديث من جـواز قتـل         وعموما، ومما سبق، نالحظ أن الباجي قد علّل         

ألصناف احليوانات اخلمسة، وما ذكر يف األثر من جواز قتل احليات، بدفع الضرر املتوقع               احملرم

                                                
  .3/450، املصدر السابق 1
  . يف املنتقى782احلديث رقم . انفرد به مالك يف املوطأ، كتاب احلج، باب ما يقتل احملرم من الدواب 2
  .3/452الباجي، املنتقى،  3



  420  لباجي يف جمال العباداتيقات الفقهية لالجتهاد املقاصدي عند االتطب: لالباب األو
  
 

 

منها ابتداء، مث عمم احلكم يف كل حيوان يعدو ويفترس، قصد دفع الضرر املتوقع من أذاهـا،                 
دفع الضرر املتوقـع مناطـا      مرجحا رأي مذهبه يف ذلك ترجيحا مقاصديا؛ إذ استعمل مقصد           

جامعا يف قياسه لبقية احليوانات العدوانية، على ماذكر يف احلديث من حيوانـات، وكـذلك               
قياسه حكم حرمة احملرم قتل احليوان املتوحش الذي         يف استعمل عدم توقع الضرر مناطا جامعا     

ي يؤكل حلمـه،    ال يبتدئ بالضرر غالبا، على حرمة قتله للمتوحش الذ         ال يؤكل حلمه، والذي   
. مرجحا بذلك رأي مذهبه على من خالفهم، ما يشري يف مآله إىل اعتباره ملقصد دفع الـضرر                

كما مل يقتصر الباجي على اعتباره ملقصد دفع الضرر فيما يتعلق بالنفس فقط، بل عممه يف كل        
رم الغـراب   ما يلحق اإلنسان، يف نفسه ويف زاده أيضا، كما هو ظاهر يف تعليله جلواز قتل احمل               

ويف ذلك كلّه إشارة من الباجي إىل مقصد دفع الضرر يف تقريره ملا جاء من أحكـام                 . واحلدأة
مما يثبت اجتهاده املقاصدي يف املسألة، واليت يظهر أنـه          . قتل احملرم للحيوانات العدوانية   تتعلق ب 

  .إىل النظراستند فيها عموما إىل رأي شيوخه من مالكية العراق، وإىل قول ابن القاسم و

  اعتبار الباجي ملقصد النظافة يف غسل احملرم : املبحث الثالث

 االجتهاد املقاصدي للباجي من خالل اعتباره ملقصد النظافـة يف           املبحثنربز يف هذا    
يف اعتبار البـاجي ملقـصد      : ؛ األول مطلبنيونبحث ذلك يف    . أحكام اغتسال احلاج أو املعتمر    

يف اعتبار الباجي ملقصد النظافة يف استحباب الغـسل يف  : والثاين. مالنظافة يف تغسيل امليت احملر    
  .أعمال احلج

  اعتبار الباجي ملقصد النظافة يف تغسيل امليت احملرم:  األولاملطلب
 اعتبار الباجي ملقصد النظافة من لزوم تغسيل امليت احملرم وتكفينه           املطلبنبين يف هذا    

نبين ذلـك مـن     . ظورا باإلحرام، النقضاء عمله مبوته    وتغطية رأسه، وسقوط ما كان عليه حم      
  : يف باب ختمري احملرم وجهه، جاء فيه خالل شرحه لألثر املوقوف الذي رواه اإلمام مالك

 عن نافعٍ أَنَّ عبد اللَّه بن عمر كَفَّن ابنه واقد بن عبد اللَّه ومات بِالْجحفَـة                 ،مالك-«
حامرِم،ههجوو هأْسر رمخقَالَ، وو :اهنبلَطَي مرا حلَا أَنلَو .  
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  1». فَإِذَا مات فَقَد انقَضى الْعملُ، وإِنما يعملُ الرجلُ ما دام حيا:قَالَ مالك
ما فعل ابـن    ذكر الباجي رأي اإلمام مالك يف تغطية رأس امليت احملرم عند تكفينه، ك            

، مث ذكر رأي من خالفه يف ذلك كاإلمام الشافعي الذي قال بعدم تغطية              رضي اهللا عنهما  عمر  
 بكونه داال على اختصاصه بذلك      2رأس امليت احملرم، وقد رد الباجي احلديث الذي استدلوا به         

أن امليـت   والذي يهمنا هنا، هو ذكر الباجي الستدالل اإلمام مالك ب         . احلكم، وال يتعدى حملّه   
قد انقضى عمله فال يصح منه اإلحرام، وال تصبح تغطية رأسه بعد موته عمال حمظورا، مث ذكر                 

إمكانية تفنيد ما استدل به اإلمام مالك؛ أنه إن كانت أعمال اإلحرام ساقطة              -جدال-الباجي  
  عن امليت احملرم ملوته، فلم ال يسقط عنه الغسل وهو عبادة كأعمال اإلحرام؟

جواب الباجي حول هذه املسألة، مستندا إىل املقصد من أعمال جتهيز امليت؛ إذ             فجاء  
ذكر أن املقصد من الغسل والتكفني والتطييب وتغطية الرأس، هو تنظيف امليت وستره، ومنـع       
هتك حرمته، وإظهار جلماله، وهذا ما حيتاج إليه امليت، وال حيتاج إىل أعمال اإلحـرام بعـد                 

  : ه قول الباجي الذي جاء فيههذا ما تضمن. موته
 ، على ما تقدم من أن الرجل إذا مات        ، وإمنا يعمل الرجل ما دام حيا      : وقوله )فصل(«

 ،فهذا يبطل غسل امليتفإن قيل .  فال يصح منه إحرام وال غريه من الطاعات       ،فقد انقضى عمله  
ام مـن كـشف    فكذلك استدامة صفة اإلحر، وإن كان من العبادات،فإنه يعمل به بعد املوت  
 ألنه ال خيلـو مـن       ؛الغسل إمنا هو تنظيف لظاهر اجلسد     فاجلواب أن   . الرأس واجتناب الطيب  

 وقلـة   ،شيء خيرج منه من دم وغريه مع ما يصحب املريض من تغري الريح بطـول املـرض                

                                                
  . يف املنتقى711احلديث رقم . انفرد به مالك يف املوطأ، كتاب احلج، باب ختمري احملرم وجهه 1
غسلوه مباء وسدر وكفنوه وال ختمروا رأسه       : " لوا بأن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال يف احملرم الذي وقعت به ناقته             استد 2

البخـاري يف صـحيحه، كتـاب       :  كل من  رضي اهللا عنهما  واحلديث رواه عن ابن عباس      .". وال وجهه، فإنه يبعث يليب    
والترمذي يف سننه، كتـاب  . ج، باب ما يفعل باحملرم إذا ماتومسلم يف صحيحه، كتاب احل. اجلنائز، باب احلنوط للميت 

والنسائي يف سننه، كتاب مناسك احلج، باب يف كم يكفـن  . احلج عن رسول اهللا، باب ما جاء يف احملرم ميوت يف إحرامه          
ه، كتاب املناسك،   وابن ماجه يف سنن   . وأبو داود يف سننه، كتاب اجلنائز، باب احملرم ميوت كيف يصنع به           . احملرم إذا مات  

الـدارمي يف سـننه،    و.وأمحد يف مسنده، كتاب ومن مسند بين هاشم، باب مسند عبد اهللا بن عبـاس      . باب احملرم ميوت  
  .كتاب املناسك، باب يف احملرم إذا مات ما يصنع به

 .3/330ي، املنتقى، الباج: انظر .علل مبا ال طريق لنا إىل معرفته، فدلّ على اختصاصه) ص(وقد ذكر الباجي بأن النيب
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 ، تركه من غري غسل هتكـا حلرمتـه  يف ألن ؛، فشرع غسله وحنوطه لتنظيفه وستره     االغتسال
 وإن مـات    ،لى ذلك أنه ال بد أن يفعل ذلك بـه          يدل ع  .ب أن يستر من حاله    وإظهارا ملا جي  

 وليس كذلك   ، ولذلك شرع تكفينه وستر وجهه ورأسه لئال يظهر منه إال ظاهر مجاله            ،طاهرا
 فإنه ليس فيه شيء مما حيتاج امليت إليه بل هو ضـد مـا               ،منع امليت من الطيب وتغطية الرأس     

  .1»...ئحته فافترقايه من ستر وتطييب راحيتاج إل
نالحظ أن الباجي قد علّل عدم بطالن غسل امليت احملرم رغم بطـالن مـا يتعلـق                 
مبحظورات اإلحرام كالتطيب وتغطية الرأس، مبقصد التنظيف الذي حيقـق اجلمـال والـستر             
 للميت، وبذلك برر قول اإلمام مالك من أن حمظورات اإلحرام يعمل ا احملرم مادام حيًا، فإذا               
مات مل تلزمه، بينما يلزمه ما يتعلق بتجهيزه، وهذا ما يربز االجتهاد املقاصـدي للبـاجي يف                 

. ترجيحه لقول اإلمام مالك يف هذه املسألة، الذي استند فيها إىل النظر كما يبدو من شـرحه                
كما ميكننا أن نلحظ يف شرح الباجي اعتباره أيضا ملقصد الستر وحفظ العرض بالتبع نسبة إىل                

    ا خصصناه من مقصد يف هذا الفرعم
  اعتبار الباجي ملقصد النظافة يف استحباب الغسل يف أعمال احلج:  الثايناملطلب

 اعتبار الباجي ملقصد النظافة يف حكم استحباب اغتسال احلاج يف           املطلبنبين يف هذا    
رجل وهـو  يف باب وقوف الأعمال احلج، وذلك من خالل شرحه لقول اإلمام مالك يف املوطأ       

  :غري طاهر ووقوفه على دابته، جاء فيه
 أَو  ، أَو يرمـي الْجِمـار     ،سئلَ مالك هلْ يقف الرجلُ بِعرفَةَ أَو بِالْمزدلفَة       : قال حيىي «

   ةورالْمفَا والص نيى بعسرٍ   ،يطَاه رغَي وهفَقَالَ ؟ و :    الْح هعنصرٍ تكُلُّ أَم       ـجـرِ الْحأَم نم ضائ
 هعنصلُ يجرٍ   ،فَالرطَاه رغَي وهو ،       كي ذَلٌء فيش هلَيكُونُ علَا ي كُـونَ       ، ثُملُ أَنْ يالْفَـض نلَكو 

  2». ولَا ينبغي لَه أَنْ يتعمد ذَلك،الرجلُ في ذَلك كُلِّه طَاهرا
ح الباجي هلذه املسألة، هو ما ذكره من مقصد حتقق النظافة مـن             والذي يهمنا يف شر   

  : الغسل يف أعمال احلج، مشبها ذلك بغسل اجلمعة؛ قال الباجي
                                                

 .331، 3/330، املصدر السابق 1
: انظـر  .رواه حيىي ين حيىي الليثي يف موطأ مالك، كتاب احلج، باب وقوف الرجل وهو غري طاهر ووقوفه على دابتـه                    2

  .4/33الباجي، املنتقى، 
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 ألنـه  ؛ يريد أنه أفضل. والفضل أن يكون الرجل طاهرا يف ذلك كله : وقوله )فصل(«
لعلمـاء   واستحب بعـض ا    : وقد روى ابن وهب عن مالك      .مما شرعت فيه الطهارة استحبابا    

وهـذا  .  ومن مل يفعل فال شيء عليه      ، ولوقوف عرفة ومزدلفة   ، ولرمي اجلمار  ،التطهري للسعي 
 ولكنه يقـوى أن الطهـارة       ،الغسل إمنا هو غسل للتنظيف كغسل اجلمعة وغسل دخول مكة         

 أي وال   .وال ينبغي ألحد أن يتعمد ذلك     :  فلهذا قال  ،مشروعة هلذه املناسك مع نظافة األعضاء     
  1». وقاله ابن املاجشون، أن يتعمد الوقوف على غري طهارةينبغي له

" إمنـا "فاملالحظ أن الباجي قد حصر مقصد الغسل يف التنظيف باستعماله أداة احلصر          
، ومل يبين الباجي مستنده يف بيان هذا املقصد         "وهذا الغسل إمنا هو غسل للتنظيف        : "يف قوله 

يريد املقصد التبعي من الغسل؛ إذ املقصد األصلي منه         ولعلّه  . من الغسل، إال ما أعمله من نظر      
هو الطهارة، اليت تعد املقصد التعبدي املعنوي للغسل، وإن كان له مقاصد تابعـة بـالعرض،                
كالنظافة مثال، اليت قد تتحقق بفعل الغسل، وقد ال تتحقق؛ إذ الغـسل بالكيفيـة الـشرعية                 

  .2الحيقق النظافة بالضرورة و،املخصوصة، قد ال يزيل الشعث، وال هوام الرأس

  اعتبار الباجي ملقصدي اإلعالن باحلج وإجابة الداعي به يف التلبية:  الرابعاملبحث

 االجتهاد املقاصدي للباجي من خالل اعتباره ملقـصد اإلعـالن           املبحثنربز يف هذا    
وت ـا،   باحلج ومقصد إجابة الداعي به، فيما يتعلق بأحكام يف التلبية، كاستحباب رفع الص            

يف اعتبار البـاجي    : ؛ األول مطلبني املبحثوتعيني موضع وزمان قطعها، وألجل ذلك تضمن        
يف اعتبار الباجي ملقصد إجابة الـداعي       : والثاين. ملقصد اإلعالن باحلج يف رفع الصوت بالتلبية      

  .باحلج يف موضع قطع التلبية

                                                
 .4/34، السابقاملصدر  1
 يف 225سل يوم اجلمعة، عند تعرضنا حلديث املوطأ رقـم  لقد أشرنا إىل هذه املسألة يف كتاب الصالة، باب العمل يف غ           2

  .املنتقى
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  ع الصوت بالتلبيةاعتبار الباجي ملقصد اإلعالن باحلج يف رف:  األولاملطلب
 اعتبار الباجي ملقصد اإلعالن باحلج من استحباب رفع الـصوت           املطلبنبين يف هذا    

يف باب رفع الصوت    بالتلبية، وذلك من خالل شرحه للحديث املرفوع الذي رواه اإلمام مالك            
  :باإلهالل، جاء فيه

 عن عبد الْملك بنِ     ،بنِ عمرِو بنِ حزمٍ    عن عبد اللَّه بنِ أَبِي بكْرِ بنِ محمد          ،مالك-«
 عن أَبِيه أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى       ، عن خلَّاد بنِ السائبِ الْأَنصارِي     ،أَبِي بكْرِ بنِ الْحارِث بنِ هشامٍ     

مر أَصحابِي أَو من معي أَنْ يرفَعـوا أَصـواتهم           أَتانِي جِبرِيلُ فَأَمرنِي أَنْ آ     :اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ   
  1». يرِيد أَحدهما،بِالتلْبِية أَو بِالْإِهلَالِ

أن مقصد رفع الصوت بالتلبية هو اإلعالن عن        -يف شرحه هلذا احلديث   -ذكر الباجي   
  :شعائر احلج، مشبها ذلك برفع اآلذان، قال الباجي

 ملا كانت التلبية من شعائر احلج كان من سـنتها           ،ع الصوت بالتلبية   وأما رف  :فصل«
اإلعالن به ليحصل املقصود منها كاألذان وليس له أن يرفع صوته حىت يشق على نفسه ولكن                

  2».على قدر طاقته وحبسب ما ال يتأدى إال به
ونالحظ هنا أن الباجي قد استعمل لفظ املقصود كإشارة صرحية إىل بيـان مقـصد               

كما استعمل الباجي اللفظ نفسه يف بيان وجـه قـول           .إلعالن باحلج من رفع الصوت بالتلبية     ا
اإلمام مالك مبنع رفع الصوت باإلهالل يف بقية املساجد عدا املسجد احلرام ومسجد اخليـف                

  :قال الباجي. ألما مقصودان للحج، بينما بقية املساجد غري مقصودة ألعمال احلج
 واملسجد احلرام   ،حملرم ال يرفع صوته باإلهالل يف غري مسجد مىن        وهذا كما قال إن ا    «

ووجه قول مالك املشهور عنه أن املـساجد        ...هذا املشهور من مالك   و ،من مساجد اجلماعات  
ع الصوت فيها مبـا لـيس مـن          فال يصح رف   ، وتالوة القرآن  ، وذكر اهللا تعاىل   ،مبنية للصالة 

                                                
أخرجـه الترمـذي يف    و . يف املنتقى  730رواه مالك يف املوطأ، كتاب احلج، باب رفع الصوت باإلهالل، احلديث رقم              1

حلج، باب رفع والنسائي يف سننه، كتاب مناسك ا  . سننه، كتاب احلج عن رسول اهللا، باب ما جاء يف رفع الصوت بالتلبية            
وأمحد يف مسنده، كتاب أول مـسند املـدنيني   . وأبو داود يف سننه، كتاب املناسك، باب كيفية التلبية    . الصوت باإلهالل 

 .أمجعني، باب حديث السائب بن خالد أيب سهلة
  .3/354الباجي، املنتقى،  2
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 فللحـج  ، وأما املسجد احلـرام ومـسجد اخليـف   ، ألنه ال تعلق لشيء منها باحلج   مقصودها
 فلذلك استحب رفع الصوت     ، ولسبب احلج بنيا   ،اختصاص ما من الطواف والصالة أيام مىن      

  .1».فيهما بالتلبية
فنالحظ أن الباجي قد استعمل مقصد االعالن باحلج يف تعليله لقول اإلمـام مالـك               

. مسجد اخليف دون غريمها من املـساجد      باستحباب رفع الصوت بالتلبية يف املسجد احلرام و       
  .والظاهر من شرحه أنه استند إىل النظر فيما ذهب إليه من تعليل مقاصدي

  اعتبار الباجي ملقصد إجابة الداعي باحلج يف موضع قطع التلبية:  الثايناملطلب
يف مسألة قطع التلبيـة      اعتبار الباجي ملقصد إجابة الداعي باحلج        املطلبنبين يف هذا    

يف ، وذلك من خالل شرحه لألثر املوقوف الذي رواه اإلمام مالـك     عند املوضع الذي دعا إليه    
  : باب قطع التلبية، جاء فيه

 عن أَبِيه أَنَّ علي بن أَبِي طَالبٍ كَانَ يلَبي في الْحـج        ، عن جعفَرِ بنِ محمد    ،مالك-«
م سمالش اغَتى إِذَا زتةَحلْبِيالت فَةَ قَطَعرمِ عوي ن.   

  2». وذَلك الْأَمر الَّذي لَم يزلْ علَيه أَهلُ الْعلْمِ بِبلَدنا:قَالَ مالك
علّل الباجي قول اإلمام مالك يف قطع التلبية بعد زيغ الشمس من يوم عرفة كما ورد                

وضع الذي دعا إليه الداعي إىل احلج هو عرفـة،      يف احلديث، مبقصد إجابة الداعي باحلج؛ إذ امل       
ووقتها عند ميول الشمس عن كبد السماء، فيليب احلاج إىل أن يصل إىل موضع وزمان دعـوة                 
داعيه إىل احلج، فيكون بذلك قد أدى املقصد من التلبية بتحقّق إجابته الدعوة باحلج، فال حاجة       

 على صحة قول اإلمام مالك يف املسألة، حيث         وذا استدل الباجي  . الستمرار تلبيته بعد ذلك   
  :قال

والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك مما تعلق به أصحابنا أن التلبية إجابة الـداعي           «
 فقد أكمل التلبية فال معـىن السـتدامتها بعـد       ، فإذا انتهى إىل املوضع الذي دعي إليه       ،باحلج
  .1».ذلك

                                                
  .3/354، املصدر السابق 1
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د إجابة الداعي باحلج من قطع التلبية بعد زيغ         وفيما استدل به الباجي إشارة إىل مقص      
  .الشمس من يوم عرفة

كما أشار الباجي أيضا إىل هذا املقصد، يف شرحه لألثر املقطوع عن عروة بن الزبري،               
  :الذي جاء فيه

ة إِذَا دخـلَ     عن أَبِيه أَنه كَانَ يقْطَع التلْبِيةَ في الْعمـر         ، عن هشامِ بنِ عروةَ    ،مالك-«
مر2».الْح  

فبين الباجي أن التلبية تنقطع ببلوغ مقصدها؛ فتنقطع يف العمرة بدخول احلـرم، ويف              
  :قال الباجي.احلج بعرفة
 على حسب ما تقدمت الرواية      ، أنه كان يقطع التلبية يف العمرة إذا دخل احلرم         :قوله«

تمر إمنا يقصد من     وذلك أن املع   ، دخل احلرم  عن عبد اهللا بن عمر من قطعه التلبية يف العمرة إذا          
 فأمـا   ،قد انقطعت تلبيته وكمل مقصده    ف ، وإليه دعي فإذا وصل إليه من البعد       ،احلل إىل احلرم  

  .3».ية مقصده وإمنا اية مقصده عرفة فليس ذلك بنها،احلاج
نسك فنالحظ أن الباجي قد علّل قطع التلبية بتحقق إجابة الداعي بالنسك، فإن كان ال    

عمرة، قطعت التلبية عند الدخول إىل احلرم؛ ألن احلرم مقصد الداعي بـالعمرة، وإن كـان                
النسك حجًا، قطعت التلبية بعد زيغ الشمس من يوم عرفة، ألما زمان ومكان مقصد الداعي               

ده كما يظهر استنا  . باحلج، مما يشري إىل اعتبار الباجي ملقصد إجابة الداعي باحلج يف قطع التلبية            
  .إىل النظر فيما ذهب إليه من تعليل مقاصدي

  اعتبار الباجي ملقصد التغليظ حلرمة مكة يف حكم صيد محامها:  اخلامساملبحث

 اعتبار الباجي ملقصد التغليظ يف حرمة مكة يف حكم التكفري بشاة            املبحثنبين يف هذا    
خرى اليت يتعين فيه جـزاء      جزاء صيد احملرم حلمامها، خبالف صيده حلمام بقية أماكن احلل األ          

                                                                                                                                              
  .3/365الباجي، املنتقى،  1
  . يف املنتقى753احلديث رقم . انفرد به مالك يف املوطأ، كتاب احلج، باب قطع التلبية يف العمرة 2
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يف باب احلكم   قيمته، نبين ذلك من خالل شرح الباجي لقول اإلمام مالك الذي ورد يف املوطأ               
  : يف الصيد، جاء فيه

يا أَيها الَّذين آمنوا لَا تقْتلُوا الصيد وأَنتم حـرم          " : قَالَ اللَّه تبارك وتعالَى    :قَالَ مالك «
                  ةبغَ الْكَعالا بيده كُمنلٍ مدا عذَو بِه كُمحمِ يعالن نلَ ما قَتثْلِ ماُء مزا فَجدمعتم كُمنم لَهقَت نمو

رِهالَ أَمبو ذُوقيا لاميص كلُ ذَلدع أَو نياكسم امةٌ طَعكَفَّار 1."أَو  
ذي يصيد الصيد وهو حلَالٌ ثُم يقْتلُه وهو محرِم بِمنزِلَة الَّذي يبتاعـه              فَالَّ :قَالَ مالك 
   لُهقْتي ثُم رِمحم وهو،     هلقَت نع ى اللَّههن قَدو ،  هاؤزج هلَيك .  فَعالقَالَ م:       ـنا أَنَّ منـدنع رالْأَمو 

الص ابأَصهلَيع مكح رِمحم وهو داِء يز2». بِالْج  
تعرض الباجي يف تفسريه آلية الصيد اليت أوردها اإلمام مالك، إىل مسألة تتعلق حبكم              
صيد محام مكة، فذكر قول اإلمام مالك؛ بأن جزاءه يكون بشاة، خبالف غريه من محام احلـل                 

كم اخلاص حبمام مكة مبقصد التغليظ حلرمة مكة،        الذي يكفّر بقيمته، وقد علّل الباجي هذا احل       
وذا املقصد رد رأي اإلمام أيب حنيفة القائل بتعين جزاء القيمة يف محام مكة، ورد رأي اإلمام                 

وهذا . الشافعي الذي قال بتعين شاة يف محام احلل؛ إذ ليس حلمام احلل حرمة االختصاص مبكة              
قـال  . يف ترجيح ما ذهب إليه اإلمام مالك يف هذه املسألة         ما يربز االجتهاد املقاصدي للباجي      

  :الباجي
 وبه قال عمر ، فيه شاة: فقد قال مالك، وهذا حكم الصيد كله إال محام مكة      :مسألة«

فيها إال قيمتها وبه قـال   وقال أبو حنيفة ليس .وابن عباس وابن عمر وسعيد بن املسيب وقتادة 
الك أنه إمجاع الصحابة حكم به عمر وأفىت به ابن عمـر  والدليل على صحة ما قاله م     . النخعي

ودليلنا من جهة املعىن أن الشاة يف   .  فثبت أنه إمجاع   ، فلم ينكر ذلك أحد وال خالفه      ،يف املواسم 
قت مبا له مثل من الـنعم يف         فأحل ، ولكن التغليظ حلرمة مكة    ،احلمامة ليست من جهة الصورة    

 وبه  ، فحكمه حكم سائر الطري يضمن بقيمته      ،ام احلل  وأما مح  :مسألة.  وأقل ذلك شاة   ،اهلدي

                                                
  .95: سورة املائدة، اآلية 1
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والدليل على ما نقوله أن هذا مما ال .  وبه قال عطاء ،يف محام احلل شاة   : قال قتادة وقال الشافعي   
  .1».، فلم جتب فيه شاة كالعصفور وال له حرمة االختصاص بالبيت أو باحلرم،مثل له من النعم

 مكة يف تكفري احملرم الصائد حلمامها بـشاة دون          فنالحظ أن الباجي قد علّل استثناء     
غريها من أماكن احلل، مبقصد التغليظ حلرمتها، وعلّل أيضا باملقصد نفسه تعين قيمة احلمام يف               

باملقـصد نفـسه يف    -فيما استدل-كما نالحظ أنه استدل   . تكفري من اصطاده حمرما يف احلل     
   .كما يظهر من شرحهترجيح رأي مذهبه، مستندا يف ذلك إىل النظر 

  اعتبار الباجي ملقصدي التعبد والتضرع يف أعمال احلج:  السادساملبحث

 االجتهاد املقاصدي للباجي من خالل اعتباره ملقصد التعبد فيمـا           املبحثنربز يف هذا    
 املبحـث ، فتـضمن     وعرفة السعيدعاء  يتعلّق بالطواف، واعتباره ملقصد التضرع فيما يتعلق ب       

اعتبار الباجي  يف  : والثاين. يف اعتبار الباجي ملقصد التعبد من الرمل يف الطواف        : ول؛ األ مطلبني
  .السعي وعرفةملقصد التضرع يف صفة دعاء 

  اعتبار الباجي ملقصد التعبد من الرمل يف الطواف:  األولاملطلب
ب  وقال أبو القاسم اجلوهري الرمل أن يث       ،الرمل يف الطواف هو اإلسراع فيه باخلبب      
   .2القدوم وذلك من حكم طواف ،يف مشيه وثبا خفيفا يهز منكبيه وليس بالوثب الشديد

 باحلكم رغم ارتفاع حكمته، وذلك       اعتبار الباجي ملقصد التعبد    املطلبنبين يف هذا    و
ثبات واستدامة حكم استحباب الرمل يف األشواط الثالثة األوىل للمحرم الطـائف            ل يف تقريره 

نبين ذلك من  . الذين شرع الرمل ملراءام قوة وجلَد املسلمني      املشركني عنه،  بالبيت رغم زوال  
يف باب الرمل يف الطواف، جـاء   للحديث املرفوع الذي رواه اإلمام مالك       خالل شرح الباجي  

  : فيه
 رأَيت رسولَ : قَالَ عن جابِرِ بنِ عبد اللَّه أَنه    ، عن أَبِيه  ، عن جعفَرِ بنِ محمد    ،مالك-«

افثَلَاثَةَ أَطْو هى إِلَيهتى انتح دورِ الْأَسجالْح نلَ ممر لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص اللَّه.  
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  1». وذَلك الْأَمر الَّذي لَم يزلْ علَيه أَهلُ الْعلْمِ بِبلَدنا:قَالَ مالك
 يف مسألة الرمل عند األشـواط       رضي اهللا عنه  حلديث جابر     شرحه توصل الباجي يف  

الثالثة األوىل، إىل لزوم استدامة هذا احلكم حىت وإن كان القصد من الرمل هو إظهـار قـوة                  
صلى املسلمني وجلَدهم آنذاك؛ فلو ينعدم احلكم بانعدام مقصده، ملا ثبت الرمل يف طواف النيب               

 وقد زال املشركون من مكة وقتها، ومل يعد املسلمون حباجـة           يف حجة الوداع،   اهللا عليه وسلم  
فإن كان احلكم يدور مع علّته وجودا وعدما، فإنه ال يدور مـع حكمتـه            . إىل إظهار جلَدهم  

 يف رضي اهللا عنـه  عمر بن اخلطابوجودا وعدما؛ وهذا ما أورده الباجي وهو يستند إىل رأي         
  :املسألة؛ قال الباجي

 إمنا كنا   ،ما لنا وللرمل  :  فقال ، مث استدامه  ، اخلطاب أن يترك الرمل    وقد أراد عمر بن   «
 فـال  صلى اهللا عليه وسلم شيء صنعه رسول اهللا  : مث قال  ، وقد أهلكهم اهللا   ،راءينا به املشركني  

 ، وبعد أن ثبت اإلسالم مبكـة      ، بعد الفتح  صلى اهللا عليه وسلم    وقد فعله النيب     ،حنب أن نتركه  
  .2» . رواه جابر بن عبد اهللا حلديث حجة الوداع،ذلك للمشركنية بآوزالت عنه املرا

 مث أقر الباجي ما اختاره اإلمام مالك من رمل الطائف من احلجر األسود إىل أن ينتهي               
إليه ثالث مرات دون مشي، مث ميشي بقية األشواط األربعة، عمال برواية جابر، خمالفا بذلك ما                

من املشي بني الركنني حىت يف األشواط الثالثـة األوىل يف            رضي اهللا عنه  ذهب إليه ابن عباس     
 :قَدم رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم وأَصحابه فَقَالَ الْمشرِكُونَ         «: روايته اليت ذكر فيها قوله    

      ثْرِبى يمح مهنهو قَدو كُملَيع مقْدي هإِن،  الن مهراطَ   فَأَمولُوا الْأَشمرأَنْ ي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِي
 ولَم يمنعه أَنْ يأْمرهم أَنْ يرملُوا الْأَشواطَ كُلَّها إِلَّا الْإِبقَـاءُ            ، وأَنْ يمشوا ما بين الركْنينِ     ،الثَّلَاثَةَ

                                                
أخرجه مسلم يف صـحيحه،   و. يف املنتقى799رواه مالك يف املوطأ، كتاب احلج، باب الرمل يف الطواف، احلديث رقم       1

والنسائي يف سننه، كتاب مناسـك      . كتاب احلج، باب استحباب الرمل يف الطواف والعمرة ويف الطواف األول من احلج            
وأمحد يف مـسنده،  . وابن ماجه يف سننه، كتاب املناسك، باب الرمل حول البيت . مل من احلجر إىل احلجر    احلج، باب الر  

الدارمي يف سننه، كتاب املناسك، باب من رمل ثالثا ومـشى   و.كتاب باقي مسند املكثرين، باب مسند جابر بن عبد اهللا      
 .أربعا

  .494، 3/493الباجي، املنتقى،  2



  430  لباجي يف جمال العباداتيقات الفقهية لالجتهاد املقاصدي عند االتطب: لالباب األو
  
 

 

هِملَيح الباحي-اط الثالثة األوىل فاألصل يف طواف األشو  . 1».عهو الرمل مطلقـا،   -كما وض
أما علّة مشي الصحابة فيها بني الركنني كان ملقصد اإلبقاء عليهم واستعادة أنفاسهم حينمـا                

رضـي اهللا  يتوارون عن أنظار املشركني ليس إالّ، كما هو واضح فيما جاء يف رواية ابن عباس          
 يمنعه أَنْ يأْمرهم أَنْ يرملُوا الْأَشواطَ كُلَّهـا إِلَّـا الْإِبقَـاُء    ولَم :" من حصر العلّة يف قوله     عنهما
هِملَيفلما زالت العلّة زال حكم التوقف عن الرمل ما بني الركنيني يف األشـواط الثالثـة                 "ع ،

ر هذا ما يتضح يف شرح الباجي حلـديث جـاب         . األوىل؛ فاحلكم يدور مع علّته وجودا وعدما      
  : ، حيث قالرضي اهللا عنه

 يقتـضي أن   ، رمل من احلجر األسود حىت انتهى إليه ثالثة أطـواف          :وقوله) فصل(«
صـلى اهللا   وقد تقدم من حديث ابن عباس أن النيب ،الطواف كان بني الركنني اليماين واألسود 

كانوا يراءون   ألم    وتأول أنه إمنا أمرهم بذلك     ، أمر أصحابه أن ميشوا بني الركنني      عليه وسلم 
 فكان املسلمون إذا ظهروا هلم رملوا لريوهم        ، وكان املشركون على قعيقعان    ،املشركني باجللد 

والـذي  . م وإذا استتروا بالبيت فكانوا بني الركنني اليمانيني مشوا إبقاء لقـو           ،اجللد والقوة 
األصل يف ذلك و. اختاره مالك أن يرمل الطائف من احلجر األسود حىت ينتهي إليه ثالث مرات        

 وذكـر   . وهو آخر ما فعل    ، وإمنا حكى فعله يف حجة الوداع      ،حديث جابر بن عبد اهللا املتقدم     
 صلى اهللا عليه وسلم واآلخر أوىل أن يتبع من فعل النيب   ،هللا بن عباس فعله يف عمرة القضية      عبد ا 

ال أورد مجيـع     واهتبل ذلك اهتبا   ،مع أن جابر بن عبد اهللا عاين ما حكاه يف عام حجة الوداع            
 وابن عباس إمنا روى عن غريه فإنه مل         . وحتفظ ذلك  ،فعله منذ خرج من املدينة إىل أن عاد إليها        

 ترك الرمل ما بني     صلى اهللا عليه وسلم   يشاهد عام القضية لصغره مع أنه حيتمل أن يكون النيب           
العلـة لـزم   ه  فلما ارتفعت هـذ ، وإن كان مشروعا حلاجته إىل اإلبقاء على أصحابه  ،الركنني

  .2».استدامة الرمل املشروع

                                                
وأخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب احلج، بـاب        . حيحه، كتاب احلج، باب كيف كان بدء الرمل       رواه البخاري يف ص    1

والنسائي يف سننه، كتاب مناسك احلج، باب العلة اليت         . استحباب الرمل يف الطواف والعمرة ويف الطواف األول من احلج         
وأمحد يف مسنده، كتاب مـسند بـين        . لوأبو داود يف سننه، كتاب املناسك، باب يف الرم        . من أجلها سعى النيب بالبيت    

  . هاشم، باب بداية مسند عبد اهللا بن العباس
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والذي نالحظه هنا، أن الباجي اعتمد مقصد التعبد يف مشروعية استدامة الرمـل يف              
الطواف يف األشواط الثالثة األوىل، دون اعتبار للمقصد من تركه، والذي أوضحته رواية ابـن           

علّة للحكم يومها، أمـا      من اإلبقاء على أصحابه، كون هذا املقصد كان          رضي اهللا عنه  عباس  
كما أن  . وقد انعدمت العلة، فال لزوم لبقاء حكم املشي بني الركنيني يف األشواط الثالثة األوىل             

بإظهار قوة وجلـد املـسلمني أمـام    -الباجي من جهة أخرى مل تؤثر فيه معرفة مقصد الرمل     
أن الباجي يف مناقشته    يف إبطال حكمه وقد زال املشركون اليوم عن الكعبة؛ فنفهم            -املشركني

هلذه املسألة، قد أبطل حكم املشي بني الركنني ألن املقصد منه كان ميثل علّة للحكم، بينمـا                 
كما أن الفرق . أبقى على حكم الرمل رغم زوال املشركني ألن املقصد كان ميثّل حكمة احلكم   

بينما ال يؤدي بالضرورة    واضح بني األمرين؛ إذ انعدام العلة يؤدي بالضرورة إىل انعدام احلكم،            
فإن مل تعترب تلك احلكمة يف الرمل اليوم لزوال الزمها، يبقـى     . انعدام احلكمة إىل انعدام احلكم    

، كما أشار الباجي فيما رواه صلى اهللا عليه وسلماملقصد من الرمل هو جمرد التعبد مبا فعله النيب          
  . يف ذلكرضي اهللا عنه عمر بن اخلطابعن 

  اعتبار الباجي ملقصد التضرع يف صفة دعاء السعي وعرفة: اين الثاملطلب
 االجتهاد املقاصدي للباجي من خالل اعتباره ملقصد التـضرع يف           املطلبنربز يف هذا    

 بعض أعمال احلج، كصفة الدعاء على الـصفا         لتزمها احلاج يف  صفة الدعاء اليت يستحب أن ي     
يف اعتبار البـاجي ملقـصد      : األول: فرعني يف   ونتناول ذلك . واملروة، وصفة الدعاء يوم عرفة    

يف اعتبار الباجي ملقصد التضرع     : الثاين. لدعاء على الصفا واملروة   التضرع يف صفة رفع اليدين ل     
  .يف صفة الدعاء بعرفة
اعتبار الباجي ملقصد التضرع يف صفة رفع اليدين للدعاء على الصفا  :الفرع األول

  واملروة
اعتبار الباجي ملقصد التضرع من بيانه لكيفية رفع اليدين عند دعاء            هذا الفرع نبين يف   

، وذلك من خالل شرحه للحديث املرفوع الذي رواه اإلمام مالك            واملروة الساعي على الصفا  
  :يف باب البدء بالصفا يف السعي، جاء فيه
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جابِرِ بنِ عبد اللَّه أَنَّ رسـولَ        عن   ، عن أَبِيه  ، عن جعفَرِ بنِ محمد بنِ علي      ،مالك-«
 لَا إِلَه إِلَّا اللَّه وحده لَـا        :اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم كَانَ إِذَا وقَف علَى الصفَا يكَبر ثَلَاثًا ويقُولُ            

 لَه رِيكش،        يلَى كُلِّ شع وهو دمالْح لَهو لْكالْم لَه  يرو      ،ٍء قَدعـديو اترثَلَاثَ م كذَل عنصي ، 
كثْلَ ذَلم ةورلَى الْمع عنصي1».و  

قويل اإلمام مالك وابن حبيب يف مسألة رفع         -يف شرحه هلذا احلديث   -ناقش الباجي   
قال به  بينما ،اليدين عند الدعاء على الصفا يف السعي؛ فذكر أن اإلمام مالك ضعف أصل الرفع        

ابن حبيب، وقد وافق الباجي ابن حبيب يف مشروعية أصل رفع اليدين عند الـدعاء، إالّ أنـه                  
خالفه يف صفة رفعهما، فبينما يرى ابن حبيب أن رفعهما يكون حذو املنكبني وبطنيهمـا إىل                

ه األرض، فإنّ الباجي يرى أنّ الدعاء يكون برفعهما وبطنيهما إىل السماء، مستندا يف اجتـهاد              
إىل مقصد الدعاء؛ وهو التضرع والطلب، وهذا املقصد إمنا يتناسب مع رفع اليدين وبطنيهمـا               

كما احتمل الباجي أنّ تضعيف اإلمام مالك لرفع اليدين يف دعاء الـصفا، كـان               . إىل السماء 
تضعيفا ملا ذكره ابن حبيب من صفة رفعهما ال ألصل رفعهما، فضال عن غيـاب الرفـع يف                  

ذا يكون الباجي قد استند ضمنيا إىل مقصد التضرع والطلب يف بيان كيفيـة       و. حديث جابر 
هذا ما يتبين من مناقشته هلذه املـسألة،        . الدعاء عند الصفا واملروة، مما يربز اجتهاده املقاصدي       

  :حيث قال
 كان رفـع    : قال ابن القاسم   ؟ وهل يرفع يديه على الصفا واملروة عند الدعاء        :مسألة«
وجه قول مالك مـا   .  يرفع يديه  : وقال ابن حبيب   . مالك ضعيفا على الصفا واملروة     اليدين عند 

 ، ومل يذكر رفع اليدين مع استقصائه أقواله وأفعاله يف احلـج         ،روي من حديث جابر يف الدعاء     
 ووجه قول ابن حبيب أنه      . ما نقل  صلى اهللا عليه وسلم   حىت أنه مل ينقل أحد من ذلك عن النيب          

 فإذا قلنا بقول ابن     :فرع .ورفع اليدين يف مثل هذا مشروع     ع وسؤال ورغبة    موضع دعاء وتضر  
وبطومـا    يرفعهما حذو منكبيه   :؟ قال ابن حبيب    فكيف صفة رفعهما   ،حبيب يف رفع اليدين   

 وعنـدي أن دعـاء   :رضي اهللا عنه قال القاضي أبو الوليد     .  مث يكرب ويهلل ويدعو    ،إىل األرض 

                                                
أخرجـه النـسائي يف    و. يف املنتقى  819رواه مالك يف املوطأ، كتاب احلج، باب البدء بالصفا يف السعي، احلديث رقم               1

وابـن  . و داود يف سننه، كتاب املناسك، باب صفة حجة الـنيب          وأب. سننه، كتاب مناسك احلج، باب التكبري على الصفا       
  . ماجه يف سننه، كتاب املناسك، باب حجة رسول اهللا
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 وإمنا يكون ما ذكره ابن حبيب عند        ،اليدين وبطوما إىل السماء   التضرع والطلب إمنا هو برفع      
  .1». رمحه اهللا،ف مالكلعله هو الذي ضع و،الذكر والتعظيم

فنالحظ أن الباجي قد رجح ضمنيا قول ابن حبيب عن قول اإلمام مالك يف مشروعية             
لفه يف صفة رفعهمـا،  أصل رفع اليدين للدعاء على الصفا واملروة ترجيحا مقاصديا، غري أنه خا  

بأن ترفعا وبطوا إىل السماء، معلال ذلك تعليال مقاصديا، وميكننا أن خنتزل ترجيحه ألصـل               
وعندي أن دعاء التضرع والطلب إمنا هو برفع اليدين وبطوما          : " الرفع وتعليله لصفته يف قوله    

  . تهاد مقاصديكما نالحظ أنه استند إىل النظر فيما ذهب إليه من اج ". إىل السماء
  اعتبار الباجي ملقصد التضرع يف صفة الدعاء بعرفة: الفرع الثاين
 اعتبار الباجي ملقصد التضرع يف بيانه لصفة احلاج اليت يستحب أن            هذا الفرع نبين يف   

أبلغ يف التـضرع     ، حىت يكون  يتخذها ووضعيته اليت يفضل أن      ،يكون عليها عند دعائه بعرفة    
، كتقريره حلكم استحباب وقوف احلاج راكبا علـى راحلتـه           عند الدعاء  والرغبة واخلضوع 

يف باب وقوف  نبين ذلك من خالل شرح الباجي لقول اإلمام مالك الذي ورد يف املوطأ            . بعرفة
  : الرجل وهو غري طاهر ووقوفه على دابته، جاء فيه

 بـلْ  : فَقَالَ؟ أَينزِلُ أَم يقف راكبا   سئلَ مالك عن الْوقُوف بِعرفَةَ للراكبِ      و :قال حيىي «
  2». فَاللَّه أَعذَر بِالْعذْرِ،يقف راكبا إِلَّا أَنْ يكُونَ بِه أَو بِدابته علَّةٌ

تطرق الباجي يف شرحه لقول اإلمام مالك يف مسألة استحباب الوقوف راكبا بعرفة،             
 إذ أشار إىل أن املرء يكون أقدر على التضرع بالدعاء، وأشـد             إىل املقاصد احملتملة هلذا احلكم؛    

انشغاال به، عندما يكون مرتاحا أكثر غري متعب، ويتحقق ذلك بكونه راكبا مطمئنا ال يوجد                
ملاشي الـذي يـستحب لـه    إىل اوهكذا األمر بالنسبة . ما يشغله عن الدعاء والتضرع إىل اهللا   

يقدر على الدعاء، والكل حسب طاقته، حـىت حيقـق          الوقوف عند الدعاء، أو اجللوس ملن ال      
   :هذا ما يتضح من شرح الباجي للمسألة يف قوله. مقصد قوة التضرع يف الدعاء

                                                
  .3/525الباجي، املنتقى،  1
: انظـر  .رواه حيىي ين حيىي الليثي يف موطأ مالك، كتاب احلج، باب وقوف الرجل وهو غري طاهر ووقوفه على دابتـه                    2
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 واألصل يف ذلك   . على وجه االستحباب للوقوف على الراحلة      . بل يقف راكبا   :قوله«
ديث أم الفـضل     وقد تقدم من ح    ، أنه وقف على بعريه    صلى اهللا عليه وسلم   ما روي عن النيب     

 أن  : طلب القوة واالستظهار على الدعاء والثاين      : أحدمها ، وحيتمل ذلك معنيني   ،1احلارثبنت  
 ، إذا ثبت ذلـك    :مسألة ... وقطع السفر كاجلهاد     ، وله تعلق باملال   ،اإلنفاق مشروع يف احلج   

ل الشيخ  وقا. قاله مالك، فليجلس، فإذا عيي، فليكن وقوفه للدعاء قائما ،فمن وقف غري راكب   
ووجه ذلك أنه أبلـغ يف التـضرع        . املاشي يقف قائما أو جالسا كل بقدر طاقته       : أبو إسحاق 

  2». وأما الراكب فتلك احلال أبلغ حاالته،والرغبة واخلضوع
واملالحظ هنا أن الباجي قد عضد قول اإلمام مالك يف املسألة باالستناد إىل فعل النيب               

كما يتضح أن الباجي قد ذكر هذا       . الفضل بنت احلارث  ، من حديث أم     صلى اهللا عليه وسلم   
املقصد على وجه االحتمال مما يبين أن املقصد من هذا احلكم عند الباجي هو مقصد ظـين ال                  

واملهم أنه علّل الصفة اليت يستحب أن يكون عليها احلاج يف دعاء عرفة مبقصد التضرع               . قطعي
  . يظهر من شرحها يف ذلك إىل النظر كمادإىل اهللا، مستن

  اعتبار الباجي ملقصد اتصال السعي بالطواف من البدء بالصفا: املبحث السابع

  اعتبار الباجي ملقصد حتقق اتصال السعي بالطواف من حكم بدء          املبحثنبين يف هذا    
 ليتم السعي بعد الطواف مباشرة دون اخلروج من املسجد احلـرام،            ،السعي بالصفا دون املروة   

يف باب البـدء بالـصفا يف       الل شرحه للحديث املرفوع الذي رواه اإلمام مالك         وذلك من خ  
  :السعي، جاء فيه

                                                
1     ارِثالْح تلِ بِنالْفَض أُم نع،              لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسامِ ريي صفَةَ فرع موا يهدنا عوارما تاسأَنَّ ن ،  مهضعفَقَالَ ب : 

 مائص وه،  مهضعقَالَ بحِ       : وبِقَد هإِلَي لْتسمٍ فَأَرائبِص سلَي      رِبفَش ريِهعلَى بع فاقو وهنٍ ورواه مالك يف املوطأ، كتاب     . لَب
 .يف املنتقى.. .احلديث رقم.احلج، باب صيام يوم عرفة
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 : عن جابِرِ بنِ عبد اللَّه أَنـه قَـالَ         ، عن جعفَرِ بنِ محمد بنِ علي عن أَبِيه        ،مالك-«
      لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسر تعمس          ـوهفَا والص رِيدي وهو جِدسالْم نم جرخ نيقُولُ حي 

  1». فَبدأَ بِالصفَا، نبدأُ بِما بدأَ اللَّه بِه:يقُولُ
تعرض الباجي يف شرحه هلذا احلديث إىل املقصد من بدء السعي مـن الـصفا دون                 

، مث إن املروة تقع خارج املسجد، فلو ابتـدأ          املروة؛ فبين أن الصفا أقرب إىل الكعبة من املروة        
الساعي سعيه من املروة للزمه اخلروج من املسجد بعد طوافه، ومروره باملـسعى دون سـعي،            

  :قال الباجي. وألخلّ ذلك باتصال السعي بالطواف
صلى  واألصل فيه فعل النيب      .وهذا حكم السعي بني الصفا واملروة أن يبدأ بالصفا        ...«

ومن جهة املعىن أن الـصفا أقـرب إىل   .  وبدأ بالصفا. نبدأ مبا بدأ اهللا به    : وقوله وسلماهللا عليه   
 مث يتوجـه  ،مث يرقى إىل الصفا ،و املعتمر من السعي خبطوات يسرية فيخرج إليها احلاج أ  ،البيت

 ى فمر بأكثر املسع   ، ولو بدأ أوال باملروة خلرج إليها من املسجد        ،منها إىل املروة ساعيا يف نسكه     
 وال يعتد ، وذلك مبنزلة أن يقصد اإلنسان إىل أن يطوف بأكثر البيت قبل طوافه          ،وهو غري ساع  

  2». فكان البدء بالصفا أوىل،به
ومل أجد هنـا    . فقد علّل الباجي بدء الساعي بالصفا، بتحقق اتصال السعي بالطواف         

 مـن البـدء بالـصفا يف        دليال جزئيا قد استند إليه الباجي يف اجتهاده املقاصدي لبيان املقصد          
احلديث، سوى بعض األحكام املتعلقة بالسعي؛ كلزوم اتصال السعي بالطواف، وعدم اخلروج            

، واليت قـد    3من املسجد قبل أدائه إال لضرورة، وعدم اعتبار الشوط إن ابتدأه الساعي باملروة            
ملسجد من  يكون الباجي توصل من خالهلا إىل مقصد ربط السعي بالطواف دون اخلروج من ا             

  . حكم بدء الساعي بالصفا

                                                
أخرجـه الترمـذي يف    و. يف املنتقى818رواه مالك يف املوطأ، كتاب احلج، باب البدء بالصفا يف السعي، احلديث رقم        1
والنسائي يف سننه، كتاب مناسك احلج، بـاب  . ننه، كتاب احلج عن رسول اهللا، باب ما جاء أنه يبدأ بالصفا قبل املروة          س

وابن ماجه يف سننه، كتاب املناسك، باب       . وأبو داود يف سننه، كتاب املناسك، باب صفة حجة النيب         . ذكر الصفا واملروة  
  . مسند املكثرين، باب باقي مسند جابر بن عبد اهللاوأمحد يف مسنده، كتاب باقي . حجة رسول اهللا

  .3/522الباجي، املنتقى،  2
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  اعتبار الباجي ملقصد االحتياط للعبادة من تفريق الزوجني يف قضاء احلج:  الثامناملبحث

 اعتبار الباجي ملقصد االحتياط للعبادة حىت ال تفسد مبـا يتوقـع             املبحثنبين يف هذا    
ند قضاء حجهما الذي    زوجته، يف حكم التفريق بني الزوجني ع      لحصوله للحاج احملرم من وطء      

نبين ذلك مـن    .  قبل ذلك بالوطء وقت اإلحرام، احتياطا لسالمة قضاء احلج من الوطء           فسد
يف باب هدي احملرم إذا أصاب أهله،       خالل شرح الباجي لألثر املوقوف الذي رواه اإلمام مالك          

  :جاء فيه
»-       يلعطَّابِ والْخ نب رمأَنَّ ع هلَغب هك أَنالةَ     مريرا هأَببٍ وأَبِي طَال نب ،    ـنلُوا عئس 

     جبِالْح رِمحم وهو لَهأَه ابلٍ أَصجا     : فَقَالُوا ؟رمهجا حيقْضى يتا حهِهِمجول فُذَاننا   ، يهِملَيع ثُم 
  يدالْهقَابِلٍ و جأَبِي طَا     : قَالَ .ح نب يلقَالَ عبٍ وـى          :لتقَا حفَرامٍ قَابِلٍ تع نم جلَّا بِالْحإِذَا أَهو 
  1».يقْضيا حجهما

، فيمـا   رضي اهللا عنـه   فصال يف بيان قول علي       -يف شرحه هلذا األثر   -تناول الباجي   
وقد . ذهب إليه من لزوم تفريق الزوجني الذين أفسدا حجهما بالوطء، إذا أهال حبج لعام جديد         

. تدل الباجي استدالال مقاصديا يف ترجيحه هلذا احلكم، إىل جانب استدالله بأصل اإلمجـاع    اس
والذي يعنينا يف هذا البحث، هو استناده إىل املقاصد يف ترجيحه هلذا الرأي يف املسألة؛ إذ بـين      

 من حكم التفريق بني هذين الـزوجني، هـو االحتيـاط           -الذي عبر عنه باملعىن   -أن املقصد   
دما، حىت يسلما فيما يقضيان من حج من احتمال الفساد بالوطء من جديد، خـصوصا               لعبا

    :قال الباجي. وقد ظهر منهما ما يدل على احتمال تسرعهما إىل فساد احلج بالوطء
 وإذا أهال باحلج من عام قابل تفرقا حـىت يقـضيا   :رضي اهللا عنه  وقول علي    :فصل«
والدليل على ما نقوله قول   .  ليس عليهما أن يتفرقا    :حنيفة وقال أبو    . وبه قال الشافعي   .حجهما

ومن جهة املعىن أنه قد ظهـر  .  فثبت أنه إمجاع   ، وال خمالف هلما من الصحابة     ،علي وابن عباس  
 والقـضاء   ،ء ما خياف عليهما مثله يف القـضاء       منهما من التسرع إىل الفساد يف العبادة بالوط       

  .2».ق بينهما احتياطا للعبادة أن يفر فيلزم،واجب تسليمه من الوطء

                                                
  . يف املنتقى850رواه مالك يف املوطأ، كتاب احلج، باب هدي احملرم إذا أصاب أهله، احلديث رقم  1
  .4/4الباجي، املنتقى،  2
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-فنالحظ أن الباجي قد رجح رأي مذهبه ومن يقول به ترجيحا مقاصديا، إذ استدل           
على لزوم التفريق بني الزوجني يف قضاء احلج الذي فـسد بـالوطء، مبقـصد                -فيما استدل 

ر فيما ذهب كما نالحظ أنه استند إىل النظ  . االحتياط للعبادة، ضمانا لصحتها وحتاشيا لفسادها     
  .إليه من تعليل مقاصدي

  اعتبار الباجي ملقصد الرفق يف بعض أعمال احلج:  التاسعاملبحث

 االجتهاد املقاصدي للباجي من خالل اعتباره ملقـصد الرفـق يف        املبحثنربز يف هذا    
يف : ؛ األول مطلبني املبحثولبيان ذلك تضمن    . بعض أعمال احلج؛ كالرمي، والدفع من عرفة      

يف اعتبار البـاجي    : والثاين. الباجي ملقصد الرفق يف سبق النساء والصبيان إىل مىن للرمي         اعتبار  
  . عند دفعه من عرفةصلى اهللا عليه وسلم ملقصد الرفق يف كيفية سري النيب

  اعتبار الباجي ملقصد الرفق يف سبق النساء والصبيان إىل مىن للرمي:  األولاملطلب
حكم قـدومهم   لباجي ملقصد الرفق بالنساء والصبيان من        اعتبار ا  املطلبنبين يف هذا    

من مزدلفة إىل مىن لصالة الصبح ا قبل وفود الناس إليها، ليتمكنوا من رمي العقبة قبل ازدحام             
وذلك من خالل شرح الباجي لألثر املوقوف الذي رواه اإلمام يف باب تقـدمي النـساء      . الناس

  : والصبيان، جاء فيه
 عن سالمٍ وعبيد اللَّه ابني عبد اللَّه بنِ عمر أَنَّ أَباهما عبد اللَّه بن               ،نافعٍ عن   ،مالك-«

 ويرموا قَبـلَ أَنْ     ،عمر كَانَ يقَدم أَهلَه وصبيانه من الْمزدلفَة إِلَى منى حتى يصلُّوا الصبح بِمنى            
أْتياسالن 1».ي  

 إمنا أراد به الرفق بالنـساء والـصبيان   رضي اهللا عنهماوضح الباجي أن فعل بن عمر      
لضعفهم عن مزامحة الناس، وهذا ما يدل على التفات الباجي إىل مقاصد احلكم يف شرحه هلذا                

  :قال الباجي. األثر

                                                
أخرجـه البخـاري يف    و. يف املنتقى868تقدمي النساء والصبيان، احلديث رقم   رواه مالك يف املوطأ، كتاب احلج، باب         1

ومـسلم يف   . صحيحه، كتاب احلج، باب من قدم ضعفة أهله بليل فيقفون باملزدلفة ويدعون ويقـدم إذا غـاب القمـر                  
ر الليل قبل زمحـة  صحيحه، كتاب احلج، باب استحباب تقدمي دفع الضعفة من النساء وغريهن من مزدلفة إىل مىن يف أواخ 

  . الناس واستحباب املكث لغريهم حىت يصلوا الصبح مبزدلفة
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 والوقوف  ،ت باملزدلفة  السنة املبي  . كان يقدم أهله وصبيانه من املزدلفة إىل مىن        :قوله«
 يقتضي أن التقدم    . كان يقدم أهله حىت يصلي الصبح مبىن       : وقوله :فصل...ا بعد صالة الفجر   

 فتجب صالة   ، وأن ذلك كان مبقدار ما يأتون مىن لصالة الصبح أو قبل ذلك            ،كان قبل الصبح  
بذلك الرفـق   فأراد ، وإمنا خص بذلك نساءه وصبيانه للضعف عن زمحة الناس،الصبح وهم ا  

 يف ذلك ملا كان التعريس الـذي هـو          صلى اهللا عليه وسلم   م على حسب ما روي عن النيب        
 فـرخص هلـم يف   ، ومل يبق إال فضيلة الوقوف مع اإلمام      .فرض املبيت باملزدلفة قد وجد منهم     

  1». ويرموا قبل أن يأيت الناس: وقد بني ذلك بقوله،ذلك لضعفهم
 الترخيص للنساء والصبيان بسبقهم يف قدوم مىن وصالة         واملالحظ أن الباجي قد علّل    

الصبح ا، مبقصد الرفق م، مستفيدا يف بيانه هلذا املقصد من احلكم الشرعي املختص باملبيت               
باملزدلفة؛ الذي ال يعد ركنا من أركان احلج كعرفة، كما أنه جيزي النزول ا مث االرحتال عنها                 

 املتعلـق  صلى اهللا عليه وسلمد استند الباجي إىل حديث النيب      ومن جهة أخرى فق   . 2قبل الفجر 
، والذي فيه إشارة إىل مقصد الرفـق  3بالترخيص للنساء والصبيان كي يرموا قبل أن يأيت الناس        

  .م لضعفهم
كما يتضح اعتبار الباجي هلذا املقصد أيضا، يف شرحه ألثر موقوف آخر رواه اإلمـام           

  :جاء فيهمالك يف الباب نفسه، الذي 
مالك أَنه بلَغه أَنَّ طَلْحةَ بن عبيد اللَّه كَانَ يقَدم نِساَءه وصبيانه من الْمزدلفَة إِلَـى                -«

  4»ُ.منى
قد استند إىل مقصد الرفق يف بيان أفضل         -يف شرحه هلذا األثر   -وهنا جند أن الباجي     

اعترب أن تقدميهم من املزدلفة إىل مىن قبل الفجر يكون أبلغ يف الرفق           األوقات لتقدمي الضَعفَة، إذ     

                                                
  .4/38الباجي، املنتقى،  1
 .4/38،  نفسهاملصدر: انظر 2
رضـي اهللا   بـاسٍ   حدثَنا علي حدثَنا سفْيانُ قَالَ أَخبرنِي عبيد اللَّه بن أَبِي يزِيد سمع ابن ع              «:كما يف حديث ابن عباس     3

أخرجه البخاري يف صحيحه، كتـاب  . » يقُولُ أَنا ممن قَدم النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم لَيلَةَ الْمزدلفَة في ضعفَة أَهله          عنهما
  .احلج، باب من قدم ضعفة أهله بليل فيقفون باملزدلفة ويدعون ويقدم إذا غاب القمر

  . يف املنتقى870رواه مالك يف املوطأ، كتاب احلج، باب تقدمي النساء والصبيان، احلديث رقم  4
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هذا ما يتضح من شرحه الذي . م حىت يتمكنوا من صالة الصبح مبىن مث الرمي قبل إتيان الناس           
  :جاء فيه

 فيحتمل أن يكون    ، مل يبني وقت التقدمي    .كان يقدم نساءه وصبيانه من املزدلفة     :قوله«
 وحيتمل أن يكون قدمهم بعـد       ، فيصلوا مبىن على ما تقدم يف حديث أمساء        ،قدمهم قبل الفجر  

 وأمكن من أن ،لى هلمح ألنه أ؛الفجر وقبل الوقوف إال أن الرفق م أبلغ يف تقدميهم قبل الفجر  
  . 1». وينزلوا قبل تضايق الناس واهللا أعلم،يصلوا مىن ويرموا

صبيان إىل مىن قبل الفجر، بأنه أبلغ يف        فنالحظ أن الباجي علّل أفضلية قدوم النساء وال       
الرفق م، ما يشري إىل اعتباره ملقصد الرفق، ويربز اجتهاده املقاصـدي يف تـرجيح أفـضلية                 

  .األوقات يف هذه املسألة، مستندا يف ذلك إىل النظر
  اعتبار الباجي ملقصد الرفق يف كيفية سري النيب عند دفعه من عرفة:  الثايناملطلب

 يف صلى اهللا عليه وسـلم  اعتبار الباجي ملقصد الرفق من سنة النيب  املطلبهذا  نبين يف   
طريقة سريه عندما يدفع من عرفة، وذلك من خالل شرحه للحديث املرفوع الذي رواه اإلمام               

  :يف باب السري يف الدفعة، جاء فيهمالك 
 ، وأَنا جالس معه، سئلَ أُسامةُ بن زيد : عن أَبِيه أَنه قَالَ    ، عن هشامِ بنِ عروةَ    ،مالك-«

             فَعد نياعِ حدالْو ةجي حف لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر ِسريكَانَ ي فقَالَ ؟كَي :   ِسريكَانَ ي 
قن2الْع دجةً[ فَإِذَا وو3]فَجصك. نالقَالَ م :امشةَ قَالَ هورع نقِ: بنالْع قفَو صالن4». و  

                                                
  .4/39الباجي، املنتقى،  1
2 قن4/41،  نفسهاملصدر: انظر. نوع من السري معروف فيه رفق: يسري الع.  
ن بكري وسعيد بن عفري، وقالت طائفـة        أبو املصعب واب  : فرجة، وتابعه مجاعة، منهم   : هكذا قال حيىي  : قال ابن عبد الرب    3

 .4/41، املصدر نفسه :انظر. فإذا وجد فجوة، والفجوة والفرجة سواء يف اللغة: منهم ابن وهب وابن القاسم والقعنيب
أخرجه البخاري يف صحيحه،     و . يف املنتقى  872رواه مالك يف املوطأ، كتاب احلج، باب السري يف الدفعة، احلديث رقم              4

. ومسلم يف صحيحه، كتاب احلج، باب اإلفاضة مـن عرفـات إىل املزدلفـة             . ، باب السري إذا دفع من عرفة      كتاب احلج 
وأبو داود يف سننه، كتاب املناسك، باب الدفعة مـن  . والنسائي يف سننه، كتاب مناسك احلج، باب كيف السري من عرفة   

الدارمي يف سـننه، كتـاب    و.يد حب رسول اهللاوأمحد يف مسنده، كتاب مسند األنصار، باب حديث أسامة بن ز . عرفة
  .املناسك، باب كيف السري يف اإلفاضة من عرفة
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         عند الدفع من عرفة،     صلى اهللا عليه وسلم   أشار الباجي يف تعليقه على كيفية سري النيب 
   :إىل أن املقصد من ذلك هو الرفق بالناس، حيث قال

 يريد ضربا من السري ليس بالشديد رفقـا بالنـاس           .كان يسري العنق  : وقوله )فصل(«
 وهذا  ، وحيترز بعضهم من أذى بعض     ،ن أذاهم وليقتدوا به يف رفق بعضهم على بعض        وحترزا م 

يريد ليس فيهـا      وهي الفرجة من األرض    ، فإذا وجد فجوة   ،ما كان يف مجاعة الناس وزحامهم     
 وهذا يقتضي أن سنة املشي يف     ، أرفع من السري    ألن النص  ؛ يريد أنه أسرع يف السري     ، نص ،أحد

  1».ك عن بعضه ملانع من زحام أو غريهمنا ميس وإ،الدفع اإلسراع
صلى اهللا واملالحظ أن مقصد الرفق بالناس الذي استخلصه الباجي من كيفية سري النيب       

، مل تشر إليه رواية أسامة بن زيد، وإمنا هو مقصد توصل إليـه البـاجي بنظـره،                  عليه وسلم 
ن إذا وجد فرجة أسـرع قلـيال يف    كاصلى اهللا عليه وسلم خصوصا وأن الرواية تبين أن النيب       

املشي، فيفهم من سريه بلطف عند ازدحام الناس أنه يهدف إىل الرفق بالناس، وإرشـادهم إىل                
  . الرفق ببعضهم البعض

  اعتبار الباجي ملقصد التعليم يف خطبة عرفة:  العاشراملبحث

قامـة خطبـة    اعتبار الباجي ملقصد تعليم احلاج أحكام احلج من إاملبحثنبين يف هذا  
يف باب اإلفاضة، جـاء     عرفة، وذلك من خالل شرحه لألثر املوقوف الذي رواه اإلمام مالك            

  :فيه
 عن عبد اللَّه بنِ عمر أَنَّ عمر بن الْخطَّـابِ           ، عن نافعٍ وعبد اللَّه بنِ دينارٍ      ،مالك-«

 ، إِذَا جِئْتم منى فَمن رمى الْجمرةَ      : وقَالَ لَهم فيما قَالَ    ،مر الْحج  وعلَّمهم أَ  ،خطَب الناس بِعرفَةَ  
         الطِّيباَء وسإِلَّا الن اجلَى الْحع مرا حم لَّ لَهح فَقَد،          طُـوفى يتا حيبلَا طاًء ونِس دأَح سملَا ي 

تي2».بِالْب  
إىل مقصد تعليم احلجاج من خطبة عرفة، وأـا          - هلذا األثر  يف شرحه -أشار الباجي   

  : قال الباجي. ليست للصالة
                                                

  .4/42الباجي، املنتقى،  1
  . يف املنتقى914انفرد به مالك يف املوطأ، كتاب احلج، باب اإلفاضة، احلديث رقم  2
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 وإمنا هي لتعليم ، وخطبته ليست للصالة   ، يريد يوم عرفة    "خطب الناس بعرفة  " :قوله«
 يريد أنه علمهم من أحكامه ما يستقبلونه من املبيـت        "وعلمهم أمر احلج  ":  ولذلك قال  ،احلاج

 املغرب والعشاء ا والوقوف ا بعد طلوع الفجر والدفع منها إىل مىن ورمـي               باملزدلفة ومجع 
 مث احلالق مث طواف اإلفاضـة ملـن أراد تعجيلـه أو        ، مث الذبح والنحر   ،مجرة العقبة يوم النحر   

 وحكـم التعجيـل والتـأخري والنفـر     ، مث املبيت مبىن ورمي اجلمار أيـام التـشريق      ،تأخريه
  1».والتحصيب

رضـي اهللا  أن الباجي قد علّل إقامة خطبة عرفة بقول عبد اهللا بـن عمـر            واملالحظ  
. ، مما يظهر استناده إليه يف اإلشارة إىل مقصد التعليم من خطبة عرفة         "وعلّمهم أمر احلج  :"عنهما

وهلذا املقصد أثر يف بعض األحكام اجلزئية؛ فال يترتب على احلاج الذي مل يقم اخلطبـة أو مل                  
سد حجه، كما جيوز أن تقام صالة الظهر بدوا خالفا لصالة اجلمعـة أو      حيضرها أي شيء يف   

  . صالة العيدين؛ فخطبة عرفة ال تتعلق بالصالة وإمنا يقصد ا تعليم احلجاج مناسكهم
ويف مسألة أخرى استند الباجي إىل هذا املقصد نفسه يف ترجيح قول ابن حبيب، بأنه               

 أا جتزئه، ألن دخول الوقت شرط للصالة، بينما خطبة          من أتى خبطبة عرفة قبل الزوال بيسري      
عرفة ليست للصالة، وإمنا املقصد منها تعليم احلاج، مدعما ذلك مبا قالـه اإلمـام مالـك يف                  

 حيث قال 2هذا ما يتبين من شرح الباجي للحديث املرفوع الذي رواه سامل بن عبد اهللا      . املسألة
  : يف شرحه

يبـدأ  :  وقد قال ابن حبيـب     .ذلك اليوم ليتعجل الوقوف   فالسنة تعجيل الصالة يف     «
.  وقد زالت الشمس   ، قدر ما يفرغ من اخلطبة     ،باخلطبة إذا زالت الشمس أو قبل الزوال بيسري       

                                                
  .4/109الباجي، املنتقى،  1
ه أَنه قَالَ كَتب عبد الْملك بن مروانَ إِلَى الْحجاجِ بنِ يوسف أَنْ لَا تخالف عبد اللَّه           عن سالمِ بنِ عبد اللَّ    "  :احلديث هو  2

                   الش الَتز نيح رمع نب اللَّه دبع اَءهفَةَ جرع موا كَانَ يقَالَ فَلَم جرِ الْحأَم نٍء ميي شف رمع نب      دنع بِه احفَص هعا مأَنو سم
                      رِيـدت تإِنْ كُن احونِ فَقَالَ الرمحالر دبا عا أَبي ا لَكةٌ فَقَالَ مفَرصعفَةٌ ملْحم هلَيعو اججالْح هلَيع جرذَا فَخه نأَي هقادرس

الَ نعم قَالَ فَأَنظرنِي حتى أُفيض علَي ماًء ثُم أَخرج فَنزلَ عبد اللَّه حتى خرج الْحجـاج فَـسار      السنةَ فَقَالَ أَهذه الساعةَ قَ    
 الصلَاةَ قَالَ فَجعلَ الْحجاج ينظُر إِلَـى   بينِي وبين أَبِي فَقُلْت لَه إِنْ كُنت ترِيد أَنْ تصيب السنةَ الْيوم فَاقْصر الْخطْبة وعجلْ              

               مالس قدقَالَ ص اللَّه دبع كأَى ذَلا رفَلَم هنم كذَل عمسا يمكَي رمنِ عب اللَّه دبرواه مالك يف املوطأ يف كتاب احلـج،   ". ع
  . يف املنتقى890فة، احلديث باب الصالة يف البيت وقصر الصالة وتعجيل اخلطبة بعر
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إذا خطب قبل   :  وقد قال أشهب يف كتابه     ،ويف قول ابن حبيب هذا نظر     : قال الشيخ أبو حممد   
وهـذا  .  فتجزئه ، صلى الظهر يريد بعد الزوال      إال أن يكون قد    ،اخلطبة  وليعد ،مل جيزه ،الزوال

 إال  : وقوله . ألنه قد عاد فيه إىل ما أنكره على ابن حبيب          ؛التأويل من الشيخ أيب حممد فيه نظر      
 ، أنه ال يعيد اخلطبة بعد الصالة ألنه قد فات وقتها          ، إمنا يريد أشهب   ،أن يكون قد صلى الظهر    

.  فال معىن الشتراط ذلـك فيهـا       ، قبل الزوال  ترجى وأما الصالة فقد علم أا ال        .وهي نافلة 
والذي يتحقق من اخلالف بني ابن حبيب وأشهب أن ابن حبيب يرى أن يؤتى باخلطبة قبـل                 

 والصالة  ، ويرى إعادا ملن فعل ذلك إال أن يفوت بفعل الصالة          ،الزوال وأشهب مينع من ذلك    
 وإمنا هـي    ،ن اخلطبة ليست للصالة    وإمنا جاز ذلك أل    ،ال تكون إال بعد الزوال على كل حال       

 فلم يكـن مـن   ، ومل يتقدم األذان عليها    ، ولذلك مل يغري حكم الصالة يف اجلهر       ،تعليم للحاج 
 واهللا ، وإمنا من حكمها ذلك ملا شرع من اتصاهلا بالصالة       ،شرطها أن يكون وقتها وقت الصالة     

 ،ع أصحابنا املغاربة واملدنيون    وكذلك يقول مجي   ،خيطب اإلمام يوم عرفة   : وقال الشافعي ...أعلم
 وإمنـا   ، إال أم ال جيعلون للخطبة حكم اخلطبة للصالة فيما نـذكره           ،خيطب اإلمام : يقولون

 ألا  ؛خيطب بعرفة قبل الزوال   :  يبعد أن يكون ابن حبيب إمنا قال       جيعلون هلا حكم التعليم وال    
 كل صـالة    :قد قال مالك  و.  ولو كانت للصالة لوجب أن يشتركا يف الوقت        ،ليست للصالة 

إمنا :  فقال، وال جيهر هلا بالقراءة    ،فعرفة خيطب فيها  :  فقيل له  ، فإنه جيهر فيها بالقراءة    ،خيطب هلا 
 ولو كانت اخلطبة    ، ومما يبني أا ليست للصالة أن املؤذن ال يؤذن إال بعد اخلطبة            ،تلك للتعليم 
  .1».ب أن يؤذن يف أول اخلطبة كاجلمعةللصالة لوج
حظ أن الباجي كما أقر تعليل جواز إقامة اخلطبة قبل الزوال مبقصد التعليم، أقـر               فنال

أيضا حكم عدم اجلهر بالصالة ظهر عرفة رغم ارتباطها خبطبة عرفة مبقصد التعليم من خطبـة                
كما يظهر من شرحه استناده إىل قول اإلمـام         . عرفة، خبالف غريها كخطبة اجلمعة والعيدين     

   . املغاربة واملدنيني يف ما ذهب إليه من اجتهاد مقاصديمالك وقول أصحابه

                                                
  .70، 69، 4/68الباجي، املنتقى،  1
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  األول البابخامتة 

 يضم أهم النتائج املستخلصة من اعتبار البـاجي للمقاصـد يف            تتضمن اخلامتة جدوال  
شرحه املنتقى يف جمال العبادات، نبين فيه املقصد املعترب، وفيم استعمله الباجي، وإىل أي شـيء           

باره، كما نسجل فيه بعض املالحظات اليت تربز تصريح الباجي للمقـصد أو             استند إليه يف اعت   
إشارته إليه، وبعض إشاراته إىل املقاصد التبعية نسبة إىل ما تناولناه من مقصد، وغريهـا مـن                 

  .الدراسة والتحليلالكشف وها با األربعة اليت تناولنالفصولويشمل اجلدول كل . املالحظات
  كتاب الصالة : أوال

  مالحظات  املستند  استعماله  ملقصد املعتربا

مقصد اجتماع 
املسلمني يف التنبيه 
  لصالة اجلماعة

صلى اهللا عليه  يف تعليل عدول النيب -
 عن اختاذ خشبتني يضرب ما وسلم

  إىل اختاذ األذان
 يف ثبوت االجتهاد املقاصدي للنيب -

   عليه وسلمصلى اهللا

   أصل السنة-

: "  أشار إىل املقصد بالقول-
صلى اهللا عليه وإمنا أراد بذلك 

، اجتماع الناس للصالة وسلم
لفضيلة اجلماعة وإقامة الصالة 

مقصد اجتماع   "يف املساجد
املسلمني 

وتوحدهم يف 
مقصد حفظ   صالة اجلماعة

وحدة املسلمني يف 
  صالة اجلماعة

 يف تعليل منع إقامة أكثر من صالة -
   النظر-  .مجاعة اإلمام الراتب يف املسجد

: "  أشار إىل املقصد بالقول-
ولو جاز اجلمع يف مسجد 
مرتني لكان ذلك داعية إىل 

  "االفتراق واالختالف 
 أشار بالتبع إىل مقصد -

االنضباط واحلفاظ على أوقات 
  الصالة

مقصد الرفق يف 
 منع التنفل بعد
  أذان املغرب

 يف تعليل أفضلية االمتناع من التنفل -
   النظر-  عقب أذان املغرب، والتعجيل بالصالة

: " أشار إىل املقصد بالتصريح
وملا يف تعجيلها من الرفق بالناس 

"  

مقصد التخفيف 
ورفع املشقة يف 
  الصالة عند الشدة

 يف تعليل إذن ابن عمر بالصالة يف -
  .الرحال ولو أفذاذا

يف تأويل قياس ابن عمر الريح باملطر  -
  يف الترخيص

   النظر-
 صرح مبقصد التخفيف -

  :بالقول
فأراد التخفيف عنهم باألذان " 

  "بالصالة يف الرحال

مقاصد الرفق 
والتخفيف 

والتيسري ورفع 
املشقة واحلرج 
  يف أحكام الصالة

  

مقصد التخفيف 
   النظر-  . يف تعليله لعدم لزوم األذان للمسافر-  يف األذان للمسافر

ألن : " أشار إىل املقصد بالقول
   "السفر موضع ختفيف

 أشار بالتبع إىل مقصد إظهار -
شعار اإلسالم يف تشريع أذان 

  الصبح للمسافر
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  مالحظات  املستند  استعماله  ملقصد املعتربا

مقصد التيسري يف 
صفة رفع اليدين 

  يف الصالة
 يف ترجيح كيفية رفع اليدين يف -

   النظر-  .الصالة؛ بأن تكونا قائمتني

: "  أشار إىل املقصد بالقول-
وألنه أبعد يف التكلف وأيسر يف 

  "الرفع 
يوخه العراقيني  وافق ش-

  وخالف سحنون
   استأنس بالسنة-

مقصد ختفيف 
القراءة يف صالة 

  العشاء
صلى اهللا عليه  يف تعليل قراءة النيب -

   النظر-   بقصار السوروسلم

ألنه : " صرح باملقصد يف قوله
  "قصد التخفيف 

 ذكره هلذا املقصد على وجه -
االحتمال دليل على اجتهاده 

  املقاصدي
املشقة مقصد رفع 

يف قراءة املسافر يف 
  الصالة

 يف تقرير أفضلية التخفيف يف قراءة -
   النظر-  املسافر يف الصالة

ملا فيه من : " أشار بالقول
املشقة واحلاجة إىل استصحاب 

  "الرفقة
مقصد التخفيف 

من ختصيص 
  رمضان بالقيام

 يف تعليل احلض على قيام رمضان -
  دون سائر أوقات العام

صلى اهللا  قدرة قيام النيب  يف متييز-
  . عن قدرة غريه عليهعليه وسلم

 إىل احلديث -
يف استنباط 

  مقصد التخفيف

ملا : "  أشار إىل املقصد بالقول-
علم من ضعفنا عن إقامة ذلك 

  "يف مجيع العام 

مقصد رفع املشقة 
يف ختفيف صالة 

  اجلماعة

 يف تعليل وجوب ختفيف اإلمام يف -
  .صالة اجلماعة

اطا لتعين التخفيف أو التطويل يف  من-
  الصالة

 استنبطه من -
احلديث، أي 

استند إىل أصل 
  السنة

: "  أشار إىل املقصد بالقول-
صالة يتجوز فيها حبيث ال يشق 

  "على أحدهم 

مقصد رفع املشقة 
يف اجلمع بني 
  الصالتني

صلى اهللا عليه  يف تعليل مجع النيب -
   بني الصالتنيوسلم

 حلكم اجلواز يف غري السفر  يف تقريره-
  أيضا

 يف االستدالل على مسألة التقدمي -
والتأخري يف اجلمع بني الظهر والعصر 

  يف السفر
 مناطا جامعا يف  قياس األوىل يف -

تقريره ألولوية جواز اجلمع بني 
الصالتني للحاضر املريض واخلائف عن 

  املسافر
 يف تقريره حلكم جواز اجلمع بني -

   الطني والظلمةالصالتني يف
 ويف تعليله حلكم اجلواز يف املطر -

  املضر

   النظر-
   قياس األوىل-

 استند إىل االجتهاد املقاصدي -
فيما ال نص فيه؛ إذ مل يرد نص 
خاص باجلمع يف اخلوف، بل مل 

  يرد فيه قول لإلمام مالك
  : صرح بالقول-

فإذا جاز للمسافر اجلمع " 
 بينهما ملشقة السفر، فبأن جيوز

  "ذلك ملشقة املرض أوىل 
-  

مقصد رفع املشقة 
يف مسافة قصر 

  الصالة

 يف تعليل عدم جواز التقصري فيما -
يقل عن مسافة القصر فيفهم منه أنه 
غالبا ما تلحق املشقة مبن يقطع مسافة 
القصر، ولذلك يتعني له التقصري يف 

  الصالة

   النظر-
أن : " أشار إىل املقصد بالقول-

 تلحق املشقة هذه مسافة ال
  "غالبا بقطعها
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  مالحظات  املستند  استعماله  ملقصد املعتربا

مقصد رفع احلرج من إباحة الصالة يف 
  ثوب واحد

  

صلى اهللا عليه  يف تأويل قول النيب -
  ".أَو لكُلِّكُم ثَوبان : " وسلم

 يف االستدالل على حكم جواز -
الصالة يف ثوب واحد وإن كان 

  .للمصلي ثوبان

 استند إىل -
حديث النيب 
صلى اهللا عليه 

 يف استنتاج وسلم
مقصد رفع 

احلرج بتأويل 
  اللفظ

: "  صرح باملقصد يف قوله-
اإلشارة إىل نفي احلرج الالحق 

  "يف املنع من ذلك 
 نبه إىل حكم عدم جواز -

الصالة عريانا مع وجود الثوب 
الواحد، ومل جيري مقصد رفع 
احلرج يف هذه احلالة، ويف ذلك 

إشارة إىل عدم إفراطه يف 
اصد وتقيده استعمال املق

وانضباطه بالضوابط الشرعية 
واألحكام الثابتة فيما ذهب إليه 
  من اجتهاده مقاصدي يف املسألة

مقصد الوقار 
والسكينة يف جتنب 
  اجلري إىل الصالة

 يف تعليل عدم جواز اجلري إىل -
  الصالة

 يف تقرير حكم جواز اإلسراع إىل -
ة إن خيف فواا ومل خيل مبقصد الصال

  الوقار والسكينة
 مناطا حلكم منع أو جواز اإلسراع -

  .إىل الصالة عند اإلقامة
 يف ضبط اجلواز يف صفة السعي إىل -

  الصالة

 حديث النيب -
صلى اهللا عليه 

  وسلم
   مل يقف عند حرفية اللفظ-

ملقصد الوقار يف 
ستر الكتفني يف 

  الصالة

ة ستر املنكبني  يف تعليل أفضلي-
  بالثوب يف الصالة

 يف تعليل استحباب لبس املصلي ثيابه -
  يف الصالة على أفضل هيئة

   النظر-
 مشروعية -

  الوقار يف الصالة

: "  اشار إىل املقصد بالقول-
ومن جهة املعىن أن يف ذلك 

خروجا عن الوقار املشروع يف 
  "الصالة 

 عضد احلكم حبديث أيب -
مام مالك مل هريرة، رغم أن اإل

يروه يف املوطأ، مما يدل على 
اجتهاده يف استنباط األحكام 
  .من السنة دون تقيد باملوطأ

مقصد إمتام الصالة 
يف الفتح على 

  اإلمام

 يف ترجيحه لقول اإلمام مالك -
باالستدالل على جواز الفتح على 
اإلمام يف صالة الفريضة إن كان 
 يف املصليان يف صالة واحدة، أو املرتج
  صالة والفاتح يف غري صالة

 يف تقرير حكم منع الفتح للمصليني -
أحدمها على اآلخر إن كانا يف صالتني 

  خمتلفتني
 يف تقرير حكم جواز النظر إىل -

املصحف للمصلي املرتج يف سورة 
  .الفاحتة

   النظر-

: "  أشار إىل املقصد بالقول-
الفتح على اإلمام معونة على 

  "إمتام صالته 
صص سورة الفتحة ملا  خ-

عممه اإلمام مالك من عدم 
 جتويزه للنظر إىل كل آي

  .املصحف

مقصد اخلشوع 
واإلتقان يف 
  أحكام الصالة

مقصد اخلشوع 
  يف مناداة املصلي

 يف تعليل حكم جواز مناداة املصلي -
  باألمر اليسري

 يف تعليل حكم جواز التجوز يف -
  الصالة لإلقبال على من يكلّمه

 قول ابن -
  حبيب

 النظر يف -
  املقصد التبعي

: "  أشار إىل املقصد بالقول-
مما ال يشغله عن صالته، وميكنه 
أن يعيه مع االشتغال بصالته 

  "واإلقبال عليها 
 أشار إىل مقصد تبعي وهو -

  دوام األخوة بني املسلمني
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  مالحظات  املستند  استعماله  ملقصد املعتربا
مقصد اخلشوع 
يف القراءة خلف 

  اإلمام

 يف ترجيح قول مالك باالستدالل -
على حكم استحباب سكوت املأموم 

اإلمام بالقراءة، واستحباب عند جهر 
  قراءته عند إسرار اإلمام ا

   النظر-
: "  اشار إىل املقصد بالقول-

: " وبالقول". لإلنصات إليه 
تفرغ للوسواس، وحديث 
  "النفس وما يشغله عن الصالة

مقصد اخلشوع 
يف النظر إىل اللباس 
  املعلَّم يف الصالة

 يف تقريره حلكم كراهية النظر يف -
والقصد إىل : " صرح بالقول   النظر-   إىل غريها عموماالصالة

  "التفرغ هلا 
مقصد احلفاظ على 
الصالة يف النوم 
  قبل العشاء

   يف تعليل كراهية النوم قبل العشاء-
 يف  تعليل كراهية احلديث بعد -

  العشاء
   النظر-

ملا : "  اشار إىل املقصد بالقول-
فيه من التغرير بصالة العشاء 

  "ضها للفوات وتعري

مقصد اخلشوع 
يف املرور بني يدي 

  املصلي

   يف تعليل منع املرور بني يدي املصلي-
 يف تعليل كراهية التكلم من عن ميينه -

  ويساره
 يف استنباط حكم منع مناولة الشيء -

  .بني يدي املصلي

   النظر-
ألن : " أشار إىل املقصد بالقول

ذلك مما يشغل املصلي ويقطع 
بال على صالته، وإمنا عليه اإلق

  "مينع املرور بني يديه ذا املعىن 

مقصد اخلشوع 
يف مسح التراب 
  أثناء الصالة

 يف تعليل منع مسح األرض ملوضع -
السجود يف الصالة، أو االنشغال مبسح 

  اجلبهة من التراب

   النظر-
 االستئناس -

بالسنة ولو خارج 
  املوطأ

: "  أشار إىل املقصد بالقول-
  "غال عن الصالة االشت

 أشار بالتبع إىل مقصد -
  التواضع هللا، ومقصد رفع األذى

   استدل حبديث مل يروه مالك-
مقصد اخلشوع 
يف القبض يف 

  الصالة
 يف تعليل استحسان وضع اليد اليمىن -

  على اليسرى يف الصالة

   النظر-
 االستئناس -

بالسنة من غري 
  رواية مالك

 مل يعتمد على حديث ابن -
 املخارق يف املوطأ لضعفه، أيب

واستند إىل غريه مما صح  

مقصد اخلشوع 
يف تقدمي الغائط 
  على الصالة

صلى اهللا عليه  يف تأويل قول النيب -
  وسلم

   يف تعليل قول مالك يف املسألة-
 مناطا يف قطع الصالة أو التمادي -

  فيها ملن احتاج إىل الغائط

 النظر يف -
الوصف املناسب 

  لحكمواملالئم ل

: " أشار إىل املقصد بالقول
ليتفرغ هلا وخيلو سره لإلقبال 

  "عليها 
  "ملعىن التفرغ هلا : " وبالقول

مقصد حفظ املال يف محل كيس املال 
  يف الصالة

 يف تعليل حكم جواز تأبط كيس -
كبري أو ثقيل أثناء الصالة ملن خاف 

  على ماله من وضعه يف األرض
كبري  مناطا حلكم جواز محل كيس -

  يف الصالة

 النظر إىل -
الوصف املناسب 

  للعلّة

: "  صرح باملقصد بالقول-
ومعىن ذلك أن ضرورة حفظ 

  "املال جوزت له 
 استعمل وألول مرة بشكل -

صريح مقصد حفظ املال 
  كمقصد ضروري

مقصد النظافة واجلمال يف االستعداد 
  لصالة اجلمعة

  

 يف بيان احلكمة من استحباب ما -
أعمال لالستعداد لصالة ذكره من 

  اجلمعة
صلى اهللا عليه  يف تأويل قول النيب -

  . بتخصيص ثوب للجمعةوسلم

 العلّة املناسبة -
  واملالئمة للحكم

 استند إىل -
احلديث يف 
  استنباط املقصد

: " أشار إىل املقصد بالقول
وهذه كلها من باب التجمل 

  "والتنظف 
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  مالحظات  املستند  استعماله  ملقصد املعتربا

مقصد التذكر 
واالتعاظ والتعلم 
  يف خطبة اجلمعة

 يف تعليل منع التكلم أثناء اخلطبة ولو -
  .مبا فيه عبادة إن كان كثريا

 يف تعليل جواز الكالم الذي فيه -
  .عبادة إن كان يسريا خفيفا

 يف ترجيح قول اإلمام مالك -
باالستدالل على عدم وجوب 

روع اإلنصات وإباحة التكلم قبل ش
  .اإلمام يف اخلطبة

 يف تقرير حكم إباحة التكلّم بني -
  .اخلطبتني أيضا

 يف قياس جلوس اإلمام ما بني -
اخلطبتني، جبلوسه على املنرب قبل 

الشروع يف اخلطبة، بعلّة جامعة هي 
غياب الداعي لإلصغاء وهو حديث 

  .اخلطيب
 يف تصويب مذهب مالك مبنع حىت -

  .اإلشارة إىل املتحدث

  نظر ال-

ألن :" صرح باملقصد بالقول-
اخلطبة مشروعة ملعىن التذكري 
والوعظ، وأمر اإلمام ويه 

  "وتعليمه
: "  أشار إىل املقصد بالقول-

والدليل على ذلك أن 
اإلنصات، إمنا هو لإلصغاء إىل 

  "اخلطبة 

مقصد إمتام العظة 
يف استقبال 

اخلطيب للناس يف 
  اجلمعة

من استقبال  يف إشارته إىل احلكمة -
   النظر-  اإلمام للناس يف خطبة اجلمعة

: أشار إىل املقصد بالقول
ليكون ذلك أبلغ يف وعظهم "

  "وأمت يف إحضارهم أفهامهم

مقصد التعلم يف 
  قراءة سورة اجلمعة

 يف االستدالل على رجحان قول -
اإلمام مالك باستحباب قراءا سورة 

  اجلمعة يف صالة اجلمعة

 مناسبة -
ة هذه ومالءم

  العلة للحكم

ومن : " أشار إىل املقصد بالقول
جهة املعىن أن هذه السورة 
  "ختتص بتضمن أحكام اجلمعة 

مقصد التعلم يف 
صالة النيب 
  مبستضيفيه

صلى اهللا عليه  يف تأويل فعل النيب -
  .وسلم

 يف تربير اعتقاد اإلمام مالك بأا -
  ليست صالة الضحى

   النظر-

أو : " لقولأشار إىل املقصد با
  "يريد أن يعلمهم 

أن : "  صرح باملقصد يف قوله-
املقصود منها التعليم دون 

  "الوقت 

مقصد التذكر 
واالتعاظ والتعلم 

  م الصالةيف أحكا

مقصد التعلم يف 
أسلوب سؤال 

  أصحابه) ص(النيب

صلى اهللا عليه  يف تأويل أسلوب النيب -
 يف بيانه قبح اإلخالل بالصالة وسلم

  ألصحابه
   النظر-

إمنا : "  صرح باملقصد قائال-
  " يعلمهم قصد أن

 هذا األسلوب يف تبسيط -
التعليم وتيسريه، والتدرج من 
املعلوم املسلّم عليه إىل اهول، 
هو أسلوب ناجع معتمد اليوم 

  .يف طرائق التعليم
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  مالحظات  املستند  استعماله  ملقصد املعتربا

   يف تعليل أفضلية التنفل يف البيوت-  مقصد اإلخالص يف االستتار بالتنفل
 النظر يف تنقيح -

املناط حلصر 
الوصف املناسب 

  ة يف احلكمللعل

: "  أشار إىل املقصد بالقول-
ألن إخفاءها واالستتار ا 

  "أفضل 
 عضد تقريره للحكم حبديث -

زيد بن ثابت املرفوع إىل النيب 
، رغم عدم صلى اهللا عليه وسلم

رواية مالك له بالرفع وهذا دليل 
على تورع الباجي ودقته يف 
  استنباط األحكام الشرعية

مقصد حفظ 
العرض يف إمامة 

  ولد الزنا

 يف ترجيح قول اإلمام مالك بكراهية -
  إمامة ولد الزنا

 يف تعميمه حلكم الكراهة إىل كل -
  من به نقائص مرذولة

 الوصف -
املناسب واملالئم 
  للحكم يف تعليله

: "  أشار إىل املقصد بالقول-
لسنة كره له أن يعرض نفسه أل

الناس، ويستشرف الطعن 
  "والسب 

مقاصد حفظ 
لنفس العرض وا

والدين يف أحكام 
  الصالة
  

مقصدا حفظ 
النفس والدين يف 

  صالة اخلوف

 يف ذكر الفائدة من صفة صالة -
اخلوف بالكيفية اليت قال ا اإلمام 

  مالك ومن وافقه
   يف تعليل تشريع صالة اخلوف-

 يف ترجيح الصفة اليت قال ا مالك -
  .عند تساوي اخلربين املختلفني

  

   النظر-
ستفاد  ا-

باالستناد إىل 
ظاهر داللة اللفظ 

القرآين، وإىل 
النظر يف سند 

  .الروايات

: "  اشار إىل املقصد بالقول-
ألن صالة اخلوف إمنا شرعت 
حلفظ املسلمني وحلمايتهم من 

وإمنا : " وبالقول". عدوهم 
دخلها التغيري لفائدة التحرز 

  "واحلفظ من املشركني 
  ميكن توجيه املقصد إىل حفظ-

  األمة
 عضد صفة صالة اخلوف -

اليت قال ا اإلمام مالك، 
 حثمةأيب بن حبديث سهل 

املسند املتصل املرفوع، ومل 
يكتف باملرسل من حديث يزيد 
بن رومان، أو باملوقوف على 

، الذين حثمةسهل بن أيب 
روامها اإلمام مالك يف املوطأ، 

مث عاجل مشكلة تساوي السندين 
وابن من حديثي ابن مسعود 

، بترجيح هذا األخري حثمةأيب 
  ترجيحا مقاصديا

  كتاب الزكاة : ثانيا
 مالحظات املستند استعماله املقصد املعترب

مقصد حفظ 
 يف املال وتنميته

  أحكام الزكاة

 تنمية املالمقصد 
 يف حوالن احلول

 وجوب حوالن احلول على  يف تعليل-
  ما يقبض من مال فيه الزكاة

ملكاسب فيما قرره من  يف متييزه بني ا-
  حكم وجوب حوالن احلول أو عدمه

 يف ترجيح رأي مذهبه على وجوب -
 .تأدية زكاة املعدن يوم إخراجه

   النظر-
 استفاد من -

أقوال اإلمام 
 .مالك يف املسألة

 

: " صرح مبقصد التنمية بالقول
 الشرع قدرها قد املدة هذه ألن

 أمكن ورمبا النماء، لتكامل
  "العام عضب يف تنميتها
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 مالحظات املستند استعماله املقصد املعترب

تنمية املال مقصد 
من االجتار يف 
 أموال اليتامى

 عمر بن اخلطاب يف توجيه قول -
  رضي اهللا باالجتار يف أموال اليتامى

 يف ترجيح رأي مذهبه القائل -
 بوجوب الزكاة يف أموال اليتامى

 استفادته من -
عمر بن قول 

رضي  اخلطاب
  اهللا عنه

  النظر-

 إذن " :أشار إىل املقصد بالقول
  " وتنميتها إدارا يف منه

 حكم يف وهذا: " وبالقول
  "مجيعه إتالف

تنمية املال مقصد 
وحفظه يف زكاة 

 العروض

عبد العزيز بن  يف تأويله لقول عمر -
  بإدارة التجارات يف العروض وغريها

 مناطا جامعا يف قياسه العروض -
بالعني يف استنباط حكم وجوب الزكاة 

 فيها

   النظر-
 االستئناس -

بأدلة من الكتاب 
 والسنة

 املقاصدي االجتهاد إىل التجأ
 أدلة من بأوجه االستئناس بعد

 والسنة الكتاب

اختاذ سيوف من  يف ملقصد حفظ الدين
 فضة

 يف تعليل إباحة اختاذ الرجال لسيوف -
 من فضة

 عبر عنه بإعزاز الدين  النظر-

مقصد املنفعة يف ما 
يؤخذ من الغنم يف 

 كاةالز

 يف تعليل منع إخراج التيس واهلرمة -
 واملعيبة من الغنم يف الزكاة

  النظر-
 وإمنا: " أشار إىل املقصد بالقول

 منفعة فيه ما الزكاة يف يؤخذ
  "للنسل

مقصد املنفعة يف 
مجع أجناس املاشية 

 يف الزكاة

 يف تعليله جلمع الضأن مع املاعز، -
 واإلبل العراب مع البخت، والبقر مع
 اجلواميس يف إخراج الزكاة فيها

   النظر-
 استفاد من -

 قول اإلمام مالك
 

مقصد املنفعة يف 
 خرص الثمار

 يف استدالله على حكم جواز -
  .اخلرص يف مثار النخيل واألعناب

 وما رطبا، يؤكل ما بني  يف متييز-
 إىل الرطب تاجحي إذ يابسا، يؤكل

 يف جيوز ال بينما للزكاة، اخلرص
  حصاده بعد زكاته تتعني بل ،اليابس

 يف تعليل عدم جواز اخلرص يف -
  الزيتون

 قول اإلمام -
مالك املشري إىل 
علّة التوسعة 

ورفع الضيق على 
  الناس

  النظر-

: "  عبر عن املقصد بالقول-
 االنتفاع إىل هم فيصلون
 ويصل عادم، على بأمواهلم

 من حقهم إىل املساكني
  ".الزكاة

 هو إمنا اخلرص  ألن: "وبالقول
   "رطبا ا أهلها انتفاع حلاجة

 أشار إىل مقصد دفع الضرر -
ومقصد حتقق العدل كمقاصد 

 تبعية

 

املنفعة املشتركة 
املقصودة يف زكاة 

 احلبوب

 يف تعليل اعتبار احلنطة والعلس -
والشعري والسلت جنسا واحدا يف 

  الزكاة
   يف ترجيح رأي مذهبه يف املسألة-
 قياسه زكاة احلبوب  مناط جامع يف-

  بزكاة الدراهم والدنانري
 جبمع مالكاإلمام   قول يف تعليل-

  األمحر مع األسود الزبيب
 معيارا يف اعتبار اجلنس الواحد فيما -

 جتب فيه الزكاة من أنواع متشاة

   رأي أصحابه-
 حتقيق املناط -

يف قياس احلبوب 
بالدراهم 
  والدنانري

 

 فعتهمن ألن:  "  صرح بالقول-
 ،سواء مقصوده ومعظم واحدة
 بعضه يف يكون أن جاز وإن

 يف ليست وأغراض مقاصد
 املقاصد معظم أن إال سائره

  "متفق
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 مالحظات املستند استعماله املقصد املعترب

مقصد حتقق 
االنتفاع يف وقت 
 إخراج زكاة الفطر

 إخراج استحباب  يف تعليل حكم-
 قبل الفجر طلوع بعد الفطر زكاة

 املصلى إىل الغدو
  النظر-

 : "لقول عبر عن املقصد با-
 ذلك يف املساكني إىل دفعها
 ا انتفاعهم إىل سبب الوقت

   "اليوم ذلك
 عضد قول مالك حبديث مل -

 .يروه مالك

مقصد العدل يف 
خلطة املاشية يف 

 الزكاة

 يف تعليل حكم لزوم مقدار الزكاة -
يف اخللطة سواء بالتخفيف أو التثقيل 

 ميعدون تفريق أو جت

   النظر-
 استفاد من -

عمر بن تعليل 
 ، ومالكاخلطاب

: "  أشار إىل املقصد بالقول-
 أرباب بني العدل وجه على

 يف مقصد العدل  "الزكاة ومستحق املاشية
مقصد العدل فيما  زكاة املاشية

يؤخذ من املاشية 
 يف الزكاة

 يف تعليل أخذ األوسط حاال من -
 املاشية للزكاة

   النظر-
 استفاد من -

 قول عمر

 : "قصد بالقولأشار إىل امل
 يؤخذ بأن الفريقني بني فعدل

  "املاشية وسط من

مقصد الرفق يف 
زكاة ما يسقى 

 بالنضح

 يف تعليل تقدير زكاة ما ينضح -
 بنصف العشر

  النظر-

 : " اشار إىل املقصد بالقول-
 لكثرة العشر نصف هذا ففي
 لشدة أن يف أصل وهذا مؤنته،
   "الزكاة يف تأثريا وخفتها النفقة

 أشار بالتبع إىل مقصد حتقيق -
 العدل

 يف مقصد الرفق
زكاة احلبوب 

 والثمار
مقصد الرفق يف 

زكاة ما خيرص من 
 الثمار

 يف تعليل التخفيف على أرباب -
  .األموال يف زكاة ما خيرصون

 

 ابن قول -
 القائل احلبيب

 بالتخفيف

:  عرب عنه باملعىن يف قوله-
   "املعىن هلذا عنه فيخفف"

 استدالله يف ساستأن -
بأصل السنة وإن مل  املقاصدي

  .ترو من طريق اإلمام مالك
 .خالف املشهور من مذهبه

مقصد االقتيات 
 الثماريف زكاة 

مقصد االقتيات 
 يف زكاة التني

 يف تربيره لرأي مالك يف عدم تعلق -
  الزكاة بالتني

 يف تعليل تعلق الزكاة بالتني يف بالد -
  األندلس

 جامعا يف قياسه التني  استعمله مناطا-
  .بالتمر والزبيب

 يف ترجيح مذهبه بعدم الزكاة يف -
  الفستق واجلوز والرمان

 يف ترجيح مذهبه بعدم تعلق الزكاة -
  باخلضروات

 مناطا جامعا يف قياسه اخلضر -
 باحلشيش والقضب

   النظر-
 إىل ربط -

املسألة بثبوت 
قياس األرز 

والذرة بالقمح 
والشعري يف تعلق 

كاة ا، وما الز
ذلك إال لعلّة 

 .االقتيات

: "  أشار إىل املقصد بالقول-
 فيما شرعت إمنا الزكاة ألن

  " باملدينة يقتات كان
 خالف رأي اإلمام مالك يف -

  زكاة التني
 استفاد من عدم ورود السنة -

بثبوت زكاة اخلضر مع وجود 
 املقتضي
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 مالحظات املستند استعماله املقصد املعترب

مقصد االقتيات 
 يف مثار زكاة الفطر

 احلمصواز الزكاة يف  يف تعليل ج-
  واجللبان والعدس

 يف إجزاء التني يف زكاة الفطر خالفا -
 ملالك

 قول اإلمام -
 مالك

 خالف مالك يف إجزاء التني -
يف زكاة الفطر لثبوت علة 

االقتيات عند الباجي وعدمها 
 عند مالك

اختصاص زكاة الفطر مقصد التطهري يف 
 باملسلمني

حكم   يف االستدالل على اختصاص -
زكاة الفطر باملسلمني دون غريهم، 

  خصوصا فيمن جتب عنهم
 يف التمييز بني زكاة العبيد اليت جتري -

جمرى العروض واحليوانات واألموال 
وغري ذلك، وبني زكاة الفطر اليت 
 .التلزم إال على املسلمني وعنهم

  النص القرآين-
 والزكاة: "  أشار إليه بالقول-

  "للمسلمني تطهري هي إمنا

  كتاب الصيام : ثالثا
  مالحظات  املستند  استعماله  املقصد املعترب

مقصد متلك النفس عن الشهوة يف 
  تقبيل الصائم

 يف تقريره حلكم املنع أو اجلواز يف -
  تقبيل الصائم لزوجته

 يف تعليله لترخيص التقبيل للشيخ -
  وكراهيته للشاب

إشارة عائشة -
  ارضي اهللا عنه

 إشارة عروة -
  لزبريبن اا

   الواقع-
   النظر-

  

مقصدا املنفعة والردع يف كفارة 
  اإلفطار

 يف إقراره ملن اعترب أفضلية اإلطعام أو -
  العتق

  . يف إقراره مل اعترب أفضلية الصوم-
  

 رأي املتأخرين -
  من أصحابه

 رأي الفقيه -
  . إبراهيمأيب

ن إ: "قولل أشار إىل املقصد با-
  "اإلطعام أعم نفعا 

"  املقصد بالقول  أشار إىل-
وأنه أردع له عن انتهاك حرمة 

  "الصوم 
مقصد رفع املشقة 
يف إفطار املريض 

  واملسافر
  

 يف االستدالل باألوىل على ترخيص -
اإلفطار يف املرض منه يف السفر، أي 
استعمله يف مفهوم املوافقة من نص 

  )فحوى اخلطاب(القرآن

دالل  إىل است-
اإلمام مالك عن 
طريق فحوى 
اخلطاب من 
  النص القرآين

:  أشار إىل املقصد بالقول-
ألنه إذا كان أصل علة الفطر "

  "يف السفر املشقة
مقصد رفع 

املشقة يف رخصة 
مقصد رفع املشقة   اإلفطار

يف اإلفطار عند 
  الشدة

 يف تعليل الترخيص يف إفطار الصائم -
  عند الشدة اليت ال تطاق

   النظر-
 االستفادة من -

ام ترخيص اإلم
مالك لصاحب 
احلفر الشديد 

  .باإلفطار

ويبيح " أشار إليه بالقول -
الفطر ما قدمنا ذكره من املشقة 

"  
 أشار بالتبع إىل مقصد حفظ -

النفس الذي عرب عنه حبفظ 
  الصحة

مقصد االحتياط للصوم يف كراهية 
  االستياك

 يف تعليل حكم كراهية استياك -
  الصائم بالرطب من السواك

حكم كراهية مضغ الصائم  يف تعليل -
الطعام للصيب وحلسه املداد وذوق 

  .القدر

: " أشار إىل املقصد بالقول   النظر-
  "ملوضع التغرير بالصوم 
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  مالحظات  املستند  استعماله  املقصد املعترب

مقصد جتنب املعتكف االنشغال عن 
  االعتكاف

 يف تعليل حكم استحباب قضاء -
  حاجة املعتكف يف بيت غريه

 يف سد ذريعة االنشغال عن -
  االعتكاف

   النظر-
ألن : " ر إىل املقصد بالقولأشا

يف رجوعه إىل داره، ودخوله 
إليه ذريعة إىل االشتغال ببعض 

  "ما يظهر إليه فيه ويراه منه 

  كتاب احلج : رابعا
  مالحظات  املستند  استعماله  املقصد املعترب

مقصد ترك الترفّه 
يف غسل رأس 

  احملرم

املسور بن خمرمة يف  يف تربير سؤال -
  احلديث

 يف تعليل حكم جواز غسل الرأس، -
  .وحكم منع االنغماس يف املاء

عمر بن  قول -
رضي  اخلطاب

  .اهللا عنه
   النظر-

أشار إىل املقصد مبنع إزالة 
  الشعث

مقصد ترك الترفّه 
فيما ينهى عنه من 

  لباس

 يف تعليل حكم منع لباس الثياب -
  وحلق الشعر وإزالة الشعث

 مناطا جلواز أو حرمة نوع اللباس -
  وكيفية لبسه

   النظر-
واحملرم : أشار إىل املقصد بالقول
  .ممنوع عن الترفه

منع من لبس اخلفني ملا : وبالقول
  فيهما من صيانة الرجل وترفهه

مقصد ترك الترفّه 
يف لبس احملرم 
  للثياب املعصفر

 يف ترجيح رأي مذهبه القائل -
  للمعصفربكراهية لبس احملرم 

 يف القياس املعصفر باللباس املصبوغ -
بالزعفران والورس الوارد يف حديث 

  ابن عمر

   النظر-
أن هذا صبغ : أشار إليه بالقول

له ردغ على اجلسد حيصل 
  االستمتاع منه بالزينة والرائحة

مقصد ترك الترفّه 
يف لبس احملرم 
  للمنطقة

 يف التمييز بني من لبس املنطقة للترفه -
   النظر-  .ني من لبسها حلاجة أو ضرورةوب

ألن : أشار إىل املقصد بالقول
املنطقة مما تستعمل وتشد على 

  اجلسد ليترفه بلبسها
مقصد ترك الترفّه 
يف حلق احملرم 
  موضع احلجامة

 يف تعليل حكم وجوب الفدية أو -
عدم وجوا للمحرم الذي حلق موضع 

  احملاجم
بن  قول حممد -

    املواز

مقصد ترك 
الترفّه يف أحكام 

  اإلحرام

 ترك الترفّه مقصد
يف نظر احملرم إىل 

  املرآة

 يف تعليل حكم كراهية نظر احملرم إىل -
  نفسه يف املرآة

 يف سد الذريعة إىل التزين وإزالة -
  .الشعث

 قول اإلمام -
  .مالك

 إلصالح :أشار إليه بالقول
الوجه وتزيينه وإزالة ما فيه من 

  شعث
صد رفع املشقة مق

يف جتنب احملرم 
دخول مكة آخر 

  النهار

 يف تعليل جتنب احملرم دخول مكة -
  آخر النهار واغتساله بعد دخوهلا

 - النظر -
االستفادة من 
  قول اإلمام مالك

ألن الدخول يف : عبر عنه بقوله
: آخر النهار فيه مشقة وقوله
  تلحق املشقة مبراعاته

مقصد رفع املشقة 
املتردد يف إحرام 

  على مكة

 يف تعليل جواز دخول مكة دون -
  إحرام ملن يتكرر دخوله إليها

 يف ترجيح قول اإلمام مالك بعدم -
جواز دخول مكة بغري إحرام ملن ندر 

  .دخوله إليها ولو مل يرد النسك

 - النظر -
االستفادة من 
  قول اإلمام مالك

ألن :  عبر عن املقصد بقوله-
  إلحراماملشقة تلحقهم بتكرر ا

مقصد رفع 
املشقة ودفع 

الضرر يف أحكام 
  احملرم

مقصد رفع املشقة 
يف حلق احملرم 

  املتأذي
 يف تعليل حكم جواز حلق احملرم -

  .رأسه مع الفدية إذا تأذّى وام الرأس

 إشارة حديث -
صلى اهللا النيب 

  عليه وسلم
 إشارة قول -

  اإلمام مالك
 إشارة النص -

  القرآين

 ي :عبر عنه بالقول عن النيب
اإلنسان عن أذى نفسه وحتمل 

  ملشقة اخلارجة عن العادةا



  453  لباجي يف جمال العباداتيقات الفقهية لالجتهاد املقاصدي عند االتطب: لالباب األو
  
 

 

  مالحظات  املستند  استعماله  املقصد املعترب

مقصد دفع الضرر 
يف قتل احملرم 
للحيوانات 
  العدوانية

 يف تعليل ما ذكر يف احلديث من -
جواز قتل احملرم ألصناف احليوانات 

  اخلمسة
 يف تعليل ما ذكر يف األثر من جواز -

  قتل احليات
 يف ترجيح رأي مذهبه القائل جبواز -

 أليب اقتل احملرم لألسد والنمر خالف
والقائل حبرمة احملرم قتل احليوان . حنيفة

املتوحش سواء يؤكل حلمه أو ال 
  .يؤكل

 يف قياسه لبقية احليوانات العدوانية، -
  على ماذكر يف احلديث من حيوانات

 رأي شيوخه -
  من مالكية العراق

 قول ابن -
  . النظر-القاسم 

  

  

مقصد النظافة يف 
   امليت احملرمتغسيل

 يف تعليل لزوم تغسيل امليت احملرم -
وتكفينه وتغطية رأسه، وسقوط ما 

كان عليه حمظورا باإلحرام، النقضاء 
  عمله مبوته

  

   النظر-

فشرع غسله :  عبر عنه بالقول-
  وحنوطه لتنظيفه وستره

 ميكننا تسجيل اعتبار الباجي -
أيضا ملقصد الستر وحفظ 

 ما العرض بالتبع نسبة إىل
  خصصناه من مقصد النظافة

  
مقصد النظافة 
  يف غسل احملرم

مقصد النظافة يف 
استحباب الغسل 
  يف أعمال احلج

 يف تعليل استحباب الغسل يف أعمال -
   النظر-  احلج

 حصر املقصد بالنظافة، يف -
حني أن ذلك مقصد تبعي يف 

الغسل، بينما املقصد األصلي هو 
  تعبدي معنوي

مقصد اإلعالن 
باحلج يف رفع 
  الصوت بالتلبية

   يف تعليل رفع الصوت بالتلبية-
 يف تعليل قول اإلمام مالك -

باستحباب رفع الصوت بالتلبية يف 
املسجد احلرام ومسجد اخليف دون 

  غريمها من املساجد

من سنتها :  صرح بالقول-   النظر-
مقصدا اإلعالن   اإلعالن به ليحصل املقصود منها

باحلج وإجابة 
الداعي له يف 

ة مقصد إجاب  تلبيةال
الداعي باحلج يف 
  موضع قطع التلبية

 يف تعليل قطع التلبية بعد زيغ -
واالستدالل . الشمس من يوم عرفة

  على صحة ما ذهب إليه مالك
 يف تعليل قطع التلبية عند الدخول -

  إىل احلرم يف العمرة

   النظر-
فأما احلاج، فليس : أشار بالقول

ذلك بنهاية مقصده وإمنا اية 
  مقصده عرفة

صد التغليظ حلرمة مكة يف حكم مق
  صيد محامها

 يف تعليل استثناء مكة يف تكفري احملرم -
الصائد حلمامها بشاة دون غريها من 

  أماكن احلل
 يف تعليل تعين قيمة احلمام يف تكفري -

  من اصطاده حمرما يف احلل
   يف ترجيح رأي مذهبه-

     النظر-

مقصدا التعبد 
والتضرع يف 
  أعمال احلج

لتعبد من مقصد ا
  الرمل يف الطواف

 يف تقرير ثبات واستدامة حكم -
استحباب الرمل يف األشواط الثالثة 
األوىل للمحرم الطائف بالبيت رغم 

زوال املشركني عنه، الذين شرع الرمل 
  ملراءام قوة وجلَد املسلمني

عمر بن  قول -
رضي  اخلطاب

  اهللا عنه

 :أشار إىل املقصد مبا قاله عمر
صلى اهللا ه رسول اهللا شيء صنع
  . فال حنب أن نتركهعليه وسلم

 واآلخر :وأيضا بقول الباجي
صلى أوىل أن يتبع من فعل النيب 

  .اهللا عليه وسلم
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  مالحظات  املستند  استعماله  املقصد املعترب
مقصد التضرع يف 
صفة رفع اليدين 
للدعاء على الصفا 

  واملروة

 يف ترجيحه ملشروعية أصل رفع -
  اليدين للدعاء على الصفا واملروة

 رفعهما، بأن ترفعا  يف تعليله لصفة-
  وبطوا إىل السماء

   النظر-
 خالف قول اإلمام مالك يف -

  املسألة
 وافق قول ابن حبيب يف أصل -

  .الرفع وخالفه يف صفته

مقصد التضرع يف 
  صفة الدعاء بعرفة

 يف تعليل الصفة اليت يستحب أن -
ا احتمله أشار إىل ظنية املقصد مب   النظر-  يكون عليها احلاج يف دعاء عرفة

  من تعليل

مقصد اتصال السعي بالطواف من 
  البدء بالصفا

 يف تعليل بدء الساعي بالصفا الوارد -
  يف احلديث

 بعض األحكام -
املتعلقة بالسعي؛ 
كلزوم اتصال 

السعي بالطواف، 
وعدم اخلروج 
من املسجد قبل 

أدائه إال 
لضرورة، وعدم 
اعتبار الشوط إن 
ابتدأه الساعي 

  باملروة

  

صد االحتياط للعبادة من تفريق مق
  الزوجني يف قضاء احلج

 يف االستدالل على لزوم التفريق بني -
الزوجني يف قضاء احلج الذي فسد 

  بالوطء
   يف ترجيح مذهبه-

     النظر-

مقصد الرفق يف 
سبق النساء 

والصبيان إىل مىن 
  للرمي

صبيان  يف تعليل الترخيص للنساء وال-
  بسبقهم يف قدوم مىن وصالة الصبح ا

قبل ( يف ترجيح أفضلية األوقات -
  )الفجر

 استفاد من -
احلكم الشرعي 
املختص باملبيت 

  باملزدلفة
  استند إىل -

حديث النيب 
صلى اهللا عليه 

 املتعلق وسلم
بالترخيص للنساء 

  والصبيان
   النظر-

 : أشار إىل املقصد بالقول-
  " مفأراد بذلك الرفق"

  : وبالقول-
إال أن الرفق م أبلغ يف " 

   "تقدميهم قبل الفجر
مقصد الرفق يف 
بعض أعمال 

  احلج

مقصد الرفق يف 
كيفية سري النيب 
عند دفعه من 

  عرفة

 يف تعليل سري النيب بلطف عند -
 وليقتدوا به يف : "أشار إليه بقوله   النظر-  ازدحام الناس

   "رفق بعضهم على بعض

  مقصد التعليم يف خطبة عرفة

  إقامة خطبة عرفة يف تعليل -
 يف ترجيح قول ابن حبيب، بأنه من -

أتى خبطبة عرفة قبل الزوال بيسري أا 
  جتزئه

 يف تعليل حكم عدم اجلهر بالصالة -
  ظهر عرفة رغم ارتباطها خبطبة عرفة

 استفاد من -
إشارة ابن عمر 
  إىل مقصد التعليم

 قول اإلمام -
  مالك

 قول أصحابه -
  املغاربة واملدنيني

  : إىل املقصد بالقولأشار
  "وإمنا هي لتعليم احلاج"

  



 

 

 
 

  الباب الثاين

لباجي يف يقات الفقهية لالجتهاد املقاصدي عند االتطب
  جمال املعامالت 

  

  ويتضمن أربعة فصول؛

  .والطالق ملقاصدي للباجي يف كتايب النكاح،االجتهاد ايف : األول

  .يوعـ البتابـدي للباجي يف كـهاد املقاصـاالجتيف : الثاينو

  .باجي يف كتاب األقضيةـدي للـهاد املقاصـاالجتيف : الثالثو

  .االجتهاد املقاصدي للباجي يف كتايب العقول واحلدوديف : الرابعو
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  لباجي يف جمال املعامالت يقات الفقهية لالجتهاد املقاصدي عند االتطب: الباب الثاين 

لباجي يف املسائل الـيت  ملقاصدي عند اجتهاد اال التطبيقات الفقهية ل  البابهذا  يتضمن  
 األسـرية، واملاليـة،   ، واليت تتعلق أساسا بقـضايا املعـامالت    املنتقى تناوهلا بالشرح يف كتابه   

إذ اخترنا أوضح اعتبارات الباجي للمقاصد يف شـرحه لكتـايب النكـاح             ،والسياسة الشرعية 
دود، حبسب ترتيبها يف املوطأ،     والطالق، وكتاب البيوع، وكتاب األقضية، وكتايب العقول واحل       

آخذين بعني االعتبار كل ما أشار إليه الباجي من مقاصد سواء كانـت كليـات ضـرورية؛                 
كحفظ النفس والعرض والنسب واملال، أو مقاصد عامة إمجاال؛ كجلب املصاحل ودرء املفاسد             

تاع يف النكـاح،    التيسري ورفع املشقة ودفع الضرر، أو خاصة؛ كاالستم        و وحتقيق العدل والرفق  
وجتنب الغرر يف البيوع، والردع يف العقوبات، أو مقاصد جزئية متعلقـة مبختلـف األحكـام     
اجلزئية؛ كاإلشهار يف الوليمة، والتسلية يف متتيع املطلقة، وصالح الثمـار يف توقيـت بيعهـا،            

ما عثرنا  وحفظ اجلمال يف دية العني، وغريها من األمثلة مما استخلص من شرح الباجي حبسب               
 يف: ؛ األولفـصول عليه من اعتباره للمقاصد يف جمال املعامالت، اليت صنفت ضـمن أربعـة       

يف : والثالث. يف كتاب البيوع  : والثاين. النكاح والطالق  االجتهاد املقاصدي للباجي يف كتايب    
تـائج   جبدول يضم أهم الن    البابمث ختمنا   . يف كتاب العقول واحلدود   : والرابع. كتاب األقضية 

  .فصلاملستخلصة فيه من كل 
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  والطالق، النكاح االجتهاد املقاصدي للباجي يف كتايب: األول الفصل

  استخلصناه ، على إبراز االجتهاد املقاصدي للباجي، من خالل ما        الفصلنعمل يف هذا    
 النكـاح  كتايب    شرحه ملا أورده اإلمام مالك يف املوطأ، يف         يف تلميح إىل املقاصد  من تصريح أو    
حه يف شـر  -وقد وجدنا البـاجي      . ميكن تصنيفهما ضمن املعامالت األسرية     نوالطالق، اللذي 

 معتربا ملقصد حفظ املال، ومقصد االستمتاع، ومقصد تأنيس الزوجة، ومقصد           -ني الكتاب هلذين
 ، ومقصد منع الفساد، ومقصد إشـهار الـزواج،         والنسل صلة الرحم، ومقصد حفظ النسب    

فيما أقره من أحكام     ومقصد براءة الرحم،     ،تسلية املطلقة ، ومقصد   شقةدفع الضرر وامل  ومقصد  
، ويف متييـزه     وتقريره هلـا   ، مستخدما هذه املقاصد يف تعليله لألحكام       والطالق تتعلق بالنكاح 

بينها، ويف دالالت األلفاظ، ويف بعض األقيسة، ويف بعض ترجيحاته، ويف توجيهـه لـآلراء               
  الـصحابة  وإىل بعـض آثـار   وإىل القياس،  إىل أدلة نصية،   -الإمجا-عموما، مستندا يف ذلك     

التابعني، وإىل قول اإلمام مالك وأصحابه، وغالبا ما يستند إىل إعمال النظر، مما يثبت عموما               و
 مجعناها  ، اعتبار الباجي للمقاصد مما    الفصلونبحث يف هذا    . اجتهاده املقاصدي يف هذا الكتاب    

. عتبار الباجي ملقصد حفظ املال يف تـصرف البكـر الراشـدة         يف ا : ؛ األول عشرة مباحث يف  
يف اعتبار الباجي ملقصد   : والثالث. يف اعتبار الباجي ملقصد االستمتاع يف أحكام النكاح       : والثاين

يف اعتبار الباجي ملقصد صلة الرحم فيما ال جيمع بينـهما           : والرابع. تأنيس الزوجة يف مالزمتها   
اعتبار يف  : والسادس.  الباجي ملقصد منع الفساد يف إشهاد النكاح       اعتباريف  : واخلامس. بنكاح

اعتبار الباجي ملقصدي دفع الضرر واملشقة يف أحكام    يف  : والسابع. الباجي ملقصد إشهار الزواج   
يف : والتاسع. اعتبار الباجي ملقصد حفظ النسب والنسل يف أحكام الطالق     يف  : والثامن. الطالق

اعتبار الباجي ملقصد براءة الرحم يف      يف  : والعاشر. تسلية من متتيع املطلقة   اعتبار الباجي ملقصد ال   
  .عدة املطلقة

  اعتبار الباجي ملقصد حفظ املال يف تصرف البكر الراشدة:  األولاملبحث
، اعتبار الباجي ملقصد حفظ املال، من حكم عدم جواز تـصرف         املبحثنبين يف هذا    

ترب رشدها، وذلك من خالل شرحه ملا ورد يف املوطأ مـن            البكر يف ماهلا حىت تدخل بيتها وخي      
  :هما، جاء فيهيقول لإلمام مالك، يف باب استئذان البكر واألمي يف نفس
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  1». ولَيس للْبِكْرِ جواز في مالها حتى تدخلَ بيتها ويعرف من حالها:قَالَ مالك«
مبقصد حفظ املـال يف      -مام مالك يف هذه املسألة    يف شرحه لقول اإل   -استدل الباجي   

جواز تصرف البكر الراشدة يف ماهلا بعد دخول بيتها؛ موضحا أن البلوغ ليس عالمـة علـى                 
الرشد، إمنا تكون عالمة الرشد باالختبار يف حسن التصرف يف املال وحسن استثماره وحفظه              

 عموما، ولذلك جعل زواجها شرطا      ومعرفة مصاحله ومنافعه والقدرة على حتقيق مقصد حفظه       
هـذا مـا   . يف تسليم املال هلا، ألن ذلك ما يكون غالبا وصفا للرشد وحمققا ملقصد حفظ املال         

يتضح يف ترجيح الباجي لقول اإلمام مالك، وهو يناقش هذه املسألة، حيث قال مقـرا لـرأي             
  : اإلمام مالك
 وال  ، أنه ال جيوز هلا فيـه فعلـها         يعين ،وهذا كما قال إنه ليس للبكر جواز يف ماهلا        «

 يريد أن يعـرف رشـدها       ، ويعرف من حاهلا   ، يريد بناء زوجها ا    ،عقودها حىت تدخل بيتها   
والبكر على ثالثـة  ...ومتضي مدة يعلم ا أا قد خربت أحوال الناس وعرفت وجوه مصاحلها        

 وأمـا  .ز هلا النظر يف ماهلا فال خالف نعلمه يف أنه ال جيو     ، فأما الصغرية  ،أضرب على ما قدمناه   
 : وقال أبو حنيفة والشافعي    . يتيمة كانت أو ذات أب     ، فإن مالكا ال جيوز فعلها يف ماهلا       ،البالغ

والدليل على ما نقوله أن مـن ال يعتـرب األب رضـاها يف              . جيوز فعلها يف ماهلا بنفس بلوغها     
هو أن املعىن املعترب يف الرشد هـو         و ، ودليل آخر  . فإن له النظر هلا يف ماهلا كالصغرية       ،إنكاحها

 وذلك ال حيصل إال مبباشرة الناس ومعاملتـهم         ،املعرفة مبصاحل املال ومنافعه وتثمريه واحلفظ له      
 وذلـك  ، وقد علم من حال البكر االنقباض عن معاملة النـاس ومباشـرم     ،والتصرف معهم 

 ، واملنع منه  ،ملانع من املراجعة فيه   يقتضي جهلها بصالح ماهلا ومنافعه وتثمريه مع احلياء الغالب ا         
 وحنرر  ،ة كالبلوغ فوجب أن يكون النكاح شرطا يف الرشد الذي يقتضي تسليم املال إىل اليتيم            

 فوجب أن مينع من التصرف      ،إنه معىن مينع يف الغالب القيام حبفظ املال وتثمريه         منه دليال فنقول  
  .2».فيه كعدم البلوغ

حتقيق مقصد حفظ املال معيارا للرشد، الذي يترتب عليه فنالحظ، أن الباجي قد اعترب   
جواز التصرف يف املال، كما نالحظ، أنه ميز بني البلوغ والرشد، متييزا مقاصديا، مرجحا بـه              

                                                
  . يف املنتقى1084احلديث رقم .قول مالك يف املوطأ، كتاب النكاح، باب استئذان البكر واألمي يف أنفسهما 1
  .5/23الباجي، املنتقى،  2
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منطلقا من قول اإلمام مالك، ومستندا إىل النظر فيما قـرره           . مذهبه عمن خالفهم من املذاهب    
  .من حكم يف املسألة

   اعتبار الباجي ملقصد االستمتاع يف أحكام النكاح: الثايناملبحث
 دالئل وإشارات يف اعتبار الباجي ملقصد االستمتاع وإباحة الوطء          املبحثيتضمن هذا   

من بعض أحكام النكاح، وذلك من خالل ما استخلص يف شرحه لبعض ما أورده اإلمام مالك                
؛ مطالـب نتناول ذلك يف مخـسة      و. يف املوطأ من أحاديث يف أبواب خمتلفة من كتاب النكاح         

يف اعتباره ملقصد   : والثاين.  خيار رد الزوج املعيب    يف اعتبار الباجي ملقصد االستمتاع يف      :األول
. الستمتاع يف عقد النكاح   يف اعتبار الباجي ملقصد ا    : والثالث. لاالستمتاع يف فساد نكاح احمللِّ    

يف : واخلامس. وطء من استمتع ا األب    ة  يف اعتبار الباجي ملقصد االستمتاع يف حرم      : والرابع
  . اعتبار الباجي ملقصد االستمتاع يف معىن قرب املرأة

   اعتبار الباجي ملقصد االستمتاع يف خيار رد الزوج املعيب: األولاملطلب
، اعتبار الباجي، ملقصد االستمتاع يف حكم جـواز رد الـزوج            املطلبهذا  نبين يف   

مبا مينع االستمتاع ببعضهما، وذلك من خالل شـرحه          - الزوجني الذي نعين به كال   -املعيب  
  :جاء فيه ، باب ما جاء يف الصداق واحلباءلألثر املوقوف الذي رواه اإلمام مالك يف

 قَـالَ عمـر بـن       : عن سعيد بنِ الْمسيبِ أَنه قَـالَ       ، عن يحيى بنِ سعيد    ،مالك-«
 ، فَمسها فَلَها صداقُها كَاملًـا     1 رجلٍ تزوج امرأَةً وبِها جنونٌ أَو جذَام أَو برص          أَيما :الْخطَّابِ

  2».وذَلك لزوجِها غُرم علَى وليها
إىل مقصد من املقاصد التبعية للنكـاح، وهـو          -يف شرحه هلذا األثر   -أشار الباجي   

يار الزوج يف رد الزوجة ذات العيوب املذكورة، ملا يف ذلـك            مقصد االستمتاع؛ حيث ذكر خ    
  :من مانع يف حصول استمتاع الزوج ا، يف إشارة منه إىل ذاك املقصد، قال الباجي

                                                
: والـربص . ، وهو من األمراض املعديـة    داء يقطع اللحم ويسقطه، فهو علّة تنتهي إىل تآكل األعضاء وسقوطها          : اجلذام 1

: وانظـر . 7/5، ومادة بـرص،     12/88ابن منظور، لسان العرب، مادة جذم،       : انظر. بياض يظهر يف ظاهر اجللد ويغور     
  .44، 69صاددي، التعريفات الفقهية، : وانظر. 2/531الزرقاين، شرح الزرقاين، 

  . يف املنتقى1087احلديث رقم . جاء يف الصداق واحلباءانفرد به مالك يف املوطأ، كتاب النكاح، باب ما  2
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 ،أميا رجل تزوج امرأة وا جنون أو جذام أو برص فمـسها           " :رضي اهللا عنه  قوله  «
 والربص ال يوجب استباحة بضعها دون        يريد أن ما ا من اجلنون واجلذام       "فلها صداقها كامال  

 وإن كان للزوج ردها ذه العيوب املـؤثرة يف املنـع مـن              ،ذلك من عوض  ب وال بد    ،عوض
  1».االستمتاع املقصود بعقد النكاح

كما استدل الباجي يف ترجيحه لرأي مذهبه، على رأي اإلمام أيب حنيفـة يف ثبـوت            
ع من االستمتاع، وذلك بقياس املسألة، على ثبوت        خيار الرد للزوج إذا وجد عيبا يف زوجته مين        

ثبـوت   قال الباجي يف مـسألة . خيار رد الزوجة للزوج العنني، الذي يقول به اإلمام أبوحنيفة        
  :اخليار لكل واحد من الزوجني بالعيوب املؤثرة يف منع االستمتاع

عن علـي    وهو املروي    ، وبه قال الشافعي   ، فهو قول مالك   ،أما ثبوت اخليار بذلك   «
ودليلنا مـن جهـة     .  ال خيار للزوج بشيء من ذلك      : وقال أبو حنيفة   ،رضي اهللا عنهما  وعمر  

 وذلك  ، فجاز أن يرد بعيب مينع املقصود من االستمتاع كالزوج         ،القياس أن هذا أحد الزوجني    
  3».2أن أبا حنيفة وافقنا على أن الزوج يرد باجلب والعنة

يف قياسه إىل مقصد االستمتاع من النكاح، كمناط فاملالحظ هنا، أن الباجي قد استند     
  .جامع بني األصل والفرع يف احلكم، مما يربز اجتهاد املقاصدي

كما استند الباجي إىل ذات املقصد، يف خمالفته البن حبيب، عند تعرضه للمعاين الـيت      
الفـاحش ممـا    تعد عيبا يف الزوجة، واليت تقتضي خيار الرد؛ فبينما يعترب ابن حبيب أن القرع               

عدم جواز الرد به؛ ملا يرى من عدم تأثري القرع        -كبقية أصحابه -يقتضي الرد به، يرى الباجي      

                                                
 .32، 5/31 ،الباجي، املنتقى 1
2 بوب، مقطوع الذكر، وقيل مع اخلصيتني   : اجلَبة. القطع، واني، أي الذي ال يأيت النـساء  : والعننتطلق على الرجل الع

يء يصيبه، وقيل هي فرط صغر الـذكر واالعتـراض   وال يريدهن، يقال عن الرجل عنة، أي عجز عن اجلماع ملرض أو ش         
: وانظـر . 13/291، ومادة عـنن،     1/249ابن منظور، لسان العرب، مادة جبب،       : انظر. لعدم القدرة على الوطء لعلّة    
اجلـيب،  : وانظر. 263،  57سعدي أبو جيب، القاموس الفقهي، ص     : وانظر. 194،  153صاددي، التعريفات الفقهية،    

أبو : وانظر .85صم،  2005،  2ب ألفاظ املدونة، حتقيق حممد حمفوظ، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، ط          كتاب شرح غري  
  .2/119احلسن املالكي، كفاية الطالب، 
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يف حتقيق مقصد االستمتاع، فيكون الباجي قد استند إىل هذا املقصد يف ترجيحه لألظهر مـن                
  :مذهب مالك يف هذه املسألة، حيث قال

د به ألنه من معىن اجلـذام        له الر  : قال  فإن ابن حبيب   ،1 الفاحش وأما القرع : مسألة«
 ألنه ممـا يرجـى   ؛ واألظهر من املذهب أنه ال يرد به ، ومل أر ذلك لغريه من أصحابنا      ،والربص

  .2»  وحنوه، وال يؤثر فيه كاجلرب، وال مينع املقصود من االستمتاع،برؤه يف األغلب
واع العيوب األخـرى    كما استند الباجي أيضا إىل املقصد نفسه، عندما تعرض إىل أن          

اليت ال يثبت ا خيار الرد للزوج، جاعال مناط ما يثبت به اخليار وما ال يثبت هـو مقـصد                    
  :االستمتاع، إذا مل تكن السالمة من العيب مما اشترطه الزوج، قال الباجي

 إال أن يـشترط الـصحة   ، فإنه ال يرد بـه ، وأما ما سوى ذلك من العيوب   :مسألة«
 ، وإال مل تـرد    ، فإن اشترط الصحة فله الرد     ، وحنو ذلك من العاهات    ،لعرجكالعمى والعور وا  

ووجه ذلك أن هذا معىن     . وكذلك لو وجدها لغية مل يكن له ردها إال أن يتزوجها على نسب            
 قـال ابـن   . فال يوجب خيار الرد بالعيب كما لو كانت شاربة مخـر           ،ال يؤثر يف االستمتاع   

 وإن ، فإنه يكون ذلك له، فيكون له إال السوداء ، يف ذلك   إال أن يشترط اخلاطب لنفسه     :حبيب
 وجيب على هذا أن يعلـم الـزوج   ، ألن ذلك كالشرط  ؛مل يشترطه إذا مل يكن يف أهلها سواد       

  .3». واهللا أعلم، وإال فليس يف معىن الشرط، ويتزوج على أن أهلها ال أسود فيهم،بذلك
د للزوج منوطا مبدى حتقق مقصد      نالحظ مما سبق، أن الباجي قد جعل حكم خيار الر         

االستمتاع؛ فإن كان يف املرأة ما مينع االستمتاع ا ائيا جاز خيار الرد، وإن مل يكن ذلك أو                  
وكذلك األمر بالنسبة خليـار رد الزوجـة        . كان بشكل مؤقت فقط فليس للزوج خيار الرد       

ل به أيضا يف ترجيحه لرأي      وكما استند الباجي إىل هذا املقصد يف تعليل احلكم، استد         . للزوج
والذي نلمسه، أن الباجي قد اعتمد      . مذهبه ويف استخدامه كمناط جامع فيما أعمله من قياس        

    .على النظر يف اجتهاده املقاصدي فيما قرره من حكم يف املسألة
                                                

: وانظر. 8/262ابن منظور، لسان العرب، مادة قرع،       : انظر. هو ذهاب شعر الرأس من داء أو آفة، وهو الصلع         : القرع 1
 .300صسعدي أبو جيب، القاموس الفقهي، : وانظر. 222صالرازي، خمتار الصحاح، 
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   اعتبار الباجي ملقصد االستمتاع يف فساد نكاح احمللِّل: الثايناملطلب
 ملقصد االستمتاع يف تقريره لفساد األنكحة الـيت         اعتبار الباجي  ،املطلبهذا  نبني يف   

يقصد ا التحليل دون الوطء واالستمتاع، وذلك من خالل شرحه لألثر املقطوع الـذي رواه           
  : ، جاء فيه باب نكاح احمللل وما أشبهاإلمام مالك يف

عن رجلٍ طَلَّق امرأَته الْبتةَ ثُـم تزوجهـا   مالك أَنه بلَغه أَنَّ الْقَاسم بن محمد سئلَ  -«
 فَقَالَ الْقَاسم   ؟ هلْ يحلُّ لزوجِها الْأَولِ أَنْ يراجِعها      ، آخر فَمات عنها قَبلَ أَنْ يمسها      ،بعده رجلٌ 
دمحم نب:لِ أَنْ يا الْأَوجِهوزلُّ لحا لَا يهاجِعر.  

 إِنه لَا يقيم علَى نِكَاحه ذَلك حتى يستقْبِلَ نِكَاحا جديدا فَإِنْ            1 في الْمحلِّلِ  :قَالَ مالك 
  2».أَصابها في ذَلك فَلَها مهرها

إىل حكم فساد نكاح احمللِّل، كونـه ال حيقـق         -يف شرحه هلذا األثر   - تعرض الباجي 
 الشرع من النكاح؛ فإن كان املقصود من عقد نكاح ما، هو حتليل املـرأة فقـط دون                 مقاصد

وطئها لتحل لزوجها األول، فهو نكاح فاسد، إذ املقصد من النكاح الوطء واالستمتاع، فـال               
-كما أومأ الباجي يف شرحه لقول اإلمام مالك إىل مقاصد النكاح            . صحة لنكاح ما مل يتحقق    

عندما اعترب أن نكاح احمللِّل الذي يتم ملقصد التحليل لغـري النـاكح              -الوإن مل يذكرها تفصي   
فقط، يكون خارجا عما وضعه الشارع احلكيم من مقاصد للنكاح، كحفظ النسل، واملـودة،              

ر، وغض البصر، وحفظ الفرج، وغري ذلك، هذا ما ميكن فهمـه مـن              طوالسكن، وإتيان الو  
  :ء فيهشرحه لقول اإلمام مالك يف املسألة، جا

                                                
هو الذي يتزوج املطلقة ثالثا بعد العدة، بشرط أن يطلقها بعد مواقعته إياها لتحل للزوج األول الـذي يـسمى                    : احمللِّل 1

أن احمللل ال يقيم نكاحه ذلك لفساده حىت يستقبل نكاحا جديدا، فإن أصاا يف              : "مالك قوله وذكر الزرقاين عن    . احمللل له 
اآليب األزهري، الثمر الداين شرح     : وانظر. 181،  3/180الزرقاين، شرح الزرقاين،    : انظر". ذلك الفاسد فلها مهرها عليه    

سـعدي أبـو    : وانظر. 198صي، التعريفات الفقهية،    ادد: وانظر. 461صرسالة القريواين، املكتبة الثقافية، بريوت،      
الـرازي، خمتـار    : وانظـر . 11/167ابن منظور، لسان العرب، مادة حلل،       : وانظر. 100صجيب، القاموس الفقهي،    

   .63صالصحاح، 
  . يف املنتقى1098احلديث رقم . رواه مالك يف املوطأ، كتاب النكاح، باب نكاح احمللل وما أشبه 2
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 ،وهذا كما قال  ...فأما العقد فأن يكون املقصود به الرغبة يف النكاح مع صحة العقد           «
 ألن املقصود به    ،ل نكاحا فاسدا ملنافاته مقتضى النكاح ومقصوده      وذلك أنه ملا كان نكاح احمللّ     

وقد ذكر القاضي أبو حممد يف ذلك قياسا وذلـك          .  البضع لغري الناكح فوجب أن يفسخ      إباحة
 إن هذا عقد وقع على وجه حمظور استحق عاقده به اللعن فوجب أن يكـون بـاطال              : قال أنه

  .1».أصل ذلك شراء اخلمر
نالحظ أن الباجي قد علّل ما ذكره من حكم يف املسألة تعليال مقاصـديا؛ إذ جعـل                
مقصد الوطء واالستمتاع معيارا يف صحة النكاح؛ فإن حصل عقد بقصد خمالفة هذا املقـصد               

كما نالحظ أن الباجي قد استند إىل النظر فيما ذهب إليه من تعليل مقاصـدي يف     . لعقدفسد ا 
وال يبعد احتمال استفادة الباجي مما ذكره ابن عبد الرب من قول            . تقريره للحكم يف هذا املوضع    

لإلمام مالك يف املسألة، أشار فيه إىل جواز النكاح إن عرا من مقصد التحلل، وكان مبقـصد                 
ذلك املبتوتة ال حيلها عقد النكاح عليها حىت يـدخل ـا   ك...«:  فيه، قال ابن عبد الرب   الرغبة

إنه حيتاج أن يكون نكاح رغبة       :احمللل وهلذا قال مالك يف نكاح       ،زوجها ويطأها وطأ صحيحا   
  2»...ال يقصد به التحليل

   اعتبار الباجي ملقصد االستمتاع يف عقد النكاح: الثالثاملطلب
، اعتبار الباجي ملقصد االستمتاع يف عقد النكاح، من خالل تصرحيه مبقـصد      نبين هنا 

بـاب  إباحة الوطء من هذا العقد، وذلك أثناء شرحه لألثر املوقوف الذي رواه اإلمام مالك يف     
  : ، جاء فيهما جاء يف الرجل ميلك املرأة وقد كانت حتته ففارقها

 : عن زيد بنِ ثَابِت أَنه كَانَ يقُـولُ        ،بد الرحمنِ  عن أَبِي ع   ، عن ابنِ شهابٍ   ،مالك-«
  3». إِنها لَا تحلُّ لَه حتى تنكح زوجا غَيره:في الرجلِ يطَلِّق الْأَمةَ ثَلَاثًا ثُم يشترِيها

ز نكاح األمة   إىل ترجيح رأي القائلني بعدم جوا      -يف شرحه هلذا األثر   -تعرض الباجي   
املطلقة ثالثا إال بعد أن تتزوج من غري مطلقها، مستدال يف ذلك بالتمييز بني املقصدين؛ مقصد                

                                                
  .5/76 ،نتقىالباجي، امل 1
  .13/229ابن عبد الرب، التمهيد،  2

 1109احلديث رقم . انفرد به مالك يف املوطأ، كتاب النكاح، باب ما جاء يف الرجل ميلك املرأة وقد كانت حتته ففارقها          3
  .يف املنتقى
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عقد النكاح وعقد البيع، إذ ذكر صراحة أن املقصد من عقد النكاح هو إباحة الوطء، بينما ال                 
 االسـتمتاع   يلزم بالضرورة أن حيقق عقد الشراء هذا املقصد، كما أنّ مقصد عقد النكاح يف             

وإباحة الوطء هو أقوى من مقصد عقد الشراء، فبين الباجي أن عدم إباحة الوطء بعقد النكاح                
وهو اجتـهاد مقاصـدي     . لألمة املطلقة ثالثا يدل على عدم إباحته بعقد الشراء من باب أوىل           

  : يتضح يف قول الباجي
له حـىت تـنكح زوجـا    يف الرجل يشتري األمة بعد أن طلقها ثالثا ال حتل           " :قوله«

 وعلى كل وجه إال ،على معىن أنه إذا طلقها ثالثا فقد حرم عليه االستمتاع ا بكل سبب            "غريه
 أنه حيل له مبلك اليمني وإن كـان طلقهـا           : وروي عن ابن عباس وطاوس وغريمها      .بعد زوج 

النكـاح يف    أن عقد    ، وهو قول فقهاء األمصار    ،والدليل على ما نقوله   .  ومل تتزوج غريه   ،ثالثا
 فبأن  ،مل يستبح وطأها بعقد النكاح      فإذا ،إباحة الوطء أقوى من عقد الشراء بدليل أنه مقصوده        

  .1». أوىل وأحرى،ال نبيح له وطأها مبلك اليمني
واملالحظ أن الباجي قد استعمل قياس األوىل يف العقدين؛ النكاح والشراء، مستندا إىل             

مـن  " املقـصود "بني األصل والفرع، ومصرحا بلفظ مقصد االستمتاع وإباحة الوطء كجامع    
عقد النكاح، كما أنه استعمل الدليل املقاصدي يف ترجيحه لرأي مذهبه يف املسألة، والظاهر أن            

ويف كل األحوال، فقد كان واضحا أن الباجي        . الباجي قد عضد دليله املقاصدي بقول الفقهاء      
  . ألة، مما يربز اجتهاده املقاصدي عموماقد استند إىل املقاصد يف استدالله على املس

   اعتبار الباجي ملقصد االستمتاع يف حرمة وطء من استمتع ا األب: الرابعاملطلب
.  اعتبار الباجي ملقصد االستمتاع يف حرمة وطء أَمة كانت لألب          املطلبهذا  نبين يف   

لنهي عن أن يـصيب      باب ا  وذلك من خالل شرحه لألثر املوقوف الذي رواه اإلمام مالك يف          
  :، جاء فيهالرجل أمة كانت ألبيه

                                                
 .5/121 ،الباجي، املنتقى 1
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 فَإِني قَـد  ، لَا تمسها: فَقَالَ،مالك أَنه بلَغه أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ وهب لابنِه جارِيةً       -«
  1».كَشفْتها

 كـان   ذهب الباجي إىل رأي اإلمام مالك ومن وافقه يف حرمة وطء الرجل لَألمة اليت             
قد تلذذ ا أبوه ولو على سبيل النظر وحنوه؛ أي وإن مل يطأها أبوه، وإمنا حصل له اسـتمتاع                   

خمالفا بذلك رأي من قال حبرمة ذلك فقـط يف حـال            . وتلذذ مبالمستها أو حىت بالنظر إليها     
وقد استدل الباجي يف ترجيح رأي اإلمام مالك يف هـذه املـسألة مبقـصد               . املباشرة واإلنزال 

ستمتاع؛ فإن قصد األب اللّذة واالستمتاع بالنظر إليها أو مبالمستها وإن مل يباشرها، حـرم              اال
  :قال الباجي. على ابنه وطؤها، أما إن مل يقصد ذلك مبالمستها أو النظر إليها مل حترم

 يريد أنه قد كشف عنها ونظـر إىل         "فإين قد كشفتها  " :رضي اهللا عنه  وقوله  : فصل«
 من ملك   : قال ابن حبيب   .ن جسدها على وجه طلب اللذة واالستمتاع منها       بعض ما تستره م   

أمة فتلذذ منها بتقبيل أو جتريد أو مباشرة أو مالعبة أو مغامزة أو نظر إىل شيء من حماسنها نظر      
ورواه ابـن   .  إن ملكها بعـده    ، وعلى أبيه التلذذ بشيء منها     ، فكل ذلك حيرم على ابنه     ،شهوة

 . فال حتل البنه وال ألبيه     ، وكذلك إن نظر إىل ساقها أو معصمها تلذذا        :د وزا ،املواز عن مالك  
 والـدليل   : وقال ، إن نظره إىل فرجها أو غريه من جسدها ال حيرمها          :وقال القاضي أبو احلسن   

أصل ذلك إذا   .  فلم حترم بذلك على ابنه     ، وال إنزال  ،لذلك أنه نظر إىل جسدها من غري مباشرة       
 فوجب أن حترم ،والدليل لصحة قول مالك أن هذا استمتاع مباح       .  لذة نظر إىل وجهها من غري    
 أو مرض فقامت عليه واطلعت      ،فأما إن نظر إليها عند اشترائه     : مسألة .به على االبن كالوطء   

 ال  : ففي كتاب ابن املواز عن مالك      ، أو مرضت فقام هو عليها     ، ومست ذلك منه   ،على عورته 
 وذلك عندي إذا صح هذا ومل يكن شيء مـن  :قال أصبغ  .نهرمها ذلك على أبيه وال على اب      حي
ووجه ذلك أنه مل يوجد منه اسـتمتاع وال قـصد إىل             .لذة بقلب وال بصر وال يد وال فعل       ال

  .2». فلم حيرم على ابنه كاستخدامها،االلتذاذ ا

                                                
 يف  1115احلـديث رقـم     . الرجل أمة كانت ألبيه   انفرد به مالك يف املوطأ، كتاب النكاح، باب النهي عن أن يصيب              1

  .املنتقى
 .126، 5/125 ،الباجي، املنتقى 2
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يف نفيـه حلـصول     " قصد إىل االلتذاذ  "فنالحظ أن الباجي قد استعمل صراحة لفظ        
كما نالحظ أنه جعل مقصد االستمتاع مناطا يف حلّية         .  على من يقوم خبدمة املريضة     االستمتاع

أو حرمة وطء الرجل اَألمة اليت كانت حتت أبيه، مما يربز اجتهاده املقاصدي يف املسألة، الـذي      
يف -استند فيه إىل قول اإلمام مالك وبعض أصحابه، وعلى بعض ما استخلصناه مما استند إليه                 

  .1من آثار مقطوعة -ا احمللغري هذ
   اعتبار الباجي ملقصد االستمتاع، يف معىن قرب املرأة : اخلامساملطلب

، اعتبار الباجي ملقصد االستمتاع من املنع يف قرب املرأة الـيت ال             املطلبهذا  نبني يف   
 باب النـهي عـن أن       حتل، وذلك من خالل شرحه لألثر املقطوع الذي رواه اإلمام مالك يف           

  :جاء فيه الرجل أمة كانت ألبيهيصيب 
 وهب سالم بن عبد اللَّه لابنِه جارِيـةً    : عن عبد الرحمنِ بنِ الْمجبرِ أَنه قَالَ       ،مالك-«

  2». فَلَم أَنشطْ إِلَيها، فَإِني قَد أَردتها، لَا تقْربها:فَقَالَ
إىل املقصد من قرب املرأة، وهو ما اعتاده الناس          -ذا األثر يف شرحه هل  -تعرض الباجي   

من الوطء واالستمتاع، فإن ورد النهي عن قرا، جاء مبعىن النهي عن االستمتاع ا، ألن ذلك                
  :قال الباجي. هو املقصود منه

 فإمنا معناه   ، وهذا اللفظ إذا استعمل    ، من وطئها واالستمتاع ا    ه يريد منع  "ال تقرا "«
، M ± ² ³ ´L3 : ولذلك قال تعاىل   ،ملنع من املنفعة املقصودة املعتادة من ملك العني       ا

فأكال منها فبدت هلمـا سـوآما       M : مث بني ذلك بأن قال عز وجل       ،وإمنا أراد املنع من أكلها    

                                                
: انظر. رضي اهللا عنهم  كاليت تنسب إىل سامل بن عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب، أو القاسم بن حممد بن أيب بكر الصديق                     1

  .127، 5/126 ،الباجي، املنتقى
 يف  1116احلـديث رقـم     . ح، باب النهي عن أن يصيب الرجل أمة كانت ألبيه         انفرد به مالك يف املوطأ، كتاب النكا       2

  .املنتقى
  .35: سورة البقرة، اآلية 3
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 وملا كان املقصود من املرأة الوطء واالستمتاع ا         ،1]كذا[ Lوقال أمل أكما عن هذه الشجرة     
  2».منعا من وطئهاا نع من أن يقرا كان امل

فنالحظ هنا، أن الباجي قد استند إىل القرآن الكرمي يف االسـتدالل علـى املقـصد                
السلوكي من اللفظ؛ إذ يف لفظ القرب إشارة إىل حصول االنفعال، فإن كان يتناسـب مـع                 

البـاجي ملقـصد    فباعتبار  . األكل يف قرب الشجرة فإنه يتناسب مع االستمتاع يف قرب املرأة          
إال أن الباجي قد اقتصر على      . االستمتاع يف املرأة، يكون النهي عن قرا يا عن االستمتاع ا          

حصر املقصود من املرأة يف الوطء واالستمتاع فقط؛ يف حني أن املقصد من املرأة عموما يتعدى                
و ذلك، كما جاء يف     ذلك إىل غريه من مقاصد التعاون والتآزر والشراكة واملودة والسكن، وحن          

 M Y Z [ \ ] ^ _ `  a b c d e:قوله تعـاىل  
fg h  i j k l  mL3 .          ،ولعلّ الباجي قد اقتصر على ما ذكره من مقـصد

على حنو التخصيص يف مناقشة ما يتعلّق بلفظ القرب يف املسألة، وإالّ فال تقتصر املقاصد مـن                 
  .املرأة على الوطء واالستمتاع فقط

  عتبار الباجي ملقصد تأنيس الزوجة يف مالزمتها ا:  الثالثاملبحث
تأنيس الزوجة وبسطها من مالزمة الزوج هلا       اعتبار الباجي ملقصد     املبحثنبني يف هذا    

واملقام عندها مدة كافية عقب الزواج ا، وذلك من خالل شرحه لألثر املوقوف الـذي رواه                
  .هاإلمام مالك يف باب املقام عند األمي والبكر، جاء في

                                                
M  {  z y x w v u :قوله تعاىل : هكذا وردت خطأ يف املنتقى، لكن الصحيح هو        1

� ~ } |¡   ¥ ¤ £ ¢ L والظاهر األصح أنه يريد االستشهاد بقوله تعـاىل        .121: طه: M  È
ÉÊË Ö Õ Ô Ó Ò  Ñ Ð Ï Î Í Ì × Þ Ý Ü  Û Ú Ù Ø 

 å   ä ã â   á   à ßL وورد أيضا ما يشري إىل ذلـك يف قولـه تعـاىل           . 22: األعراف : M  §  ¦
 À ¿  ¾ ½ ¼ » º   ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ²  ± ° ¯ ® ¬ « ª © ̈

 ÁL 20: األعراف .  
  .5/126 ،الباجي، املنتقى 2
   .21: سورة الروم، اآلية 3
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 للْبِكْرِ سبع وللثَّيـبِ     : عن أَنسِ بنِ مالك أَنه كَانَ يقُولُ       ،مالك عن حميد الطَّوِيلِ   -«
  1». وذَلك الْأَمر عندنا: قَالَ مالك.ثَلَاثٌ

ذكر الباجي يف سياق حديثه عن حق الزوجة يف املقام عندها، أن املقصد من ذلك هو                
  :رأة وبسطها، بل ورجح أن يكون هذا املقصد من حق الزوجني معا، حيث قالتأنيس امل

 "للبكر سبع وللثيب ثالث   :"ووجه قولنا بأنه من حقوق الزوجة قوله يف حديث أنس         «
ومن جهة املعىن أن الغرض تأنيس املرأة وبسطها وإذهاب         . وقد أسنده ابن وهب يف غري املوطأ      

نه حـق   أ وقد حكى القاضي أبو احلسن       ،وهذا من حقوقها   ،ما يلحقها من االنقباض واخلجل    
  2». وهو قول صحيح عندي،هلما مجيعا

كما فرق الباجي بني البكر والثيب، الطارئة والقدمية، معتربا ملقصد التأنيس والبـسط             
من جهة الزوجة وملقصد التلذذ من جهة الزوج؛ فالبكر والطارئة أكثـر احتياجـا للمؤانـسة            

واستنادا . قام، كما أن الزوج أكثر ميوال إىل البكر والطارئة من الثيب والقدمية       والبسط بطول امل  
إىل حديث أنس بن مالك، سابق الذكر، استدل الباجي استدالال مقاصديا يف تربير الفـرق يف                

  : اإلقامة بني البكر والثيب فقال
 حيتاج به إىل    ودليلنا من جهة املعىن أن الطارئة يلحقها من االستيحاش واالنقباض ما          «

 وملا كانت البكر أكثر حياء وانقباضا احتاجت        ، وذاك ال يكون إال بطول املقام عندها       ،التأنيس
 وأما علـى    . وهذا التعليل على أصل من جعله حقا للزوجة        ،من التأنيس أكثر مما حتتاجه الثيب     

لطارئة أكثر من    ملا كان التذاذ الزوج با     : فقد قال القاضي أبو حممد     ،أصل من جعله حقا للزوج    
  .3».التذاذه بالقدمية جعل له من املقام عندها ما يصل به إىل ذلك

                                                
أخرجه البخاري يف    و . يف املنتقى  1094يف املوطأ، كتاب النكاح، باب املقام عند األمي والبكر، احلديث رقم            رواه مالك    1

ومسلم يف صحيحه، كتاب الرضاع، باب قدر ما تستحقه البكر والثيب           . صحيحه، كتاب النكاح، باب العدل بني النساء      
 النكاح عن رسول اهللا، باب ما جاء يف القـسمة للبكـر       والترمذي يف سننه، كتاب   . من إقامة الزوج عندها عقب الزواج     

وابن ماجه يف سننه كتاب النكاح، باب اإلقامة على      . وأبو داود يف سننه، كتاب النكاح، باب يف املقام عند البكر          . والثيب
 .الدارمي يف سننه، كتاب النكاح، باب اإلقامة عند الثيب والبكر إذا بىن ا و.البكر والثيب

  .5/63 ،، املنتقىالباجي 2
  .5/65 ،الباجي، املنتقى 3
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نالحظ أن الباجي قد علّل املسألة تعليال مقاصديا، مستندا إىل النظر، وإىل مـا قالـه                
حوال، فقد اجتهد الباجي مقاصـديا يف شـرحه         ويف كل األ  . القاضي أبو حممد على ما يظهر     

  . للمسألة
  اعتبار الباجي ملقصد صلة الرحم فيما ال جيمع بينهما بنكاح : ع الراباملبحث

 اعتبار الباجي ملقصد صلة الرحم ومنع قطيعته من حكـم منـع             املبحثنبني يف هذا    
وذلك من خالل شرحه للحديث املرفوع الذي رواه . اجلمع بالنكاح بني املرأة وعمتها أوخالتها     

  : لنساء، جاء فيهما ال جيمع بينه من ا اإلمام مالك يف باب
 عن أَبِي هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيـه           ، عن الْأَعرجِ  ، عن أَبِي الزناد   ،مالك-«
  1». لَا يجمع بين الْمرأَة وعمتها ولَا بين الْمرأَة وخالَتها:وسلَّم قَالَ

إىل بيان املقصد من حترمي اجلمع يف النكاح بـني       -رحه للحديث يف ش -تطرق الباجي   
املرأة وعمتها أو املرأة وخالتها؛ إذ ذكر أن املقصد من ذلك هو احلفاظ على استمرارية التواصل              

 القطيعة، اليت ال شك أنّ هلا أثرا خطريا يف قطـع            نيف القرابة، ألن الضرائر عادة ما حتصل بينه       
قرابة، بينما النكاح سبيل إىل صلة األرحام وربط األنساب ومد جسور           الرحم وتبديد وشائج ال   

التواصل بني األسر والقبائل والشعوب، فما كان ينبغي له أن يكون سببا يف قطـع األرحـام،                 
لذلك كان املقصد من منع اجلمع يف النكاح بني املرأة وعمتها أو خالتها هـو منـع القطيعـة               

  : ليه الباجي يف قولهومواصلة الرحم، وهذا ما أشار إ

 | O : فإن األصل فيه قولـه تعـاىل       ، فأما ما ال جيمع بينهما بعقد النكاح       :مسألة«

} ~ �   ¡  ¢ £ ¤¥ ¦  §  ¨  ©  ªN1  ،    والعمة مع ابنـة

                                                
وأخرجه البخاري .  يف املنتقى1099رواه مالك يف املوطأ، كتاب النكاح، باب ما ال جيمع بينه من النساء، احلديث رقم                 1

ومسلم يف صحيحه، كتاب النكاح، باب حترمي اجلمع بـني          . يف صحيحه، كتاب النكاح، باب ال تنكح املرأة على عمتها         
الترمذي يف سننه، كتاب النكاح عن رسول اهللا، باب ما جاء ال تنكح املـرأة علـى         و .رأة وعمتها أو خالتها يف النكاح     امل

وأبـو داود يف سـننه، كتـاب    . والنسائي يف سننه، كتاب النكاح، باب اجلمع بني املرأة وعمتها   . عمتها وال على خالتها   
وابن ماجه يف سننه كتاب النكاح، باب ال تنكح املرأة على عمتـها وال        . النكاح، باب ما يكره أن جيمع بينهن من النساء        

الدارمي يف سننه، كتاب النكاح،  و.وأمحد يف مسنده، كتاب باقي مسند املكثرين، باب باقي مسند أيب هريرة         . على خالتها 
 .باب احلال اليت جيوز للرجل أن خيطب فيها
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واألصل فيه من جهـة الـسنة احلـديث    . أخيها واخلالة مع بنت أختها مبثابة األختني يف ذلك        
 ممن يلزم بعضهن    ،ختني والعمة واخلالة مع ابنة األخ وابنة األخت        ومن جهة املعىن أن األ     .املتقدم

 فمنع من  ، ومتنع املواصلة  ، وغرية الضرائر تورث القطيعة    ،لبعض املواصلة للرحم القريبة الوشيجة    
مـانع ممـا جيـب عليهمـا مـن           و ، ألنه سبب ملا ينا عنه من القطيعة       ؛اجلمع بينهما لذلك  

  .2».املواصلة
اجي قد استند إىل دليل من السنة ودليل مقاصدي يف بيان حكم منـع   واملالحظ أن الب  

اجلمع بني املرأة وعمتها أوخالتها، إال أننا ال جند له مستندا فيما ذهب إليه من بيان للمقصد من         
فلعـلّ  . احلكم، سوى ما هو متعارف عليه من سلوك الضرائر عادة، وطبائع النفوس البـشرية             

  .قع والنظر فيما ذهب إليه من تعليل مقاصديالباجي قد استند إىل الوا
  اعتبار الباجي ملقصد منع الفساد يف إشهاد النكاح: اخلامس املبحث

 اعتبار الباجي ملقصد منع الفساد وسد الذريعة إليه، مـن حكـم     املبحثنبني يف هذا    
الـك  لزوم اإلشهاد يف عقد الزواج، وذلك من خالل شرحه لألثر املوقوف الذي رواه اإلمام م            

  :يف باب جامع ما ال جيوز من النكاح، جاء فيه
 عن أَبِي الزبيرِ الْمكِّي أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ أُتي بِنِكَاحٍ لَم يشهد علَيه إِلَّـا                ،مالك-«

  3».دمت فيه لَرجمت ولَو كُنت تقَ، هذَا نِكَاح السر ولَا أُجِيزه: فَقَالَ،رجلٌ وامرأَةٌ
إىل مسألة اإلشهاد يف عقد النكاح؛ إذ ذكر قول  -يف شرحه هلذا األثر-تعرض الباجي  

من قال بعدم فسخ العقد قبل البناء وفسخه بعد البناء إن عدم اإلشهاد، معلّال ذلك مبقصد منع                 
ة صحة نكاحهم تـضليال  الفساد؛ إذ لو مل يتطلب الوطء الشهود على عقد النكاح الدعى الزنا   

هروبا من احلد، ويف ذلك ذريعة النتشار الفساد وتربيره، فبين الباجي أن القصد مـن                و للناس
  :اإلشهاد هو منع مثل هذا الفساد، حيث قال

                                                                                                                                              
 .23سورة النساء، اآلية  1
  .5/78 ،ىالباجي، املنتق 2
  . يف املنتقى1105احلديث رقم . انفرد به مالك يف املوطأ، كتاب النكاح، باب جامع ما ال جيوز من النكاح 3
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 مث أقر وأشهدا عليه قبل البناء مل يفسخ         ، وإذا عقد النكاح ومل حيضره شهود      :مسألة«
ورواه ابـن   ،  حممد عن أشهب عن مالك يفرق بينـهما       فقد روى     وإن بىن ومل يشهد    ،النكاح

 ،الشهادة ال ذريعة فيـه إىل الفـساد        عقد النكاح من     ين تعر إووجه ذلك   . حبيب عن مالك  
 ولو جاز لكل مـن      ، فمنع منه لذلك   ، الشهادة فيه الذريعة إىل الفساد      الوطء والبناء من   يوتعر

والتعزير  ح الرتفع حد الزنا عن كل زان      وجد مع امرأة يف خلوة أو أقر جبماعها أن يدعي النكا          
 فسخ ما ادعي    ، فمىت وقع البناء على الوجه املمنوع      ، فمنع من ذلك لريتفع هذا املعىن      ،يف اخللوة 

 فسخ النكاح ويتزوجها بعد     ،قال ابن القاسم إن دخل ومل يشهد إال شاهدا واحدا         . من النكاح 
  .1».حيض إن أحبأن تستربئ بثالث 

قد فرق يف فسخ العقد بني ما قبل البناء وما بعده، فيمكن استدراك             نالحظ أن الباجي    
صحة العقد باإلشهاد قبل البناء، لكن ذلك ال يصح بعده، وقد علّل الباجي ذلك مبدى حتقـق                 

كما نالحظ أن الباجي قد اسـتند إىل        . الفساد وعدمه، فاملقصد من ذلك كله هو منع الفساد        
إىل مبدأ سـد الـذرائع، وإىل    -فيما يظهر-م، لكنه استند قول مالك وأصحابه يف تقرير احلك    
  .الواقع والنظر يف تعليله املقاصدي

  اعتبار الباجي ملقصد إشهار الزواج: السادس املبحث
 على إبراز اعتبار الباجي ملقصد إشهار الزواج، وذلك من خالل           املبحثنعمل يف هذا    

. يف املوطأ يف باب ما جـاء يف الوليمـة         ما استخلص من شرحه حلديثني أوردمها اإلمام مالك         
يف اعتبار  : والثاين. قصد اإلشهار يف الوليمة   يف اعتبار الباجي مل    :؛ األول مطلبنيونبحث ذلك يف    

   .الباجي ملقصد اإلشهار يف إجابة الدعوة
   اعتبار الباجي ملقصد اإلشهار يف الوليمة: األولاملطلب

د إشهار الزواج وإظهاره من حكم استحباب        اعتبار الباجي ملقص   املطلبهذا  نبين يف   
باب مـا   إقامة الوليمة له، وذلك من خالل شرحه للحديث املرفوع الذي رواه اإلمام مالك يف            

  :، جاء فيهجاء يف الوليمة
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 عن أَنسِ بنِ مالك أَنَّ عبد الرحمنِ بن عوف جاَء إِلَـى  ، عن حميد الطَّوِيلِ ،مالك-«
        ةفْرص أَثَر بِهو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسر،         هربفَأَخ لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر أَلَهفَس 

         لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر فَقَالَ لَه جوزت ها  :أَنهإِلَي قْتس بٍ    :الَ فَقَ ؟كَمذَه نم اةوةَ نزِن ، 
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر فَقَالَ لَه:اةبِش لَوو مل1» أَو.  

إىل املقصد من ندب إطعام الناس يف النكاح؛       -يف شرحه هلذا احلديث   -تعرض الباجي   
. ره وإكثار الشهود عليـه حيث ذكر أن املقصد األصلي من ذلك هو إشهار هذا النكاح وإظها   
  :قال الباجي. كما أشار الباجي أيضا إىل مقاصد تبعية للوليمة؛ كاملكارمة واملواساة

 قالـه   ، والوليمة طعام النكـاح    "أومل ولو بشاة  " :صلى اهللا عليه وسلم    وقوله   :لفص«
ر  بذلك على معىن الندب إليها ملا فيها مـن إشـها           صلى اهللا عليه وسلم    وأمره   ،صاحب العني 

 روى ابـن  وقد . بل هو صفة من صفاته اليت متيز ا مما هو ممنوع من السفاح     ،النكاح وإظهاره 
ثبت  و ، وكثرة الشهود يف النكاح ليشتهر     ،أستحب اإلطعام يف الوليمة   : املواز عن مالك أنه قال    

  ومواساة ، ومكارمة اإلخوان  ، فهذا يف الوليمة مع ما يقترن من ذلك من كرم األخالق           ،معرفته
  .2».أهل احلاجة

نالحظ أن الباجي قد استند إىل قول اإلمام مالك يف إبراز مقصد اإلشهار من حكـم                
استحباب الوليمة، مث أضاف مقاصد تبعية لذلك،كاملكارمة واملواساة، مـستندا يف ذلـك إىل              

  . النظر
نـت  كما استند الباجي إىل فائدة اإلشهاد يف تفضيله تقدمي الوليمة قبل البناء، وإن كا             

  :قال الباجي. جتوز بعد البناء ملا حتققه من مقصد اإلشهار

                                                
وأخرجـه البخـاري يف     .  يف املنتقى  1127رواه مالك يف املوطأ، كتاب النكاح، باب ما جاء يف الوليمة، احلديث رقم               1

ومسلم يف صحيحه، كتاب النكاح، باب الصداق وجواز كونه تعلـيم           . ح، باب الصفرة للمتزوج   صحيحه، كتاب النكا  
والنـسائي يف  . والترمذي يف سننه، كتاب النكاح عن رسول اهللا، باب ما جاء يف الوليمـة  . قرآن وخامت حديد وغري ذلك    

وابن ماجه .  كتاب النكاح، باب قلة املهر    وأبو داود يف سننه،   . سننه، كتاب النكاح، باب الرخصة يف الصفرة عند التزويج        
الدارمي  و .وأمحد يف مسنده، كتاب باقي مسند املكثرين، باب مسند أنس بن مالك           . يف سننه كتاب النكاح، باب الوليمة     

 .يف سننه، كتاب النكاح، باب يف الوليمة
 .5/165 ،الباجي، املنتقى 2



  473  لباجي يف جمال املعامالتيقات الفقهية لالجتهاد املقاصدي عند االتطب: الباب الثاين 
  
 

 

 ويف العتبية من رواية أشهب      . أرى أن يومل بعد البناء     :وقد روى ابن املواز عن مالك     «
 صـلى اهللا عليـه وسـلم     وكان النيب    :قال ابن حبيب  ... ال بأس أن يومل بعد البناء      :عن مالك 

 ، ولفظ عند البناء يقتضي قـرب البنـاء        . البناء يستحب اإلطعام على النكاح عند عقده وعند      
 وهـذا ال    ، ألن منه شهرة النكاح    ؛ فليس فيه منع   ،وحيتمل أن يريد به قبله وبعده وكيفما كان       

 إال أن تقدمي إشهاره قبل البناء ويتصل البنـاء بـه عنـدي أفـضل              ،يعدم لتقدميه وال لتأخريه   
هاد الذي شرع تقدميه على البناء ومنع تقـدمي          من فائدة اإلش    فإنه عارٍ  ، فأما تأخريه  ،كاإلشهاد

  1»... وهي عادة الناس اليوم يف الوليمة،البناء قبل وجود شيء منه كاإلشهاد
قول اإلمـام   -فيما برر-كما نلمس االجتهاد املقاصدي للباجي يف املسألة عندما برر       

ا إىل ما ذكره من حتقق      مالك جبواز الوليمة بعد البناء، بتحقق مقصد الرضا بني الزوجني مضاف          
ذاك ما تضمنه التربير املقاصدي للباجي عندما علّق على قول اإلمـام مالـك              . مقصد اإلشهار 

  :بقوله
 وحيتمل أن يكون اختـار      ،فيحتمل أن يكون مالك قال ذلك ملن فاته قبل البناء         ...«

 زيادة يف اإلشهار     وهذه ، وإمنا يشهر أوال باإلشهاد    ، ألنه ال يقتصر عليه يف إشهار النكاح       ؛ذلك
 فعلى هذا خيتص مبا ، ويكون فيه معىن الرضا مبا اطلع عليه من حال الزوجة       ،ختتص بإشهار البناء  

  .2». واهللا أعلم،بعد البناء
كما تعرض الباجي إىل مسألة عدد أيام الوليمة، فذكر إباحة إقامتها أكثر من يوم مـا       

ن سريين لثمانية أيام، مبقصد اإلشهار والتوسـعة        مل يقصد ا املباهاة والفخر؛ بل برر وليمة اب        
  : قال الباجي. على الناس
 : وقال ابن حبيب   . ودعا يف بعضها أيب بن كعب      ، وقد أومل ابن سريين مثانية أيام      ...«

ووجه ذلك أن يريد به اإلشـهار لنكاحـه         .  فليومل من يوم ابتنائه إىل مثله      ،فمن وسع اهللا عليه   
  على:تكرربوأما إذا قال هلم يف أول يوم   ... يقصد به املباهاة والسمعة     وال ،والتوسعة على الناس  

                                                
 .5/166، املصدر السابق 1
  .5/166،  نفسهاملصدر 2
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 فإذا تكرر يف فعل من األفعال مقصد ما محل          ، فإن هذا نوع من املباهاة والفخر      ،طعام مثانية أيام  
  .1».جعل ذلك مقتضاهو ،عليه

ندا ويف كل األحوال نالحظ أن الباجي قد عاجل مسألة الوليمة معاجلة مقاصدية، مست            
يف ذلك إىل قول اإلمام مالك وبعض أصحابه حينا، ومستقال برأيه حينا آخر بإعمـال الواقـع     

  . والنظر، مما يربز اجتهاده املقاصدي عموما
   اعتبار الباجي ملقصد اإلشهار يف إجابة الدعوة: الثايناملطلب

جـوب   اعتبار الباجي ملقصد إشهار الزواج يف تقريره حلكـم و          املطلبهذا  نبين يف   
استجابة الدعوة إىل وليمة العرس، وذلك من خالل شرحه للحديث املرفوع الذي رواه اإلمام               

  :، جاء فيه باب ما جاء يف الوليمةمالك يف
 إِذَا : عن عبد اللَّه بنِ عمر أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ  ، عن نافعٍ  ،مالك-«

يعادهأْتفَلْي ةيملإِلَى و كُمد2». أَح.  
اختالف الفقهاء يف نوع الوليمة اليت جيب فيها         -يف شرحه هلذا احلديث   -ذكر الباجي   

إجابة الدعوة، مث ذكر رأي اإلمام مالك يف أن إجابة الدعوة تلزم يف وليمة العرس، مث علّل ذلك             
  :  غريها، ذلك ما يتضح من قولهمبقصد اإلشهار الذي يتحقق يف وليمة العرس دون

 فروى ابن القاسم عـن مالـك يف         ،وعلى حسب هذا اختلف الفقهاء يف احلكم      ...«
رضـي اهللا    ،قال القاضي أبو الوليد   .  وليس طعام اإلمالك مثله    ، إمنا هذا يف طعام العرس     :املدنية
لـزم ملـا يف     يي   وهذا الذ  ، وأن العرس حني البناء    ، والذي عندي أن اإلمالك حني العقد      :عنه

 الوليمة اليت جيب أن تـؤتى وليمـة         :وروى ابن املواز عن مالك أنه قال      . الوليمة من إشهاره  

                                                
 .5/168، السابقاملصدر  1
وأخرجـه البخـاري يف     .  يف املنتقى  1129رواه مالك يف املوطأ، كتاب النكاح، باب ما جاء يف الوليمة، احلديث رقم               2

ومسلم يف صحيحه، كتاب النكاح، بـاب األمـر بإجابـة    ... صحيحه، كتاب النكاح، باب حق إجابة الوليمة والدعوة       
وأبو داود يف سـننه،     . ننه، كتاب النكاح عن رسول اهللا، باب ما جاء يف إجابة الداعي           والترمذي يف س  . الداعي إىل دعوة  

وأمحد يف مـسنده،  . وابن ماجه يف سننه كتاب النكاح، باب إجابة الداعي. كتاب األطعمة، باب ما جاء يف إجابة الدعوة       
ارمي يف سننه، كتاب النكاح، بـاب يف  الد و.كتاب مسند املكثرين من الصحابة، باب مسند عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب     

  .إجابة الوليمة
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 ، وأرى أن جتاب الدعوة إال من عـذر .النكاح وما مسعت أنه جيب أن تؤتى غريها من األصنعة     
ريها من   وال أرخص يف ترك غ     ، إجابة وليمة العرس واجبة    :وقال الشافعي . وذا قال أبو حنيفة   

ووجـه  ... وحادث سرور، واخلتان، والنفاس ،الدعوات اليت ال يقع عليها اسم وليمة كاإلمالك       
 ومن جهة املعىن أن حكمها حكم الشهادة ألن         . واألمر يقتضي الوجوب   ، األمر بذلك  ،وجوا

  .1». هذا املشهور من مذهب مالك وأصحابه،املقصود ا اإلعالن للنكاح واإلثبات حلكمه
 أن الباجي قد استدل على وجوب استجابة دعوة وليمة العرس بـدليل مـن               نالحظ

السنة، من خالل تطبيقه لقاعدة األمر يقتضي الوجوب، مث عضده مبعىن مقاصدي عبر فيه بلفظ               
صريح أن املقصود بالوليمة اإلعالن للنكاح واإلثبات حلكمه، مما يربز اجتهاده املقاصـدي يف              

  .استند فيه إىل رأي اإلمام مالك وأصحابهاملسألة الذي يظهر أنه 
  اعتبار الباجي ملقصدي دفع الضرر واملشقة يف أحكام الطالق: السابع املبحث

 اعتبار الباجي ملقصد دفع الضرر ومقصد دفع املـشقة يف بعـض     املبحثنبين يف هذا    
ض أبواب  أحكام الطالق، مما استخلصناه من شرحه لبعض ما ورد يف املوطأ من أحاديث يف بع              

  : يف نقطتنيذلكونبحث . كتاب الطالق
  اعتبار الباجي ملقصد دفع الضرر : أوال

وقد استخلصنا ثالثة مسائل من شرح الباجي، اعترب فيها مقصد دفع الضرر فيما قرره              
  .من أحكام؛ املسألة األوىل يف اإليالء، والثانية يف اخللع، والثالثة يف عدة املطلقة

  تبار الباجي ملقصد دفع الضرر يف اإليالءاع: املسألة األوىل
ويـستعمل يف   . لغة االمتناع، مث استعمل ألجل اليمني، فمن حلف فقـد آىل          : اإليالء

الشرع يف القَسم على االمتناع من وطء الزوجة، فاصطالحا هو الـيمني علـى تـرك وطء                 
أكثـر بقـصد    واهللا ال أجامعك أربعة أشـهر أو        : املنكوحة مدة، كقول الرجل لزوجته مثال     

  2.اإلضرار
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ونبين يف هذه املسألة مقصد دفع الضرر عن الزوجة من حتديد أربعة أشـهر كحـد                
 وذلك من خالل شرح الباجي لألثرين املوقوفني اللذين روامها اإلمام مالـك يف             ،أقصى لإليالء 

  :باب اإليالء، جاء فيهما
 إِذَا  :ن علي بنِ أَبِي طَالبٍ أَنه كَانَ يقُولُ        ع ، عن أَبِيه  ، عن جعفَرِ بنِ محمد    ،مالك-«

   هأَترام نلُ مجآلَى الر،    طَلَاق هلَيع قَعي لَم ، وقَفى يترِ حهةُ أَشعبالْأَر تضإِنْ مو ،طَلِّقا أَنْ يفَإِم ، 
  1».عندنا وذَلك الْأَمر :قَالَ مالك. وإِما أَنْ يفيَء

 ، أَيما رجلٍ آلَى من امرأَتـه   : عن عبد اللَّه بنِ عمر أَنه كَانَ يقُولُ        ، عن نافعٍ  ،مالك-«
ضت الْأَربعةُ   ولَا يقَع علَيه طَلَاق إِذَا م      ، وقف حتى يطَلِّق أَو يفيءَ     ،فَإِنه إِذَا مضت الْأَربعةُ الْأَشهرِ    

وقَفى يترِ حه2».الْأَش  
لقد أسهب الباجي كثريا يف تناوله ملوضوع اإليالء يف العديد من املسائل عند شـرحه             

. مارضي اهللا عنـه   لألثرين املوقوفني على الصحابيني؛ علي بن أيب طالب، وعبد اهللا بن عمر،             
ذكره للمقصد من حتديد مدة اإليالء بأربعـة        والذي يستوقفنا هنا، هو ما خيدم حبثنا هذا، من          

أشهر، ليحدد الزوج موقفه بعد ذلك، إما بالطالق، أو باإلرجاع؛ فقد ذكر الباجي أن املقصد               
من ذلك؛ أنه وقت كاف لتأديب الزوجة بذلك، وجتاوزه يلحق الضرر ا وميثل تعسفا للزوج               

من حتديد الزمن هو دفع الضرر املتوقع       يف حق الزوجة املوىل على االمتناع منها، فكان املقصد          
   :هذا ما تضمنه شرح الباجي الذي منه قوله. عليها

 فهو الذي يوقفه وحيكم عليه ، والثاين أن ذلك إمنا يكون عند اإلمام أو احلاكم         :فصل«
فإذا رأى  .  فإمنا جيتهد يف إنفاذه من له والية حكم        ، فإنه حكم خمتلف فيه    ،مبا يؤديه إليه اجتهاده   

  : قال اهللا تعاىل   ، والفيئة الرجوع  ، فإن توقيفه إمنا هو ليفيء إىل ما كان عليه قبل إيالئه           ،توقيفال
My z {  |  }~L3        وقـد  .  ألنه ليس له اإلضرار    ؛ أي ترجع أو تطلق إن امتنع من الفيئة

                                                
  . يف املنتقى1155احلديث رقم . انفرد به مالك يف املوطأ، كتاب الطالق، باب اإليالء 1
أخرجه البخـاري يف صـحيحه،       و . يف املنتقى  1156رواه مالك يف املوطأ، كتاب الطالق، باب اإليالء، احلديث رقم            2

 : ; > = < ? @ M 7 6  5 4 3 2 189   A:كتاب الطالق، باب قوله تعـاىل     
 G F E D C BL 227، 226:البقرة. 
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 وعنت عليهـا آىل  ، كان الرجل منهم إذا كره املرأة ،روي أن هذه اآلية إمنا نزلت يف املشركني       
 ، فتتزوج يريد بذلك اإلضرار ـا      ، وال هي مطلقة   ، ال هي ذات زوج    ، مث يتركها معلقة   ،منها

  : وجعل لألزواج مدة أربعة أشهر يف تأديب املرأة بـاهلجر لقولـه تعـاىل              ،فمنع اهللا من ذلك   
M< = >L1،     وقد قيل  . من نسائه شهرا   صلى اهللا عليه وسلم    وقد آىل النيب :

 وروي أن عمـر  .دة اليت ال تستطيع ذات الزوج أن تصرب عنه أكثرها     إن األربعة األشهر هي امل    
  : كان يطوف ليلة باملدينة فسمع امرأة تنش،رضي اهللا عنهبن اخلطاب ا

  أال طال هذا الليل واسود جانبه
  فواهللا لوال اهللا ختشى عواقبه
  خمافة ريب واحلياء يكفين

  

  وأرقين إذ ال خليل أالعبه  
  انبهلزعزع من هذا السرير جو

  وأكرم زوجي أن تنال مراكبه
  

 بعثت به   : فقالت ؟ أين زوجك  : فقال هلا  ،فلما كان من الغد استدعى عمر تلك املرأة       
 فقلـن   ، وسأهلن عن املرأة كم مقدار ما تصرب املرأة عن زوجهـا           ، واستدعى نساء  ،إىل العراق 
 الرجـل أربعـة      فجعل عمر مدة غزو    ، ويفقد صربها يف أربعة    ، ويقل صربها يف ثالثة    ،شهرين
 يقـوي   ، وهذا واهللا أعلـم    ، ووجه بقوم آخرين   ، فإذا مضت أربعة أشهر استرد الغازين      ،أشهر

  2».اختصاص أجل اإليالء بأربعة أشهر
كما تطرق الباجي يف موضع آخر إىل بيان املقصد نفسه من حكم اإليالء، وهو مييـز             

  :بني اإليالء اللغوي، واإليالء الشرعي، فقال
ى ما نقوله أن اإليالء الشرعي تعترب فيه معان قررها الشرع من أن يكون              والدليل عل «

احلالف، إمنا قصد اإلضرار بالزوجة يف ذلك؛ ألن اهللا تعاىل قد منع من امساك النساء على وجه                 
  M , - . /0 L3 ...«4 :اإلضرار ن، فقال عز وجل

                                                
  .34: سورة النساء، اآلية 1
 .239، 5/238الباجي، املنتقى،  2
  .231: سورة البقرة، اآلية 3
  .5/248املصدر نفسه،  4
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اللغوي واإليالء الشرعي   فقد استعمل الباجي مقصد دفع الضرر يف التمييز بني اإليالء           
وعموما فقد استند يف إبرازه هلذا املقصد إىل النص القـرآين، وإىل            . مصرحا بقصد دفع الضرر   

كما نلمس أثناء شرحه إشارة إىل      .  من مدة الغزو للجند    رضي اهللا عنه   عمر بن اخلطاب  موقف  
  . مقصد تأديب الزوجة من اإليالء فيما ذكرناه من شرحه

  اعتبار الباجي ملقصد دفع الضرر يف اخللع : املسألة الثانية
لغة النزع واإلزالة، مأخوذ من اخلَلْع النزع، مسي به ألن كال من الزوجني لباس              : اخلُلْع

إزالة العصمة بعـوض مـن الزوجـة أو    : وشرعا اخلُلع. لآلخر، فكأنه مبفارقة اآلخر قد خلعه    
خالعت املرأة زوجها؛ طلبت أن يطلقهـا      غريها، وهو طلقة بائنة ال رجعة فيها على املشهور، و         

  .1بفدية من ماهلا، وحكمه اجلواز
ونبين يف هذه املسألة اعتبار الباجي ملقصد دفع الضرر يف حكم خلع املرأة مـن زوج                

  :أضر ا، وذلك من خالل شرحه لقول مالك يف باب ما جاء يف اخللع، جاء فيه
تفْتدي من زوجِها أَنه إِذَا علم أَنَّ زوجها أَضر بِها وضيق    قَالَ مالك في الْمفْتدية الَّتي      «

 ، فَهذَا الَّذي كُنـت أَسـمع      : قَالَ ، ورد علَيها مالَها   ، وعلم أَنه ظَالم لَها مضى الطَّلَاق      ،علَيها
ندناسِ عالن رأَم هلَيي عالَّذ2».او  

أقر الباجي مبا قاله اإلمام مالك يف املرأة اليت ختالع زوجا قد أضر ا، أنـه ال يلزمهـا          
  :وقد علّل الباجي ذلك مبقصد دفع الضرر، فقال. فدية، باعتباره طالقا

 مل يلزمهـا  ، وظلمه هلا،إن املفتدية إذا كان افتداؤها إلضرار زوجها   : وهذا كما قال  «
ويف العتبية من روايـة  .  بل هو ممنوع منه ، إضرار زوجها ا ال جيوز له       وذلك أن  ،ما افتدت به  

 ومـن  ، مل يكن له أن يضارها حىت تفتـدي      ،ابن القاسم عن مالك فيمن علم من امرأته بالزىن        
.  وال يفي حبقها يف نفسه ومالـه       ، أن يؤثر عليها ضرا    ،اإلضرار ا املوجب لرد ما أخذ منها      

                                                
الدردير، الشرح الكبري،   : وانظر. 3/238الزرقاين، شرح الزرقاين،    :  وانظر .2/347ابن عرفة، حاشية الدسوقي،     : انظر 1
اآليب : وانظـر . 2/110أبو احلسن املالكي، كفاية الطالب،      : وانظر. 2/34النفراوي، الفواكه الدواين،    : وانظر. 2/347

: وانظـر . 120صسعدي أبو جيب، القاموس الفقهـي،       : وانظر. 468صاألزهري، الثمر الداين شرح رسالة القريواين،       
  . 89صت الفقهية، اددي، التعريفا

  . يف املنتقى1172قول ملالك ذكره يف املوطأ، كتاب الطالق، باب ما جاء يف اخللع، احلديث  2
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 وإمنا له أن ميسكها من غري إضـرار         ، حيبسها إذا مل ترض باألثرة عليها      وذلك أنه ال جيوز له أن     
) فصل(...M y z { | }~ L1 : أو يفارقها لقوله تعاىل    ،ا بأثرة وال غريها   

 ورد عليها مـا     ، مضى الطالق  ، وعلم أنه ظامل هلا    ، إذا علم أنه أضر ا أو ضيق عليها        :"وقوله
 ويرد ما أخذ منـها مـن        ، ألنه أوقعه باختياره   ؛لع يلزمه  يريد أن ما التزمه من طالق اخل       ".هلا

 ؛ عن ابن القاسـم    ،رواه عيسى .  وال يأخذ منها ما كانت التزمته له من نفقة ورضاع          ،العوض
 وال حيل له    ، وإمنا دفعته إليه لتتخلص بذلك من ضرره وظلمه        ،ألا دفعته إليه غري حمتاجة لرفعه     

 ويسقط عنها ما التزمته     ، فعلى هذا يرد ما أخذ منها      ،أن يأخذ على ترك الظلم والتعدي عوضا      
  © ¨  §  ¦Mواألصل يف ذلك قوله تعاىل      .  قاله مالك  ،من نفقة وأجرة رضاع   

ª  « ¬   ® ̄ °  ±²L2،...«3   
فنالحظ هنا، أنّ الباجي قد استند إىل قول اإلمام مالك وعمل أهل املدينـة يف بيـان              

كما . معضدا ذلك بالنص القرآين   . تلعة من زوج أضر ا    مقصد دفع الضرر يف حكم املرأة املخ      
إيثـار   وأنه استند إىل هذا املقصد يف تقرير حكم منع إعطائها الفدية عن نفسها، ومنع حبسها،        

  . الضرة عليها
  اعتبار الباجي ملقصد دفع الضرر يف عدة املطلقة: املسألة الثالثة

فع الضرر من حكم إجبار من طلّق امرأتـه   نبين يف هذه املسألة اعتبار الباجي ملقصد د       
وهي حائض على الرجعة، حىت التطول عدا، فال تبدأ من وقت حيضها، بل تكون يف هـذا                 
الوقت يف بيت زوجها، وال تطلق حىت تطهر مث حتيض مث تطهر كي ال تتضرر بتطويل العـدة                  

إلمام مالك يف باب مـا  نبين ذلك من خالل شرح الباجي للحديث املرفوع الذي رواه ا  . عليها
  :جاء يف األقراء وعدة الطالق وطالق احلائض جاء فيه

 عن نافعٍ أَنَّ عبد اللَّه بن عمر طَلَّق امرأَته وهي حائض علَى عهد رسولِ اللَّه           ،مالك-«
 فَقَالَ  ، رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم عن ذَلك        صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَسأَلَ عمر بن الْخطَّابِ       

     لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسا    :رهاجِعرفَلْي هرفَلْ م  رطْهى تتا حِسكْهمي،  يضحت ثُم ،  رطْهت ثُم ، 
                                                

  229: سورة البقرة، اآلية 1
 .19: سورة النساء، اآلية 2
  .306، 5/305الباجي، املنتقى،  3
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 فَتلْك الْعدةُ الَّتي أَمر اللَّه أَنْ يطَلَّق لَهـا          ،اَء طَلَّق قَبلَ أَنْ يمس     وإِنْ ش  ، بعد هاثُم إِنْ شاَء أَمسكَ   
  1».النساُء

إىل مسألة وقوع الطالق حال احليض؛ فـذكر         -يف شرحه للحديث  -تطرق الباجي   
بـأمره  رأي املالكية بإجبار فاعل ذلك على الرجعة، خبالف من قال بعدم اإلجبار واالكتفـاء               

بذلك؛ والذي يهمنا يف املسألة، هو استدالل الباجي على صحة ما ذهـب إليـه اسـتدالال                 
؛ فقد أشار الباجي إىل مقصد      صلى اهللا عليه وسلم    إىل حديث النيب     إشارتهمقاصديا إىل جانب    

دفع الضرر بتطويل العدة عن املرأة اليت تطلق حال حيضها؛ فيجب إرجاعها حىت يقع طالقهـا               
  :قال الباجي. ها لتبدأ عدا منه، ال منذ حال حيضها فتطول بذلك عدايف طهر

ومن طلق منهم حائضا أجرب على الرجعة خالفا أليب حنيفة والشافعي يف            : قال حممد «
 :صلى اهللا عليـه وسـلم     ووجه ذلك ما تقدم من احلديث من قوله         .  يؤمر ا وال جيرب    :قوهلما

 فمنـع   ،ومن جهة املعىن أنه مضار بتطويل العدة      ". لق هلا النساء  فتلك العدة اليت أمر اهللا أن يط      "
  2».من ذلك وأجرب على الرجعة

  :وقال يف مسألة أخرى
:  قال ابن القاسم   ، فلما طهرت طلقها ثانية    ، فارجتع ، وإن أجرب على االرجتاع    :مسألة«

ه وسلم أمره أن وجه كراهية طالقه أن النيب صلي اهللا علي.  وال أجربه على الرجعة  ،بئس ما صنع  
 وإمنـا مل    ، وهذا عام يف إيقاع الطالق يف الطهر األول        ، مث حتيض  ، مث ميسك حىت تطهر    ،يراجع

  3». فلم يتعلق به حق للزوجة، ألنه ليس يف هذا الطالق تطويل للعدة؛جيرب على االرجتاع

                                                
 يف 1195وطالق احلائض، احلـديث رقـم   رواه مالك يف املوطأ، كتاب الطالق، باب ما جاء يف األقراء وعدة الطالق         1

. أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب الطالق، باب قوله تعاىل ياأيها النيب إذا طلقتم النساء فطلقـوهن لعـدن              و .املنتقى
. ومسلم يف صحيحه، كتاب الطالق، باب حترمي طالق احلائض بغري رضاها وأنه لو خالف وقع الطالق ويؤمر برجعتـها                  

والنـسائي يف سـننه، كتـاب       . نه، كتاب الطالق واللعان عن رسول اهللا، باب ما جاء يف طالق السنة            والترمذي يف سن  
وأبو داود يف سننه، كتاب الطالق، بـاب يف         . الطالق، باب وقت الطالق للعدة اليت أمر اهللا عز وجلّ أن تطلق هلا النساء             

 وأمحد يف مسنده، كتـاب مـسند املكثـرين مـن     .وابن ماجه يف سننه، كتاب الطالق، باب طالق السنة       . طالق السنة 
 .الدارمي يف سننه، كتاب الطالق، باب السنة يف الطالق و.الصحابة، باب مسند عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب

  .5/372الباجي، املنتقى،  2
  .5/373املصدر نفسه،  3
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وأشار الباجي إىل هذا املقصد أيضا يف موضع آخر إىل جانب أشارته أيضا إىل مقصد               
  :إلصالح من الرجعة؛ حيث قالا

 ، مث تطهر  ، مث حتيض  ،مره فلرياجعها حىت تطهر   ":  وقوله صلي اهللا عليه وسلم     )فصل(«
 ؛معىن ذلك أن ميسكها يف الطهـر :  قال شيوخنا البغداديون". وإن شاء أمسك  ،مث إن شاء طلق   

ـ  .  ألن مقصود النكاح املبتدأ والرجعة الوطء      ؛ليتمكن من الوطء إن شاء     رع لـه أن    فلذلك ش
 فيكـون   ،ميسكها يف طهر يكون له فيه الوطء إن شاء لئال يكون ارجتاعه لغري مقصود النكاح              

 ̀ _ M : وقال تعاىل  M , - . /L1 : قال اهللا تعاىل   ،على معىن اإلضرار  
a b  c d  e  fgL2  ،    أن يكون   ، واهللا تعاىل أعلم   ،فشرط إرادة اإلصالح يف الرجعة 

  .3».صودهعلى سنة النكاح ومقتضاه ومق
فنالحظ هنا أن الباجي قد استفاد من تعليل القرآن الكرمي يف مسألة ارجتاع الزوجـة،           
لبيان مقصد دفع الضرر، واإلشارة إىل مقصد اإلصالح من حكم الرجعة، إضافة إىل استناده إىل     
 السنة يف بيان احلكم، وإىل النظر يف استعمال املقصد يف ترجيح ماذهب إليه اإلمـام مالـك يف     

  :املسألة، األمر الذي أشار إليه الباجي يف استدالله؛ حيث قال يف ختام مناقشته للمسألة
  4». والنظر واهللا أعلم،والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك ما تقدم من األثر«
  اعتبار الباجي ملقصد دفع املشقة يف كفارة الظهار: ثانيا

مبحرمة عليه حترميا مؤبـدا بنـسب أو     الظهار تشبيه املسلم املكلف امرأته أو أجزاءها        
مصاهرة أو رضاع، وظاهر من امرأته، إذا قال هلا أنت علي كظهر أمي، فتحرم عليه بعدئـذ                  

                                                
  .231:سورة البقرة، اآلية 1
  .228: سورة البقرة، اآلية 2
  .5/374، املصدر نفسه 3
  .5/374،  نفسهاملصدر 4
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حىت يكفّر بعتق رقبة مؤمنة، فإن مل جيد فصيام شهرين متتابعني، فإن مل يستطع فإطعام سـتني                 
  .1مسكينا، وحكمها احلرمة

فع املشقة من حكم االنتقال من الصيام إىل اإلطعام         وسنبين هنا اعتبار الباجي ملقصد د     
يف كفارة الظهار، وذلك من خالل شرحه لألثر املقطوع الذي رواه اإلمام مالك وما تاله مـن       

  : قول له يف باب إيالء العبد من كتاب الطالق، جاء فيه
 تظَاهر من أَربعة نِـسوة لَـه         عن أَبِيه أَنه قَالَ في رجلٍ      ، عن هشامِ بنِ عروةَ    ،مالك«

  .بِكَلمة واحدة إِنه لَيس علَيه إِلَّا كَفَّارةٌ واحدةٌ
 ِ:اللَّه تعالَى في كَفَّارة الْمتظَـاهر      قَالَ: مالك قَالَ. قَالَ مالك وعلَى ذَلك الْأَمر عندنا     

  م ةقَبر رِيرحـلِ أَنْ                   فَتقَب ـننِ ميـابِعتتنِ ميرـهش اميفَـص جِـدي لَم نا فَماسمتلِ أَنْ يقَب ن
  3».فَمن لَم يستطع فَإِطْعام ستني مسكينا2]كذا[يتماسا

إىل موضوع كفارة الظهار، إذ تنـاول     -يف شرحه هلذا األثر املقطوع    -تعرض الباجي   
ملريض الذي يطمع الربء، أيعدل إىل اإلطعام يف التكفري عن ظهاره؟ فـذكر رأيـني يف                مسألة ا 

املسألة؛ رأي من قال بعدم جواز ذلك، إال ملن كان ال يأمل الربء من مرضه، ورأي أجاز ذلك                  
يف حالة طول مرضه، واحتياجه إىل زوجته، وإن آمل الربء من مرضه، والذي يهمنا هنا، هو أن                 

ل املقاصد يف تفسريه للرأي الثاين، إذ علّل جواز العدول إىل اإلطعام، للتكفري عن              الباجي استعم 

                                                
النفـراوي،  : وانظـر . 3/229الزرقاين، شرح الزرقـاين،     : وانظر. 4/111أبو عبد اهللا املغريب، مواهب اجلليل،       : انظر 1

سعدي أبو جيب، القاموس الفقهي،     : وانظر. 2/134أبو احلسن املالكي، كفاية الطالب،      : وانظر. 2/47الفواكه الدواين،   
  . 140صدي، التعريفات الفقهية، اد: وانظر. 239ص

 من سورة اادلة ناقصة؛ والظاهر أن اإلمـام         3هكذا وردت اآليتني يف املنتقى؛ متداخلتني يف آية واحدة، فكانت اآلية             2
  : من سورة اادلة مفصولة؛ ألن األصح هـو قولـه تعـاىل   4 مفصولة، مث تطرق إىل اآلية 3مالك قد ذكر جزء من اآلية   

MS R Q P] \ [ Z Y X W V   U T ^a  ` _ b f e d c 
q p o n m  l k j   i h grx  w v u  t s y |  { z 

}~¢ ¡ � £ § ¦ ¥ ¤  L ادلة4، 3: ا  
 .، يف املنتقى1162احلديث رقم . انفرد به مالك يف املوطأ، كتاب الطالق، باب إيالء العبد 3
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. الظهار ومعاشرة الزوجة، مبقصد دفع املشقة اليت قد ال يتحملها الزوج باالبتعاد عن زوجتـه              
  :هذا ما تضمنه قول الباجي يف املسألة، حيث ذكر

 فقـد روى    ، أثناء الصيام   فمرض يف  ، ومن صام عن ظهاره حني مل جيد رقبة        :مسألة«
 وإن كان على ، فإنه يطعم، أنه إن كان مرضه مما ال يطمع بالربء منه         : عن مالك  ،زياد بن جعفر  

 : عن ابن القاسـم    ،ويف املدونة عن أشهب   .  انتظر أن يربأ أو يبقى على ما كان صام         ،غري ذلك 
وجه القول األول أنه     .ء وإن رجا الرب   ، جاز له أن يطعم    ، واحتاج إىل امرأته   ،أنه إن طال مرضه   

 ، ألنه من املوانع اليت تعـرض يف اسـتدامة الـصوم           ؛ انتظر ذلك  ،إذا كان مما يرجو الربء منه     
 فليس من أهل ، وإن كان ال يرجى، فال جيزئه اإلطعام،كاحليض يعرض للمرأة يف شهري التتابع   

حلاجة إىل أهلـه مـع    إن حصلت له املشقة با     ووجه القول الثاين  .  فكان فرضه اإلطعام   ،الصيام
  1». واهللا أعلم، جاز له االنتقال إىل اإلطعام كاإلعسار، وخوف العنت،طول املرض

واملالحظ هنا أن الباجي أعطى تفسريا لكل رأي دون ترجيح لرأي علـى آخـر، أو             
تعليق على أي رأي؛ والظاهر أن الباجي مل ير تناقضا يف الرأيني، إذ ميكن اعتبار احلكم يف الرأي 

ول مطلقا، واحلكم يف الرأي الثاين مقيدا مبشقة احلاجة إىل الزوجة؛ أي جواز االنتقال مـن                األ
الصوم إىل اإلطعام ملقصد دفع املشقة، ويف كل األحوال فالباجي قد اجتهد اجتهادا مقاصديا يف               

اصـدي  إىل النظر وإىل القياس باإلعسار يف تعليله املق        -كما يظهر -بيانه هلذه املسألة، مستندا     
  .حلكم االنتقال إىل اإلطعام يف كفارة الظهار

  اعتبار الباجي ملقصد حفظ النسب والنسل يف أحكام الطالق: املبحث الثامن
 على إبراز اعتبار الباجي ملقصدي حفظ النسب وحفظ النـسل           املبحثنعمل يف هذا    

 املبحـث وقد جمع حفظ النسب مع حفظ النسل يف هـذا          ،  فيما يتعلق ببعض أحكام الطالق    
لتداخلهما معا؛ إذ مقصد حفظ النسب يؤول عموما إىل مقصد حفظ النسل، فبينهما عمـوم               

  .وسنبحث مقصد حفظ النسب أوال، مث حفظ النسل ثانيا. وخصوص مطلق

                                                
 .267، 5/266الباجي، املنتقى،  1
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  اعتبار الباجي ملقصد حفظ النسب: أوال
وقد استخلصنا مسألتني من شرح الباجي، تناول فيهما مقصد حفظ النسب، تتعلـق             

  . حبكم نفي الولد باللعان، وتتعلق الثانية بعدة املطلقةاألوىل
  .اعتبار الباجي ملقصد حفظ النسب من نفي الولد باللعان: املسألة األوىل

مصدر العن ال مصدر لعن؛ فلعن قياسي للمالعنة وهو مطلق الطرد واإلبعاد،            : اللّعان
هو : عا كما عرفه ابن عرفة    وشر. أما العن فسماعي للّعان، وهو طرد وإبعاد كل طرف اآلخر         

حلف زوج على زنا زوجته أو نفي محلها الالزم له، وحلفها على تكذيبه إن أوجـب نكاهلـا          
كلمات معلومة جعلت حجة للمضطر إىل قذف مـن         : وذكر الزرقاين أنه  . حدها حبكم قاض  

تسمية الكـل   لطّخ فراشه وأحلق العار به أو إىل ولد، ومسيت لعانا الشتماهلا على كلمة اللعن               
باسم البعض، وألن كال املتالعنيني يبعد عن اآلخر ا، وهو خمتص بالزوجني وله أربعة أركان؛               

والثاين املالعنة، ومها الزوجان، والثالث السبب، وهو دعوى رؤية الزنا أو نفي             األول املالعن، 
. عة من النـاس   وحيصل اللعان يف املسجد حبضور مجا     . احلمل، والرابع اللفظ، وله صفة حمددة     

  .1وحكمه الوجوب إن كان لنفي النسب، واجلواز مع أفضلية الستر إن كان لرؤية الزنا
وسنبين يف هذه املسألة اعتبار الباجي ملقصد حفظ النسب من حكم وجوب نفي الولد        

وذلك من خالل شرحه للحديث املرفوع الذي رواه اإلمام مالك يف باب ما جاء           . مبجرد اللعان 
  :ن، جاء فيهيف اللعا

                                                
ن أنس، املدونة الكربى، برواية سحنون بن سعيد عن عبد الرمحن ابن القاسم العتقي، دار صادر، بريوت،                 مالك اب : انظر 1
: وانظـر . 3/241الزرقاين، شرح الزرقاين،    : وانظر. 2/139العدوي، حاشية العدوي،    : وانظر. 6/105 م،   2005،  1ط

. 161صابن جزي، القـوانني الفقهيـة،       : نظروا. 4/132،  ه1398،  2العبدري، التاج واإلكليل، دار الفكر بريوت، ط      
اآليب : وانظـر .  وما بعدها  2/139أبو احلسن املالكي، كفاية الطالب،      : وانظر. 2/50النفراوي، الفواكه الدواين،    : وانظر

  .2/457الدردير،الشرح الكبري، : وانظر.  وما بعدها478صاألزهري، الثمر الداين شرح رسالة القريواين، 
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 عن عبد اللَّه بنِ عمر أَنَّ رجلًا لَاعن امرأَته في زمان رسولِ اللَّـه              ، عن نافعٍ  ،مالك-«
نهما وأَلْحـق   فَفَرق رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم بي   ، من ولَدها  ىصلَّى اللَّه علَيه وسلَّم وانتفَ    

أَةربِالْم لَد1».الْو  
إىل مسألة خالفية بني املالكية، والـشافعية،        -يف شرحه هلذا احلديث   -تعرض الباجي   

تتعلق حبكم وجوب نفي الولد باللعان؛ فقالت املالكية بوجوبه مبجرد اللعان، بينما اشـترطت              
 املالكية بدليل مقاصـدي؛ إذ اسـتدل        وقد رجح الباجي رأي   . الشافعية اقتران اللعان بالقذف   

مبقصد حفظ النسب،مبينا رتبته الضرورية اليت تفوق ضرورة مقصد حفظ العرض الذي أشـار             
  : هذا ما ميكن استخالصه من قول الباجي يف املسألة، الذي جاء فيه. إليه بالقذف
وقـال   . وإن عرا عن القـذف     ، فإن املذهب أنه جيب به اللعان      ، فأما نفي الولد   ...«
والدليل على ما نقوله أن ضرورته إىل نفي الولد أشد   . ال يالعن حىت يقترن به القذف     : الشافعي

 وذلك يصح بنفـي  ، ألن به حاجة إىل أن يزيل عن نفسه نسبا ليس منه؛من ضرورته إىل قذفها  
 فإذا جاز له أن يالعن بالقذف حلاجته إليه فألن يالعـن لنفـي              ،الولد أكثر مما يصح بالقذف    

  2».احلمل وحاجته آكد أوىل وأحرى
كمـا  . نالحظ هنا أنّ الباجي قد استعمل مقصد حفظ النسب يف ترجيح رأي مذهبه          

نالحظ أنه أشار إىل بعض املقاصد الكلية اليت نعتها بالضرورية، كمقصد حفظ النسب ومقصد              
 فقدم مقـصد    حفظ العرض، وإن تعلّقت الضرورة باملالعن، كما أشار إىل الترتيب فيما بينها،           

حفظ النسب على مقصد حفظ العرض عندما جعل املالعنة بنفي الولد حلفظ نسبه أوىل مـن                
. املالعنة بالقذف، ففي ذلك إشارة عامة إىل أولوية مقصد حفظ النسب على حفظ العـرض              

إىل قياس األوىل يف إثبات وجوب نفي الولد         -حسب ما يفهم من شرحه    -كما جنده قد التجأ     
                                                

أخرجـه البخـاري يف      و . يف املنتقى  1176 املوطأ، كتاب الطالق، باب ما جاء يف اللّعان، احلديث رقم            رواه مالك يف   1
والترمذي يف سننه،   . ومسلم يف صحيحه، كتاب اللّعان، دون ذكر الباب       . صحيحه، كتاب الفرائض، باب مرياث املالعنة     

سائي يف سننه، كتاب الطالق، باب نفي الولد باللعـان  والن. كتاب الطالق واللعان عن رسول اهللا، باب ما جاء يف اللعان        
وأمحد . وابن ماجه يف سننه، كتاب الطالق، باب اللّعان       . وأبو داود يف سننه، كتاب الطالق، باب يف اللّعان        . وإحلاقه بأمه 

 كتـاب  الـدارمي يف سـننه،    و .يف مسنده، كتاب مسند املكثرين من الصحابة، باب مسند عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب              
 .النكاح، باب يف اللّعان

  .5/325الباجي، املنتقى،  2
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ن حاجة إىل اقترانه بالقذف؛ إذ قاس على صحة اللعان وحتققه بالقذف صحة اللعان              باللعان دو 
  . وحتققه يف نفي الولد من باب أوىل

  اعتبار الباجي ملقصد حفظ النسب يف عدة املطلقة: املسألة الثانية
. نبين يف هذه املسألة اعتبار الباجي ملقصد حفظ النسب من اعتداد املطلقة يف سكناها             

ك من خالل شرحه لألثر املوقوف الذي رواه اإلمام مالك يف باب ما جاء يف عدة املرأة يف                  وذل
  :بيتها إذا طلّقت فيه، جاء فيه

 عن الْقَاسمِ بنِ محمد وسلَيمانَ بنِ يسارٍ أَنه سمعهما          ، عن يحيى بنِ سعيد    ،مالك -«
   ى بيحأَنَّ ي انذْكُرةَ          يتكَمِ الْبنِ الْحنِ بمحالر دبةَ عناب اصِ طَلَّقنِ الْعب يدعس ن،     ـدبـا عقَلَهتفَان 
 وهـو يومئـذ أَمـري    ، فَأَرسلَت عائشةُ أُم الْمؤمنِني إِلَى مروانَ بنِ الْحكَمِ      ،الرحمنِ بن الْحكَمِ  

ةيندا       فَ ،الْمهتيأَةَ إِلَى برالْم ددارو قِ اللَّهات انُ  .قَالَتورانَ    ، فَقَالَ ممـلَيس يثدي حف :    ـدبإِنَّ ع 
 فَقَالَـت   ، أَو ما بلَغك شأْنُ فَاطمةَ بِنت قَيسٍ       : وقَالَ مروانُ في حديث الْقَاسمِ     ،الرحمنِ غَلَبنِي 

 فَحسبك ما بين    ُ، إِنْ كَانَ بِك الشر    : فَقَالَ مروانُ  ،ا يضرك أَنْ لَا تذْكُر حديثَ فَاطمةَ       لَ :عائشةُ
رالش ننِ مذَي1».ه  

إىل مقصد حفظ النسب؛ الذي ربطه       -يف شرحه هلذا األثر املوقوف    -تعرض الباجي   
 حيث كانت مع زوجها، هو موضـع عـدا،    مبسألة موضع عدة املطلقة؛ إذ ذكر أن سكناها       

معلال ذلك مبقصد حفظ النسب؛ وإن كانت هذه السكىن من احلقوق الزوجية، فإن حـق اهللا                
هذا مـا تـضمنه شـرح    . يف حفظ النسب أكرب، فال ميلك أي من الزوجني إسقاط هذا احلق  

   :الباجي للمسألة، جاء فيه قوله

                                                
 . يف املنتقى  1205رواه مالك يف املوطأ، كتاب الطالق، باب ما جاء يف عدة املرأة يف بيتها إذا طلقت فيه، احلديث رقم                     1
، بـاب  ومسلم يف صحيحه، كتاب الطـالق . أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب الطالق، باب قصة فاطمة بنت قيس    و

وابـن ماجـه يف   . وأبو داود يف سننه، كتاب الطالق، باب من أنكر ذلك على فاطمة بنت قيس          . املطلقة ثالثا ال نفقة هلا    
  سننه، كتاب الطالق، باب هل خترج املرأة يف عدا؟
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 ، وهو موضع سكناها مع زوجهـا    ،موضع عدا  يريد من    ،وانتقال عبد الرمحن ابنته   «
 وحلق  ، فإن املقصود منه حفظ النسب     ، وإن كانت حقا من حقوق الزوجية      ،وذلك أن السكىن  

  .1». فليس للزوجة إسقاطه، فيغلظ لذلك،اهللا به تعلق
فاملالحظ هنا، أن الباجي قد ذكر صراحة مقصد حفظ النسب يف املسألة، بل وجنـده     

إىل مقصد حفظ النسب يف مناقشته ملسألة عدة الكتابية الـيت          -وضع آخر يف م -قد أشار أيضا    
 عنها زوجها، فذكر لذلك روايتني؛ األوىل تقول باإلجبار على العدة كاملسلمة، والثانيـة              تويف

   :فقال مربرا الرواية الثانية يف املسألة. تقول باسترباء الرحم بثالثة أشهر
 بعدا حقان، حق للمخلوق، وهو حفـظ النـسب،          ووجه الرواية الثانية أنه يتعلق    «

يلزمها، وال يربئها إال استرباء رمحها، وذلك حيـصل          فأما حق املخلوق، فذلك   . وحق هللا تعاىل  
باألشهر الثالثة، وما زاد على ذلك، فحق هللا تعاىل، وال يصح منها أداء حقوقه إال بعد اإلميـان      

  2 ».به
حفظ النسب يف تعليل حكم مكوث املطلقة       وعموما، فإن الباجي قد استعمل مقصد       

  .يف بيت زوجها أثناء عدا، مستندا إىل النظر فيما اعتربه من مقصد يف املسألة
  اعتبار الباجي ملقصد حفظ النسل من االستئذان يف العزل: ثانيا

  .3العزل هو االنزال خارج الفرج حذرا عن احلمل، وال جيوز عن احلرة إال بإذا
 اعتبار الباجي ملقصد حفظ النسل من استئذان احلرة يف العزل، وذلك مـن              ونبين هنا 

  :خالل شرحه لقول اإلمام مالك الذي ذكره يف باب ما جاء يف العزل، جاء فيه
 بِغيـرِ    ولَا بأْس أَنْ يعزِلَ عن أَمته      ، لَا يعزِلُ الرجلُ الْمرأَةَ الْحرةَ إِلَّا بِإِذْنِها       :قَالَ مالك «

  4». فَلَا يعزِلُ إِلَّا بِإِذْنِهِم، ومن كَانت تحته أَمةُ قَومٍ،إِذْنِها

                                                
 5/381الباجي، املنتقى،  1
  .5/459، املصدر نفسه 2
اـددي، التعريفـات    : وانظر. 3/291 الزرقاين، شرح الزرقاين،     :وانظر. 141صابن جزي، القوانني الفقهية،     : انظر 3

  .146صالفقهية، 
  . يف املنتقى1246ذكره يف احلديث رقم . قول ملالك يف املوطأ، كتاب الطالق، باب ما جاء يف العزل 4
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إىل مقصد حفظ النسل، مربرا به حكم        -يف شرحه لقول اإلمام مالك    -أشار الباجي   
مـا  عدم جواز العزل عن املرأة احلرة إال بإذا؛ فالعزل قد يسلب املرأة حقها يف االستمتاع، ك               

يسلب حقها يف الولد، واملالحظ أن الباجي قد أجرى هذا احلكم حىت يف األمة، ما دامـت يف                  
  : حاجة إىل هذا املقصد من النكاح، قال الباجي

 وذلك أن للحرة    ، هو قول مجاعة الفقهاء    ،"ال يعزل عن املرأة احلرة إال بإذا      " :قوله«
 مل يكن له أن ميتنع مـن  ،ن ميتنع من وطئها فلما مل يكن له أ، وطلب النسل ،حقا يف االستمتاع  

 ومن كانت زوجته    ، فإن لسيدها أن يعزل عنها كما له أن ميتنع من وطئها           ،وأما األمة . إكماله
 فلذلك ال جيوز للـزوج أن   ، ألنه يكون رقيقا هلم    ؛ فإن حق سادا متعلق بطلب الولد      ،أمة قوم 

 قد ثبت بعقد ، وعندي أن لألمة فيه حقا : عنه رضي اهللا قال القاضي أبو الوليد     . يعزل إال بإذم  
 واهللا  ، فللزوجة فيـه حـق     ، ألنه وطء زوجته   ؛ فال جيوز له أن يعزل إال بإذا وإذم        ،النكاح
  1».أعلم

نالحظ أن الباجي قد استعمل مقصد حفظ النسل إىل جانب حـق االسـتمتاع، يف               
ه لزومه حىت يف األمة، مستندا يف بيـان  تعليل لزوم استئذان الزوجة احلرة يف العزل، مث استنبط ب 

  .املقصد، إىل القياس مبناط جامع هو ثبوت الزوجية كما يظهر من شرحه
  اعتبار الباجي ملقصد التسلية من متتيع املطلقة: املبحث التاسع

ما يوهب للمطلقة إرضاء هلا وإحسانا إليها حني الطالق، مبا يقـدر            هو  : متتيع املطلقة 
وتطلق املتعة على كل ما ينتفع به من طعام  .  ماله، وهي مستحبة عند املالكية     عليه املطلق حبسب  

  . 2وأثاث ولباس وغري ذلك
 اعتبار الباجي ملقصد التسلية عن الفراق من حكم متتيع املطلقة،           املبحثونبين يف هذا    

الق، يف باب ما جاء يف متعة الط       وذلك من خالل شرحه لألثر املوقوف الذي رواه اإلمام مالك         
  :جاء فيه

                                                
 5/471الباجي، املنتقى،  1
. 142صالقونوي، أنيس الفقهاء،    : وانظر. 327صالبعلي، املطلع،   : وانظر.159صالقوانني الفقهية،    ابن جزي، :  انظر 2

 .193صاددي، التعريفات الفقهية، : وانظر
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»-أَةً لَهرام طَلَّق فوع ننِ بمحالر دبأَنَّ ع هلَغب هك أَنالم،ةيدلبِو عت1». فَم  
مسألة املرأة اليت تطلق بعد البناء ـا، مث      -يف شرحه هلذا األثر املوقوف    -ذكر الباجي   

لباجي ذلك باالستناد إىل املقصد مـن هـذا         تراجع أنه ال يعطى هلا شيء لتمتيعها به، مث علّل ا          
التمتيع؛ إذ ذكر أن املقصد منه هو تسلية املرأة عن الفراق، وهذا املقصد يتحقق بشكل أعظـم          
يف املرأة اليت أرجعها زوجها، فلم تعد بذلك حباجة إىل التمتيع بالعطية وقد حتقق املقصد مـن                 

  : ألة؛ جاء فيههذا ما يتضح يف قول الباجي يف املس. متعة الطالق
 قالـه ابـن     ، فال متعة هلا   ، مث راجعها قبل أن ميتعها     ،فإن طلقها بعد البناء ا    : مسألة«

: مـسألة ... واهللا أعلـم ، ألن املتعة تسلية عن الفراق والتسلية باالرجتاع أعظم      ؛وهب وأشهب 
 فال  ،رت الفراق ووجه ذلك أا اختا   .  فال متعة فيها   ،وكل فرقة من قبل املرأة قبل البناء أو بعده        

  2».ى عن املشقة اليت تلحق اتسلّ
واملالحظ أن الباجي مل يستند هنا إىل دليل جزئي من الكتاب أو السنة يف حتديد هذا                

 إسحاق؛ الذي نقل عنـه  والظاهر أن الباجي قد تأثر برأي الشيخ أيب       . املقصد من متعة الطالق   
  : متتيع املالعن، ورد ذلك يف قول الباجيقوله مبقصد التسلية من متعة الطالق يف مسألة عدم

»  وكـذلك املفارقـة عـن مقاحبـة     ، فكيف يزاد عليه  ، شيئا مما أخذت   فأما من ترد 
 واملالعن ال يريد    ،ألن املتعة تسلية عن الفراق    :  قال الشيخ أبو إسحاق    . فال متعة هلا   ،كاملالعنة

  3».تسلية من العن من الزوجات
قصد التسلية من متتيع املطلقة، مستعمال هذا املقصد يف         وعموما فقد أشار الباجي إىل م     

مستندا يف ذلك إىل النظر، وإىل      . تعليل منع التمتيع ملن ارجتعت من زوجها، وملن العنها زوجها         
  . رأي شيخه أيب اسحاق

                                                
  . يف املنتقى1186احلديث رقم . انفرد به مالك يف املوطأ، كتاب الطالق، باب ما جاء يف متعة الطالق 1
  .5/354الباجي، املنتقى،  2
  .5/353املصدر نفسه،  3



  490  لباجي يف جمال املعامالتيقات الفقهية لالجتهاد املقاصدي عند االتطب: الباب الثاين 
  
 

 

  اعتبار الباجي ملقصد براءة الرحم يف عدة املطلقة: املبحث العاشر
جي، أشار فيهما إىل مقـصد بـراءة الـرحم          وقد استخلصنا مسألتني من شرح البا     

        ة املطلقة اليت ارتفع عنها احلـيض؛   وسالمته من احلمل؛ تتعلق األوىل باألقراء، وتتعلق الثانية بعد
  :فيكون املبحث يف مطلبني

  اعتبار الباجي ملقصد براءة الرحم من تشريع األقراء: املطلب األول
عتداد بثالثة حصول العلم برباءة الرحم من االد  اعتبار الباجي ملقص املطلبهذا  نبين يف   

قروء، وذلك من خالل شرحه الذي ملا جاء يف املوطأ يف باب ما جاء يف األقراء وعدة الطالق                   
وطالق احلائض؛ إذ بدأ الباجي هذا الباب بشرحه للمعاين اللغوية احملتملـة للقـرء، وأقـوال                

؛ أهو الطهر أم احليض؟ وسرده لبعض األدلة        اللغويني يف ذلك، واختالف الفقهاء يف معىن القرء       
فأراد الباجي أن يرجح رأي مذهبه القائل بأن القـرء  . القرآنية والسنية واملقاصدية يف بيان ذلك 

إمنا يراد به الطهر، وليس احليض، فالتجأ إىل البيان اللغوي، كما التجأ إىل دليل القرآن والسنة                
والذي يهمنا يف هذا البحث هو      . اللة القرء على الطهر   يف االستدالل بعدة املطلقة على صحة د      

إىل املقاصد يف ترجيح رأي مذهبه يف املسألة؛ إذ اسـتند إىل             -فيما التجأ إليه  -التجاء الباجي   
قول القاضي أيب اسحاق الذي علّل داللة القرء على الطهر دون احليض تعليال مقاصديا؛ حيث               

 وقوع العلم برباءة الرحم، وهذا متحقق يف بداية احليـضة  ذكر أن املقصد من األقراء الثالثة هو   
وذا يتبين أن مقصد . الثالثة، فتحل لألزواج من حينها وال يلزمها أن تنتظر انتهاء مدة حيضتها          

حصول العلم برباءة الرحم من تشريع األقراء للمعتدة قد دلّ على أن املراد بالقرء هـو الطهـر    
  : قال الباجي. وليس احليض

 أن يكون هو املعتـرب بـه يف          فيجب ،وال خالف أنه إمنا يؤمر بالطالق وقت الطهر       «
  ) Mمث قـال تعـاىل   . يعين وقتا تعتد به ،M & 'L1: فإنه قال تعاىل  ،العدة

)* L2،      وقال النيب صلي اهللا عليه      ، وهو الطهر الذي تطلق فيه     ،يريد ما تعتد به املرأة املطلقة 
يت أمر اهللا أن  فتلك العدة ال، مث تطهر، مث حتيض ،مسكها حىت تطهر   مث لي  ، مره فلرياجعها  :"وسلم

                                                
 .1:سورة الطالق، اآلية 1
 .1لطالق، اآلية سورة ا 2
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 وهو الذي يطلق فيـه      ، أن زمان الطهر هو الذي يسمى عدة       وذلك يقتضي . 1"يطلق هلا النساء  
 يف حـال     ومن طلـق   ،عتد بذلك احليض  ت مل   ، وال خالف أن من طلق يف حال احليض        ،النساء
 وألن األقـراء    :قال القاضي أبو إسحاق   .  ذلك أوىل   فكان ، فإا تعتد عندنا بذلك الطهر     ،طهر

 فإذا حاضت حيضة كانـت مـن   ، أو لتغلب على الظن براءته    ،إمنا شرعت للعلم برباءة الرحم    
 فحلـت  ، والثالثة تأكد ما يراد من براءة الـرحم  فإذا حاضت الثانية،العالمة على براءة الرحم  

  2». فال معىن ملراقبته،أضعف من أوله ألن آخر احليض ؛ ومل تنتظر بقية احليض،لألزواج
نالحظ أن الباجي قد استعمل مقصد براءة الرحم يف االستدالل على معـىن القـرء               
بالطهر إىل جانب ما استدل به من الكتاب والسنة، مرجحا رأي مذهبه يف ذلك، كما يالحظ                

لذي رجح به مذهبـه     أنه استند إىل قول أيب اسحاق يف بيان املقصد من تشريع األقراء الثالثة ا             
  .القائل بداللة القرء على الطهر

  اعتبار الباجي ملقصد براءة الرحم يف املطلقة اليت ارتفع عنها احليض:  الثايناملطلب
 اعتبار الباجي ملقصد براءة الرحم والسالمة من احلمل من حكـم            املطلبهذا  نبين يف   

وذلك من خـالل  . عتد بعدها بثالثة أشهرانتظار املطلقة اليت ارتفع عنها احليض تسعة أشهر، لت        
يف باب ما جاء يف عدة املرأة يف بيتها إذا طلّقـت     شرحه لألثر املوقوف الذي رواه اإلمام مالك      

   :جاء فيه. فيه
  عن سعيد بنِ   ، عن يحيى بنِ سعيد وعن يزِيد بنِ عبد اللَّه بنِ قُسيط اللَّيثي            ،مالك-«

 ثُـم   ، أَيما امرأَة طُلِّقَت فَحاضت حيضةً أَو حيضتينِ       : قَالَ عمر بن الْخطَّابِ    :الْمسيبِ أَنه قَالَ  

                                                
 يف 1195رواه مالك يف املوطأ، كتاب الطالق، باب ما جاء يف األقراء وعدة الطالق وطالق احلائض، احلـديث رقـم           1

. أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب الطالق، باب قوله تعاىل ياأيها النيب إذا طلقتم النساء فطلقـوهن لعـدن              و .املنتقى
. باب حترمي طالق احلائض بغري رضاها وأنه لو خالف وقع الطالق ويؤمر برجعتـها             ومسلم يف صحيحه، كتاب الطالق،      

والنـسائي يف سـننه، كتـاب       . والترمذي يف سننه، كتاب الطالق واللعان عن رسول اهللا، باب ما جاء يف طالق السنة              
 سننه، كتاب الطالق، بـاب يف       وأبو داود يف  . الطالق، باب وقت الطالق للعدة اليت أمر اهللا عز وجلّ أن تطلق هلا النساء             

وأمحد يف مسنده، كتـاب مـسند املكثـرين مـن     . وابن ماجه يف سننه، كتاب الطالق، باب طالق السنة       . طالق السنة 
 .الدارمي يف سننه، كتاب الطالق، باب السنة يف الطالق و.الصحابة، باب مسند عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب

  .5/366الباجي، املنتقى،  2



  492  لباجي يف جمال املعامالتيقات الفقهية لالجتهاد املقاصدي عند االتطب: الباب الثاين 
  
 

 

بعد التـسعة    وإِلَّا اعتدت    ، فَإِنْ بانَ بِها حملٌ فَذَلك     ، فَإِنها تنتظر تسعةَ أَشهرٍ    ،رفَعتها حيضتها 
لَّتح رٍ ثُمهرٍ ثَلَاثَةَ أَشه1».أَش  

استدل الباجي بأصل اإلمجاع يف حكم املطلقة اليت ارتفع عنها احليض بعـد احليـضة             
األوىل أو الثانية، أا تنتظر تسعة أشهر لتعتد بعدها بثالثة أشهر، والذي يهمنا يف حبثنا هذا، هو                 

املسألة باملقصد من االنتظار تسعة أشهر؛ حيث ذكر أا مدة احلمل           أيضا على    استدالل الباجي 
عادة، وهي كافية كي تتأكد املطلقة من براءة رمحها فتعتد بعد ذلك ثالثة أشهر لتحل للزواج،                

  : وهذا ما يبين االجتهاد املقاصدي للباجي الذي تضمنه قوله يف املسألة، جاء فيه
 فهـي   ، فأما احلائض  . وغري حائض  ، حائض ،ضربنياملعتدة من الطالق على     : مسألة«

 فحكمها ، فهذه إذا طلقت، مث مل تبلغ سن اليأس منها     ، ولو مرة يف عمرها    ،اليت قد رأت احليض   
وبه قال ابن عباس   ،   وهذا مذهب عمر   ، انتظرت تسعة أشهر   ا،فإن مل تر حيض    ،أن تعتد باألقراء  

ى ما نقوله أن هذا     والدليل عل . احليض أبدا  تنتظر   : وقال أبو حنيفة والشافعي    .واحلسن البصري 
 ومن جهة املعىن أن . وليس يف الصحابة خمالف، ألنه روي عن عمر وابن عباس   ؛إمجاع الصحابة 

 أو تتحقـق املـرأة   ، فالغالب أن يظهر ا محل إن كان ـا      ،التسعة األشهر مدة احلمل املعتاد    
توجد منـها    إذا مل    ،المتها من احلمل   فالظاهر س  ،فإذا سلمت من ذلك كله    . عالماته وحتس به  

 فـإذا   ، فال يدل ارتفاعه على احلمـل      ، وقد يرتفع كثريا من غري محل      ،ريبة غري ارتفاع احليض   
 وأكثره مـن قـول   ، قال مالك وأصحابه. اعتدت بثالثة أشهر، وال متس شيئا،انقضت التسعة 

  2».يضألن هلا حينئذ حكم اليائسة من احل :أشهب
قد استعمل مقصد براءة الرحم يف تعليل حكم انتظار تسعة أشـهر         نالحظ أن الباجي    

للمطلقة اليت ارتفع عنها احليض، مستدال ذا املقصد على احلكم، كما يظهر من شرحه أنـه                
  .استند إىل الواقع والنظر يف بيانه للمقصد

  

                                                
 . يف املنتقى1211احلديث رقم . به مالك يف املوطأ، كتاب الطالق، باب جامع عدة الطالقانفرد  1
  .5/395الباجي، املنتقى،  2
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  البيوعاالجتهاد املقاصدي للباجي يف كتاب : الثاين الفصل

عتبار الباجي للمقاصد يف العديد من األحكام الفقهية الـواردة يف   االفصلنربز يف هذا  
العديد من أبواب كتاب البيوع؛ اعتباره هلا يف تعليل األحكام وتقريرها، ويف توجيه خمتلف آراء               

واعتباره هلا يف فهم األحكام      يف املسألة الواحدة، يرجح بعضها أحيانا ترجيحا مقاصديا،        الفقهاء
 إذ ال يقف عند حرفية اللفظ، بل يعترب يف النص املقصد منه، ويعتـرب يف                من ألفاظ النصوص؛  

 -عموما - مستندا يف اجتهاده املقاصدي    املكلف املقصد من اقتناء املبيعات يف تقريره لألحكام،       
إىل أدلة من الكتاب والسنة، وإىل أقوال اإلمام مالك وبعض أصحابه مذهبه، وإىل بعض القواعد       

األمر الذي يثبـت اجتـهاده   . عرف وواقع الناس، وإىل النظر يف أغلب األحيانالفقهية، وإىل ال 
  . املقاصدي يف تقريره لألحكام وفق الظوابط الشرعية

اعتبار البـاجي للمنفعـة       يف :؛ األول مباحث ستة   الفصلوألجل ذلك، تضمن هذا     
حفظ املال ورواجـه يف     اعتبار الباجي ملقصد      يف :والثاين. املقصودة من املبيع يف أحكام البيوع     

والرابـع يف   . صد جتنب الغرر والغش والربا يف البيـوع       ا يف اعتبار الباجي ملق    :الثالث و .البيوع
 واخلامس يف اعتبار البـاجي ملقاصـد      . اعتبار الباجي ملقصد دوام األخوة بني الناس يف البيوع        

.  يف البيـوع   لى النـاس  التوسعة ورفع التضييق ع   و ودفع الضرر، والرفق،   التيسري ودفع املشقة،  
  .والسادس يف اعتبار الباجي ملقصد رواج الطعام يف أحكام بيع الطعام

  اعتبار الباجي للمنفعة املقصودة من املبيع يف أحكام البيوع:  األولاملبحث

 االجتهاد املقاصدي للباجي من خالل تعامله مـع النـصوص يف            املبحثنربز يف هذا    
 عند حرفية اللفظ يف تقرير حكم بيع ما، بل ينظر إىل املقـصد  تقرير األحكام؛ إذ جنده ال يقف   

من البيع وإىل غرض املشتري من املبيع واملنافع املقصودة اليت انعقد البيع ألجلها ليقرر احلكم يف                
لنـوع  اعتبار البـاجي  يف : ؛ األولمطالب ستة  املبحثولبيان ذلك تضمن    . مسألة من املسائل  

  صـحة  يف لتحقق االنتفاع بالثمـار    اعتبار الباجي    يف: والثاين. التفاضليف بيع    من املبيع    املنفعة
 اعتبـار   يف: والرابـع .  توقيت بيعها  يفاعتبار الباجي ملقصد صالح الثمار      يف  : والثالث. هابيع

اعتبـار البـاجي ملقـصد      يف  : واخلامس. بيع الثمار التمييز بني أحكام     يف   لصفة الثمر املقصود  
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 يف بيـع  لنوع املنفعـة اعتبار الباجي    يف: والسادس.  بيع الطعام بالطعام   املكلف من االنتفاع يف   
  . احليوان باللحم

  اعتبار الباجي لنوع املنفعة من املبيع يف بيع التفاضل :  األولاملطلب
التفاضل من الفضل وهو الزيادة، والتفاضل يف البيع، وقوع الزيادة يف أحـد املبـيعني    

عض، والتفاضل يف املوزون االزدياد يف الوزن، ويف املكيل االزدياد        على اآلخر يف بيع بعضهما بب     
يف الكيل، أما إذا اختلفت األجناس وكانت موزونة مأكولة مطعومة فال ربا فضل فيها، وحيرم               
التفاضل يف البيع بشرطني؛ أحدمها أن يكون كل واحد من املطعومني ربويا، واآلخر أن يكونا               

  .1من جنس واحد
 اعتبار الباجي لنوع املنفعة املقصودة من املبيع كمعيار للتمييز بني           املطلبذا  ونبين يف ه  

  جنسني، لتقرير حكم جواز التفاضل بينهما يف البيع، وذلك من خالل شرحه ملا ورد 
الْأَعبـد مـن    والْأَمر عندنا أَنه لَا بأْس بِأَنْ يبتاع الْعبد التاجِر الْفَـصيح بِ        :قَالَ مالك «

 لَا  ، لَيسوا مثْلَه في الْفَصاحة ولَا في التجارة والنفَاذ والْمعرِفَة         ،الْحبشة أَو من جِنسٍ من الْأَجناسِ     
           لٍ مإِلَى أَج دببِالْأَع نِ أَويدببِالْع دبالْع هنم رِيتشذَا أَنْ تبِه أْسلُومٍبع،     لَافُـهتانَ اخفَب لَفتإِذَا اخ ، 

 وإِنْ اختلَفَـت    ،فَإِنْ أَشبه بعض ذَلك بعضا حتى يتقَارب فَلَا يأْخذْ منه اثْنينِ بِواحد إِلَى أَجـلٍ              
مهاسنأَج.  

 ذَلك قَبلَ أَنْ تستوفيه إِذَا انتقَدت ثَمنه من  ولَا بأْس بِأَنْ تبِيع ما اشتريت من     :قَالَ مالك 
هنم هتيرتي اشالَّذ بِهاحرِ ص2».غَي.  

لقد أورد الباجي أربعة أبواب يف شرحه لقول اإلمام مالك يف مسألة التفاضـل بـني                
: حكم التفاضـل، أمسـاه  األجناس، خمصصا بابا يف اعتبار املنفعة املقصودة من اجلنس يف تقرير         

اعترب فيه نوع املنفعة من شيء      . 3الباب الرابع يف تبيني املنافع املقصودة اليت يتبني ا معىن اجلنس          
                                                

ابن : وانظر. 496صاآليب األزهري، الثمر الداين شرح رسالة القريواين،        : وانظر. 5/135ابن عبد الرب، التمهيد،     : انظر 1
اـددي، التعريفـات    : وانظـر . 4/300بو عبد اهللا املغريب، مواهب اجلليل،       أ: وانظر. 168صجزي، القوانني الفقهية،    

  .165صالفقهية، 
  . يف املنتقى1274قول ملالك ذكره يف املوطأ، كتاب البيوع، باب ما جاء يف بيع العربان، احلديث  2
  .6/30الباجي، املنتقى، : انظر 3
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ما، معيارا يف تصنيف األجناس؛ فإن كانت املنفعة املقصودة من شيئني خمتلفة، اعتربا جنـسني               
اجلنس منـوط باملنفعـة الواحـدة       فاحتاد  . خمتلفني جيوز التفاضل بينهما وإن مسيا باسم واحد       

  :املقصودة، قال الباجي
 ،األصل يف ذلك أن معىن اجلنس عندنا يف هذا الباب ما انفرد باملنفعة املقصودة منـه            «

   1»... وإن مسيا باسم واحد،فإذا اختلف الشيئان يف املنفعة املقصودة منهما كانا جنسني خمتلفني
هذه املسألة، أن هذا االعتبار هـو مـذهب         وقد بين قبل ذلك، يف الباب الثالث من         

  : جاء ذلك يف قوله،اإلمام مالك، مستدال بالقرآن الكرمي يف ترجيحه ملذهبه
 يف أن اختالف املنافع يصح بيع بعـض اجلـنس ببعـضه إىل أجـل          :الباب الثالث «
  إن ذلك ال جيوز مع اختالف املنـافع إذا         : وقال أبو حنيفة   .هو مذهب مالك  ،  2]كذا[متفاضال

 M < = > ? @ A :قوله تعاىل  ، والدليل على ما نقوله    .كانا من جنس  
B C  D E F GH L3  سألة عندنا مبنية على أن اخـتالف       وهذه امل .  وهذا عام

  4»... فإذا ثبت لنا هذا ثبت جواز التفاضل،املنافع هي املعتربة يف اجلنس
فعة الواحدة، دون اعتبار    مث ذكر لذلك أمثلة لبعض احليوانات اليت يعترب فيها مقصد املن          

  : لصغرها وكربها، قال
 أن : أحدمها، فإن اختالف املنافع يف اجلنس يكون على ضربني، إذا ثبت ذلك :مسألة«

.  أن ختتلف للتناهي يف املنفعة املقصودة من ذلك اجلنس         : والثاين .ختتلف منافعهما للصغر والكرب   
 فإن كان احليوان مما تصح فيه احلريـة   ،وان فإنه خيتلف باختالف جنس احلي     ،فأما الصغر والكرب  

 عجميـه   ، صغاره وكبـاره   ، ذكوره وإناثه  ، أن الرقيق صنف واحد    : ففي الواضحة  ،كبين آدم 
 اجلـنس  ألن املنافع اليت يتميز ا      ؛ن يكون صغريه جنسا خمالفا لكبريه      والقياس عندي أ   ،وعربيه

  .من التجارة والصنائع ال تصح من الصغري
                                                

 .6/30، املصدر السابق 1
الباب الثالث يف أنه    : ولعل األوضح، هو  . قى، وقد تأكدت من ذلك يف غري الطبعة اليت اعتمدا         هكذا ورد التعبري يف املنت     2

  .عند اختالف املنافع، يصح بيع بعض اجلنس ببعضه إىل أجل متفاضال
 .29: سورة النساء، اآلية 3
  .29، 6/28 ،الباجي، املنتقى 4
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 فإن ،و أن يكون مما املقصود منه األكل فال خيل،ن مما ال تصح فيه احلرية    فإن كا  :مسألة
 ألن  ؛ فإن جنس صغارها خمالف لكبارها     ،كان مما ال يقصد منه األكل كاخليل والبغال واحلمري        

وإن كان مما يقصد منه األكل كاإلبل والبقـر         . املقصود من كبارها غري املقصود من صغارها      
 كاإلبـل   1 أن يكون فيه مع ذلك عمل مقصود       : أحدها ،لى ثالثة أقسام   فإنه ع  ،والغنم والطري 

 ال يكون فيه عمل مقصود وال    : والثاين .باره فهذا القسم ال خالف أن صغاره خمالف لك        ،والبقر
 والقـسم   .ره من جنس كباره كاحلجل واليمـام       فهذا ال خالف يف أن صغا      ،منفعة مقصودة 

تلف فهل خي . كون فيه منفعة مقصودة من لبس وحنوه       وت ، أن ال يكون فيه عمل مقصود      :الثالث
 ؛ ال ختتلف  : إحدامها ، عن مالك يف ذلك روايتني     ،روى ابن املواز   ؟جنسها بالصغر والكرب أم ال    

 ؛ ختتلف بذلك  :والثانية.  ويستوي يف ذلك صغاره وكباره     ،ألن املقصود من هذا احليوان األكل     
    2»...ة مقصودة كالعمل يف اإلبل والبقرو منفع وه،ألن املقصود من كبار الغنم الدر والنسل

فنالحظ هنا أن الباجي قد اعتمد على مراعاة املقصد من االنتفاع من جنس ما يف بيان        
حكم اجلواز أو عدمه يف مسألة التفاضل بني أنواع اجلنس الواحد، كما أنه جعل املقصد ذاتـه                

والظاهر من شرحه، أنه استند .  وكبارهم مناطا للحكم يف إعماله القياس يف مسألة صغار الرقيق        
. إىل أصل مذهبه، وقد صرح مبا ذكره بن املواز عن اإلمام مالك يف تعليله املقاصدي للمـسألة                

وعلى أي حال فالباجي قد وجه املسألة واآلراء فيها توجيها مقاصديا، ممـا يـربز اجتـهاده                 
  .املقاصدي يف تقرير حكم التفاضل يف البيع

  اعتبار الباجي لتحقق االنتفاع بالثمار يف صحة بيعها:  الثايناملطلب
 اعتبار الباجي ملقصد حتقق االنتفاع من منع بيع الثمار قبل بـدو             املطلبنبين يف هذا    

النهي عن  يف باب    وذلك من خالل شرحه للحديث املرفوع الذي رواه اإلمام مالك         . صالحها
   :بيع الثمار حىت يبدو صالحها، جاء فيه

                                                
، فرييد بالعمل املقصود، الركوب، والتحميل، واحلرث، والسقي،      يقصد به غري األكل والتناسل واللباس والزينة وما شابه         1

 .وحنو ذلك
  .31، 6/30 ،الباجي، املنتقى 2
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»-العٍ  ،كمافن نـعِ               ، عيب نى عهن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسأَنَّ ر رمنِ عاب نع 
  1». نهى الْبائع والْمشترِي،الثِّمارِ حتى يبدو صلَاحها

حكم عدم جواز بيع الزرع وحنوه إال بـشرط   -يف شرحه هلذا احلديث-ذكر الباجي   
القطع، معلّال ذلك تعليال مقاصديا؛ إذ بين أنّ املقصد من اشتراء الزرع وحنوه من احلبوب هـو       
حتقق االنتفاع ا، واليتحقق هذا املقصد إال بتحقق يبس هذه الزروع ليتم قطعها عـادة بعـد    

  :  فاشترط الباجي حصول قطعها يف صحة البيع، حتقيقا للمقصد من اقتنائها، حيث قال،ذلك
 إال  ، وال احلمص واجللبـان    ،خضرأ وال الفول إذا     ، وال يباع الزرع إذا أفرك     :ألةمس«

 وعلـى   ، وإمنا يؤكل البلح   ، واستغناؤه عن املاء   ، ألن بدو منفعته املقصودة اليبس     ؛بشرط القطع 
  2». واهللا أعلم وأحكم،هذا حكم اجلوز واللوز والفستق عندي

 قد استند يف مسألة بيع الزروع إىل هـذا          واملتتبع لشرح الباجي هلذا احلديث، جيد أنه      
 استدل به يف مسألة أخرى، ولعلّه أيضا، 3احلديث الذي تناول شرحه، وكذلك إىل حديث آخر  
  :قد استند إىل رأي ابن عبد احلكم يف املسألة، حني قال

                                                
.  يف املنتقـى   1283رواه مالك يف املوطأ، كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الثمار حىت يبدو صالحها، احلديث رقـم                   1

ومسلم يف صحيحه، كتاب البيوع،     . بل أن يبدو صالحها   وأخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب البيوع، باب بيع الثمار ق         
والترمذي يف سننه، كتاب البيوع عن رسول اهللا، باب ما جاء يف كراهية بيع              . باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صالحها       

د يف سـننه،    وأبـوداو . والنسائي يف سننه، كتاب البيوع، باب بيع الثمر قبل أن يبدو صالحه           . الثمرة حىت يبدو صالحها   
وابن ماجه يف سننه، كتاب التجارات، باب النهي عن بيع الثمار           . كتاب البيوع، باب يف بيع الثمار قبل أن يبدو صالحها         

. وأمحد يف مسنده، كتاب مسند املكثرين من الصحابة، باب مسند عبد اهللا بن عمر بن اخلطـاب                . قبل أن يبدو صالحها   
  .ب يف النهي عن بيع الثمار حىت يبدو صالحهاوالدارمي يف سننه، كتاب البيوع، با

  .6/146الباجي، املنتقى،  2
ى رسول اهللا صـلى اهللا عليـه         « :ذكر الباجي استدالله حبديث رواه إسحاق بن أيب طلحة األنصاري عن أنس، قال             3

س، بل روي أكثر مـاروي       هذا احلديث ذا اللفظ مرويا عن أن       - فيما حبثت  -لكن مل أجد  . »وسلم عن احملاقلة واملخابرة   
عن جابر، عند البخاري، ومسلم، والترمذي، والنسائي، وأيب داود، وأمحد، كما رواه النسائي أيضا عن ابن عمر، وعـن                   

إال أنين وجدت أن رواية أنس فيما أخرجه البخاري عنه أنه           . رافع بن خديج، وكل من أبيب داود وأمحد عن زيد بن ثابت           
كتاب البيـوع،   . »لَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم عن الْمحاقَلَة والْمخاضرة والْملَامسة والْمنابذَة والْمزابنة          نهى رسولُ ال  « : قال

: انظـر . بيع الثمار واحلبوب قبل أن يبدو صـالحها   : فاملخاضرة. فذكر املخاضرة، ومل يذكر املخابرة    . باب بيع املُخاَضرة  
اجلرجـاين،  : انظـر . هي مزارعة األرض علـى الثلـث أو الربـع   : بينما املخابرة. 198صددي، التعريفات الفقهية،  ا

والعجيب أن الباجي قد ذكـر يف        .264،  ه1405،  1التعريفات، حتقيق إبراهيم األبياري، دار الكتاب العريب، بريوت، ط        
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فإن بيع الفول أو احلنطة أو العدس أو احلمص على اإلطالق قبل يبسه، وبعد              : فرع«
يفسخ فيه البيع ويرد، وحكمه حكم بيع الثمرة قبل بـدو           : قد قال ابن عبد احلكم    أن أفرك، ف  
  .1».صالحها

وحىت وإن استند الباجي إىل رأي ابن عبد احلكم يف إقرار احلكم، فقد استقل باجتهاده       
املقاصدي عندما علّل ذلك احلكم تعليال مقاصديا، وكذا عندما أجرى قياسا على اجلوز واللوز              

كما نالحـظ أنـه     . جبامع مقاصدي بني األصل والفرع، هو مقصد حتقق االنتفاع        والفستق،  
استعمل هذا املقصد يف تعليل حكم منع بيع الثمر قبل بدو الصالح، مستندا إىل النظر يف بيـان            

  .املقصد كما يظهر من شرحه
  اعتبار الباجي ملقصد صالح الثمار يف توقيت بيعها :  الثالثاملطلب

 اعتبار الباجي للمقصد من اللفظ دون التوقف عند حرفيته؛ إذ بين      ملطلبانبين يف هذا    
من منع بيع الثمار حىت طلوع الثريا، هو ظهور صالحها وضمان إزهائها يف هـذا                أنّ املقصد 

الوقت عادة، وليس لذات طلوع الثريا، هذا ما سنوضحه من شرحه لألثر املوقوف الذي رواه               
  :جاء فيه عن بيع الثمار حىت يبدو صالحها،النهي يف باب  اإلمام مالك
 عن زيد بنِ ثَابِت أَنه كَانَ لَا        ، عن خارِجةَ بنِ زيد بنِ ثَابِت      ، عن أَبِي الزناد   ،مالك-«

  1».2يبِيع ثماره حتى تطْلُع الثُّريا
                                                                                                                                              

: انظـر ! حب العني، أن املخابرة بيع الثمرة قبل بدو صـالحها         شرحه تعريفا للمخابرة غري هذا التعريف؛ إذ نقل عن صا         
يف : يف حني أن حديث زيد ابن ثابت واضح يف حتديد معىن املخابرة، وهو ما أخرجـه أمحـد                 . 6/146الباجي، املنتقى،   

بنِ الْحجاجِ قَالَ قَالَ زيـد  حدثَنا كَثري عن جعفَرٍ عن ثَابِت « . كتاب مسند األنصار، باب حديث زيد بن ثابت عن النيب         
                       أَو بِثُلُـث أَو فبِنِـص ضالْأَر رأْجةُ قَالَ يرابخا الْممو قُلْت ةرابخالْم نع لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسا رانهن ثَابِت نب

باجي هو املخاضرة، وإمنا قد يكون مثة خطأ مطبعي، أو تـصحيف مـن   ولعلّ األصح الذي ينسجم مع استدالل ال    . »بِربعٍ
  !ناسخ املخطوط، أو اشتباه من احملقق

  .6/146الباجي، املنتقى،  1
طلـوع  : وتقول العـرب  . من الكواكب، مسيت لغزارة نوئها، وقيل مسيت بذلك لكثرة كوكبها مع صغر مرآا            : الثريا 2

: قال الباجي . ا إذا طلعت هذا الوقت هبت البوارح ورمضت األرض وعطشت الرعيان          الثريا بالغدوات يف الصيف، والثري    
إن طلوع الثريا مع الفجر إمنا يكون يف النصف اآلخر من شهر مايه، وهو شهر أيار، ويف ذلـك يبـدو صـالح الثمـار             

صباحا الثنيت عشر ليلة متضي من     وعها  لوط :وقال ابن عبد الرب   .باحلجاز، ويظهر اإلزهاء فيها، وتنجو من العاهة يف األغلب        
 ا ألنه من بيوع الغرر فإذا بـد ، معناه عندهم ، فنهى رسول اهللا عن بيع الثمار حىت يبدو صالحها         ،شهر أيار وهو شهر ماي    
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 الدال على طلوع الثريا ليس هو       اللفظ أن -يف شرحه هلذا األثر املوقوف    -بين الباجي   
. املقصود لذاته يف حتديد وقت جواز بيع الثمار، وإمنا املقصود منه هو إزهاء الثمر وبدو صالحه              

  :قال الباجي
وأما طلوع الثريا، فليس حبد يتميز به وقت جواز البيع من وقت منعه، وقـد روى                «

ا، ومعىن ذلك عندي أنه ال يباح بيع        ليس العمل على هذ   : القعنيب عن مالك يف املبسوط أنه قال      
الثمرة بنفس طلوع الثريا حىت يبدو صالحها، وإمنا معىن ذلك يف احلديث أنه كان ال يبيـع إال                  

  2».بعد طلوعها، وليس فيه أنه مل يكن بيع ذلك بعد طلوع الثريا إال االزهاء، واهللا أعلم
د وقت جواز بيع الثمـار،     واملالحظ هنا أن الباجي مل يقف عند حرفية اللفظ يف حتدي          

بل التفت إىل املقصد من النص يف تقرير احلكم، والظاهر أنه استند إىل قول اإلمـام مالـك يف      
  .املسألة، مث أعمل النظر يف اجتهاده املقاصدي

وميكننا اليوم أن نستفيد من هذا االجتهاد املقاصدي، يف جواز بيع الثمار مـىت بـدا                
يف أي وقت من السنة من خـالل         -كما هو معروف  - اليوم   صالحها؛ إذ ميكن هلا أن تنضج     

من احتمال فساد احملصول مـن   -يف األغلب -طرق التكنولوجيا الزراعية احلديثة، واليت تقلّص       
  .العاهات، دون انتظار طلوع الثريا لضمان سالمتها من العاهة

  ام بيع الثماراعتبار الباجي لصفة الثمر املقصود يف التمييز بني أحك:  الرابعاملطلب
 اعتبار الباجي للمقصد من اشتراء الثمر يف التمييز بني حكم بيـع             املطلبنبين يف هذا    

 والبطـيخ   3الثمر الذي له أصل ثابت كالنخل والشجر، وبني ما ليس له أصل ثابت كالقثـاء              

                                                                                                                                              
 وذلك مث اشتداد احلر وابتداء      ،وطلوعها صباحا يقع يف أول فصل الصيف      : وقال الزرقاين . غلبألصالحها ارتفع الغرر يف ا    

ابن عبد الرب، التمهيد،    : وانظر. 6/151الباجي، املنتقى،   : انظر .ار وهو املعترب يف احلقيقة وطلوع النجم عالمة له        نضج الثم 
ومادة شـكا،   .14/112ابن منظور، لسان العرب، مادة ثرا،       : وانظر. 3/337الزرقاين، شرح الزرقاين،    : وانظر. 2/193

14/441. 
.  يف املنتقـى   1286اب النهي عن بيع الثمار حىت يبدو صالحها، احلديث رقـم            رواه مالك يف املوطأ، كتاب البيوع، ب       1

  . وأخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب البيوع، باب بيع الثمار قبل أن يبدو صالحها
 .6/152الباجي، املنتقى،  2
  .218صالصحاح، الرازي، خمتار : وانظر. 1/128ابن منظور، لسان العرب، مادة قثأ، : انظر. اخليار: القثَاء 3
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النهي عن بيـع الثمـار      يف باب    وحنومها، وذلك من خالل شرحه لقول اإلمام مالك يف املوطأ         
  : يبدو صالحها، جاء فيهحىت

 إِنَّ بيعـه إِذَا بـدا      ، والْأَمر عندنا في بيعِ الْبِطِّيخِ والْقثَّاِء والْخربِزِ والْجزرِ        :قَالَ مالك «
  زائلَالٌ جح هلَاحص،         كلهيو هرثَم عقَطنى يتح تبنا يرِي متشلْمكُونُ لي ثُم ،     ـكي ذَلف سلَيو 

 قَّتؤي قْتاسِ      ،والن دنع وفرعم هقْتأَنَّ و كذَلةُ   ، واهالْع هلَتخا دمبرـلَ أَنْ      ، وقَب هترثَم تفَقَطَع 
  قْتالْو كذَل يأْتي،     داعلُغُ الثُّلُثَ فَصبت ةحائةُ بِجاهالْع هلَتخي ،ا فَإِذَا دالَّذ نا عوعضوم ككَانَ ذَل 

هاعت1».اب  
بني املبيع من الثمر الذي له أصـل         -يف شرحه لقول اإلمام مالك    -لقد فرق الباجي    

  :ثابت كالنخيل وسائر األشجار، وبني ما ليس له أصل ثابت كالقثاء والبطيخ، فقال
ـ        " : وقوله )فصل(«  يريـد يف القثـاء      ،"رهمث يكون للمشتري ما ينبت حىت ينقطع مث

ووجه ذلك عندي أنه إمنا .  وما ليس له أصل ثابت مما حيدث شيئا بعد شيء وال يتميز          ،والبطيخ
يشتري مثره على املعروف من حال مثله يف قوة نباته ونعومته وطيب أرضه وما عرف من جناته                 

 وال يلـزم    ،وقتها فإذا اشترى األصول على هذا كان له ما خيرج منها إىل آخر              ،مثل هذا فيها  
از أن تباع قبل    جل و ،على هذا أن يقال لو تعلق البيع بأصلها ملا حرم بيعها قبل بدو صالح نباا              

 ألن النخل والشجر هلا أصل ثابت       ؛ا جيوز ذلك يف النخل وسائر الشجر      أن يبدو ذلك منها كم    
 ؛ مثرـا  ئاملقاثود من شراء     وهو أن املقص   ،ووجه آخر .  ولذلك تتبع األرض مبجرد العقد     ،باق

 ويف الغالب معظم الثمرة هلا وإن       ، والشجر املقصود من سائرها األصل     ،ألن سائرها ال قيمة له    
  2». فلها القيمة الكثرية،كان بعض الثمرة هلا

واملالحظ أن الباجي قد ميز بني ما له أصل وما ليس له أصل مـن الثمـار، متييـزا                   
ي ذاا املقصد من ابتياعها، بينما املقصد من ابتيـاع   مقاصديا؛ إذ اعترب أن الشجرة قد تكون ه       

هو الثمر ذاته، وذا االعتبار يكون للمشتري ما     -مما ال أصل هلا ثابت    -القثاء والبطيخ وحنومها    
وذا يربز االجتهاد املقاصدي للباجي يف . ينبت حىت ينقطع مثره، خاص بالقثاء والبطيخ وحنومها       

  . النظراملسألة، مستندا يف ذلك إىل
                                                

  . يف املنتقى1286قول ملالك ذكره يف املوطأ، كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الثمار حىت يبدو صالحها، احلديث  1
  .6/153الباجي، املنتقى،  2
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  اعتبار الباجي ملقصد املكلف من االنتفاع يف بيع الطعام بالطعام:  اخلامساملطلب
 اعتبار الباجي للمقصد من االنتفاع بالطعـام املبيـع يف جـواز             املطلبنبين يف هذا    

التفاضل يف بيع الطعام بالطعام من جنس واحد إذا تغري أحدمها بالصناعة حىت خرج عن جنس                
بيـع الطعـام    يف باب    وذلك من خالل شرحه لقول اإلمام مالك الذي أورده        . ارأصله بغري الن  

  :بالطعام ال فضل بينهما،جاء فيه
 ، إِذَا كَانَ من صنف واحد اثْنان بِواحد       1 ولَا يباع شيٌء من الطَّعامِ والْأُدمِ      :قَالَ مالك «
  دم اعب2فَلَا ي    يدبِم طَةنح طَةنرٍ     ،حمت يدرٍ بِممت دلَا مـا         ، ولَا مبِيبٍ وز يدبِيبٍ بِمز دلَا مو 

 وإِنْ كَانَ يدا بِيد إِنما ذَلـك        ، والْأُدمِ كُلِّها إِذَا كَانَ من صنف واحد       ،أَشبه ذَلك من الْحبوبِ   
 ولَا يحلُّ إِلَّا مثْلًـا      ،قِ والذَّهبِ بِالذَّهبِ لَا يحلُّ في شيٍء من ذَلك الْفَضلُ         بِمنزِلَة الْورِقِ بِالْورِ  

دا بِيدثْلٍ ي3».بِم  
إىل مسألة تغري جنس الطعام بالصناعة،       -يف شرحه لقول اإلمام مالك    -تطرق الباجي   

مع بينه وبني ما لـيس مـن        مث ذكر لذلك ضربني؛ ما خيرج املصنوع عن جنس أصله، وما جي           
أصله، مث ذكر للضرب األول قسمني؛ ما يكون بالنار وما ال يكون بالنار، وعنـد تطرقـه إىل              
القسم املتعلق بتغري اجلنس بغري نار، حتدث عن حكم التفاضل يف الطعام بني ما بقي على أصل                 

       ذا البيع؛ فإن كان املقصد جنسه وما تغري بغري نار، فأناط اجلواز أو عدمه باملقصد من االنتفاع
من اشتراء أصل جنس من الطعام جبنسه من الطعام بعد تغريه بغري نار هو االنتفاع مبا سيتحول                 
إليه،كالذي تغري بغري نار، فهذا ال جيوز التفاضل فيه، بل يباع مثال مبثل يدا بيد، وأما إن كـان        

                                                
:  وانظـر  .12/9ابن منظور، لسان العـرب، مـادة ادم،         : انظر. بالضم، واإلدام، ما يؤكل مع اخلبز من الطعام       : اُألدم 1
20صددي، التعريفات الفقهية، ا .  
2 الرجل يديه فيمأل كفيه طعاما، فهو حفنتان بـالكفني مـن قـوت       : املد مكيل يعدل ملء الكفني، وأصله مقدر بأن ميد

. 2/200الزرقاين، شرح الزرقاين،    : انظر. احلافن، وهو مكيال رطل وثلث عند املالكية والشافعية، ورطالن عند أيب حنيفة           
أبو عبـد   : وانظر. 645صاملناوي، التوقيف على مهمات التعاريف،      : وانظر. 1/126فراوي، الفواكه الدواين،    الن: وانظر

الـرازي، خمتـار    : انظـر و. 3/400ابن منظور، لسان العرب، مادة مدد،       : وانظر. 2/365اهللا املغريب، مواهب اجلليل،     
  .199صاددي، التعريفات الفقهية، : وانظر. 258صالصحاح، 

 1326،  1325،  1324قول ملالك ذكره يف املوطأ، كتاب البيوع، باب بيع الطعام بالطعام ال فضل بينهما، األحاديث                 3
  .يف املنتقى
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ووضح . تغري، فهذا جيوز فيه التفاضلاملقصد من اشترائه هو االنتفاع به على حاله األصلي دون       
  :الباجي هذه املسألة بأمثلة من بيع العصري بالعنب، والعنب باخلل، فقال

وأما القسم الذي يكون تغريه بغري نار مما يتغري بطـول املـدة وينتقـل إىل                : مسألة«
 إمنا 1]كذا[ناوأما اعتبار طول املدة فال.  الطعام الثابت له بنهاية النضح كتخلل العصري    ]قلي[قلى

نراعي يف اجلنس املنافع واملقاصد، فإذا بيع العصري بالعنب، وهو مما ميكن أن يصري عصريا مـن                 
 والتفاضل فيمـا ال حيـل       2وقته أو يف مدة يسرية، فاملقصود من العنب العصري فيدخله املزابنة          

طويلة، فليس مبقصود  وإذا بيع العنب باخلل واخلل ال يتأتى من العنب إال بعد مدة             . التفاضل فيه 
من العنب كما ال يقصد اخلل بشراء التمر، وال يقصد التمر بشراء اخلل، وجيوز التفاضل فيهما                

  .3».لبعد تغري أحدمها إىل االخر
فنالحظ أن الباجي قد استعمل مقصد تعيني حالة االنتفاع بالطعام يف التمييز بني مـا               

كما جنـد   .  مستندا يف ذلك إىل النظر     ، ال جيوز فيه   جيوز فيه التفاضل يف بيع الطعام بالطعام وما       
أن الباجي قد اعترب مقصد تعيني حالة االنتفاع باملبيع، أيضا، معيارا يف متييز األجناس املختلفـة                

                                                
، وهو لفظ ال يؤدي إىل معىن واضح ومفهوم، وقد وجدتـه يف طبعـة        "فالنا"ورد اللفظ يف الطبعة اليت اعتمدها بصورة         1

انظر الباجي، كتاب املنقى، دار الكتـاب اإلسـالمي،         . و اللفظ األنسب يف السياق    وه.. " فال، ألنا " ..أخرى للمنتقى،   
  .3/420. 2القاهرة، ط

ألن كل واحد من املتبايعني يزبن أي يدفع اآلخـر  ص مفاعلة من الزبن وهو الدفع الشديد، مسي به البيع املخصو       : املزابنة 2
. أحدمها على فسخ البيع واآلخـر علـى إمـضائه         ص  افعا فيحر عن حقه مبا يزداد منه فإذا وقف أحدمها على ما يكره تد           

املزابنة كل  : ومذهب اإلمام مالك يف املزابنة، أا بيع جمهول مبعلوم أو جمهول مبجهول من جنس واحد، وروي عنه أنه قال                  
. لوزن أو العـدد   شيء من اجلزاف الذي ال يعلم كيله وال وزنه وال عدده فال جيوز ابتياعه بشيء من صفته من الكيل أو ا                    

أن املزابنة اشتراء التمر يف رؤوس النخل بالتمر، وقيل هي بيع الرطب على النخيل بتمر جمذوذ مثل كيلـه     : وجاء يف املدونة  
املزابنة هي بيع شيء رطب بيابس من جنسه، كبيع التمر بالرطب والزبيـب بالعنـب والقمـح            : وقال ابن جزي  . تقديرا

مالك ابن أنـس، املدونـة الكـربى،    : انظر. نه بيع جمازفة وخماطرة من غري كيل وال وزن  وقد ي عن ذلك؛ أل    . بالعجني
الزرقاين، شـرح  : وانظر. 169صابن جزي، القوانني الفقهية، : وانظر. 2/314ابن عبد الرب، التمهيد،   : وانظر. 11/544

: وانظـر . 3/60لدردير،الشرح الكبري،   ا: وانظر. 2/223أبو احلسن املالكي، كفاية الطالب،      : وانظر. 3/345الزرقاين،  
: وانظـر . 513صاآليب األزهري، الثمر الداين شـرح رسـالة القـريواين،           : وانظر. 4/366العبدري، التاج واإلكليل،    

الـرازي، خمتـار الـصحاح،    : وانظـر  .13/195ابن منظور، لسان العرب، مادة زبن،     : وانظر. 240صالبعلي،املطلع،  
 .202صاددي، التعريفات الفقهية، : وانظر. 270صالتعريفات، اجلرجاين، : وانظر. 113ص

 .6/323الباجي، املنتقى،  3
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من الطعام؛ إذ يعترب االختالف يف أجناس املبيعات باعتبار اختالف املقاصد من االنتفاع ا، مما               
وقـد ذكـر    . ينها يف البيع، كبيع صاعني من حنطة بصاع من متر         يترتب عليه جواز التفاضل ب    

الباجي هذا التمييز املقاصدي عند شرحه لقول اإلمام مالك يف حكم جـواز التفاضـل بـني                 
  :األجناس املختلفة يف البيع، قال الباجي مؤيدا قول اإلمام مالك

فهذا الذي يعـرب    وهذا كما قال أن ما اختلفت منافعه واملقاصد منه فتبني ذلك فيه،             «
عنه بأما جنسان خمتلفان، فال بأس أن يؤخذ من أحدها اثنان بواحد من اآلخر، وكذلك سائر               

  .1».األجناس املختلفة
باعتبار املقاصـد    -مستفيدا من قول اإلمام مالك    -فنالحظ أن الباجي قد قرر احلكم       

  .ه املقاصديمن االنتفاع باملبيع، وليس باعتبار ذات املبيع، مما يربز اجتهاد
  اعتبار الباجي لنوع املنفعة يف بيع احليوان باللحم:  السادساملطلب

 اعتبار الباجي للمنفعة املقصودة من احليوان يف جواز بيع اخليـل            املطلبنبين يف هذا    
وذلك من خالل شرحه ملرسل سعيد بن املسيب الـذي رواه اإلمـام         . والبغال واحلمري باللحم  

  :يوان باللحم، جاء فيهبيع احلباب مالك يف 
 عن سعيد بنِ الْمسيبِ أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّـه علَيـه    ، عن زيد بنِ أَسلَم    ،مالك-«

  .2».وسلَّم نهى عن بيعِ الْحيوان بِاللَّحمِ
 بين جتويزه بيع    قول اإلمام مالك يف املسألة، إذ      -يف شرحه هلذا احلديث   -ذكر الباجي   

اخليل والبغال واحلمري باللحم، مربزا أن االعتبار يف ذلك هو اختالف مقصد االنتفـاع فيـه؛                
فاللحم يباع لألكل، بينما تشترى اخليل والبغال واحلمري لغري األكل عادة، وذا االعتبار تكون              

  :قال الباجي. أجناسا خمتلفة، جيوز التفاضل بينها
ال بأس ا باللحم نقدا أو إىل أجل؛        : بغال واحلمري، فقد قال مالك    وأما اخليل وال  ...«

  .3».ألن ذلك مل جتر العادة بأكله وألن منافعها املقصودة منها غري األكل

                                                
  .6/328املصدر السابق،  1
  . يف املنتقى1337احلديث رقم . انفرد به مالك يف املوطأ، كتاب البيوع، باب بيع احليوان باللحم 2
  .6/366الباجي، املنتقى،  3
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ولست أدري، هل التعليل املقاصدي املذكور هنا يف هذا القول، تابع لقـول اإلمـام               
أي الباجي؛ ألنه عودنا أن يذكر آراء       مالك، أم هو استئناف لقول الباجي؟ والظاهر، أنه من ر         

الفقهاء يف األحكام، مث يوجهها توجيها مقاصديا، كما ال مينع ذلك من اسـتفادته مـن رأي                 
اإلمام مالك يف تعليل األحكام، فقد وجدت يف املدونة أن اإلمام مالك قال يف املسألة مـا رواه             

  :سحنون وهو يسأل ابن القاسم
 ال بأس به    : قال مالك  :قال ؟باللحماب والبغال واحلمري    الك يف الدو   ما قول م   :قلت«

  . 1». ألن الدواب ليس مما يؤكل حلومها؛يدا بيد وإىل أجل
فنالحظ هنا، أن تعليل اإلمام مالك قد تضمن إحياء باختالف املنافع املقـصودة بـني              

يف اعتبـاره   اللحم وبني الدواب، فليس بعيدا أن يكون الباجي قد استفاد من قول اإلمام مالك               
  . ملقصد االنتفاع يف تقرير احلكم

  اعتبار الباجي ملقصد حفظ املال ورواجه يف البيوع:  الثايناملبحث

 شرحه ملـا جـاء يف    اعتبار الباجي ملقصد حفظ املال ورواجه يف      املبحثنبين يف هذا    
، جاء  من حديث مقطوع يف باب ما جاء يف العهدة        عقب ما رواه    ك  ماللإلمام  املوطأ من قول    

  :فيه
 عن عبد اللَّه بنِ أَبِي بكْرِ بنِ محمد بنِ عمرِو بنِ حزمٍ أَنَّ أَبانَ بـن عثْمـانَ           ،مالك«

ترى  في الْأَيامِ الثَّلَاثَة من حنيِ يـش 2وهشام بن إِسمعيلَ كَانا يذْكُران في خطْبتهِما عهدةَ الرقيقِ       
ةنةَ السدهعةُ ويدلالْو أَو دبالْع.  

                                                
  .9/104 كتاب السلم، ما جاء يف اللحم بالدواب والسباع، بن أنس، املدونة الكربى، مالك 1
على وجه   ص وكونه مما يدركه من النق      مدة معينة من عيب أو استحقاق،      معناها تعلق املبيع بضمان البائع    : عهدة الرقيق  2

لم يف مدة العهدة     فإن س  ، ولكنه مترقب مراعى     ، وذلك أن البيع فيما فيه العهدة الزم ال خيار فيه            ،دة معلومة    مل صخمصو
علم لزومه للبائع وثبت اخليار للمبتاع يف إمضائه أو رده كعيب دلـس   ص وإن أصابه نق ،علم لزومه للمبتاع والبائع مجيعا      

سعدي أبـو   : وانظر. 6/57الباجي، املنتقى،   : انظر. به البائع ال يعلم براءته من التدليس بالعيب الذي ظهر يف مدة العهدة            
  .265صقهي، جيب، القاموس الف
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 ما أَصاب الْعبد أَو الْوليدةُ في الْأَيامِ الثَّلَاثَة من حنيِ يشتريان حتى تنقَـضي  :قَالَ مالك 
 ،ة من الْجنون والْبرصِ والْجذَامِ فَإِذَا مضت الـسنةُ   وإِنَّ عهدةَ السن   ، فَهو من الْبائعِ   ،الْأَيام الثَّلَاثَةُ 

  1».فَقَد برِئ الْبائع من الْعهدة كُلِّها
فعند تعرض الباجي إىل مسألة اشتراط بائع الرقيق بالعهدة وضع الثمن بيد عـدل إىل               

مالك؛ إحـدامها تلـزم الوقـف       انتهاء العهدة، ذكر عن لزوم هذا الوقف روايتني عن اإلمام           
واألخرى التلزم، مث علّّل الرواية األوىل بإمكانية إفالس املشتري، والثانية بالتغرير باملـال، مـا               

  :قال الباجي. يشري إىل اعتباره ملقصد حفظ املال
 : قال يف املوازية   ،؟ عن مالك يف ذلك روايتان     ل للبائع إيقاف الثمن على يد عدل      وه«
وجه الروايـة األوىل   . إال أن يتطوع به، ليس عليه ذلك:ل يف املبسوط والعتبية    وقا .جيب إيقافه 

 فإن مل جيز    ، وأن يفسد تسليمه إيل    ، أخاف فلسه وذهاب ما بيده     :أن من حجة البائع أن يقول     
 ،ووجه الرواية الثانية أنه إذا مل جيب تسليمه إىل البائع      .  فليستوثق يل بوضعه على يد عدل      ،ذلك

  2».ال ألن ذلك تغرير بامل؛اجه من ذمة املبتاع إىل يد أمانةرمل يلزم إخ
والذي نالحظه هنا، أن الباجي قد ذكر الروايتني عن اإلمام مالك يف مسألة إيقـاف               
البائع الثمن على يد عدل من حيث الوجوب وعدمه، مث علّلهما دون أن يتطرق إىل التـرجيح                 

و التفات الباجي إىل مقصد حفظ املال الـذي         إال أن الذي يهمنا هنا، ه     . بينهما بشكل صريح  
 من ذمـة     املال اجإخر يف تعليله لعدم لزوم      التغرير بامل بال عندما أشار إليه   برر به الرواية الثانية،   

، بل وميكن اعتبار تعليله للرواية األوىل داخال حتت مقصد حفظ املال، عندما         املبتاع إىل يد أمانة   
 تعليله حلجة البائع يف وجوب إيقاف الثمن، مما يـربز اجتـهاده             أشار إليه بإمكانية اإلفالس يف    

  . املقاصدي يف كل حال
وهذا الذي ذكره الباجي إمنا يتعلّق بعهدة الثالثة أيام، أما يف عهدة السنة، فـذكر أن                

فيها الزم، وقد نفهم من ظاهر لفظه عن عهدة السنة، أنه يـرجح    -أي الذهب والفضة  -النقد  
م النقد يف عهدة الثالثة أيام، إال أن الذي يهمنا هنا، أنّ الباجي قد وجه تربيـره  القول بعدم لزو 

                                                
  . يف املنتقى1276احلديث رقم . انفرد به مالك يف املوطأ، كتاب البيوع، باب ما جاء يف العهدة 1
  .6/67الباجي، املنتقى،  2
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للزوم النقد يف عهدة السنة حنو مقصد حفظ املال ورواجه، بتقريره حلكم عدم جـواز جتميـد             
  : األموال ملدة سنة، هذ ما يتضح من قوله يف املسألة

 فال جيوز منع ،ما يتقى فيها نادر شاذ     ألن   ؛ فالنقد فيها الزم   ، وأما عهدة السنة   :فصل«
 فكان لـه أخـذ   ، وألن هذه مدة سقطت فيها النفقة عن البائع بالبيع ،النقد لسبب متوقع نادر   

  .1».أصل ذلك بعد انقضاء العهدة. الثمن
فقد أشار الباجي إىل مقصد رواج املال عندما علّل لزوم النقد يف عهدة الـسنة مبنـع            

. مما يشري إىل عدم جواز جتميد األموال، حتقيقا ملقـصد رواجهـا           رواجه لسبب متوقع نادر،     
واملالحظ أن الباجي قد استند إىل النظر يف اجتهاده املقاصدي يف هذه املسألة كما يظهر مـن                 

  .شرحه

  صد جتنب الغرر والغش والربا يف البيوعاعتبار الباجي ملقا:  الثالثاملبحث

؛ األول يف   مطالـب ثالثـة    - عنوانه كما هو واضح من خالل    - املبحثيتضمن هذا   
اعتبار الباجي ملقصد جتنب الغرر يف البيوع، والثاين يف اعتباره ملقصد جتنب الغش، والثالث يف                

وقد مجعنا هذه املقاصد الثالثة يف مطلب واحد، لتقارب آثارهـا يف            . اعتباره ملقصد جتنب الربا   
  .املخاطرة واملخادعة والتالعب والفساد

  اعتبار الباجي ملقصد جتنب الغرر يف البيوع  : األولاملطلب
الك املبيع   : وبيع الغرر  .هو اخلطر : ررالغ فهو مـا  ، هو البيع الذي فيه خطر انفساخه

ل العاقبة ال يدري أيكون أم ال، كجهل مثـن أو مـثمن أو               ما يكون جمهو   أييعرض للهلكة،   
 صلى اهللا عليه وسلم   ب، وذكر ي النيب     بأنه ما تردد بني السالمة والعط     :  وعرفه املازري  ،أجل

بأنه : كما عرفه ابن عرفة. عنه، ألنه من أكل أموال الناس بالباطل على تقدير أن ال حيصل املبيع       
أن بيـع   : وذكر ابن عبد الرب يف الكـايف       .ما شك يف حصول أحد عوضيه واملقصود منه غالبا        
ما يتبايع به املتبايعان ممـا يدخلـه اخلطـر        الغرر من البيوع الفاسدة ومجلة معىن الغرر أنه كل          

والقمار وجهل معرفة املبيع واإلحاطة بأكثر صفاته، فإن جهل منها اليسري أو دخلها الغـرر يف                

                                                
 .6/68،  السابقاملصدر 1
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وقد ذكر ابن جزي    . القليل ومل يكن يقصد إىل مواقعة الغرر، فليس من بيوع الغرر املنهى عنها            
والثاين يف اجلهل جبنس الـثمن أو املثمـون،         عشرة أنواع من الغرر؛ األول يف تعذر التسليم،         

والثالث يف اجلهل بصفة أحدمها، والرابع يف اجلهل مبقدار أحدمها، واخلامس يف اجلهل باألجل،              
 يف بيعة واحدة، والسابع يف بيع ما ال ترجى سالمته، والثـامن يف              نيوالسادس يف حصول بيعت   

  .1العاشر يف بيع املالمسةالبيع بطريقة احلصى، والتاسع يف بيع املنابذة، و
 اعتبار الباجي ملقصد جتنب الغرر يف بعض املسائل اليت تعرض إليها      املطلبنربز يف هذا    

يف شرحه لبعض األحاديث اليت أوردها اإلمام مالك يف بعض أبواب كتاب البيوع، وسـنتناول       
 الثمار قبل بـدو     الغرر من منع بيع   جتنب   اعتبار الباجي ملقصد     يف: فروع؛ األول ذلك يف ستة    

 يف: والثالـث . الغرر يف بيع الثمر بـاخلرص     جتنب  اعتبار الباجي ملقصد    يف  : والثاين. صالحها
جتنـب   اعتبار الباجي ملقصد     يف: والرابع. الغرر يف بيع الثمر جزافا    جتنب  اعتبار الباجي ملقصد    

ر يف بيع الطعـام     لغري ملقصد جتنب ا   اعتبار الباج يف  : واخلامس. امللكالغرر من بيع ما ليس يف       
  . الغرر يف بيع املالمسة واملنابذةجتنب  اعتبار الباجي ملقصد يف: والسادس. تفاضال

  اعتبار الباجي ملقصد جتنب الغرر من منع بيع الثمار قبل بدو صالحها: الفرع األول
 بيع عدم جوازالغرر فيما أقره من حكم جتنب  اعتبار الباجي ملقصد     هذا الفرع نبين يف   

يف  اإلمام مالك    ا رواه ةمرفوعاديث  حلثالثة أ لثمار قبل بدو صالحها، وذلك من خالل شرحه         ا
   :النهي عن بيع الثمار حىت يبدو صالحها، جاء يف األولباب 

 عن ابنِ عمر أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم نهى عن بيـعِ               ، عن نافعٍ  ،مالك-«
  2». نهى الْبائع والْمشترِي،ثِّمارِ حتى يبدو صلَاحهاال

                                                
الزرقـاين، شـرح    : وانظر. 170،  169صابن جزي، القوانني الفقهية،     : وانظر. 363صابن عبد الرب، الكايف،     :  انظر 1

املناوي، التوقيف على مهمات التعاريف،     : وانظر. 2/194أبو احلسن املالكي، كفاية الطالب،      : وانظر. 3/396اين،  الزرق
سـعدي أبـو جيـب،      : وانظر. 157،  48صاددي، التعريفات الفقهية،    : وانظر. 69صاجلرجاين،  : وانظر. 536ص

 .272صالقاموس الفقهي، 
.  يف املنتقـى   1283اب النهي عن بيع الثمار حىت يبدو صالحها، احلديث رقـم            رواه مالك يف املوطأ، كتاب البيوع، ب       2

ومسلم يف صحيحه، كتاب البيوع،     . وأخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب البيوع، باب بيع الثمار قبل أن يبدو صالحها            
، باب ما جاء يف كراهية بيع       والترمذي يف سننه، كتاب البيوع عن رسول اهللا       . باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صالحها       

وأبـوداود يف سـننه،     . والنسائي يف سننه، كتاب البيوع، باب بيع الثمر قبل أن يبدو صالحه           . الثمرة حىت يبدو صالحها   
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تعرض الباجي يف شرحه هلذا احلديث، إىل آراء أصحابه يف تعليل حكم النهي عن بيع               
قد ذكر رأيني؛ يتحدث األول عن املقصد من         -يف احلقيقة -الثمار حىت يبدو صالحها، وجنده      

لذي ال يكون إالّ السترخاص أمثاا، يف حني أن املقصد الطبيعـي    اشترائها قبل بدو صالحها، ا    
بينما يتحدث الرأي الثاين    . من اشترائها هو االنتفاع بأكلها، الذي ال يتحقق إال ببدو صالحها          

ومهما يكن، فـإن    . عن مقصد جتنب الغرر األكثر توقعا حلصوله عند بيعها قبل بدو صالحها           
قصد جتنب الغرر، إال ما أراد بيانه من سعة وضيق دائرة احتمـال    الباجي مل خيرج من اعتباره مل     

  :ذلك ما ميكن استخالصه من قوله.الغرر يف الرأيني
 عن بيع الثمـار حـىت يبـدو    صلى اهللا عليه وسلم   وأن يه    ،إذا ثبت ذلك  ) فصل(«
ن الغرر موجود قبل بـدو      إ : فقال حممد بن مسلمة    ، اختلف أصحابنا يف تعليل ذلك     ،صالحها

 ؛ح إال جمرد االسترخاص ال غري ذلك ولكنه ال غرض يف شرائها قبل بدو الصال      ،الصالح وبعده 
ا وبعد بـدو    ب فيكون غال  ،ألا قد تسلم فترخص عليه أو يتلف بعضها إذا كان أقل من الثلث            

 فلذلك جاز هذا وعفي عـن الغـرر         ،الصالح له غرض يف ذلك من االنتفاع ا وأكلها رطبة         
 ، إن الغرر قبل بدو الصالح أكثر وبعد بدو الصالح يقل ويندر           :ريه من أصحابنا   وقال غ  ،ألجله

  1».عنه فيها إذ ال ميكن تسليمها منه ويسريه معفو ،وكثري الغرر يبطل العقود
واملالحظ أن الباجي قد ذكر تعليل أصحابه، دون أن يتدخل برأي أو ترجيح لقـول               

ملشتري للثمار قبل بدو صالحه، أو لغريه ممـن         حممد بن مسلة بتعليله باالسترخاص يف غرض ا       
يبدو مقـرا باالجتـاه      -وبشكل عام -لكنه   .علّل بكثرة توقع الغرر يف بيعها قبل بدو صالحها        

املقاصدي يف تعليل األحكام متبعا بذلك أصحابه من املذهب املالكي، عنـدما أشـار إىل أن                
ادي الغرر احملقق غالبا يف هذا الوقت،       املقصد من حكم منع بيع الثمار قبل بدو صالحها هو تف          
  . بينما يكون حتققه نادرا بعد بدو صالحه فيعفى عن يسريه

                                                                                                                                              
وابن ماجه يف سننه، كتاب التجارات، باب النهي عن بيع الثمار           . كتاب البيوع، باب يف بيع الثمار قبل أن يبدو صالحها         

. وأمحد يف مسنده، كتاب مسند املكثرين من الصحابة، باب مسند عبد اهللا بن عمر بن اخلطـاب                . حهاقبل أن يبدو صال   
  .والدارمي يف سننه، كتاب البيوع، باب يف النهي عن بيع الثمار حىت يبدو صالحها

  .144، 6/143الباجي، املنتقى،  1



  509  لباجي يف جمال املعامالتيقات الفقهية لالجتهاد املقاصدي عند االتطب: الباب الثاين 
  
 

 

الغرر من منع بيع الثمار     ويف السياق نفسه، نورد أيضا إشارة الباجي إىل مقصد جتنب           
 مظهرا هلذا املقصد يف قول حممد بن مسلمة، وذلك من خالل شرحه حلديث              قبل بدو صالحها  

  : نفسه، جاء فيهباباليف  ن رواه اإلمام مالكمرفوع ثا
 عن أَنسِ بنِ مالك أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم            ، عن حميد الطَّوِيلِ   ،مالك-«

     يهزى تتارِ حعِ الثِّميب نى عهن،  يلَ لَهفَق :   ولَ اللَّهسا ري ،  يهزا تمفَقَالَ ؟ و :  رمحت نيقَـالَ  . حو 
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر:يهالَ أَخم كُمدذُ أَحأْخي ةَ فَبِمرالثَّم اللَّه عنإِذَا م تأَي1». أَر  

إىل مقصد جتنب الغرر من منع بيع الثمر       -يف شرحه هلذا احلديث   -فقد تعرض الباجي    
و صالحه، مدعما تعليله املقاصدي، مبا رواه القاضي أبو اسحاق عن حممد بن مـسلمة،          قبل بد 
إن بيع الثمرة قبل بدو الصالح، غرر، ال فائدة فيه؛ ألنه ال ينتفع املبتاع ـا، فـال                  «: أنه قال 

وأما بعد بدو صالحها، فإنه قصد االنتفاع ا، وذلك يرفع فساد اخلوف            . يقصد إال جمرد الغرر   
  . 2»...إتالفهامن 

وذا يتضح أنه مهما اختلف تعليل حممد بن مسلمة الوارد يف شرح البـاجي هلـذا                
احلديث، مع غريه ممن أشار الباجي إىل تعليلهم يف شرحه للحديث السابق، فإن اجلميع متفـق                
على أن مقصد جتنب الغرر هو مناط حكم عدم جواز بيع الثمار قبل بدو صالحها، املقـصد                 

  .أقره الباجي يف شرحه للمسألةالذي 
الغرر من منع بيع الثمار     ويف السياق نفسه أيضا، نورد إشارة الباجي إىل مقصد جتنب           

 مستندا إىل قول اإلمام مالك، وذلك من خالل شرحه حلديث مرفوع ثالث             قبل بدو صالحها  
  :  نفسه، جاء فيهباباليف  رواه اإلمام مالك

                                                
.  يف املنتقـى   1284ىت يبدو صالحها، احلديث رقـم       رواه مالك يف املوطأ، كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الثمار ح            1

. وأخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب البيوع، باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صالحها مث أصابته عاهة فهو من البـائع                    
والترمذي يف سننه، كتاب البيوع عن رسول اهللا، باب ما جاء يف     . ومسلم يف صحيحه، كتاب املساقاة، باب وضع احلوائج       

وابن ماجـه  . والنسائي يف سننه، كتاب البيوع، باب بيع الثمر قبل أن يبدو صالحه. كراهية بيع الثمرة حىت يبدو صالحها   
وأمحد يف مـسنده، كتـاب بـاقي مـسند     . يف سننه، كتاب التجارات، باب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صالحها        

 . املكثرين، باب مسند أنس بن مالك
  .6/151قى، الباجي، املنت 2



  510  لباجي يف جمال املعامالتيقات الفقهية لالجتهاد املقاصدي عند االتطب: الباب الثاين 
  
 

 

 عن أُمه عمرةَ بِنت عبد      ،الِ محمد بنِ عبد الرحمنِ بنِ حارِثَةَ       عن أَبِي الرج   ،مالك-«
ةاهالْع نم وجنى تتارِ حعِ الثِّميب نى عهن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسنِ أَنَّ رمح1».الر  

استدل بقول اإلمام مالك يف اعتبار مقـصد        فعند تعرض الباجي لشرح هذا احلديث،       
  :جتنب الغرر، قال الباجي

صلى اهللا  ، يريد ملا ى عنه      "أن بيع الثمار قبل بدو صالحها من الغرر       : "وقول مالك «
 من منع ذلك بسبب العاهات املتكررة عليها يف أكثر األعوام، وإذا كان من الغرر،               عليه وسلم 

  .2».وجب أن يكون بيعه غري جائز
    ن لنا أن الباجي كان معتربا ملقصد جتنب الغرر يف تقرير حكم            ومن خالل ما سبق يتبي

عدم جواز بيع الثمار حىت يبدو صالحها، مستندا يف ذلك إىل إشارات نصوص الـسنة، وإىل                
  .تعليل اإلمام مالك، وتعليل أصحاب مذهبه، مما يربز اجتهاده املقاصدي يف املسألة

  لباجي ملقصد جتنب الغرر يف بيع الثمر باخلرصاعتبار ا: الفرع الثاين
 هو تقدير الثمار علـى رؤوس الـشجر بـالتخمني         : اخلَرصلقد سبق أن ذكرنا أن      

  . 3احلَزرو
 اعتبار الباجي ملقصد جتنب الغرر من حكم عدم جواز بيـع مثـر     هذا الفرع ونبين يف   

يف باب  لذي رواه اإلمام مالك     البستان كيالً باخلرص، وذلك من خالل شرحه لألثر املقطوع ا         
  :ما جيوز يف استثناء الثمر، جاء فيه

 4 عن ربِيعةَ بنِ عبد الرحمنِ أَنَّ الْقَاسم بن محمد كَانَ يبِيع ثَمـر حائطـه               ،مالك-«
هنثْنِي متسي1».و  

                                                
.  يف املنتقـى   1285رواه مالك يف املوطأ، كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الثمار حىت يبدو صالحها، احلديث رقـم                   1

  .وأمحد يف مسنده، كتاب باقي مسند األنصار، باب باقي املسند السابق
  .6/151الباجي، املنتقى،  2
 .الثمارصكتاب الزكاة، اعتبار الباجي ملقصد املنفعة يف خراالجتهاد املقاصدي يف : انظر. سبق تعريفه يف البحث 3
ابن منظور، لسان : انظر. مسي به ألنه حائط ال سقف له، حييط مبا فيه من خنيل وكرم وحنو ذلك       . احلائط هنا هو البستان    4

ت التعـاريف،  املناوي، التوقيف على مهما: وانظر. 54صالرازي، خمتار الصحاح،    : وانظر .7/280العرب، مادة حوط،    
  . 263ص
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ائط بالتحري باحلزر   حكم عدم جواز بيع مثر احل      -يف شرحه هلذا األثر   -ذكر الباجي   
والتخمني يف حتديد مقدار كيله ليبيعه كيالً، معلّال ذلك بوقوع الغرر الكثري يف مثل هذا البيع،                
مفرقا بينه وبني بيع الثمر جزافا؛ إذ بيعه جزافا ال خالف يف جوازه لسالمته من الغـرر، ألنـه     

ل املقاصدي يف بيان احلكم؛ إذ فنفهم من ذلك، أن الباجي قد استند إىل التعلي   . مرئي غري جمهول  
أناط اجلواز وعدمه يف بيع مثر احلائط مبقصد جتنب الغرر، فمىت حتقق املقصد كان اجلواز، ومىت                

  : هذا ما ميكن أن نستشفّه من شرح الباجي للمسألة اليت جاء فيها قوله. كان الغرر كان املنع
 أضرب أحدها أن يبيع منـه        بيع مثر حائطه على ثالثة     ،"كان يبيع مثر حائطه   " :قوله«

 أن : والثالـث . أن يبيع اجلميع على أن فيه كذا وكذا صاعا بـاخلرص        : والثاين .مكيلة معروفة 
 فقد قال الشيخ أبو     ،وأما إن باعه على أن فيه كذا وكذا صاعا على التحري          ...يبيعه منه جزافا  

 وقاسه علـى    ،ب الغرر ألن التحري فيه من با    :  قال القاضي أبو حممد    . ذلك غري جائز   :القاسم
ووجه هذا عندي أن  .  ال جيوز بيعها على التحري على أن فيها عدد أصوع          ،2الصربة من الطعام  

وأما أن يبيعـه    . يكثر به الغرر واخلطر الجتماعهما    االعتبار يف مقدار ما يبيعه بالتحري والكيل        
ـ       . وال خالف فيه   ، فإن ذلك جائز   ،جزافا زر فجـاز بيعـه    ووجه ذلك أنه مرئي يتأتى فيه احل
  3».جزافا

والذي نالحظه، أن الباجي قد استند إىل قول أيب القاسم يف بيان احلكم، واسـتند إىل       
القاضي أيب حممد يف بيان التعليل، مث سجل اجتهاده املقاصدي يف املسألة، عندما ميز بـني مـا            

قاصدي أشار فيـه إىل     يباع كيالً بالتحري وما يباع جزافا، فمنع األول وأجاز الثاين بتعليل م           
  .مقصد جتنب الغرر، مستندا يف ذلك إىل النظر

                                                                                                                                              
 . يف املنتقى1291احلديث رقم . انفرد به مالك يف املوطأ، كتاب البيوع، باب ما جيوز يف استثناء الثمر 1
ما مجع من الطعام بال كيل وال وزن بعضه فوق بعض كالكومة، فهي الكومة اموعة، وقيل مسيـت  : الصبرة من الطعام  2

ال صربت املتاع وغريه إذا مجعته وضممت بعضه إىل بعض، ويقال اشـتريت الـشيء   بذلك إلفراغ بعضها على بعض، يق    
ابـن  : وانظر.176صالنووي، حترير ألفاظ التنبيه،     : وانظر. 238صالبعلي، املطلع،   : انظر. صربة، أي بال وزن وال كيل     

  .  149صالرازي، خمتار الصحاح، : وانظر. 4/441منظور، لسان العرب، مادة صرب، 
 .181، 6/180جي، املنتقى، البا 3
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  اعتبار الباجي ملقصد جتنب الغرر يف بيع الثمر جزافا: الفرع الثالث
 اعتبار الباجي ملقصد جتنب الغرر من حكم جواز استثناء ما كـان             هذا الفرع نبين يف   

ا ورد من قول لإلمام مالك يف       دون الثلث من بيع مثر احلائط جزافا، وذلك من خالل شرحه مل           
  :ما جيوز يف استثناء الثمر، جاء فيهيف باب  املوطأ

 الْأَمر الْمجتمع علَيه عندنا أَنَّ الرجلَ إِذَا باع ثَمر حائطه أَنَّ لَه أَنْ يستثْنِي               :قَالَ مالك «
  1». فَلَا بأْس بِذَلك، وما كَانَ دونَ الثُّلُث،لُث الثَّمرِ لَا يجاوِز ذَلكمن ثَمرِ حائطه ما بينه وبين ثُ

رأيي اإلمامني الشافعي وأيب حنيفـة،       -يف شرحه لقول اإلمام مالك    -عرض الباجي   
املخالفني لرأي اإلمام مالك، والقائلني بعدم جواز استثناء شيء من مثر احلائط عند بيعه جزافا،               

رجح رأي اإلمام مالك ترجيحا مقاصديا؛ إذ أشار إىل اعتبار مقصد جتنب الغـرر يف هـذا                 مث  
البيع، ومادام استثناء دون الثلث ال يدخل الغرر يف املبيع، فال إشكال يف صحة البيـع؛ قـال                  

  :الباجي
 ، أن من باع مثرة حائطه جزافا      ،ن مذهب أهل املدينة على ما ذكره      أوهذا كما قال    «
 ال جيـوز  : يستثين منه كيال ما بينه وبني الثلث خالفا أليب حنيفة والشافعي يف قوهلما          فإن له أن  

والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك أن هذا استثناء ال يدخل            . أن يستثين منه قليال وال كثريا     
  2». أصل ذلك إذا استثىن جزءا شائعا. فلم مينع صحة العقد،غررا يف املبيع

قد استند إىل مقصد جتنب الغرر يف ترجيحه لقول اإلمام مالك يف        واملالحظ أن الباجي  
املسألة، كما نالحظ أنه أجرى القياس يف تقرير حكم اجلواز؛ إذ قاس مسألة استثناء دون الثلث        
من الثمر املباع جزافا، على ما يستثىن من قدر شائع، مستعمال مقصد جتنب الغرر مناطا جامعا                

ربز اجتهاده املقاصدي يف املسألة، الذي استند فيه إىل النظر كما يظهر            بني األصل والفرع، مما ي    
  .من شرحه

                                                
 . يف املنتقى1293قول ملالك ذكره يف املوطأ، كتاب البيوع، باب ما جيوز يف استثناء الثمر، احلديث  1
  .6/183الباجي، املنتقى،  2
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  اعتبار الباجي ملقصد جتنب الغرر من بيع ما ليس يف امللك: الفرع الرابع
 اعتبار الباجي ملقصد جتنب الغرر يف حكم عدم جواز بيع اإلنسان            هذا الفرع نبين يف   

العينـة ومـا   يف باب   غات اإلمام مالك اليت رواها    من خالل شرحه إلحدى بال    . ما ليس عنده  
  :يشبهها، جاء فيها

 فَذَهب بِه الرجلُ    ،مالك أَنه بلَغه أَنَّ رجلًا أَراد أَنْ يبتاع طَعاما من رجلٍ إِلَى أَجلٍ            -«
 من أَيها تحب أَنْ أَبتاع      ُ: ويقُولُ لَه  ،يه الصبر  فَجعلَ يرِ  ،الَّذي يرِيد أَنْ يبِيعه الطَّعام إِلَى السوقِ      

؟لَك  اعتبفَقَالَ الْم :    كدنع سا لَينِي مبِيعأَت ،     رمع نب اللَّه دبا عيفَأَت ،   لَه كا ذَلفَذَكَر ،    ـدبفَقَالَ ع 
  1». لَا تبِع ما لَيس عندك: وقَالَ للْبائعِ،نه ما لَيس عنده لَا تبتع م:اللَّه بن عمر للْمبتاعِ

حكم عدم جواز بيع اإلنسان ما ليس يف         -يف شرحه هلذا األثر املوقوف    -ذكر الباجي   
  :ملكه، معلّال ذلك بالغرر الذي يكتنف مثل هذا البيع، قال الباجي

 ألننا قد قلنا إنه جيب أن يكون        ؛ مبا ليس عنده   يضا ممنوع من تعلقه    فإنه أ  ،وأما البيع «
 ألنـه ال    ؛ن معينا مل يصح ملا فيه من الغرر        وكا ، فإن مل يكن يف ملكه     ، ويكون يف ملكه   ،معينا

 ، وما ال ميكن تسليمه ال يصح بيعه       ، مل ميكنه تسليمه   ، وإذا مل يقدر على ختليصه     ،ميكنه ختليصه 
 وغـري   ، والسمك يف البحر   ، والطائر يف اهلواء   ،الشارد واجلمل   2ولذلك مل جيز بيع العبد اآلبق     

 ، أخربنا زياد بن أيـوب     ، والدليل على ذلك ما رواه أبو عبد الرمحن        .ذلك مما ال ميكن تسليمه    
سألت الـنيب   " : قال ، أخربنا أبو بشر عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام           ،أخربنا هشيم 

 مث  ، فأبيعه منه  ، الرجل يسألين البيع ليس عندي      يأيت ، يا رسول اهللا   : فقلت ،صلى اهللا عليه وسلم   
 وهذا عندي أشبه إسنادا ورد موصوال هلـذا         3." ال تبع ما ليس عندك     : قال ،أبتاعه من السوق  

  .1». واهللا أعلم،املنت

                                                
   يف املنتقى1318رواه مالك يف املوطأ، كتاب البيوع، باب العينة وما يشبهها، احلديث رقم  1
ابن منظور، : انظر. اململوك الذي يهرب ويفر من سيده ومالكه قصدا من غري خوف وال كد عمل           هو العبد   : العبد االبق  2

  . 20صاجلرجاين، التعريفات، : وانظر .10/3لسان العرب، مادة أبق، 
والنـسائي يف سـننه،   . رواه الترمذي يف سننه، كتاب البيوع عن رسول اهللا، باب ما جاء يف كراهية بيع ما ليس عندك             3

وابـن  . وأبو داود يف سننه، كتاب البيوع، باب يف الرجل يبيع ما ليس عنـده . البيوع، باب بيع ما ليس عند البائع   كتاب  
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فنالحظ أنّ الباجي قد أشار إىل مقصد جتنب الغرر يف تعليله للحكم، كما أنه استعمل            
والذي نالحظه أيضا، أنه مل     . م جواز البيع يف األمثلة اليت ذكرها      هذا املقصد يف تعليله حلكم عد     

يكتف خبرب ابن عمر الذي بلغ اإلمام مالك، بل استند أيضا يف استدالله على احلكم، حبـديث                 
ما يثبت  . ، والذي مل يروه اإلمام مالك يف املوطأ       صلى اهللا عليه وسلم   حكيم بن حزام عن النيب      

على أصل السنة يف اجتهاده املقاصدي، ولو مل ترد عـن طريـق       -دفيما يعتم -اعتماد الباجي   
  .املوطأ

وجند اليوم أن بيع ما ليس يف امللك كان أحد أسباب األزمة املالية اليت طالت أمريكـا        
 ملا يف هذا البيع من غرر حمقق أثبته الواقع؛ فبيع أرباح            ،2008وأوروبا واليت تفجرت يف أكتوبر      

 آليات مثال من طرف بنك ال ميلكها إىل بنك آخر، وهـذا بـدوره إىل   ومهية لعقار أو سلع أو  
بنك آخر، وهكذا يباع ما ليس يف امللك من بنك إىل بنك بأرباح متزايدة، حىت تصبح قيمـة                  
العني أضعافا مضاعفة لقيمته احلقيقية، أثبت الواقع بعد فترة زيف وغرر وخماطرة هذا النوع من               

خيال ووهم القيمة النقدية احلقيقية يف البنوك مما تسبب يف إفالسـها،            التعامل يف البيوع، وتبين     
فلو تعاملت هذه البنوك وفـق أحكـام الـشريعة          . مؤثرا سلبا على النشاط االقتصادي برمته     

اإلسالمية، ولو كانت معتربة ملقصد جتنب الغرر، ملا وقعت يف أزمة شلّت حركـة االقتـصاد                
فليس اليوم هلذه الدول املتأزمة ماليا إال أن توجه نظرهـا إىل           . وأثبتت إخفاق التجربة الرأمسالية   

  .حتقيقا ملنفعتها -سيما ما يتعلق ببيوع الغرر-االستفادة من أحكام الشريعة اإلسالمية 
  اعتبار الباجي ملقصد جتنب الغرر يف بيع الطعام تفاضالً : الفرع اخلامس

 يف 2التفاضل  الغرر واملخاطرة، من جواز  اعتبار الباجي ملقصد جتنب    هذا الفرع نبين يف   
بيع جنسني خمتلفني من الطعام، وذلك من خالل شرحه ملا ورد يف املوطأ من قول لإلمام مالك                 

  :يف باب بيع الطعام بالطعام ال فضل بينهما، جاء فيه

                                                                                                                                              
وأمحد يف مـسنده، كتـاب      . ماجة يف سننه، كتاب التجارات، باب النهي عن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما مل يضمن                

  . مسند املكيني، باب حديث حكيم بن حزام عن النيب
 .285، 6/284ي، املنتقى، الباج 1
  سبق شرحه 2



  515  لباجي يف جمال املعامالتيقات الفقهية لالجتهاد املقاصدي عند االتطب: الباب الثاين 
  
 

 

س بِصبرة الْحنطَة بِـصبرة      ولَا بأْ  ، الْحنطَة بِصبرة الْحنطَة   1 ولَا تحلُّ صبرةُ   :قَالَ مالك «
  دا بِيدرِ يمافًا   ،الترِ جِزمطَةُ بِالتنى الْحرتشأَنْ ي أْسلَا ب هأَن كذَلو . نم لَفتا اخكُلُّ مك والقَالَ م 

        ضعى برتشأَنْ ي أْسفَلَا ب لَافُهتانَ اخمِ فَبالْأُدامِ ولُ فَلَـا  الطَّعالْأَج لَهخفَإِنْ د دا بِيدافًا يضٍ جِزعبِب ه
  . 2».خير فيه وإِنما اشتراُء ذَلك جِزافًا كَاشتراِء بعضِ ذَلك بِالذَّهبِ والْورِقِ جِزافًا

غـرر  التفاضل يف بيع جنسني خمتلفني من الطعام مبقصد جتنب ال  لقد علّل الباجي جواز   
إذ ربط جواز البيـع      -الذي جاء يف تصرحيه وفيما يفهم من تعبريه بالغنب واملغابنة واملخاطرة          -

  :اجلزاف من عدمه مبدى حتقق هذا املقصد، هذا ما يتضح من قوله
 ووجه ذلك أن التفاضل ،"صربة احلنطة بصربة التمر يدا بيد وال بأس ب  :" وقوله )فصل(«

بيـع  التساوي فيهما ال مينع صحة ال     ب فاجلهل   ،ن جنس اآلخر  جائز بينهما وليس واحد منهما م     
 فال جيوز   ، وليس هذا مبنزلة اجلنس الواحد مما ال جيوز فيه التفاضل          ،كما ال مينعه العلم بالتفاضل    

لفت األغـراض فيهمـا      ألن اجلنسني ملا اخت    ؛ والتفاضل بعضه ببعض جزافا مع جتويز التساوي     
ن ما أخـذ     وال قصد كل واحد منهما أن يكو       ،يف الكيل بينهما  وتباين أمرمها مل تقصد املغابنة      

 وهو  ، ألن له يف ذلك غرضا غري الغنب يف القدر هو أبني منه وأظهر             ؛من الكيل أكثر مما أعطى    
نه إمنـا   أ كان األظهر    ،وتقاربا وإذا كانا من جنس واحد       ،لفة منفعة ما أعطى ملنفعة ما أخذ      خما

  البيـع  صـحة  وذلك من باب املخاطرة اليت متنع  ، القدر ل واحد منهما غنب صاحبه يف     قصد ك 
واملبادلة فإذا تفاوتت املقادير حىت تبني أن أحدمها أكثر من اآلخر جاز ذلك بينهما لعدم معـىن         

  .3».الغرر واملخاطرة بزيادة الكيل ونقصه
فنالحظ أن الباجي قد علّل حكم جواز التفاضل بني جنسني خمتلفني من الطعام مبقصد       

  . ب الغرر، مستندا يف ذلك إىل النظرجتن
كما علّل أيضا باملقصد نفسه، ما ذكره ابن القاسم من حكم عدم جواز اشتراء الطعام         

  :بكيل غري الكيل املعلوم عند الناس، فقال وجزافا دون رؤيته،
                                                

 . سبق شرحها 1
 1326، 1325، 1324تابع لقول ملالك يف املوطأ، كتاب البيوع، باب بيع الطعام بالطعام ال فضل بينهما، األحاديـث        2

  .يف املنتقى
 .6/329الباجي، املنتقى،  3
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وال خالف على مذهب ابن القاسم أن من ابتاع طعاما أو غريه مما له قـدر حبيـث       «
التنب والعلف حبيث ال     وإمنا جيوز ذلك عنده يف       ،أنه ال جيوز  ذلك الكيل   ]بغري[معلوللناس كيل م  

 وابتيـاع صـربة غـري     ر للعدول عن املقادير املعروفة       ووجه منعه القصد إىل الغر     .كيل للناس 
  .1».مرئية

بكيل غري  -املتعارف عند الناس كيله   -نالحظ أن الباجي قد علّل حكم اشتراء الطعام         
، "ووجه منعه القصد إىل الغـرر : "  مقاصديا، مصرحا مبقصد جتنب الغرر يف قولهمعلوم، تعليال 

  .مستندا يف ذلك إىل النظر كما يظهر من شرحه
  اعتبار الباجي ملقصد جتنب الغرر يف بيع املالمسة واملنابذة: الفرع السادس

ره وال   مفاعلة من اللمس، وبيع املالمسة، هو بيع الثوب املطوي من غري نش            :املالمسة
 أن تشتري   علم ما فيه، أو يبتاعه بالليل وال يتأمله، بل يكتفي يف لزوم البيع بلمسه، فهو عموما               

 مفاعلة مـن النبـذ، أي   :واملنابذة. تتأمله مع عدم وجود املشقة يف نشره      املتاع بأن تلمسه وال     
فيقول كل واحـد  الطرح، وبيع املنابذة، أن يطرح الرجل إىل الرجل ثوبه، ويطرح اآلخر ثوبه،  

 أن يرمي أو أي. منهما هذا ذا، فيلزم البيع بينهما مبجرد النبذ، دون تأمل منهما بنظر أوتقليب         
 وقد ورد النـهي يف بيـع املالمـسة          .، فيوجب البيع بينهما   طرح أو يلقي املتبايعان بثوبيهما    ي

  .2واملنابذة
كم فـساد عقـد بيـع        اعتبار الباجي ملقصد جتنب الغرر من ح       هذا الفرع ونبين يف   

يف بـاب    املالمسة واملنابذة؛ وذلك من خالل شرحه للحديث املرفوع الذي رواه اإلمام مالك           
  :املالمسة واملنابذة،جاء فيه

                                                
  .6/333، السابقاملصدر  1
الزرقاين، شرح الزرقاين،   : وانظر. 13/9ابن عبد الرب، التمهيد،     : انظر. 10/206بن أنس، املدونة الكربى،      مالك: انظر 2
النفراوي، الفواكـه   : وانظر. 4/362العبدري، التاج واإلكليل،    : وانظر. 3/56الدردير، الشرح الكبري،    : وانظر. 3/400

  .   3/512ومادة نبذ، . 6/210ابن منظور، لسان العرب، مادة ملس، : وانظر. 2/108الدواين، 
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 عـن أَبِـي     ، عن الْأَعرجِ  ، وعن أَبِي الزناد   ، عن محمد بنِ يحيى بنِ حبانَ      ،مالك-«
  1». اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم نهى عن الْملَامسة والْمنابذَةهريرةَ أَنَّ رسولَ

 والْملَامسةُ أَنْ يلْمس الرجلُ الثَّوب ولَا ينشره ولَا يتبين ما فيه أَو يبتاعـه               :قَالَ مالك «
    يها فم لَمعلَا يلًا والْ ،لَيـرِ               ولَى غَيع هبثَو هإِلَي ربِذَ الْآخنيو هبلِ ثَوجلُ إِلَى الرجبِذَ الرنذَةُ أَنْ يابنم

 فَهذَا الَّـذي نهِـي عنـه مـن الْملَامـسة            ، هذَا بِهذَا  : ويقُولُ كُلُّ واحد منهما    ،تأَملٍ منهما 
ذَةابنالْم2».و  

د أومأ الباجي إىل مقصد جتنب الغرر يف تعرضه هلذه املـسألة؛ إذ مل يـذكر فيهـا        لق
املقصد صراحة، بل أشار إليه عندما حتدث عن لزوم العلم باملبيع، ألن اجلهل به يدخل الغرر يف                 
البيع، هذا ما يستخلص من تعليله النهي عن املالمسة واملنابذة، مبا يترتب عليهما من جهل حبال               

 وأوصافه، فاملقصد من النهي هو جتنب الغرر، من خالل العلم باملبيع، الذي إن حتقق لدى                املبيع
املشتري مع متكني البائع له من التقليب والنشر والنظر يف املبيع كان البيع صحيحا ولو اكتفـى         

هذا ما يفهم من شرح الباجي للمـسألة،  . املشتري باملالمسة، مادام مقصد جتنب الغرر متحققا 
  : قالحني

 عن بيع املالمسة واملنابذة يقتضي فساده، وإمنا مسـي بيـع         صلى اهللا عليه وسلم   يه  «
مالمسة ومنابذة؛ ألنه ال حظّ له من النظر واملعرفة لصفاته إال ملسه أو أن يكون بيـد صـاحبه    

لف حىت ينبذه إليه، واللمس ال يعرف به املبتاع ما حيتاج إىل معرفته من صفات املبيع الذي خيت                
ومعىن ذلك أن البيع انعقد على هذا الشرط، وأما لو أمكنه البائع من             . مثنه باختالفها ويتفاوت  

تقليبه والنظر إليه، ومل يشترط عليه االمتناع من ذلك، فاقتنع املبتاع بلمسه، فإنه ال يكون بيـع     
  .3».مالمسة، ال مينع ذلك صحة العقد، وإمنا مينعه ما قدمناه واهللا أعلم

                                                
وأخرجـه البخـاري يف     .  يف املنتقى  1347رواه مالك يف املوطأ، كتاب البيوع، باب املالمسة واملنابذة، احلديث رقم             1

والترمذي يف سننه، كتاب البيوع عن رسول اهللا، باب ما جـاء يف املالمـسة               . صحيحه، كتاب البيوع، باب بيع املنابذة     
وابن ماجة يف سننه، كتاب التجارات، باب ماجاء يف النهي          . وع، باب بيع املنابذة   والنسائي يف سننه، كتاب البي    . واملنابذة

  . وأمحد يف مسنده، كتاب باقي مسند املكثرين، باب باقي مسند أيب هريرة. عن املنابذة واملالمسة
   .6/405الباجي، املنتقى، : انظر .قول ملالك ملحق باحلديث 2
   .6/405، نفسهاملصدر  3
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من قول الباجي أنه كان معتربا ملقصد جتنب الغرر يف تقريره حلكم صحة العقد              فيفهم  
وجواز البيع باالقتصار على اللمس دون التقليب إذا اقتنع املشتري بذلك مع متكني البائع له من                
التقليب، فلم يقف الباجي عند حرفية اللفظ؛ إذ مل يكن االعتبار بذات املالمـسة يف تقريـر                 

عتبار حبصول العلم حبال املبيع من عدمه، حتقيقا ملقصد جتنب الغـرر، لـذلك مل      احلكم، بل اال  
كما نالحظ أيضا أن البـاجي قـد   . وس بيع مالمسة ميعترب اقتصار البيع باللمس مع العلم باملل      

اإلمام مالك للمالمسة اليت أناطها باجلهل باملبيع، مث أعمل النظر فيما ذهـب              استفاد من شرح  
  .د مقاصديإليه من اجتها
  اعتبار الباجي ملقصد جتنب الربا يف التفاضل :املطلب الثاين

 اعتبار الباجي ملقصد جتنب الربا يف التفاضل، من خالل شـرحه            املطلبنبين يف هذا    
للحديث املرفوع الذي رواه اإلمام مالك يف باب ما يكره من بيع الثمر، إال أننـا سـنعتمد يف       

لى ما أورده يف شرحه من حديث الربويات الستة، عندما تعرض         بيان اعتبار الباجي للمقصد، ع    
  : لشرح حديث املوطأ الذي جاء فيه

 عن سعيد بـنِ     ،يد بنِ سهيلِ بنِ عبد الرحمنِ بنِ عوف       حمعبد الْ ابن   عن   ،مالك-«
رةَ أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم استعملَ          عن أَبِي سعيد الْخدرِي وعن أَبِي هري       ،الْمسيبِ

  ربيلَى خلًا عجنِيبٍ   ،ررٍ جمبِت اَءه1 فَج،     لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر فَقَالَ لَه : ربيرِ خمأَكُلُّ ت 
 ، إِنا لَنأْخذُ الصاع من هذَا بِالصاعينِ والصاعينِ بِالثَّلَاثَـة         ،ولَ اللَّه  يا رس  ، لَا واللَّه  : فَقَالَ ؟هكَذَا

      لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسلْ  :فَقَالَ رفْعمِ    ذلك،  لَا تاهربِالـد ـعتاب مِ ثُماهربِالد عمالْج بِع 
  .2».جنِيبا

                                                
  .6/193، املصدر السابق: انظر. وقيل اجلنيب من التمر، هو املتني. املختلط: لذي ليس فيه خلط، واجلمعا: اجلنيب 1
وأخرجه البخـاري يف  .  يف املنتقى1294رواه مالك يف املوطأ، كتاب البيوع، باب ما يكره من بيع التمر، احلديث رقم         2

ومسلم يف صحيحه، كتاب املساقاة، باب بيع الطعـام مـثال   . صحيحه، كتاب البيوع، باب إذا أراد بيع متر بتمر خري منه      
وأمحد يف مسنده، كتاب باقي مسند املكثرين، باب  . والنسائي يف سننه، كتاب البيوع، باب بيع التمر بالتمر متفاضال         . مبثل

  .والدارمي يف سننه، كتاب البيوع، باب يف بيع الطعام مثال مبثل. مسند أيب سعيد اخلدري



  519  لباجي يف جمال املعامالتيقات الفقهية لالجتهاد املقاصدي عند االتطب: الباب الثاين 
  
 

 

، إذ عرض آراء    1إىل حديث الربويات الستة    -يف شرحه هلذا احلديث   -ي  تطرق الباج 
الفقهاء فيها، منتقدا رأي الظاهرية املتوقف عند لفظ احلديث، مستندا إىل مقصد جتنب الربا يف               
حترمي التفاضل، غري مقتصر يف ذلك على ما ذكر يف احلديث من مطعومات، مستدال بقاعـدة                

  :ذلك ما يتضح يف قوله. خالل داللة حترمي الربا يف النص القرآينالعموم يف حترمي التفاضل من 
وذهب فقهاء األمصار ومجاعة الناس إىل أن هذه املـسميات أصـول يف حتـرمي     ...«

 . الختالف املعاين املتعدية إليها    ؛التفاضل لفروع الحقة ا على اختالفهم يف أعيان تلك الفروع         
والدليل علـى   . ضل مقصور عليها دون سائر املطعومات     وذهب أهل الظاهر إىل أن حترمي التفا      

 فوجب أن ، والربا الزيادة،M 7 8 9 : ;<L2 : قوله تعاىلحترمي التفاضل يف األربعة  
  .3».يكون التفاضل حراما يف كل شيء حلق العموم إال ما خصه الدليل

ـ               ات فاملالحظ، أن الباجي قد حنا منحى مقاصديا يف التعامل مع لفظ حـديث الربوي
معيارا يف حرمـة     -وهو منع ربا الفضل   -الستة، إذ مل يقف عند حرفيته، بل اعترب املقصد منه           

وقد استند البـاجي يف اجتـهاده       . التفاضل يف كل شيء مما مل يتناوله حديث الربويات الستة         
  .املقاصدي إىل رأي الفقهاء، وإىل الدليل القرآين، مستخدما قاعدة العموم

                                                
عن عبادةَ بنِ الـصامت  : "  باب الصرف وبيع الذهب بالورق، جاء فيه  ، هو ما أخرجه مسلم يف كتاب املساقاة       احلديث 1

شعريِ والتمر بِالتمرِ والْملْح    قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم الذَّهب بِالذَّهبِ والْفضةُ بِالْفضة والْبر بِالْبر والشعري بِال               
                 دا بِيدإِذَا كَانَ ي مئْتش فوا كَيفَبِيع افنالْأَص هذه لَفَتتفَإِذَا اخ دا بِيداٍء يواًء بِسوثْلٍ سثْلًا بِملْحِ ملكن الباجي قـد     ". بِالْم

 قَالَ رسولُ اللَّـه  : عن أَبِي هريرةَ قَالَ" :جاء فيها  الكتاب والباب نفسهما،  اعتمد رواية أيب هريرة اليت أخرجها مسلم، يف         
 لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص:نفَم دا بِيدثْلٍ يثْلًا بِملْحِ مبِالْم لْحالْمريِ وعبِالش ريعالشو طَةنطَةُ بِالْحنالْحرِ ومبِالت رمالت   ادزـتاس أَو ادز 

     هانأَلْو لَفَتتا اخى إِلَّا مبأَر وقد أخرج هذا احلديث أيضا، النسائي يف سننه، كتاب البيوع، باب بيع التمر بـالتمر              ". فَقَد .
د وأمحد يف مسنده، كتاب باقي مـسن      . وابن ماجه يف سننه، كتاب التجارات، باب الصرف وما ال جيوز متفاضال يدا بيد             

أما ما رواه مالك فهو ما أورده يف كتاب البيوع، باب ما جاء يف الصرف، من حـديث                  . املكثرين، باب مسند أيب هريرة    
بر بِالْبر  قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم الذَّهب بِالْورِقِ رِبا إِلَّا هاَء وهاَء والْ              : " أنه قال  رضي اهللا عنه   عمر بن اخلطاب  

   ". رِبا إِلَّا هاَء وهاَء والتمر بِالتمرِ رِبا إِلَّا هاَء وهاَء والشعري بِالشعريِ رِبا إِلَّا هاَء وهاَء
 .275: سورة البقرة، اآلية 2
  .6/188الباجي، املنتقى،  3
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 -سياق حتدثه عن اختالف الفقهاء يف حتديد علّة حترمي التفاضـل       يف  -كما أن الباجي    
أظهر رأي أصحابه القائلني بعلة االقتيات، ورد رأي اإلمام الشافعي القائـل بعلـة الطعـم،                

  : باستدالل مقاصدي يتضح يف قوله
 نص على التماثـل  صلى اهللا عليه وسلم   والدليل لنا على صحة ما ذهبنا إليه أن النيب          «

 صلى اهللا عليه وسلم   أنه   : أحدمها ،لنا فيه دليالن  ف ،ربع املسميات على ما تقدم يف احلديث      يف األ 
 علمنا أنه قصد إىل ذكر أنواع اجلنس الـذي          ،ملا نص على أربعة أشياء خمتلفة األمساء واجلنس       

 ،2ا وال ذكر السقموني  ، ليدل به على الفواكه الرطبة     ؛ والبطيخ 1 ومل يذكر اخلربز   ،جيري فيه الربا  
 لينبه به علـى     ؛ وال الرماد  ، وال ذكر اجلري   ، لينبه به على األدوية    ؛ وال األسارون  ،وال الطباشري 

 فإن اجلنس ال خيرج عن      ، فكان الظاهر من ذلك أا ليست من أنواع اجلنس         .املكيل واملوزون 
ذكـر هـذه     وهو أنه ال خالف أنه قصد        ،ووجه ثان . م األربع املسميات اليت نص عليها     حك
 وهذا يقتضي   ، فأتى بألفاظ خمتلفة اجلنس واملعىن     ،ربع املسميات إىل التنبيه على علة الربا فيها       األ

 فلـوال  ، وتفكهـا ، ويؤكل حالوة  ،ووجدنا التمر يؤكل قوتا   . أن العلة أخص صفة توجد فيها     
 ووجدنا الشعري يؤكل مـن      ، والفواكه خاصة  ، للحقت به احلالوات   ،اقتران احلنطة والشعري به   

 جلاز أن يلحق بـه أدىن األقـوات         ؛ فلوال اقتران احلنطة والتمر به     ، ويكون علفا  ، األقوات أدىن
ووجدنا امللح ممـا يـصلح   .  وجلاز أن يلحق به العلف من القضب والقرط،خاصة دون أعالها 

 وجلاز أن   ، جلاز أن يلحق به األقوات املصلحة      ؛ فلوال اقتران القمح والشعري به     ،األقوات ويطيبها 
 فلوال ، وما يقتات عاما،ووجدنا الرب أرفع األقوات   . خب والبقول اليت يصلح ا الط     ،به املاء يلحق  

 ومنعنا الربا أن جيري يف أدوا أو        ، لقصرنا حكمه على رفيع األقوات     ؛اقتران التمر والشعري به   
 ألنه ال   ؛اموم العلة الكتفى باسم واحد منه      ولو أراد ع   ،جيري يف األرز وغريه مما ال يعم اقتياته       

  .3». وكلما قلت كانت أعم،خالف أن كلما كثرت أوصاف العلة كانت أخص

                                                
 .5/345لسان العرب، مادة خربز، ابن منظور، : انظر. أصله فارسي، وهو البطيخ: اخلربز 1
املناوي، التوقيـف علـى مهمـات       : وانظر. 141صاجلرجاين، التعريفات،   : انظر. دواء يشرب لإلسهال  : السقمونيا 2

  .342صالتعاريف، 
  .6/189الباجي، املنتقى،  3
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فنالحظ أن الباجي قد جعل مقصد جتنب الربا مسلّمة انطلق منها يف استدالله علـى               
 ال" :رجحان رأي مذهبه القائل بعلة االقتيات فيما ذكر من مطعومات يف احلديث، عندما قال             

كما أنه أجـاد يف       "بع املسميات إىل التنبيه على علة الربا فيها       ذكر هذه األر  خالف أنه قصد    
تنقيح مناط احلكم، بكثرة ودقة ما أورده من أمثلة املطعومات اليت أثبت ا أن املناط املـشترك                 

  . بينها مجيعا هو االقتيات، الذي بتحققه جيرى اعتبار مقصد جتنب الربا يف حترمي التفاضل
   الباجي ملقصد جتنب الغش يف البيوع اعتبار : الثالثاملطلب

 االجتهاد املقاصدي للباجي يف أحكام بعض البيوع مـن خـالل            املطلبنربز يف هذا    
الغش يف البيوع، يف شرحه ألثرين مقطوعني روامها اإلمام مالك يف بـابني   جتنب  اعتباره ملقصد   

جتنب بار الباجي ملقصد    يف اعت : يف فرعني؛ األول    يف ذلك  نتناولوسخمتلفني من كتاب البيوع،     
   .الغش يف املراطلةجتنب  اعتبار الباجي ملقصد يف: والثاين. غش يف بيع الذهب والفضةال

  اعتبار الباجي ملقصد جتنب الغش يف بيع الذهب والفضة: الفرع األول
 اعتبار الباجي ملقصد جتنب الغش من عدم جواز قطـع الـدنانري             هذا الفرع نبين يف   
هب والفضة لبيعها أو قرضها مقطعة، وذلك من خالل شرحه لألثر املقطـوع      والدراهم من الذ  

  : بيع الذهب بالورق عينا وتربا، جاء فيهيف باب  الذي رواه اإلمام مالك
 قَطْـع الـذَّهبِ     : عن يحيى بنِ سعيد أَنه سمع سعيد بن الْمسيبِ يقُـولُ           ،مالك-«

  1».فَساد في الْأَرضِوالْورِقِ من الْ
عدم جواز قطع الدراهم والـدنانري بـرواج         -يف شرحه هلذا األثر   -فقد علّل الباجي    

الغش يف الذهب والفضة، فقرر احلكم بعدم جواز ذلك، ملقصد جتنب الغش بني الناس، قـال                
  :الباجي

حاح  يريد قطع الدنانري الـص     "إن قطع الذهب والورق من الفساد يف األرض       " :قوله«
 أن يقطعهـا ليبيعهـا      : أحدمها ، وذلك على ضربني   ،والدراهم الصحاح من الفساد يف األرض     

 ألنـه إذا قطعـت      ؛ إىل إدخال الغش يف الذهب والورق       ألنه يتسبب  ؛ فإنه من الفساد   ،مقطعة
 وخفي على كثري من     ، وتسامح الناس بإنفاق اليسري منه يف اجلملة       ،صغارا أدخل بينها املغشوش   

                                                
  . يف املنتقى1310احلديث رقم . انفرد به مالك يف املوطأ، كتاب البيوع، باب بيع الذهب بالورق عينا وتربا 1
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 ، قرضها يف البلد الذي جيري فيه عددا ملنفقهـا عـددا           :والضرب الثاين . يزه من غريه  الناس متي 
 ألنـه مـن     ؛ فهذا ال جيوز   ، فيستعضل ذلك  ،فتبقى عنده ما قد قرض منها حبة من كل مثقال         

 وال فرق بني أن يغش بنقـصه  ،ووجه ذلك أن الذي يأخذ منه إمنا يأخذه على أنه وازن  . الغش
 يـؤدب كاسـر الـدنانري       :وقد قال الشيخ أبو إسحاق    .  يف جودته  أو يغش بإدخال الداخل   

 ~ { | } Mt u v w x y  z:والدراهم قال اهللا تعـاىل    
� ¡ ¢ £ ¤¥L1، وقال سعيد بن املسيب     . كانوا يكسرون الدنانري والدراهم    : قال 

  2»...هو من الفساد يف األرض
والـدنانري وتقطيعهـا    فاملالحظ أنّ الباجي قد علّل حكم عدم جواز تكسري الدراهم           

للتعامل ا يف بيع أو قرض، مبقصد جتنب الغش، كما نالحظ أنه استند يف بيان احلكم إىل خرب                  
املسيب، ورمبا أيضا إىل رأي الشيخ أبو إسحاق، الذي استدل بنص قرآين، لكنه أشار          بن  سعيد  

  .إىل مقصد جتنب الغش باالستناد إىل الواقع والنظر
  ار الباجي ملقصد جتنب الغش يف املراطلة اعتب: الفرع الثاين
أن املراطلة مفاعلة من الرطل،     : وذكر الزرقاين . بيع النقد بنقد من نوعه وزنا     : املراطلة

ولإلشارة فإن بيع العني بالعني ينقسم إىل       . وهي عرفا بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة وزنا       
. ضة وعكسه، فيـسمى الـصرف     ثالثة أقسام؛ األول إذا اختلف جنس العوضني كذهب وف        

إذا احتد جنس العوضني كذهب بذهب وفضة بفضة وكان البيع بينهما بالعدد، فيسمى             : والثاين
إذا احتد جنس العوضني وكان بيعهما وزنا، فهو املراطلة الـيت نعنيهـا يف              : أما الثالث . املبادلة

  . 3مسألتنا هاته
لغش والذريعة إليه، من حكم جـواز   اعتبار الباجي ملقصد جتنب ا  هذا الفرع ونبين يف   

وذلـك مـن   . مراطلة ذهب بذهب إذا علم مقدار اجليد من الرديء، وسلم من مة التقسيط            
  :املراطلة، جاء فيهيف باب  ثر املقطوع الذي رواه اإلمام مالكخالل تعرضه لشرح األ

                                                
 .87: سورة هود، اآلية 1
  .6/241الباجي، املنتقى،  2
أبو عبد اهللا املغريب، مواهب اجلليـل،       : وانظر. 3/363الزرقاين، شرح الزرقاين،    : وانظر. 6/269،  نفسهاملصدر  : انظر 3
4/226.  
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أَنه رأَى سعيد بن الْمسيبِ يراطـلُ        عن يزِيد بنِ عبد اللَّه بنِ قُسيط اللَّيثي          ،مالك-«
 ويفْرِغُ صاحبه الَّذي يراطلُه ذَهبه فـي كفَّـة          ، فَيفْرِغُ ذَهبه في كفَّة الْميزان     ،الذَّهب بِالذَّهبِ 
  1».ى فَإِذَا اعتدلَ لسانُ الْميزان أَخذَ وأَعطَ،الْميزان الْأُخرى

قول اإلمام مالك يف مسألة املراطلة، مث تعرض إىل          -يف شرحه هلذا األثر   -ذكر الباجي   
حكم جواز مراطلة ذهب بذهب وإن مل يتساويا يف اجلودة، مشترطا جلواز ذلـك شـرطني؛                

أن ال تكون رداءة    : أن ال تكون مثل هذه املراطلة ذريعة إىل التهمة يف التقسيط، والثاين           : األول
هذا ما يتضح من قول الباجي     . بسبب الغش، كأن ختتلط بنحاس وحنوه من غري الذهب        الذهب  

  : يف هذه املسألة، جاء فيه بعد عرضه لقول اإلمام مالك
 فإن كـان مل     ، إن من راطل ذهبا بذهب وأحد الذهبني من جنسني         :وهذا كما قال  «

 مل خيـل  ، وإن علم مقدار ذلك،لها وال املبايعة ك، جتز املراطلةمل ،يعلم مبقدار اجليد من الرديء   
أن يكون أحد الذهبني من جنس الذهب املفردة مساوية هلا يف اجلودة والنفـاق أو ال تكـون                  

 سواء كانت الذهب اليت معها أفضل أو        ، فالظاهر من املذهب جواز ذلك     .إحدامها مساوية هلا  
لذهب اليت يف عوضها تنفي      ألن مساواة إحدى الذهبني ا     ؛ال وجه فيه ملنع الذريعة    إ وهذا   ،أدون

 فموجود إال أن حيمل التقسيط على وجه الذريعة والتهمة          ،التهمة اليت تلحق من جهة التقسيط     
 وإمنا هي الرداءة ، وهذا ما مل يكن رداءة أحد الذهبني من غش حناس فيها        ، فيبعد أيضا  ،يف ذلك 

 وأن  ، الشيخ أبو إسحاق    قاله ، مل جتز املراطلة ا    ، فإن كانت مغشوشة بنحاس    ،يف غش الذهب  
  2».املفردة بالذهب املفردةما قال مالك يف الذهب 

الذريعـة إىل    و فيفهم من ذلك أن الباجي قد قرر حكم عدم جواز املراطلة بعلة الغش            
التهمة يف التقسيط، ويف ذلك إشارة إىل اعتباره ملقصد جتنب الغش يف تقرير احلكم؛ فإن حتقق                

 كما نالحظ أن الباجي قد استند إىل النظر وإىل        . املراطلة، وإال فال  املقصد كان اجلواز يف هذه      
  .قول أيب إسحاق، كما يظهر من شرحه

                                                
  .نتقى يف امل1312احلديث رقم . انفرد به مالك يف املوطأ، كتاب البيوع، باب املراطلة 1
  .6/269الباجي، املنتقى،  2
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  اعتبار الباجي ملقصد دوام األخوة بني الناس يف البيوع:  الرابعاملبحث

 اعتبار الباجي ملقصد دوام األخوة بني الناس يف تقريـره للـزوم             املبحثنبين يف هذا    
ختالف والتخاصم يف البيوع، وذلك من خالل شرحه لألثر املقطـوع الـذي       االحتياط من اال  

  :رواه اإلمام مالك يف باب ما جاء يف العهدة، جاء فيه
 عن عبد اللَّه بنِ أَبِي بكْرِ بنِ محمد بنِ عمرِو بنِ حزمٍ أَنَّ أَبانَ بـن عثْمـانَ           ،مالك«

 في الْأَيامِ الثَّلَاثَة من حنيِ يـشترى  1 كَانا يذْكُران في خطْبتهِما عهدةَ الرقيقِ     وهشام بن إِسمعيلَ  
ةنةَ السدهعةُ ويدلالْو أَو دبالْع.  

شتريان حتى تنقَـضي   ما أَصاب الْعبد أَو الْوليدةُ في الْأَيامِ الثَّلَاثَة من حنيِ ي:قَالَ مالك 
 ، وإِنَّ عهدةَ السنة من الْجنون والْبرصِ والْجذَامِ فَإِذَا مضت الـسنةُ     ، فَهو من الْبائعِ   ،الْأَيام الثَّلَاثَةُ 

  2».فَقَد برِئ الْبائع من الْعهدة كُلِّها
من الرقيق عهـدتني؛     ام مالك يف املسألة، أنّ للمبيع     اإلم ذكر الباجي يف شرحه لقول    

 فال يتهم أحد املتبايعني اآلخر بالتغرير،       ،عهدة ثالثة أيام، وعهدة سنة، وذلك ليتبني حال املبيع        
 قال الباجي بعـد أن  ،حترزا من وقوع اخلصومات بني الناس، وحتقيقا ملقصد دوام األخوة بينهم    

  :3استدل حبديث عهدة الرقيق
 ،يلنا من جهة املعىن أن الرقيق ميكنه اإلفهام واإلخبار عما جيده من أسباب املرض             ودل«

 ، ليتـبني أمـره    ، فحكم فيه بالعهدة   ، فيتبعه سيده لذلك قبل أن يتبني مرضه       ،ومقدمات العلل 

                                                
على وجـه   ص وكونه مما يدركه من النق      مدة معينة من عيب أو استحقاق،      معناها تعلق املبيع بضمان البائع    : عهدة الرقيق  1

 فإن سلم يف مدة العهدة      ، ولكنه مترقب مراعى     ، وذلك أن البيع فيما فيه العهدة الزم ال خيار فيه            ،دة معلومة    مل صخمصو
علم لزومه للبائع وثبت اخليار للمبتاع يف إمضائه أو رده كعيب دلـس   ص وإن أصابه نق ،لزومه للمبتاع والبائع مجيعا     علم  

سعدي أبـو   : وانظر. 6/57الباجي، املنتقى،   : انظر. به البائع ال يعلم براءته من التدليس بالعيب الذي ظهر يف مدة العهدة            
  .265صجيب، القاموس الفقهي، 

  . يف املنتقى1276احلديث رقم .  مالك يف املوطأ، كتاب البيوع، باب ما جاء العهدةانفرد به 2
 عهدةُ الرقيقِ ثَلَاثَـةُ     : قَتادةَ عن الْحسنِ عن عقْبةَ بنِ عامرٍ أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ               ما رواه : احلديث هو  3

وابن ماجة يف سننه، كتاب التجارات، بـاب عهـدة          . ه أبو داود يف سننه، كتاب البيوع، باب يف عهدة الرقيق          روا. أَيامٍ
  .وأمحد يف مسنده، كتاب مسند الشاميني، باب حديث عقبة بن عامر اجلهين عن النيب. الرقيق
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 ويقتضى االختالف   ، ال يتعلق بالتدليس   ، وهو أن هذا وجه احتياط     ،ووجه آخر . ويتضح حاله 
  .1». فجاز أن يعترب فيه بثالثة أيام،ميف البيوع والتخاص

وبغض النظر عن موضوع احلكم املتعلق بالرقيق، والذي ال يعنينا يف زماننا هذا، إال أن         
الذي نستفيده من شرح الباجي للمسألة، هو تعليله حلكم البيع بالعهـدة، باالحتيـاط مـن                

ة إىل مقصد دوام األخوة بني االختالف والتخاصم يف البيوع عموما، ما ميكن أن نفهم منه إشار        
الناس يف البيوع، كما نالحظ أنّ الباجي قد استند إىل أصل السنة، وإىل قول اإلمام مالـك يف                  
بيان احلكم، مث وجه ذلك توجيها مقاصديا، بإعمال الواقع والنظر، مما يربز اجتهاده املقاصدي              

  .يف املسألة

 الرفق، وودفع الضرر، ودفع املشقة،التيسري  اعتبار الباجي ملقاصد:  اخلامساملبحث
   يف البيوعالتوسعة ورفع التضييق على الناسو

؛ األول يف اعتبار الباجي ملقصد التيسري ودفـع         مطالبعة  أرب يف   املبحثسنبحث هذا   
، والثالث يف اعتبـاره ملقـصد   وعلبي يف ا، والثاين يف اعتباره ملقصد دفع الضرر  يف البيوع  املشقة
 يف  ، والرابع يف اعتباره ملقصد التوسعة ورفع التضييق على الناس         ام قبل القبض   يف بيع الطع   الرفق

  .منع االحتكار
  اعتبار الباجي ملقصد التيسري ودفع املشقة يف البيوع:  األولاملطلب

 اعتبار الباجي ملقصد التيسري ودفع املشقة يف بعض البيوع، وذلك           املطلبنربز يف هذا    
فنتناول .  يف شرحه لثالثة أحاديث رواها اإلمام مالك يف املوطأ         من خالل تعرضه لثالث مسائل    

والفضة يف اعتبار الباجي ملقصد التيسري ودفع املشقة يف بيع الذهب : األول: ة فروعذلك يف ثالث 
: والثالث.  اعتبار الباجي ملقصد التيسري ودفع املشقة يف بيع السلَم         يف: والثاين. بالدراهم تفاضال 

  باجي ملقصد التيسري ودفع املشقة يف البيع على الربنامجاعتبار اليف 

                                                
 .58، 6/57الباجي، املنتقى،  1
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اعتبار الباجي ملقصد التيسري ودفع املشقة يف بيع الذهب والفضة  :الفرع األول
  بالدراهم تفاضال

 من حكم جواز التفاضل     ،نبين يف هذا الفرع اعتبار الباجي ملقصد التيسري ودفع املشقة         
. اجة الناس إىل الدراهم وضرورة ذلك عند تعذر الصرف        وزنا يف الذهب أو الفضة بالدراهم حل      

بيع الذهب بـالورق  يف باب  شرحه للحديث املرفوع الذي رواه اإلمام مالك         وذلك من خالل  
  :، جاء فيه1عينا وتبرا

يـرةَ   عن أَبِي هر، عن أَبِي الْحبابِ سعيد بنِ يسارٍ ، عن موسى بنِ أَبِي تميمٍ     ،مالك-«
  .2». الدينار بِالدينارِ والدرهم بِالدرهمِ لَا فَضلَ بينهما:أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ

حكم حترمي التفاضـل يف الـذهب والفـضة          -يف شرحه هلذا احلديث   -ذكر الباجي   
مث ذكر وجها لقول اإلمام مالك جبـواز ذلـك مـع    بالدراهم وزنا، وأنه جيب التساوي فيها،   

  :الكراهية، حمتجا بضرورة حاجة الناس إىل الدراهم عند تعذر الصرف، قال الباجي
 ويأخذ منهم   ، فيدفع إليهم فضة وزنا    ،واختلف قول مالك يف الرجل يأيت دار السكة       «
كره ابن املواز ورواه     وذ . أرجو أن يكون خفيفا    : فقال مرة  ، ويعطيهم أجرة العمل   ،وزنا دراهم 

 وحكاه ابن حبيب عن مجاعـة مـن         ، ومنع من ذلك عيسى بن دينار      ،عيسى عن ابن القاسم   
وجه رواية اجلواز على الكراهية ما احتج به من          . وبه قال أبو حنيفة والشافعي     ،أصحاب مالك 

 ،تعجال وتعذر الصرف إال يف ذلك املوضع مع حاجة الناس إىل االس        ،ضرورة الناس إىل الدراهم   
 وخياف إن غاب عنه ذهبه      ، وخوفه على نفسه يف االنفراد     ،واحنفاز املسافر للمرور مع أصحابه    

 وأما اليوم فقد صار الضرب بكل بلـد         . والضرورة العامة تبيح احملظور    ، وميطل به  ،أن ال يعطاه  
  3». فال جيوز له،واتسع األمر

                                                
فهو ماكان من الـذهب     . راهم؛ يعين غري مصوغ فإذا ضربا كانا عينا       هو الذهب والفضة قبل أن يضربا دنانري ود       : الترب 1

 .48صسعدي أبوجيب، القاموس الفقهي، : وانظر. 51صاددي، التعريفات الفقهية، : انظر. والفضة غري مضروب
وأخرجه مسلم  . ى يف املنتق  1301رواه مالك يف املوطأ، كتاب البيوع، باب بيع الذهب بالورق عينا وتبرا، احلديث رقم                2

والنسائي يف سننه، كتاب البيوع، باب بيع الـدينار     . يف صحيحه، كتاب املساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا         
 .وأمحد يف مسنده، كتاب باقي مسند املكثرين، باب باقي مسند أيب هريرة. بالدينار

  .6/228الباجي، املنتقى،  3
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ة، مرتبطا مبقصد التيسري ودفع    فيفهم من قول الباجي، أنه جعل اجلواز وعدمه يف املسأل         
املشقة عن الناس، حلاجتهم امللحة واملستعجلة إىل قضاء حوائجهم وتأمني مصاحلهم، فيكـون             
اجلواز مع وجودها وينعدم بانعدامها، مستندا يف ذلك إىل القاعـدة الفقهيـة، القائلـة بـأن                 

دمه، عندما اعتـرب أن     كما جنده قد حرك احلكم من اجلواز إىل ع        . الضرورات تبيح احملظورات  
مقصد التيسري حمقق، وأن املشقة غائبة، ذا الشأن، يف بلدان زمانه، فال ضرورة تقتضي مفاضلة        

وهذا مـا يـربز اجتـهاده       . الذهب أو الفضة بالدراهم وزنا، فال تكون املبادلة إال بالتساوي         
  .املقاصدي يف املسألة
  فع املشقة يف بيع السلَم اعتبار الباجي ملقصد التيسري ود: الفرع الثاين
 هو تقدمي الثمن وتـأخري      :، وهو يف اللغة التقدمي، واصطالحا      السلَف ويقال له  :السلَم

جد امللك للبـائع يف الـثمن       فهو اسم لعقد يو   مسي سلما لتسليم الثمن دون العوض،       السلعة،  
وتـضبط الـسلعة    وللمشتري يف املثمن آجال، فهو نوع من البيوع يعجل فيه الـثمن             عاجال  

وعموما هـو بيـع    . ، أي يتقدم فيه رأس املال ويتأخر املثمن إىل أجل         بالوصف إىل أجل معلوم   
وقد دل على جوازه الكتاب والسنة واإلمجاع، وجلوازه شروط يف رأس املال،            . اآلجل بالعاجل 

 متلكـه،   ويف املسلّم فيه، ويف األجل؛ فيشترط يف رأس املال أن يكون معلوما، معينا، مما حيـل               
ويشترط يف املسلّم فيه أن يكون مؤجال، موجودا، مما ينقل، وممـا            . معجال، مغايرا للمسلّم فيه   

أما يف األجل فيشترط أن يكـون       . حيل متلّكه، مضمونا يف الذمة، معلوم اجلنس والقدر والصفة        
  . 1معلوما، ومما تتغري يف مثله األسواق

 التيسري ودفع املشقة، يف تقدير السلعة يف بيع          اعتبار الباجي ملقصد   هذا الفرع ونبين يف   
السلَم بالوزن أو الكيل دون العدد فيما صغر مما ييبس ويدخر، كاللوز وحنوه، وذلك من خالل                

  :السلف يف الطعام، جاء فيهيف باب  شرحه لألثر املوقوف الذي رواه اإلمام مالك

                                                
: وانظـر .  ومـا بعـدها    2/229أبو احلسن املالكي، كفاية الطالب،      : وانظر. 3/195الدردير، الشرح الكبري،    : انظر 1

. 160صاجلرجـاين، التعريفـات،     : وانظر. 218صالقونوي، أنيس الفقهاء،    : وانظر. 2/98النفراوي، الفواكه الدواين،    
  .9/158ابن منظور، لسان العرب، مادة سلف، : وانظر. 48صاددي، التعريفات الفقهية، : وانظر
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 لَا بأْس بِأَنْ يسلِّف الرجلُ الرجـلَ    : عمر أَنه قَالَ    عن عبد اللَّه بنِ    ، عن نافعٍ  ،مالك-«
 أَو  ، ما لَم يكُن في زرعٍ لَم يبد صـلَاحه         ،في الطَّعامِ الْموصوف بِِسعرٍ معلُومٍ إِلَى أَجلٍ مسمى       

هلَاحص دبي رٍ لَمم1».ت  
إىل لزوم التقدير يف املسلّم؛ ماكان من        -خلرب املوقوف يف شرحه هلذا ا   -تطرق الباجي   

املكيل يقدر كيال، وما كان من املوزون يقدر وزنا، وما كان من املعدود يقدر عددا، مث تطرق                 
إىل ما كان صغريا مما ييبس ويدخر، كاللوز والبندق وحنومها، فبالرغم من إمكانيـة العـد يف                 

لوزن ال بالعدد، وقد علّل الباجي ذلك ملا يلحق من عدها مـن             تقديرها، فإا تقدر بالكيل أوا    
مشقة، فاعتبارا منه ملقصد التيسري ودفع املشقة، قرر حكم تقديرها كيال أو وزنا ال عددا يف بيع        

  :قال الباجي. السلَم
وأما ما صغر، وكان مما ييبس ويدخر كاللوز والبندق، وقلوب الصنوبر، فإنه           : مسألة«
وال يسلم فيه عددا، وهذا الذي ذكره ابن        : فيه إال كيال، حكى ذلك ابن حبيب، قال       ال يسلم   

حبيب بين؛ ألن املشقة تلحق بعدده لصغره، وإمنا يتأتى فيه الكيل أو الوزن، فإن كـان ذلـك     
  .2».عرفه ببلد السلم محل عليه

 مما ييـبس    فنالحظ أن الباجي قد علّل لزوم الكيل أو الوزن يف بيع السلم، فيما صغر             
ويدخر حبصول املشقة يف بيعه عددا، ما يشري إىل اعتباره ملقصد التيسري ودفع املـشقة، الـذي             

كما نالحظ أن الباجي قد استند إىل رأي ابن حبيب  . استند فيه إىل النظر كما يظهر من شرحه       
لكيـل دون   يف تقرير احلكم، إال أن ابن حبيب، حصر التقدير يف بيع السلم يف هذه الصغار با               

أنه ال يسلم فيه إال كيال، بينما خالفه الباجي يف ذلك؛ عندما أجاز التقـدير                عندما ذكر  غريه،
فيها بالكيل، وبالوزن أيضا، إذا كان ذلك من عرف بلد السلم، فيفهم من ذلك أنه جعل مناط                 

ملقاصـدي يف   دفع املشقة، حبسب األعراف، مما يربز اجتهاده ا       والتقدير فيها هو مقصد التيسري      
  .كل حال

                                                
  . يف املنتقى1323احلديث رقم . انفرد به مالك يف املوطأ، كتاب البيوع، باب السلف يف الطعام 1
 .304، 6/303الباجي، املنتقى،  2
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  اعتبار الباجي ملقصد التيسري ودفع املشقة يف البيع على الربنامج: الفرع الثالث
على صـفة   هو بيع ثياب أو سلع غريها        -كما ذكر ابن عبد الرب    -البيع على الربنامج    

موصوفة، والثياب حاضرة ال يوقف على عينها لغيبتها يف عدهلا، وال ينظر إليها، فأجاز ذلـك                
احلاويـة مـن    معناه الورقة املكتوبة فيها مـا يف        أن البيع على الربنامج      وذكر الزرقاين .1لكما

بفتح الباء وكسر امليم، أي الدفتر املكتوب فيـه          الربنامجأنّ   وذكر الدردير . 2أوصاف السلعة 
   .3أوصاف ما يف العدل من الثياب املبيعة لتشترى على تلك الصفة للضرورة

 اعتبار الباجي ملقصد التيسري ودفع املشقة، من حكم جواز بيـع            عهذا الفر ونبين يف   
األعدال على الربنامج دون رؤية، وذلك من خالل شرحه ملا ورد من قول لإلمـام مالـك يف                  

  :املالمسة واملنابذة، جاء فيهيف باب  املوطأ
 والثَّوبِ في  6 في جِرابِه  5عِ الساجِ  علَى الْبرنامجِ مخالف لبي    4 وبيع الْأَعدالِ  :قَالَ مالك «

   كذَل هبا أَشمو هى              ،طَيضا مماسِ وورِ الندي صف كرِفَةُ ذَلعمو ولُ بِهمعالْم رالْأَم كذَل نيب قفَر 
   يهف نياضلِ الْممع نم،       اسِ الْجوعِ النيب نلْ مزي لَم هأَنـا         ونَ بِهوري لَا يالَّت مهنيب ةارجالتو ةزائ

  7». ولَيس يشبِه الْملَامسةَ، لأَنَّ بيع الْأَعدالِ علَى الْبرنامجِ علَى غَيرِ نشرٍ لَا يراد بِه الْغرر؛بأْسا
ها وتقليبها، ملـا يلحـق     علّل الباجي جواز بيع ما يف األعدال على الوصف دون نشر          

ما يتطلبه ذلـك    ذلك من مشقة يف إعادة ترتيبها يف كل مرة يتعرض هلا السائمون، فضال على               
عادا يف أعداهلا، فلمقصد التيسري ودفع املشقة، كان اجلـواز يف إحـالل             من مؤونة اخلدمة إل   

                                                
  .13/14ابن عبد الرب، التمهيد، : انظر 1
 .3/401شرح الزرقاين، : الزرقاين: انظر 2
 .3/24الدردير، الشرح الكبري، : انظر 3
العدل اسم محل معدول حبمل أي      : ل، وهو نصف احلمل يكون على أحد جنيب البعري، وقال األزهري          مجع عد : األعدال 4

     ى به، أي ميكن اعتبارها نوعابن منظور، لسان العرب، مـادة عـدل،       : انظر.  من أنواع حاويات السلع وصناديقها     امسو
11/432 .  

الـرازي،  : وانظـر . 2/302، مادة سوج،    صدر نفسه امل: انظر. هو الطيلسان الضخم، أي ضرب من األكيسة      : السياج 5
  .  134صخمتار الصحاح، 

شـرح الزرقـاين،    : الزرقاين: انظر و .1/261ابن منظور، لسان العرب، مادة جرب،       : انظر. املزود، أوالوعاء : اجلراب 6
3/401 .  
  . املنتقى يف1347قول ملالك ذكره يف املوطأ، كتاب البيوع، باب املالمسة واملنابذة، احلديث  7
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أو سلعة يف أكياس، فال     ثيابا مطوية،    الوصف حمل الرؤية، بينما ال تلحق املشقة عادة، مبن يبيع         
  : قال الباجي. مناص من رؤيتها ونشرها وتقليبها، دون االكتفاء بالوصف، أو املالمسة يف بيعها

ن ذلك يف    وال يكو  ،شقة واملؤنة بإعادا إىل حاهلا    والوجه الثاين أن األعدال تلحق امل     «
 وينظر  كل من يسوميس ول، والسائمون يتكررون ، وصانع يتوىل ذلك   ،غالب احلال إال باألجرة   

 وترك  ، وال يبلغ مثنه الذي يرضي البائع      ،فرب إنسان ال يوافقه وآخر يوافقه     ،  يشتريه[إىل املبتاع   
ن تـرك   فـإ . وتنقص من مثنه، وتذهب جبماله،د وإعادة إىل احلال األوىل تغريه  دون ش 1]املبتاع

  ورمبا تكـرر ذلـك     ،لهساوم   وإن أعيد إىل الشد بعد رؤية كل م        ،دون أن يعاد إىل الشد تغري     
 مقام  ، فلهذه الضرورة جاز أن تقوم الصفة      ،والنفقة،   حلقت بذلك مشقة وعظمت املؤنة     ،وطال

 ،ونظره إليـه   وإن إخراجه منه     ،وليس كذلك الثوب املدرج يف جرابه      ،رؤية املبتاع والنظر إليه   
 وإن .فيه نفقـة  فال تلحق    ، وملا جرت العادة أن يعمل ذلك بأجرة       ، ليست فيه مشقة   ،ورده فيه 

ه  ألن ؛ة إىل بيعه على الصفة لغري ضرورة       فلم جيز أن ينتقل عن بيعه على الرؤي        ،وتكرر طال ذلك 
 وذلك مبنزلة أن يبيع رجل      ، وذلك جائز مينع صحة العقد     ،ليس يف ذلك غرض غري جمرد الغرر      

ألنه ال جيوز    ؛رؤية مل جيز ذلك   من رجل ثوبا بيده ال مضرة يف نشره وتقليبه على الصفة دون ال            
  2». واهللا أعلم، إال لضرورة،االنتقال من الرؤية إىل الصفة

 يف بيع    مقام رؤية املبتاع والنظر إليه      الصفة قيام جواز نالحظ أن الباجي قد علّل حكم     
األعدال على الربنامج، بلحوق املشقة يف نشر حمتوياا، كما علّل عدم جواز ذلك يف بيع ما يف                 

املشقة بنشر حمتوياا، ما يشري إىل اعتباره ملقصد التيسري ودفع املـشقة يف             اجلراب، بعدم حلوق    
كما نالحظ أن الباجي قد استند إىل النظر يف تعليله املقاصدي من خالل ما         . البيع على الربنامج  

بن حبيب يف تعليله هلذه املـسألة؛ عنـدما         ايظهر يف شرحه، لكن ذلك ال مينع من تأثره بقول           
 بيع األعدال على الربنامج، مفرقا بينه وبني بيع ما يف األكياس، نقل البـاجي               حتدث عن جواز  
  :ذلك عنه فقال

                                                
 وقد وجدته تاما يف طبعة      - لعله سقط يف الطبع، أو تصحيف من احملقق        -هذا املقطع غري موجود يف الطبعة اليت اعتمدا        1

انظر الباجي، كتاب املنقى شرح موطأ اإلمام مالك بن أنس، دار الكتاب اإلسـالمي، القـاهرة،                 دار الكتاب اإلسالمي،  
 .5/45، 2ط
   .407، 6/406الباجي، املنتقى،  2



  531  لباجي يف جمال املعامالتيقات الفقهية لالجتهاد املقاصدي عند االتطب: الباب الثاين 
  
 

 

 ويصح الفرق   ، وعظم املؤنة يف فتحها ونشرها     ، لكثرة ثياب األعدال   :قال ابن حبيب  «
ج يف طيـه   أن يكون الساج املدرج يف جرابه والثوب القبطي املدر         : أحدمها ،بينهما من وجهني  

ا هـو    وإمنا يشترى كل واحد منهما على م       ،وال يوصفان له بصفتهما    ،ع من نشرمها  مينع املبتا 
 وبيع األعدال على الربنامج إمنا هو بيعها على ما تضمنه الربنـامج             عليه دون صفة يلزمها البائع    

 ،من صفتها املستوعبة ملا حيتاج إىل معرفة من صفاا اليت ختتلف األمثان واألغراض باختالفهـا              
 يف اجلـراب     ومل جيز بيع الـساج     ،ألنه بيع على صفة    ؛از بيع األعدال على الربنامج    لك ج فلذ

  1».ألنه بيع على غري صفة وال رؤية ؛والقبطي املطوي
وعلى أي حال، فالباجي وإن تأثر بتعليل ابن حبيب، فإنه يبدو أكثر صراحة ودقة يف               

  .اجتهاده املقاصدي يف املسألةاإلشارة إىل مقصد التيسري ودفع املشقة من احلكم، مما يثبت 
كما ميكننا اليوم، أن نستفيد من هذا االجتهاد املقاصدي للباجي يف هـذه املـسألة؛               

ممـا  -فنستند إىل مقصد التيسري ودفع املشقة، يف تقرير حكم جواز بيع ما يف احلاويات وحنوها            
ا وقدرها، مكتوبا يف    على الربنامج، الذي يتطلب وصفا وافيا لنوع السلعة وحاهل         -يتعذر نشره 

كما ميكننا أن نستند إىل املقصد نفسه يف تقرير حكم جواز مـا يعـرف     . بطاقة بيانات خاصة  
  .اليوم بالتجارة اإللكترونية، إذا سلمت من الغرر

  اعتبار الباجي ملقصد دفع الضرر يف البيوع: املطلب الثاين
عتباره ملقصد دفع الـضرر     االجتهاد املقاصدي للباجي من خالل ا      املطلبنربز يف هذا    

يف البيوع، وذلك يف شرحه حلديثني أوردمها اإلمام مالك يف بابني خمتلفني من كتاب البيـوع،                
: والثاين.  االحتكار  منع يف اعتبار الباجي ملقصد دفع الضرر يف      : فرعني، األول نتناول ذلك يف    ف
   . اعتبار الباجي ملقصد دفع الضرر يف تلقي الركبانيف

  اعتبار الباجي ملقصد دفع الضرر يف منع االحتكار: ولالفرع األ
دخار الطعام للتربص، وصاحبه حمتكـر،      اأصلها اجلمع واإلمساك، واحلكر،     : احلُكرة
وقـال  . االحتكار مجع الطعام وحنوه مما يؤكل واحتباسه انتظار وقت الغالء به        : وقال ابن سيده  

وعند املالكية، االحتكار هـو     . هو احلكرة احتكار الطعام حبسه يتربص به الغالء و      : اجلوهري
                                                

   .6/406املصدر السابق،  1
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. االدخار للمبيع، وطلب الربح بتقلب األسواق، فأما االدخار للقوت، فليس من باب االحتكار            
  . 1فيتعلق املنع مبن يشتري يف وقت الغالء أكثر من مقدار قوته

 اعتبار الباجي ملقصد دفع الضرر من حكم منـع االحتكـار يف             هذا الفرع ونبين يف   
 طعام وغريه عند توقع الضرر، وذلك من خالل شرحه لألثر املوقوف الذي رواه اإلمام مالك              ال

  :احلكرة والتربص، جاء فيهيف باب 
 لَا يعمـد رِجـالٌ      ، لَا حكْرةَ في سوقنا    :مالك أَنه بلَغه أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ قَالَ       -«

   أَذْه نولٌ مفُض يهِمدا       بِأَينتاحلَ بِسزن قِ اللَّهرِز نقٍ ما  ،ابٍ إِلَى رِزنلَيع هونركتحا   ، فَيمأَي نلَكو 
       فيالصاِء وتي الشف هكَبِد ودملَى عع لَببٍ جالج،        اَء اللَّـهش فكَي بِعفَلْي رمع فيض كفَذَل ، 

  2».لَّهولْيمِسك كَيف شاَء ال
إىل بيان ما مينع من احتكاره؛ فـذكر مـا          -يف شرحه هلذا األثر   -لقد تعرض الباجي    
  :روي عن اإلمام مالك يف قوله

فالذي رواه ابن املواز وابن القاسم عن مالك، أن الطعام وغريه من الكتان والقطـن               «
  .3».ومجيع ما حيتاج إليه يف ذلك سواء، فيمنع من احتكاره ما أضر ذلك بالناس

مث علّل الباجي ذلك حباجة الناس إىل هذه األشياء، فإن منعت منهم باالحتكار أحلقت              
قـال  . املضرة م؛ فلمقصد دفع الضرر عن الناس، كان حكم االحتكار يف هذه األشياء ممنوعا        

  :الباجي معقبا على ما سبق من رأي اإلمام مالك
ناس، فوجب أن مينع من إدخـال       ووجه ذلك أن هذا مما تدعو احلاجة إليه ملصاحل ال         «

  .4».املضرة عليهم باحتكاره كالطعام
فنالحظ أن الباجي قد علّل حكم منع االحتكار وقت احلاجة تعليال مقاصديا، عندما             
أشار إىل مقصد دفع الضرر عن الناس يف ذلك، ولعلّه استفاد من إشارة اإلمام مالك إىل هـذا                  

                                                
. 26صاجلرجـاين، التعريفـات،     : وانظر. 186صوانظر النووي، حترير ألفاظ التنبيه،      . 6/345املصدر السابق،   : انظر 1

   .4/208ابن منظور، لسان العرب، مادة حكر، : وانظر
  . يف املنتقى1329رقم احلديث . انفرد به مالك يف املوطأ، كتاب البيوع، باب احلكرة والتربص 2
  .6/347الباجي، املنتقى،  3
  .6/347، املصدر نفسه 4
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فيمنع من احتكاره مـا      : "ل املضرة يف قوله السابق    املقصد عندما اشترط منع االحتكار حبصو     
لكنه على أي حال، قد وجه قول اإلمام مالك يف احلكم توجيها مقاصديا،       ". أضر ذلك بالناس    

  .مما يثبت اجتهاده املقاصدي يف املسألة
  اعتبار الباجي ملقصد دفع الضرر يف تلقي الركبان: الفرع الثاين

احلضري البدوي قبل وصوله إىل بلد ليشتري منه سلعته         هو أن يستقبل    : تلقي الركبان 
  .1بأقل األمثان، ليزيد من مثنها عند إدخاهلا إىل سوق البلد

 اعتبار الباجي ملقصد دفع الضرر، بتمكني الناس من أمثان السلع،           هذا الفرع ونبين يف   
 مام مالك من حكم منع تلقي الركبان، وذلك من خالل شرحه للحديث املرفوع الذي رواه اإل             

  :ما ينهى عنه من املساومة واملبايعة، جاء فيهيف باب 
 عن أَبِي هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيـه           ، عن الْأَعرجِ  ، عن أَبِي الزناد   ،مالك-«
 ولَا يبِع حاضر ، ولَا تناجشوا،كُم علَى بيعِ بعضٍ    ولَا يبِع بعض   ، لَا تلَقَّوا الركْبانَ للْبيعِ    :وسلَّم قَالَ 

ادبل،    منالْغوا الْإِبِلَ ورصلَا تو ، كذَل دعا بهاعتاب نـا  ، فَمهلُبحأَنْ ي ـدعنِ بيظَررِ النيبِخ وإِنْ ، فَه 
  .2». وصاعا من تمرٍ وإِنْ سخطَها ردها،رضيها أَمسكَها

ذكر الباجي يف شرحه هلذا احلديث مسألة النهي ملن يتلقى جالب السلع خارج السوق        
قبل أن يرِد ا السوق، فيشتريها منه، بقصد الزيادة يف أمثاا عند إعادة بيعها يف الـسوق، مث                  

  :الء، قال الباجيعلّل ذلك مبقصد دفع الضرر عن الناس، ومتكينهم من اشتراء السلع دون غ
 تلقى مـن    صلى اهللا عليه وسلم   حيتمل أن يريد    " وال تلقوا الركبان  : " وقوله) فصل(«

جيلب السلع، فيبتاع منهم قبل ورود أسواقها ومواضع بيعها، وسواء كان التلقي فيما بعد عـن       

                                                
  .236صم، 1986، ه1407، 1اددي، قواعد الفقه، دار الصدف ببلشرز، كراتشي، ط: انظر 1
جـه  وأخر.  يف املنتقى1364رواه مالك يف املوطأ، كتاب البيوع، باب ما ينهى عنه من املساومة واملبايعة، احلديث رقم                 2

ومسلم يف صـحيحه، كتـاب   ... البخاري يف صحيحه، كتاب البيوع، باب النهي للبائع أن ال يحفِّل اإلبل والبقر والغنم         
والترمذي يف سننه، كتاب البيوع عن رسول اهللا، باب ما جاء كراهية تلقي             ...البيوع، باب حترمي بيع الرجل على بيع أخيه       

وأبو داود يف سننه، كتاب البيوع، باب مـن اشـترى        . ، باب النهي عن املصراة    والنسائي يف سننه، كتاب البيوع    . البيوع
وأمحد يف مسنده، كتاب باقي مسند      . وابن ماجة يف سننه، كتاب التجارات، باب النهي عن تلقي اجللب          . مصراة فكرهها 

  . البيوعوالدارمي يف سننه، كتاب البيوع، باب يف النهي عن تلقى. املكثرين، باب مسند أيب هريرة
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 وإن كان على مسرية يوم أو يومني      : قال ابن حبيب عن مالك وأصحابه     . موضع البيع أو قرب   
ووجه ذلك أن هذا فيه مضرة عامة على الناس؛ ألن من تلقاها أو اشتراها غالها               . من احلاضرة 

على الناس، وانفرد ببيعها، فمنع من ذلك ليصل بائعوها ا إىل البلد، فيبيعوـا يف أسـواقها،               
  .1».فيصل كل أحد إىل شرائها والنيل من رخصها

ضرة اليت تلحق بعامة الناس، إشارة منـه        فقد علّل الباجي حكم منع تلقي الركبان بامل       
من إشارة اإلمام مالك إىل املقصد نفسه يف         ولعلّه قد استفاد  . إىل مقصد دفع الضرر من احلكم     

وكما ي عن تلقي الركبان واحتكار الطعـام        «: النهي عن تلقي الركبان فيما روي عنه قوله       
   .2»الضرر بالعامةملصلحة العامة فمنع اخلاص من بعض منافعه ملا فيه من 

كما استند الباجي إىل املقصد نفسه، يف تقريره حلكم جواز اشتراء السلع من الـسفن             
  :قال الباجي. الراسية بالسواحل، إالّ إذا قصد املشتري املضرة بالناس يف األسواق

وما أرسى بالساحل من السفن بالتجار، فال بأس أن يشتري منهم الرجـل             : مسألة«
  3».فيبيعه ا إال أن يقصد الضرر والفساد، فال يصلح ألنه من باب احلكرةالطعام وغريه، 

فنالحظ أن الباجي، قد كان معتربا للمقصد يف تقريره حكم اجلواز أو املنع؛ فال جيوز               
 الركبان ملقصد دفع الضرر عن الناس، وجيوز تلقي السفن يف مراسـيها، مـا مل يقـصد                  يتلق

كما نالحظ أن الباجي قد اسـتند إىل        .خيل مبقصد دفع الضرر   اإلضرار بسوق الناس، أي ما مل       
فيما ذهـب إليـه مـن اجتـهاد      -مع احتمال استفادته من قول اإلمام مالك  -الواقع والنظر   

  .مقاصدي
  اعتبار الباجي ملقصد الرفق يف بيع الطعام قبل القبض: املطلب الثالث

م جواز من ابتاع طعامـا أن        اعتبار الباجي ملقصد الرفق، من حك      املطلبنبين يف هذا    
يبيعه قبل قبضه، الذي ذكره فيما صح من عقود املعاوضة على وجه اإلرفاق، وذلك من خالل                

  : شرحه للحديث املرفوع، الذي رواه اإلمام مالك يف باب العينة وما يشبهها، جاء فيه

                                                
   .526، 6/525الباجي، املنتقى،  1
  .5/295العبدري، التاج واإلكليل، : انظر 2
   .6/527الباجي، املنتقى،  3
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 :للَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَـالَ       عن عبد اللَّه بنِ عمر أَنَّ رسولَ ا        ،عن نافعٍ ،  مالك-«
هيفوتسى يتح هبِعا فَلَا يامطَع اعتاب ن1»م.  

إىل جواز ملن اشترى طعاما أن يبيعـه قبـل           -يف شرحه هلذا احلديث   -تطرق الباجي   
، فمـىت  2والتوليةقبضه، باعتبار منه ملقصد الرفق املتحقق يف عقود املعاوضة، كاإلقالة والشركة           

  :تطلب البيع الرفق جاز، ومىت غاب عنه مل جيز؛ قال الباجي
 4، ووجه املغابنة  3وأما ما صح أن يقع من عقود املعاوضة على وجه اإلرفاق          : مسألة«

كاإلقالة والشركة والتولية، فإن وقع على وجه الرفق، فإنه يصح أن يلي البيع يف الطعام قبـل                 
لرفق أن يكون على حسب ما وقع عليه البيع فيه، فإن تغري عنـه              ووجه وقوعه على ا   . القبض

لزيادة مثن أو صفة أو نقص أو خمالفة يف جنس مثن أو أجل خرج عن وجه الرفق إىل البيع الذي                 
واألصل يف جواز ذلك إذا وقع على وجه الرفق، ما رواه سحنون يف املدونة عن ابـن               . ال جيوز 

                                                
وأخرجـه البخـاري يف     .  يف املنتقى  1313رواه مالك يف املوطأ، كتاب البيوع، باب العينة وما يشبهها، احلديث رقم              1

ومسلم يف صحيحه، كتاب البيوع، باب بطالن بيع املبيع قبـل           . املعطيصحيحه، كتاب البيوع، باب الكيل على البائع و       
وأبو داود يف سننه، . والنسائي يف سننه، كتاب البيوع، باب النهي عن بيع ما اشترى من الطعام بكيل حىت يستويف           . القبض

النهي عن بيع الطعام قبل ما وابن ماجة يف سننه، كتاب التجارات، باب . كتاب البيوع، باب يف بيع الطعام قبل أن يستويف     
والـدارمي يف   . وأمحد يف مسنده، كتاب مسند املكثرين من الصحابة، باب مسند عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب               . مل يقبض 

 .سننه، كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الطعام قبل القبض
اختالط النصيبني فصاعدا حبيث    : والشركة. عهويف الشرع رفع عقد البيع وإزالته بعد وقو       . يف اللغة رفع وإسقاط   : اإلقالة 2

أصلها أن جتعله واليا، ومنها بيع التوليـة، وعنـد          : والتولية. ال يتميز، مث أطلق على العقد وإن مل يوجد اختالط النصيبني          
  .الفقهاء هو بيع املشتري بثمنه بال فضل

 أن يستويف مبثل الثمن ال زيادة فيه وال نقصان، فـال            وأجاز اإلمام مالك وأصحابه اإلقالة والشركة والتولية يف الطعام قبل         
بأس باإلقالة يف الطعام املكيل قبل قبضه، وهو أن يقيل البائع املشتري أو العكس، وال بأس بالشركة يف الطعام قبل قبـضه                    

ابن عبـد الـرب،   : انظر. وهو أن يشرك غريه يف بعضه، وال بأس بالتولية يف الطعام قبل قبضه وهو أن يويل ما اشتراه آلخر              
، 81صاملناوي، التوقيف على مهمـات التعـاريف،        : وانظر. 2/193املالكي، كفاية الطالب،    : وانظر. 320صالكايف،  

اددي، التعريفـات الفقهيـة،     : وانظر. 263ص،  193ص،  212صالقونوي، أنيس الفقهاء،    : وانظر. 98ص،  429ص
  .65ص، 122ص، 32ص

 .105صالرازي، خمتار الصحاح، : انظر.  االنتفاع؛ أرفقه، مبعىن نفعه-ياق من خالل الس-هو هنا: اإلرفاق 3
. هي اخلديعة يف البيع والشراء واليسري منها ما يقوم به مقوم والفاحش منها ما ال يدخل حتت تقـومي املقـومني                    : املغابنة 4

:  وانظـر .13/310سان العرب، مادة غـنب،  ابن منظور، ل: انظر. وغبنت يف البيع غبنا، إذا غفلت عنه بيعا كان أو شراء   
   .156صاددي، التعريفات الفقهية، : وانظر. 196صالرازي، خمتار الصحاح، 
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عة بن أيب عبد الرمحن عن سعيد بن املسيب أن رسول اهللا            القاسم عن سليمان بن يسار عن ربي      
من ابتاع طعاما، فال يبعه حىت يستوفيه إال ما كان من شـركة أو              :"  قال صلى اهللا عليه وسلم   

ومن جهة املعىن أن هذه العقود مبنية على املعروف واملواصـلة دون املغابنـة    ...1"تولية أو إقالة  
 كانـت   2د على وجه الرفق، وعريت من املغابنة واملكايسة       فإذا وقعت هذه العقو   ...واملكايسة

  3»...مباحة كالقرض
فنالحظ هنا أن الباجي قد اعترب حتقق مقصد الرفق مناطا جلواز مثل هذا البيع، كمـا                

  .أنه استند إىل دليل من السنة يف اجتهاده املقاصدي
   يف منع االحتكارلناس اعتبار الباجي ملقصد التوسعة ورفع التضييق على ا: الرابعاملطلب

 اعتبار الباجي ملقصد التوسعة ورفع التضييق على الناس من حكم           املطلبنبين يف هذا    
منع االحتكار، وذلك من خالل شرحه لألثر املوقوف الذي رواه اإلمام مالك يف باب احلكـرة   

  : والتربص، جاء فيه
 لَا يعمـد رِجـالٌ      ، لَا حكْرةَ في سوقنا    :قَالَمالك أَنه بلَغه أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ        -«

 ولَكن أَيما   ، فَيحتكرونه علَينا  ،بِأَيديهِم فُضولٌ من أَذْهابٍ إِلَى رِزقٍ من رِزقِ اللَّه نزلَ بِساحتنا          
       فيالصاِء وتي الشف هكَبِد ودملَى عع لَببٍ جالج،        اَء اللَّـهش فكَي بِعفَلْي رمع فيض كفَذَل ، 

اَء اللَّهش فكَي ِسكملْي4».و  
حكم منع االحتكار يف سـوق املدينـة مبقـصد        -يف شرحه هلذا األثر   -علّل الباجي   

  :التوسعة ورفع التضييق على الناس، فقال

                                                
 هذا احلديث مرويا عن طريق سعيد بن املسيب، بل وجدته مرفوعا،            - فيما حبثت عنه يف كتب احلديث التسعة       -مل أجد  1

كما مل أجد رواية .  بن عباس، وعن أيب الزبري عن جابر بن عبد اهللا    عن نافع عن عبد اهللا بن عمر، وعن طاوس عن عبد اهللا           
  . الذي ذكره الباجي" إال ما كان من شركة أو تولية أو إقالة: " تتضمن املقطع

 .9/81مالك بن أنس، املدونة الكربى، : انظر. وقد ذكر سحنون يف املدونة هذا احلديث ذا اللفظ عن سعيد بن املسيب
  .6/201ابن منظور، لسان العرب، مادة كيس، : انظر.  من الكيسان، وهو إسم للغدر- حبسب السياق- هنا:املكايسة 2
  .6/274الباجي، املنتقى،  3
  . يف املنتقى1329احلديث رقم . انفرد به مالك يف املوطأ، كتاب البيوع، باب احلكرة والتربص 4
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ن االحتكار يف سوق املدينـة      يريد املنع م  " ال حكرة يف سوقنا   : "رضي اهللا عنه  قوله  «
على ساكنها أفضل الصالة والسالم؛ ألن غالب أحواهلا غالء األسعار وقلة األقوات وضـيقها              

  .1».على املتقوتني ا، وذلك مينع االدخار ملا فيه من التضييق على الناس يف أقوام
ستناده إىل نص، ويالحظ هنا أن التعليل املقاصدي للباجي يف هذه املسألة، مل يربز فيه ا        

إال ما يفهم مـن تلميحـه إىل   . أو رأي صريح تهد، بل الظاهر فيه استناده إىل الواقع والنظر          
إمجاع العلماء، على تقرير حكم منع االحتكار يف حال الضرورة والضيق، والـذي يظهـر يف                

  :قوله، حني تطرق إىل بيان معىن الوقت الذي مينع فيه االدخار، فقال
حال ضرورة وضيق، فهذا حال مينع فيها من االحتكـار   : التني، إحدامها إن لذلك ح  «

  2»...حال كثرة وسعة، فههنا اختلف أصحابنا: والثانية. وال خالف نعلمه يف ذلك
إىل ما علّل به اإلمام أمحد االحتكـار         -يف تعليله املقاصدي  -ولعل الباجي قد استند     

  :شروط حترمي االحتكار قالاحملرم، مما ذكره ابن قدامة بعد أن حتدث عن 
يف مثل مكة واملدينة والثغور فظاهر هذا أن البالد الواسعة الكثرية   االحتكار:قال أمحد «

. لك ال يؤثر فيها غالبـا     ألن ذ ؛  ال حيرم فيها االحتكار   ،  بصرة ومصر الكبغداد و ،املرافق واجللب 
 األموال فيشتروا ويضيقون     أن يكون يف حال الضيق بأن يدخل البلد قافلة فيتبادر ذوو           ،الثاين

 فأما إن اشتراه يف حال االتساع والرخص على وجه ال يضيق على أحـد فلـيس                 ،على الناس 
  .3».مبحرم

بـني   فنالحظ هنا وجه التطابق الصريح، فيما يتعلق مبقصد رفع التضييق على الناس،           
  .الباجي واإلمام أمحد يف تعليلهما املقاصدي

 اشتراط اإلمام مالك لعدم إحلاق الضرر بالسوق، عندما         ولعل الباجي، قد استفاد من    
قـال  «: تناول هذه املسألة، كما هو واضح يف املدونة، فيما نقله سحنون عن ابن القاسم قوله              

 ،األشياء والـصوف  و من الطعام والزيت،يف كل شيء يف السوق     احلكرة: ومسعت مالكا يقول  

                                                
 .6/345الباجي، املنتقى،  1
  .6/346املصدر نفسه،  2
  .4/154، ه1405، 1ابن قدامة املقدسي، املغىن، دار الفكر، بريوت، ط 3
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كره  قال مالك مينع من حيت  ،لعسل وكل شيء   والسمن وا  1 والعصفر :قال. وكل ما أضر بالسوق   
 :قلـت . لسوق قال مالك فال بأس بذلك      فإن كان ذلك ال يضر با      :قلت،  كما مينع من احلب   

 وكان ذلـك    ، خرج إليها فاشترى فيها ليجلبها إىل السوق       ،أرأيت إن اشترى رجل يف القرى     
ذا احتـاجوا إىل مـا       سألت مالكا عن أهل الريف إ      :قال ،مضرا بالقرى يغلي عليهم أسعارهم    

 : وقالوا ، فأراد أهل الفسطاط أن مينعوهم     ، من الطعام فيأتون فيشترون من الفسطاط      2بالفسطاط
 إال أن ، ال أرى أن مينعوا مـن ذلـك  : قال مالك؟سواقنا أترى أن مينعواأهذا يغلي علينا ما يف  

لهم منعوا مـن   فإن كان ذلك مضرا م وعند أهل القرى ما حيم ،يكون ذلك مضرا بالفسطاط   
  .3». فيها األسواق مبنزلة الفسطاط فأرى القرى اليت:قال.  وإال تركوا،ذلك

فيفهم من قول اإلمام مالك، أنه علّق اجلواز يف احتكار اجلالب مبنع الـضرر، الـذي                
قصد التوسعة ورفع التضييق علـى      يتجلى يف التضيق على الناس، ويف ذلك إشارة إىل اعتباره مل          

ومهما يكـن   . مل أن يكون الباجي قد استفاد منه يف تعليله املقاصدي للحكم          ت، الذي حي  الناس
من أمر، فاملهم أن الباجي قد وجه حكم منع االحتكار توجيها مقاصديا، مما يـربز اجتـهاده                 

  .املقاصدي يف تقريره لألحكام

  اعتبار الباجي ملقصد رواج الطعام يف أحكام بيع الطعام:  السادساملبحث

 االجتهاد املقاصدي للباجي يف معاجلته لبعض املـسائل الفقهيـة           املبحثهذا  نربز يف   
 وذلك من خالل اعتباره للمقاصد يف       ،الواردة يف شرحه لبعض أحاديث املوطأ يف كتاب البيوع        

يف اعتبـار   : ؛ األول مطلبنيونتناول ذلك يف    . ببيع الطعام تعليله وتقريره لبعض األحكام املتعلقة      
يف اعتبار البـاجي ملقـصد رواج       : والثاين. اج الطعام يف بيع اجلالب للطعام     الباجي ملقصد رو  

   .الطعام يف بيع الطعام قبل قبضه

                                                
ابن منظور، لسان العـرب، مـادة       : انظر. صبغ يصبغ به، منه ريفي، ومنه بري، وكالمها نبت بأرض العرب          : العصفُر 1

   .183صالرازي، خمتار الصحاح، :  وانظر.4/581عصفر، 
  . 7/372ابن منظور، لسان العرب، مادة فسط، : انظر. ناساملدينة اليت فيها جمتمع ال: الفُسطاط 2
  .10/291بن أنس، املدونة الكربى، كتاب التجارة بأرض العدو، ما جاء يف احلكرة،  مالك 3
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  اعتبار الباجي ملقصد رواج الطعام يف بيع اجلالب للطعام:  األولاملطلب
 اعتبار الباجي ملقصد رواج الطعام، من السماح جلالـب الطعـام     هذا املطلب نبين يف   
وذلك من خالل شرحه لألثر املوقوف الـذي    . املبيع عن سعر الناس يف السوق     للحط من سعر    
  : احلكرة والتربص، جاء فيهيف باب  رواه اإلمام مالك

 عن سعيد بنِ الْمسيبِ أَنَّ عمر بن الْخطَّـابِ مـر            ، عن يونس بنِ يوسف    ،مالك-«
 إِما أَنْ تزِيد فـي  : فَقَالَ لَه عمر بن الْخطَّابِ   ،هو يبِيع زبِيبا لَه بِالسوقِ     و ،بِحاطبِ بنِ أَبِي بلْتعةَ   

  1». وإِما أَنْ ترفَع من سوقنا،السعرِ
أنه من حط من سعر الناس أمر أن يلحق بسعرهم           -يف شرحه هلذا األثر   -ذكر الباجي   

ألة مفصلة يف أبواب، والذي يهمنا يف حبثنا هذا، هو ما ذكره            أو يقوم من السوق، مث شرح املس      
يف الباب الثاين من بيان من خيتص به حط السعر من البائعني، بين فيه أن اجلالب هـو مـن ال              
يمنع من البيع يف السوق إن حط من سعر الناس، مث علّل ذلك مبقصد رواج الطعـام، حلاجـة           

فبعد أن عرض الباجي حكم لزوم إحلاق البائع لـسعره         . مالناس إليه وعدم قطعه عليهم رفقا       
  :بسعر الناس يف السوق أو يترك البيع، قال

ال خالف يف أن ذلك حكم أهل السوق والباعة فيه، وأما اجلالب، ففـي كتـاب                «
ال يبيعون ما عـدا    : وقال ابن حبيب  . ال مينع اجلالب أن يبيع يف السوق دون بيع الناس         : 2حممد

وجه ما يف كتـاب حممـد أن   . عري إال مبثل سعر الناس، وإال رفعوا كأهل األسواق     القمح والش 
اجلالب يسامح ويستدام أمره ليكثر ما جيلبه، مع أن ما جيلبه ليس من أقوات البلد، وهو يدخل                 

، والبائع بالبلد إمنا يبيع أقـوام       3الرفق عليهم مبا جيلبه، فرمبا أدى التحجري عليه إىل قطع املرية          
ختصة م، وال يقدر على العدول ا عنهم يف األغلب، وهلذا فرقنا بينهما يف احلكرة وقـت                 امل

ووجه ما قاله ابن حبيب، أن هذا بائع يف السوق فلم يكن له أن حيط عن سعره؛ ألن          . الضرورة

                                                
  . يف املنتقى1330احلديث رقم . انفرد به مالك يف املوطأ، كتاب البيوع، باب احلكرة والتربص 1
وهذا ما أكّدته الباتول يف حتقيقها لكتـاب فـصول        . حبسب تتبعي لكتابه املنتقى   . ملوازيعين به كتاب املوازية حملمد بن ا       2

  .274صاألحكام للباجي، هامش 
   .5/188ابن منظور، لسان العرب، مادة مري، : انظر. هي الطعام وحنوه، مما جيلب للبيع: املرية 3
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فأما جالب القمح والشعري فقال ابن حبيب يبيع كيـف          ..ذلك مفسد لسعر الناس كأهل البلد     
  1».نّ هلم يف أنفسهم حكم أهل السوقشاء إال أ

فاملالحظ أن الباجي قد علّل ما جاء يف كتاب حممد، كما علّل ما قاله ابن حبيب دون         
وهلذا فرقنا بينهما يف احلكرة وقـت       : " ترجيح صريح، أو إبراز لرأيه، إال ما قد يفهم من قوله          

 جاء يف كتاب حممد بقياسه      أي بني أهل السوق واجلالب من القرى، فكأنه عضد ما         " الضرورة
ومهما يكن األمر، فالـذي     . املسألة على االحتكار، ما حيمل على ترجيح ترجيحه هلذا الرأي         

براز اعتبار الباجي ملقصد رواج الطعام، وهذا متحقق يف توجيهـه املقاصـدي             إيهمنا هنا، هو    
ما اسـتثىن القمـح   لآلراء يف املسألة، بل هو متحقق حىت فيما يستنتج من رأي ابن حبيب عند           

كما ميكننا أن   . من منع بيع اجلالب هلا يف األسواق دون سعر الناس          -ومها من الطعام  -والشعري  
نالحظ أن الباجي قد استند إىل النظر يف تعليله املقاصدي، مستعمال مقصد رواج الطعـام يف                

س باالحتكـار يف  تعليله للحكم، ويظهر أيضا استعماله له كعلّة جامعة فيما أشار إليه من قيـا           
  . املسألة
  اعتبار الباجي ملقصد رواج الطعام يف بيع الطعام قبل قبضه:  الثايناملطلب

 اعتبار للباجي ملقصد رواج الطعام، من حكم عدم جواز بيعه قبل            هذا املطلب نبين يف   
فة السليف باب    قبضه واستيفائه، وذلك من خالل شرحه لألثر املوقوف الذي رواه اإلمام مالك           

  :يف العروض، جاء فيه
 سمعت عبد اللَّه بـن      : عن الْقَاسمِ بنِ محمد أَنه قَالَ      ، عن يحيى بنِ سعيد    ،مالك-«

     لَّفلٍ سجر نع أَلُهسلٌ يجراسٍ وب2ع  بائبي سا     ،3 فهقْبِضلَ أَنْ يا قَبهعيب ادفَأَر ،  اسٍ   فَقَالَ اببع ن
رِقالْو لْكرِق4ِتبِالْو ،كذَل كَرِهو .  

                                                
  .6/350الباجي، املنتقى،  1
 . لَم، وهو تقدمي الثمن وتأخري السلعةهو الس: سبق أن ذكرنا أن السلَف 2
ابن منظور، لسان العرب، مادة سـبب،  : انظر. مجع سبيبة وهي الشقة من الثياب أو الكتان من أي نوع كان  : السبائب 3
  .6/378الباجي، املنتقى، : وانظر. 1/455
اددي، التعريفات الفقهيـة،    : انظرو. 10/375ابن منظور، لسان العرب، مادة ورق،       : انظر. الدراهم املضروبة :الورق 4
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 وذَلك فيما نرى واللَّه أَعلَم أَنه أَراد أَنْ يبِيعها من صاحبِها الَّذي اشـتراها               :قَالَ مالك 
      ا بِههاعتي ابنِ الَّذالثَّم نم بِأَكْثَر هنم،  هأَن لَوو    هنا ماهرتي اشرِ الَّذغَي نا مهاعب ،  كبِـذَل كُني لَم 

أْس1».ب  
رأي املالكية بعدم جواز بيع الطعـام قبـل      -يف شرحه هلذا األثر   -فقد عرض الباجي    

مث  استيفائه، مستثنيا غري الطعام من العروض واحليوان والثياب، فإن بيعه قبل استيفائه حـالل،             
هذه املسألة، والذي يهمنا هنا، أن الباجي قد علّل رأي مذهبـه              املذاهب يف  عرض آراء بعض  

تعليال مقاصديا؛ إذ ذكر أن حاجة الناس إىل الطعام تدعو إىل التمسك حبكم حرمة بيعه قبـل                 
استيفائه، خبالف مقدار حاجتهم إىل غري الطعام مما جيوز بيعه قبل استيفائه، التعليل الذي يفهم               

  : قال الباجي. باجي ملقصد رواج الطعام يف تقرير احلكممنه اعتبار ال
 سـواء   ، ومن غريه قبل قبضه     فإنه جيور بيعه من بائعه     ، وأما ما خال املطعوم    :مسألة«

وقـال أبـو   .  كالثوب املعـني ، يكن فيه حق توفية مل أو،كان فيه حق توفية من عدد أو كيل   
وال حيـول مـن      ،وكل ما ال ينقل    ،تيفائه قبل اس  2]كذا[  بيعه  فإنه ،كل ما ينقل وحيول   :حنيفة
وز بيع شيء    ال جي  :وقال الشافعي .  فإنه جيوز بيعها قبل استيفائها     ،واألرضني وما أشبهها   الدور

 فكان االحتيـاط  ، وتعلق شيوخنا يف ذلك بأن املطعوم بالناس حاجة إليه.من ذلك قبل استيفائه   
  3».فيه واجبا

رواج الطعام يف تعليله حلكم عدم جواز بيـع         فنالحظ أن الباجي قد أشار إىل مقصد        
الطعام قبل قبضه، عندما ذكر أنّ املطعوم بالناس حاجة إليه، كما يظهر استناده إىل رأي شيوخه       

  . يف اجتهاده املقاصدي يف هذه املسألة

                                                
  . يف املنتقى1342احلديث رقم . انفرد به مالك يف املوطأ، كتاب البيوع، باب السلفة يف العروض 1
فإنه ال جيوز : " هكذا ورد اللفظ يف الطبعة اليت اعتمدا، واللفظ الصحيح املناسب للسياق هو ما وجدته يف طبعة أخرى              2

الباجي، كتاب املنقى شرح موطأ اإلمام مالك بن أنـس، دار الكتـاب اإلسـالمي،          : انظر". فإنّ بيعه   " ن  بدال م " بيعه  
 .5/31. 2القاهرة، ط

  .6/379الباجي، املنتقى،  3
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  األقضيةاالجتهاد املقاصدي للباجي يف كتاب : الثالث الفصل

قاصد يف العديد من املسائل الفقهية الـواردة يف          اعتبار الباجي للم   الفصلنربز يف هذا    
كتاب األقضية؛ اعتباره هلا يف داللة األلفاظ على معانيها، ويف تعليل األحكام وتقريرهـا، ويف               

علـى الكتـاب،     -إمجاال-كما نربز استناده يف ذلك       توجيه خمتلف آراء الفقهاء وترجيحاا،    
يثبت اجتهاده املقاصـدي يف كتـاب   لنظر، مما  مالك وأصحاب مذهبه وا    والسنة، وآراء اإلمام  

  .السياسة الشرعية يف جمال املعامالتاألقضية عموما، والذي ميكن تصنيفه ضمن 
وإلثبات ذلك، قمنا باستقراء كتاب األقضية يف املنتقى، ووقفنا عند أوضح اعتبارات            

اعتبار الباجي    يف :؛ األول مباحث، فتضمن مخسة    الفصلالباجي للمقاصد، اليت مجعناها يف هذا       
اعتبار الباجي ملقصد العدل يف منع القضاء عنـد           يف :والثاين.  يف األيمان  للمقاصد من األلفاظ  

 يف  :والرابـع .  يف اعتبار الباجي ملقصد اخلدمة واالستمتاع من ملك اليمني         :الثالث و .الغضب
اخلـامس يف اعتبـار   و. اعتبار الباجي ملقاصد حفظ النفس والنسب والعرض واملال يف األقضية       

  .الباجي ملقصد دفع الضرر يف األقضية

   يف األيماناعتبار الباجي للمقاصد من األلفاظ:  األولاملبحث

، اعتبار الباجي للمقاصد من األلفاظ دون الوقوف عند حرفيتـها         املبحثنبين يف هذا    
 بـاب القـضاء يف      يف مسألة األميان، عند شرحه ألثر موقوف أورده اإلمام مالك يف املوطأ يف            

، يف حكمه لنـزاع بـني   رضي اهللا عنه عمر بن اخلطاباملرافق، وذلك من خالل تأويله لقسم     
  :خليفة، جاء فيهبن حممد بن مسلمة والضحاك 

 أَنَّ الضحاك بن خليفَةَ ساق خليجا       ، عن أَبِيه  ، عن عمرِو بنِ يحيى الْمازِنِي     ،مالك-«
 م ضِ لَهيرالْع ةَ     ،نلَمسنِ مب دمحضِ مي أَرف بِه رمأَنْ ي ادفَأَر ،دمحى مفَأَب ، اكحالـض فَقَالَ لَه : 

ضحاك  فَكَلَّم فيه ال   ، فَأَبى محمد  ، ولَا يضرك  ، وهو لَك منفَعةٌ تشرب بِه أَولًا وآخرا       ،لم تمنعنِي 
 فَقَـالَ   ، فَأَمره أَنْ يخلِّي سـبِيلَه     ، فَدعا عمر بن الْخطَّابِ محمد بن مسلَمةَ       ،عمر بن الْخطَّابِ  

دمحلَا :م ،  رمفَقَالَ ع :     هفَعنا يم اكأَخ عنمت مل ،   عافن لَك وهو ،    آخلًا وأَو ي بِهقسا تلَـا    ،ر وهو 
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كرض؟ي  دمحفَقَالَ م :  اللَّهلَا و ،  رمفَقَالَ ع :   نَّ بِهرملَي اللَّهو ،   طْنِكلَى بع لَوو ،     رمأَنْ ي رمع هرفَأَم 
بِه،اكحلَ الض1». فَفَع  

  اخلطـاب  عمر بـن  إىل مناقشة قَسم     -يف شرحه هلذا األثر املوقوف    -تعرض الباجي   
 يف قضائه؛ مبينا أن داللة لفظ هذا القسم على معناه ليست حقيقية، جاعال مـا                رضي اهللا عنه  
 من قسم دليال على اعتبار املقاصد دون األلفاظ يف األميان، حيـث        رضي اهللا عنه  تلفّظ به عمر    
  :قال صراحة
 ى اعتبار  دليل عل  " ولو على بطنك   ،واهللا ليمرن به  " : وقول عمر البن مسلمة    )فصل(«

 ،على بطن حممد   ألنه ال خالف أن عمر ال يستجيز أن مير به            ؛املقاصد دون األلفاظ يف األميان    
 وال يـتحكم    ، فإن حممد بن مسلمة ال يسمح مبثل هذا        ،وإن كان ميينه على معىن التحكم عليه      

اربت  وح ، ولو كنت ممن خيالف حكمي عليك مبا أرى أنه احلق          ،وحيتمل أن يريد به    .عليه مبثله 
 واألول  . وإجرائه على بطنك لفعلت ذلك يف نصرة احلكـم بـاحلق           ،وأدت احملاربة إىل مالك   

  2». واهللا أعلم وأحكم ،أظهر
فنالحظ هنا، أن الباجي قد ذكر صراحة اعتبار املقاصد دون األلفـاظ يف األميـان،               

ويلـه، القائـل   ، مرجحا الرأي األول من تأ     رضي اهللا عنه  مستندا إىل النظر يف تأويل قول عمر        
  .باعتبار املقصد دون حقيقة اللفظ، مما يربز اجتهاده املقاصدي يف املسألة

   منع القضاء عند الغضبيف العدلاعتبار الباجي ملقصد :  الثايناملبحث

، اعتبار الباجي ملقصد حتقيق العدل يف تعليله باسـتيفاء القاضـي           املبحثنبين يف هذا    
د الغضب، وذلك من خالل شرحه للحديث املرفوع الـذي  حلجج اخلصوم من منعه القضاء عن  

  :أورده اإلمام مالك يف املوطأ، يف باب الترغيب يف القضاء باحلق، جاء فيه
 عـن أُم سـلَمةَ      ، عن زينب بِنت أَبِي سلَمةَ     ، عن أَبِيه  ، عن هشامِ بنِ عروةَ    ،مالك-«

 وإِنكُم  ، إِنما أَنا بشر   :ه علَيه وسلَّم أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ          زوجِ النبِي صلَّى اللَّ   

                                                
  . يف املنتقى1414احلديث رقم . انفرد به مالك يف املوطأ، كتاب األقضية، باب القضاء يف املرافق 1
    .7/416الباجي، املنتقى،  2
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 ونَ إِلَيمصتخت،     نكُونَ أَلْحأَنْ ي كُمضعلَّ بضٍ   1 فَلَععب نم هتجـا        ، بِحـوِ محلَى نع لَه يفَأَقْض 
 م عمأَسهن،       يهأَخ قح نٍء ميبِش لَه تيقَض نئًا    ، فَميش هنذَنَّ مأْخفَلَا ي ،    ـنةً مطْعق لَه ا أَقْطَعمفَإِن 

  2».النارِ
إىل مسألة تعب القاضي؛ فذكر أنه ليس عليه   -يف شرحه هلذا احلديث   -تعرض الباجي   

يف اخلطأ، أو أن يكون جائعا، أو شديد الشبع،         أن يتعب نفسه بقضاء النهار كله خشية وقوعه         
 صلى اهللا عليه وسلم   مث استدل الباجي حبديث النيب      . أو حنو ذلك، مما قد خيلّ بالعدل يف قضائه        

الذي مل يذكر سوى يه عن القـضاء        -الذي مل أجده فيما حبثت عند اإلمام مالك يف املوطأ         -
تعليله الستيفاء القاضي حجج اخلصوم مـن       حال الغضب، ومن خالله أشار إىل مقصد العدل ب        

. منع القضاء عند الغضب، وقاس عليه كل حالة متنع هذا املقصد يف تقرير حكم منع القـضاء                
  : هذا ما يتضح من قوله يف املسألة عندما حتدث عن جملس القاضي وأدبه، حيث قال

 ،اف أن يكثـر    إين أخ  : وقال مالك يف املوازية    ،وليقعد للناس يف ساعات من النهار     «
 ويف  ، يكره للقاضي أن يقضي إذا دخله هم أو نعاس أو ضجر شديد            :قال يف اموعة  . فيخطئ

 أنـه  : ويف العتبية عن مالك. أو جوع خياف على فهمه منه اإلبطاء أو التقصري    ،غري هذا املوضع  
ان  والـشبع  ، فإن الغضب حيضر اجلائع    ، وال أن يشبع جدا    ،ليقال ال يقضي القاضي وهو جائع     

 ووجه ذلك مـا روي     .ر اخلفيف الذي ال يضر به يف فهمه        إال أن يكون األم    ،جدا يكون بطيئا  
 فكل حالة منعته مـن  3"ال يقضي القاضي وهو غضبان" : أنه قالصلى اهللا عليه وسلم عن النيب   

  .1». واهللا أعلم، كان له حكمه يف املنع من ذلك،استيفاء حجج اخلصوم كما مينعه الغضب
                                                

ابن منظور، لسان العرب، مادة     : انظر. ورجل أحلن حبجته، أي أعرف هلا وأفطن وأجدل       . أي أبلغ وأعلم باحلجة   : أحلن 1
  .7/129الباجي، املنتقى، :  وانظر.13/380حلن، 

اري وأخرجه البخ.  يف املنتقى1379رواه مالك يف املوطأ، كتاب األقضية، باب الترغيب يف القضاء باحلق، احلديث رقم            2
ومسلم يف صحيحه، كتاب األقضية، باب احلكـم بالظـاهر    . يف صحيحه، كتاب األحكام، باب موعضة اإلمام للخصوم       

والترمذي يف سننه، كتاب األحكام عن رسول اهللا، باب ما جاء يف التشديد على من يقضى لـه بـشيء         . واللحن باحلجة 
وابن ماجـه يف سـننه، كتـاب        .  يف قضاء القاضي إذا أخطأ     وأبوداود يف سننه، كتاب األقضية، باب     . ليس له أن يأخذه   

وأمحد يف مسنده، كتاب باقي مسند األنصار، باب حديث أم     . األحكام، باب قضية احلاكم ال تحلّ حراما وال حترم حالال         
  .سلمة زوج النيب

م يف صحيحه، كتاب    ومسل. رواه البخاري يف صحيحه، كتاب األحكام، باب هل يقضي القاضي أو يفيت وهو غضبان              3
والترمذي يف سننه، كتاب األحكام عن رسول اهللا، باب مـا جـاء ال              . األقضية، باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان      
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ا، أن الباجي، قد استفاد من قول اإلمام مالك يف إناطته حكم منع القاضي              فنالحظ هن 
من القضاء بضعف قدرته على استيفاء حجج اخلصم، مما يكثر احتمال اخلطأ يف القضاء وظلـم   
أصحاب احلقوق، فمىت حتقق استيفاء حجج اخلصم كان للقاضي أن يقضي، ومىت غاب ذالك              

ك إىل لتحري حتقيق مقصد العدل، فباعتبار هذا املقصد قاس          امتنع القاضي من القضاء، وما ذال     
بكل حالة قد ال يتحقق معها مقصد        -الواردة بصريح اللفظ يف احلديث    -الباجي حالة الغضب    

العدل، دون أن يتوقف عند حرفية النص، فعمم احلكم لكل حالة قد متنع القاضي من حتقيـق                 
اجتهاده املقاصدي فيما ال نص فيه، والذي استند        العدل وإن مل يرد فيها نص جزئي، مما يثبت          

  .إىل قول اإلمام مالك، وإىل النظر يف الوصف املناسب للعلّة -كما يظهر-فيه 

  اعتبار الباجي ملقصد اخلدمة واالستمتاع من ملك اليمني:  الثالثاملبحث

صـدي  ملا تضمنته من اجتهاد مقا     -رغم زواهلا هذا الزمان   -وقد أوردنا هذه املسألة     
، اعتبار البـاجي  املبحثفنبين يف هذا    . واضح قد سلكه الباجي يف ترجيحه لرأي خمالف ملذهبه        

ملقصد اخلدمة واالستمتاع من ملك اليمني يف جواز استخدامها وإن كانت أم ولد، وذلك من               
خالل شرحه لألثر املوقوف الذي أورده اإلمام مالك يف باب القضاء يف أمهات األوالد، جـاء               

  :فيه
 : عن صفيةَ بِنت أَبِي عبيد أَنها أَخبرته أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ قَـالَ      ، عن نافعٍ  ،مالك-«

    مهدلَائطَئُونَ والٍ يالُ رِجا بم،   نجرخي نوهعدي ـ ، ثُم م  لَا تأْتينِي وليدةٌ يعترِف سيدها أَنْ قَد أَلَ
  2». فَأَرسلُوهن بعد أَو أَمِسكُوهن،بِها إِلَّا قَد أَلْحقْت بِه ولَدها

االسـتمتاع   وإىل مسألة استخدام األمة أم الولد -يف شرحه هلذا اخلرب -تعرض الباجي   
 ا فيما ال يشقها، فذكر رأي أصحاب مذهبه، بأنه ليس للرجل استخدام أم ولده، أو يستخدم     

فقط، مث ذكر رأي من خالفهم ممن أجاز للرجل استخدام أم ولده واالستمتاع ا، مث رجح هذا          
                                                                                                                                              

وأبـوداود يف  . والنسائي يف سننه، كتاب آداب القضاء، باب ذكر ما ينبغي للحاكم أن جيتنبه. يقضي القاضي وهو غضبان 
وابن ماجه يف سننه، كتاب األحكام، باب ال حيكم احلاكم وهو           . قضي وهو غضبان  سننه، كتاب األقضية، باب القاضي ي     

  .وأمحد يف مسنده، كتاب أول مسند البصريني، باب حديث أيب بكرة. غضبان
  .7/136الباجي، املنتقى،  1
  .تقى يف املن1406احلديث رقم . انفرد به مالك يف املوطأ، كتاب األقضية، باب القضاء يف أمهات األوالد 2
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الرأي ترجيحا مقاصديا؛ إذ ذكر جواز ذلك للرجل مادام املقصد من ملك اليمني هو اخلدمـة                
  :قال الباجي. واالستمتاع
 وذلـك أن    ) ويف ولدها   بقي له من التصرف واملنفعة فيها      الباب الثالث يف حكم ما    («

 يف أم ولده     ليس للرجل  : وروى ابن املواز عن ابن القاسم      .السيد بقي له يف أم ولده االستمتاع      
وقال  .خلفيفة مما ال تبتذل فيه الرفيعة      وإن كانت دنيئة وتبتذل يف احلوائج ا       ،أن يعنتها يف اخلدمة   

له فيها اخلدمة   : فعيوقال أبو حنيفة والشا    .استخدامها فيما يقرب وال يشق    : القاضي أبو حممد  
 ألنه املقـصود مـن      ؛وهو األظهر عندي  : رضي اهللا عنه   القاضي أبو الوليد      قال .واالستمتاع

  1». وإمنا منع من متليكها غريه، وهي باقية على حكم ذلك امللك،ملكها
نالحظ هنا أن الباجي قد استعمل املقصد يف بيان فوائد ملك اليمني لتقريـر حكـم                

تمتاع، خمالفا بذلك رأي أصحاب مذهبه، مرجحا رأي اإلمـام الـشافعي            جواز اخلدمة واالس  
باملقصد من ملك اليمني كدليل مرجح، الذي استند يف          -صراحة-واإلمام أيب حنيفة، مستدال     

  . التصريح به إىل النظر، مما يربز عموما اجتهاده املقاصدي يف املسألة

   يف األقضيةاملال والعرض والنسب واعتبار الباجي ملقاصد حفظ النفس:  الرابعاملبحث

على إبراز اعتبار الباجي ملقاصد حفـظ الـنفس والنـسب     -املبحثيف هذا  -نعمل  
والعرض واملال، سواء كان بعضها جمتمعا يف شرحه حلديث واحد، أو متفرقـا يف أحاديـث                

.  من خالل شرحه، لبعض ما أورده اإلمام مالك يف املوطـأ مـن أحاديـث               ،وأبواب خمتلفة 
يف اعتبار الباجي ملقاصد حفظ النفس والعرض واملال        : ؛ األول مطالبسنتناول ذلك يف مخسة     و

يف اعتبار الباجي ملقصد حفظ النفس يف شهادة الصبيان يف          :  والثاين ،.يف عدد الشهود وجنسهم   
اعتبـار  يف   والرابع   ،يف استلحاق الولد   اعتبار الباجي ملقصد حفظ النسب    يف  :  والثالث ،اجلراح

اعتبار الباجي ملقصد حفظ املـال يف  يف  واخلامس ،اجي ملقصد حفظ املال يف تضمني الصناع   الب
  .محالة البكر الراشدة

                                                
  .7/370الباجي، املنتقى،  1
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 اعتبار الباجي ملقاصد حفظ النفس والعرض واملال يف عدد الشهود :األول املطلب
  .وجنسهم

اقشته ، اعتبار الباجي ملقاصد حفظ النفس والعرض واملال، عند من         املطلبنربز يف هذا    
ملسألة عدد الشهود وجنسهم يف اجلراح، الذين يتشدد فيهم حبسب قوة حتقق املقاصد سـالفة               

  :وذلك من خالل شرحه للحديث املرفوع، الذي جاء فيه. الذكر
ى  عن أَبِيه أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَـض           ، عن جعفَرِ بنِ محمد    ،مالك-«

داهالش عنيِ مم1».بِالْي.  
فعند حتدث الباجي عن مدى جواز شهادة النساء يف اجلـراح، ذكـر خمتلـف آراء                
أصحاب مذهبه يف ذلك، مث وجهها مقاصديا؛ مشريا إىل مقاصد حفظ النفس، وحفظ العرض،              

ن كان له   وحفظ املال، جاعال عدد الشهود وجنسهم، مرتبطا مبدى أثر الفعل املشهود عليه؛ فإ            
أثر يف النفس ويف العرض ويف املال مجيعا، كان التشدد يف أمر الشهود؛ إذ يطلب العدد األكثر                 
كما تطلب الذكورة، وإن كان له أثر يف النفس فقط، طُلب العدد األقل من الشهود مع لـزوم    

ا ما تضمنه   هذ. الذكورة فيهم، أما إن تعلق األثر باملال فقط، مل تلزم حىت الذكورة يف الشهود             
  :قول الباجي عند حديثه عن شهادة النساء، جاء فيه

 : فقد قال عبد امللك يف اموعة والواضـحة        ،وإذا قلنا جتوز يف جراح العمد     : فرع«
ال جيـوز فيمـا      و ، واألصبع وحنو ذلك مما يؤمن على النفس       2جيوز فيما صغر منها كاملوضحة    

 يف   اختلف قول ابـن القاسـم      : وكتاب ابنه   وقال سحنون يف اموعة    .خياف منه تلف النفس   
 وال ، والذي رجع إليه ابن القاسـم أن ذلـك ال جيـوز            : قال ،شهادة النساء فيما دون النفس    

                                                
هكذا رواه مالك .  يف املنتقى1386رواه مالك يف املوطأ، كتاب األقضية، باب القضاء باليمني مع الشاهد، احلديث رقم          1

الترمذي يف سننه، كتاب األحكام عن رسول اهللا، باب ما جاء يف اليمني             : مرسال، بينما أخرجه عن جابر متصال، كل من       
وأمحد يف مسنده، كتاب بـاقي مـسند        . وابن ماجه يف سننه، كتاب األحكام، باب القضاء بالشاهد واليمني         . مع الشاهد 

  .املكثرين، باب مسند جابر بن عبد اهللا
وقيل هي اليت تقشر اجللدة اليت بني اللحم والعظم أو تشقها حىت يبدو             . هي الشجة اليت توضح العظم أي تبينه      : املوضحة 2

اجلـيب، كتـاب شـرح    : انظر. خاصة، وأما غريها من الشجاج ففيها ديااص  وهي اليت يكون فيها القصا    وضح العظم،   
سعدي أبو جيب، القاموس الفقهي،     : وانظر. 221صاددي، التعريفات الفقهية،    : وانظر.113صغريب ألفاظ املدونة،    

 .2/635ابن منظور، لسان العرب، مادة وضح، : وانظر. 382ص
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 ووجدنا التغليظ يف    ، وجه قول ابن املاجشون وسحنون أن الشهادة معتربة مبا يثبت ا           .يعجبين
 فلما أن كان الزنـا      ،ة الذكورة  ومن جه  ،وله أقل وأكثر  ،   من جهة العدد   ،الشهادة من جهتني  
 تغلـظ  ، وتدخل به املعرة على األهـل والقرابـة  ، وإتالف حرمة العرض،يتعلق به سفك الدم   

 تعلق بأقل   ، وملا كان قتل العمد يتعلق به سفك الدم خاصة         . والذكورة ،بالوجهني بأكثر العدد  
 فثبت بـشهادة    ،وال عدد  وملا كانت األموال أقلها رتبة مل يتعلق بذكورة          ،العددين والذكورة 

 فمنها ما يصغر ويقـل      ، ووجدنا اجلراح تنوع نوعني    ،ني وباليمني مع شاهد واحد    رجل وامرأت 
 ومنها ما   ، وثبت مبا تثبت به األموال     ، فلم يدخله التغليظ   ، ويؤمن تعديه إىل النفس غالبا     ،خطره

قتل ملا خياف أن    ل فدخله التغليظ الذي حصل يف ا      ،عظم وعظم خطره وخياف تعديه إىل النفس      
 ووجه قول ابن القاسم أن الشهادة مبا دون النفس شهادة جبـراح ال تتنـاول                .يكون سببا إليه  

أصل ذلك مـا    .  وبشهادة رجل وميني   ، فتثبت بشهادة رجل وامرأتني    ، وال سفك الدم   ،النفس
اح  وحيتمل عندي أن يكون ابن القاسم يرى االحتياط يف إثبات القتل واجلـر             ،صغر من اجلراح  

لظ النفس بعدد األميـان   وإمنا تغ،باا بشهادة الصبيان  كما يرى ذلك يف إث    ،  بالشاهدين واليمني 
  1». واهللا أعلم، ولذلك اعترب العدالة والذكورة يف الشاهد بالقتل،واحلالفني

فيفهم من كالم الباجي، أن التشدد يف عدد الشهود وجنسهم يف اجلراح واألمـوال،              
كما نالحظ  . نفس، وحفظ العرض، وحفظ املال، اليت علّل ا األحكام        مرتبط مبقاصد حفظ ال   

أنه استند يف اجتهاده املقاصدي إىل النظر، مستفيدا من آراء أصحاب مذهبه، كابن حبيـب،                
كما ميكننا أن نستشف من كالم الباجي إشارة إىل ترتيب املقاصد           . وسحنون، وابن املاجشون  

فظ النفس، عن مقصد حفظ العرض، وقدم اإلثـنني عـن           الكلية الضرورية؛ إذ قدم مقصد ح     
مقصد حفظ املال، غري أنه رتب التغليظ يف الشهادة عددا وجنسا، بتقدمي العرض على النفس،               
وما ذلك إال ملا ذكره يف مثال الزنا، من تعلقه بإتالف النفس، مع إتالفه حلرمة العرض، فكـان      

فظ النفس، يف الزنا، ال ملقصد حفظ العرض        التغليظ نتيجة اجتماع مقصد حفظ العرض مع ح       
  .منعزال

                                                
  .7/195املنتقى، الباجي،  1
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   اعتبار الباجي ملقصد حفظ النفس يف شهادة الصبيان يف اجلراح:الثاين املطلب
يف بيانه جلواز شهادة الصبيان      ، اعتبار الباجي ملقصد حفظ النفس،     املطلبنبين يف هذا    

 ،بورود الشرع حبفـظ الـدماء     يف اجلراح، املقصد الذي عبر عنه بوجوب االحتياط للدماء، و         
  :لألثر املوقوف، الذي جاء فيه وذلك من خالل شرحه

 عن هشامِ بنِ عروةَ أَنَّ عبد اللَّه بن الزبيرِ كَانَ يقْضي بِشهادة الصبيان فيما               ،مالك-«
  1».بينهم من الْجِراحِ

 املدينة، وهو ماذهب إليه علي ومـن تابعـه،          فبعد أن ذكر الباجي أن هذا قول أهل       
استدل عليه استدالال مقاصديا؛ إذ بين أنّ قبول شهادة الصبيان بينهم ضرورة يتطلبها مقـصد               

  :حفظ الدماء، الذي يؤول عموما إىل مقصد حفظ النفس، قال الباجي
 جيـب   ما احتج به شيوخنا من أن الدماء،والدليل على ما ذهب إليه علي ومن تابعه      «

م حـىت ال يكـاد أن خيـالطهم          والصبيان يف غالب أحواهلم ينفردون يف مالعبه       ،االحتياط هلا 
 فلو مل يقبل بينـهم      ، وجيري بينهم من اللعب والترامي ما رمبا كان سببا للقتل واجلراح           ،غريهم

 فقبلت شهادم بينهم علـى      ، ألدى ذلك إىل هدر دمائهم وجراحهم      ، وأهل العدل  إال الكبار 
   2».جه الذي يقع على الصحة يف غالب احلالالو

أن الباجي قد استند إىل احتجاج شـيوخه يف اعتبـار            -كما هو واضح  -فاملالحظ  
ولعلّ ذلك يتضح أكثـر، يف      . مقصد حفظ الدماء يف املسألة؛ إذ وجه احلكم توجيها مقاصديا         

اقهم وخمالطتهم للكبار،   توجيهه لقول اإلمام مالك يف مسألة عدم جواز شهادة الصبيان بعد افتر           
  :حيث قال

 أنه إمنا جتوز شـهادم مـا مل         ، ففي اموعة من قول مالك     ، وأما افتراقهم  :فصل«
وجه ذلك أا إمنا أجيزت شهادم للضرورة اليت قدمنا ذكرهـا           .  فال جتوز  ،3يفترقوا أو خيببوا  

                                                
  . يف املنتقى1390احلديث رقم . انفرد به مالك يف املوطأ، كتاب األقضية، باب القضاء يف شهادة الصبيان 1
  .7/220الباجي، املنتقى،  2
أن : ومعىن قوله خيببوا هنا   . من اخلب، وهو اخلداع واخلبث والغش، يقال خبب فالن غالمي، أي خدعه وأفسده            : خيببوا 3

ابن منظـور،  : انظر. نهم الكبار فيلقنوهم الشهادة، ويزينوا هلم بالزيادة والنقصان، فإذا كان ذلك بطلت شهادم           يدخل بي 
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 والشرع قـد ورد حبفـظ       ،ورمبا أدت إىل القتل    ،فردون باللعب مبا تكثر به اجلراح     من أم ين  
 ، وليس هلم من الضبط والثبات ما مينعهم من االنتقال من قول إىل قول             ...الدماء واالحتياط هلا  
 وما ضبط منه    ، وال علمت هلم عدالة يؤمن من ذلك فإمنا حيكم بأول قوهلم           ،ومن رأي إىل رأي   

 فإن أشهد على    ،شهادم فتبطل   ، ما مل تقيد شهادم قبل التفرق      1]وأما تفرقهم [ ،قبل تفرقهم 
  .2».وهذا كله معىن قول مالك ، مل يؤثر يف شهادم تفرقهم،شهادم قبل تفرقهم

فنالحظ أن الباجي قد علّل قول اإلمام مالك يف املسألة تعليال مقاصديا، وبين صراحة              
هم مراعاة الشرع ملقصد حفظ الدماء، فاستدل بذلك يف تقريره حلكم جواز شهادة الصبيان بين             

  .وهذا ما يربز اجتهاده املقاصدي. ما مل يفترقوا
   اعتبار الباجي ملقصد حفظ النسب يف استلحاق الولد:الثالث املطلب

 اعتبار الباجي ملقصد حفظ النسب، يف مسألة اسـتلحاق الولـد            املطلبنبين يف هذا    
رفـوع  بنسب عرف من نكاح أو ملك ميني، أو مل يعرف، وذلك من خالل شرحه للحديث امل     

  :الذي جاء فيه
 عن عائشةَ زوجِ النبِي صلَّى اللَّه علَيه        ، عن عروةَ بنِ الزبيرِ    ، عن ابنِ شهابٍ   ،مالك-«

  ا قَالَتهأَن لَّمسقَّاصٍ أَنَّ :ونِ أَبِي وب دعس يهإِلَى أَخ هِدقَّاصٍ عأَبِي و نةُ ببتكَانَ ع    ةيـدلو ـناب
 قَد كَـانَ    ، ابن أَخي  : وقَالَ ، أَخذَه سعد  ، فَلَما كَانَ عام الْفَتحِ    : قَالَت ، فَاقْبِضه إِلَيك  ،زمعةَ مني 

  يهف إِلَي هِدةَ     ،ععمز نب دبع هإِلَي لَ      : فَقَالَ ، فَقَامع دلأَبِي و ةيدلو نابي وأَخ  هاشرقَا إِلَى   ،ى فاوسفَت 
     لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسر،  دعفَقَالَ س :   ولَ اللَّهسا ري ،        يـهف إِلَي هِدكَانَ ع ي قَدأَخ ناب ، 

لَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيـه        فَقَا ، ولد علَى فراشه   ، أَخي وابن وليدة أَبِي    :وقَالَ عبد بن زمعةَ   
لَّمسةَ      :وعمز نب دبا عي لَك وه . لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسقَالَ ر رِ : ثُماهلْعلاشِ ورلْفل لَدالْو 

                                                                                                                                              
سعدي أبو جيـب، القـاموس الفقهـي،        : وانظر. 7/224الباجي، املنتقى،   : وانظر. 1/341لسان العرب، مادة خبب،     

  .111ص
1         انظـر   ا، وقد وجدته تاما يف طبعة دار الكتاب اإلسالمي، القـاهرة،       هذا اللفظ غري موجود يف طبعة املنتقى اليت اعتمد

  .5/231، 2الباجي، كتاب املنقى شرح موطأ اإلمام مالك بن أنس، دار الكتاب اإلسالمي، القاهرة، ط
  .7/224الباجي، املنتقى،  2
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رجةَ     ،الْحعمز تةَ بِندوسقَالَ ل ثُم :  هنجِبِي متقَّـاصٍ          ، احنِ أَبِـي وةَ ببتبِع هِهبش نأَى ما رمل . 
لَّ:قَالَتجو زع اللَّه يى لَقتا حآها ر1». فَم  

قولني البن القاسم يف مسألة استلحاق الولد        -يف شرحه هلذا احلديث   -عرض الباجي   
به إن مل يتبني كذبه، والثـاين       مبن مل يعرف له نكاح أو ملك ميني؛ األول قال فيه بإحلاق الولد              

قال فيه بعدم إحلاقه به حىت يثبت على أمه نكاح أو ملك ميني، مث وجه الباجي القولني توجيها                  
ذلك ما ميكن استنتاجه من قوله يف املسألة، الذي         . مقاصديا، أشار فيه إىل مقصد حفظ النسب      

  : جاء فيه
 أو قد   ، وال نكاحها  ، له ملك أمة    فال خيلو أن ال يكون عرف      ،وأما من استلحق ولدا   «

 فقد اختلف فيه قول ابـن       ، فإن مل يعرف له ملك أمة بنكاح وال مبلك ميني          .تقدم له ذلك فيها   
 وبه قـال  ، وإن مل يكن له نسب معروف  ، ما مل يتبني كذبه    ، يلحق ذلك به   : فقال مرة  ،القاسم
 نكاح أو ملك جيوز أن يكون  ال يلحق به حىت يتقدم له على أمه        : وقال ابن القاسم أيضا    .مالك
 األنـساب وجه القـول األول أن   . وبه قال سحنون   ، وال مينعه من ذلك نسب معروف      ن،منه

 فإذا مل يكـن  ،األب بالوطء أو بأنه ولده لحاق وأكثرها ال يثبت إال بإقرارموضوعة على االست  
 فيه االسـتلحاق إذا      ووجه القول الثاين أن النسب إمنا يؤثر       . حلق مبن استلحقه   ، نسب مانع  ةمثّ

 سبب يقوي الدعوى وجب أن      ة مث  فإذا مل يكن   ، نسب معروف من ملك ميني أو نكاح       ةكان مثّ 
  2». وفسدت األنساب، يف ذلكى لكثر تعرض الدعاوىألنه لو ثبت مبجرد الدعاو ؛تبطل

فنالحظ أن الباجي كان معتربا ملقصد حفظ النسب يف توجيهه للقول الثاين بـشكل              
 إذ بين أن استلحاق الولد رد الدعاوى يفسد األنساب، بينمـا جنـده أقـل                أكثر وضوحا؛ 

وضوحا يف إبراز املقصد عند توجيهه للقول األول، لكن املتأمل فيما ذكره من شـرط عـدم                 
وجود نسب مينع ادعاء الولد، ميكنه أن يلحظ إشارته إىل مقصد حفظ النسب، فيكون الولـد                

                                                
وأخرجه البخاري .  يف املنتقى 1401 رواه مالك يف املوطأ، كتاب األقضية، باب القضاء بإحلاق الولد بأبيه، احلديث رقم             1

ومسلم يف صحيحه، كتاب الرضاع، باب الولـد للفـراش وتـوقي            . يف صحيحه، كتاب البيوع، باب تفسري املشبهات      
وأبوداود يف سـننه،    . والنسائي يف سننه، كتاب الطالق، باب إحلاق الولد بالفراش إذا مل ينفه صاحب الفراش             . الشبهات

وأمحـد يف   . وابن ماجه يف سننه، كتاب النكاح، باب الولد للفراش وللعاهر احلجـر           . لد للفراش كتاب الطالق، باب الو   
  .والدارمي يف سننه، كتاب النكاح، باب الولد للفراش. مسنده، كتاب باقي مسند األنصار، باب حديث السيدة عائشة

  .7/334الباجي، املنتقى،  2
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ويف كل األحوال، فقد وجـه  . يعرف نسبه أحلق بإقرار األب    ملحقا حيث يكون نسبه، فإن مل       
مبقـصد حفـظ     -عمومـا -الباجي الرأيني توجيها مقاصديا؛ إذ أناط مسألة استلحاق الولد          

    .النسب، مما يربز اجتهاده املقاصدي، الذي يظهر أنه استند فيه إىل النظر
  لصناع اعتبار الباجي ملقصد حفظ املال يف تضمني ا:الرابع املطلب

 اعتبار الباجي ملقصد حفظ املال يف مسألة تضمني الصناع، وذلك           املطلبنبين يف هذا    
  : من خالل شرحه لقول اإلمام مالك الذي جاء فيه

 فَيدفَعه إِلَى   ِ، فَيخطئُ بِه  ، يقُولُ في الصباغِ يدفَع إِلَيه الثَّوب      مالكاًقَالَ يحيى سمعت    «
جر      اهإِي طَاهي أَعالَّذ هسلْبى يتح رلٍ آخ:      هي لَبِسلَى الَّذع ملَا غُر هبِ     ، إِناحـصالُ لسالْغ مرغيو 

سه وهو يعرِف  فَإِنْ لَبِ، وذَلك إِذَا لَبِس الثَّوب الَّذي دفع إِلَيه علَى غَيرِ معرِفَة بِأَنه لَيس لَه    ،الثَّوبِ
هبثَو سلَي هأَن،لَه نامض و1». فَه  

اقتضاء ضمان الصناع ملا ضاع عندهم ممـا         -يف شرحه هلذا القول   -لقد بين الباجي    
قبضوه، مث ذكر قول من قال أن ذلك إمجاع الصحابة رضوان اهللا عليهم، مربزا ماذكره اإلمام                

قال . ا ذكره القاضي أبو حممد من حتقيق مقصد حفظ املال         مالك من حتقيق مصلحة الناس، وم     
  :الباجي

 يقتـضي   ، أن الصباغ يضمن ما أخطأ به من الثياب اليت بعضها للقابض هلـا             :قوله«
يف اجلملة مما أمجع     وضمام   ،ضمان الصناع مما ضاع عندهم مما قبضوه على ما نفسره بعد هذا           

رضـي اهللا   وقال علي بن أيب طالب     ، إمجاع الصحابة   أنه : وقال القاضي أبو حممد    .عليه العلماء 
 ،وذلك ملصلحة النـاس   : الك يف املدونة واملوازية وغريها    قال م .  ال يصلح الناس إال ذلك     :عنه

 ومبثل ذلـك  ،وإذ ال غىن بالناس عنهم كما ي عن تلقي السلع وبيع احلاضر للبادي للمصلحة           
 قـال   .ت العلماء إال وهم يضمنون الصناع      وما أدرك  ،ضمن األكرياء الطعام خاصة للمصلحة    

يف تركه ذريعـة     و ، ألن ذلك تتعلق به مصلحة ونظر للصناع وأرباب السلع         :اضي أبو حممد  الق
 أحد حيسن أن خيـيط     ألنه ليس كل   ؛وذلك أن بالناس ضرورة إىل الصناع      ،إىل إتالف األموال  

 لتسرعوا إىل   ،ع يف ضياع األموال    فلو قلنا القول قول الصنا     ،أو يصبغه  أو يطرزه  ثوبه أو يقصره  

                                                
  .7/460الباجي، املنتقى،: انظر. ب القضاء فيما يعطى العمالقول ملالك ذكر يف املوطأ، كتاب األقضية، با 1
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 فال يؤمن   ، إما أن يدفعوا إليهم املتاع     ،ألم بني أمرين   ؛ذلك وللحق أرباب السلع ضرر    دعوى  
  1». فكان تضمينهم خالفا للفريقني،م  فيضر، أو ال يدفعوه،منهم ما ذكرناه

والعلماء، انطلق يف استدالله على احلكم من إمجاع الصحابة          نالحظ هنا أن الباجي قد    
مث علّله مبقصد حفظ املال، مستندا إىل قول القاضي أيب حممد الذي أشار فيه إىل املقصد مراعاة                 

كما نالحظ أنّ الباجي قد أشار      . للمصلحة وسدا للذرائع، وإىل نظره الذي حلّل به واقع الناس         
إشارة الباجي إىل   وميكننا أن نسجل هنا أيضا      . إىل املقصد بعبارات،كإتالف املال وضياع املال     

، رضي اهللا عنـه   مقصد آخر بالتبع، وهو مقصد حتقيق املصلحة، الذي استند فيه إىل قول علي              
  .وإىل قول اإلمام مالك

   اعتبار الباجي ملقصد حفظ املال يف محالة البكر الراشدة:اخلامس املطلب
حمـل   بأن يلـزم املت     ويقال للحميل ضامن وكفيل،    الضمان، و هي الكفالة : احلمالة

ليدفعه يف إصـالح ذات     ه يف ذمته باالستدانة     إحضار ما حتمل به، وما يتحمله اإلنسان، ويلتزم       
أن احلمالة والكفالة والضمان أمساء معناها واحد، فمن قال أنا كفيل           :  وذكر ابن عبد الرب    .البني

  .2ائزمبالك على فالن أو أنا محيل أو زعيم فهو ضامن، والضمان يف احلقوق الثابتة كلها ج
 اعتبار الباجي ملقصد حفظ املال يف ذكره ملن تصح احلمالة منـه           املطلبونبين يف هذا    

يف إقرار حكم جواز محالة البكر الراشدة، وذلك من خالل شرحه لقول اإلمام مالك الذي جاء         
  :فيه

 ثُـم يهلـك     ،جلٍ آخـر   فَأَما الرجلُ يتحملُ لَه الرجلُ بِدينٍ لَه علَى ر         :قَالَ مالك «
سفْلي لُ أَومحتلِ،الْمالْأَو هلَى غَرِميع جِعري لَ لَهمحي ت3». فَإِنَّ الَّذ  

بابا يف ذكر ما تصح احلمالة منه ومتييزه ممـن ال            -يف شرحه هلذا القول   -أفرد الباجي   
س اليت أونس رشدها؛ فذكر قـوال جبـواز   تصح محالته، تعرض فيه إىل مسألة املرأة البكر العان  

                                                
  .7/461الباجي، املنتقى، 1
. 213صابن جزي، القوانني الفقهيـة،      : وانظر. 7/477الباجي، املنتقى، : وانظر. 398صابن عبد الرب، الكايف،     : انظر 2

 .103صسعدي أبو جيب، القاموس الفقهي، : وانظر
  .7/477الباجي، املنتقى،: انظر.  كتاب األقضية، باب القضاء يف احلمالة واحلولقول ملالك ذكر يف املوطأ، 3
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محالتها، مث أشار يف تعليله إىل مقصد حفظ املال، مستندا إىل التمييز بني والية املال اليت تـزول                  
  :قال الباجي. بالرشد ووالية البضع اليت ال تزول بالرشد

وأما البكر اليت مل تعنس، فهي كالصغري يف ذلك، وأما اليت عنست وأونس رشـدها             «
بيت والدها، ففي املدونة، أنه جيوز محالتها عند ابن القاسم، ووجدته يف كتاب عبد الرمحن               يف  

ووجه ذلك أنه ملـا  . ال جتوز هبتها، وكذلك كفالتها؛ بضعها بيد أبيها: وقال مالك . عن مالك 
وجه القول األول، أن الواليـة يف  . ، مل يسقط يف املال1مل يسقط التعنيس والية األب يف البضع   

لبضع ال تزول بالرشد، والوالية يف املال تزول بالرشد؛ ألا تراد حلفظ املال، فإذا حفظ املـال      ا
بالرشد زالت والية املال، وبقيت والية البضع؛ ألا تراد حلفظ البضع مما يغيب، فمعناها باقية               

  2».ما بقيت املرأة فيه، واهللا أعلم وأحكم
من والية املال هو حفظه، فإن بلغ صـاحب         فيالحظ أن الباجي قد اعترب أن املقصد        

املال رشده حصل االطمئنان حبفظ ماله فيصبح مالك أمره لتحقيقه مقصد حفـظ املـال، وال                
حاجة له بوالية عليه بعد ذلك، وكذلك األمر يف البكر العانس الراشدة، هلا أن تتصرف يف ماهلا    

 نسجل هنا تصريح الباجي مبقصد      كما ميكننا أن  . وتصح محالتها وإن بقيت حتت والية البضع      
  . حفظ البضع الذي ذكره بالتبع

يح القول األول؛ القائل جبواز محالة البكر       من شرح الباجي، أنه أملح إىل ترج      والظاهر  
خالفا ملا ذكره اإلمام مالك من قول بعدم جواز ذلك، ملا جنده من استرسال يف تعليله                 الراشدة

لنا ترجيحه هلذا الرأي أكثر يف موضع آخر، عندما اسـتدل           بل ويتضح   . املقاصدي هلذا القول  
بالقرآن الكرمي ومبقصد حفظ املال على شرط الرشد دون البلوغ يف توليـة الـصغري والبكـر        
والسفيه على أمواهلم، خالفا لإلمامني الشافعي وأيب حنيفة، اللذين اقتصرا على البلوغ كعالمة             

  :قال الباجي. على الرشد

                                                
وملك فالن بضع فالنـة، إذا ملـك عقـدة          . يضا هو اسم املباضعة، مبعىن اجلماع     أبالضم، كناية عن الفرج، و    : البضع 1

. ى متليك منفعة البضع قـصدا     وقد استعملت يف تعريف النكاح على أنه عقد على البضع بعوض، أو عقد يرد عل              . نكاحها
النووي، حتريـر   : وانظر. 45صاددي، التعريفات الفقهية،    : وانظر. 8/14ابن منظور، لسان العرب، مادة بضع،       : انظر

 .4/222أبو عبد اهللا املغريب، مواهب اجلليل، : وانظر. 315صاجلرجاين، التعريفات، : وانظر. 254صألفاظ التنبيه، 
  .7/486الباجي، املنتقى، 2
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والذي حياز عليه هو الصغري والبكر البالغة والسفيه، واسم :  حياز عليهم  باب يف الذين  «
ومل خيتلف يف الصغري أنه إذا بلغ، مل        ...على مجيعهم، وقد نص عليه شيوخنا     1]كذا[اليتيم بنطلق 

يدفع إليـه  : يدفع إليه ماله حىت يؤنس رشده، قاله حممد، خالفا أليب حنيفة والشافعي يف قوهلما   
 ¾ ½ ¼ « M ¶ ¸  ¹  º :والدليل على ذلك قول اهللا تعاىل. لوغماله بنفس الب

¿ À Á   Â ÃÄ L2              فجعل تعاىل إيناس الرشد شرطا يف دفع املـال إلـيهم بعـد ،
ومن جهة املعىن أن الصغري إمنا خياف عليه إفساد املال، وتأثري الرشد يف حفظ املال أكثر           . البلوغ

وأمـا البكـر البالغـة،    .. يراعى الرشد أوىل وأحرى من تأثري البلوغ، فإذا روعي البلوغ، فبأن      
  .3»...فحكمها حكم الصغري يف احلجر ما مل تعنس

يتضح مما سبق، أن الباجي قد راعى مقصد حفظ املال يف حكم جـواز احلمالـة يف                 
الدين وحنوه مما يتعلق باألموال للصغري الذي بلغ الرشد وللبكر العانس املؤنس رشدها، وراعى              

كما كان معتربا ملقصد حفظ املال يف متيزه لوالية املال عن      . سه يف رفع التحجري عنهم    املقصد نف 
والية البضع، ويف متيزه للرشد عن البلوغ، مستندا يف ذلك إىل النظر، ومستفيدا من آراء بعض                
أصحاب مذهبه اليت وجهها توجيها مقاصديا، ومن دليل النص القرآين، مرجحا ذا املقـصد              

  . على خمالفيه، مما يثبت اجتهاده املقاصدي يف تقرير احلكمرأي مذهبه

   يف األقضيةاعتبار الباجي ملقصد دفع الضرر:  اخلامساملبحث

على إبراز اعتبار الباجي ملقصد دفع الضرر يف أبواب خمتلفة           -املبحثيف هذا   -نعمل  
وطـأ مـن    من كتاب األقضية، وذلك من خالل شرحه لبعض ما أورده اإلمام مالـك يف امل              

يف اعتبار الباجي ملقصد دفع الضرر يف منع        : ؛ األول مطالبوسنتناول ذلك يف أربعة     . أحاديث
يف اعتبار الباجي ملقصد دفع الضرر يف منع إحيـاء أرض           : االستحالف من غري خلطة، والثاين    

بع يف   والرا ،موات قرب العمران، والثالث يف اعتبار الباجي ملقصد دفع الضرر يف منع أذية اجلار             
  .اعتبار الباجي ملقصد دفع الضرر يف قسمة األصول الثابتة

                                                
 يطلق، أو ينطبق: األصح 1
 .6: سورة النساء، اآلية 2
  .7/527الباجي، املنتقى، 3
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   اعتبار الباجي ملقصد دفع الضرر يف منع االستحالف من غري خلطة:األول املطلب
 اعتبار الباجي ملقصد دفع الضرر يف استدالله على عـدم جـواز             املطلبنبين يف هذا    

        عى عليه من غري إثبات خلطة مع املُدعي، وذلك من خالل شرحه لألثر املقطوع       استحالف املد
  :الذي جاء فيه

 عن جميلِ بنِ عبد الرحمنِ الْمؤذِّن أَنه كَانَ يحضر عمر بن عبـد الْعزِيـزِ       ،مالك-«
 فَإِنْ كَانـت بينهمـا      ،ظَر ن ، فَإِذَا جاَءه الرجلُ يدعي علَى الرجلِ حقا       ،وهو يقْضي بين الناسِ   

  .1». وإِنْ لَم يكُن شيٌء من ذَلك لَم يحلِّفْه، أَحلَف الَّذي ادعي علَيه،مخالَطَةٌ أَو ملَابسةٌ
رأي اإلمام مالك املبين على ما تقدم من خـرب           -يف شرحه هلذا األثر   -لقد أقر الباجي    

 املسألة، مث أورد رأي اإلمامني أيب حنيفة والشافعي، املخالف لرأي اإلمام       عبد العزيز يف  بن  عمر  
مالك، مث رجح رأي اإلمام مالك ترجيحا مقاصديا؛ إذ استدل مبقصد دفع الضرر يف تـرجيح                
حكم لزوم إثبات املخالطة بني املدعي واملدعى عليه حىت يستحلف املدعى عليه، وإال فال جيوز               

  : ين من شرح الباجي الذي جاء فيهذلك، هذا ما يتب
 أحلـف   ،عي على رجل حقا إن كانت بينهما خمالطة أو مالبسة          يف الذي يد   :قوله«

العزيـز والفقهـاء     هذا قول عمر بن عبد       ، مل حيلفه  ، وإن مل يكن شيء من ذلك      ،عليه عىاملد
ى عليه مـن غـري      عف املد يستحل:  وقال أبو حنيفة والشافعي    . وبه قال مالك   ،2السبعة باملدينة 
 ، أن جمرد الدعوى ال يوجب حكما إال لوجـه ضـرورة           ، والدليل على ما نقوله    .إثبات خلطة 

 ى باليمني مبجرد الدعوى عليـه إال أن   دز أن يؤ   فال جيو  ،عى عليه مضرة تلحقه   واستحالف املد
                                                

 . يف املنتقى1389احلديث رقم . انفرد به مالك يف املوطأ، كتاب األقضية، باب القضاء يف الدعوى 1
حممد بن أيب بكر الصديق، وأبـو    سعيد بن املسيب، وعروة بن الزبري بن العوام، والقاسم بن           : الفقهاء السبعة باملدينة هم    2

كما ذكر  . بكر بن عبد الرمحن بن احلارث، وعبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة، وخارجة بن زيد بن ثابت، وسليمان بن يسار                    
  :وقيل فيهم شعر. عبد اهللا بن املبارك، سامل بن عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب، بدال من أيب بكر بن عبد الرمحن بن احلارث

   من ال يقتدي بأئمــة     أال كل 
  عبيد اهللا عروة قاسـم    : فخذهم

  

  فقسمته ضيزي عن احلق خارجة      
  سعيد أبو بكر سليمان خارجـة    

  

الشريازي، طبقات الفقهاء، حتقيق خليل املـيس، دار القلـم،          : وانظر. 13/176مالك ابن أنس، املدونة الكربى،      : انظر
الحتجاج بالشافعي، حتقيق خليل إبراهيم مـال خـاطر، املكتبـة         اخلطيب البغدادي، ا  : وانظر.  وما بعدها  39صبريوت،  

   .166صاددي، التعريفات الفقهية، : وانظر. 70صاألثرية، باكستان، 
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  ولـذلك تـأثري يف  ، بأن يكون من األمور اليت تقع عليه كثريا من غري خمالطـة ،تكون ضرورة 
واهللا  ، وبذلك تقبل شهادة الصبيان يف القتال ملا كان يتعذر إثبات ذلك بشهادة العدول             ،الشرع

  1».أعلم وأحكم
فنالحظ هنا، أن الباجي قد استند إىل مقصد دفع الضرر يف اثبات حجـة مذهبـه يف      

 للسمعة املسألة، واملتمثل يف تعليل احلكم مبا يلحق املدعى عليه من أذى ومضيعة للوقت وإهدارا       
وكل ما هو ضرر قد يلحق به عموما، فأقر احلكم ملقصد دفع الضرر الذي رجح به مذهبـه يف   

. كما جنده هنا، قد استند إىل النظر يف استدالله املقاصـدي   .املسألة، مما يربز اجتهاده املقاصدي    
حه، إذ  ذكرها الزرقاين يف شر    -قد تكون لإلمام مالك   -وقد عثرنا على إشارة إىل هذا املقصد        

  : قال
 سواء كان بينهما    ،عى عليه  إىل توجه اليمني على املد     ،وذهب األئمة الثالثة وغريهم   «
 قـضى   صلى اهللا عليه وسـلم     أن النيب    ، لعموم حديث ابن عباس يف الصحيحني      ،خلطة أم ال  

 لئال يبتـذل    ؛ على ما إذا كانت خلطة     ، لكن محله مالك وموافقوه    ،2باليمني على املدعى عليه   
. 3».السفه أهل الفضل بتحليفهم مرارا يف اليوم الواحد فاشترطت اخللطة هلـذه املفـسدة     أهل  

فيحتمل أن ينسب التعليل لإلمام مالك، كما حيتمل أن ينسب للزرقاين، ويف احتمال انتـسابه               
إال أنين مل أجد    . لإلمام مالك يكون الباجي قد استفاد من تعليله للمسألة يف اجتهاده املقاصدي           

، مما جيعلين أرجح أن يكون التعليل منـسوبا         4لتعليل مذكورا مع احلكم يف املدونة الكربى      هذا ا 
والـذي  . إىل الزرقاين، الذي قد يكون هو من استفاد من التعليل املقاصدي للباجي يف املسألة             

أَنَّ عن ابنِ عبـاسٍ  «: أحتمله كثريا، أن اجلميع قد استند إىل احلديث الذي رواه مسلم جاء فيه       
                                                

  .7/211الباجي، املنتقى،  1
ومـسلم يف  . احلديث أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب الشهادات، باب اليمني على املدعى عليه يف األموال واحلدود   2

والترمذي يف سننه، كتاب األحكام عن رسول اهللا، باب ما جاء           .  كتاب األقضية، باب اليمني على املدعى عليه       صحيحه،
. والنسائي يف سننه، كتاب آداب القضاة، باب عظة احلاكم على اليمني         . يف أن البينة على املدعي واليمني على املدعى عليه        

وابن ماجه يف سننه، كتاب األحكام، باب البينة علـى          . ى املدعى عليه  وأبوداود يف سننه، كتاب األقضية، باب اليمني عل       
  ). ابن عباس(وأمحد يف مسنده، كتاب ومن مسند بين هاشم، باب باقي املسند السابق. املدعي واليمني على املدعى عليه

 .3/499الزرقاين، شرح الزرقاين،  3
بل الرجل كفالة وال خلطة بينهما أجتب عليـه الـيمني أم ال؟           مالك ابن أنس، املدونة الكربى، يف الرجل يدعي ق        : انظر 4

13/175 ،176.  
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                 مالَهـوأَمـالٍ واَء رِجمد اسى نعلَاد ماهوعبِد اسطَى النعي قَالَ لَو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن
هلَيى ععدلَى الْمع نيمالْي نلَكنه هذا احلديث من تعليل1»وملا تضم ،.  

  صد دفع الضرر يف منع إحياء أرض موات قرب العمران اعتبار الباجي ملق:الثاين املطلب
 اعتبار الباجي ملقصد دفع الضرر من حكم عدم جواز إحياء أرض            املطلبنبين يف هذا    

موات قريبة من العمران إال بإذن اإلمام، وذلك من خالل شرحه للحديث املرفوع الذي جـاء             
  : فيه

 من  :يه أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ         عن أَبِ  ، عن هشامِ بنِ عروةَ    ،مالك-«
    لَه ةً فَهِيتيا مضا أَريأَح،    قمٍ حقٍ ظَالرعل سلَيك  . والقَالَ م :        أَو ـرفتا احكُلُّ م مالظَّال قرالْعو 
قرِ حيبِغ غُرِس ذَ أَو2».أُخ  

إىل مسألة إحياء أرض موات قريبـة مـن          -يف شرحه هلذا احلديث   -تعرض الباجي   
العمران، فذكر رأي مذهبه؛ بعدم جواز ذلك إال بإذن اإلمام، مث ذكر من خـالفهم الـرأي،                 
كاإلمام الشافعي الذي قال جبواز ذلك بغري إذن اإلمام، مث رجح رأي مذهبه ترجيحا مقاصديا؛               

س من منع إحياء أراضٍِ ميتة قريبة من عمرام، ذلك ما           إذ أشار إىل مقصد دفع الضرر عن النا       
  :يستشف من قوله يف املسألة الذي جاء فيه

وأما اليت تقرب من العمران، فال حيييها أحد إال بإذن اإلمام، رواه سـحنون              : مسألة«
. حيييها من شاء بغـري إذن اإلمـام  : عن مالك وابن القاسم عن أشهب خالفا للشافعي يف قوله      

. وبه قال كثري من العلماء من أصحابنا وغريهـم      :  ابن عبدوس عن أشهب، قال سحنون      ورواه
                                                

البخـاري يف   : أخرجه أيضا كل مـن    . احلديث رواه مسلم يف صحيحه، كتاب األقضية، باب اليمني على املدعى عليه            1
والنسائي يف سننه،   . ق هلم صحيحه، كتاب تفسري القرآن، باب إن الذين يشترون بعهد اهللا وإميام مثنا قليال أولئك ال خال               

وابن ماجه يف سننه، كتاب األحكام، باب البينة على املدعي واليمني           . كتاب آداب القضاة، باب عظة احلاكم على اليمني       
  ).ابن عباس(وأمحد يف مسنده، كتاب ومن مسند بين هاشم، باب باقي املسند السابق. على املدعى عليه

وأخرجه الترمذي  .  يف املنتقى  1407ضية، باب القضاء يف عمارة املوات، احلديث رقم         رواه مالك يف املوطأ، كتاب األق      2
وأبوداود يف سننه، كتاب اخلراج واإلمـارة   . يف سننه، كتاب األحكام عن رسول اهللا، باب ما ذكر يف إحياء أرض املوات             

حيحه، كتاب املزارعة، بـاب مـن   البخاري يف ص: كما أخرجه عن جابر مرفوعا كل من. والفىء، باب يف إحياء املوات    
والدارمي يف سننه، كتـاب  . وأمحد يف مسنده، كتاب باقي مسند املكثرين، باب مسند جابر بن عبد اهللا            . أحيا أرضا مواتا  

  .البيوع، باب من أحيا أرضا ميتة فهي له
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والذي حييـي   " وليس لعرق ظامل حق   : "صلى اهللا عليه وسلم   والدليل على ما نقوله، قول النيب       
بقرب العمران قد يظلم يف إحيائه، ويستضر الناس بـذلك لتـضييقه علـيهم يف مـسارحهم         

قـال  . ومرعى أغنامهم، فاحتاج إىل نظر اإلمام واجتهاده يف ذلك       وعمارم ومواضع مواشيهم    
وقد أقطع عمر العقيق، وهو قرب املدينة، واحتج أشـهب يف اموعـة             : سحنون يف اموعة  

 وذلك عـام  1"من أحيا أرضا مواتا فهي له  : "صلى اهللا عليه وسلم   لقوله بأن ذلك مقتضى قوله      
 ال فيما قرب من العمران لئال يكون فيه ضرر علـى            فيما قرب أو بعد، وإمنا يستحب له ذلك       

  2».أحد
نالحظ هنا، أن الباجي، قد استند إىل رأي اإلمام مالك وأصحاب مذهبه يف تقريـر               
احلكم، مث استند يف استدالله على ترجيح ما ذهبوا إليه إىل احلديث نفسه مـشريا إىل تقييـد                  

إطالقا؛ ألي أرض ميتة،     و احلديث تعميما قد رأى يف     -الذي خالفهم -ولعلّ الشافعي   . إطالقه
بعدت أم قربت، أذن اإلمام فيها أم مل يأذن، بينما التفت الباجي إىل ما يومئ إىل التقييد بعـدم         
الظلم، يف ذيل احلديث، معتربا أن حماولة إحياء ما قرب إىل العمران من أراضي قد يتـسبب يف            

ال جيوز ذلك إال بإذن اإلمام الذي ال شك أنـه  أذية الناس واإلضرار م، فهو إذن من الظلم، ف   
فنالحظ أن الباجي قد أناط املسألة مبقصد دفع الضرر عن          . سرياعي عدم مضرة الناس يف قراره     

ملقصد دفع الـضرر عـن    الناس، فال حتىي األرض امليتتة القريبة من العمران إال بعد إذن اإلمام، 
  . املقصدالناس، واإلمام ال يأذن إال مبراعاته هلذا 

كما ميكننا اليوم أن نستفيد من هذا االجتهاد املقاصدي للباجي، يف منع استغالل مـا               
خال من األراضي املوجودة بني العمران أو حواليه مما قرب إليه، فيمنع ذلك ملقصد دفع الضرر                

ن املتوقع؛ من تضييق على الناس، أو رفع السترة عليهم، أو منعهم من املساحات اخلضراء، أوم              
فضاءات الراحة والتنزه والرياضة والترفيه، وحنو ذلك، أو منعهم من اختاذ مـساحات خاصـة               

حنو ذلك من خمتلف اخلدمات، كما ميكن لرئيس البلدية أن يراعي     و باألسواق و بركن السيارات 
هذا املقصد يف إذنه ملن يستغل تلك األراضي، وذلك بعد وضعه ملخطط عمراين مدروس وفـق        

   .طة يتحقق فيها مقصد دفع الضرر عن الناسمقاييس مضبو
                                                

  .رواه البخاري يف صحيحه، كتاب املزارعة، باب من أحيا أرضا مواتا 1
  .380، 7/379 الباجي، املنتقى، 2
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   اعتبار الباجي ملقصد دفع الضرر يف منع أذية اجلار:الثالث املطلب
 اعتبار الباجي ملقصد دفع الضرر من منع الناس من أي سـلوك أو  املطلبنبين يف هذا    

  : هفعل يلحق الضرر واألذى جبريام، وذلك من خالل شرحه للحديث املرفوع الذي جاء في
 عن أَبِيه أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم          ، عن عمرِو بنِ يحيى الْمازِنِي     ،مالك-«

  1». لَا ضرر ولَا ضرار:قَالَ
عدة أمثلة يف أذية اجلار للجار وإحلاق الضرر         -يف شرحه هلذا احلديث   -عرض الباجي   
 ضرر يلحق باجلار، إال ما كان خفيفا وغري مستدام، ممـا يـشري إىل               به، مؤكدا لزوم منع أي    

  : هذا ما ميكن استنتاجه من قوله الذي جاء فيه. اعتباره ملقصد دفع الضرر يف تقريره للحكم
أو ردع  ألن ذلك استيفاء احلقوق ؛ء احلقوق يف القصاص من هذا الباب    وليس استيفا «

 فأما الضرر على هـذا     .يس فيه إال جمرد اإلضرار بصاحبه      وإمنا الضرار فيما ل    ،عن استدامة ظلم  
أو فرن للخبز أو لسبك      ته مما يضر جبريانه من بناء محام      ض فمثل ما حيدثه الرجل يف عر      ،التأويل
 فقد قال ابن القاسم عن مالـك        ، احلديد أو رحى مما يضر باجلريان      أو فضة أو كري لعمل     ذهب

 ووجه ذلـك أن ضـرر   . وأرى التنور خفيفا: قال.الدخان وقاله يف ، أن هلم منعه  :يف اموعة 
 وهو من الـضرر الكـثري       ،الفرن واحلمام باجلريان بالدخان الذي يدخل يف دورهم ويضر م         

 فإن الذي   ، فأما الرحا  )مسألة(. لصفة منع إحداثه على من يستضر به       وما كان ذه ا    ،املستدام
 فـإن   2] فأما إفساد اجلدران   ،صوا:والثاين[ ،دران إفساد اجل  : أحدمها ،ينال منها اجلريان أمران   

 فقـد روى ابـن      ، وأما صوا  ، فإنه من الضرر الذي مينع     ،ثبت أن هذا يضر باجلدران يهدمها     
 أنـه ال  ،حبيب عن مطرف وابن املاجشون يف الغسال والضراب يؤذي جاره وقـع صـوما        

مل يبني وجه الضرر الـذي       ألنه   ؛ رواية ابن القاسم اخلالف يف ذلك       فيحتمل ،مينعهما من ذلك  
  أو ،وت الصغري الذي ليس له كبري مضرة       إمنا ذلك يف الص    ، ووجه القول األول عندي    .مينع منه 

                                                
وأخرجه مرفوعا عن ابـن  .  يف املنتقى1412رواه مالك يف املوطأ، كتاب األقضية، باب القضاء يف املرافق، احلديث رقم   1

وأمحد يف مسنده، كتـاب ومـن   . ابن ماجه يف سننه، كتاب األحكام، باب من بىن يف حقّه ما يضر جباره    : عباس كلّ من  
  . عبد اهللا بن عباسمسند بين هاشم، باب بداية مسند 

هذا اللفظ غري موجود يف طبعة املنتقى اليت اعتمدا، وقد وجدته تاما يف طبعة دار الكتاب اإلسالمي، القـاهرة، انظـر                   2
 .6/41، 2الباجي، كتاب املنقى شرح موطأ اإلمام مالك بن أنس، دار الكتاب اإلسالمي، القاهرة، ط
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نيت الكمادين   وأما ما كان صوتا شديدا أو يستدام كحوا        ،يكون يف بعض األوقات وال يستدام     
 فإنه ضرر مينع    ،وت الشديد  أو الرحا اليت هلا الص     ،أو حوانيت الصفارين   ،تتخذ عند دار الرجل   

.  فتعلق املنع به كضرر الرائحة ، أنه ضرر يصل إليه يف منزله      ، ووجه القول الثاين   . واهللا أعلم  ،منه
 فقد روى ابن حبيب عـن مطـرف وابـن           ، وأما الدباغ يؤذي جريانه بننت دباغه      ،)مسألة(

ر دائم فوجب أن مينع      أن هذا ضر   ، والفرق بينه وبني الصوت على أصلهما      . مينع منه  ،املاجشون
  1». كسائر ما حيدث من الضرر املمنوعمنه

فنالحظ أن الباجي قد أول احلديث مبقصد دفع الضرر على اجلار، وأناط حكم منـع               
بالضرر الذي يكثر ويستدام، والـذي جعلـه    -مبختلف احلرف والصناعات-أذية اجلار جلاره  

فع الضرر يف تقرير حكم املنع، مما يـربز         قاعدة لكل ما اتصف ذه الصفة، مشريا إىل مقصد د         
إىل أصل السنة من احلديث      -دون شك -اجتهاده املقاصدي يف املسألة الذي يظهر استناده فيها         

  . املذكور، وإىل قول اإلمام مالك وبعض أصحاب مذهبه، يف بيان املقصد املذكور
ألة يف بناء منظومـة     وميكننا اليوم أن نستفيد من اجتهاد الباجي املقاصدي يف هذه املس          

بالترخيـصات   و قانونية، والسهر على تطبيقها ومتابعتها، تكون خاصة باملخططات العمرانيـة         
ر بعض السلوكات اليت تلحق الضرر احلقيقـي،        ظملختلف نشاطات احلرف والصناعات، مع ح     

عـض  الكثري واملستدام، بالناس، فنكون بذلك قد استندنا إىل الشريعة اإلسـالمية يف تنظـيم ب      
واملؤسف، أن تطبيق هـذه املنظومـة   . شؤوننا االجتماعية من خالل حتقيقنا ملقصد دفع الضرر       

القانونية لتحقيق هذا املقصد، جنده اليوم جديا وفعاال يف أغلب اتمعات الغربية، بينما جنده يف               
مـن  حربا على ورق، فال يكاد يسلم جار         -ويف أحسن األحوال  -أغلب جمتمعاتنا اإلسالمية    

  !ضرر وأذية بعض ما ومن حييط بسكناه، دون وازع أو رادع
وحتقيق هذا املقصد حيتاج إىل حضور جدي وفعال للـسلطة، يف الـضبط القـانوين               

كما حيتاج إىل تربية اتمع املستدامة، من خالل برامج املنظومـة           . للمسألة ويف صرامة تطبيقه   
  . دي، ونشاطات اتمع املدين عموماالتربوية، واإلعالمية، ومن خالل الدور املسج

                                                
  .404، 7/403الباجي، املنتقى،  1
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   اعتبار الباجي ملقصد دفع الضرر يف قسمة األصول الثابتة:الرابع املطلب
 اعتبار الباجي ملقصد دفع الضرر الذي أشار إليه جبلـب املنفعـة             املطلبنبين يف هذا    

ذلك من  و. ودرء املضرة واملفسدة، يف قسمة األصول الثابة من دور وأراضي ومحامات وحنوها           
  :خالل شرحه لقول اإلمام مالك الذي جاء فيه

 2 إِنَّ الْبعلَ:1يقُولُ فيمن هلَك وترك أَموالًا بِالْعالية والسافلَة  مالكًا    سمعت :قَالَ يحيى «
        كبِذَل لُهى أَهضرحِ إِلَّا أَنْ يضالن عم مقْسلَا ي،  عإِنَّ الْبا       وهبِهشنِ إِذَا كَانَ ييالْع عم مقْسإِنَّ  ،لَ يو 

         قَارِبتا ممهنيي بالَّذ ةداحضٍ وبِأَر تالَ إِذَا كَانوا    فَالْأَمهنالٍ مكُلُّ م قَامي هإِن،   مهنيب مقْسي ثُم ، 
زِلَةنالْم هذبِه ورالدو ناكسالْم3».و  

إىل قسمة األصول الثابتة، من دور ومحامـات        -يف شرحه هلذا القول   -تعرض الباجي   
وأراضي وحنو ذلك، فذكر رأي مذهب اإلمام مالك يف أا تقسم على أن جيمع كل واحد من                 
الشركاء حصته منها يف موضع واحد لينتفع منه، ال أن يأخذ نصيبه من كل موضع على حـده        

ا هو رأي اإلمامني الشافعي وأيب حنيفة، مث رجح مذهبه ترجيحا           فيما يقسم من دور وحنوهاكم    
مقاصديا؛ إذ احتج مبقصد جلب املنفعة من اجتماع احلصص يف موضع واحد، بينمـا تتحقـق    
املضرة واملفسدة عندما يأخذ كل شريك يف القسمة حصته من كل موضع مستقلة عن املواضع               

  :قال الباجي. ة قيمته ومنفعته مستقالاألخرى، فال ينتفع أحدهم مبا حصل عليه لقلّ
 وكان كل نوع منـها حيتمـل        ، فإذا كانت كثرية ذات أنواع     ،فأما األصول الثابتة  «

 وأراد بعضهم أن    ، فأراد بعض الشركاء أن جيمع له حصته من مجيعها يف موضع واحد            ،القسمة
ء يف   فإن مذهب مالك أن جيمع نصيب كل واحد من الـشركا           ،يعطى حصته من كل موضع    

يقـسم لكـل   : وقال أبو حنيفة والشافعي  . إن شاء اهللا   ،موضع منها بشروط تفسريها بعد هذا     
 والدليل على ما نقوله أن القسمة على العدد مـع           .إنسان نصيبه من كل دار أو من كل أرض        

ت  قلّ، ألنه إذا قسم كل دار وكل أرض    ؛من املضرة  أعود باملنفعة وأبعد     ،اتفاق املنافع واألماكن  
                                                

  .7/426املصدر السابق، : انظر. جهتان باملدينةمها  1
ابن منظور، لسان العرب، مادة بعـل،   : انظر. هو ما يشرب وينبت بعروقه من غري سقي، وما اكتفى مباء السماء           : البعل 2

  .24صالرازي، خمتار الصحاح، : وانظر. 45صاددي، التعريفات الفقهية، : وانظر. 11/57
  . يف املنتقى1416أ، كتاب األقضية، باب القضاء يف قسم األموال، احلديث قول ملالك ذكر يف املوط 3
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 ومن ، وذلك مما ينمي قيمتها، ولذلك أثبتت الشفعة يف األمالك، وفسد كثري من منافعها    ،متهاقي
 ،األمر البني من حصلت له دار بكماهلا أفضل من أن حيصل له من أربع دور من كل دار ربعها                  

  1».فكان ما قلناه أوىل
 يف هـذه    فنالحظ أن الباجي قد استند إىل الدليل املقاصدي يف ترجيحه لرأي مذهبه           

كما أنه مل يتبين هنا أن الباجي قد استند إىل نص أو قياس أو رأي فقيه فيما بينه مـن                    . املسألة
ابن القاسم، مما   و مقصد، بل يظهر اعتماده على النظر، إالّ ما حيتمل من تأثره برأي اإلمام مالك             

  :ذكره يف موضع آخر يف سياق حديثه عن قسمة احلمام وحنوه عندما قال
 ال يقسم احلمام وغريه     : فقد قال مالك   ،ام والبيت الصغري   واحلم 2وأما املاجل ) صلف(«

 ، وال الفـرن   ، ال يقسم احلمام   : إذا ثبت ذلك فقد قال ابن حبيب       )فرع(...مما يف قسمته ضرر   
 وال  ، وال الطريـق   ، وال اجلـدار   ، وال الـدكان   ، وال الساقية  ، وال العني  ، وال البئر  ،وال الرحا 
 ومعىن الـضرر يف ذلـك علـى      ... يقسم اجلدار إن مل يكن فيه ضرر       :اموعة ويف   ،الشجرة

 مثل الدار اليت تقسم     ، أن ال يبقى فيه املنفعة الثابتة قبل القسمة        ،املشهور من مذهب ابن القاسم    
 ألنه ال ميكن أن     ؛ وأما احلمام فال يتصور ذلك فيه      ،ن ما يصري لكل واحد منهم ما يسكن       فيكو

 ويراعى مـع  ، ولذلك ال يقسم عند ابن القاسم،حد منهم محاما يف األغلبيب كل وا يبقى نص 
  .3»... وإن بقي على حكم منفعته،ك أن ال تذهب القسمة معظم منافعهذل

فلعلّ الباجي قد استند إىل رأي اإلمام مالك وبعض أصـحاب مذهبـه يف اجتـهاده           
  .املقاصدي يف هذه املسألة

هب اإلمام مالك هو األصح، ألنه األنفع للناس،        والظاهر أن ما رجحه الباجي من مذ      
وغريه فيه مضرة ألصحاب احلصص يف القسمة وللمجتمع عموما، إذ قد يتحصل كل واحـد               
على حصة عدمية املنفعة والقيمة ال تصلح لشيء عندما تكون مستقلة، فال صاحبها ينتفع ـا                

صد جلـب املنفعـة ودرء املـضرة      وال العامة تستفيد من فرصة استغالهلا، األمر الذي خيل مبق         
                                                

 .7/427الباجي، املنتقى،  1
ابن منظور، لـسان العـرب، مـادة أجـل،     : انظر. حوض واسع يؤجل أي جيمع فيه املاء مث يفجر إىل املزارع   : املاجل 2

  .11/616 ومادة جمل، ،11/12
  .433، 7/432الباجي، املنتقى،  3
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الضـرر وال    "صلى اهللا عليه وسلم   كما ميكن اعتبار ما سبق ذكره من حديث النيب          . واملفسدة
  .، دليال لترجيح ما ذهب إليه الباجي يف اجتهاده املقاصدي"ضرار
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  العقول واحلدود االجتهاد املقاصدي للباجي يف كتايب: الرابع الفصل

من خالل ماعثرنا عليه من     قاصدي للباجي   براز االجتهاد امل  على إ  الفصلنعمل يف هذا    
 كتـايب العقـول      شرحه ملا أورده اإلمام مالك يف املوطـأ يف         يف إىل املقاصد    تصريح أو إشارة  

قبل أن نـربز  -من اجلدير  لكن. ، اللذين ميكن تصنيفهما أيضا ضمن السياسة الشرعية   واحلدود
كون لنا   ومعىن احلدود، لت    أن حندد معىن العقول    -تابنيك الك يناالجتهاد املقاصدي للباجي يف ذ    

  .عونا يزيل االلتباس حال ذكر املصطاح
مجع عقْل، أي الدية هنا، ومسيت الدية عقال ألم كـانوا يـأتون باإلبـل               : فالعقول

فيعقلوا بفناء ويلّ املقتول، مث كثر استعمال ذلك حىت أطلق العقل على كل دية إبالً كانت أو                 
قَل القتيل يعقله عقال   . انقدته ودفعها  : وعأعطى دي .          دقَل له دم فالن، إذا تـرك القَـوأي (وع

: والعاقلـة . وعقَل عن فالن، غُرم عنه جنايته، وذلك إذا لزمته دية فأداها عنه         . للدية) القصاص
اقلة الرجـل،   ع: وقال اجليب . هم العصبة، والقرابة من قبل األب، الذين يعطون دية قتل اخلطأ          

  .1قبيلته اليت تؤخذ عنه بدية اخلطأ
مجع حد، يف اللغة هو املنع، والفصل بني شيئني، واحلاجز بينهما مينع مـن              : احلدودو

عقوبة مقدرة وجبـت    : ويف الشريعة، احلد  . اختالطهما ببعضهما البعض، وحد الشيء منتهاه     
وتطلق كذلك على ما قدره اهللا تعـاىل        وتطلق احلدود أيضا على حمارم اهللا،       . حقا هللا عز وجلّ   

وحده مما ال جيوز للمكلف أن يتعداه كاملواريث وغريها، ومسيت العقوبات املقـدرة باحلـدود    
ألا متنع من الوقوع يف مثل ذلك الذنب، كما أا زواجر عن حمارم اهللا وحدوده، وأا مقدرة                 

حد الزنا  : واحلدود ستة .  ال تسمى حدودا   ال جيوز فيها الزيادة وال النقصان، لذلك فالتعزيرات       
  .2وحد شرب اخلمر وحد السكر وحد القذف وحد السرقة وحد قطع الطريق

                                                
ابن منظور، لـسان العـرب، مـادة عقـل،          : وانظر.115،  112صاجليب، كتاب شرح غريب ألفاظ املدونة،       : انظر 1

النووي، حتريـر   : وانظر. 4/216الزرقاين، شرح الزرقاين،    : وانظر. 187صالرازي، خمتار الصحاح،    : وانظر .11/460
  .258صسعدي أبو جيب، القاموس الفقهي، : وانظر. 311صألفاظ التنبيه، 

. 173صالقونوي، أنيس الفقهـاء،     : وانظر. 370صالبعلي، املطلع،   : وانظر. 4/165الزرقاين، شرح الزرقاين،    : انظر 2
  .77صاددي، التعريفات الفقهية، : وانظر.113صاجلرجاين، التعريفات، : وانظر
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 االجتهاد املقاصدي للباجي من خالل اعتباره للمقاصد يف العديد          الفصل يف هذا    نبينو
فظ اجلمـال   مقصد ح  ، اليت أشار فيها إىل     واحلدود  العقول من املسائل الفقهية الواردة يف كتايب     

مقصد الردع من خالل     يف اخلَلق من جهة العدم، من خالل فرض الشرع لديات اجلروح، وإىل           
مقصد حفظ الدماء واألنفس ومقصد حفظ قدرة التكلم لإلنسان          بعض أحكام العقوبات، وإىل   

 يف  كان معتربا  كما. قريره لبعض أحكام اجلراح والديات    ومقصد حفظ حق الرضاع للولد يف ت      
 ملقصد حفظ النفس يف حكم منع إقامة احلد على الزانية احلامل وقت محلها، وملقـصد           ،احلدود

ملقصد حفظ املال من حكم قطـع يـد         وحفظ العرض يف تقريره حلكم منع تغريبها إن زنت،          
مستعينا  .جلب املصلحة ودرء الفساد يف اجتهاد اإلمام يف عقوبة قاطع الطريق           السارق، وملقصد 

، ويف اسـتخدامها     وترجيحاتـه  عليله لألحكام، ويف استدالالته واستنباطاته    بتلك املقاصد يف ت   
 -إمجاال-مستندا يف ذلك    . لف اآلراء مناطات جامعة يف بعض أقيسته، ومعامل يف توجيهاته ملخت        

-إىل أصل القياس، وإىل أقوال اإلمام مالك وأصحاب مذهبه، وإىل الواقع والنظر، مما يثبـت                
قفنا عند أوضح اعتبارات الباجي للمقاصد اليت مجعناهـا يف   قد و و. دياجتهاده املقاص  -عموما
يف اعتبار الباجي ملقصد حفظ اجلمال اإلنـساين يف  : األول؛ تسعة مباحث ، فتضمن   الفصلهذا  

يف اعتبار الباجي ملقـصد     : والثالث. يف اعتبار الباجي ملقصد الردع يف العقوبة      : والثاين. اجلراح
. يف اعتبار الباجي ملقصد حفظ قدرة التكلم يف دية اللـسان          :  والرابع .حفظ النفس يف اجلراح   

يف : الـسادس و. اعتبار الباجي ملقصد تأمني الرضاع للولد يف دية قطع الثـديني          يف  : اخلامسو
اعتبار الباجي ملقصد   يف  : السابعو. اعتبار الباجي ملقصد حفظ النفس من منع حد الزانية احلامل         

اعتبار الباجي ملقـصد حفـظ   يف : الثامنو. يب الزانية وحد القذف حفظ العرض يف حكم تغر    
اعتبار الباجي ملقصد جلب املصلحة ودرء الفساد يف عقوبـة          يف  : التاسعو. املال يف حد السرقة   

   .قاطع الطريق

   يف اجلراحاعتبار الباجي ملقصد حفظ اجلمال اإلنساين:  األولاملبحث

 الباجي ملقصد حفظ اجلمال اإلنساين من خالل         على إبراز اعتبار   املبحثنعمل يف هذا    
. ما عثرنا عليه يف شرحه لبعض ما أورده اإلمام مالك يف املوطأ من أحاديث يف أبواب خمتلفـة                 

اعتبار الباجي ملقصد حفظ اجلمال اإلنـساين يف        يف   :األول؛  مطالبوسنتناول ذلك يف مخسة     
. ح الـشفة   يف جـرا   اجلمال اإلنـساين  اعتبار الباجي ملقصد حفظ      يف: والثاين. جراح األنف 
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اعتبار الباجي يف  :والرابع.  يف اعتبار الباجي ملقصد حفظ اجلمال اإلنساين يف دية العني        :والثالث
اعتبار الباجي ملقـصد حفـظ      يف   :واخلامس .ملقصد حفظ اجلمال اإلنساين يف موضحة الوجه      

   .اجلمال اإلنساين يف جراح األسنان
  الباجي ملقصد حفظ اجلمال اإلنساين يف جراح األنفاعتبار :  األولاملطلب

 اعتبار الباجي ملقصد حفظ اجلمال اإلنساين من حكم لزوم الدية           املطلبهذا  نبين يف   
وذلك من خالل شرحه للحديث املرفوع، الذي رواه اإلمام مالك يف    . يف قطع غضروف األنف   

  : أول كتاب العقول، جاء فيه
 عن أَبِيـه أَنَّ فـي      ،لَّه بنِ أَبِي بكْرِ بنِ محمد بنِ عمرِو بنِ حزمٍ          عن عبد ال   ،مالك-«

الْكتابِ الَّذي كَتبه رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم لعمرِو بنِ حزمٍ في الْعقُولِ أَنَّ في الـنفْسِ                  
 جدعا مائَةٌ من الْإِبِلِ وفي الْمأْمومة ثُلُثُ الدية وفي الْجائفَة           بنف إِذَا أُوع  لِ وفي الْأَ  مائَةً من الْإِبِ  

 وفي الْعينِ خمسونَ وفي الْيد خمسونَ وفي الرجلِ خمسونَ وفي كُلِّ أُصبعٍ مما هنالك               1مثْلُها
الْإِبِلِ و نم رشعسمخ ةحوضي الْمفو سمخ ني الس2».ف  

إىل مسألة ثبوت الدية يف قطـع غـضروف    -يف شرحه هلذا احلديث -تعرض الباجي   
األنف، فذكر رأيا مشهورا يف مذهبه عن لزومها يف قطعه، معلّال ذلك بإشارته إىل حتقيق مقصد         

  :اجلمال يف اإلنسان، فقد جاء يف قوله

                                                
هي اليت ال   وهي أشد الشجاج، ف    .رةوهي اليت تصادف أم الرأس وتدخل يف الدماغ أو تصل إليه ولو مبدخل إب             : املأمومة 1

، وذكر ابن عبد الرب، أنّ أهل العراق يقولون هلـا اآلمـة، وأهـل    يبقى بينها وبني الدماغ إال جلدة رقيقة وفيها ثلث الدية   
  . احلجاز املأمومة

ـ    . تطلق على كلّ شجة تعم جوف الصدر أوالظهر أوالبطن أوالرقبة         : واجلائفة ص وف وختـت وهي الطعنة اليت تصل إىل اجل
اجلائفة كل ما خرق إىل اجلوف من بطن : " بالبطن والظهر عند املالكية، أي ما نفذ إىل البطن أو الظهر، وقال ابن عبد الرب             

اجليب، كتاب  : وانظر. 9/34، ومادة جوف،    2/303ابن منظور، لسان العرب، مادة شجج،       : انظر". أو ظهر أو ثغرة حنر    
سعدي أبو جيب، القـاموس     : وانظر .50،  10الرازي، خمتار الصحاح، ص   : وانظر. 114صشرح غريب ألفاظ املدونة،     

. 365، 17/341ابن عبـد الـرب، التمهيـد،    : وانظر. 68صاددي، التعريفات الفقهية، : وانظر. 73،  23صالفقهي،  
 .2/396أبو احلسن املالكي، كفاية الطالب، : وانظر. 4/217الزرقاين، شرح الزرقاين، : وانظر

وأخرجه النسائي يف سننه، كتاب القـسامة،       .  يف املنتقى  1502رواه مالك يف املوطأ، أول كتاب العقول، احلديث رقم           2
 .والدارمي يف سننه، كتاب الديات، باب كم الدية من اإلبل. باب ذكر حديث عمرو بن حزم يف العقول
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 ، يريد إذا استوعب قطعه    " األنف إذا أوعب جدعا مائة من اإلبل       يف" : وقوله )فصل(«
 ،ف ما جاء يف اخلرب إذا أوعب جـدعا         ويف األن  : قال .وقد ذكر الشيخ أبو إسحاق قطع األنف      

وجعل يف قطع مارن األنف      ،عل استيعاب اجلدع قطع مجيع األنف      فج ،1وكذلك إذا قطع مارنه   
استوعب منـه    أي إذا    "ويف األنف إذا أوعب جدعا    " : وحيتمل أن يكون معىن قوله     .مثل ذلك 

 : قال القاضي أبو حممد . إذا استوفيت معناه   ، وعبت الكالم  : ومن ذلك  ،بالقطع ما يسمى جدعا   
 فجعـل  "ويف األنف إذا أوعب جدعا الديـة " : ملا روي يف احلديث، ففيه الدية  ،إذا قطع مارنه  

 وهو ما فوق العظم الـذي هـو        ،ع املارن وإمنا أراد بذلك أن قط     ،قطع األنف استيعابا للجدع   
بة تبلغـه إىل أن يكـون جـدعا         الرو وهو ،وهو األرنبة  ، هو املارن  : قال أشهب  .أصل األنف 

 . فزاد علـى اجلـدع الكامـل       ، وما قطع منه بعد ذلك بأن يستأصل العظم أو بعضه          ،كامال
 األنف بقطـع     قضى يف  صلى اهللا عليه وسلم   روى ابن شهاب أن النيب      "وألشهب يف اموعة    
ويف املوازيـة    .واهللا أعلم  ، ذهب إىل تأويل حديث عمرو بن حزم        ولعله "مارنه فيه الدية كاملة   

 ، األنف أن يقطع املارن دون العظم       للذي فيه من   : وأشهب عن مالك أنه قال     روى ابن القاسم  
 ديـة يف     ال : ويف النوادر من رواية ابن نافع عن مالـك         . فإن فيه دية   ،ولو استؤصل من العظم   

مد ال تستكمل فيه الديـة إال   قال الشيخ أبو حم، وإن ذهب مشه حىت يستأصل من أصله      ،األنف
وجه الروايـة    . ففيه الدية  ، واألنف قائم  ، إن أذهب مشه   : ويف كتاب األري   ، وهذا شاذ  ،ذا

 فوجبت الدية جلدعـه    ، ومجال ظاهر  ، أن املارن عظم فيه منفعة كاملة      ، وهي املشهورة  ،األوىل
 ويف األنـف إذا  : "صلى اهللا عليه وسـلم التعلق بقوله ،  ووجه الرواية الثانية   .أصل ذلك البصر  
  2».واهللا أعلم ، بينا تأويله على الرواية األوىل وقد"أوعب جدعا الدية

فالظاهر هنا، أن الباجي قد رجح الرأي املشهور من مذهبه، ترجيحـا مقاصـديا؛ إذ      
ن قطع غضروف األنف يف القول بالدية فيه، مما يشري إىل اعتباره            احتج بزوال املنفعة واجلمال م    

كما نالحظ أنه استند إىل النظر، وإىل القيـاس يف          . ملقصد اجلمال إىل جانب املنفعة يف املسألة      
اجتهاده املقاصدي؛ إذ قاس األنف على البصر الشتراكهما يف مقصد اجلمال واملنفعة، فاستعمل             

                                                
: انظـر .  ذا التعريف، ما يعرف اليوم بالغضروفما الن من األنف منحدرا عن العظم، وفضل عن القصبة، فهو : املارن 1

 .190صاددي، التعريفات الفقهية، :  وانظر.13/404ابن منظور، لسان العرب، مادة مرن، 
  .9/4الباجي، املنتقى،  2
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قياسه، كما استعمل املقصد كذلك يف تعليل حكم وجوب الديـة يف            املقصد مناطا جامعا يف     
  . قطع املارن

  اعتبار الباجي ملقصد حفظ اجلمال اإلنساين يف جراح الشفة:  الثايناملطلب
 اعتبار الباجي ملقصد حفظ اجلمال اإلنساين من ثبوت نصف الدية           املطلبهذا  نبين يف   

ل شرحه لألثر املقطوع الذي رواه اإلمام مالـك  يف قطع الشفة العليا كالسفلى، وذلك من خال  
  :باب ما فيه الدية كاملة، جاء فيهيف 

 في الشفَتينِ الديـةُ     : عن سعيد بنِ الْمسيبِ أَنه كَانَ يقُولُ       ، عن ابنِ شهابٍ   ،مالك-«
  1».ة فَفيها ثُلُثَا الدي، فَإِذَا قُطعت السفْلَى،كَاملَةً

عدم االختالف يف ثبوت الدية كاملـة يف قطـع        -يف شرحه هلذا األثر   -ذكر الباجي   
املـسيب أن يف الـشفة      بن  الشفتني، إمنا االختالف يف مقدار دية الشفة الواحدة؛ فريى سعيد           

السفلى ثلثي الدية، وقيل أن ثلثي الدية يف الشفة العليا، بينما يرى اإلمام مالك وأصحابه أنه يف                 
شفة نصف الدية، وهو الذي رجحه الباجي ترجيحا مقاصديا أشار فيه إىل مقصد حفـظ               كل  

  :قال الباجي. اجلمال اإلنساين
 وإمنا اخلالف فيما قال بعـد       ،وهذا مما مل خيتلف فيه     "يف الشفتني الدية كاملة   " :قوله«

ـ    . فهذا الذي قاله ابن املسيب     ،ذلك إن يف الشفة السفلى ثلثي الدية        يف كـل    :واز قال ابن امل
 : ومل يأخذ مالك بقول ابن املـسيب       ،ال مالك ومجيع أصحابه فيما علمنا      وبه ق  ،واحدة نصفها 

وأراه  ، يبلغين أن أحدا فرق بينهما غـريه      ومل : قال يف اموعة   .الدية2]كذا[إن يف السفلى ثلث   
 إن  : قـال   واحلجة أمت عليه أنـه     ،ه ما كان فيه حجة لكثرة من خالفه        ولو ثبت علي   ،ومها عليه 

 وقد ختتلـف يـسرى      ،يف العليا من اجلمال أكثر من ذلك       فإن   ،السفلى أمحل للطعام واللعاب   
 وقاله كثري مـن     ، وذا قضى عمر بن عبد العزيز      ،ومينامها يف املنافع وتتساويان يف الدية      اليدين

                                                
 . يف املنتقى1514احلديث رقم . انفرد به مالك يف املوطأ، كتاب العقول، باب ما فيه الدية كاملة 1
 . تبعا ملا ورد يف احلديثاألصح ثلثي، 2
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 واهللا أعلـم  ، وهو قول شاذ، الشفتني ثلثي الدية    وقيل إن يف العليا من     ، قال ابن حبيب   .التابعني
  1».وأحكم

املسيب مبا احتج به، وأضاف مقصد حفـظ        بن  نالحظ أن الباجي قد حاجج سعيد       
اجلمال يف الشفة العليا، فلو كان إلحدى الشفتني قيمة أكثر من األخرى لكانت للشفة العليا،               

اجي واملالحظ أن الب  . فاألنسب للحكم هو مناصفة الدية بني الشفة العليا والسفلى على السواء          
كما  -قد اعتمد على رأي مذهبه وعلى القياس باليدين وعمل التابعني يف تقريره للحكم، لكنه             

قد استند إىل النظر يف تعليل احلكم واالستدالل عليه اسـتدالال مقاصـديا،           -يظهر من شرحه  
ظ عندما أشار إىل لزوم الدية يف الشفة العليا متاما كلزومها يف الشفة السفلى لتحقيق مقصد حف               

  .اجلمال اإلنساين من جهة العدم
  اعتبار الباجي ملقصد حفظ اجلمال اإلنساين يف دية العني :  الثالثاملطلب

 اعتبار الباجي ملقصد حفظ اجلمال اإلنساين من عدم لزوم الديـة            املطلبهذا  نبين يف   
 تقدير الغرم   كاملة يف العني اليت ذهب بصرها وبقي شكلها سليما قائما، إنما يتعين االجتهاد يف             

ملا نقص من منافعها، نبحث ذلك من خالل شرح الباجي لألثر املوقوف الـذي رواه اإلمـام                 
  :باب ما جاء يف عقل العني إذا ذهب بصرها، جاء فيه مالك يف

في  عن سلَيمانَ بنِ يسارٍ أَنَّ زيد بن ثَابِت كَانَ يقُولُ            ، عن يحيى بنِ سعيد    ،مالك-«
ئَتإِذَا طَف ةمنِ الْقَائيارٍ:الْعينائَةُ د2». م  

هو إشارته إليه    -يف شرحه هلذا األثر   -فالذي يربز اعتبار الباجي ملقصد حفظ اجلمال        
يف تقريره لالجتهاد يف تقدير الغرم دون الدية كاملة يف العني اليت ذهب بصرها وبقيت قائمـة                 

ي به صاحب العني املصابة من سالمة شكلها يف وجهه مما يبقي            على حاهلا؛ إذ برر ذلك مبا حظ      
على مجاله، فلّما حتقّق مقصد حفظ اجلمال اإلنساين سقطت الدية كاملة وتعين االجتـهاد يف               

  : قال الباجي. تقديرها حبسب ما نقص من منافعها

                                                
  .9/36الباجي، املنتقى،  1
  . يف املنتقى1518احلديث رقم . انفرد به مالك يف املوطأ، كتاب العقول، باب ما جاء يف عقل العني إذا ذهب بصرها 2
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ني القائمـة  أن اتمع عليه، أنه مسع أن ليس يف الع   : ويف املوازية واموعة عن مالك    «
ومعىن ذلك أن منافعها قد ذهبت، وإمنا بقـي منـها     ...اليت ذهب بصرها فبقيت، إال االجتهاد     

شيء من اجلمال فلذلك كان فيها االجتهاد، ومل يقدر عقلها، ألن ذلك إمنا يكون يف عـضو                  
  .1».واهللا أعلم. باقي املنافع أو بعضها

ل اإلنساين يف تعليله لتعين االجتهاد يف  ويف ما قاله إشارة إىل اعتباره ملقصد حفظ اجلما        
تقدير الدية يف العني القائمة إذا طفئت، مستندا إىل قول اإلمام مالك يف احلكم، وإىل النظـر يف      

  .اجتهاده املقاصدي
   اعتبار الباجي ملقصد حفظ اجلمال اإلنساين يف موضحة الوجه:  الرابعاملطلب

صد حفظ اجلمال اإلنساين من تعين الزيـادة يف          اعتبار الباجي ملق   املطلبهذا  نبين يف   
الوجه عن موضحة الرأس، ملا تتركه من شني يف الوجه يقبح منظره، وذلك مـن               2موضحةدية ْ 

، جـاء   3باب ما جاء يف عقل الشجاج      خالل شرحه لألثر املقطوع الذي رواه اإلمام مالك يف        
  :فيه

                                                
  .9/42الباجي، املنتقى،  1
معىن املوضحة من جهة اللغة ما أوضح       : "يسبق شرحها يف كتاب األقضية، ويراد ا هنا حتديدا، ما قاله الباج           : املوضحة 2

 وهذا موجود من جهة اللغـة يف  ،عن العظم وأظهره بوصول الشجة إليه وقطع ما دونه من حلم وجلد وغري ذلك مما يستره        
 سـواء عظمـت املوضـحة أو    ، إال أن أرش املوضحة الذي قدره الشرع بنصف عشر الدية  ،كل عضو من أعضاء اجلسد    

  .9/44املصدر نفسه، : انظر". مججمة الرأس  وهو،ألن العظم واحد؛ وضحة الرأس والوجهمب ص إمنا خيت،صغرت
الشجة واحدة شجاج الرأس وهي عشر احلارصة وهي اليت تقشر اجللد وال تدميه والدامية وهي اليت تدميـه والباضـعة                     3

رقيقة فهذه مخس شجاج لـيس فيهـا   وهي اليت تشق اللحم شقا كبريا والسمحاق وهي اليت يبقى بينها وبني العظم جلدة      
ة وهي الـيت  واملوضحة وهي اليت تبلغ إىل العظم وفيها مخس من اإلبل مث اهلامش ،  حكومة وال أرش مقدر وجتب فيها     صقصا

شم العظم أي تكسره وفيها عشر من اإلبل واملنقلة وهي اليت ينقل منها العظم من موضع إىل موضع وفيها مخس عـشرة                     
أمومة ويقال اآلمة وهي اليت ال يبقى بينها وبني الدماغ إال جلدة رقيقة وفيها ثلث الدية والدامغة وهي الـيت               من اإلبل مث امل   

 والشجة اجلرح يكون يف الوجه والرأس فال يكون يف غريمها مـن اجلـسم ومجعهـا                 .تبلغ الدماغ وفيها أيضا ثلث الدية     
 .2/303ابن منظور، لسان العرب، مادة شجج، : انظر. شجاج
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سمع سلَيمانَ بن يسارٍ يذْكُر أَنَّ الْموضـحةَ فـي           عن يحيى بنِ سعيد أَنه       ،مالك-«
 فَيزاد في عقْلها ما بينها وبين عقْلِ نِصف         ، إِلَّا أَنْ تعيب الْوجه    ،الْوجه مثْلُ الْموضحة في الرأْسِ    

  1».سبعونَ دينارا فَيكُونُ فيها خمسةٌ و،الْموضحة في الرأْسِ
إىل قول اإلمام مالك الذي خالف فيه سـليمان   -يف شرحه هلذا األثر  -تعرض الباجي   

بن يسار خبصوص مقدار الزيادة يف موضحة الوجه عن الرأس؛ إذ يرى اإلمام مالك أن الزيادة                
بزيادة فيها تكون باالجتهاد حبسب ما تتركه من شني، خالفا لسليمان بن يسار الذي حددها               

والذي يهمنا هنا، هو ما أشار إليه الباجي من   . نصف دية موضحة الرأس يف دية موضحة الوجه       
تعليل مبقصد حفظ اجلمال اإلنساين يف متييزه بني موضحة الوجه وموضحة الرأس، ويف تقريـره     

 قـال   .لتعين االجتهاد يف تقدير دية موضحة الوجه تبعا ألثر القبح الذي يسببه الشني يف الوجه              
  : الباجي

 ألنه عقل خيتص ا لوصول الشجة إىل ذلـك          ، إذا برئت على شني     وهذا )مسألة(«
يف موضحة الوجه والرأس بقدر مـا        فإنه يزاد    ، وهو قبح األثر    فأما إذا برئت على شني     ،العظم

 قـال   . وبه أخذ ابن القاسم    ،وهذا قول مالك يف املوازية     ،نه قليال أو كثريا   ا ش ،نه باالجتهاد اش
ة الوجه ما بينـها وبـني        يزاد يف موضح   : ومل يأخذ مالك بقول سليمان بن يسار       :ابن القاسم 

 ال يـزاد فيهـا      : وقال ابن نافع عن مالك     .وما مسعت أن غريه قاله     :وقال مالك  .نصف عقلها 
 ألن فيهـا    ؛ ال يزاد لشينها شيء    : وقال أشهب  . فيزاد يف ذلك   ،شيء إال أن يكون شيء منكرا     

 وهلذا املعىن   ،ألنه ظاهر  ؛بقبح املنظر دون الرأس   ه قول مالك أن الوجه خيتص        وج .دية موضحة 
 ووصوهلا إىل عظـم  ، وإمنا خيتص عقل املوضحة بالشجة،ري يف العمل كالذي يف سائر اجلسد تأث

 ووجه قـول  . فيجب أن يكون فيه االجتهاد، فإمنا هو معىن أزيد بعد ذلك، فأما الشني  ،الدماغ
 ختتلف بقـبح   فال،ن أن دية املوضحة مقدرة ال ختتلف بصغرها وال كربهاأشهب ما احتج به م  

  2».أثرها كموضحة الرأس
فنالحظ أن الباجي قد ذكر الرأيني؛ القائل بتعني االجتهاد يف التقدير حبسب مقـدار              
األثر، والقائل بثبات القيمة دون اعتبار ملقدار األثر، مث بين حجـة كـل رأي دون أن يـربز                   

                                                
  . يف املنتقى1519احلديث رقم . انفرد به مالك يف املوطأ، كتاب العقول، باب ما جاء يف عقل الشجاج 1
  .45، 9/44الباجي، املنتقى،  2
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صرحيا يف املسألة، لكن املتأمل يف مناقشته للمسألة يلمس إمياءه إىل ترجيح قول اإلمـام  ترجيحا  
مالك القائل بتعين االجتهاد يف التقدير؛ ملا جيده من ذكره هلذا احلكم يف بداية املسألة قبل إبداء                 

نمـا  اآلراء، وملا جيده من استرسال يف تعليل قول اإلمام مالك بنظر منـسوب إىل البـاجي، بي      
وامللفـت أن   . نالحظه قد اكتفى يف قول ابن اشهب مبا ذكره هو نفسه من دليل يف املـسألة               

الباجي قد علّل رأي اإلمام مالك تعليال مقاصديا؛ أظهر فيه اعتباره ملقـصد حفـظ اجلمـال                 
إال أن تعيـب    " اإلنساين يف توجيهه للمسألة، مستفيدا من قول سليمان بن يسار عندما قـال              

قول اإلمام مالك عندما أقر الزيادة يف الشني حبسب االجتهاد، ومستندا إىل النظر فيما   و ،"الوجه
  .ذهب إليه من اجتهاد مقاصدي

  اعتبار الباجي ملقصد حفظ اجلمال اإلنساين يف جراح األسنان:  اخلامساملطلب
  اعتبار الباجي ملقصد حفظ اجلمال اإلنساين من الدية يف جـروح           املطلبهذا  نبين يف   

باب جامع عقـل    يف   األسنان، وذلك من خالل شرحه لألثر املقطوع الذي رواه اإلمام مالك          
  :األسنان، جاء فيه

 إِذَا أُصـيبت  : عن سعيد بنِ الْمسيبِ أَنه كَانَ يقُـولُ  ، عن يحيى بنِ سعيد    ،مالك-«
تدوفَاس نا،الساما تقْلُها عيهفَف ، تدوأَنْ اس دعب تا،فَإِنْ طُرِحاما تضا أَيقْلُها عيه1» فَف  

سـقوطها،   وإىل مسألة خالفية يف اسوداد السن -يف شرحه هلذا األثر-تعرض الباجي   
 ويف سقوطها دية؟ مث رجح رأي من قـال          2حكومةأفيهما دية كلّ على حده أم يف اسودادها         

ووجوا ثانية يف سقوطها، مستندا يف استدالله إىل مقصد حفـظ           بوجوب الدية يف اسودادها     
من سالمة األسنان، ذلك ما يتضح من شرحه الذي جاء           -إىل جانب املنفعة  -اجلمال اإلنساين   

  : فيه

                                                
  . يف املنتقى1525احلديث رقم . انفرد به مالك يف املوطأ، كتاب العقول، باب جامع عقل األسنان 1
من اجلناية، أي أن يقوم بعد يـرء اـين   صاكم العارف بنسبة تقدر ما نقأي شيء حمكوم به، أي حيكم به احل   : احلكومة 2

عليه، عبدا ساملا بعشرة مثال، مث يقوم معيبا بتسعة مثال، فالتفاوت بني القيمتني هو العشر، فيجب على اجلاين نسبة ذلك يف                     
: وانظر. 394،  2/393، كفاية الطالب،    أبو احلسن املالكي  : وانظر. 270،  4/269الدردير، الشرح الكبري،    : انظر. الدية

  .578صاآليب األزهري، الثمر الداين شرح رسالة القريواين، 
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 يريـد  " مث طرحت ففيها العقل أيضا تاما      ،إن اسودت السن ففيها العقل تاما     " :قوله«
 إذا ضـربت  : خالفا للشافعي يف قوله،ل القاضي أبو حممد قا.اسودادها يوجب فيها العقل التام 

 ، أنه إذا اسودت فقد ذهبـت منفعتـها      ، والدليل على ما نقوله    : قال . ففيها حكومة  ،فاسودت
ويف ... وجبت دية أخرى لذهاب اجلمال ا، مث إذا طرحت بعد ذلك: قال ،فوجب بذلك الدية  

 أا إذا اسودت وجـب      :د من التابعني   عن أشهب عن عمر وعلي وابن املسيب وعد        ،املوازية
 ففيهـا بعـض     ، وأما إذا طرحت بعد اسودادها     .العلماء خالفه  ومل يبلغين عن أحد من       ،عقلها

العـني  :  قال ابن املـواز    .فيها حكومة كالعني القائمة   ف : قال ابن شهاب وأبو الزناد     ،اخلالف
 إن ، فظاهر قولـه ،ا وأكثر منافعها ألن السن السوداء بقيت فيها قو    ؛القائمة مل تبق فيها منفعة    

 وبقيـت   ،ن السن إذا اسودت فقد ذهب مجاهلا       فما قاله القاضي أبو حممد من أ       ،األمر بالعكس 
جبـت الديـة الثانيـة       وو ،ة األوىل باسودادها لذهاب مجاهلا     فإمنا وجبت الدي   ،1]كذا[منفعتها

  2».واهللا أعلم ،وهو األظهر عندي ،لذهاب منفعتها
املسيب يف تقرير حكم ثبوت الدية يف الـسن         بن  اجي قال بقول سعيد     نالحظ أن الب  

عند اسودادها ووجوا عند سقوطها، أما االستدالل املقاصدي يف املسألة فقد أورد احتجـاج              
القاضي أيب حممد واحتجاج ابن املواز، اللذين مل خيتلفا يف أصل احلكم، إمنا كان اختالفهما يف                

 -صـراحة -الدية يف االسوداد ولزومها يف السقوط، مث رجح الباجي          التعليل املقاصدي للزوم    
ليقارنـه بالتعليـل     -حسب مـا يبـدو    -التعليل املقاصدي البن املواز، الذي مل يذكر تعليله         

املقاصدي للقاضي أيب حممد، وإمنا ذكره ردا لرأي ابن شهاب وأيب الزنـاد، اللـذين قـاال يف       
ون دية، مستدال بإخالل اين مبقصد حفظ اجلمال عند         سقوط السن بعد اسودادها حكومة د     

تسببه يف اسودادها، وإخالله مبقصد االنتفاع مع مقصد حفظ اجلمال عند تسببه يف سـقوطها،      

                                                
 -لعلّ األصح الذي ينسجم مع الـسياق  و!ما نسب للقاضي أيب حممد يف هذا املوضع، خمالف متاما ملا ذُكر من قوله بدًءا              1

فظاهر قوله، إن األمر بالعكس مما قاله القاضي أبو حممـد،   : "  هو تعليق الباجي على قول ابن املواز، بالقول        -حسب رأيي 
هو بيان لقـول  ...، فما ذُكر، من أن السن إذا اسودت"إخل ..من أن السن إذا اسودت، فقد ذهب مجاهلا، وبقيت منفعتها،    

: " يكتـب بدل أن " فما :" فلعلّه خطأ مطبعي، أو تصحيف من الناسخ، كتب    . ابن املواز، الذي هو عكس قول أيب حممد       
، وهذا الذي أرجحه؛ ألنين وجدت اخللل نفسه، عندما راجعت طبعة أخرى للمنتقى، لـدار الكتـاب اإلسـالمي،               "مما  

  .7/93. ه1332، 1، جمددة للطبعة2القاهرة، ط
  .9/56الباجي، املنتقى،  2



  575  لباجي يف جمال املعامالتيقات الفقهية لالجتهاد املقاصدي عند االتطب: الباب الثاين 
  
 

 

وهذا األسلوب يف احملاججة يربز     . فلئن لزمت الدية يف اسودادها فهي بعد سقوطها أكثر لزوما         
القاضي أيب حممد وإىل  ذي يظهر أنه استند فيه إىل رأي      االجتهاد املقاصدي للباجي يف املسألة، ال     

أما ما أشـار    . ابن املواز، يف اعتبار مقصد اجلمال إمجاال، رغم اختالفهما يف التعليل به تفصيال            
إليه الباجي من مقصد االنتفاع يف املسألة، فيمكننا اعتباره مقصدا تبعيا نسبة إىل ما حبثنـاه يف                 

   .ملطلبهذه 

  اعتبار الباجي ملقصد الردع يف العقوبة: ين الثااملبحث

 على إبراز اعتبار الباجي ملقصد الردع يف العقوبة من خالل مـا             املبحثنعمل يف هذا    
املوطأ تضمنا مـسألتني أشـار      من   يف بابني خمتلفني  إلمام مالك   ا أوردهعثرنا عليه يف شرحه ملا      

اعتبار البـاجي   يف   :األول؛  مطلبني حثفتضمن املب فيهما الباجي إىل مقصد الردع يف العقوبة،        
اعتبار الباجي ملقصد الردع يف منـع القاتـل مـن            يف: والثاين. ملقصد الردع يف تأديب الصيب    

  .املرياث
  اعتبار الباجي ملقصد الردع يف تأديب الصيب:  األولاملطلب

 اعتبار الباجي ملقصد الردع والزجر من حكـم تأديـب الـصيب    املطلبهذا نبين يف   
باب ما جاء يف دية اخلطأ يف القتـل،         يف   اإلمام مالك ملا أورده   اين، وذلك من خالل شرحه      اجل

  :جاء فيه
 ما  ، وإِنَّ عمدهم خطَأٌ   ، الْأَمر الْمجتمع علَيه عندنا أَنه لَا قَود بين الصبيان         :قَالَ مالك «

    و وددالْح هِملَيع جِبت لَم لُموا الْحلُغبطَأً       ،يكُونُ إِلَّا خلَا ي بِيلَ الصإِنَّ قَتا   ، وـبِيأَنَّ ص لَو كذَلو 
  1». كَانَ علَى عاقلَة كُلِّ واحد منهما نِصف الدية،وكَبِريا قَتلَا رجلًا حرا خطَأً

ألة الصيب إذا جىن جناية، فذكر أنه       إىل مس  -يف شرحه هلذا القول   -لقد تعرض الباجي    
  : يؤدب، مث علّل ذلك بتحقيق مقصد الردع مادام يعي ذلك، فقال

                                                
  . يف املنتقى1507ديث قول ملالك ذكره يف املوطأ، كتاب العقول، باب ما جاء يف دية اخلطأ يف القتل، عقب احل 1
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ووجه ذلـك أنـه     . وإذا جىن الصيب أدب، إن كان يعقل ما يصنع، قاله ابن القاسم           «
يفهم الزجر، والعقوبة والتعزير إمنا وضعا للردع والزجر والتعليم، كما يؤدب على تعليم القرآن              

  1».غري ذلك مما ينتفع به، واهللا أعلم وأحكمو
نالحظ أن الباجي قد علّل العقوبة بتحقيق مقصد الردع والزجر والتعليم، وقد اكتفينا             
بذكر الردع، باعتبار كونه معربا عما ذكره من زجر وتعليم؛ إذ الردع معناه الكف عن الشيء،    

     جر، ألن الزجر هـو املنـع والنـهي         ، فهو معرب عن الز    2فيقال ردعه فارتدع، أي كفّه فكف
معرب عن مقصد التعلـيم يف       ، وكل ذلك يتضمنه معىن الكف عن الشيء، وهوأيضا        3واالنتهار

التأديب؛ إذ الردع يتضمن أيضا الكف عن التكاسل والتقاعس واجلهل باملعـارف وبـاألداب            
  . وغري ذلك

صدي مستفيدا من قول ابن    كما نالحظ أن الباجي قد استند إىل النظر يف اجتهاده املقا          
  .القاسم، ورمبا قاس املسألة على التأديب يف تعليم القرآن

 -حسب رأيـي -وال ينبغي أن نفهم من تأديب الصيب، العقوبة اجلسدية فحسب، بل   
أن يجتنب ذلك يف الصيب ما أمكن، وأن يلتجأ إىل طرق أخرى يف تأديبه، كالعقوبات املعنوية،                

تكليفه ببعض اخلدمات وما شابه، إن كان ذلك حمققا ملقصد الردع مـن             مبنعه مما يشتهيه، أو     
  .العقوبة
  اعتبار الباجي ملقصد الردع يف منع القاتل من املرياث:  الثايناملطلب

 اعتبار الباجي ملقصد الردع يف حكم منع قاتل العمد من املرياث،            املطلبهذا  نبين يف   
باب ما جاء يف مرياث العقل والتغليظ       يف    جاء وذلك من خالل شرحه لقول اإلمام مالك الذي       

  :فيه، جاء فيه
 أَنَّ قَاتلَ الْعمد لَا يرِثُ من دية من قَتلَ          ، الْأَمر الَّذي لَا اختلَاف فيه عندنا      :قَالَ مالك «

أَنَّ الَّذي يقْتلُ خطَأً لَا يرِثُ من الديـة          و ، ولَا يحجب أَحدا وقَع لَه مرياثٌ      ِ، ولَا من ماله   ،شيئًا

                                                
  .9/19الباجي، املنتقى،  1
  .8/121ابن منظور، لسان العرب، مادة ردع، : انظر 2
 .4/318املصدر نفسه، مادة زجر، : انظر 3
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 فَأَحـب   ، لأَنه لَا يتهم علَى أَنه قَتلَه ليرِثَه وليأْخذَ مالَه         ؛ وقَد اختلف في أَنْ يرِثَ من ماله       ،شيئًا
هالم نرِثَ مأَنْ ي إِلَي،د نرِثُ ملَا يو هت1».ي  

حكم منع قاتل العمد من مرياث مقتوله، مستدال       -يف شرحه هلذا القول   -ذكر الباجي   
على احلكم بإمجاع الصحابة رضوان اهللا عليهم، معلّال ذلك مبقصد الردع لكل قاتل من أجـل               

  :املرياث، حيث قال
لي بـن  وأما قاتل العمد، فال يرث من املال وال من الدية، وهو قول عمر وع  : مسألة«
ومـن  . والدليل على صحة ذلك، إمجاع الصحابة بال خالف فيه        . رضي اهللا عنهما  أيب طالب   

جهة املعىن أنه ردع ملن أراد استعجال املرياث بقتل املوروث، فمنع من ذلك ردعا هلـذا، واهللا                 
  2».أعلم وأحكم

عليـه  فاملالحظ، أن الباجي قد استند إىل قول اإلمام مالك يف تقرير احلكم مـستدال           
بأصل اإلمجاع، إالّ أنه مل يظهر استناده إىل نص أو رأي من آراء أصحابه فيما ذكره من تعليل                  
مقاصدي، سوى ما قد نلمسه من استفادته من تعليل اإلمام مالك حلكم ثبوت املرياث يف املال                

ـ                ر فيمـا   لقاتل اخلطأ، بعدم قصده يف املرياث، فلعلّ الباجي قد استفاد من ذلك، مث أعمل النظ
  .أشار إليه من مقصد الردع يف منع قاتل العمد من املرياث

   يف اجلراحاعتبار الباجي ملقصد حفظ النفس:  الثالثاملبحث

 على إبراز اعتبار الباجي ملقصد حفظ النفس من خالل ما عثرنا            املبحثنعمل يف هذا    
ني تـضمنا مـسألتني يف   عليه يف شرحه ملا جاء من قول لإلمام مالك يف املوطأ يف بابني خمـتلف     

اعتبـار  يف  :؛ األولمطلبني فتضمن املبحثاجلراح أشار فيهما الباجي إىل مقصد حفظ النفس،  
ملقصد حفظ النفس يف    اعتبار الباجي    يف: والثاين. الباجي ملقصد حفظ النفس يف جراح الدماغ      

  .اجلائفة

                                                
  . يف املنتقى1537قول ملالك ذكره يف املوطأ، كتاب العقول، باب ما جاء يف مرياث العقل والتغليظ فيه، عقب احلديث  1
  .9/85تقى، الباجي، املن 2
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  يف جراح الدماغ اعتبار الباجي ملقصد حفظ النفس:  األولاملطلب
 اعتبار الباجي ملقصد حفظ النفس يف حكم عدم جواز القـصاص       املطلبهذا  نبين يف   

باب يف يف اجلراح اليت تصل إىل الدماغ، وذلك من خالل شرحه لقول اإلمام مالك الذي ذكره      
  :ما جاء يف عقل الشجاج، جاء فيه

 قَـالَ   .أْمومةَ والْجائفَةَ لَيس فيهِما قَود     الْأَمر الْمجتمع علَيه عندنا أَنَّ الْم      :قَالَ مالك «
  1». ولَا تكُونُ الْمأْمومةُ إِلَّا في الرأْسِ، والْمأْمومةُ ما خرق الْعظْم إِلَى الدماغِ:مالك

استدل الباجي على قول مالك مبقصد حفظ النفس؛ إذ اعترب أن القصاص يف املأمومة              
 إتالف نفس اين، يف حني أنّ اين عليه مل تتلف نفسه، فيكون قصاص من غري                قد يؤدي إىل  

  :قال الباجي. حق
 ، إىل الدماغ قدر مغرز إبرة فأكثر أن املأمومة وهي اليت يصل منها      ،وهذا على ما قال   «
 وذا قال أكثر   ،دووليس يف شيء منها قَ     ،اليت يصل منها إىل اجلوف مثل ذلك       وهي   ،واجلائفة
ـ  : قال ابن املواز.رضي اهللا عنه  وهو املروي عن أيب بكر الصديق        ،الفقهاء ى  أمجع الفقهـاء عل

 وملا كان   ، القصاص أن حيدث عليه مثل ما جىن        أن معىن  ، والدليل على ما نقوله    .ذلك إال ربيعة  
 ،ملس بل تؤدى إىل الـنف     ،الغالب من هذه اجلناية أا ال تقف على ما انتهت إليه يف اين عليه             

  2». قصد إىل إتالف النفس ألن قصد القصاص؛جيز القصاص فيها
نالحظ أن الباجي قد ذكر صراحة قصد إتالف النفس من قصد القصاص، ما يفهـم               

كما نالحظ يف شرح البـاجي      . أنّ القصد من منع القصاص يف املأمومة هو قصد حفظ النفس          
هة الوجود؛ فكان معتربا له من جهة       للمسألة اعتباره ملقصد حفظ النفس من جهة العدم ومن ج         

مقصد القصاص هو إتالف النفس، أي إعدامها لتكـون رادعـا            العدم عندما ذكر صراحة أنّ    
وزاجرا يف حفظ النفوس، وكان معتربا ملقصد حفظ النفس من جهة الوجود حينما أقر حكـم                

. ا وسـالمتها  عدم جواز القصاص يف املأمومة حىت ال تتلف النفس، أي للحفاظ على وجوده            
فمن جهة العدم كانت النفس بالنفس حتقيقا ملقصد حفظ النفس، ومن جهة الوجـود مل جيـز        

                                                
  . يف املنتقى1519قول ملالك ذكره يف املوطأ، كتاب العقول، باب ما جاء يف عقل الشجاج، عقب احلديث  1
  .9/46الباجي، املنتقى،  2
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إتالف نفس من غري نفس حتقيقا ملقصد حفظ النفس، هذا ما ميكننا استخالصه مما تقدم مـن                 
 أنه استند فيه إىل -كما يظهر-شرح الباجي للمسألة، مما يثبت اجتهاده املقاصدي فيها، والذي     

  .من وافقه من الفقهاء يف تقرير احلكم والواقع والنظر، مستفيدا من رأي اإلمام مالك
  يف اجلائفة اعتبار الباجي ملقصد حفظ النفس:  الثايناملطلب

 هـي   أن اجلائفة  -عند تعرضنا إىل مقصد اجلمال يف جراح األنف       -لقد ذكرنا سابقا    
 اعتبـار   هذا الفرع ونبين يف   .  عند املالكية   وختتص بالبطن والظهر   ،الطعنة اليت تصل إىل اجلوف    

الباجي ملقصد حفظ النفس يف تعين ثلث الدية يف اجلائفة، كاستثناء عن بقية اجلراح اليت يتعين                
االجتهاد يف تقدير ديتها، نبين ذلك من خالل إشارة الباجي إىل مقصد حفظ الدماء من ثبوت                

باب ما جاء يف عقـل      يف    ورد من قول لإلمام مالك     ثلث دية النفس يف اجلائفة، أثناء شرحه ملا       
  :اجلراح يف اخلطأ، جاء فيه

 ولَيس في الْجِراحِ في الْجسد إِذَا كَانت خطَأً عقْلٌ إِذَا برأَ الْجرح وعاد              :قَالَ مالك «
هئَتيهل،       ع كذَل نٍء ميي شقْ فَإِنْ كَانَ ف  نيش فَةَ     فَإِ ،لٌ أَوائإِلَّا الْج يهف دهتجي ها ثُلُـثَ     ،نيهفَإِنَّ ف 

  1».ديةال
إىل بيان مقدار الدية يف اجلائفة اليت اسـتثنيت          -يف شرحه هلذا القول   -تعرض الباجي   

  :قال الباجي. من بقية اجلراح، مث علّل ذلك مبقصد حفظ الدماء، الذي يؤول إىل حفظ النفس
يريد ثلث دية اإلنسان مقـدرة،      " إال اجلائفة، فإنّ فيها ثلث النفس     : " وقوله) فصل(«

وذلك لغررها وخطرها وصغرها، وأنها إن برئت، فأا تربأ غالبا على غري شني، فجعل فيهـا                
  2».ثلث الدية حترزا للدماء وردعا عنها، واهللا أعلم

ء والـردع   فنالحظ أنّ الباجي قد أشار إىل مقصد حفظ النفس بلفظ التحرز للـدما            
عنها، معلال ذا املقصد حكم تعني ثلث الدية يف اجلائفة، مستندا إىل الواقع والنظر يف ما ذهب                 

  . إليه من اجتهاد مقاصدي

                                                
  .9/21الباجي، املنتقى،: انظر. قول ملالك ذكره يف املوطأ، كتاب العقول، باب ما جاء يف عقل اجلراح يف اخلطأ 1
  .9/23الباجي، املنتقى،  2
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   يف دية اللسانالتكلمقدرة اعتبار الباجي ملقصد حفظ :  الرابعاملبحث

قدير ديـة    اعتبار الباجي ملقصد حفظ قدرة التكلم لإلنسان من ت         املبحثنبين يف هذا    
قطع اللسان، وذلك من خالل شرحه ملا بلغ اإلمام مالك فيما رواه يف املوطأ يف باب مـا فيـه      

  :الدية كاملة، جاء فيه
 وأَنَّ في اللِّـسان الديـةَ       ،مالك أَنه بلَغه أَنَّ في كُلِّ زوجٍ من الْإِنسان الديةَ كَاملَةً          -«

 وفي ذَكَـرِ    ، أَو لَم تصطَلَما   1 اصطُلمتا ،ي الْأُذُنينِ إِذَا ذَهب سمعهما الديةَ كَاملَةً       وأَنَّ ف  ،كَاملَةً
  2». وفي الْأُنثَيينِ الديةُ كَاملَةً،الرجلِ الديةُ كَاملَةً

 أـا   تعرض الباجي يف شرحه هلذا احلديث إىل مسألة الدية يف قطع اللسان، فـذكر             
كاملة إذا قطع منه ما مينع من الكالم، أما إن قطع منه ما مينع بعض الكالم فقط قدرت الديـة                    
فيه حبسب عجزه عن الكالم، مث علّل الباجي ذلك بإشارته إىل مقصد حفظ القدرة على التكلم                

  :قال الباجي. الذي تؤمنه سالمة اللسان
 إذا قطع منه مـا      :ابن املواز عن مالك    قال   "ويف اللسان الدية كاملة   " : وقوله )فصل(«
 فيـه   : فقد قال ابن القاسم وأشهب يف اموعـة        ، وإن قطع منه ما ال مينع الكالم       ،منع الكالم 
 وقال  . ففيه الدية  غن، إن قطع منه ما منع الكالم أو بح أو           : وقال الشيخ أبو إسحاق    .االجتهاد

 أن املنفعة   ، ووجه ذلك  .منع من كالمه   ففيه بقدر ما     ، إن قطع منه ما منع بعض الكالم       :مالك
 وقال ابن . ففي مجيعه الدية ويف بعضه بعض الدية كالبصر والسمع    ،املقصودة من اللسان الكالم   

  .3».الكالم ال بقدر ما نقص من اللسان وإمنا الدية فيه بقدر :املواز
ينبغي أن  فقد ذكر الباجي صراحة، أن املنفعة املقصودة من اللّسان هي الكالم، واليت             

تصان يف اإلنسان، وا علّل ماذهب إليه اإلمام مالك من حكم، ويف ذلك إشارة إىل مقـصد                 
واملالحظ أن الباجي قد اقتصر على هذه املنفعة يف اللسان دون غريها، مع             . حفظ قدرة التكلّم  

                                                
ابن : انظر. اصطلمتا أومل تصطلما، أي قطعتا أومل تقطعا : قال الزرقاين . هو القطع من األصل، أي االستئصال     : االصطالم 1

اـددي، التعريفـات    : وانظر. 4/228الزرقاين، شرح الزرقاين،    :  وانظر .12/340منظور، لسان العرب، مادة جوف،      
  .30صالفقهية، 

  . يف املنتقى1516احلديث رقم . ، كتاب العقول، باب ما فيه الدية كاملةمن بالغات مالك يف املوطأ 2
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ري ذلك،  أننا نعلم أن للّسان منافع أخرى ال ميكن االستغناء عنها، كدوره يف األكل، والبلع وغ              
ولعلّ الباجي قد استند إىل قول اإلمام مالك وبعض أصحابه ملّا اقتصروا على منفعة الكـالم يف                 
اللسان لتقدير الدية يف قطعه، والظاهر أنه اعتمد على آرائهم يف اجتهاده املقاصـدي يف هـذه          

 شبه الديـة يف    املسألة، ولو أن هناك إشارة إىل استناده أيضا إىل القياس يف تقرير احلكم؛ عندما             
  .اللسان، بالدية يف السمع والبصر

   يف دية قطع الثدينيلولدلرضاع الاعتبار الباجي ملقصد تأمني :  اخلامساملبحث

 اعتبار الباجي ملقصد تأمني الرضاع للولد من ثبوت الدية كاملـة         املبحثنبين يف هذا    
باب ما  يف  وطأ   فيما رواه يف امل    يف قطع ثديي املرأة، وذلك من خالل شرحه ملا بلغ اإلمام مالك           

  :فيه الدية كاملة، جاء فيه
  1».مالك أَنه بلَغه أَنَّ في ثَديي الْمرأَة الديةَ كَاملَةً-«

عند تعرض الباجي إىل شرح هذا احلديث، ذكر أن املنفعة املقصودة من ثديي املرأة هو      
لدية كاملة ولو قطعت احللمـتني فقـط دون متـام    الرضاع، وذا االعتبار أقر الباجي ثبوت ا    

  :قال الباجي. الثديني مادام القطع قد أخلّ بتحقيق مقصد تأمني الرضاع للولد
  معناه أن هلما منفعة مقصودة     "أنه بلغه أن يف ثديي املرأة الدية كاملة       " :قوله رمحه اهللا  «

 وروى ابن   . ففيهما الدية  ،اللنبوأبطل جمرى    إذا قطع احللمتني     : قال ابن القاسم   ،ورضاع الولد 
 قـال أشـهب يف   . أن حد ما يوجب الدية فيهما ذهاب احللمـتني      :حبيب عن ابن املاجشون   

 وإن كان ، ففيهما الدية، إن كان أذهب منهما ما هو سداد لصدرها ومناولتها لولدها         :اموعة
  2»... ففيهما بقدر شينهما،على غري ذلك

إىل قول أصحاب مذهبه يف التعليل املقاصدي حلكـم         فاملالحظ أن الباجي قد استند      
ثبوت الدية يف قطع الثديني، جاعال مقصد تأمني الرضاع للولد مناطا لتعين الدية فيما أصـاب                

 وميكن االستفادة اليوم من اعتبـار       .الثديني من جروح، إذ أثبت احلكم نفسه يف قطع احللمتني         
  .، بتأمني الغذاء والصحة وحنو ذلكومحاية الطفولةالباجي هلذا املقصد يف مسائل حقوق الطفل، 

                                                
  . يف املنتقى1517احلديث رقم . من بالغات مالك يف املوطأ، كتاب العقول، باب ما فيه الدية كاملة 1
  .9/40الباجي، املنتقى،  2
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    الزانية احلامل من منع حداعتبار الباجي ملقصد حفظ النفس: املبحث السادس

 اعتبار الباجي ملقصد حفظ النفس يف حكم منع إقامة احلد علـى             املبحثنربز يف هذا    
ي رواه اإلمام مالك يف    الزانية احلامل وقت محلها، وذلك من خالل شرحه للحديث املرفوع الذ          

  : باب ما جاء يف الرجم، جاء فيه
 عن عبد اللَّه بنِ أَبِي      ، عن أَبِيه زيد بنِ طَلْحةَ     ، عن يعقُوب بنِ زيد بنِ طَلْحةَ      ،مالك-«

 وهي  ،لَّه علَيه وسلَّم فَأَخبرته أَنها زنت     ملَيكَةَ أَنه أَخبره أَنَّ امرأَةً جاَءت إِلَى رسولِ اللَّه صلَّى ال          
 ، فَلَما وضعت جاَءتـه    ، اذْهبِي حتى تضعي   : فَقَالَ لَها رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم        ،حاملٌ

       لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسا رفَقَالَ لَه:   يهعضرى تتبِي حاذْه ،  هتعضا أَرفَقَـالَ   ، فَلَم هاَءتج : 
يهعدوتبِي فَاساذْه،اَءتج ثُم هتعدوتقَالَ فَاس ،تجِما فَربِه ر1». فَأَم  

املنع من إقامة احلد على الزانية احلامـل،         -يف شرحه هلذا احلديث   -فقد علّل الباجي    
 الذي يف بطنها؛ إذ ال جيب عليه قتل من غري حق، بل جيب أن يراعى يف سـالمته                حبفظ اجلنني 

تأمني الرضاعة والكفالة له أيضا حىت ال يهلك بعد حد أمه وإن تطلّب األمر تأجيل حـدها إىل        
ويف ذلك إشارة إىل مقصد الشارع حلفظ النفوس، الذي يتبين يف قول الباجي،         . أن تتم رضاعته  
  :الذي جاء فيه

 سـواء   ، ألن ما يف بطنها ال جيب عليه قتل        ؛ه منع من إقامة احلد عليها احلمل      لكن...«
 " اذهيب حـىت ترضـعيه     : قال هلا  ، فلما وضعته جاءته   : "وقوله) فصل(...كان من زنا أو غريه    

 فعلى هذا ال    ، ومل يقبل رضاع غريها    ، ولو كان له مال    ،مل أنه مل يكن له مال يسترضع منه       حيت
فلما أرضـعته   " :وقوله) فصل(... ألن هذا قتل للولد    : وقال ابن مزين   ،تم رضاعه ترجم حىت ت  

 ألن ؛ وضعها إياه عند من حيـضنه ويكفلـه   به حيتمل أن يريد" اذهيب فاستودعيه: فقال ،جاءته
  2»...طرحه سبب إىل هالكه

 فقد أشار الباجي إىل مقصد حفظ النفس يف تقريره ملنع احلد على الزانية احلامل، ويف              
              ه علّل ما ورد من فعل النيبصـلى اهللا عليـه     مراعاته حلق رضاعة املولود وكفالته، والظاهر أن

                                                
  . يف املنتقى1549احلديث رقم .  جاء يف الرجمانفرد به مالك يف املوطأ، كتاب احلدود، باب ما 1
    .139، 9/138الباجي، املنتقى،  2
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واملفيد من ذلك يف حبثنا، أن     .  تعليال مقاصديا، باالستناد إىل النظر، وإىل ما قاله ابن مزين          وسلم
  . صدي عموماالباجي قد وجه احلكم يف هذه املسألة توجيها مقاصديا، مما يثبت اجتهاده املقا

  حد القذفيف تغريب الزانية وحكم  يف اعتبار الباجي ملقصد حفظ العرض: املبحث السابع

 على إبراز اعتبار الباجي ملقصد حفظ العرض من خالل ما عثرنا            املبحثنعمل يف هذا    
؛ مطلبنيونتناول ذلك يف    . عليه يف شرحه حلديثني روامها اإلمام مالك يف املوطأ يف بابني خمتلفني           

 اعتبـار   يف: والثـاين . منع الزانية من التغريب    اعتبار الباجي ملقصد حفظ العرض يف        يف: األول
   .الباجي ملقصد حفظ العرض يف حد القذف

  اعتبار الباجي ملقصد حفظ العرض يف منع الزانية من التغريب:  األولاملطلب
رته إليه يف تعليله     اعتبار الباجي ملقصد حفظ العرض من خالل إشا        املطلبهذا  نبين يف   

بزوال الستر عن املرأة والتعريض هلا، وذلك عند تقريره حلكم منع تغريب املرأة إن زنت، مـن              
  :باب ماجاء يف الرجم، جاء فيهيف  خالل شرحه للحديث املرفوع الذي رواه اإلمام مالك

 عـن أَبِـي     ،نِ عتبةَ بنِ مسعود    عن عبيد اللَّه بنِ عبد اللَّه ب       ،مالك عن ابنِ شهابٍ   -«
                 ـهلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسا إِلَى رمصتنِ اخلَيجأَنَّ ر اهربا أَخمهأَن نِيهالْج دالنِ خب ديزةَ وريره

 أَجلْ يا   : وهو أَفْقَههما  ، وقَالَ الْآخر  ،بِ اللَّه  يا رسولَ اللَّه اقْضِ بيننا بِكتا      :وسلَّم فَقَالَ أَحدهما  
 ولَ اللَّهسر،    ابِ اللَّهتا بِكننيفَاقْضِ ب ،     كَلَّمي أَنْ أَتي فأْذَنْ لقَالَ ، و : كَلَّمنِي كَـانَ     : فَقَالَ ، تإِنَّ اب 

 فَافْتديت منه بِمائَة شاة وبِجارِية      ، أَنَّ علَى ابنِي الرجم     فَأَخبرنِي ، فَزنى بِامرأَته  ،عِسيفًا علَى هذَا  
 وأَخبرونِـي   ، أَنَّ ما علَى ابنِي جلْد مائَة وتغرِيب عامٍ        ، ثُم إِني سأَلْت أَهلَ الْعلْمِ فَأَخبرونِي      ،لي

 هأَترلَى امع مجا الرمفَقَ،أَن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسالَ ر:  نيلَأَقْـض هدفِْسي بِيي نالَّذا وأَم 
  ابِ اللَّهتا بِككُمنيب،     كلَيع دفَر كتارِيجو كما غَنا     . أَمامع هبغَرائَةً وم هناب لَدجا    ، وـسيأُن رأَمو 

لَمرِ    الْأَسأَةَ الْآخرام يأْتأَنْ ي ا   ،يهمجر فَترتا  ، فَإِنْ اعهمجفَر فَترتفَاع .     ـِسيفالْعك والقَالَ م 
1».الْأَجِري  

                                                
وأخرجـه البخـاري يف     .  يف املنتقى  1550رواه مالك يف املوطأ، كتاب احلدود، باب ما جاء يف الرجم، احلديث رقم               1

دود، باب من اعترف علـى  ومسلم يف صحيحه، كتاب احل. صحيحه، كتاب اإلميان والنذور، باب كيف كانت ميني النيب  
وأبـوداود يف سـننه،     . والترمذي يف سننه، كتاب احلدود عن رسول اهللا، باب ما جاء يف الرجم على الثيب              . نفسه بالزنا 
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إىل مسألة التغريب يف عقوبة الزنا؛ فبعد        -يف شرحه هلذا احلديث   -فقد تعرض الباجي    
قتصاره على احلر، الذكر دون املرأة، خالفا       أن أثب حكم التغريب باالستناد إىل النص، ذكر ا        

للشافعي، حمتجا مبقصد حفظ العرض للمرأة احلرة، ومميزا ذلك عن اَألمة اليت تتعلق منافعها حبق               
ذلك ما يتضح من قـول   . من غري وجه حق    سيدها، إذ يف تغريبها ضياع ملنافع وحقوق سيدها       

  :الباجي يف املسألة
 نص يف تغريب    "به عاما  جلد ابنه مائة وغر     عليه وسلم  صلى اهللا أنه  " : وقوله )فصل(«

 إذا ثبـت  )مسألة(  ... ال تغريب على الزاين  : وقال أبو حنيفة   ، وبه قال مالك والشافعي    ،الزاين
 ملا روي أن الـنيب  ، خالفا للشافعي، فإن التغريب على احلر الذكر دون املرأة ودون العبد  ،ذلك

 مث بيعوها ولـو     ، مث إن زنت فاجلدوها    ، فاجلدوها ،نت األمة  إذا ز  : " قال صلى اهللا عليه وسلم   
 ، ومن جهة املعىن أن املرأة عـورة       .وهذا موضع تعليم فاقتضى أنه استوعب ما عليها       . 1"بضفري

رب الرجل   وإمنا يغ  ،واألمة حق السيد متعلق مبنافعها     ،يبها تعريض هلا لزوال الستر عنها     ويف تغر 
  2».لرجم فإن العقوبة إذا مل تتبعض مل تلزم العبد بالزنا كا وأيضا،عقوبة لينقطع عن منافعه

نالحظ، أن الباجي قد استند إىل أصل السنة يف إثبات احلكم، كما نالحظ أنه رجح               
رأي مذهبه، بدليل من السنة، مث عضده بدليل مقاصدي؛ إذ جعل مناط املنع يف تغريب املـرأة                 

كمـا  . ها، أما اَألمة الزانية فيحفظ هلا ذلك ببيعها  احلرة الزانية هو حفظ الستر هلا ليحفظ عرض       
ميكننا أيضا أن نلحظ يف قول       و .يظهر أنه استند على النظر فيما ذهب إليه من تعليل مقاصدي          

الباجي إمياًء إىل مقصد الردع يف عقوبة تغريب الذكر احلر الزاين، وإىل مقصد حفظ احلقوق يف                
                                                                                                                                              

وأمحـد يف  . وابن ماجه يف سننه، كتاب احلدود، باب حد الزنا       . كتاب احلدود، باب املرأة اليت أمر النيب برمجها من جهينة         
والدارمي يف سننه، كتاب احلدود، بـاب  .  الشاميني، باب بقية حديث زيد بن خالد اجلهين عن النيب        مسنده، كتاب مسند  

  .االعتراف بالزنا
ومسلم يف صحيحه، كتاب احلدود، باب رجم اليهـود  . رواه البخاري يف صحيحه، كتاب البيوع، باب بيع العبد الزاين     1

وأبـوداود يف  . دود عن رسول اهللا، باب ما جاء يف إقامة احلد على اإلماءوالترمذي يف سننه، كتاب احل. أهل الذمة يف الزنا 
. وابن ماجه يف سننه، كتاب احلدود، باب إقامة احلدود على اإلمـاء           . سننه، كتاب احلدود، باب يف األمة تزين ومل حتصن        

الـك يف موطئـه، كتـاب    وم. وأمحد يف مسنده، كتاب مسند الشاميني، باب بقية حديث زيد بن خالد اجلهين عن النيب          
والدارمي يف سننه، كتاب احلدود، باب يف املماليك إذا زنوا يقيم عليهم سـادم  . احلدود، باب جامع ما جاء يف حد الزنا    

  .احلد دون السلطان
  .9/141الباجي، املنتقى،  2
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 الباجي منحى مقاصديا يف تقريره للحكم، مما        اوال، فقد حن  ويف كل األح  . املنع من تغريب اَألمة   
  .يثبت اجتهاده املقاصدي عموما

  اعتبار الباجي ملقصد حفظ العرض يف حد القذف:  الثايناملطلب
 اعتبار الباجي ملقصد حفظ العرض من خالل تعليلـه بإدخـال            املطلبهذا  نبين يف   

القذف إذا مل يكتمل العدد يف الشهود، وذلك        املضرة على املقذوق بالزنا يف تقريره حلكم حد         
باب ماجاء فيمن اعترف على نفسه بالزنا،       يف   من خالل شرحه لقول اإلمام مالك الذي أورده       

  : جاء فيه
 ، لَم أَفْعلْ  : ويقُولُ ، ثُم يرجِع عن ذَلك    ،قَالَ مالك في الَّذي يعترِف علَى نفِْسه بِالزنا       «

إِنو         هذْكُرٍء ييشكَذَا لكَذَا و هجلَى وي عنم كا كَانَ ذَلم:    هنلُ مقْبي كإِنَّ ذَل ،      ـهلَيع قَـاملَا يو 
دنِ       ،الْحيهجو دذُ إِلَّا بِأَحخؤلَا ي لَّهل وي هالَّذ دأَنَّ الْح كذَلثْ ، وت لَـةادع ةنيا بِبلَـى    إِمع بِـت

 أُقـيم علَيـه    ، فَإِنْ أَقَام علَى اعترافـه     ، وإِما بِاعتراف يقيم علَيه حتى يقَام علَيه الْحد        ،صاحبِها
د1».الْح  

إىل مسألة حد القذف الذي يقام على الشهود         -يف شرحه هلذا القول   -تعرض الباجي   
 -ومن وافقهم-ة، خالفا ألحد قويل الشافعي، مث رجح رأي مذهبه          إن نقص عددهم عن األربع    
إىل دليل مقاصدي أشار فيه إىل مقصد حفظ العرض، الذي عبـر      و باستناده إىل أصل اإلمجاع،   

  :هذا ما ميكن استخالصه من شرحه الذي جاء فيه. عنه بإدخال املضرة على املقذوف
 وإن مل يكمل    ، احلد على من شهد عليه      أقيم ، إذا كمل عدد الشهود يف الزنا      :مسألة«
 : وله قول آخر، وهذا أحد قويل الشافعي،وبه قال أبو حنيفة  . ف القذ  الشهود حد   حد ،عددهم

 ألن عمر ؛ى ما نقوله أن ذلك إمجاع الصحابة     والدليل عل  : قال القاضي أبو حممد    .ال حد عليهم  
 ودليلنا من جهة املعىن أـم       .لي وروي مثل ذلك عن ع     .جلد أبا بكرة وصاحبه ملا توقف زياد      

                                                
ـ . قول ملالك ذكره يف املوطأ، كتاب احلدود، باب ما جاء فيمن اعترف على نفسه بالزنـا                1  يف  1557ب احلـديث    عق

  .املنتقى
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 فكانوا قذفة كمـن قذفـه       ، عليه  بإضافة الزنا إليه بسبب مل يوجب احلد       ،أدخلوا املضرة عليه  
  1».ابتداء

نالحظ، أن الباجي قد استند إىل أصل اإلمجاع يف تقرير احلكم، مث عـضده بـدليل                
احلد على الـشهود الـذين مل   مقاصدي استند فيه إىل النظر كما يظهر من شرحه، معلّال إقامة    

يكتمل عددهم األربعة، بإدخال املضرة على املقذوف بإضافة الزنا إليه، ويف ذلك إشـارة إىل               
   .مقصد حفظ العرض من جهة العدم، الذي يتحقق بالردع والزجر من عقوبة حد القذف

    يف حد السرقةاعتبار الباجي ملقصد حفظ املال: املبحث الثامن

 ما عثرنا عليه من اعتبار الباجي ملقصد حفظ املال من حكم قطع             بحثاملنربز يف هذا    
يد السارق، وذلك من خالل شرحه للحديث املرفوع الذي رواه اإلمام مالك يف باب ما جيب                

  :فيه القطع، جاء فيه
علَيه وسلَّم قَطَع في  عن عبد اللَّه بنِ عمر أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه     ، عن نافعٍ  ،مالك-«

نج2مماهرثَلَاثَةُ د هن3». ثَم  
إىل مسألة مقدار ما يكون فيه القطـع مـن     -يف شرحه هلذا احلديث   -تعرض الباجي   

فإن سرق  . السرقة؛ فذكر قول اإلمام مالك أنه من الورق ثالثة دراهم، ومن الذهب ربع دينار             

                                                
  .154، 9/153الباجي، املنتقى،  1
2 ُنجابن منظور، لسان العرب، مادة     : انظر. كل ما وقى من السالح، كالترس والدرق، ألنه يواري حامله أي يستره           : امل

ابن عبـد   : انظرو. 196صاددي، التعريفات الفقهية،    : وانظر. 48صالرازي، خمتار الصحاح،    : وانظر .13/400جمن،  
اآليب األزهري، الثمر الداين شـرح رسـالة        : وانظر. 4/216الزرقاين، شرح الزرقاين،    : وانظر. 14/375الرب، التمهيد،   

  .600صالقريواين، 
وأخرجـه البخـاري يف   .  يف املنتقى 1567رواه مالك يف املوطأ، كتاب احلدود، باب ما جيب فيه القطع، احلديث رقم               3

ومسلم يف صـحيحه،    . ويف كم يقطع  " السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما   : "دود، باب قول اهللا تعاىل    صحيحه، كتاب احل  
والترمذي يف سننه، كتاب احلدود عن رسول اهللا، باب ما جاء يف كم تقطع يد               . كتاب احلدود، باب حد السرقة ونصاا     

وأبـوداود يف سـننه،   . رقه السارق قطعت يـده والنسائي يف سننه، كتاب قطع السارق، باب القدر الذي إذا س  . السارق
وأمحـد يف مـسنده،   . وابن ماجه يف سننه، كتاب احلدود، باب حد الـسارق . كتاب احلدود، باب ما يقطع فيه السارق     

والدارمي يف سننه، كتاب احلدود، باب مـا  . كتاب مسند املكثرين من الصحابة، باب مسند عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب         
  .دتقطع فيه الي
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 ال يقطع، إالّ إذا تكرر ذلك حىت يصل بـه إىل النـصاب يف               مقدارا ال يبلغ النصاب املذكور    
جمموع ما سرق، فإنه يقطع حينئذ، لكن الباجي ذكر قوال ثانيا لبعض أصحابه خمالفا للقـول                
األول؛ يرى أن القطع ال يتعني يف السارق ما مل يبلغ النصاب يف كلّ مرة، ولو تكرر وبلغه يف                    

بالنصاب يف املرة الواحدة من السرقة ال مبجموع عدد          -أيحبسب هذا الر  -جمموعه، فاالعتبار   
وقد علّل الباجي هذا القول بالتمسك بظاهر اللفظ يف احلديث، لكنه علّل القول األول              . املرات

هذا مـا  . تعليال مقاصديا؛ إذ ذكر أن القطع يف مثل تلك احلالة ردع ملقصد حفظ أموال الناس             
  :يهميكن استخالصه من قوله الذي جاء ف

 فلم يعلم به حىت سرق ما يكون فيـه مـع األول             ، ولو سرق ما ال قطع فيه      :مسألة«
:  قـال  ، ال قطع عليه حىت يسرق يف مرة واحدة ما فيه القطع           : ففي املوازية عن أشهب    ،القطع

 وروى . فعليه القطع  ، فكان ينقل قليال قليال حىت اجتمع ما فيه القطع         ،ولو سرق قمحا من بيت    
 خيرج يف كل مرة منـه       ة،سارق يدخل البيت عشر مرات من ليل      ن القاسم يف ال   أبو زيد عن اب   

 قال سـحنون يف     .رة ما فيه ثالثة دراهم     فإنه ال يقطع حىت خيرج يف م       ،بقيمة درهم أو درمهني   
 وجه القـول    . واهللا أعلم  ، وهذا كله وجه التحييل    ، وإذا كان يف فور واحد قطع      :آخر موضع

  إذ ،وهذا عام من جهـة املعـىن      M / 0 1  2 L1 :األول قوله تعاىل  
ا هذا عن القطع لتسبب إىل أخذ أموال الناس ذا          ز ولو ع  ،القطع شرع للردع عن أموال الناس     

 ،يتعلق بإخراج ربع دينار من احلرز      وجه القول الثاين أن القطع إمنا        . واهللا أعلم وأحكم   ،الوجه
  2». واهللا أعلم،وهذا مل يوجد منه ذلك

ي قد أورد القولني يف املسألة، مث علّلـهما دون أن يـذكر صـراحة       نالحظ أن الباج  
ترجيحا ألحدمها، لكن املتأمل يف شرحه للمسألة يلمس ميوله إىل القول األول؛ إذ جنـده قـد        
استرسل يف االستدالل على القول األول أكثر مما فعل يف القول الثاين؛ كما أنه استند يف القول                 

 محل لفظه على العموم، وإىل دليل مقاصدي، بينما مل يعلّل القـول             األول إىل دليل من الكتاب    
وهـذا كلّـه وجـه    "  :الثاين إال بالتمسك بظاهر اللفظ يف احلديث، وكذلك نلمس من قوله       

واملهم، أننا جند الباجي قـد      . بعد ذكره للقول الثاين، إشارة إىل ترجيح القول األول        " التحييل
                                                

 .38: سورة املائدة، اآلية 1
  .182، 9/181الباجي، املنتقى،  2
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وجيها مقاصديا، مما يثبت اجتهاده املقاصدي عموما؛ إذ استعمل         ت -فيما وجهها -وجه املسألة   
  .مقصد حفظ املال يف تعليل حد السرقة، مستندا يف ذلك إىل النظر كما يظهر من شرحه

   قاطع الطريقعقوبة يف اعتبار الباجي ملقصد جلب املصلحة ودرء الفساد: املبحث التاسع

  مـسألة لب املـصلحة ودرء الفـساد يف   اعتبار الباجي ملقصد جاملبحثنبين يف هذا   
اجتهاد اإلمام يف أمر قاطع الطريق بالسالح، وذلك من خالل شرحه لألثر املقطوع الذي أورده        

  :اإلمام مالك يف املوطأ يف باب جامع القطع، جاء فيه
 ولَم  ،1 أَخذَ ناسا في حرابة    مالك أَنَّ أَبا الزناد أَخبره أَنَّ عاملًا لعمر بنِ عبد الْعزِيزِ          -«
 فَكَتـب  ، فَكَتب إِلَى عمر بنِ عبد الْعزِيزِ في ذَلك ، فَأَراد أَنْ يقْطَع أَيديهم أَو يقْتلَ      ،يقْتلُوا أَحدا 

  2». لَو أَخذْت بِأَيسرِ ذَلك:إِلَيه عمر بن عبد الْعزِيزِ
إىل مسألة القاطع للطريق الذي يشهر سـالحه         -يف شرحه هلذا األثر   -الباجي  تعرض  

 M K L  M N O P: ألخذ أموال الناس، مستدالّ على عقوبته، بقوله تعاىل   
Q R S T  U V W X Y Z [ \  ] ^ _ 

` a L 3  ظاهرها التخيري، وهو ما يتعلق باجتهاد اإلمام يف ذلـك،  "أو"لفظة  ، على أن ،
ذي ضبطه الباجي مبدى حتقق مقصد جلب املصلحة ودرء الفساد، هذا ما يتضح من             االجتهاد ال 

  :ية بعد أن أثبت التخيري من ظاهر اآلشرحه للمسألة؛ حيث قال
 ومـصروف إىل    ، فإنه ختيري متعلق باجتهاد اإلمام     ، إذا ثبت أنه على التخيري     :مسألة«

 ولـيس   . قاله مالك يف املوازية    ،فسادة وأذب عن ال   نظره ومشورة الفقهاء مبا يراه أمت للمصلح      
 ، فإذا ثبت أنه على االجتهاد     . يريد بقدر ما خربه    ، ولكن على االجتهاد   ،ذلك على هوى اإلمام   

 إما أن يكون    ، وال خيلو من أحد أمرين     ، وإن مل يقتل وال أخذ ماال      ،فإن لإلمام أن يقتل احملارب    

                                                
قطع الطريق واالعتداء على اآلمنني، فكل من قطع الطريـق وأخـاف   : احلَرب، أن يسلب الرجل ماله، واحلرابة : احلرابة 1

ابن : انظر. غاثة معه عادة  احلرابة كل فعل يقصد به أخذ املال على وجه تتعذر االست          : السبيل فهو حمارب، قال ابن احلاجب     
  .2/407أبو احلسن املالكي، كفاية الطالب، : وانظر .1/303منظور، لسان العرب، مادة حرب، 

  . يف املنتقى1578احلديث رقم . انفرد به مالك يف املوطأ، كتاب احلدود، باب جامع القطع 2
 .33: سورة املائدة، اآلية 3
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كان طال أمره وأخاف الـسبيل ومل        فإن   ،ه أو أخذ حبضرة خروج    ، وأخاف السبيل  ،طال أمره 
ه أو قطعه من خـالف أو ضـربه          هو خمري يف قتله أو صلب      : فقد قال حممد   ،يقتل وال أخذ ماال   

  1».وذلك بقدر ذنبه ،ونفيه
نالحظ، أن الباجي قد أناط اجتهاد اإلمام بتحقيق مقصد املـصلحة ودرء الفـساد،              

احدة من األساليب اليت تضمنتها اآلية الشريفة فالعربة مبدى حتقق هذا املقصد يف اختيار اإلمام لو    
كما أن الباجي قـد أشـار إىل ضـبط    . لردع اجلناة مبا يضمن به إزالة الفساد ملصلحة اتمع  

كما يظهر أن   .االجتهاد مبا يبعده عن اهلوى ويدخله دائرة الشرع، بالنظر فيه ومشاورة الفقهاء           
  .رره لإلمام من اجتهاد مقاصدي يف املسألةالباجي قد استند إىل قول اإلمام مالك فيما ق

                                                
  .9/207الباجي، املنتقى،  1
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  الثاين خامتة الباب

 يضم أهم النتائج املستخلصة من اعتبار الباجي للمقاصد يف شـرحه            وتتضمن جدوال 
، نبين فيه املقصد املعترب، وفيم استعمله الباجي، وإىل أي شيء اسـتند    املعامالتاملنتقى يف جمال    

ه بعض املالحظات اليت تربز تصريح الباجي للمقصد أو إشـارته      إليه يف اعتباره، كما نسجل في     
. إليه، وبعض إشاراته إىل املقاصد التبعية نسبة إىل ما تناولناه من مقصد، وغريها من املالحظات              

  . األربعة اليت تناولنها بالدراسة والتحليلالفصولويشمل اجلدول كل 
  كتاب النكاح : أوال

  مالحظات  ستندامل  استعماله  املقصد املعترب
  

مقصد حفظ املال يف تصرف البكر 
  الراشدة

 يف تعليل حكم منع تصرف البكر -
  .يف ماهلا

   يف التمييز بني الرشد والبلوغ-
     النظر-

  يف خيار رد الزوج

   يف تعليل حكم اخليار-
 يف القياس  كمناط جامع بني عيب -

  الزوجة  والزوج العنني
 يف معرفة معاين العيوب ايزة خليار -

  الرد
 يف إثبات اجلواز من عدمه يف خيار -

  الرد
   يف ترجيه رأي مذهبه-

االستمتاع هو :  صرح بأن-   النظر-
  املقصود بعقد النكاح

يف فساد نكاح 
  احمللِّل

   يف تعليل حكم فسخ عقد النكاح-
     النظر-   معيارا لصحة العقد أو فساده-

  د النكاحيف عق
 يف التمييز بني عقد النكاح وعقد -

  البيع
   يف قياس األوىل-

   يف ترجيحه لرأي مذهبه-
صرح بأنه املقصود من عقد    النظر-

  النكاح

يف حرمة وطء من 
  استمتع ا األب

   يف تعليل احلكم-
   معيارا يف حرمة أو حلّية الوطء-

 قول مالك -
  وبعض أصحابه

   أثر التابعني-
  قصد إىل االلتذاذ: بلفظ صرح -

مقصد 
االستمتاع يف 
  أحكام النكاح

 يف داللة لفظ القرب على معناه -  يف معىن قرب املرأة
 اقتصر يف بيان املقصود من -   القرآن الكرمي-  املراد

  املرأة على الوطء فقط

  مقصد تأنيس الزوجة يف مالزمتها
   يف تعليل املقام عند الزوجة-

 يف التفريق بني البكر والثيب يف حق -
  املقام

أحد  قول -
  أصحاب مذهبه

   النظر-
  

مقصد صلة الرحم فيما ال جيمع بينهما 
  بنكاح

 يف تعليل حكم منع اجلمع بني املرأة -
     النظر-  وعمتها أو خالتها
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  مالحظات  ستندامل  استعماله  املقصد املعترب

 تعليل حكم لزوم اإلشهاد يف عقد -  مقصد منع الفساد يف إشهاد النكاح
  الزواج

 مبدأ سد -
  الذرائع

   النظر-
  

   يف تعليل احلكم-  ةيف الوليم
 قول مالك -

  وبعض أصحابه
   النظر-

أضاف مقاصد تبعية، كاملكارمة 
مقصد إشهار   واملواساة

    الزواج
  يف إجابة الدعوة

   يف تفسري معىن احلديث-
 يف التمييز بني طعام العرس، وبقية -

  أصنعة األطعمة
 قول مالك -

  وأصحابه
إنّ املقصود :  صرح بلفظ-

  بالوليمة اإلعالن للنكاح

  تاب الطالق ك: ثانيا
  مالحظات  املستند  استعماله  املقصد املعترب

مقصد دفع الضرر 
  يف اإليالء

   يف تعليل مدة اإليالء-
 يف التمييز بني اإليالء اللغوي -

  واإليالء الشرعي
  

   النص القرآين-
 موقف عمر من -

  مدة الغزو للجند

   صرح بقصد الضرر-
أملح بالتبع إىل مقصد تأديب  -

  الزوجة

مقصد دفع الضرر 
  يف اخللع

 يف تقرير بعض األحكام كمنع -
افتداء الزوجة املختلعة من زوج أضر 
ا، ومنع حبسها، ومنع إيثار الضرائر 

  .عليها

   قول مالك-
 عمل أهل -

  املدينة
  

مقصد دفع الضرر 
  يف عدة املطلقة

يف  يف تعليل حكم رجعة املطلقة -
  احليض

 يف ترجيح رأي املالكية القائل -
  باإلجبار يف إرجاع املطلقة يف احليض

   النص القرآين-
   النظر-

أشار بالتبع إىل مقصد اإلصالح 
  بني الزوجني يف الرجعة

مقصدا دفع 
الضرر واملشقة 

يف أحكام 
  الطالق

مقصد دفع املشقة 
  يف كفارة الظهار

 يف تعليل حكم جواز االنتقال من -
  الصيام إىل اإلطعام يف كفارة الظهار

  ر النظ-
 القياس على -

  اإلعسار
  

مقصد حفظ 
النسب من نفي 
  .الولد باللعان

   قياس األوىل-   يف ترجيح رأي مذهبه-
 أشار إىل املقاصد الضرورية -

  .كحفظ النسب وحفظ العرض
 أومأ إىل ترتيب املقصدين فقدم -

  حفظ النسب على حفظ العرض
مقصد حفظ 

ب يف عدة النس
  املطلقة

 يف تعليل حكم مكوث املطلقة يف -
املقصود منه هو :  صرح بالقول-   النظر-  بيت زوجها أثناء عدا

  حفظ النسب

مقصد حفظ 
النسب والنسل 

يف أحكام 
  الطالق

مقصد حفظ 
النسل من 

  االستئذان يف العزل

 يف تعليل لزوم استئذان الزوجة -
  .احلرة يف العزل

 يف استنباط لزوم االستئذان حىت يف -
  األمة

مبناط  القياس -
جامع هو ثبوت 

  الزوجية
  طلب النسل: ذكر

  مقصد التسلية من متتيع املطلقة
 يف تعليل منع التمتيع ملن ارجتعت -

  .من زوجها وملن العنها زوجها
  

  . النظر-
 أبو رأي شيخه -

  .سحاقإ
  

مقصد براءة 
الرحم يف عدة 

  املطلقة
مقصد براءة الرحم 
  من تشريع األقراء

ىن القرء  يف االستدالل على مع-
  بالطهر

  . يف ترجيح رأي مذهبه يف ذلك-
 قول أيب -

    اسحاق
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  مالحظات  املستند  استعماله  املقصد املعترب
مقصد براءة الرحم 

يف املطلقة اليت 
  ارتفع عنها احليض

 يف تعليل حكم انتظار تسعة أشهر -
  .للمطلقة اليت ارتفع عنها احليض

  . يف االستدالل على احلكم-
     النظر- الواقع -

  كتاب البيوع : ثالثا
  مالحظات  املستند  استعماله  املقصد املعترب

نوع املنفعة من 
املبيع يف يف بيع 

  التفاضل

 يف بيان حكم اجلواز أو عدمه يف -
مسألة التفاضل بني أنواع اجلنس 

  الواحد
 معيارا يف تصنيف األجناس إىل -

  واحدة وخمتلفة
يع  يف ترجيح مذهبه يف جواز ب-

  اجلنس ببعضه إىل أجل متفاضالبعض 
 يف القياس املتعلق مبسألة صغار -

وكبار الرقيق، حبسب ما يقصد من 
  املنفعة

 مذهب اإلمام -
    .مالك

حتقق االنتفاع 
بالثمار يف صحة 

  بيعها

 يف تعليل حكم منع بيع الثمر قبل -
  بدو الصالح

 يف إجرا قياس اجلوز واللوز -
  .والفستق على الزروع

     النظر-

مقصد صالح 
الثمار يف توقيت 

  بيعها
  . يف تأويل داللة لفظ طلوع الثريا-

   النظر-
 استفاد من قول -

  مالك
 ميكن االستفادة من هذا املقصد -

  يف بيع الثمار مىت ظهر صالحها
صفة الثمر املقصود 

يف التمييز بني 
  أحكام بيع الثمار

 يف التمييز بني ما له أصل وما ليس -
     النظر-  الثمار يف حكم البيعله أصل من 

مقصد املكلف من 
االنتفاع يف بيع 
  الطعام بالطعام

  

 يف التمييز بني ما جيوز فيه التفاضل -
  يف بيع الطعام بالطعام وما ال جيوز فيه

   يف متييز األجناس املختلفة من الطعام-

   النظر-
 باالستفادة من -

  قول مالك
إمنا نراعي يف : صرح بالقول

   املنافع واملقاصداجلنس

املنفعة املقصودة 
من املبيع يف 
  أحكام البيوع

نوع املنفعة يف بيع 
  احليوان باللحم

 يف تعليل جواز بيع اخليل والبغال -
  .واحلمري باللحم

   النظر-
 احتمال -

استفادته من قول 
  مالك يف املدونة

ألن :  صرح يف تعليله بالقول-
  منافعها املقصودة منها غري األكل

  مقصد حفظ املال ورواجه يف البيوع

 من  املالإخراجل عدم لزوم  يف تعلي-
  ذمة املبتاع إىل يد أمانة

 يف تعليل حجة البائع يف وجوب -
  إيقاف الثمن

   يف تعليل لزوم النقد يف عهدة السنة-
 منع النقد جواز عدم  يف تقرير حكم-

  لسبب متوقع نادر

أشار إليه باإلفالس والتغرير ومنع    النظر-
  النقد

مقصد جتنب 
  الغرر يف البيوع

  

صد جتنب الغرر مق
من منع بيع الثمار 
  قبل بدو صالحها

 يف تعليل حكم منع بيع الثمار قبل -
  بدو صالحها

 إشارت -
  نصوص السنة

 تعليل مالك -
  وأصحاب مذهبه

  صرح بقصد الغرر
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  مالحظات  املستند  استعماله  املقصد املعترب

مقصد جتنب الغرر 
يف بيع الثمر 
  باخلرص

 يف تعليل عدم جواز بيع مثر البستان -
  كيال باخلرص

البيع كيال باخلرص  يف التمييز بني -
  والبيع جزافا

 القاضي أيب -
  حممد

   النظر-
  

مقصد جتنب الغرر 
يف بيع الثمر 

  جزافا

   يف ترجيحه لقول اإلمام مالك-
 يف قياس املسألة مبا يستثىن من قدر -

  شائع
     النظر-

مقصد جتنب الغرر 
من بيع ما ليس يف 

  امللك

 يف تعليل عدم جواز بيع اإلنسان ما -
   ملكهليس يف

 يف تعليله حلكم عدم جواز البيع يف -
  أمثلة ذكرها

   النظر-
 استفاد من نص -

  السنة

 اعتمد يف احلكم على حديث -
  مل يرد يف املوطأ

 ميكن االستفادة من مقصد منع -
الغرر يف معاجلة األزمة املالية 

  احلديثة
مقصد جتنب الغرر 

يف بيع الطعام 
  تفاضال

اضل بني  يف تعليل حكم جواز التف-
  جنسني خمتلفني من الطعام

 يف تعليل حكم اشتراء الطعام -
  .املتعارف كيله، بكيل غري معلوم

ووجه منعه " :صرح بالقول   النظر-
  "القصد إىل الغرر

مقصد جتنب الغرر 
يف بيع املالمسة 

  واملنابذة

 يف تقرير حكم صحة العقد وجواز -
البيع باالقتصار على اللمس دون 

 اقتنع املشتري بذلك مع التقليب إذا
  متكني البائع له من التقليب

 يف عدم اعتبار اقتصار البيع باللمس -
  .مع العلم بامللوس بيع مالمسة

   النظر-
 استفاد من قول -

  مالك
  

  مقصد جتنب الربا يف التفاضل

 يف تعدية حرمة التفاضل يف كل -
شيء مما مل يتناوله حديث الربويات 

  .الستة
لوصول إىل استنباط علة  مسلّمة يف ا-

  االقتيات يف املطعومات األربعة

   رأي الفقهاء-
   الدليل القرآين-

خالف أنه   ال:" ذكر صراحة-
قصد ذكر هذه األربع املسميات 

   "إىل التنبيه على علة الربا فيها
  

مقصد جتنب الغش 
يف بيع الذهب 

  والفضة

تكسري  يف تعليل حكم عدم جواز -
الدراهم والدنانري وتقطيعها للتعامل ا 

  يف بيع أو قرض
   الواقع-
مقصد جتنب      النظر-

مقصد جتنب الغش   الغش يف البيوع
   النظر-   يف تقرير حكم عدم جواز املراطلة-  يف املراطلة

     أيب اسحاق-
مقصد دوام األخوة بني الناس يف 

   الواقع-   يف تعليل حكم البيع بالعهدة-  البيوع
     النظر-

سري مقصد التي
ودفع املشقة يف 

  البيوع

مقصد التيسري 
ودفع املشقة يف بيع 
الذهب والفضة 
  بالدراهم تفاضال

  

 يف تعليل حكم جواز بيع الذهب -
  .والفضة بالدنانري وزنا مع الضرورة

 يف تقرير حكم عدم جواز بيع -
  التفاضل مع انعدام الضرورة

   رأي مالك-
 قاعدة -

الضرورات تبيح 
  احملضورات
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  مالحظات  املستند  استعماله  املقصد املعترب

د التيسري مقص
ودفع املشقة يف بيع 

  السلَم
 يف تعليل لزوم الكيل أو الوزن يف -

  بيع السلم، فيما صغر مما ييبس ويدخر
   النظر-
     العرف-

مقصد التيسري 
ودفع املشقة يف 
  البيع على الربنامج

 يف تعليل حكم جواز بيع األعدال -
  .على البنامج

 يف تعليل عدم جواز بيع ما يف -
  ب على الربنامجاجلرا

   النظر-
 تعليل ابن -

  حبيب

 نستفيد من املقصد يف تقرير -
حكم جواز بيع ما يف احلاويات 

  على الربنامج
 نستفيد من املقصد يف تقرير -

  حكم جواز التجارة اإللكترونية

مقصد دفع الضرر 
  يف منع االحتكار

 يف تعليل حكم منع االحتكار وقت -
  حلاجةا

 استفاد من -
إشارة اإلمام 

  مالك
  

مقصد دفع 
  الضرر يف البيوع

مقصد دفع الضرر 
  يف تلقي الركبان

 يف تعليله حكم عدم جواز تلقى -
  الركبان

   يف تقريره حلكم جواز تلقي السفن-

   النظر-
   الواقع-
 احتمال -

استفادته من قول 
  مالك

  

 يف تقرير حكم جواز من اشترى -  مقصد الرفق يف بيع الطعام قبل القبض
  اما أن يبيعه قبل قبضهطع

   النظر-
 استفاد من نص -

  السنة
  

مقصد التوسعة ورفع التضييق على 
   يف تعليل حكم منع االحتكار-  الناس يف منع االحتكار

   الواقع-
   النظر-

 حيتمل استناده -
إىل تعليل اإلمام 

  أمحد
 ميكن استفادته -

من قول اإلمام 
  مالك يف املدونة

  

مقصد رواج 
الطعام يف بيع 
  اجلالب للطعام

 يف تعليل حكم عدم منع اجلالب أن -
  يبيع يف السوق دون بيع الناس

 كعلّة جامعة فيما أشار إليه من -
  قياس باالحتكار يف املسألة

 مل يذكر ترجيحا صرحيا بني -   النظر-
مقصد رواج   اآلراء

الطعام يف 
أحكام بيع 
مقصد رواج   الطعام

الطعام يف بيع 
  هالطعام قبل قبض

 يف تعليل حكم عدم جواز بيع -
  الطعام قبل قبضه

 رأي شيوخ -
    الباجي

  كتاب األقضية : رابعا
  مالحظات  املستند  استعماله  املقصد املعترب

  
  اعتبار املقاصد من األلفاظ يف األميان

  . يف تأويل لفظ اليمني-
اعتبار املقاصد ب  صرح-   النظر-  

  دون األلفاظ يف األميان
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  مالحظات  املستند  استعماله  املقصد املعترب

  يف منع القضاء عند الغضبمقصد العدل 
 يف استنباط العلة املناسبة للحم -

  .من احلديث
 يف قياس احلاالت بالغضب -

  وتعميم احلكم فيها

   قول مالك-
 النظر يف املناسب -

  للعلّة

:  إشارة إىل املقصد بالقول-
 فكل حالة منعته من "

استيفاء حجج اخلصوم كما 
 كان له ،مينعه الغضب

   "حكمه يف املنع

  قصد اخلدمة واالستمتاع من ملك اليمنيم
   يف بيان فوائد ملك اليمني-
 يف ترجيح رأي الشافعي وأيب -

  حنيفة

 رأي الشافعي وأيب -
  حنيفة

   النظر-
ه املقصود من ن صرح بأ-

  ملكها

مقاصد حفظ النفس 
والعرض واملال يف 

عدد الشهود 
  .سهموجن

 يف تعليل شهادة الصغري والنساء -
  يف اجلروح

 يف ترجيح حكم جواز شهادة -
  النساء يف اجلروح

 يف تعليل عدد وجنس الشهود -
  يف اجلراح واألموال

 أقوال بعض -
  أصحاب مذهبه

   النظر-

 صرح حبرمة تلف النفس، -
  وإتالف حرمة العرض

:  أشار إىل ترتيب املقاصد-
 حفظ النفس مث العرض مث

  املال

مقصد حفظ النفس 
يف شهادة الصبيان 

  يف اجلراح

 يف االستدالل على حكم جواز -
  شهادة الصبيان يف اجلروح

   يف تعليل قول مالك-
   شيوخه-

   النظر-
بوجوب :  عبر عن املقصد-

االحتياط للدماء، وورود 
  الشرع حبفظ الدماء

مقصد حفظ النسب 
  يف استلحاق الولد

  أصحاب مذهبه يف توجيه أقوال -
 يف إبطال دعاوى االستلحاق -

  دون إثبات
: أشار إىل املقصد بقوله   النظر-

  فسدت األنساب

مقصد حفظ املال 
   يف تعليل حكم ضمان الصناع-  يف تضمني الصناع

 قول أحد أصحاب -
القاضي أبو (مذهبه

  )حممد
  عئ مبدأ سد الذرا-

   النظر-

 أشار إىل املقصد بإتالف -
  اع األموالاألموال وضي

 أشار بالتبع إىل مقصد -
  حتقيق املصلحة

مقاصد حفظ 
النفس والنسب 

والعرض واملال يف 
  األقضية

مقصد حفظ املال 
يف محالة البكر 

  الراشدة

    يف توجيه اآلراء-
 يف التمييز بني والية املال، -

  ووالية البضع
   يف التمييز بني الرشد والبلوغ-

 أحكام والية املال -
  ووالية البضع

   النظر-

   صرح حبفظ املال-
 مقصد  أشار بالتبع إىل-

  حفظ البضع

مقصد دفع الضرر 
يف منع االستحالف 

  من غري خلطة
   يف تعليل احلكم-
   يف ترجيح مذهبه-

   النظر-
 احتمال استناده إىل -

حديث ابن (السنة
  )عباس

  

مقصد دفع الضرر 
يف منع إحياء أرض 
  موات قرب العمران

  

   يف االستدالل على احلكم-
  رجيح مذهبه يف ت-

   يف ختصيص احلكم وتقييده-

 داللة لفظ احلديث -
اليت تفيد تقييد اإلطالق 
  مبقصد دفع الضرر

   النظر-

 ميكننا اليوم االستفادة من -
هذا املقصد يف وضع 
املخططات العمرانية 
  .والقوانني اخلاصة ا

مقصد دفع الضرر 
  يف منع أذية اجلار

   يف تأويل احلديث-
بني ما مينع من حرف  يف التمييز -

  .وأشغال وما ال مينع

   السنة-
 قول مالك -

  وأصحاب مذهبه

 ميكننا االستفادة من هذا -
املقصد يف وضع منظومة 
  .قانونية، وتربوية وإعالمية

مقصد دفع الضرر 
  يف األقضية

مقصد دفع الضرر 
يف قسمة األصول 

  الثابتة
 يف االستدالل على صحة -

      مذهبه ورجحانه



  596  لباجي يف جمال املعامالتيقات الفقهية لالجتهاد املقاصدي عند االتطب: الباب الثاين 
  
 

 

  كتاب العقول: خامسا
  مالحظات  املستند  استعماله  رباملقصد املعت

مقصد حفظ اجلمال 
اإلنساين يف جراح 

  األنف

 يف تعليل حكم وجوب الدية -
  .يف قطع املارن

 كمناط جامع يف قياسه بني -
  األنف والبصر

 القياس -.  النظر-
    على البصر

مقصد حفظ اجلمال 
اإلنساين يف جراح 

  الشفة

  . رد حجة سعيد بن املسيب يف-
 يف تعليل حكم لزوم الدية يف -

  .الشفة العليا
   النظر-

    اليدين القياس ب-

مقصد حفظ اجلمال 
اإلنساين يف دية 

  العني

 يف تعليل تعين االجتهاد يف -
تقدير الدية يف العني القائمة إذا 

  .طفئت
     النظر-

مقصد حفظ اجلمال 
اإلنساين يف موضحة 

  الوجه
يف تعليل رأي اإلمام مالك يف  -

     النظر-  املسألة

مقصد حفظ 
اجلمال اإلنساين 

  يف اجلراح

مقصد حفظ اجلمال 
اإلنساين يف جراح 

  األسنان
   يف تعليل احلكم-

   يف رد الرأي املخالف-
 رأي القاضي أيب -

   رأي ابن املواز-حممد 
 اعترب بالتبع مقصد -

  االنتفاع
مقصد الردع يف 

مقصد الردع يف      النظر-  العقوبة يف تعليل -  تأديب الصيب
مقصد الردع يف منع   العقوبة

     النظر-   يف تعليل احلكم-  القاتل من املرياث

مقصد حفظ النفس 
  يف جراح الدماغ

 يف االستدالل على حكم عدم -
  القصاص يف املأمومة

   الواقع-
   النظر-

 صرح مبقصد إتالف -
  النفس

 أشار إىل املقصد من جهة -
  ومن جهة العدمالوجود 

مقصد حفظ 
  النفس يف اجلراح

مقصد حفظ النفس 
  يف اجلائفة

 يف تعليل حكم تعني ثلث الدية -
  .يف اجلائفة

   الواقع-
   النظر-

صرح بالتحرز للدماء 
  والردع عنها

 يف تعليل حكم الدية يف قطع -  مقصد حفظ قدرة التكلم يف دية اللسان
  اللسان

 قول مالك وبعض -
  أصحاب مذهبه

 صرح بأن املنفعة -
ودة من اللسان هي املقص

  .الكالم
 اقتصر على منفعة الكالم -

  .يف اللسان دون غريها

مقصد تأمني الرضاع للولد يف دية قطع 
  الثديني

 يف تعليل حكم ثبوت الدية يف -
  قطع الثديني

 يف تعدية احلكم إىل قطع -
  احللمتني قياسا على الثديني

 قول أصحاب -
  مذهبه

ميكن االستفادة منه يف قضايا 
وق الطفل ومحاية حق

  الطفولة؛ غذائيا وصحيا
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  كتاب احلدود: سادسا
  مالحظات  املستند  استعماله  املقصد املعترب

مقصد حفظ النفس من منع حد الزانية 
  احلامل

 يف تعليله حكم منع احلد على -
 يف تعليله حلق -. الزانية احلامل

  .رضاعة املولود وكفالته
   النظر-

     قول ابن مزين-

مقصد حفظ العرض 
يف منع الزانية من 

  التغريب
 يف تعليله حكم منع تغريب -

   النظر-  املرأة احلرة إذا زنت
أومأ الباجي بالتبع إىل مقصد 

الردع، ومقصد حفظ 
  .احلقوق

فظ مقصد ح
العرض يف حكم 
تغريب الزانية 
مقصد حفظ العرض   وحد القذف

  يف حد القذف
   يف تعليل حد القذف-

     النظر-   يف ترجيح مذهبه-

أشار إىل املقصد بالردع عن    النظر-   يف تعليل حد السرقة-  مقصد حفظ املال يف حد السرقة
  أموال الناس

مقصد جلب املصلحة ودرء الفساد يف 
  عقوبة قاطع الطريق

 يف تقرير تعين االجتهاد لإلمام -
 أمت للمصلحة :أشار بقوله   قول مالك-  يف عقوبة قاطع الطريق

  سادوأذب عن الف
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  خامتـة البحـث

 سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث          ليد الو من خالل تتبعنا حلياة اإلمام أيب     
-م1013/ه403(التجيـيب التميمي البطَلْيوسي الباجي القُرطيب الـذهيب األندلـسي املـالكي            

هاده املقاصدي يف كتبه الفقهية واألصـولية،       ، ومن خالل تتبعنا ملعامل ثبوت اجت      )م1081/ه474
ومن خالل استقرائنا ملختلف املسائل الفقهية اليت تناوهلا يف شرحه ألحاديث املوطأ يف كتابـه               

من خالل كل    املنتقى شرح موطأ مالك، ميكننا أن نسجل أهم النتائج البارزة اليت توصلنا إليها            
جتهاد املقاصدي عند الباجي وتطبيقاته الفقهيـة       ما قمنا به من دراسة وحتليل وتفصيل حول اال        

كما ال يفوتنا أن نسجل أهم االقتراحات والتوصيات اليت يتطلبها هذا           . من خالل كتابه املنتقى   
  .البحث

  أهم نتائج البحث : أوال
الباجي عن علماء األصول واجلدل والكـالم يف العـراق          اإلمام    تتلمذُ أسهم  لقد -1

 أصول املالكية املـستندة إىل      أسهمتكما   ،شريازي، والدمغاين والسمناين  أيب إسحاق ال  : أمثال
اجلتـه  ، ألقى بظالله على طريقـة مع      ا مقاصدي ا بناء غائي  فكر الباجي بناء  مراعاة املصلحة، يف    

  . للمسائل الفقهية واألصولية، مما يربر سلوكه طريق االجتهاد املقاصدي يف تقريره لألحكام
يف استقرار  ،  وكثرة تصنيفاته وخمتلف نشاطاته العلمية    مبناظراته   ي الباج أسهم لقد   -2

وليس أدلّ علـى    . املذهب املالكي يف األندلس، ولعل لواله لعمت الظاهرية واندرست املالكية         
ه ومكانته  نبوغه وبروزه على رأس املذهب املالكي يف عصره، من شهادة كبار العلماء على فضل             

 علـى فـضله     -وهو من هو  -  من اعتراف خصمه ابن حزم     لك، على ذ  بل ليس أدلّ  العلمية،  
ومكانته وعلو قدره العلمي، بعد مناظرات حامية الوطيس، أظهر فيها الباجي مذهبه املـالكي              

  .  إىل يوم الناس هذااستقراره يف أسهمتحبلّة جديدة، 
  : إن التعريف االصطالحي لالجتهاد، الذي توصلنا إىل اقتراحه، هو-3

 المتالك القدرة على استنباط األحكـام الـشرعية العمليـة،           الوسع،فقيه  استفراغ ال 
  .وربطها بالوقائع ربطا شرعيا وموضوعيا

  :  إن التعريف االصطالحي للمقاصد الشرعية، الذي توصلنا إىل اقتراحه، هو أنها-4
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املعاين والعلل واحلكم واألهداف والغايات الواضحة اليت وضعها أو راعاها الـشارع            
حلكيم أو ترجع إليه استنادا إىل عموم تشريعه أو ما خيتص ببعض أبوابه أو إىل أحكامه اجلزئية،              ا

  . املوصلة إىل حتقيق سعادة اإلنسان احلقيقية يف العاجل واآلجل جبلب املصاحل ودرء املفاسد
  :، الذي توصلنا إىل اقتراحه هولالجتهاد املقاصدي إن التعريف االصطالحي -5

فقيه الوسع المتالك القدرة على استنباط األحكام الشرعية العمليـة عـن            استفراغ ال 
  .طريق اعتبار ومراعاة املعاين والعلل واملصاحل واحلكم واألهداف والغايات الشرعية الواضحة

  :يف نقاط عديدة منها تتجلّى أمهية االجتهاد املقاصدي -6
  .ية لإلنسان املقاصدي كفيل بتوجيه الرؤية الكونإنّ االجتهاد   - أ

 هو اإلطار املرجعي الدائم الذي يضمن صالحية إنّ االجتهاد املقاصدي -ب
  .الشريعة اإلسالمية واستمرارها وخلودها

 املقاصدي يبين العقل املسلم بناء غائيا تعليليا حتليليا استدالليا إنّ االجتهاد   -ج
  . تقومييا

حوار خمتلف املذاهب واألديان  املقاصدي هو الوسيلة الناجعة يف إنّ االجتهاد   - د
  .و الثقافات واحلضارات

 يف نظرتنا الشرعية إىل خمتلف ،االستفادة من الفكر املقاصديميكننا    - ه
 الوسائل، خصوصا التكنولوجية احلديثة، اليت تذلل عقبات احلاجة والتخلف

  ... العلمية، والصحية، واالجتماعية، واالقتصادية،؛يف شىت ااالت
 الباجي يف تطوير حركة االجتهاد املقاصدي يف القرن اخلامس اهلجري،           أسهم لقد   -7

ن اهتم باملقاصد الشرعية كاسم ومسمى، من خالل مصنفاته العديدة، سيما الفقهيـة             فكان مم 
واألصولية منها، ما ميكن اعتباره أحد العلماء الذين أثروا علم املقاصـد يف القـرن اخلـامس                 

  . والغزايل وغريمهااهلجري إىل جانب اجلويين
مـن خـالل    ،يف ثنايا كتبـه  االجتهاد املقاصدي يف الفكر األصويل للباجي        يربز -8

صريح باملقاصد أو مبـضامينها أو بـالتلميح        حيث   ؛املسائل الفقهية واألصولية اليت تعرض هلا     
 بـاملعىن،   هار عن وكثريا ما يعب  واإلشارة إليها، أو بالتعبري عنها بالعلّة والغرض واإلرادة والوجه،          
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 ، كما تتضح تلك املعامل يف توجيهاتـه         الذي كان سائدا يف استخدامات املتقدمني من الفقهاء       
  .ملختلف اآلراء واألقوال وترجيحاته بينها، توجيهات وترجيحات مقاصدية

 يف العديد من املسائل بلفظ املقاصد     تربز اجتهادات الباجي املقاصدية، يف تصرحياته      -9
اته  يف تقرير  ويف اعتباره للمقاصد  .  لأللفاظ قهية، ويف شروحه لألحاديث وتأويالته    ة والف األصولي

 بينها، من خالل ذكره ملضامني املقاصـد، كـدفع الـضرر            وترجيحاته هلا   لألحكام وتعليالته 
  .جلب املصلحة ودرء املفسدة وغريهاواملشقة، والتيسري ورفع احلرج، و

 ما ميكن أن خيدم املقاصـد        من املسائل الفقهية إىل     تعرض الباجي يف العديد     لقد -10
 مقاصد الـشرع  بعض  ل هذكرك كنظرية، وما ميكن أن نستفيد منه يف بناء أسس علم املقاصد؛          

الكلية الضرورية، كمقصد حفظ الدين، ومقصد حفظ النفس، ومقصد حفظ النسل، ومقصد            
إذ إىل الترتيب بينـها؛     إشارته  وك. حفظ النسب ، ومقصد حفظ العرض، ومقصد حفظ املال        

قدم مقصد حفظ النفس على مقصد حفظ النسب، وقدم هذا على مقصد حفظ العرض، وقدم               
 تهشـار كإ و .اصد من جهة الوجود ومن جهة العدم       إىل املق  تهشاروكإ. اجلميع على حفظ املال   

  .إىل املقاصد األصلية والتبعية، والقطعية والظنية
 .ة واألصولية يف اجتـهاده املقاصـدي    اعد الفقهي بعض القو لقد استخدم الباجي     -11

ورات، وقاعدة ال ضرر وال ضرار، وقاعدة العموم واخلصوص،         ظكقاعدة، الضرورات تبيح احمل   
اجتـهاده املقاصـدي، كاسـتخدامه      ب بعض املباحث األصولية     كما ربط  .واإلطالق والتقييد 

ائع يف اجتـهاده املقاصـدي،      للمقاصد يف إثبات مشروعية القياس، واستخدامه ملبدأ سد الذر        
لفاظ املقاصد يف   كما استخدم أ   .واستخدامه للمقاصد يف الترجيح بني األخبار وداللة النصوص       

  . احلدود األصولية لتحديد بعض املفاهيم األصولية وبيان املقصود منهابعض 
ببعض أقوال أصحاب    -فيما ذهب إليه من اجتهاد مقاصدي     -  يظهر تأثر الباجي   -12

ومن سواهم من شيوخه ومعاصريه؛ فأكثر من استند إليهم يف اجتهاده املقاصدي؛ عبـد         مذهبه  
ومن الطبيعي  . امللك بن حبيب، والقاضي أبو حممد عبد الوهاب، وشيخه أبو إسحاق الشريازي           

 املوطـأ مثـل الـسيوطي    شـارحي أن يكون ملثل الباجي تأثري فيمن حلقه من العلماء كبعض   
  .حظة بصماته يف الفكر املقاصدي للشاطيبوالزرقاين، كما ميكن مال
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 مصادر االجتهاد املقاصدي عند الباجي هي الكتاب والسنة واإلمجاع وعمل أهل          -13
  .املدينة والقياس وأقوال الصحابة والعرف وسد الذرائع

  : ميكن استخالص الضوابط الشرعية لالجتهاد املقاصدي للباجي يف النقاط التالية-14
املقصد إذا خالف احلكم به نصا من كتاب أو سنة، أو إمجاع، عدم العمل ب   - أ

  .أو أخلّ اعتباره بالقواعد األصولية
ضرورة احتياج اعتبار املقاصد يف األحكام إىل نظر واستنباط وإىل دليل يدل    -ب

 إىل نظر -أيضا-عليها، واحتياج تعدية املقاصد إىل غري حملها من الفروع 
  . واستدالل

 رواية اخلرب مبقصوده ومعناه، إذا كان الراوي غري عامل باملقصود عدم قبول   -ج
  .من اخلرب علما بينا

عدم تقدمي القياس على خرب الواحد عند التعارض، حال داللتهما الواضحة    - د
  .على املقصد

 ما ميكن استخالصه من منهج للباجي يف سلوكه طريق االجتـهاد املقاصـدي              -15
  : نذكر

ه املقاصدي ببعض أدلة الكتاب والسنة الدالة على احلكم، ولو تعضيد اجتهاد   - أ
  .مل تتضمن تلك األدلة على تعليالت مقاصدية لألحكام

  .عدم اعتماده على األحاديث الضعيفة وإن رويت يف املوطأ   -ب
عدم اكتفائه باحلديث املرسل أو املوقوف، بل يعضده باحلديث املرفوع    -ج

  . على املقصد للداللة- إن وجد-املتصل 
تعضيد اجتهاده املقاصدي بأحاديث مل يروها اإلمام مالك يف املوطأ، واليت    - د

تعمل من جهة أخرى على تعضيد قول اإلمام مالك، أو بعض ما أخرب به 
  .من بالغات

  .استناده إىل املقاصد كدليل مرجح، يف الترجيح بني خربيني متساويني   - ه
 عندما يتعقّل املعىن من احلكم ويعرف املقصد عدم مجوده على حرفية النص   -و

  . منه، فإنه جيتهد مقاصديا لتعدية احلكم إىل ما مل يشمله اللفظ من النص
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خمالفته أحيانا لرأي اإلمام مالك، باعتباره للمقصد الذي مل يعتربه اإلمام    -ز
  .مالك، وخمالفته أحيانا للمشهور من مذهبه باعتبار مقاصدي

  .  للمقاصد يف ترجيحاته آلراء مذاهب أخرى على بعض آراء مذهبهاعتباره   -ح
 بإشـاراته   أسهمميكن اعتبار اجتهادات الباجي املقاصدية رصيدا معرفيا ثريا، قد           -16

من قريب أو بعيد يف بناء أسس نظرية املقاصد، اليت بدأت إرهاصاا يف القرن اخلامس اهلجري،     
  . اجلويين والغزايلإسهاماتإىل جانب 

، عند  ـ لقد استدل الباجي يف كتابه اإلحكام على مشروعية االجتهاد املقاصدي 17
تعرضه إىل مباحث إثبات القياس، ويظهر تأثر الشاطيب بذلك يف كتابه املوافقات، من خـالل               

    . اإلشارات اليت وافق ا الباجي يف هذه املسألة
من األحكام يف خمتلـف املـسائل        احلصول على املقاصد الشرعية املعتربة للكثري        -18

الفقهية ملختلف أبواب الفقه وكتبه اليت تضمنها شرح الباجي يف كتابه املنتقى شـرح موطـأ                
 معقولية معاين خمتلف األحكام الفقهية       اكتشاف لباحيثني يف منهال ل مالك، واليت ميكن اعتبارها     

  .الفرعية ومقاصدها
 يف  لإلسـهام باجي للمقاصد يف اجتهاده،      ميكن االستفادة اليوم، من اعتبارات ال      -19

  : معاجلة بعض املعضالت واألزمات احلالية، نذكر من ذلك
 يف معاجلة األزمة املالية احلديثة خصوصا يف أوربا وأمريكا، من اإلسهام   - أ

مقصد جتنب الغش والغرر والربا يف البيوع ما اعتربه الباجي من   إثراءخالل
  . منع بيع ما ليس يف امللك خصوصاعموما، ومقصد جتنب الغرر يف

  إثراء ما اعتربه يف معاجلة قضايا التخطيط العمراين، من خاللاإلسهام   -ب
  .مقصد دفع الضرر يف منع إحياء أرض موات قرب العمرانالباجي من 

 ورفع الفقر واحلرمان،  ومحاية الطفولة يف تفعيل التكافل االجتماعياإلسهام   -ج
 يف أحكام الزكاة، املنفعةحتقيق مقصد من  الباجي تربه إثراء ما اعمن خالل

  .ومن مقصد تأمني الرضاع يف دية قطع الثديني
مقصد النظافة يف الباجي من   إثراء ما اعتربهحتقيق نظافة احمليط من خالل   - د

  . بعض أحكام الصالة وأحكام احلج
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مقصد التذكر ن الباجي م  إثراء ما اعتربهرفع اجلهل وحمو األمية، من خالل   - ه
  .واالتعاظ والتعلم يف أحكام الصالة

 إثراء ما حتقيق األخوة بني الناس واألمن العام والسلم العاملي، من خالل   -و
ة بني الناس يف بعض أحكام الصالة مقصد دوام األخوالباجي من  اعتربه

وتكريس . مقصد جتنب الغش والغرر يف البيوعأحكام البيوع، ومن و
 الناس، من خالل اعتباره ملقصد دفع الضرر واملشقة يف أحكام املصاحلة بني

  . الطالق
من   الباجيإثراء ما اعتربه يف التنمية االقتصادية عموما، من خالل اإلسهام   -ز

 مقصد رواج األموالمن ، و يف أحكام الزكاةمقصد حفظ املال وتنميته
تجارة تنشيط وتفعيل ال يف واإلسهام. واألطعمة يف أحكام البيوع

 إثراء ما اعتربه اإللكترونية، واحلركة التجارية خصوصا يف املواين، من خالل
وغري ذلك مما . مقصد التيسري ودفع املشقة يف البيع على الربنامجمن  الباجي

ميكن االستفادة منه يف توجيه خمتلف شؤون احلياة اليومية ورسم 
رع احلكيم، وهو ما استراتيجيات التنمية والتطور العلمي وفق مراد الشا

  .يسميه البعض بفقه احلضارة
 يف منـهج االجتـهاد      - واطالعنـا  حبسب حبثنا ورأينا  - ما ميكن اعتباره نقصا      -20

  :املقاصدي للباجي نذكر
اكتفاء الباجي يف العديد من املواضع من كتابه املنتقى، بعرض آراء خمتلفة يف    - أ

  .يرجح بينهااملسألة الواحدة، مث يوجهها مقاصديا دون أن 
 إىل املقاصد كنظرية، وكنسق فكري -بشكل واضح-عدم تعرضه    -ب

وأصويل، أو كمبحث مستقلّ ولو يف بعض أجزائه ومواضيعه، إمنا تعرض 
إىل املقاصد من خالل اجتهاداته الفقهية واألصولية بغرض فهم النصوص 

 بينها، وإن واستنباط األحكام منها، واالستدالل عليها، وتعليلها، والترجيح
  .كانت تتضمن إشارات ميكن استثمارها يف خدمة املقاصد كنظرية
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  أهم االقتراحات والتوصيات: ثانيا
 االستفادة من اجتهادات الباجي املقاصدية يف خمتلف املسائل الفقهيـة، لتـصنيف        -1

  .زئيةمعجم ملقاصد األحكام الفقهية الفرعية، سواء كانت مقاصد عالية أو عامة أو خاصة أو ج
 االستفادة من االجتهاد املقاصدي للباجي، يف بلورة نظرية املقاصد، مـن خـالل          -2

  .جناز حبث خاص، جيمع إشارات الباجي إىل ما خيدم نظرية املقاصد كبحث أصويل مستقلإ
 البحث الدقيق والعميق يف كتب علماء املقاصد من القرن الثامن اهلجري إىل اليوم،       -3

  . ضور جهود الباجي املقاصدية يف فكرهم املقاصدي وحإسهاملدراسة مدى 
 تكثيف الدراسات والبحوث حول مصنفات الباجي، وصياغتها ضـمن حمـاور            -4

  .خمتلفة، دقيقة وحمددة املواضيع، يف خمتلف جماالت الفقه واألصول واحلديث واجلدل
ني بلية   من املواضيع اليت أقترح البحث فيها؛ ختصيص دراسة حول االشكالية اجلد           -5

  .والقياس الفقهي عند الباجي والشاطيبالقياس املنطقي 
 ختصيص ملتقيات علمية وعملية، يؤطرها أكادميون يف خمتلف التخصصات، حول           -6

مدى استفادتنا من االجتهادات املقاصدية للباجي يف معاجلـة بعـض األزمـات األخالقيـة               
قتراحات تقدم للمؤسسات التنفيذيـة     واالجتماعية واالقتصادية وغريها، واخلروج بتوصيات وا     

املعنية كل حبسب اختصاصه، قصد االستفادة منها يف توجيه اتمع حنو حياة أفـضل وأليـق                
  .باإلنسان

وختاما أظنين قد بلغت املراد يف معاجلة ما عرضته من إشكالية البحث، وما سطّرته من         
وحتاليل يف ثنايا هذا البحث، دون      أهداف هذه الدراسة، من خالل ما تعرضت إليه من تفاصيل           

واهللا نـسأل العفـو     . ادعاء لإلحاطة بكل جوانبه، ودون ادعاء لسالمته من النقص واخلطـأ          
واحلمد هللا الذي هو بالعز مذكور، وعلـى الـسراء والـضراء            . واللطف، والسداد والتوفيق  

  . اللهم على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلّم تسليمايمشكور، وصل
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  فهرس األحاديث النبوية
  

  الصفحة  طرف احلديث

  

 أَو ةلْبِيبِالت مهاتووا أَصفَعري أَنْ يعم نم ابِي أَوحأَص رنِي أَنْ آمررِيلُ فَأَمانِي جِب424  …أَت  

  364  ...اختذ خامتا من فضة ونقشه حممد رسول اهللا 

كُموتيي بف كُملَاتص نلُوا مع264  اج  

  100  ...ن املؤمنني اجعلوه شورى بينكم أمجعوا العاملني أو قال العابدين م

  407  احتجم، وهو محرِم فَوق رأْسه، وهو يومئذ بِلَحيي جملٍ، مكَانٌ بِطَرِيقِ مكَّةَ

  414، 198   وأمره بالفدية.احلق رأسك

لَاةلَ الصقَب أْ بِهدبطَ، فَلْيائالْغ كُمدأَح اد336، 334  إِذَا أَر  

  317، 280  ...إِذَا ثُوب بِالصلَاة، فَلَا تأْتوها وأَنتم تسعونَ، وأْتوها وعلَيكُم السكينةُ، 

  337  إِذَا جاَء أَحدكُم الْجمعةَ فَلْيغتِسلْ

  380، 273  ...إذا خرصتم فخذوا الثلثني ودعوا الثلث

  474  م إِلَى وليمة فَلْيأْتهاإِذَا دعي أَحدكُ

 584  ... فاجلدوها، مث إن زنت فاجلدوها،إذا زنت األمة

 ،الْكَبِريو يمقالسو يفعالض يهِمفَإِنَّ ف ،فِّفخاسِ فَلْيبِالن كُمدلَّى أَح309  ...إِذَا ص  

خي امالْإِمو تصأَن بِكاحصل إِذَا قُلْتتولَغ فَقَد ةعمالْج موي 340، 339  طُب  

  582  ... ، فَلَما وضعت جاَءته،اذْهبِي حتى تضعي

  265  أفضل الصالة صالة أحدكم يف بيته إال املكتوبة

  518  … ، لَا واللَّه: فَقَالَ؟أَكُلُّ تمرِ خيبر هكَذَا
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  235  كُم بِه طَاقَةٌاكْلَفُوا من الْعملِ ما لَ

ابِ اللَّهتا بِككُمنيب نيلَأَقْض هدفِْسي بِيي نالَّذا و583  … ،أَم  

، 218  الصالة إىل الناس خروج قبل الفطر بزكاة أمر
277 ،374  

رسي ين129  إِنَّ الد  

  235، 202  ه بِه ولَا يجهر بعضكُم علَى بعضٍ بِالْقُرآنإِنَّ الْمصلِّي يناجِي ربه فَلْينظُر بِما يناجِي

 ودالْع اهفَةٌ وِجطَائ فَّتصو هعم فَّتفَةً ص352  ...أَنَّ طَائ  

رشا با أَنمإِن،ونَ إِلَيمصتخت كُمإِنو ،جبِح نكُونَ أَلْحأَنْ ي كُمضعلَّ بضٍ فَلَععب نم ه543  … ،ت  

  130  إِنما جعلَ الاستئْذَانُ من أَجلِ الْبصرِ

افَّةلِ الدأَج نم كُمتيها نم213  إِن  

  434  ...أنه وقف على بعريه 

  324  ...ه في التوراة ولَا فيإِني لَأَرجو أَنْ لَا تخرج من الْمسجِد حتى تعلَم سورةً ما أَنزلَ اللَّ

انبثَو كُلِّكُمل 315  أَو ،
316 ،445  

  272  أوصاين جربيل عليه السالم عن اهللا تعاىل باجلار حىت ظننت أنه سيورثه

  279  أَولَا يجِد أَحدكُم ثَلَاثَةَ أَحجارٍ

اةبِش لَوو مل472   …أَو  

  211   طهرإيما إيهاب دبغ فقد

  

  329، 178  ترك النيب صلى اهللا عليه وسلم للباس اخلميصة املعلّمة

  

 بِه قدصذَا فَتذْ ه392  …خ  
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 بقْرالْعأَةُ ودالْحو ابرالْغ ،احنج هِنلي قَترِمِ فحلَى الْمع سلَي ابوالد نم سم416  …وخ  

  

بِالد اريناالدمهنيلَ بمِ لَا فَضهربِالد مهرالدارِ و526  ين  

  

 ولَ اللَّهسأَى رةَ ) ص(رلَمس أُم تيي بف لًا بِهمتشم داحبٍ وي ثَولِّي فص319  ...ي  

 تأَيثَلَاثَةَ أَ)ص(ر هى إِلَيهتى انتح دورِ الْأَسجالْح نلَ ممر اف426  طْو  

  

  165  سنوا م سنة أهل الكتاب

  

  262  صلّ قائما، فإن مل تستطع فقاعدا، فإن مل تستطع، فعلى جنب

مقَائ وهو هلَاتص فثْلُ نِصم دقَاع وهو كُمدلَاةُ أَح261  ص  

 ولِ اللَّهسر علَّى مص(ص (لَاةَ الْخقَاعِ صالر ذَات موي ف352  …و  

 ولِ اللَّهسر عم تلَّيص(ص (ونتيالزنيِ وا بِالتيهأَ فاَء فَقَرش304  الْع  

اةبِش كسان أَو انسكُلِّ إِننِ ليدنِ ميدم نياكسةَ متس مأَطْع امٍ أَوثَلَاثَةَ أَي مص، 413  … أَي  

  

و اللَّه ادبعجرالْح اللَّه ع129  ض  
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 ولُ اللَّهسر هرص(فَأَم(هأْسر قلح413   ... أَنْ ي  

 ولُ اللَّهسر هرص(فَأَم ( ةقَبقِ رتبِع كَفِّر392  ...أَنْ ي  

 بِيالن مهراطَ الثَّلَاثَةَ)ص(فَأَمولُوا الْأَشمرأَنْ ي ،وا مشمأَنْ ينِ ويكْنالر ني429  … ،ا ب  

ضكَاةَ فَرطْرِ زالْف نانَ مضملَى راسِ عا الناعص نرٍ ممت ا أَواعص نريٍ معلَى ش386  … كُلِّ ع  

 ولُ اللَّهسر قص(فَفَر(أَةربِالْم لَدالْو قأَلْحا ومهني485   ب  

ولُ اللَّهسر قفَفَرأَةربِالْم لَدالْو قأَلْحا ومهنيب لَّمسو هلَيع لَّى اللَّه485   ص  

إِذَا أُوع في الْأَنفالْإِبِلِ و نائَةً مفْسِ مي النفثُلُثُب ةومأْمي الْمفالْإِبِلِ و نائَةٌ ما معد567  ... ج  

  378  الْعشرِ نِصف بِالنضحِ سقي وفيما الْعشر، والْبعلُ ونُوالْعي السماُء سقَت فيما

  

  557  قضى باليمني على املدعى عليه

داهالش عنيِ ممى بِالْي547  قَض  

ماهرثَلَاثَةُ د هنثَم نجي مف 586  قَطَع  

 لَكُم لِّيأُصوا فَل346  ...قُوم  

  

  306  ...ا افْتتح الصلَاةَ، رفَع يديه حذْو منكبيه، كَانَ إِذَ

  432   ...كَانَ إِذَا وقَف علَى الصفَا يكَبر ثَلَاثًا

 ولُ اللَّهسص(كَانَ ر ( عمتجيا لبِهِم برضنِ، ييتبشذَ خختأَنْ ي ادأَر 297  ...قَد  
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  301  ...لْمؤذِّنَ؛ إِذَا كَانت لَيلَةٌ بارِدةٌكَانَ يأْمر ا

وكبإِلَى ت فَرِهي سرِ فصالْعرِ والظُّه نيب عمج310  كَانَ ي  

ةياشيثُ الْغدح اكلْ أَتأُ هقْر345  كَانَ ي  

  401  ...سه كيف كَانَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يغِسلُ رأْ

فَعد نياعِ حدالْو ةجي حف لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر ِسريكَانَ ي ف439  … ؟كَي  

  

لَه رِيكلَا ش هدحو إِلَّا اللَّه لَا إِلَه،يرٍء قَديلَى كُلِّ شع وهو دمالْح لَهو لْكالْم 432  … ، لَه  

كدنع سا لَيم بِع513  لَا ت  

قَابِرم كُموتيلُوا بعج350  ...لَا ت  

 جِدلَا ي دإِلَّا أَح فَافلَا الْخو انِسرلَا الْبو اوِيلَاترلَا السو مائملَا الْعو صوا الْقُمسلْب403  …لَا ت  

يلْبانَ لكْبا الرلَقَّوضٍ،عِلَا تععِ بيلَى بع كُمضعب بِعلَا يوا، وشاجنلَا تو ، راضح بِعلَا ي533  … و  

  331، 272  ...ال متسح، يعين األرض، وأنت تصلي

اررلَا ضو رر129،134  لَا ض ،
248 ،560  

و أَةرالْم نيلَا با وهتمعو أَةرالْم نيب عمجالَا يهالَت469  خ  

  320، 276  ال يصلي أحدكم يف الثوب الواحد ليس على منكبيه منه شيء

  544، 249  ال يقضي القاضي وهو غضبان

 لَما عةً لَهيصمخ 329  ...لَبِس  

  257  لتشد علَيها إِزارها، ثُم شأْنك بِأَعلَاها

  558   ...ادعى ناس دماَء رِجالٍلَو يعطَى الناس بِدعواهم لَ

 رمأَنْ ي نم ا لَهريخ نيعبأَر فقلَكَانَ أَنْ ي هلَياذَا علِّي مصالْم يدي نيب ارالْم لَمعي 199  ...لَو  
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  347، 235  ... ما ترونَ في الشارِبِ والسارِقِ والزانِي 

  338  ى أَحدكُم لَو اتخذَ ثَوبينِ لجمعته سوى ثَوبي مهنتهما علَ

  305  ...ما كَانَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يزِيد في رمضانَ ولَا في غَيرِه علَى إِحدى

  237  ما نقَصت صدقَةٌ من مالٍ

ايِعبتارِالْميالْخ عيقَا إِلَّا بفَرتي ا لَمم بِهاحلَى صارِ عيا بِالْخمهنم داحكُلُّ و 154   .ان  

  479  … ، بعدها ثُم إِنْ شاَء أَمسكَ، ثُم تطْهر، ثُم تحيض،يمِسكْها حتى تطْهرفَلْمره فَلْيراجِعها 

اعتاب نمهيفوتسى يتح هبِعا فَلَا يام535   طَع  

لَه ةً فَهِيتيا مضا أَريأَح ن558، 209   ...م  

لَى قَلْبِهع اللَّه عطَب لَّةلَا عذْرٍ ورِ عغَي نم اترةَ ثَلَاثَ معمالْج كرت ن203  م  

  

نالْمو ةسلَامالْم نى عهنذَة517  اب  

يهزى تتارِ حعِ الثِّميب نى عه509  ... ،ن  

ةاهالْع نم وجنى تتارِ حعِ الثِّميب نى عه510  ن  

  507، 497   نهى الْبائع والْمشترِي،نهى عن بيعِ الثِّمارِ حتى يبدو صلَاحها

  503  حيوان بِاللَّحمِنهى عن بيعِ الْ

    211ى عن جلود السباع أن تفترش

  

رجرِ الْحاهلْعلاشِ ورلْفل لَد550   ...،الْو  
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  235  ولَو يعلَمونَ ما في الْعتمة والصبحِ لَأَتوهما ولَو حبوا

  240  حبنِي كَانَ معي في الْجنةومن أَحيا سنتي فَقَد أَحبنِي ومن أَ

  

جوزتاَءةَ فَلْيالْب طَاعتاس نابِ مبالش رشعا م130   ... ي  

دجلُ نهِلُّ أَهيو ،فَةحالْج نامِ ملُ الشهِلُّ أَهيو ،فَةلَيي الْحذ نم ةيندلُ الْمهِلُّ أَه412  …. ي  

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  فهرس اآلثـــار
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  فهرس اآلثـار
  

  الصفحة  طرف األثر

  

  360، 255  الزكَاةُ تأْكُلُها لَا الْيتامى أَموالِ في اتجِروا: عمر

  486   ...اتقِ اللَّه واردد الْمرأَةَ إِلَى بيتها: عائشة

  99  … رأيت بعد أن أرقّهناجتمع رأيي ورأي عمر على عتق أمهات األوالد، مث : علي

  200   ...أَجمروا ثيابِي إِذَا مت، ثُم حنطُونِي، ولَا تذُروا علَى كَفَنِي حناطًا: أمساء

  573  ... فَفيها عقْلُها تاما ،إِذَا أُصيبت السن فَاسودت: سعيد ابن املسيب

  476   ... وإِنْ مضت الْأَربعةُ الْأَشهرِ، لَم يقَع علَيه طَلَاق،مرأَتهذَا آلَى الرجلُ من اإِ: علي

  440  ... فَقَد حلَّ لَه ما حرم علَى الْحاج إِلَّا النساَء و ،إِذَا جِئْتم منى فَمن رمى الْجمرةَ: عمر

  303  شئْت أَنْ تؤذِّنَ وتقيم فَعلْت، وإِنْ شئْت فَأَقم ولَا تؤذِّنْإِذَا كُنت في سفَرٍ، فَإِنْ : عروة

  130  راد أَنْ لَا يحرِج أَحدا من أُمتهأَ: ابن عباس

  402  ...أَترِيد أَنْ تجعلَها بِي إِنْ أَمرتنِي صببت، : اصبب علَى رأْسي، فَقَالَ يعلَى: عمر

  401  …اصبب، فَصب علَى رأْسه ثُم حرك رأْسه بِيديه فَأَقْبلَ بِهِما وأَدبر، : أبو أيوب

  349  أَفْضلُ الصلَاة صلَاتكُم في بيوتكُم إِلَّا صلَاةَ الْمكْتوبة: زيد بن ثابت

  301  … كَانَ يأْمر )ص(إِنَّ رسولَ اللَّه : ثُم قَالَ. حالِال صلُّوا في الرأ: عبد اهللا بن عمران

  150  أَلَا وإِياكُم والتنطُّع والتعمق والْبِدع وعلَيكُم بِالْعتيقِ: ابن مسعود

  539   وإِما أَنْ ترفَع من سوقنا،إِما أَنْ تزِيد في السعرِ: عمر

  419  أَمر بِقَتلِ الْحيات في الْحرمِ: عمر

  357  …علَيه  يحولَ حتى زكَاةً مالٍ من يأْخذُ يكُن لَم الصديق بكْرٍ أَبا إِنَّ: القاسم بن حممد
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  362  … أَموالهِم من ظَهر مما فَخذْ الْمسلمني، من بِك مر من انظُر أَنْ: عمر بن عبد العزيز

  463  إِنها لَا تحلُّ لَه حتى تنكح زوجا غَيره: زيد بن ثابت

  491   ...، ثُم رفَعتها حيضتها،أَيما امرأَة طُلِّقَت فَحاضت حيضةً أَو حيضتينِ: عمر

  459  ... ،وبِها جنونٌ أَو جذَام أَو برص فَمسها فَلَها صداقُها كَاملًاأَيما رجلٍ تزوج امرأَةً : عمر

  

  540   وكَرِه ذَلك،تلْك الْورِق بِالْورِقِ: ابن عباس

  130  التوسع علَى أُمته: ابن عباس

  

  342  خطُب يوم الْجمعة فَحصبهما أَنْ اصمتارأَى رجلَينِ يتحدثَان والْإِمام ي: ابن عمر

  523   ... فَيفْرِغُ ذَهبه،رأَى سعيد بن الْمسيبِ يراطلُ الذَّهب بِالذَّهبِ: يزيد بن عبد اهللا

  329  ...باَء لموضعِ جبهته رأَيت عبد اللَّه بن عمر إِذَا أَهوى ليسجد مسح الْحص: أبو جعفر

  

  318  سمع الْإِقَامةَ وهو بِالْبقيعِ فَأَسرع الْمشي إِلَى الْمسجِد: ابن عمر

  

  489   فَمتع بِوليدة،طَلَّق امرأَةً لَه: عبد الرمحن بن عوف

  

  99  ...ك رأينا فأمجنا حىت تكون، فإن كان اجتهدنا ل: أيب بن كعب

  556  ... فَإِنْ كَانت بينهما ، نظَر،فَإِذَا جاَءه الرجلُ يدعي علَى الرجلِ حقا: عمر بن عبد العزيز
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  391  فَأَرخص فيها للشيخِ وكَرِهها للشاب: ابن عباس

  569   فَفيها ثُلُثَا الدية، فَإِذَا قُطعت السفْلَى،ةًفي الشفَتينِ الديةُ كَاملَ: سعيد بن املسيب

  570   مائَةُ دينارٍ:في الْعينِ الْقَائمة إِذَا طَفئَت: زيد بن ثابت

  

  281  ...أَوقُبلَةُ الرجلِ امرأَته، وجسها بِيده، من الْملَامسة، فَمن قَبلَ امرأَته، : ابن عمر

  521  قَطْع الذَّهبِ والْورِقِ من الْفَساد في الْأَرضِ: سعيد بن املسيب

  

  314  كَانَ إِذَا خرج حاجا أَو معتمرا قَصر الصلَاةَ بِذي الْحلَيفَة: ابن عمر

  410  ... الثَّنِيتينِ حتى يصبِح، ثُم يصلِّيكَانَ إِذَا دنا من مكَّةَ بات بِذي طُوى بين: ابن عمر

  498  كَانَ لَا يبِيع ثماره حتى تطْلُع الثُّريا: زيد بن ثابت

  330  كَانَ لَا يمر بين يدي أَحد ولَا يدع أَحدا يمر بين يديه وهو يصلِّي: ابن عمر

  414  ... فَمروا علَى،كَانَ مع عبد اللَّه بنِ جعفَرٍ فَخرج معه من الْمدينة :أبو أمساء

  351  .كَانَ يؤم الناس بِالْعقيقِ، فَأَرسلَ إِلَيه عمر بن عبد الْعزِيزِ فَنهاه: حيي بن سعيد

  398  ...حاجته تحت سقيفَة في حجرة مغلَقَة في دارِ  كَانَ يذْهب ل: أبو بكر بن عبد الرمحن

  280  كَانَ يستتر بِراحلَته إِذَا صلَّى: ابن عمر

  437  ... ،كَانَ يقَدم أَهلَه وصبيانه من الْمزدلفَة إِلَى منى حتى يصلُّوا الصبح بِمنى: ابن عمر

  438  كَانَ يقَدم نِساَءه وصبيانه من الْمزدلفَة إِلَى منى: لحةط

  327  كَانَ يقْرأُ خلْف الْإِمامِ فيما لَا يجهر فيه الْإِمام بِالْقراَءة: عروة

  307  …أُولِ من الْمفَصلِ في كُلِّ كَانَ يقْرأُ في الصبحِ في السفَرِ بِالْعشرِ السورِ الْ: ابن عمر

  549  كَانَ يقْضي بِشهادة الصبيان فيما بينهم من الْجِراحِ: عبد اهللا ابن الزبري
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  426  كَانَ يقْطَع التلْبِيةَ في الْعمرة إِذَا دخلَ الْحرم: عروة

  406  نطَقَة للْمحرِمِكَانَ يكْره لُبس الْم: ابن عمر

  425  كَانَ يلَبي في الْحج حتى إِذَا زاغَت الشمس من يومِ عرفَةَ قَطَع التلْبِيةَ: علي

  524، 504  ...كَانا يذْكُران في خطْبتهِما عهدةَ الرقيقِ في الْأَيامِ الثَّلَاثَة من حنيِ يشترى: أبان وهشام

  405  كَانت تلْبس الثِّياب الْمعصفَرات الْمشبعات وهي محرِمةٌ لَيس فيها زعفَرانٌ: أمساء

  99  … أَثَر )ص(كَانوا إِذَا نزلَت بِهِم قَضيةٌ لَيس فيها من رسولِ اللَّه : املسيب بن رافع

  340  …ي زمان عمر بنِ الْخطَّابِ يصلُّونَ يوم الْجمعة حتى يخرج عمر كَانوا ف: ثعلبة

  395  كَبِر حتى كَانَ لَا يقْدر علَى الصيامِ فَكَانَ يفْتدي: أنس

  384  … أَو شعريٍ نم صاعا أَو طَعامٍ من صاعا الْفطْرِ زكَاةَ نخرِج كُنا: أبو سعيد اخلدري

  321  ...كُنت أَؤصلِّ إِلَى جانِبِ نافعِ بنِ جبيرِ بنِ مطْعمٍ فَيغمزنِي فَأَفْتح علَيه، : يزيد بن رومان

  

  528  ... إِلَىلَا بأْس بِأَنْ يسلِّف الرجلُ الرجلَ في الطَّعامِ الْموصوف بِِسعرٍ معلُومٍ: ابن عمر

  358  الْحولُ علَيه يحولَ حتى زكَاةٌ مالٍ في تجِب لَا: ابن عمر

  466   فَلَم أَنشطْ إِلَيها، فَإِني قَد أَردتها،لَا تقْربها: سامل بن عبد اهللا

  465   فَإِني قَد كَشفْتها،لَا تمسها: عمر

  536، 532  ... لَا يعمد رِجالٌ بِأَيديهِم فُضولٌ من أَذْهابٍ إِلَى رِزقٍ من،ي سوقنالَا حكْرةَ ف: عمر

  196  لَا ولَكن صلِّ في مراحِ الْغنمِ: عبد اللَّه بن عمرِو بنِ الْعاصِ

  375  ... الصدقَة خشيةَ معٍمجت بين يفَرق ولَا مفْترِقٍ بين يجمع لَا: عمر

  462  لَا يحلُّ لزوجِها الْأَولِ أَنْ يراجِعها: القاسم بن حممد

  365  …  الْمصدق شاَء ما إِلَّا عوارٍ ذَات ولَا هرِمةٌ ولَا تيس الصدقَة في يخرج لَاَ :عمر

  151 ،130  ال يصلح الناس إال ذاك: علي
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  344  …لَأَنْ يصلِّي أَحدكُم بِظَهرِ الْحرة خير لَه من أَنْ يقْعد حتى إِذَا قَام الْإِمام : أبو هريرة

  468   وذَلك الْأَمر عندنا: قَالَ مالك.للْبِكْرِ سبع وللثَّيبِ ثَلَاثٌ: أنس

  390  لصائمِ تدعو إِلَى خيرٍلَم أَر الْقُبلَةَ ل: عروة

  542  ... ؟ وهو لَا يضرك، تسقي بِه أَولًا وآخرا، وهو لَك نافع،لم تمنع أَخاك ما ينفَعه: عمر

  588  لَو أَخذْت بِأَيسرِ ذَلك: عمر بن عبد العزيز

  150  صنعاَء لَقَتلْتهم جميعالَو تمالَأَ علَيه أَهلُ : عمر

  420  لَولَا أَنا حرم لَطَيبناه: ابن عمر

  482  لَيس علَيه إِلَّا كَفَّارةٌ واحدةٌ: عروة

  

  545  ...ترِف لَا تأْتينِي وليدةٌ يع، ثُم يدعوهن يخرجن،ما بالُ رِجالٍ يطَئُونَ ولَائدهم: عمر

  150  ما رأَيت قَوما أَيسر سريةً ولَا أَقَلَّ تشديدا منهمَ :ابن مسعود

  332  مسح الْحصباِء مسحةً واحدةً وتركُها خير من حمرِ النعمِ: أبو ذر

  333  ...افْعلْ ما شئْت، ووضع الْيدينِ فَنبوة إِذَا لَم تستحمن كَلَامِ ال: أبو املخارق

  572  ... إِلَّا أَنْ تعيب الْوجه ،الْموضحةَ في الْوجه مثْلُ الْموضحة في الرأْسِ: سليمان بن يسار

  

  409   وهو محرِم،نظَر في الْمرآة لشكْوٍ كَانَ بِعينيه: ابن عمر

  376  … ولَا الْأَكُولَةَ تأْخذُ ولَا تأْخذُها، ولَا الراعي، يحملُها بِالسخلَة علَيهِم تعد نعم: عمر

  150  نهِينا عن التكَلُّف: عمر
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  470   ولَو كُنت تقَدمت فيه لَرجمت،هذَا نِكَاح السر ولَا أُجِيزه: عمر

  

  543، 239  واللَّه لَيمرنَّ بِه ولَو علَى بطْنِك: عمر

  

  323  يكْره النوم قَبلَ الْعشاِء والْحديثُ بعدها: سعيد بن املسيب

  436  ... . ثُم علَيهِما حج،ينفُذَان لوجهِهِما حتى يقْضيا حجهما: عمر وعلي وأبو هريرة

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  فهرس القواعد الفقهية واألصولية
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  فهرس القواعد الفقهية واألصولية

  فهرس القواعد الفقهية : أوال

  .لقواعد الفقهية اليت ذكرت يف املنت تصرحيا أو تلميحاألبرز اهذا فهرس 

  
..............................................................  األمور مبقاصدها

123، 136، 137 ،165، 209، 211، 213 ،278 ،
281.  

  
  .111.......................................................  أ بالشبهاتاحلدود تدر

..............................................................  احلرج مرفوع
128، 129 ،155، 156، 158، 159، 167، 170، 
177، 180، 184، 239، 265، 266، 299، 315.  

  
..............................................................  درء املفاسد أوىل من جلب املصاحل

123، 126، 127، 130، 133، 137، 139، 148، 
159، 164، 172، 180، 187، 188، 206 ،259 ،
289، 456، 457، 562، 564.  

  
 ،332 ،331 ،221، 208 ،206 ،197 ،190   ضرورات تبيح احملظوراتال

404، 405، 407، 526، 527، 549، 556 ،601.  

  
 ،557، 271، 248 ،245، 206 ،186 ،129   ال ضرر وال ضرار

559 ،560، 561 ،601.  
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..............................................................  املشقة جتلب التيسري

167، 170، 182 ،183 ،226، 247، 258، 286 ،
301، 303، 306، 308، 309، 310، 311 ،312 ،
313 ،527، 528، 529، 530، 531.  

 

  فهرس القواعد األصولية: ثانيا

  .لقواعد األصولية اليت ذكرت يف املنت تصرحيا أو تلميحاألبرز اهذا فهرس 
 

  
  .475، 414 ،179.......................................  األمر يقتضي الوجوب

  
  .430 ،429 ،285 ،268 ،267 ،196...............  احلكم يدور مع علّته وجودا وعدما

  
  .285 ،208...............................................  العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب

..............................................................  العام يعمل بعمومه حىت يرد ما خيصصه
209، 210، 211، 212 ،258، 261، 262، 263، 
519، 520 ،601.  

  
  .114 ،112 ،111 ،94.................................  ال مسوغَ لالجتهاد فيما فيه نص صريح قطعي

  .140، 139، 111، 110...............................  ال يعبد اهللا إال مبا شرع
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  .601، 559، 387 ،386، 332، 325 ،209 ،112  طلق يعمل بإطالقه حىت يرد ما يقيدهامل

  

  .517.......................................................  النهي يقتضي الفساد
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  فهرس األشعار
  

  الصفحة  البحر  البيت الشعري

  

ين وهالل اجلو مطّلعتيع النصارى للنواقيس  أت31  البسيط  قُبيل قَر  

  10  الطويل  حىت كأنه بالعيان تراه  عن أخبارهآثاره تنبيك 

  80  الكامل  إن مل ألْق اهللا يل عاذرا  أَحرِ بأن تسلمين نادما

  79  الطويل  كما اضطر حممولٌ على املركَبِ الصعبِ  أحن ويثين اليأس نفِسي عن األسى

  101  الطويل  روايتهم ليست عن العلم خارجة  إذا قيل يف العلم سبعة أحبر

  79  املتقارب  بأنَّ مجيع حيايت كساعه  إذا كنت أعلم علم اليقني

  81  الكامل  لذي الذّنبِ عن هول يومِ احلسابِ  إذَا كُنت تعلَم أنْ ال محيد

  58  الكامل  أدىن منازهلا السها والفرقد  أستقرب اهلدف البعيد مه

  58  الكامل  العال والسؤددأملٌ مطالبه   أسري إذا اعتكر الظالم وقادين

  477  الطويل  وأرقين إذ ال خليل أالعبه  أال طال هذا الليل واسود جانبه

  15  البسيط  كاهلر حيكي انتفاخا صولة األسد  ألقاب مملكة يف غري موضعها

  80  الكامل  ومل يثين عنها وعيد وال وعد  إهلي، قد أفنيت عمري بطالة

  55  الكامل  صرب السليمِ ملا به ال يسلم  أحممد إن كنت بعدك صابرا

  81  الكامل  مباذا أكفّر هذا مبا  أموت وأدعو إىل من ميوت

إن كان للصوم فطر  تث  فأنت للدهر عيد7  جمزوء ا  

  80  الكامل  ففي السرى بغيتنا ال يف الكَرى  إنا لسفْر نبتغي نيلَ املَدى

 



  633  فهرس األشعار
  
 

 

  

  7  جمزوء اتث  جديدوامللك غض   بدا اهلالل جديدا

  

  10  الكامل  أبدا وال حيمي الثغور سواه  تاهللا ال يأيت الزمان مبثله

رِ زادتبلّغْ إىل الدنيا بأيس  ا راحلٌ ملعادهك عن79  الطويل  فإن  

  80  الكامل  ومايل سوى خالقي رامحا  تداركْت من خطئي نادما

  80  الكامل  ضائرايف موقف ألقاك يل   تشغلين عن عملٍ نافع

  78  الطويل  ولكنها من مساء دمعي نواهل  تبيت جفوين صاديات من الكرى

  

  14  الكامل  وذهب العني مجيعا واألثر  حىت إذا سلك اخلالفة انتثر

  19  البسيط  فما املقام ا إالّ من الغلط  حثوا رواحلكم يا أهل أندلس

  79  الكامل  هى واحلزنُ قبلُ متممألويل الن  حكم الردى ومناهج قد سنها

  78  الطويل  بذكرِك يف اآلفاق ملْك وسلْطانُ  حويت معز الدولة امللْك فاعتزى

  

  18  البسيط  فما البكاء على األشباح والصور  الدهر يفجع بعد العني باألثر

  

ا ببلْدةنِ استكانمن   رعى اهللا قربي ناها يف السوادك79، 55  الطويل  القلْبِمها أُس  
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  10  الطويل  وأورثناها يف القدمي معافر  رفعنا املعايل بالعوايل حديثة

  

تضنا كما يسري اخليالُ وغُضفانُ  سريرِ الليل أج78  الطويل  على ركْبِنا من ناظ  

  19  البسيط  سلك اجلزيرة منثورا من الوسط  السلك ينثر من أطرافه وأرى

  

  78  جمزوء البسيط  بأنعم فاقت النعائم  الرباياعباد استعبد 

على ساحة ليلها مشرق  ْها مدهلم81  املتقارب  منري وأبيض  

  

هاقتناص ا ال أستطيع78  الطويل  ولو أنّ يل يوم الكثيبِ حبائل  غدا نافر  

  

هعن امس ادفإذا دعوت سواك ح  م79  الكامل  ودعاه بامسك مقولٌ بِك مغر  

  79  الكامل  وإذا أصخت فصوته متوهم  نظرت فشخصه متخيلفإذا 

  81  الكامل  تحب لنِنفِْسك سوء العذَابِ  فاعصِ اإلله مبقْدارِ ما

  10  الطويل  وفاخرت حىت مل أجد من أفاخر  فسدت بنفسي أهل كل سيادة

  80  الكامل  مبتهالً مستعربا مستغفرا  فقائما وراكعا وساجدا

  101  الطويل  سعيد أبو بكر سليمان خارجة  هم عبيد اهللا عروة قاسم: فقل

  55  الكامل  ولئن صبرت فإنّ صربي أكرم  فلئن جزِعت فإنّ ربي عاذر

  80  الكامل  يداي إىل غري موالمها  فال رفعت صرعيت إن رفعت
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فلقد علمت بأنين بك الحق  مين متقدأن 79  الكامل  من بعد ظين  

  78  الطويل  وأنت لذاك السلك در ومرجانُ  فللمجد سلك قد أُجِيد نِظامه

  79  املتقارب  وأجعلها يف صالحٍ وطَاعه  فلم ال أكونُ ضنينا ا

  79  الطويل  وال روحت روح الصبا عن أخي كربِ  فما ساعدت ورق احلمام أخا أسى

نيا بدارِ إقامةفما هذه الد  فيعتدتادأغراضها بِع ن80  الطويل   م  

  477  الطويل  لزعزع من هذا السرير جوانبه  فواهللا لوال اهللا ختشى عواقبه

  

  14  السريع  وصاح فوق كل غصن ديك  قام بكل بقعة مليك

  80  الكامل  يتلُو الكتاب العريب النريا  قد أفلَح القانِت يف جنحِ الدجى

  

55  الطويل  فؤادي لقد زاد التباعد يف القرب  ءالئن غيبا عن ناظري تبو  

  78، 55  الطويل  فؤادي لقد زاد التباعد يف القُربِ  لئن غُيبا عن ناظري وتبوآ

الليل حىت تشقَّقَت نا بروددانُ  لبِستضيُء بالصباح وأر 78  الطويل  جيوب  

  78  الطويل  غناك تبيانومن حسنهم يف حسنِ م  لرياهم يف عرف ربعك عنوان

  79  الكامل  متصرف يف صربه متحكِّم  هللا ذكر ال يزالُ خباطرِي

  80  الكامل  يبلُّ من أدمعه ترب الثّرى  له حنني وشهيق وبكَا

  

  58  الكامل  تستبعد األيام عندي يبعد  ما هالين صعب املرام وال الذي

  78  الطويل   النوى عن مشْلِ شوقي غافلُوصرف  حملُّ اهلوى من سر حبك آهلُ

  477  الطويل  وأكرم زوجي أن تنال مراكبه  خمافة ريب واحلياء يكفين
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  78  جمزوء البسيط  حىت تغنت به احلمائم  مدحيه ضمن كلِّ قلبٍ

  15  البسيط  تلقيب معتضد فيها ومعتمد  مما يزهدين يف أرض أندلس

  19  البسيط   احلياةُ مع احليات يف سفطكيف  من جاور الشر مل يأمن عواقبه

هتاحلْ ربِ اللّيلَ ينينص نرى  مالس باح حيمد القومند الص80  الكامل  ع  

  

  78، 55  الطويل  سأجند من صحبٍ وأسعد من سحبِ  وأَبكي وأُبكي ساكنيها لعلَّين

يِهشيف م قينط وامسر  القلم مهما أمر كُت81  رباملتقا  ويس  

  79  الكامل  وبكل قربٍ وقفةٌ وتلوم  وبكل أرض يل من أجلك لوعةٌ

  80  الكامل  لوعظ نذيرٍ ليس من سمعه بد  وجاء نذير الشيبِ لو كنت سامعا

  80  الطويل  فإنّ جِهاد النفسِ خري جِهاد  وجاهد يف اللّذات نفْسك جاهدا

  80  الكامل  "وا ما عملوا حاضراووجد"  وحاق يب ما جاء عن ربنا

  55  الكامل  ولرزؤه أدهى لدي وأعظَم  ورزئت قبلك بالنيب حممد

  81  املتقارب  خيالط نور سواد اللمم  وشبهتها ببياض املشيب

  80  الكامل  وما خري عمرٍ إنما خريه العد  وضيعته ستني عاما أعدها

  78  الطويل  خمايلُ أغصان متيس وكُثْبانُ  اوفيك من احلي الذين حتملو

  80  الكامل  تضمهم أرض ويسترهم حلد  وقدمت إخواين وأهلي فأصبحوا

  79  الطويل  وال ظمنت نفسي إىل البارد العذْبِ  وال استعذبت عيناي بعدمها كرى

  78  الطويل  له من سهادى يف الزيارة عاذلٌ  وِهللا طيف ال يسلم كأنما

هلْوٍ وفتنة وما هي إال دار  فادا إىل النهى أهلار80  الطويل  وإنّ قُص  

  

  80  الكامل  أو صادفًا عن اهلدى جائرا  يا قلب إما تلْهين كاذبا
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  7  جمزوء اتث  إن كان فيك مزيد  يا نعمة اهللا زيدي

  69  يلالطو  لسان أيب إسحاق يف جملس النظر  يقد ويفري يف اللقاء كأنه

  78، 55  الطويل  وألصق مكنونَ الترائبِ بالتربِ  يقَر بعيين أن أزور ثراهما

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  األعالمفهرس 
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  األعالمفهرس 
  

  
  63 ،49.................... الشيباين اجلزري:ابن األثري
 أبو النجيب عبد الغفار بن عبد الواحد:األرموي

....................................65  

  90، 67..............................  األزهري

  66يد بن سختويه أبوبكر حممد بن سع:اإلسفرائي

  60، 44..............................   أبو حممد:األصيلي

  134، 93، 92.... أبو احلسن علي بن حممد:اآلمدي

 أبو حممد عبد اهللا بن الوليد بن سعد :األنصاري
  71..........................بن بكر

  351، 103، )33(.................  األوزاعي

  39............. أبو عبد اهللا حممد:ابن أبان بن عيسى

  39............. أبو حممد عبد اهللا:ابن أبان بن عيسى

  107..................................  إبراهيم احلريب

  152، 103، 102، 101..........  إبراهيم النخعي

  107..................................  إبراهيم بن هانئ

  473، 325 ،324، 100 ،99....  أيب بن كعب

  333، 156 ، 106،107، 103..  أمحد بن حنبل

  109...............................أمحد بن سعيد اللخمي

  72 أبو القاسم:أمحد بن سليمان بن خلف الباجي

  38، 22...................... أبو بكر القاضي:ابن أدهم

  103..................................  إسحاق بن راهوية

  )105(...............................  أسد بن الفرات

  158، )157(................... عبد الرحيم:ابن أشرس

...................... أبو عمرو بن عبد العزيز:أشهب
)104(، 105 ،157، 185 ،188 ،

200 ،209، 210، 215، 220، 
221 ،223 ،248 ،259 ،406 ،
409 ،417 ،442 ،471 ،473، 

483، 489، 492 ،558، 559، 
568 ،572، 573، 574 ،580 ،
581 ،587  

  39....................................  سم قا:ابن أصبغ

............................. أبو القاسم بن السمح:أصبغ

..........42 ،)417(، 418، 465  

  83.......................... علي بن جماهد:إقبال الدولة

........................................  ألفونسو السادس

14 ،16، 17، 18، 19، 22 ،23 ،
62 ،85  

  
  )يف معظم الصفحات(........  أبو الوليد : الباجي

  32....................................  باديس بن حبوس

  102..................................   حممد بن علي:الباقر

  )131(، 65.........................   أبو بكر:الباقالين

.............. أبو عبد اهللا حممد بن إمساعيل:يالبخار

  76، 66، 65،  خ....................

  68 أبو إسحاق إبراهيم بن عمر بن أمحد:الربمكي

 أبو احلسني حممد بن عبد الواحد بن علي :البزاز
  67........................بن رزمة

 أبو طالب حممد بن حممد بن إبراهيم بن :البزاز
  68...........................غيالن

  578 ،195،357، 100،149....  أبو بكر الصديق

  101............لرمحن بن احلارث أبو بكر بن عبد ا

  107..................................  أبو بكر املروزي

  40....................................   أبو عبيد:البكري

  26، 24..............................  بلج بن بشر

  22.....................عبد اهللا الصنهاجي : ابن بلُكّني

  158، )157(........................  البهلول بن راشد
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............................ حممد سعيد رمضان:البوطي

..112 ،149 ،152 ،153 ،161  

  109................................ مروان بن علي:البوين

  134..................................  البيضاوي

  
  39، 22، 18، 17، 14............   يوسف:ابن تاشفني

  163ح، .............................   عبد ايد:تركي

  173، 157، )131(  خ،، ب......   احلكيم:الترمذي

  68... أبو القاسم علي بن احملسن بن علي:التنوخي

  
  103..................................  أبو ثور

  
  103، 6..............................  أبو جعفر املنصور

...... أبو العباس أمحد بن عبد امللك:ابن أيب مجرة

...........................)56( ،74  

  167......................... مسيح عبد الوهاب:اجلندي

  120..................................  ابن جين

  41، 15، 14، 12.................. أبو احلزم:ابن جهور

....................................... إمام احلرمني:اجلويين
، 159، 134، 133، )132(، ب

172، 173، 188 ،287 ،600 ،
603  

 أبو األصبغ عيسى بن سهل بن عبد اهللا :اجلياين
  65.........................األسدي

  45، 42..............................   حيىي الغزال:اجلياين

  40....................................   أبو عبيد:اجليربي

  
  134..................................  ابن احلاجب

  104..................................  احلارث بن مسكني

  32....................................  حبوس بن مكناس

...................................... عبد امللك:ابن حبيب

40 ،44 ،65 ،104 ،109 ،181 ،
184 ،188 ،201 ،215 ،216 ،
217 ،218 ،225 ،)226( ،227 ،
228 ،258 ،259 ،263 ،273 ،
280 ،283 ،284 ،286 ،289 ،
300 ،313 ،325 ،326 ،338 ،
354 ،379 ،380 ،382 ،385 ،
397 ،418 ،432 ،433 ،441 ،
442 ،445 ،454، 460 461 ،
465 ،471 ،473 ،526 ،528 ،
530 ،531 ،534 ،539 ،540 ،
548 ،560 ،561 ،563 ،570 ،
581 ،594 ،601  

  109............................ حممد بن حيىي:ابن احلذاء

........................................  ابن حزم الظاهري

31 ،40 ،45 ،46 ،47 ،48، 58، 
60 ،71 ،72 ،73 ،81 ،82 ،85 ،

229 ،233 ،599  

  492، 103، 102..................  احلسن البصري

  415، 245............. بن علي بن أيب طالباحلسني

  134..................................   إمساعيل:احلسين

  29، 7......................... ابن هشام:احلكم الربضي

  103..................................  محاد بن أيب سليمان

  71 أبو عبد اهللا حممد بن أيب نصر فتوح:احلميدي

........................................  أبو حنيفة النعمان

103 ،104 ،154 ،156 ،157 ،
179 ،220 ،221 ،222 ،223 ،
224 ،252 ،267 ،275، 276، 
278، 279 283 ،341 ،342 ،
353 ،354 ،359 ،382 ،383 ،
406 ،417 ،427 ،436 ،453 ،
458 ،460 ،475 ،480 ،492 ،
495 ،512 ،526 ،541 ،546 ،
554 ،555 ،556 ،562 ،584 ،
585 ،595  

  15.................................... أبو مروان:ابن حيان

  
  498، 101..........................  خارجة بن زيد
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  147............................ نور الدين خمتار:اخلادمي

  61....................................  الفتح: ابن خاقان

  39....................................  اخلشين

  25................ حسام بن ضرار الكليب:أبو اخلطار

  14....................................  ابن اخلطيب

 أبو بكر أمحد بن علي بن :اخلطيب البغدادي
....ثابت بن أمحد بن مهدي

..............................69 ،72  

  161، 113، 112، 40............ عبد الوهاب:خالف

  107.................... أبو بكر أمحد بن حممد:اخلالل

 أبو حممد احلسن بن أيب طالب حممد بن :اخلالل
  68...............احلسن بن علي

 عبد الرمحن بن حممد احلضرمي :ابن خلدون
  106، 45، 44، 35......املغريب 

  91....................................   منداد:ابن خويز

 أبو عبد اهللا حممد بن عبد :بن أيب اخلري القاضي
  73 ،62 ،52................العزيز

  
  68....................................  الدارقطين

 أبو عبد اهللا حممد بن علي بن حممد بن :الدامغاين
  85، 81، 48،70.........احلسني

  103..................................  داود الظاهري

  121..................................  ي حممد فتح:الدريين

  41....................................   املستشرق:دوزي

  
  40......... أبو العباس أمحد بن عبد اهللا:ابن ذكوان

.............. إمساعيل بن عبد الرمحن:ابن ذي النون

............15 ،16 ،17 ،18 ،19  

  
  142، 134، ب.....................  الرازي

  104..................................  ربيعة الرأي

  102..................................  رجاء الكندي

أبو بكر خلف بن أمحد بن خلف : ابن الرحوي
  64.........................الرهوين

  48....................................  أبو الوليد: ابن رشد

  15............. أبو الوليد حممد بن أيب احلزم:الرشيد

  82، 47، 15...................... أبو احلسن:ابن رشيق

........................................   أمحد:الريسوين
123 ،125 ،126 ،134 ،163 ،
167  

  
  27....................................  زاوي بن زيري

  16.................................... أبو عبد اهللا:الزبيدي

  166، 126..........................   وهبة:الزحيلي

  118..................................   مصطفى:الزرقاء

  42....................................   القرطيب:الزرقايل

...........ن عبد الباقي أبو عبد اهللا حممد ب:الزرقاين

233 ،234 ،)237( ،238 ،239 ،
240، 242، 484، 290، 522 ،
529 ،557 ،601  

  )37(................ أبو احلسن علي بن نافع:زرياب

  48....................................   أبو بكر:ابن زهر

  161، 96............................   حممد:أبو زهرة

........................................  زيد بن ثابت
100 ،349 ،350، 463، 447 ،
498 ،570  

  40، 22، 15........................   الوزير:ابن زيدون

  102....................ن احلسني علي ب:زين العابدين
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  153..................................  السرخسي

  109..................................  حممد: ابن سحنون

............................ أبو سعيد بن سعيد:سحنون
)105( ،109 ،185 ،209 ،220 ،

223 ،228 ،248 ،307 ،444 ،
484 ،504 ،535 ،537 ،547، 
548، 551 ،558، 559، 587  

  6......................................   العباسي:السفاح

  42....................................   علي:ابن سعيد

  102..................................  سعيد بن جبري

.......................................  سعيد بن املسيب

100 ،101، 315 ،323 ،427 ،
459 ،491 ،503 ،518 ،521 ،
522 ،523 ،536 ،539 ،569 ،
570 ،573 ،574 ،596  

  106، 103..........................  سفيان بن عيينة

  351، 342، 103..................  سفيان الثوري

  73. أبو علي احلسني بن حممد بن فرية:ابن سكّرة

.......................................  سليمان بن يسار
101 ،378 ،407 ،486 ،536، 
570، 572 ،573  

و احلسن علي بن موسى أب: ابن السمسار
  67، 59.................السمسار

 القاضي أبو جعفر حممد بن أمحد بن :السمناين
................................حممد

..59 ،68 ،81 ،85 ،176 ،599  

.......................................  حثمةسهل بن أيب 

273 ،275 ،276 ،353 ،354 ،
355 ،380 ،448  

  42....................................   إشراق:السويداء

  473، 102..........................   حممد:ابن سريين

  19................سيف الدولة بن عبد امللك بن هود

....................................ل الدين جال:السيوطي
49 ،50، 233، )234( ،235 ،

236 ،237 ،238 ،240، 242، 
290 ،601  

  
  )131(...............................  القفال : الشاشي

....................................... أبو إسحاق:الشاطيب
، 128، 123، 119، 115، 95، ح

134 ،137 ،139 ،140 ،141 ،
142 ،143 ،144 ،151 ،154 ،
155 ،157 ،159 ،164 ،169 ،
233، 234، )240( ،241 ،242 ،
267 ،268 ،288 ،603 ،605  

................................ حممد ابن إدريس:الشافعي

70، 103، 106، 118، 150 ،
153 ،154، 155، 156 ،157 ،
179 ،194 ،209 ،211 ،221 ،
222 ،223 ،224 ،226 ،231 ،
240 ،246 ،248 ،252 ،267 ،
275، 278 ،279 ،283، 342، 
351، 353 ،383 ،405 ،406 ،
418 ،421 ،427 ،428 ،436 ،
442، 458، 460 ،475،480، 
485، 492، 512 ،520،526، 
541 ،546 ،554، 555 ،556، 
558 ،559 ،562 ،585 ،595  

  17....................................   اليهودي:ابن شالب

  )33(..................... زياد بن عبد الرمحن:شبطون

  103، 102..................شريح بن احلارث الكندي

  153..................................   القاضي:شريح

  103، 102، 99.............عامر بن شرحبيل: الشعيب

  )10(. عبد الرمحن بن حممد بن أيب عامر:شنجول

........................................  ابن شهاب الزهري

102 ،281 ،306 ،315 ،340 ،
341 ،343 ،392 ،419 ،463 ،
550 ،568 ،569 ،574 ،583  

  94، 92..............................  الشوكاين

  103............... حممد بن احلسن بن فرقد:الشيباين

 أبو إسحاق مجال الدين إبراهيم بن :الشريازي
..................علي بن يوسف

48 ،69 ،70 ،81 ،85 ،92 ،93 ،
111 ،135 ،158 ،173 ،176 ،
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219 ،225 ،231 ،232 ،233 ،
241 ،289 ،599 ،601  

  
  83....................................   أبو بكر:ابن الصائغ

  107..............................صاحل بن أمحد بن حنبل

  73، 66، 61........................   أبو علي:الصديف

أبو الوليد يونس بن عبد اهللا بن حممد : ابن الصفار
  64.......................بن مغيث

 أبو عبد اهللا حممد بن علي بن عبد اهللا :الصوري
  68........................بن حممد

 بن حممد بن أمحد بن  السكن أمحد:الصيداوي
  67................حممد بن مجيع

 أبو القاسم عبيد اهللا بن أمحد بن عثمان :الصرييف
  67............األزهري الدبثائي

 أبو عبد اهللا احلسني بن علي بن حممد :الصريمي
  81، 70، 67، 48.....بن جعفر

  
  61....................................  الضيب

  
  26، 24 ،5 ،)4( ..................  طارق بن زياد

  107..................................  أبو طالب املشكاين

  40........لرمحن حممد بن أمحد أبو عبد ا:ابن طاهر

  464، 102..........................  طاوس بن كيسان

  81، 69، 47. أبو الطيب طاهر بن عبد اهللا:الطربي

  )122(، 103.......................   بن جرير:الطربي

 أبو القاسم عبد الرمحن بن عبد :ابن الطُّبَيـز
  66............................العزيز

  73.............. أبو بكر حممد بن الوليد:الطرطوشي

  134..................................  الطويف

  
،100...............................   أم املؤمنني:عائشة

256، 262 ،284 ،305 ،306 ،
389 ،391 ،451 ،486 ،550  

.................................. حممد الطاهر:ابن عاشور

 ،126، 125، 124 ،119ح، 
134 ،135 ،136 ،143 ،144 ،
164 ،165 ،166 ،168 ،288  

  102..................................  أبو العالية الرياحي

... القاضي أبو القاسم حممد بن إمساعيل:ابن عباد
..............................16 ،39  

  106.................................احملدث: عباد بن عباد

  100..................................  امتعبادة بن الص

 ........... أبو عمر يوسف بن عبد اهللا:ابن عبد الرب

39 ،46 ،58 ،71 ،100 ،109 ،
237 ،374 ،463 ،506 ،529 ،
553  

...................... أبو حممد عبد اهللا:ابن عبد احلكم

........)104( ،351 ،497 ،498  

  7.......................... ابن احلكم:عبد الرمحن الثاين

  33، 29، 28 ،25، 7 ،6، )5(...  عبد الرمحن الداخل

..............بد الرمحن الثالث ع:عبد الرمحن الناصر
...5، 7، )8( ،11 ،27 ،39 ،45  

  107...........................عبد اهللا بن أمحد بن حنبل

........................................  عبد اهللا بن عباس
100 ،130، 391 ،401 ،427، 
429 ،430 ،431، 436، 464 ،
492، 540، 557 ،595  

.............................عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب

100 ،102 ،104، 154، 181 ،
182 ،196 ،197 ،204 ،218 ،
246، 247، 257 ،261 ،273 ،
277 ،278، 280، 281، 301، 
302 ،306، 307، 308،314، 
318، 330 ،331، 337 ،342، 
358، 373 ،374 ،386 ،403 ،
406، 409، 410 ،411 ،412 ،
416، 420، 421 ،426 ،427، 
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437 ،440، 441 ،443 ،452 ،
454 ،474 ،476، 479، 485، 
497، 507 ،513، 514، 528 
535 ،586  

  261 ،196 ،100........بن العاصعبد اهللا بن عمرو 

.......................................  عبد اهللا بن مسعود
100، 103، 150 ،275، 276، 
353 ،355 ،448  

 القاضي أبو حممد بن علي بن نصر:عبد الوهاب
60 ،69، 82 ،225، )229( ،

230 ،289  

  583، 345، 101........عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة

  109، )105(..................أبو عبد اهللا حممد: العتيب

  415، 212، 151، 149، 100..  عثمان بن عفان

  94..................... علي الصعيدي املالكي:العدوي

  66....................................  ابن عدي بن القطان

  85، 60 ،45 ،44..................   أبو بكر:ابن العريب

  426، 391، 196، 101..........  عروة بن الزبري

.......................................  العز بن عبد السالم

123، 134، 139 ،140، 159، 
164  

  32...........................ابن عزرا موسى بن يعقوب

  19....................................  ابن العسال

مد بن علي بن الفتح  أبو طالب حم:العشاري
  69............................احلريب

  402، 102..........................  عطاء بن أيب رباح

  167، 135..........................   مجال الدين:عطية

  102..................................  عكرمة

  165 ،163 ،134، )125(.......  عالل الفاسي

  103، 102.......................علقمة بن قيس النخعي

.......................................  علي بن أيب طالب

100، 103، 130 ،151، 170، 
212 ،245،252، 256، 383، 
415 ،425 ،436، 460، 476، 
549، 552 ،553، 574، 577  

  135..................................   طه جابر:العلواين

  19.............. عبد امللك بن املستعني:عماد الدولة

،99...................................  عمر بن اخلطاب
100، 150 ،151 ،152، 165، 
181 ،239، 255 ،256،340 ،
341 ،356 ،360 ،361، 365، 
366، 374، 375 ،376، 377، 
378، 402، 419 ،427، 429، 
431 ،436 ،440 ،459 ،460 ،
465 ،470، 477 ،478 ،479 ،
491 ،492 ،532 ،536 ،539 ،
542 ،543 ،545 ،574 ،585  

........................................  عمر بن عبد العزيز
101 ،102 ،222، 351 ،362 ،
363، 556 ،569 ،588  

 أبو الفضل حممد بن عبيد اهللا بن :ابن عمروس
  69................أمحد بن حممد

  150..................................  عمري بن إسحاق

........................................   القاضي:عياض
55 ،56 ،61 ،62 ،85 ،104 ،

105 ،154 ،176 ،237 ،384  

  
  65........ أبو عمر أمحد بن حممد بن فرج:الغافقي

ب،....................................   أبو حامد:الغزايل

91 ،92 ،93 ،113 ،)122( ،
123 ،132 ،133، 134، 158 ،
159 ،168، 172 ،173، 188 ،
287 ،337 ،600 ،603  

  52....................................  األموي: ابن غزلون

 أبو علي احلسني بن حممد بن أمحد :الغساين
  72...........................اجلياين

  
  90....................................  الفراء

  63.................إبراهيم بن نور الدين: ابن فرحون

  22، 19 ،18 ،17، 16............  )فرناندو(فرديناند 
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  45، 42..............................   عباس:ابن فرناس

  46.................... عبد الرمحن القاضي:ابن فطيس

  6، 5................. يوسف بن عبد الرمحن:الفهري

 أبو عبد اهللا حممد بن إمساعيل بن :ابن فورتش
  64.............................حممد

  66، 65..............................  ابن فورك

  
  19....................................  القادر بن ذي النون

   ........ أبو عبد اهللا عبد الرمحن العتقي:بن القاسما

)104( ،105 ،157 ،192 ،193، 
194، 205، 209، 214 ،218 ،
219، 223 ،248، 250، 251، 
254 ،283 ،312 ،313 ،330 ،
336 ،349 ،385 ،398 ،418 ،
420 ،432 ،453 ،471 ،474 ،
478، 479، 480 ،483 ،504 ،
515 ،516 ،526، 532، 536 ،
537 ،546 ،547، 548، 551 ،
554، 558، 560 ،563 ،568 ،
572 ،576 ،580 ،581 ،587  

.......................................  القاسم بن حممد

101 ،327 ،357 ،462 ،486 ،
510 ،540  

  64....أبو شاكر عبد الواحد بن حممد: ابن القربي

  54................... أبو بكر حممد بن موهب:القربي

  102..................................  قبيصة بن ذؤيب

  166، 134..........................  القرايف

  170..................................   يوسف:القرضاوي

  43..............أبو القاسم خلف بن عباس :القرطيب

  39................................ خالد بن سعد:القرطيب

أبو احلسن علي بن حممد بن احلسن : ابن قشيش
  68............................احلريب

  65....................................  ابن القصار 

  22....................................  القاضي: ابن القليعي

  109.................. عبد الرمحن بن مروان:القنازعي

  39............................... إسحاق بن سلمة:القيين

  
  71................ أبو نصر أمحد بن حممد:الكالباذي

  
  45................................ن عمر حممد ب:ابن لبابة

  4......................................  لذريق

  103..................................  الليث بن سعد

 أبو القاسم أمحد بن إبراهيم بن أمحد :ابن أيب ليلى
  153، 73..................املرسي

  
  47، 43، 19.................... يوسف بن هود:املؤمتن

  )131(.............................. أبو منصور:املاتريدي

  70، 61............................. أبو نصر:ابن ماكوال

  19، 18..... حيىي بن إمساعيل بن ذي النون:املأمون

  ) معظم الصفحاتيف(.  األصبحي:مالك بن أنس
  22، 18، 17....................... ابن األفطس:املتوكل

  61، 39..............................  جماهد العامري

  102..................................  جماهد بن جرب

  157، 105..........................  حممد بن احلسن

  39......................حممد بن عبد الرمحن بن احلكم

  47....................................   بقي:ابن خملد

  16..................... أبو حممد بن عبيد اهللا:ابن مرمي

  157، 66........... أبو احلسن حممد بن عوف:املزين

................................ءحيىي بن زكريا: ابن مزين

..109 ،230 ،582 ،583 ،597  

  19......................... بن يوسف بن هود:املستعني
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  17، 12، )8(.............. احلكم الثاين:املستنصر باهللا

  103، 102...............مسروق بن األجدع اهلمداين

  106..................................  مسلم بن خالد

  109................... عبد الرمحن املالقي:أبو املطرف

  95....................................   مرتضى:املطهري

  66....... أبو بكر حممد بن علي بن حممد:املطوعي

  61، 40، 17..ن عبد اهللا بن األفطس حممد ب:املظفر

  311، 100..........................  معاذ بن جبل

  83...................... أبو حممد عبد اهللا:ابن املعافري

 هشام بن حممد بن عبد امللك بن عبد :املعتد باهللا
  )12(، 11.......الرمحن الناصر

  16.......... عباد بن حممد بن إمساعيل:املعتضد باهللا

  39، 38 ،22 ،17... حممد بن عباد بن حممد:املعتمد

  78.................................. أيب علوان:معز الدولة

  39....................................   عبد اهللا:ابن مغيث

  109، 64....................يونس بن حممد: ابن مغيث

  39.................. حممد بن أمحد القاضي:ابن مفرج

  72... أبو بكر حممد بن حيدرة املعافري:ابن مفوز

  19.................................... اين هود:املقتدر باهللا

....................... أمحد بن حممد التلمساين:املقري
............24 ،40 ،42 ،61 ،82  

.............................. حممد بن أيب عامر:املنصور

.....)9( ،10 ،11 ،12 ،21 ،25  

  64 أبو حممد بن أيب طالب محوش القريواين:مكي

  347، 346، 178......... جدة أنس بن مالك:مليكة

.......................................  ابن املواز
)109( ،179 ،230 ،283 ،408 ،

452 ،465 ،472 ،473 ،474 ،
496 ،526 ،532 ،546 ،569 ،
574 ،575 ،578 ،580 ،596  

  165، 100..........................  أبو موسى األشعري

  24، 5، )4(.........................  موسى بن نصري

 حممد بن هشام بن عبد اجلبار بن عبد :املهدي
  11................الرمحن الناصر

  
.............................. موىل عبد اهللا بن عمر:نافع

102،104 ،154 ،246 ،273 ،
301 ،307 ،314 ،318 ،330 ،
337 ،342 ،358 ،386 ،403 ،
406 ،410 ،412 ،416 ،417 
420 ،437 ،440 ،474 ،476 ،
479 ،485 ،497 ،507 ،528 ،
535 ،545 ،586.  

........................................   عبد ايد:النجار

123 ،127 ،135 ،141 ،142 ،
143  

  71، 41..............................   أبو جعفر:النحاس

  32...................... يوسف بن إمساعيل:ابن نغرالة

  34....................................   حممد:النفس الزكية

  
  103..................................  هارون الرشيد

....................... أبو ذر عبد اهللا بن أمحد:اهلروي

............58 ،65 ،66 ،71 ،85  

  104..................................  ابن هرمز

   ........................................  أبو هريرة

276 ،280 ،309، 310، 315 ،
317 ،319 ،320 ،339، 344، 
392، 436، 445 ،469 ،517، 
518، 519 ،526 ،533 ،583  

................. ابن عبد الرمحن الداخل:هشام الرضا
....................7 ،28 ،33 ،35  

  )9(....... ابن عبد الرمحن الناصر:هشام بن احلكم

  )83(.................... أبو حفص بن حسني:اهلوزين

  
  67.................... أبو بكر حممد بن املؤمل:الوراق

  46....................................   املصطفى:الوضيفي
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  42............................... أبو الوليد هشام:لوقشا

  )4(...................................  الوليد بن عبد امللك

  489، 468، 423، )220(، 71.   عبد اهللا:ابن وهب

  102..................................  وهب الصنعاين

  
  73... أبو بكر عبد اهللا بن طلحة بن حممد:اليابري

  102..................................  حيىي بن أيب كثري

  106..................................  حيىي بن أيب زائدة

  105، 104 ،40 ،)34(............  حيىي بن حيىي الليثي

  134، 126، 125، 124..........   سعد حممد:اليويب

  134..................................  يوسف العامل

  157، 103..........................   القاضي:أبو يوسف

  

  
  

  األرقام املثخنة بني قوسني تعين ورود ترمجة العلم يف تلك الصفحة: مالحظة



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  األماكن والقبائلفهرس 
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  األماكن والقبائلفهرس 
  

  
  29..........................   البحر:األدريايت

  26..........................  األردن

  25..........................   قبيلة:األزد

  28، 24، 14..............  سباناأل

  25..........................  األصبحيون

.............................   مملكة: األفطسبنو

14 ،17 ،20 ،40 ،51 ،
53  

.............................  األندلس

)2( ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،
12 ،13 ،14 ،15 ،16 ،
17 ،18 ،19 ،20 ،21 ،
22 ،23 ،24 ،25 ،26 ،
27 ،28 ،29 ،30 ،31 ،
32 ،33 ،34 ،35 ،36 ،
37 ،38 ،39 ،40 ،41 ،
42 ،43 ،44 ،45 ،46 ،
47 ،50 ،51 ،53 ،56 ،
57 ،60 ،61 ،62 ،63 ،
64 ،65 ،71 ،73 ،74 ،
81 ،82 ،101 ،104 ،

105 ،109 ،170 ،251 ،
282 ،382 ،383 ،450 ،
599  

  51، 31، 22، 3..........  أسبانيا

.............................  إشبيلية
14 ،15 ،16 ،17 ،20 ،
21 ،22 ،24 ،25 ،26 ،
39 ،48 ،73  

  105........................  إفريقية

.............................   أميةبنو

6 ،7 ،8 ،9 ،11 ،12 ،
13 ،14 ،15 ،24، 25 ،
28 ،29 ،30 ،36 ،39،  

  514، 41، 31............  أوروبا

  

  
..............................   مدينة:باجة

16 ،17 ،26 ،)51( ،52 ،
53  

..............................   شعب:الرببر
6 ،12 ،18 ،23 ،24 ،

25 ،26 ،27 ،28 ،36  

  51..........................  الربتغال

  28..........................   بشكوالبنو

  537، 106، 102، 100  مدينة: البصرة

..............................   مملكة:بطليوس
14 ،16 ،17 ،18 ،19 ،
20 ،22 ،40 ،51 ،52، 
53 ،61  

..............................  بغداد

5 ،37 ،56 ،57 ،59، 
60، 65 ،67 ،68 ،69 ،
70 ،106 ،537  

  50، 25....................  البلديون

  65، 30، 20، 18، 14..   مدينة:بلنسية

  31، 26....................   مدينة:البرية

  
     ..........................26ر:تاجة

  50، 25....................   قبيلة:جتيب

  26..........................  بلد: تدمر

  51..........................   قبيلة: متيمبنو

  
  53، 51....................   قرية: ثروانبنو
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  72، 56....................  جدة

  25..........................   قبيلة:جذام

  22، 17....................  اجلزيرة األيبريية

  26..........................  جيان

  
.............................  احلجاز

35 ،56 ،58 ،60 ،65 ،
66 ،71 ،101 ،106  

  50..........................  حضرموت

  26..........................  محص

  25..........................  محري

  20، 14....................   مملكة: محودبنو

  11..........................   الدولة:احلمودية

  27، 21، 16، 11........  احلموديون

  
  83، 61، 39، 30، 21..   منطقة:دانية

.............................  دمشق

3، 26 ،59 ،60 ،66 ،67  

  
  18، 14....................   مملكة: ذي النونبنو

  
  163، 23..................  الرومان

  
، 20، 18، 17، 14، )3(   واقعة:قةالزالّ

22 ،85  

  83..........................  زمزم

  27..........................  قبيلة: زناتة

  39..........................   مدينة:الزهراء

  32، 14....................   مملكة: زيريبنو

  
  10..........................   مدينة:سامل

، 14.........................   مدينة:سرقسطة

18 ،19 ،20 ،21 ،25 ،
40 ،51 ،54 ،55 ،56 ،
61 ،64 ،65 ،72 ،73 ،
84  

  
..............................  الشام

26 ،33 ،58 ،59 ،65 ،
66 ،67 ،69 ،100 ،

102 ،106 ،412  

  36، 26، 25، 24........  )أو الشامية(الشاميون 

  26..........................  شذونة

  29، 21....................  الشعوب السالفية

  15..........................   جزيرة:شلطيش

  
  30، 29، 24، 23، 21..  الصقالبة

  20، 14....................   مملكة: صمادحبنو

  27..........................  قبيلة: صنهاجة

  
  73، 30....................  طرطوشة

..............................   مدينة:لةطليط

4 ،14 ،15 ،16 ،17 ،
18 ،19 ،20 ،25 ،27 ،
31 ،64  

  
  11..........................   مملكة: عامربنو
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  21، 14....................  العامريون

  103، 34، 6..............   العباسبنو

  50، 24....................  العدنانيون

، 35........................  العراق

37 ،58 ،59 ،63 ،67 ،
69 ،81 ،85 ،100 ،

101 ،102 ،104 ،105 ،
106 ،152 ،170 ،173 ،
176 ،224 ،252 ،383 ،
416 ،420 ،453 ،477 ،
599  

.............................  العرب
12 ،24 ،25 ،26 ،28 ،
50 ،102 ،120 ،149  

  
  28..........................   غرسيةبنو

، 14........................   مدينة:غرناطة
16 ،20 ،21 ،22 ،25 ،
26 ،27 ،31 ،32 ،43  

  28..........................   غومسبنو

  
  22، 20....................  الفرجنة

  26..........................  فلسطني

  
  50، 24....................  القحطانيون

.............................   مدينة:قرطبة
5 ،6 ،10 ،11 ،12 ،14 ،

15 ،16 ،18 ،20 ،21 ،
22 ،24 ،25 ،40 ،41 ،
42 ،43 ،47 ،48 ،51 ،
52 ،53 ،54 ،57 ،64 ،
65 ،71 ،72 ،110  

  16..........................  قريش

  29..........................   حبر:قزوين

  62، 16، 10..............   إمارة:قشتالة

  51..........................  بلد: قلعة أيوب

  26..........................  قنسرين

  31، 30، 23، )3(.......   شعب:القوط

  157، 105، 101، 64، 3  القريوان

  24..........................  القيسية

  
  25..........................  الكلبيون

  50، 25....................  قبيلة: كنده

  106، 103، 102، 100  الكوفة

  50، 25....................   قبيلة:كهالن

  
  25، 16....................   قبيلة:خلم

  51..........................  لشبونة

  
  26، 21، 20، 14........   مدينة:مالقة

..............................   املنورة:املدينة

25 ،33 ،35 ،98 ،100 ،
101 ،102 ،104 ،106 ،
111 ،152 ،169 ،170 ،
185 ،222 ،229 ،236 ،
244 ،251 ،252 ،253 ،
254 ،279 ،282 ،290 ،
314 ،382 ،383 ،412 ،
414 ،415 ،430 ،450 ،
477 ،479 ،486 ،512 ،
536 ،537 ،549 ،556 ،
559 ،591 ،602  

  85، 22، 14، 3..........  املرابطون

  28..........................   مرتنيبنو

  83، 74، 73، 40........  مرسية

..............................  املرية
14 ،20 ،30 ،39 ،51 ،
62 ،63  
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  28، 24....................  املساملة

  31..........................  املستعربون

  6............................   واقعة:املصارة

.............................  مصر

26 ،58 ،59 ،60 ،65 ،
70 ،71 ،100 ،102 ،

104 ،105 ،106 ،537  

  27..........................   قبيلة:مصمودة

  24..........................  املضرية

  25، 10....................   قبيلة:معافر

، 59 .......................   املكرمة:مكة

58 ،65 ،66 ،73 ،98 ،
100 ،102 ،106 ،183 ،
240 ،255 ،400 ،407 ،
410 ،411 ،412 ،413 ،
415 ،423 ،426 ،427 ،
428 ،429 ،452 ،453 ،
537  

  27..........................  بيلة ق:مكناسة

  121، 68، 60، 59......  املوصل

  29، 28، 24..............  املولدون

  82، 47، 40..............  ميورقة

  
، 12.........................  النصارى

14 ،16، 17، 18 ،19 ،
22 ،23 ،27 ،28 ،30 ،
31 ،47  

  6............................   قبيلة:نفزة

  
  24..........................   هاشمبنو

..............................   مملكة: هودبنو
14 ،18 ،19، 20 ،21 ،
25، 40  

  25..........................  اهلوزيون

  
  73..........................  يابرة

  25..........................  اليحصبيون

..............................  اليمن
56 ،101 ،102 ،170 ،

252 ،383 ،412  

  50 ،26 ،25..............  اليمنية

..............................  اليهود

23 ،29، 30، 31 ،32 ،
47  
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  فهرس الكتب املذكورة يف املنت
  

  الصفحة  عنوان الكتاب

  
  147،  ح..........................................  ) ادمياخل (جماالته..ضوابطه..االجتهاد املقاصدي حجيته

  131............................................... ...............................)الباقالين (عللاألحكام وال
  68................................................. ...............................)الدارقطين (االستدراكات

  109...............................................  )ابن احلذاء (االستنباط ملعاين السنن واألحكام من أحاديث املوطأ
  75 ، ب........................................... ............................)أبو الوليد الباجي (االستيفاء
  105............................................... ................................)أسد بن الفرات (األسدية

  75................................................. ........)أبو الوليد الباجي (اإلشارة يف أصول الفقه
  69................................................. ..........)ابن نصر (فاإلشراف على مسائل اخلال

  69.............................................)الدارقطين (األفراد والغرائب من حديث رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم
  61................................................. .....................................)ابن ماكوال (اإلكمال

  106............................................... ................................................)الشافعي (األم
  ح.................................................. )العريب البوهايل (اإلمام ابو الوليد الباجي وآراؤه األصولية

  77................................................. )أبو الوليد الباجي (االنتصار ألعراض األئمة األخيار
  72................................................. ................)أبو علي اجلياين األنداسي (نساباأل

  75................................................. ................................)أبو الوليد الباجي (اإلمياء
، 253، 249، 242، 108، 75، 69، 68 )أبو الوليد الباجي (إحكام الفصول يف أحكام األصول

260 ،279 ،603  
  76 ................)أبو الوليد الباجي (اختالف املوطآت

  66.......................................)ي بن القطانابن عد (أسامي شيوخ البخاري الذين روى عنهم يف الصحيح
  72................................................. )أبو علي اجلياين األندلسي (أمساء رجال سنن أيب داود

  71................................................. ....................)أبو جعفر النحاس (إعراب القرآن
  168 ،167.......................................  )مسيح عبد الوهاب اجلندي (أمهية املقاصد يف الشريعة اإلسالمية
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  132 ،108....................................... ......................)اجلويين (الربهان يف أصول الفقه

  56.............................................  ) بن الباجيبو القاسمأ (انالربهان على أن أول الواجبات اإلمي
  131............................................... )القفال الشاشي (البيان عن فرائض الدين وشرائع اإلسالم

  
  71................................................. ................................)احلميدي (تاريخ اإلسالم

  66................................................. ....................)ابن فورك (تأويل مشكل احلديث
  108، 70......................................... .)أبو إسحاق الشريازي (التبصرة يف أصول الفقه
  76................................................. .....)أبو الوليد الباجي (التبيني عن سبيل املهتدين

  49................................................. ...................................)الذهيب (تذكرة احلفاظ
  49................................................. ........................)القاضي عياض (ترتيب املدارك

  76................................................. )أبو الوليد الباجي (التسديد إىل معرفة طرق التوحيد
  76.................................................  )الباجي (التعديل والتجريح ملن خرج عنه البخاري يف الصحيح

  69................................................. .............................)أبو الطيب الطربي (التعليق
  73.................................................  )أبو علي السرقسطي (التعليقة الكربى يف اخلالف

  76................................................. ......................)أبو الوليد الباجي (تفسري القرآن
  109............................................... .......................)حممد بن سحنون (تفسري املوطأ
  69................................................. ..................................)تقييد العلم (تقييد العلم

  72.......................................)أبو علي اجلياين األندلسي (تقييد املهمل ومتييز املشكل يف رجال الصحيحني
  109 ،72........................................ )ابن عبد الرب (التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد

  234............................................... ......)السيوطي (الك شرح موطأ مالكتنوير احلو
  77................................................. .)أبو الوليد الباجي (ذيب الزاهر البن األنباري

  
  103...........................................  ................................)الشيباين (اجلامع الصغري
  107............................................... ...................................)الشيباين (اجلامع الكبري

  70.................................................  )اخلطيب البغدادي (اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع
  71................................................. )احلميدي (جذوة املقتبس يف أخبار علماء األندلس
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  131............................................... .................................)الترمذي (احلج وأسراره

  208، 76......................................... ..............)أبو الوليد الباجي (احلدود يف األصول

  
  103............................................... ........................................) يوسفأبو (اخلراج

  
  163............................................... .................)عبد ايد تركي (دفاع عن الشريعة

  
  39................................................. ......................)خالد بن سعيد (رجال األندلس

  73................................................. ..............)أبو بكر اإلشبيلي (الرد على ابن حزم
  106............................................... ...........................................)الشافعي (الرسالة

  77................................................. )أبو الوليد الباجي ( على الراهب الفرنسيرسالة الرد
  75.................................)أبو الوليد الباجي (رسالة بشرح حديث البينة على املدعي واليمني على من أنكر

  76....................................)أبو الوليد الباجي (رسالة حتقيق املذهب يف أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كتب
  76................................................. )أبو الوليد الباجي (رفع االلتباس يف صحة التعبد بالقياس

  
  103...........................................  .......................................)الشيباين (الزيادات

  
  56.............................................  ...................)أبو القاسم (سر النظر يف األصول

  77................................................. )أبو الوليد الباجي (سنن الصاحلني وسنن العابدين
  103...........................................  .................................)الشيباين (السري الصغري
  103...........................................  ..................................)الشيباين (السري الكبري

  
  69................................................. ..................................)ابن نصر (شرح الرسالة

  237............................................... )الزرقاين (شرح الزرقاين على موطأ اإلمام مالك
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  69................................................. ....................)أبو الطيب الطربي (شرح الفروع
  75................................................. .......................)أبو الوليد الباجي (شرح املدونة

  73................................................. )اليابري اإلشبيلي (شرح رسالة ابن أيب زيد القريواين
  70................................................. ...................)اخلطيب البغدادي (شرف احملدثني

  168، 133، 122...............................  )الغزايل (شفاء الغليل يف بيان الشبه واملخيل ومسالك التعليل

  
  131............................................... ...........................)الترمذي (االصالة ومقاصده

  41................................................. .......................................)ابن بشكوال (الصلة

  
  49................................................. ...............................)السيوطي (طبقات احلفاظ

  
  71................................................. ) جعفر النحاسأبو (العامل واملتعلم يف معاين القرآن

  105............................................... .................................................)العتيب (العتبية
  45................................................. ...............................)ابن عبد ربه (العقد الفريد

  72.................................................  )أبو القاسم الباجي األندلسي (العقيدة يف املذاهب السديدة
  131............................................  .................................)الترمذي( علل الشريعة

  
  76................................................. .......................)أبو الوليد الباجي (فرق الفقهاء

  134............................................... .............................................)القرايف (الفروق
  75.............................)أبو الوليد الباجي (فصول األحكام وبيان ما مضى عليه العمل عند الفقهاء واحلكام

  65................................................. ..........................)أبو ذر اهلروي (فضائل مالك
  77................................................. ....................)أبو الوليد الباجي (فهرسة الباجي

  
  139، 134، 123...............................  )العز بن عبد السالم (نامقواعد األحكام يف مصاحل األ

  77................................................. ....................)أبو الوليد الباجي (قواعد اإلسالم
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  73................................................. )يشأبو بكر الطرطو (الكتاب الكبري يف اخلالف

  
  70................................................. ....)أبو إسحاق الشريازي (اللمع يف أصول الفقه

  
  131............................................... ................)أبو منصور املاتريدي (مأخذ الشرائع

  505 ،499 ،418 ،103...................... ..........................................)الشيباين (املبسوط
  69................................................. ...............................)ابو الطيب الطربي (ارد

  131............................................... ......................)القفال الشاشي (حماسن الشريعة
  75................................................. )أبو الوليد الباجي (خمتصر املختصر يف مسائل املدونة

  73................................................. .......)يشأبو بكر الطرطو (خمتصر تفسري الثعاليب
  76................................................. )أبو الوليد الباجي (خمتصر مشكل اآلثار للطحاوي

  66................................................. ..................)احلاكم (املدخل إىل معرفة اإلكليل
، 504، 483، 256، 188، 109، 105، 82 ......................................)اإلمام مالك (املدونة

504 ،535 ،537 ،552 ،554  
  77................................................. ...................)أبو الوليد الباجي (مسائل اخلالف

  75................................................. )أبو الوليد الباجي (مسألة اختالف الزوجني يف الصداق
  75................................................. ......................)أبو الوليد الباجي (مسألة اجلنائز

  75................................................. ...........)أبو الوليد الباجي (مسألة غسل الرجلني
  75................................................. ..............)أبو الوليد الباجي (مسألة مسح الرأس

  109............................................... ..........)ابن عريب (املسالك يف شرح موطأ مالك
  65................................................. .........................)أبو ذر اهلروي (مسانيد املوطأ
  385، 282، 82................................. .........................................)العتيب (املستخرجة
  133، 108....................................... .........................................)الغزايل (املستصفى

  65................................................. )أبو ذر اهلروي (املسند الصحيح املخرج من البخاري ومسلم
  73................................................. ...........................) علي السرقسطيابو (املعجم

  121............................................... ...........................)قلعه جي (معجم لغة الفقهاء
  70 ،69.......................................... ............................................)ابن نصر (املعونة
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  72 ،56........................................... .........)أبو القاسم الباجي األندلسي (معيار النظر
  135............................................... ...................)طه جابر العلواين (مقاصد الشريعة

  164، 134 ، ح..................................  .............)ابن عاشور (مقاصد الشريعة اإلسالمية
  134...............................................  )حممد اليويب (دلة الشرعيةمقاصد الشريعة اإلسالمية وعالقتها باأل
  134............................................... )عالل الفاسي (مقاصد الشريعة اإلسالمية ومكارمها

  141، 135....................................... )عبد ايد النجار (مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة
  134............................................... )يوسف العامل (املقاصد العامة للشريعة اإلسالمية

  75................................................. )أبو الوليد الباجي (املقتبس يف علم مالك بن أنس
  69................................................. ...................)ابن نصر (أصول الفقهامللخص يف 

........................................)عبد ايد تركي (مناظرات يف أصول الشريعة اإلسالمية بني ابن حزم والباجي

  ح..................................................
  )يف معظم الصفحات(......................  ......)أبو الوليد الباجي (املنتقى شرح موطأ مالك
  209، 199، 193، 187، 179، 76، 70... ....)أبو الوليد الباجي (املنهاج يف ترتيب احلجاج

  75................................................. ...)أبو الوليد الباجي (ر املدونةاملهذب يف اختصا
، 568، 552، 544، 505، 408، 188،256  ...................................)حممد بن املواز (املوازية

571 ،572 ،574 ،587 ،588  
  603، 242، 240، 233، 134، 123، ح. ..............)الشاطيب (املوافقات يف أصول الشريعة
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  فهرس املصادر واملراجع
 

 القرآن الكرمي §

  
  صاحل عبد السميع: اآليب األزهري §

  . القريواين، املكتبة الثقافية، بريوت أيب زيدشرح رسالة يف تقريب املعاين الثمر الداين .1

  )ه630ت(عز الدين علي بن حممد الشيباين اجلزري : ابن األثري §
  .م1982 يف التاريخ، دار صادر، بريوت، ط سنة الكامل .2
  .اللباب يف ذيب األنساب، دار صادر، بريوت .3

  )ه1270ت( أبو الفضل شهاب الدين حممود :األلوسي §
  ).دط(روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين، دار إحياء التراث العريب، بريوت، .4

  )ه631ت( أبو احلسن علي بن حممد :اآلمدي §
  .ه1404، 1اإلحكام يف أصول األحكام، حتقيق سيد اجلميلي، دار الكتاب العريب، بريوت، ط .5

  )ه926ت(أبو حيىي زكريا بن حممد بن زكريا : األنصاري §
 .ه1411، 1احلدود األنيقة، حتقيق مازن املبارك، دار الفكر، بريوت، ط .6

  
  صاحل : بوبشيش §

  .م2005، سنة1تبة الرشد ناشرون، السعودية، طاإلمام أبو الوليد الباجي وآراؤه األصولية، مك .7

  )ه474ت(أبو الوليد سليمان بن خلف األندلسي : الباجي §
، 1اإلشارات يف أصول الفقه املالكي، حتقيق نورالدين خمتار اخلادمي، دار ابن حزم، بريوت، ط .8

  .م2000
، بريوت، إحكام الفصول يف أحكام األصول، حتقيق عبد ايد تركي، دار الغرب اإلسالمي .9

  .1986، 1ط
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التعديل والتجريح ملن خرج عنه البخاري يف اجلامع الصحيح، دراسة وحتقيق أمحد البزار، وزارة  .10
  . م1991األوقاف والشؤون اإلسالمية، اململكة املغربية، 

، 1كتاب احلدود يف األصول، حتقيق نزيه محاد، مؤسسة الزعيب للطباعة والنشر، بريوت، ط .11
  .م1973

، 1ني وسنن العابدين، حتقيق إبراهيم باجس عبد ايد، دار ابن حزم، بريوت، طحلاسنن الص .12
  .يف جملدين ويتضمن وصيته البنيه. م2003

فصول األحكام وبيان ما مضى عليه العمل عند الفقهاء واحلكام، دراسة وحتقيق،  الباتول بن  .13
  .م1990ة علي، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، اململكة املغربية، ط سن

، 1حتقيق حممد عبد القادر أمحد عطا، دار الكتب العلمية، بريوت، ط، املنتقى شرح موطأ مالك .14
  .تسع جملدات.م1999

، 1جمددة من ط. 2كتاب املنتقى شرح موطأ اإلمام مالك، دار الكتاب اإلسالمي، القاهرة، ط .15
  .سبعة أجزاء يف سبع جملدات ،ه1332

، 2 حتقيق عبد ايد تركي، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، طكتاب املنهاج يف ترتيب احلجاج، .16
  .م1987

  )ه265ت(أبو عبد اهللا حممد بن إمساعيل : البخاري §
  .ه1401صحيح البخاري، دار الفكر، بريوت،  .17

  )ه463ت(أبو بكر أمحد بن علي بن ثابت اخلطيب : البغدادي §
  .األثرية، باكستاناالحتجاج بالشافعي، حتقيق خليل إبراهيم مال خاطر، املكتبة  .18
  .تاريخ بغداد، دار الكتب العلمية، بريوت، دط .19

  )ه1339ت(امساعيل باشا البغدادي  :البغدادي §
  ).دط(هدية العارفني، دار إحياء التراث العريب، بريوت، .20

  ميينة ساعد :بوسعادي §
 .م2007، 1مقاصد الشريعة وأثرها يف اجلمع والترجيح بني النصوص، دار ابن حزم، ط .21
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  )ه709ت(أبو عبد اهللا حممد بن أيب الفتح احلنبلي : ليالبع §
  .م1981املطلع، حتقيق حممد بشري األدليب، املكتب اإلسالمي، بريوت،  .22

  أيوب بن موسى احلسيين الكفوي: أبو البقاء §
  .م1993، 2ط اللغوية، مؤسسة الرسالة، بريوت، معجم يف املصطلحات والفروقالكليات،  .23

  حممد سعيد رمضان :البوطي §
  .م2005، 4ضوابط املصلحة يف الشريعة اإلسالمية، دار الفكر، دمشق، ط .24

  إبراهيم :بيضون §
 .م1980الدولة العربية يف أسبانيا من الفتح حىت سقوط اخلالفة، دار النهضة العربية، بريوت،  .25

  
  عبد ايد: تركي §

 الصبور شاهني، مناظرات يف أصول الشريعة اإلسالمية بني ابن جزم والباجي، ترمجة وحتقيق عبد .26
  .م1994، 2دار الغرب اإلسالمي، بريوت، ط

  )ه279ت( أبو عيسى حممد بن عيسى بن سورة :الترمذي §
  .سنن الترمذي، حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي، دار الكتب العلمية، بريوت .27

  
  : اجليب §

، 2كتاب شرح غريب ألفاظ املدونة، حتقيق حممد حمفوظ، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، ط .28
  .م2005

  )ه816ت(علي بن حممد بن علي : اجلرجاين §
  .ه1405، 1التعريفات، حتقيق إبراهيم األبياري، دار الكتاب العريب، بريوت، ط .29

  )ه741ت(حممد بن أمحد بن جزي الكليب الغرناطي : ابن جزي §
 ).ط.د(القوانني الفقهية البن جزي،  .30
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   نعمان:جغيم §
  .م2002، 1 األردن، ططرق الكشف عن مقاصد الشارع، دار النفائس، .31

  .مسيح عبد الوهاب: اجلندي §
أمهية املقاصد يف الشريعة اإلسالمية وآثارها يف فهم النص واستنباط احلكم، دار اإلميان،  .32

  .م2003ط  اسكندرية،

   سعدي:أبو جيب §
  .م2003، طبعة مصححة سنة 1982، 1 دار الفكر، دمشق، ط،القاموس الفقهي لغة واصطالحا، .33

  )ه478ت ( حلرمني أبو املعايل عبد امللك بن عبد اهللا إمام ا :اجلويين §
، 1الربهان يف أصول الفقه، حتقيق صالح بن حممد بن عويضة، دار الكتب العلمية، بريوت، ط .34

  .م1997
  .2، حتقيق عبد العظيم الديب، دار األنصار، القاهرة، ط يف أصول الفقهالربهان .35

  
  )ه626ت(أبو عبد اهللا شهاب الدين ياقوت  :احلموي §

  . 1993، 1معجم األدباء، حتقيق إحسان عباس، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، ط .36
  .م1996، 1معجم البلدان، دار صادر، بريوت، ط .37

  )ه488ت(أبو حممد بن أيب نصر فتوح بن عبد اهللا األزدي األندلسي : احلميدي §
ر الكتب العلمية، جذوة املقتبس يف ذكر والة األندلس، حتقيق، روحية عبد الرمحن السويفي، دا .38

  .م1997، سنة 1بريوت، ط

  )ه456ت(أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد األندلسي: ابن حزم §
طوق احلمامة يف األلفة واألالّف، حتقيق صالح الدين القامسي، الدار التونسية للنشر، تونس، ط  .39

  .1985سنة 

  )ه241ت(أبو عبد اهللا أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد : ابن حنبل §
  .مسند أمحد، وامشه منتخب كنز العمال يف سنن األقوال واألفعال، دار صادر، بريوت  .40
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  نور الدين خمتار :اخلادمي §

  .م2005، 1مكتبة الرشد ناشرون، الرياض، طجماالته، ..ضوابطه..االجتهاد املقاصدي حجيته .41

  حممد بك : اخلضري §
  .م1997نة ، س2الدولة األموية، مؤسسة الكتب الثقافية، بريوت، ط .42
  .تاريخ التشريع اإلسالمي، دار الكتب العلمية، بريوت، دط، دت .43

  )ه808ت(عبد الرمحن بن حممد احلضرمي املغريب  :ابن خلدون §
تاريخ ابن خلدون املسمى كتاب العرب وديوان املبتدأ واخلرب يف أيام العرب والعجم والرببر ومن  .44

  .م2006، 3ية، بريوت طعاصرهم من ذوي السلطان األكرب، دار الكتب العلم

  عبد الوهاب :خالف §
  .م2007، 1علم أصول الفقه، حتقيق حممد بشري حالوي، دار الكتب العلمية، بريوت، ط .45

  )ه681ت(أبو العباس مشس الدين أمحد بن حممد بن إبراهيم بن أيب بكر : ابن خلكان §
  توفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، حتقيق إحسان عباس، دار صادر، بريو .46

  
  مسيح: دغيم §

  .م1998 ،1 مكتبة لبنان ناشرون، بريوت، ط،موسوعة مصطلحات علم الكالم اإلسالمي .47

  )ه702ت(تقي الدين أيب الفتح : ابن دقيق العيد §
  ). ط.د(شرح عمدة األحكام، دار الكتب العلمية، بريوت .48

  )ه1201ت(أبو الربكات أمحد بن حممد بن أيب حامد العدوي : الدردير §
  .، حتقيق حممد عليش، دار الفكر، بريوتالشرح الكبري .49

  )ه255ت(أبو حممد عبد اهللا بن عبد الرمحن بن الفضل : الدارمي §
  .سنن الدارمي، طبع بعناية حممد أمحد دمهان، مطبعة االعتدال، دمشق .50
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  حممد فتحي :الدريين §
  .م1994، 1حبوث مقارنة يف الفقه اإلسالمي وأصوله، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط .51

   حممد:الدسوقي §
االجتهاد يف الفقه اإلسالمي، دراسات يف اإلسالم يصدرها الس األعلى للشؤون اإلسالمية،  .52

  .م1973 يوليو 15، السنة الثالثة عشر، 147القاهرة، العدد 

  )ه275ت(سليمان بن األشعث السجستاين : أبو داود §
  .م1990، 1سنن أيب داود، حتقيق وتعليق سعيد حممد اللحام، دار الفكر، بريوت، ط .53

  )ه945ت(مشس الدين حممد بن علي بن أمحد  :الداودي §
  .م2002، 1طبقات املفسرين، حتقيق عبد السالم عبد املعني، دار الكتب العلمية، بريوت، ط .54

  حممد رضوان : الداية §
  .م2000، سنة 1يف األدب األندلسي، دار الفكر، دمشق، ط .55

  
  )ه748ت(بن عثمان بن قامياز أبو عبد اهللا حممد بن أمحد  مشس الدين :الذهيب §

سري أعالم النبالء، حتقيق شعيب األرناؤوط، حممد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، بريوت،  .56
  .ه1413، 9ط

  . م1998، 1كتاب تذكرة احلفاظ، حتقيق زكريا عمريات، دار الكتب العلمية، بريوت، ط .57

  
  )ه721ت(حممد بن أيب بكر عبد القادر: الرازي §

  . م1995 حتقيق حممود خاطر، مكتبة لبنان ناشرون، بريوت، ط جديدة، خمتار الصحاح، .58

  أمحد  :الريسوين §
  .م2003، 1الفكر املقاصدي قواعده وفوائده، دار اهلادي، ط .59
  .م1997، 1نظرية التقريب والتغليب، دار الكلمة، مصر، ط .60
  .م1995، 4، طنظرية املقاصد عند اإلمام الشاطيب، الدار العلمية للكتاب اإلسالمي، الرياض .61
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، 1نظرية املقاصد عند اإلمام الشاطيب، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بريوت، ط .62
 .م1992

  
  وهبة :الزحيلي §

  .م1996م، إصدار سنة 1986، 1أصول الفقه اإلسالمي، دار الفكر، دمشق، ط .63

  )ه1122ت(حممد بن عبد الباقي بن يوسف : الزرقاين §
  .ه1411، 1أ اإلمام مالك، دار الكتب العلمية، بريوت، طشرح الزرقاين على موط .64

  خري الدين : الزركلي §
  . م1980، سنة 5األعالم، دار العلم للماليني، بريوت، ط .65

  )ه656ت(أبو املناقب حممود بن أمحد : الزجناين §
  .ه1398، 2 ختريج الفروع على األصول، حتقيق حممد أديب صاحل، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط .66

   بن أمحد بن مصطفى حممد:ةأبو زهر §
  .م2004أصول الفقه، دار الفكر العريب، القاهرة، د ط،  .67
  .م1996تاريخ املذاهب اإلسالمية، دار الفكر العريب، القاهرة، دط،  .68

  .عبد الكرمي :زيدان §
  .م1997، 7الوجيز يف أصول الفقه، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط .69

  
  السيد عبد العزيز : سامل §

  .م1971فة يف األندلس، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بريوت، سنة قرطبة حاضرة اخلال .70

  )ه490ت(أبو بكر حممد بن أيب سهل : السرخسي §
 . ه1406املبسوط، دار املعرفة، دط،  .71
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  عبد السالم: السليماين §
االجتهاد يف الفقه اإلسالمي ضوابطه ومستقبله، طبع وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية،  .72

  .م1996املغربية، دط، اململكة 

  أبو احلسن علي املرسي: ابن سيده §
  .احملكم واحمليط األعظم، حتقيق عبد احلميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بريوت .73

  ).ه911ت(جالل الدين أبو الفضل عبد الرمحن بن أيب بكر  :السيوطي §
 دار الكتب العلمية، األشباه والنظائر يف قواعد وفروع فقه الشافعية، حتقيق حممد حسن امساعيل، .74

  .م2001بريوت، 
تنوير احلوالك على موطأ مالك، حتقيق حممد عبد العزيز اخلالدي، دار الكتب العلمية، بريوت،  .75

  . م1997، 1ط
  .ه1403، 1طبقات احلفاظ، دار الكتب العلمية، بريوت، ط .76
  ه1396، 1طبقات املفسرين، حتقيق علي حممد عمر، مكتبة وهبة، القاهرة، ط .77
 املصنوعة يف األحاديث املوضوعة، حتقيق حممد عبد املنعم رابح، دار الكتب العلمية، الآللئ .78

  .م2007، 2بريوت، ط

  
   حممد بن حسن:شرحبيلي §

تطور املذهب املالكي يف الغرب اإلسالمي حىت اية العصر املرابطي، وزارة األوقاف والشؤون  .79
  .م2000اإلسالمية، اململكة املغربية، ط 

  ايد السوسوهعبد  :الشريف §
، 1االجتهاد اجلماعي يف التشريع اإلسالمي، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، قطر، ط .80

  .م1998

  )ه204ت(أبو عبد اهللا حممد بن إدريس بن شافع بن عبيد  :الشافعي §
  .م1999، 1الرسالة، حتقيق عبد الفتاح بن ظافر كبارة، دار النفائس، ط .81
 .م1983، 2 طكتاب األم، دار الفكر، بريوت، .82
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  ) ه790ت(أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي املالكي  :الشاطيب §
   .م2004، 6املوافقات يف أصول الشريعة، حتقيق عبد اهللا دراز، دار املعرفة، بريوت، ط .83
  .م1991، 2االعتصام، حتقيق أمحد عبد الشايف، دار الكتب العلمية، بريوت، ط .84

  )ه1250ت(مد بن عبد اهللا بن احلسن حممد بن علي بن حم: الشوكاين §
إرشاد الفحول إىل حتقيق علم األصول، حتقيق أيب مصعب حممد سعيد البدري، مؤسسة الكتب  .85

  .م1997، 7الثقافية، بريوت، ط
  .م1973نيل الوطار، دار اجليل، بريوت، ط  .86

  )ه476ت(أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف : الشريازي §
قيق حممد حسن حممد حسن إمساعيل، دار الكتب العلمية، بريوت، صرة يف أصول الفقه، حتبالت .87

  .م2003، 1ط
  . م1988، 1شرح اللُّمع، حتقيق عبد ايد تركي، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، ط .88
  )دط(طبقات الفقهاء، حتقيق خليل امليس، دار القلم، بريوت،  .89
ي بديوي، دار الكلم الطيب، اللُمع يف أصول الفقه، حتقيق حمي الدين ديب مستو، ويوسف عل .90

  .م1997، 2ودار ابن كثري، دمشق وبريوت، ط

  
  خالد: الصمدي §

مدرسة فقه احلديث بالغرب اإلسالمي من النشأة إىل اية القرن السابع اهلجري، منشورات  .91
، 1وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، اململكة املغربية، دار أيب رقراق للطباعة والنشر، الرباط، ط

  . م2006

  
  )ه599ت(أمحد بن حيىي بن أمحد بن عمرية : الضيب §

بغية امللتمس يف تاريخ رجال أهل األندلس، حتقيق روحية عبد الرمحن السويفي، دار الكتب  .92
  .م1997، 1العلمية، بريوت، ط
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  مرمي قاسم: طويل §

 1994، سنة 1مملكة غرناطة يف عهد بين زيري الرببري، دار الكتب العلمية، بريوت،ط .93

  
  )ه463ت(أبو عمر يوسف بن عبد اهللا النمري القرطيب : ابن عبد الرب §

التمهيد، حتقيق مصطفى بن أمحد العلوي، حممد عبد الكبري البكري، نشر وزارة عموم األوقاف  .94
  .ه1387والشؤون اإلسالمية، املغرب، 

  .ه1398جامع بيان العلم وفضله، دار الكتب العلمية، بريوت، دط،  .95
 . ه1407، 1، دار الكتب العلمية، بريوت، ط أهل املدينة املالكي يف فقهالكايف .96

حتقيق حممد حممد أحيدر ولد ماديك املوريتاين، مكتبة الرياض الكايف يف فقه أهل املدينة املالكي،  .97
  م1980، 2احلديثة، الرياض، ط

  )ه897ت(أبو عبد اهللا، حممد بن يوسف بن أيب القاسم : العبدري §
  . ه1398، 2 الفكر بريوت، طالتاج واإلكليل، دار .98

  إبراهيم :العبادي §
االجتهاد والتجديد، دراسة يف مناهج االجتهاد عند اإلمام اخلميين والشهيدين املطهري والصدر،  .99

  .م2000، 1دار اهلادي، بريوت، ط

  أمحد خمتار : العبادي §
  ).ط.د(يف تاريخ املغرب واألندلس، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بريوت، .100

  حممد عبد اللطيف : عبد الشايف §
  .م2002، سنة 4العامل اإلسالمي يف العصر األموي، مكتبة املتنيب، السعودية، ط .101

  .علي الصعيدي العدوي املالكي: العدوي §
 .ه1412حاشية العدوي، حتقيق يوسف الشيخ حممد البقاعي، دار الفكر، بريوت،  .102
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  أمحد بن حممد املراكشي: ابن عذَارِى §
ليقى بروقنسال، .كوالن، وإ.س.رب يف أخبار األندلس واملغرب، حتقيق ومراجعة، جالبيان املغ .103

  .م1980، سنة 2دار الثقافة، بريوت، ط

  .أبو القاسم علي بن احلسن بن هبة اهللا بن عبد اهللا الشافعي: ابن عساكر §
  .م1998، 1تاريخ مدينة دمشق، حتقيق، علي شريي، دار الفكر، بريوت، ط .104

  الطاهرحممد  :ابن عاشور §
مقاصد الشريعة اإلسالمية، الشركة التونسية للتوزيع، تونس، واملؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر،  .105

  .دط، دت

  )ه 1230ت(األزهري املالكي حممد بن أمحد أبو عبد اهللا مشس الدين :  الدسوقيابن عرفة §
  .حاشية الدسوقي، حتقيق حممد عليش، دار الفكر، بريوت .106

   )ه660ت(بو حممد عز الدين عبد العزيز أ :العز بن عبد السالم §
  م1998، 2 مؤسسة الريان، بريوت، ط،قواعد األحكام يف مصاحل األنام .107

  .مجال الدين: عطية §
  .م2001، سنة 1حنو تفعيل مقاصد الشريعة، دار الفكر، دمشق، ط .108

  الشيخ عبد اهللا، وجمموعة من املؤلفني: العاليلي §
  .م1987، سنة 15، طاملنجد يف األعالم، دار املشرق، بريوت .109

  يوسف، و يوسف فرحات: عيد §
  .م2000، سنة 1معجم احلضارة األندلسية، دار الفكر العريب للطباعة والنشر، بريوت، ط .110

  )ه544ت(القاضي أبو الفضل بن موسى اليحصيب السبيت املالكي  :عياض §
، دار الكتب ترتيب املدارك وتقريب املسالك ملعرفة أعالم مذهب مالك، حتقيق حممد سامل هاشم .111

 م1998، 1العلمية، بريوت، ط
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  )ه505ت(أبوحامد حممد بن حممد : الغزايل §

  .م1997، 1املستصفى يف علم األصول، حتقيق حممد سليمان األشقر، مؤسسة الرسالة، بريوت،ط .112
 .م1989، 2إحياء علوم الدين، دار الفكر، بريوت، ط .113

، حتقيق محد الكبيسي، مطبعة اإلرشاد، شفاء الغليل يف بيان الشبه واملخيل ومسالك التعليل .114
 .م1971، ه1390بغداد، 

  
  )ه799ت( إبراهيم بن نور الدين املالكي:ابن فرحون §

يف معرفة أعيان علماء املذهب، حتقيق مأمون بن حمي الدين اجلنان، دار الكتب  الديباج املذهب .115
  .1996، 1العلمية، بريوت، ط

  .عالل: الفاسي §
  .م1993، 5ط، دار الغرب اإلسالميومكارمها، ة اإلسالميمقاصد الشريعة  .116

  )ه817ت(جمد الدين حممد بن يعقوب : الفريوز آبادي §
القاموس احمليط، قدم له وعلق عليه، أبو الوفا نصر اهلوريين املصري الشافعي، دار الكتب العلمية،  .117

  م 2004،سنة 1بريوت، ط

  
  )ه620ت(أبو حممد عبد اهللا بن أمحد املقدسي : ابن قدامة §

  .ه1405، 1املغىن، دار الفكر، بريوت، ط .118

   يوسف:القرضاوي §
  .م1996، 1االجتهاد يف الشريعة اإلسالمية، دار القلم، الكويت، ط .119
  .م1999، 1يف فقه األولويات، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط .120

  حممد رواس، وحامد صادق قنييب: قلعه جي §
  .م1988، 2معجم لغة الفقهاء، دار النفائس، بريوت، ط .121
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   )ه978ت(قاسم بن عبد اهللا بن أمري علي  :نويالقو §
  .ه1406، 1أنيس الفقهاء، حتقيق أمحد بن عبد الرزاق الكبيسي، دار الوفاء، جدة، ط .122

  )ه751ت(مشس الدين أبو عبد اهللا حممد بن أيب بكر اجلوزية  :ابن القيم §
 العلمية، بريوت، أعالم املوقعني عن رب العاملني، حتقيق حممد عبد السالم إبراهيم، دار الكتب .123

  .م1996دط، 
  .إغاثة اللهفان، حتقيق حممد حامد الفقى، دار املعرفة، بريوت، د ط .124

  
  )ه764(حممد بن شاكر : الكتيب §

فوات الوفيات، حتقيق علي حممد بن يعوض اهللا، وعادل أمحد عبد املوجود، دار الكتب العلمية،  .125
  .م2000، 1بريوت، ط

  )ه774(دمشقي  أبو الفداء إمساعيل ال:ابن كثري §
  .م1988، 1البداية والنهاية، حتقيق علي شريي، دار إحياء التراث العريب، بريوت، ط .126

  عمر رضا : كحالة §
  ).ط.د(معجم املؤلفني، دار إحياء التراث العريب، بريوت،  .127
  .م1968، 2معجم قبائل العرب، دار العلم للماليني، بريوت، ط .128

  
  حسني : مؤنس §

  )ط.د(ة الثقافة الدينية، القاهرة، موسوعة تاريخ األندلس، مكتب .129

  حممد عميم اإلحسان الربكيت: اددي §
  .م2003، سنة 1التعريفات الفقهية، دار الكتب العلمية، بريوت، ط .130
  .م1986، ه1407،  1قواعد الفقه، دار الصدف ببلشرز، كراتشي، ط .131

  )ه273ت(أبو عبد اهللا حممد بن يزيد القزويين : ابن ماجه §
  .قيق حممد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر، بريوتسنن ابن ماجه، حت .132
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  )ه261ت(أبو احلسني مسلم بن احلجاج النيسابوري : مسلم §
  .اجلامع الصحيح، دار الفكر، بريوت .133

   ) ه954ت( أبو عبد اهللا حممد بن عبد الرمحن :املغريب §
  .ه1398، 2مواهب اجلليل، دار الفكر، بريوت، ط .134

  أمحد بن حممد التلمساين: املقري §
، 1ح الطيب من غصن األندلس الرطيب، حتقيق، إحسان عباس، دار صادر، بريوت، طنف .135

1968.  

  )ه179ت(ابن أنس األصبحي، إمام دار اهلجرة : مالك §
املدونة الكربى، برواية سحنون بن سعيد عن عبد الرمحن ابن القاسم العتقي، دار صادر،  .136

  . م2005، 1بريوت، ط

  )ه475ت( أبو نصر علي بن هبة اهللا :ابن ماكوال §
اإلكمال يف رفع االرتياب عن املؤتلف واملختلف يف األمساء والكىن واألنساب، دار الكتاب  .137

  .اإلسالمي، القاهرة

  )ه711ت(حممد بن مكرم اإلفريقي املصري : ابن منظور §
 . ، دت1ط. لسان العرب، دار صادر، بريوت .138

  )ه939ت( املالكي، علي بن ناصر الدين أبو احلسن:املنويف §
  .ه1412ة الطالب الرباين، حتقيق يوسف الشيخ حممد البقاعي، دار الفكر، بريوت، كفاي .139

  )ه1031ت(حممد عبد الرؤوف : املناوي §
  ه1410، 1التوقيف على مهمات التعاريف، حتقيق حممد رضوان الداية، دار الفكر، بريوت، ط .140

  
  عبد ايد :النجار §

 .م2006، 1، بريوت، طمقاصد الشريعة بأبعاد جديدة، دار الغرب اإلسالمي .141
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  )ه338ت(أبو جعفر أمحد بن حممد بن إمساعيل النحوي :النحاس §
، 1معاين القرآن الكرمي، حتقيق حممد علي الصابوين، طبع جامعة أم القرى، مكة املكرمة، ط .142

  .ه1409

  )ه303ت(أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن علي بن حبر : النسائي §
 الدين السيوطي وحاشية اإلمام السندي، دار الفكر، بريوت، سنن النسائي، بشرح احلافظ جالل .143

  .م1930، 1ط

   سعدون:نصر اهللا §
، سنة 1تاريخ العرب السياسي يف األندلس، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بريوت، ط .144

  .م1998

  )ه1126ت(.أمحد بن غنيم بن سامل: النفراوي املالكي §
  .ه1415، دار الفكر، بريوت، نشر ريواين على رسالة أيب زيد القالفواكه الدواين .145

  ) ه676ت(أبو زكرياء حيىي بن شرف بن مري : النووي §
 .ه1408، 1حترير ألفاظ التنبيه، حتقيق عبد الغين الدقر، دار القلم، دمشق، ط .146

  
   مصطفى:اهلروس §

املدرسة املالكية األندلسية إىل اية القرن الثالث اهلجري نشأة وخصائص، وزارة األوقاف  .147
  .م1997والشؤون اإلسالمية، اململكة املغربية، ط 

  
  املصطفى: الوضيفي §

املناظرة يف أصول التشريع اإلسالمي، دراسة يف التناظر بني ابن حزم والباجي، وزارة األوقاف  .148
 . م1998والشؤون اإلسالمية، اململكة املغربة، ط سنة
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  حممد سعد :اليويب §

  .م1998، 1ا باألدلة الشرعية، دار اهلجرة، الرياض، طمقاصد الشريعة اإلسالمية وعالقته .149

  املخطوطات: ثانيا

  )ه474ت(أبو الوليد سليمان بن خلف األندلسي : الباجي §
 صفحة، مكتبة األسكندرية، مصدرها، 14، 305، ميكروفيلم رقم 1107خمطوط اإلشارة، رقم  .150

  . دير اإلسكوريال، أسبانيا
 صفحة، مكتبة اخلزانة 237، 976رقم املخطوط ، خمطوط إحكام الفصول يف أحكام األصول .151

خطّه عبد اهللا بن حممد بن عبد اجلبار سنة . احلسنية، القصر امللكي، الرباط، اململكة املغربية
  .ه1124

 صفحة، مكتبة 17، 144، ميكروفيلم رقم 538خمطوط جواب على رسالة الراهب، رقم  .152
  )دت. (األسكندرية، مصدره، دير اإلسكوريال، أسبانيا

 صفحة،مكتبة اخلزانة احلسنية، القصر امللكي، 30، 4574رقم املخطوط  ،خمطوط قواعد اإلسالم .153
  ). ت.د(الرباط، اململكة املغربية 

 صفحة، مكتبة األسكندرية، 22، 445، ميكروفيلم رقم 1514خمطوط كتاب احلدود، رقم  .154
  . ه631تاريخ النسخ .مصدرها، دير اإلسكوريال، أسبانيا

 صفحة، مكتبة األسكندرية، 12، 202، ميكروفيلم رقم 732ية الباجي، رقم خمطوطة وص .155
  .ه749تاريخ النسخ . مصدرها، دير اإلسكوريال، أسبانيا
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  الرسائل اجلامعية: ثالثا

  العريب :البوهايل §
بنية الفكر األصويل لدى الباجي، حبث دبلوم الدراسات العليا يف الشريعة اإلسالمية، إشراف  .156

ي، جامعة القرويني كلية الشريعة، آيت ملول، أكادير، املغرب، املوسم اجلامعي، احلسن العباد
  .م1999 -1998

  إميان أمحد :خليل §
 ماجستري، إشراف  االجتهاد اجلماعي ودور اامع الفقهية يف حتقيقه يف عصرنا احلاضر، رسالة- .157

م، رقم 2002لقاهرة، سنة حممد بلتاجي حسن، قسم الشريعة اإلسالمية، كلية دار العلوم، جامعة ا
  . مكتبة دار العلوم جبامعة القاهرة1408

  عبد احلميد  :بن صخرية §
 شعر الفقهاء يف األندلس من القرن اخلامس إىل اية القرن الثامن اهلجري، أطروحة دكتوراه - .158

ربية يف األدب العريب القدمي، إشراف العريب دحو، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، قسم اللغة الع
  . م2005 - 2004وآداا، جامعة باتنة، السنة اجلامعية 

  صالح الدين عبد العزيز: شليب §
 اهللا شحاتة،  القاضي أبو الوليد الباجي وأثره يف أصول الفقه، رسالة ماجستري، إشراف عبد- .159

  . مكتبة دار العلوم جبامعة القاهرة264م، رقم 1988كلية دار العلوم جامعة القاهرة، سنة 

  فؤاد :عبيدبن  §
 املقاصد الشرعية يف القرآن الكرمي، سورة النساء منوذجا، رسالة ماجستري، إشراف حسن - .160

رمضان فحلة، كلية العلوم االجتماعية والعلوم اإلسالمية، جامعة احلاج خلضر باتنة، اجلزائر، السنة 
 .م2004 - 2003اجلامعية 

  عبد الرمحن يوسف: القرضاوي §
تيمية ومجهور األصوليني من القرن اخلامس اهلجري إىل الثامن اهلجري، مقاصد الشريعة بني ابن  .161

رسالة ماجستري، إشراف حممد بلتاجي حسن، قسم الشريعة، كلية دار العلوم، جامعة القاهرة، سنة 
  .  مكتبة دار العلوم جبامعة القاهرة1312م، رقم 2000
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  املقاالت واالت: رابعا

  عبد السالم بن خمتار: شقور §
البيوتات األندلسية، السجل العلمي لندوة األندلس، قرون من التقلبات والعطاءات، : لمقا .162

القسم األول، التاريخ والفلسفة، جلنة التحرير، عبد اهللا بن علي الزيدان وآخرون، مطبوعات مكتبة 
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  289.........................................................................................................خامتة الباب الثاين

  
  املنتقىالتطبيقات الفقهية لالجتهاد املقاصدي عند الباجي من خالل كتابه : القسم التطبيقي

  
  295....................التطبيقات الفقهية لالجتهاد املقاصدي عند الباجي يف جمال العبادات: الباب األول

  
  296...............................................االجتهاد املقاصدي للباجي يف كتاب الصالة: الفصل األول

  297................اعتبار الباجي ملقصد اجتماع املسلمني وتوحدهم يف صالة اجلماعة: املبحث األول
  297.................. لصالة اجلماعةاعتبار الباجي ملقصد اجتماع املسلمني يف التنبيه: املطلب األول
  298......................اعتبار الباجي ملقصد حفظ وحدة املسلمني يف صالة اجلماعة: املطلب الثاين

الرفق والتخفيف والتيسري ورفع املشقة واحلرج يف أحكام الصالةاعتبار الباجي ملقاصد : املبحث الثاين
............................................................................................................................299  

  300...............اعتبار الباجي ملقصد الرفق يف أفضلية عدم التنفل بعد أذان املغرب: املطلب األول
  301..........اعتبار الباجي ملقصد التخفيف والتيسري ورفع املشقة يف أحكام الصالة: املطلب الثاين

  301.............اعتبار الباجي ملقصد التخفيف ورفع املشقة يف الصالة عند الشدة: الفرع األوىل
  303...................................اعتبار الباجي ملقصد التخفيف يف األذان للمسافر: الفرع الثاين

  304.......................اعتبار الباجي ملقصد التخفيف يف القراءة يف صالة العشاء: الفرع الثالث
  305......................اعتبار الباجي ملقصد التخفيف من ختصيص رمضان بالقيام: الفرع الرابع

  306...................صالةاعتبار الباجي ملقصد التيسري يف صفة رفع اليدين يف ال: الفرع اخلامس
  307..................اعتبار الباجي ملقصد رفع املشقة يف قراءة املسافر يف الصالة: الفرع السادس
  308......................ة يف ختفيف صالة اجلماعةاعتبار الباجي ملقصد رفع املشق: الفرع السابع
  310..........................اعتبار الباجي ملقصد رفع املشقة يف اجلمع بني الصالتني: الفرع الثامن
  314..........................قصد رفع املشقة يف مسافة قصر الصالةاعتبار الباجي مل: الفرع التاسع
  315...............اعتبار الباجي ملقصد رفع احلرج من إباحة الصالة يف ثوب واحد: املطلب الثالث

  316.............................اعتبار الباجي ملقصد اخلشوع واإلتقان يف أحكام الصالة: لثاملبحث الثا
  316......................................اعتبار الباجي ملقصد الوقار والسكينة يف الصالة: املطلب األول
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  317..............اعتبار الباجي ملقصد الوقار والسكينة يف جتنب اجلري إىل الصالة: ع األولالفر
  319.............................اعتبار الباجي ملقصد الوقار يف ستر الكتفني يف الصالة: الفرع الثاين
  321...................اعتبار الباجي ملقصد إمتام الصالة واحلفاظ عليها واخلشوع فيها: املطلب الثاين

  321............................اعتبار الباجي ملقصد إمتام الصالة يف الفتح على اإلمام: الفرع األول
  323...................اعتبار الباجي ملقصد احلفاظ على الصالة يف النوم قبل العشاء: الفرع الثاين

  324.....................................اعتبار الباجي ملقصد اخلشوع يف مناداة املصلي: الفرع الثالث
  327.............................اعتبار الباجي ملقصد اخلشوع يف القراءة خلف اإلمام: الفرع الرابع

  328..........ةاعتبار الباجي ملقصد اخلشوع يف النظر إىل اللباس املعلَّم يف الصال: الفرع اخلامس
  330......................اعتبار الباجي ملقصد اخلشوع يف املرور بني يدي املصلي: الفرع السادس
  331.....................راب أثناء الصالةاعتبار الباجي ملقصد اخلشوع يف مسح الت: الفرع السابع
  333................................اعتبار الباجي ملقصد اخلشوع يف القبض يف الصالة: الفرع الثامن
  334..................... تقدمي الغائط على الصالةاعتبار الباجي ملقصد اخلشوع يف: الفرع التاسع

  335............اعتبار الباجي ملقصد حفظ املال يف جواز محل كيس كبري أثناء الصالة: املبحث الرابع
  337.................عتبار الباجي ملقصد النظافة واجلمال يف االستعداد لصالة اجلمعةا: املبحث اخلامس
  339..................اعتبار الباجي ملقصد التذكر واالتعاظ والتعلّم يف أحكام الصالة: املبحث السادس
  339...................اعتبار الباجي ملقصد التذكر واالتعاظ والتعلم يف خطبة اجلمعة: املطلب األول
  343............اعتبار الباجي ملقصد إمتام العظة يف استقبال اخلطيب للناس يف اجلمعة: املطلب الثاين

  344...................................اعتبار الباجي ملقصد التعلم يف قراءة سورة اجلمعة: املطلب الثالث
  345.................................اعتبار الباجي ملقصد التعلم يف صالة النيب مبستضيفيه: املطلب الرابع

  347...............أصحابه) ص(اعتبار الباجي ملقصد التعلم يف أسلوب سؤال النيب: املطلب اخلامس
  348.....................................بالتنفلاعتبار الباجي ملقصد اإلخالص يف االستتار : املبحث السابع
  350.............اعتبار الباجي ملقاصد حفظ العرض والنفس والدين يف أحكام الصالة: املبحث الثامن

  351...............................ظ العرض يف إمامة ولد الزنااعتبار الباجي ملقصد حف: املطلب األول
  352......................اعتبار الباجي ملقصدي حفظ النفس والدين يف صالة اخلوف: املطلب الثاين

  
  356.................................................الزكاة كتاب يف يجللبا قاصديامل االجتهاد :الثاين الفصل

  356.............................اعتبار الباجي ملقصد حفظ املال وتنميته يف أحكام الزكاة: املبحث األول
  357.....................................باجي ملقصد تنمية املال يف حوالن احلولاعتبار ال: املطلب األول
  360.............اعتبار الباجي ملقصد تنمية املال وحفظه من االجتار يف أموال اليتامى: املطلب الثاين
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  361........................اعتبار الباجي ملقصد تنمية املال وحفظه يف زكاة العروض: ملطلب الثالثا
  363.............................اعتبار الباجي ملقصد حفظ الدين يف اختاذ سيوف من فضة: املبحث الثاين

  365.............................................اعتبار الباجي ملقصد املنفعة يف أحكام الزكاة: املبحث الثالث
  365.......................اعتبار الباجي ملقصد املنفعة يف ما يؤخذ من الغنم يف الزكاة: املطلب األول
  366.......................اعتبار الباجي ملقصد املنفعة يف مجع أجناس املاشية يف الزكاة: املطلب الثاين

  368..........................................اعتبار الباجي ملقصد املنفعة يف خرص الثمار: املطلب الثالث
  371.............................اعتبار الباجي للمنفعة املتفقة املقصودة يف زكاة احلبوب: املطلب الرابع

  373...............اعتبار الباجي ملقصد حتقق االنتفاع يف وقت إخراج زكاة الفطر: املطلب اخلامس
  374................................................اعتبار الباجي ملقصد العدل يف زكاة املاشية: املبحث الرابع

  374....................................اعتبار الباجي ملقصد العدل يف زكاة خلطة املاشية: املطلب األول
  376........................اعتبار الباجي ملقصد العدل فيما يؤخذ من املاشية يف الزكاة: املطلب الثاين
  378..................................ماراعتبار الباجي ملقصد الرفق يف زكاة احلبوب والث: املبحث اخلامس
  378...............................اعتبار الباجي ملقصد الرفق يف زكاة ما يسقى بالنضح: املطلب األول
  380............................رص من الثماراعتبار الباجي ملقصد الرفق يف زكاة ما خي: املطلب الثاين
  381..........................................اعتبار الباجي ملقصد االقتيات يف زكاة الثمار: املبحث السادس
  381...........................................كاة التنياعتبار الباجي ملقصد االقتيات يف ز: املطلب األول
  384..................اعتبار الباجي ملقصد االقتيات فيما يتعلق بزكاة الفطر من الثمار: املطلب الثاين
  386...................د التطهري يف اختصاص زكاة الفطر باملسلمنياعتبار الباجي ملقص: املبحث السابع

  
  389...............................................االجتهاد املقاصدي للباجي يف كتاب الصيام: الفصل الثالث

  389.......................اجي ملقصد متلّك النفس عن الشهوة يف تقبيل الصائماعتبار الب: املبحث األول
  392................................اعتبار الباجي ملقصدي املنفعة والردع يف كفارة اإلفطار: املبحث الثاين

  393.....................................اعتبار الباجي ملقصد رفع املشقة يف رخصة اإلفطار: حث الثالثاملب
  394.........................اعتبار الباجي ملقصد رفع املشقة يف إفطار املريض واملسافر: املطلب األول
  395..............................اعتبار الباجي ملقصد رفع املشقة يف اإلفطار عند الشدة: املطلب الثاين

  396..............................اعتبار الباجي ملقصد االحتياط للصوم يف كراهية االستياك:املبحث الرابع
  398......................اعتبار الباجي ملقصد جتنب املعتكف االنشغال عن االعتكاف: املبحث اخلامس
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  400..................................................االجتهاد املقاصدي للباجي يف كتاب احلج: الفصل الرابع
  400......................................اعتبار الباجي ملقصد ترك الترفّه يف أحكام اإلحرام: املبحث األول

  401.................................اعتبار الباجي ملقصد ترك الترفّه يف غسل رأس احملرم: املطلب األول
  403.........................................اعتبار الباجي ملقصد ترك الترفّه يف لباس احملرم: املطلب الثاين

  403..........................اعتبار الباجي ملقصد ترك الترفّه فيما ينهى عنه من لباس: الفرع األول
  405...................اعتبار الباجي ملقصد ترك الترفّه يف لبس احملرم للثياب املعصفر: الفرع الثاين

  406...........................اعتبار الباجي ملقصد ترك الترفّه يف لبس احملرم للمنطقة: الفرع الثالث
  407...................اعتبار الباجي ملقصد ترك الترفّه يف حلق احملرم موضع احلجامة: املطلب الثالث
  408.............................. نظر احملرم إىل املرآةاعتبار الباجي ملقصد ترك الترفّه يف: املطلب الرابع

  409.........................اعتبار الباجي ملقصد رفع املشقة ودفع الضرر يف أحكام احملرم: املبحث الثاين
  410.....................................باجي ملقصد رفع املشقة يف أحكام احملرماعتبار ال: املطلب األول
  410......اعتبار الباجي ملقصد رفع املشقة يف جتنب احملرم دخول مكة آخر النهار: الفرع األول

  412......................اعتبار الباجي ملقصد رفع املشقة يف إحرام املتردد على مكة: رع الثاينالف
  413...........................اعتبار الباجي ملقصد رفع املشقة يف حلق احملرم املتأذي: الفرع الثالث

  416...............اعتبار الباجي ملقصد دفع الضرر يف قتل احملرم للحيوانات العدوانية: املطلب الثاين
  420...............................................اعتبار الباجي ملقصد النظافة يف غسل احملرم: املبحث الثالث

  420...................................اعتبار الباجي ملقصد النظافة يف تغسيل امليت احملرم: املطلب األول
  422.................اعتبار الباجي ملقصد النظافة يف استحباب الغسل يف أعمال احلج: املطلب الثاين

  423...................اعتبار الباجي ملقصدي اإلعالن باحلج وإجابة الداعي به يف التلبية: املبحث الرابع
  424.......................التلبيةاعتبار الباجي ملقصد اإلعالن باحلج يف رفع الصوت ب: املطلب األول
  425....................اعتبار الباجي ملقصد إجابة الداعي باحلج يف موضع قطع التلبية: املطلب الثاين
  426....................غليظ حلرمة مكة يف حكم صيد محامهااعتبار الباجي ملقصد الت: املبحث اخلامس
  428..............................اعتبار الباجي ملقصدي التعبد والتضرع يف أعمال احلج: املبحث السادس
  428.....................................لباجي ملقصد التعبد من الرمل يف الطوافاعتبار ا: املطلب األول
  431..........................اعتبار الباجي ملقصد التضرع يف صفة دعاء السعي وعرفة: املطلب الثاين

  431عتبار الباجي ملقصد التضرع يف صفة رفع اليدين للدعاء على الصفا واملروةا: الفرع األول
  433.................................اعتبار الباجي ملقصد التضرع يف صفة الدعاء بعرفة: الفرع الثاين

  434.......................اعتبار الباجي ملقصد اتصال السعي بالطواف من البدء بالصفا: املبحث السابع
  436..........اعتبار الباجي ملقصد االحتياط للعبادة من تفريق الزوجني يف قضاء احلج: املبحث الثامن
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  437........................................اعتبار الباجي ملقصد الرفق يف بعض أعمال احلج: املبحث التاسع
  437..............اعتبار الباجي ملقصد الرفق يف سبق النساء والصبيان إىل مىن للرمي: املطلب األول
  439................اعتبار الباجي ملقصد الرفق يف كيفية سري النيب عند دفعه من عرفة: املطلب الثاين
  440...............................................ة عرفةاعتبار الباجي ملقصد التعليم يف خطب: املبحث العاشر

  443........................................................................................................ األولالبابخامتة 
  443...............................................................................................كتاب الصالة: أوال
  448...............................................................................................اب الزكاةكت: ثانيا
  451...............................................................................................كتاب الصيام: ثالثا
  452................................................................................................كتاب احلج: رابعا

  
  456...................التطبيقات الفقهية لالجتهاد املقاصدي عند الباجي يف جمال املعامالت:  الثاين الباب
  

  457..................................االجتهاد املقاصدي للباجي يف كتايب النكاح، والطالق: الفصل األول
  457.........................اعتبار الباجي ملقصد حفظ املال يف تصرف البكر الراشدة: املبحث األول
  459....................................اعتبار الباجي ملقصد االستمتاع يف أحكام النكاح: املبحث الثاين

  459.....................اعتبار الباجي ملقصد االستمتاع يف خيار رد الزوج املعيب: املطلب األول
  462............................اعتبار الباجي ملقصد االستمتاع يف فساد نكاح احمللِّل: املطلب الثاين

  463..................................اعتبار الباجي ملقصد االستمتاع يف عقد النكاح: املطلب الثالث
  464.........اعتبار الباجي ملقصد االستمتاع يف حرمة وطء من استمتع ا األب: املطلب الرابع

  466..........................اعتبار الباجي ملقصد االستمتاع، يف معىن قرب املرأة: املطلب اخلامس
  467.....................................اعتبار الباجي ملقصد تأنيس الزوجة يف مالزمتها: املبحث الثالث
  469......................اعتبار الباجي ملقصد صلة الرحم فيما ال جيمع بينهما بنكاح: املبحث الرابع

  470................................النكاحاعتبار الباجي ملقصد منع الفساد يف إشهاد : املبحث اخلامس
  471...................................................اعتبار الباجي ملقصد إشهار الزواج: املبحث السادس
  471.............................................اعتبار الباجي ملقصد اإلشهار يف الوليمة: املطلب األول
  474.....................................اعتبار الباجي ملقصد اإلشهار يف إجابة الدعوة: املطلب الثاين
  475...................اعتبار الباجي ملقصدي دفع الضرر واملشقة يف أحكام الطالق: املبحث السابع

  475...................................................................اعتبار الباجي ملقصد دفع الضرر: أوال
  475......................................اعتبار الباجي ملقصد دفع الضرر يف اإليالء: املسألة األوىل
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  478........................................اعتبار الباجي ملقصد دفع الضرر يف اخللع: املسألة الثانية
  479................................اعتبار الباجي ملقصد دفع الضرر يف عدة املطلقة: املسألة الثالثة

  481.............................................اعتبار الباجي ملقصد دفع املشقة يف كفارة الظهار: ثانيا
  483....................اعتبار الباجي ملقصد حفظ النسب والنسل يف أحكام الطالق: املبحث الثامن

  484................................................................اعتبار الباجي ملقصد حفظ النسب: أوال
  484...................اعتبار الباجي ملقصد حفظ النسب من نفي الولد باللعان: املسألة األوىل
  486.............................اعتبار الباجي ملقصد حفظ النسب يف عدة املطلقة: املسألة الثانية

  487..................................اعتبار الباجي ملقصد حفظ النسل من االستئذان يف العزل: ثانيا
  488.........................................اعتبار الباجي ملقصد التسلية من متتيع املطلقة: املبحث التاسع
  490....................................اعتبار الباجي ملقصد براءة الرحم يف عدة املطلقة: املبحث العاشر
  490..............................اعتبار الباجي ملقصد براءة الرحم من تشريع األقراء: املطلب األول
  491..........اعتبار الباجي ملقصد براءة الرحم يف املطلقة اليت ارتفع عنها احليض: املطلب الثاين

  
  493.................................................االجتهاد املقاصدي للباجي يف كتاب البيوع: الفصل الثاين

  493............................اعتبار الباجي للمنفعة املقصودة من املبيع يف أحكام البيوع: املبحث األول
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  ملخص البحث باللغة العربية
  االجتهاد املقاصدي عند أيب الوليد الباجي، وتطبيقاته الفقهية 

  من خالل كتابه املنتقى
  

لقد احتاج البحث يف االجتهاد املقاصدي للباجي  وتطبيقاته الفقهية من خالل كتابه              
يم املنتقى شرح موطأ مالك، إىل تعريف بأيب الوليد الباجي وعصره، وإىل التعـرض إىل املفـاه         

 وإىل ونشأته وحركته إىل القرن اخلامس اهلجري عـصر البـاجي،   االجتهاد املقاصدي املتعلقة ب 
 كما احتاج البحث إىل الدراسة      .إبراز معامل ثبوت االجتهاد املقاصدي عند الباجي ومنهجه فيه        

 يف خمتلف املـسائل  ، إلبراز اعتباراته ملختلف املقاصد التطبيقية حول االجتهاد املقاصدي للباجي    
وعليه تضمن البحث فصال متهيديا .  ألحاديث املوطأ يف كتابه املنتقى   هاليت تضمنها شرح  الفقهية  

  .وقسمني؛ نظري وتطبيقي
تضمن ثالثـة   و،   وعصره أما الفصل التمهيدي، فقد تناول التعريف بأيب الوليد الباجي        

 ووفاتـه،   مباحث؛ األول يف عصر اإلمام الباجي األندلسي، والثاين يف اإلمام الباجي، نـشأته            
وتبين يف دراسة هذا الفصل أن عصر ملـوك  . والثالث يف شيوخ اإلمام الباجي وتالمذته وآثاره      

الطوائف يف األندلس، عصر الباجي، كان عصر اضطرابات وفنت كانت مـن أبـرز أسـباب      
تطور حضاري، وحركة علمية نشطة      سقوط األندلس فيما بعد، إالّ أن ذلك مل مينع من وجود          

 يف تفعيلها يف جمـال احلـديث والفقـه      أسهم كل ااالت، كان الباجي واحدا ممن        وفعالة يف 
 403كما بينا يف هذا الفصل أن البـاجي الـذي ولـد سـنة               . واألصول واجلدل وغري ذلك   

ـ  474، وتوىف سـنة     )مدينة جنوب الربتغال اليوم   (، بباجة األندلس    م1013/هـ ، م1081/ هـ
 تتلمذ على كبار العلماء من خمتلف املذاهب باحلجاز والعـراق،    باملرية جنوب أسبانيا اليوم، قد    

أمثال اهلروي، والشريازي، والسمناين، والدامغاين وغريهم، مما أكسبه قوة يف النظـر واجلـدل        
كما تعرضنا يف هذا الفصل إىل آثار الباجي        .  يف بناء فكره بناًء مقاصديا     أسهمواالستدالل، ما   

ثلة يف كثرة مصنفاته يف الفقه واألصول واحلديث والتفسري واللغـة، ويف            العديدة واملتنوعة، املتم  
  .أشعاره، ومناظراته خصوصا مع ابن حزم الظاهري
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االجتهاد املقاصدي وثبوته عنـد أيب  أما القسم األول من البحث، فقد تناول موضوع       
 عند الباجي وأمهيته    االجتهاد املقاصدي كما انتهى إليه    يف  : ، وتضمن بابني؛ األول   الوليد الباجي 

  . عند اإلمام أيب الوليد الباجي االجتهاد املقاصدييف: والثاين. يف درك األحكام الشرعية
االجتهاد، نـشأته،   يف  :  األول ؛وقد تضمن الباب األول من هذا القسم، ثالثة فصول        

يف : ثالـث الو. املقاصد الشرعية، نشأا، ضرورا وطـرق إثباـا       يف  : الثاينو. جماله وأمهيته 
 وقد تناولـت هـذه الفـصول        .االجتهاد املقاصدي، نشأته وأمهيته يف درك األحكام الشرعية       

الثالثة، مفاهيم االجتهاد واملقاصد، واالجتهاد املقاصدي، كما تناولـت حركـة االجتـهاد             
املقاصدي من بعد وفاة النيب صلى اهللا عليه وسلّم إىل القرن اخلامس اهلجري عـصر البـاجي،                 

، اليت تعترب يف تلـك الفتـرة،    الباجي يف تطوير وتفعيل حركة االجتهاد املقاصدي       إسهام مربزة
  .احلجر األساس يف بناء صرح نظرية املقاصد الشرعية فيما بعد

معـامل  يف : األولأما الباب الثاين من هذا القسم؛ فقد تضمن هو اآلخر ثالثة فصول؛             
يف مـصادر وضـوابط     : الثـاين و. إلمام الباجي ثبوت االجتهاد املقاصدي يف الفكر األصويل ل      

يف منهج اإلمام الباجي يف سـلوكه طريـق         : والثالث. االجتهاد املقاصدي عند اإلمام الباجي    
أبرزت تلك الفصول، استناد الباجي إىل أصـل الكتـاب والـسنة            وقد  . االجتهاد املقاصدي 

عرف وسد الذرائع فيما ذهب     واإلمجاع والقياس وعمل أهل املدينة وأقوال الصحابة ومبدئي ال        
إليه من اجتهاد مقاصدي، الذي انضبط فيه بعدم خمالفته ألصل من األصول، أو لقاعدة أصولية               

مث تناول البحث ما استخلص من منهج للباجي يف اجتـهاده           . وغري ذلك من الضوابط الشرعية    
ية بأدلة مـن الكتـاب    املقاصدي، الذي كان يعضد فيه تأويالته وتعليالته واستدالالته املقاصد        

اديث الضعيفة وإن رويـت يف       على األح  والسنة وإن مل تتناول تعليال مقاصديا، وال يعتمد فيه        
إن -تـصل  باحلديث املرسل أو املوقوف، بل يعضده باحلديث املرفوع امل       املوطأ، وال يكتفي فيه     

رجيح بني خـربيني     يف الت   إىل املقاصد كدليل مرجح،     للداللة على املقصد، وكان يستند     -وجد
عدم مجوده على حرفية النص عندما يتعقّل       وكان من منهجه يف اجتهاده املقاصدي،       . متساويني

م إىل مـا مل يـشمله    جيتهد مقاصديا لتعدية احلك  إذ كان  عىن من احلكم ويعرف املقصد منه؛     امل
اليت اعتمدها  اللفظ من النص دون إخالل بالضوابط الشرعية، وغريها من املالحظات املنهجية            

  .الباجي يف اجتهاده املقاصدي
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 التطبيقات الفقهيـة لالجتـهاد      أما القسم الثاين من البحث؛ فهو قسم تطبيقي تناول        
يف االجتهاد املقاصـدي    : األول، وتضمن بابني؛    املقاصدي عند الباجي من خالل كتابه املنتقى      

  .يف جمال املعامالت: والثاين. للباجي يف جمال العبادات
يف : قد تضمن الباب األول أربعة فصول تناولت أركـان اإلسـالم؛ فكـان األول             و

يف كتـاب   : والثالث. يف كتاب الزكاة  : والثاين. االجتهاد املقاصدي للباجي يف كتاب الصالة     
  .يف كتاب احلج: والرابع. الصيام

ملالية كما تضمن الباب الثاين أيضا أربعة فصول تناولت  موضوع املعامالت األسرية وا        
. االجتهاد املقاصدي للباجي يف كتايب النكاح والطـالق       : والسياسة الشرعية؛ فكان األول يف    

  .يف كتاب الديات واحلدود: والرابع. يف كتاب القضاء: والثالث. يف كتاب البيوع: والثاين
وقد أبرز البحث يف كال البابني، اعتبارات الباجي للمقاصد يف تعليله لألحكام وتقريره     

ا واستدالالته عليها والترجيح بينها؛ فكان فيها معتربا للمقاصد العليـا كالتعبـد والتـضرع          هل
واإلخالص هللا تعاىل، ومعتربا فيها للمقاصد العامة، كدفع الضرر، ورفع املشقة، والتيسري، ورفع             

صـد  كما كان معتربا فيهـا للمقا   . احلرج، وغريها من خمتلف املقاصد العامة واخلاصة واجلزئية       
الكلية الضرورية من حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ النسل وحفظ املال وغريها، وللمقاصد             

  .التبعية واألصلية، وللمقاصد القطعية والظنية، وغري ذلك مما ميت إىل املقاصد بصلة
مث ختم البحث خبامتة أُبرزت فيها نتائج البحث املهمة والالمعة، اليت ركّـزت علـى               

تهاد املقاصدي، وعلى ثبوت االجتهاد املقاصدي عنـد البـاجي، وعلـى            اقتراح تعريف لالج  
 يف التأسيس لنظرية املقاصد الشرعية إىل جانب إسهامهاستخالص قوله مبشروعيته، وعلى ثبوت      

علماء القرن اخلامس اهلجري، وعلى إمكانية االستفادة من اعتبـارات البـاجي للمقاصـد يف       
د من قضايا اليوم أخالقيـة كانـت، أم اجتماعيـة، أم            النصوص واألحكام، يف معاجلة العدي    

اقتصادية، أم غريها، وعلى إمكانية االستفادة من منهجه املقاصدي يف توجيه فقـه العبـادات               
  .واملعامالت توجيها مقاصديا حنو صياغة فقه احلضارة
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RÉSUMÉ DE LA THESE EN FRANÇAIS 
LA DILIGENCE ALMAQASSIDI CHEZ « ABOU EL-OUALID EL-

BAJI » ET SES APPLICATIONS JURISPRUDENTIELLES A 
TRAVERS SON ŒUVRE « EL MOUNTAQA » 

 
Pour le besoin de la thèse, il a été question de se baser sur l'œuvre de l'Imam 

El-Baji « El-Mountaqa » qui explicite le célèbre ouvrage de l'Imam Malek « Al-
Muwattâa ». 

En premier lieu, il est nécessaire de proposer la biographie de Abou El-Oualid 
El-Baji et le contexte social et politique de son époque. 

De présenter dans un deuxième lieu, les concepts qui correspondent à l'intitulé 
de la thèse: La diligence Almaqassidi chez « Abou El Oualid El-Baji » et ses 
applications jurisprudentielles à travers son œuvre "El Mountaqa" propres à la genèse, 
à l'évolution de ces concepts jusqu'au cinquième siècle à l'époque de l'Imam El-Baji. 

Ensuite, pour le besoin de la recherche l'insération du volet pratique a été 
centré sur la diligence Almaqassidi chez Abou El-Oualid El-Baji et ses applications 
jurisprudentielles à travers l'œuvre El-Mountaqa pour démontrer d'une manière détallée 
les différentes applications de la diligence Almaqassidi en référence à El-Figh qui 
englobe son explication du Hadith de l'Imam Malek "El-Mouatâa". 

Le sommaire proposé pour ma thèse de recherche a été le suivant: 
En guise d'introduction, il a été question de présenter la biographie de Abou 

El-Oualid El-Baji et son époque. 
Cette introduction englobe trois parties: 
§ L'époque de Abou El-Oualid El-Baji est l'époque de l'Andalousie. 
§ La vie de l'Imam El-Baji. 
§ Ses maîtres, ses adeptes et ses œuvres. 
A travers cette biographie, le contexte social de Abou El-Oualid El-Baji s'est 

caractérisé par des conflits sociopolitiques qui les Rois de cette époque étaient les 
premiers responsables. Ces conflits, ces tiraillements sont à l'origine de la chute de 
l'Andalousie. Cependant, cela ne veut pas dire qu'à l'époque de l'Imam Abou El-Oualid 
El-Baji est une ère de décadence au contraire, il existait un développement intellectuel 
impressionnant sur tous les plans, l'Imam El-Baji en est un exemple de cette avancée 
intellectuelle et du progrès enregistré à cette époque. 

L'imam El-Baji a contribué surtout dans le domaine du El-Hadith, d'El-Figh, la 
diligence Almaqassidi, et l'interprétation du Coran … 

Dans ce même chapitre, nous avons présenté aussi la biographie détaillée de 
Abou El-Oualid El-Baji qui est né en 403 de l'Hégire correspondant à 1013 de notre 
ère. Sa ville natale s'appelait BEJA en Andalousie qui maintenant est une ville au sud 
du Portugal. 

L'imam El-Baji est décédé en l'an 474 de l'Hégire; 1081 de notre ère, à 
ALMERIA ville actuelle au sud de l'Espagne. 
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Les maîtres de L'imam El-Baji sont de tous les courants islamiques : de la 
péninsule Arabe, de l'Irak à l'exemple d'El-Harawi, Shirazi, Alsmenani et   
Aldamaghani … 

Ces études ont forgé la personnalité scientifique et religieuse de l'Imam El-Baji 
qui était un homme clairvoyant, lucide, et logique, ce qui lui permis de bâtir une 
logique dans le domaine de la diligence Almaqassidi. 

La dernière partie, a été consacrée à sa bibliographie variée et nombreuse : par 
ces "Moussanafettes" dans le domaine du Figh, la diligence Almaqassidi El-Mountaqa, 
l'explication et l'interprétation du Coran et même des essais sur la langue Arabe. 

El-Baji était aussi un poète, il animait des duels scientifiques, religieuses avec 
Ibn Hazem Edhahiri. 

La première partie de ma thèse a été d'analyser l'objet de la diligence 
Almaqassidi, elle englobe les points suivants: 

§ La diligence Almaqassidi comme elle a été prouvée par l’Imam El-Baji et 
son importance pour l’acquisition des sentences légitimes « Ahkam 
Charia ». 

§ La diligence Almaqassidi chez l’Imam Abou El-Oualid El-Baji. 
Trois sous-chapitres, caractérisent ce premier chapitre : 
1. La genèse de la diligence Almaqassidi, son domaine et son importance. 
2. La diligence Almaqassidi, son importance, et les moyens permettant de les 

prouver. 
3. Les concepts clefs de la diligence Almaqassidi sont « Ijtihad » qui signifie 

diligence, discernement et Almaqassidi qui veut dire finalité d'El-Figh. 
A travers ce chapitre nous avons démontré que la diligence Almaqassidi n’est 

pas propre à l’époque de l’Imam El-Baji mais cette science a existée après la mort du 
Prophète Mohammed que la paix et salut soient sur lui, jusqu’à l’époque de l’Imam El-
Baji au cinquième siècle de l’Hégire. L’imam El-Baji constitue l’un des fondateurs des 
assisses et des principes de la diligence Almaqassidi. 

Le deuxième chapitre englobe aussi trois sous-chapitres : 
1- Les fondements qui régissent la diligence Almaqassidi. 
2- Les références propres à la diligence Almaqassidi 
3- La méthodologie de l’Imam El-Baji dans sa conduite dans le cadre de la 

diligence Almaqassidi. 
Pour bien expliciter ces trois sous-chapitres, et en se référent à la démarche 

utilisée par l’Imam El-Baji qui se base sur le Coran, le Hadith, le consensus des 
Oulémas, le mesurage, les actes appliquées par les Médinois, les paroles des 
compagnons du Porophète et aussi des principes sociaux propres à toute société, et du 
principe : combler les excuses « Sade a Daraï ». 

L’Imam El-Baji ne s’est pas écarté de la diligence Almaqassidi. 
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La suite de la recherche a été appuyée par des exemples extraits de l’œuvre 
d’El-Baji en prouvant le raisonnement et un commentaire utilisé dans le cadre de 
l’analyse en tenant compte du Coran et du Hadith. 

L’Imam El-Baji ne se basait pas dans son explication et son interprétation sur 
des Hadiths faibles même s’ils figurent dans l’œuvre d’Al-Muwattâa de l’Imam Malek.   
Il ne se contente pas aussi du Hadith altéré « Moursel » ou Hadith arrêté « Maouqouf » 
mais il s’appuie sur le Hadith élevé et continu « Marfou Mouttassil » s’il existe pour 
donner une bonne interprétation de l’acte dans le cadre de la diligence Almaqassidi. 

Un autre principe consistait à ne pas être rigide dans son explication et son 
interprétation d’un acte de la diligence Almaqassidi de ne pas s’attarder au contenu 
notionnel propre au Hadith ou du verset coranique lorsque le sens est apparent au 
niveau du jugement et lorsque l’intention est aussi connue. 

La deuxième partie a été consacrée à l’application des règles du Figh dans le 
cadre de la diligence Almaqassidi chez l’Imam El-Baji à partir de son œuvre « El-
Mountaqua ». 

Cette application est répartie en une double activité, elle concerne la diligence 
Almaqassidi dans le domaine du culte, et en deuxième lieu la diligence Almaqassidi 
dans le domaine des transactions. 

Le premier chapitre comporte quatre sous-chapitres qui sont les pilliers de 
l’Islam à savoir : 

1- La diligence Almaqassidi chez l’Imam El-Baji dans la prière « Salate ». 
2- L’aumône « Zakat ». 
3- Le jeun « Siam ». 
4- Pèlerinage à La Mecque « Hadj ». 
Le deuxième chapitre est composé aussi de quatre sous-chapitres qui ont 

comme objet les transactions familiales et financières ainsi que la politique légitime, et 
englobe les points suivants : 

1- Le mariage et le divorce pour analyser l’explication et l’interprétation d’un 
acte de la diligence Almaqassidi selon la conception de l’Imam El-Baji. 

2- Le livre des transactions commerciales. 
3- Le livre juridique 
4- La limite de la légalité et  l’estimation de la peine légitime. 
Il ressort de cette application, pour les deux chapitres précédents les 

considérations propres à El-Baji sur le plan de la diligence Almaqassidi en insistant sur 
les diligences supérieurs comme l’adoration divine et la prosternation et l’imploration 
de Dieu, et dans un deuxième lieu, il tient compte des diligences générales qui relèvent 
de la nécessité d’élever tout danger, et d’ôter toute difficulté, et la facilitation au 
détriment de la difficulté …, et dans le même contexte, l’Imam El-Baji donne une 
importance à la diligence globale qui est nécessaire pour la sauvegarde de la religion, et 
aussi des vies humaines et la progéniture et la protection des biens et de la fortune des 
personnes. 
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La conclusion de la recherche dans le cadre de la diligence Almaqassidi chez 
l’Imam El-Baji et ses applications est de présenter en premier les différents résultats 
pertinents de cette recherche, est de proposer une nouvelle définition de la diligence 
Almaqassidi et de prouver la diligence Almaqassidi chez l’Imam El-Baji et de la 
légitimer comme étant une science qui a son propre objet, sa propre méthode et ses 
propres résultats. 

Dans un deuxième lieu, le but de la recherche est de faire profiler cette théorie 
pour trouver les solutions appropriées aux diverses problématiques, quelles soient de 
l'ordre moral, social, économique ou d'autres, ainsi que de trouver une possibilité de 
bénéficier de sa méthodologie Almaqassidi (par finalités) dans l'orientation du Figh du 
culte et du transactions vers un sens  basé sur les finalités dont le but et de formuler un 
figh de civilisation. 
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ENGLISH ABSTRACT 
ABU AL-WALID AL-BAJI'S EL MUNTAQA: A STUDY OF 

INTENTIONAL DILIGENCE AND ITS JURISPRUDANTIAL 
APPLICATIONS 

 
For the purposes of Albaji's Islamic intentional diligence research or "Alijtihad 

Almaqassidi research" and its jurisprudential applications through "Almontaqa": the 
explanation of Imam Malek`s famous work "Almuwataa", it was needed to present the 
biography of Abu Alwalid Albaji and the epoch he lived in as well as to deal with the 
concepts and notions in connection with the intentional diligence, its upgrowth and its 
dynamics until the fifth century Hijri the epoch of Albaji. It was also needed to display 
the existence of the intentional diligence, its methodology and its landmarks in Albaji's 
work.  

On the other hand, the research needed an applied study about Albaji's 
diligence in order to show his considerations of diffirent purposes in various 
jurisprudensial issues which are included in his Almuntaqa that explanes Hadiths in 
Almuwataa.Thus, the thesis consists of a preliminary chapter and two parts: a 
theoritical part and an applied part. 

The preliminary chapter, which dealt with the biography of Abu Alwalid 
Albaji and his epoch, consists of three subchapters. The first one is about the 
Andalusian epoch of Imam Albaji. The second one is about Imam Albaji himself, his 
upgrowth, his life and his death. The third one is about the masters of Imam Albaji, his 
disciples, and his work.The study of this chapter has brought to evidence that Tawaif 
Sovereigns' epoch in Andalusia was an epoch of troubles, unrest and seditions which 
led to the collapse of Andalusia later. However, these conditions did not prevent the 
existence of a civilisation development, and effective and dynamic scientific movement 
in many fields to which Albaji brought his contributions in diffirent fields such as 
Hadith, Islamic jurisprudence and Ussoul (Fiqh wa Ussoul), polemics, and others.  We 
have also mentioned in the research that Albaji, who was born in 403AH/ 1013 AC. in 
Andalussia, in the city of Baja (southern Portugal) and dead in Miria southern Spain, 
was a desciple of great scholars from different doctrines in Hijaz and in Irak, such as 
Alharawi, Alshirazi, Alsamnani, Aldamghani and many others, what gave him 
discernment and argumentation powers and contributed to his purposely thought 
building. We brought up, in this chapter, the various and different works of Albaji 
mainly in Islamic jurisprudence, Ussoul, Hadith, Tafsir (interpretation) and Arabic 
language studies as well as in controversies especially with Ibn Hazm Aldhahiri.  

The first part of the research dealt with Islamic intentional diligence topic and 
its evident existence in Abu Alwalid Albaji's work. It consists of two chapters. The first 
one regards the intentional diligence, as demonstrated by Albaji, its Importance in 
reaching the discernment of religious precepts. The second one is about Abu Alwalid 
Albaji's intentional diligence. 

The first chapter of this part consists of three subchapters the Islamic diligence, 
its upgrowth, its fields, and its importance. The second one regards the religious 
purposes, their upgrowth, their necessity, and the way to prove them. The third one 
consists of Islamic intentional diligence, its upgrowth and its importance in religious 
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precepts discernment. These three subchapters dealt with the concepts of diligence, 
purposes, and the intentional diligence. They also dealt with the movement of the 
intentional diligence after the Prophet's death in the fifth century Hijri -epoch of Albaji- 
showing the contributions of Albaji in activating and developing the intentional 
diligence movement which was considered, at that time, as the foundation stone of 
religious purposes theory establishment.  

The second chapter of part two also consists of three subchapters. The first one 
is about the landmarks of the existence of the intentional diligence in Ussoul thought 
(fundamental thought) according to Imam Albaji. The second one is about the 
references and intentional diligence criterions through Imam Albaji's work. The third 
one is about the methodology of Imam Albaji in proceding through the intentional 
diligence. These chapters demonstrated Albaji's leaning on the sources of the Qur'an, 
the Sunna, the Consensus (Ijmaa), juristic reasoning (Qiyas), the acts of the people of 
Madina, the sayings of the Prophet's companions, and the two principals of customs 
(Urf) and pretexts hindering according to the results he reached through the intentional 
diligence which he stuck to without breaking any of the Ussoul fundamentals, any of 
the Ussoul rules, or even any of the legitmate criterions. Then, the research dealt with 
the results of Albaji methodology in the intentional diligence for which he consolidates 
his interpretations, his justifications, and his intentional inferences with proofs from the 
Quran, the Sunna even if they do not deal with any intentional justification. In his 
diligence, he does not rely on weak Hadiths even if they are reported in Almuattaa, nor 
he contents with the Hadith Mursal or the Interrupted Hadith. He, however, 
consolidates his diligence with uninterrupted and elevated Hadith – if it does exist - to 
indicate the purpose. He leaned upon the legal purposes as an outbalancing proof in the 
comparison process between two equal reported sayings. One of his intentional 
diligence process methods was to avoid stagnancy on the literal meaning of the text 
when the meaning is clearly discerned from the precepts and when the purpose is 
recognized because he makes his diligence by taking in consideration the religious 
purposes so that the judgement covers all the meaning of the text without detriment to 
legal criterions and other methodological remarks that he adopted in his intentional 
diligence.  

The second part of the research is a practical one. It dealt with the 
jurisprudential applications within the intentional diligence through Albaji’s Muntaqa. 
It consists of two chapters: the first one is about Albaji’s intentional diligence in the 
field of cult, and the second one is about transactions field. 

The first chapter of part two consists of four subchapters that deal with the 
pillars of Islam. The first one is about Albaji’s intentional diligence through the Book 
of Worshiping (Kitab Essalat). The second one is about Almsgiving Book (Kitab 
Ezakat). The third one is about the Book of Fasting (Kitab Essiyam). The fourth one is 
about the Book of Pilgrimage (Kitab Elhaj).   

The second chapter of part two also consists of four subchapters which dealt 
with the topics of family transactions, finance, and legitmate politics. The fisrt 
subchapter is about the intentional diligence in the Book of Marriage and Divorce. The 
second one is about commercial transactions. The third one is about the Judicial Book. 
The fourth one is about Wergilds and Legitmate Penalties. 
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In the two parts, the research has demonstrated the considerations of  Abaji 
towards the legitimate purposes in his process of justification and confirmation of 
precepts, the process of agumentation and outbalancing between precepts taking in 
consideration different kinds of purposes: the supreme purposes such as Allah 
worshiping and Allah imploration  and faithfulness, and the general purposes such as 
danger removal, difficulty elimination, facilitation, avoiding embarrassment and other 
specific and partial purposes. He also took into consideration the necessary global 
purposes   such as religion preservation, human being safe keeping, progeny protection, 
fortune and property preservation; and many others like the dependent purposes, the 
original purposes, definite and assumed purposes related to the religious purposes. 

The research led to a conclusion with important and brilliant results, and which 
focused on different points that are the definition of the intentional diligence 
suggestion, the confirmation of the presence of the intentional diligence process in 
Albaji’s work, figuring out the opinion of Albaji about the legitimacy of such process, 
and the confirmation of his contribution in establishing the legitimate intentinal 
diligence theory besides other scholars of the fifth Hijri century. On the other hand, it 
put stess on the possibility of taking advantage from Albaji’s considerations towards 
the legitimate and religious purposes in religious texts and precepts when dealing with 
the various issues of the present time, no matter whether they are moral, social, 
economic issues or others. It concentrated upon the possibility of making use of the 
intentional methodology in reorienting purposely cult and transactions jurisprudence 
aiming at shaping a civilization jurisprudence. 

 
 
 
 


