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ABSTRACT 

This study aims to demonstrate the Hanafi's school of thought  Fundamentals affected by Shari'ah 

objectives, namely: the Qur’an, Sunnah, Companions sayings, consensus, analogy, approval, 

reclamation, custom, blocking pretexts, and to demonstrate the relevance of these principles to the 

objectives, both rooted and applied through the Hanafi school's implementation of Shari'a 

objectives basic rules, which are: the rule of explanation of rulings, the rule of reclamation, and 

the rule of consideration of the modalities of actions, The study adopted a descriptive, analytical, 

and deductive research approach, The study found that Shari'a objectives are authentically 

considered in the Hanafi's school of of thought  fundamentals, through the implementation of  texts 

of the Qur'an, Sunnah, and that of the Companions and their effective causes, and consequences, 

taking into account people's interests, Keywords: Shari'ah Objectives, Hanafi's school of thought, 

Consequences, Effective Cause. 
Keywords: Objectives of Sharia, the Hanafi school of thought, Consequences, approval, illness. 

 
 ملخص البحث

يهدف البحث إىل جتلية أصول استنباط األحكام الشرعية يف املذهب احلنفي املتأثرة ابملقاصد الشرعية، وهي: القرآن، 
والعرف، وسد الذرائع، وبيان صلتها والسنة، وأقوال الصحابة، واإلمجاع، والقياس، واالستحسان، واالستصالح، 

ابملقاصد الشرعية أتصيالا وتطبيقاا؛ من خالل إعمال املذهب احلنفي لقواعد علم املقاصد الثالث، وهي: قاعدة تعليل 
 األحكام، وقاعدة االستصالح، وقاعدة اعتبار مآالت األفعال.

ا: أن املقاصد صل البحث إىل نتيجة كلية مفادهاعتمدت الباحثة منهج البحث الوصفي التحليلي، واالستنتاجي، وتو  
الشرعية متضمنة يف أصول املذهب احلنفي، وأن أثر مراعاهتا يتمثل يف إعمال نصوص الكتاب والسنة وآاثر الصحابة 
من جانَبي اللفظ واملعىن، والنظر يف ميناط احلكم وِعلته ومآله، ومراعاة ما استقامت عليه معامالت الناس مبا حيقق 

 احلهم، ويرفع احلرج عنهم.مص
 املقاصد الشرعية، املذهب احلنفي، املآالت، االستحسان، العلة. الكلمات املفتاحية:

 
 

A R T I C L E  I N F O  
Article history: 
Received 22/8/2019 

Received in revised form1/9/2019 

Accepted 30/9/2019 
Available online 15/10/2019 

Keywords:  Objectives of Sharia, 

the Hanafi school of thought, 
Consequences, approval, illness. 



227 
 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 

 

 املقدمة: 
 احلمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، وعلى آله وصحبه ومن وااله، وبعد:

ْْيةا ويميا أيْرسيْلنياكي عز وجل: } وإبنزال القرآن، فقالملسو هيلع هللا ىلص تفضَّل هللا تعاىل على اخللق ببعثة سيدان حممد   ِإالَّ ري
[. ومن متام نعمته أن جعل شريعته صاحلة لكل زمان ومكان، مشتملة على مقاصد 107{]سورة األنبياء: لِْلعياليِميي 

ذت ذريعةا لتعليل ْليه م قطعية مبثوثة يف مباحث علم أصول الفقه، تتعيَّ جتليتها السيما يف واقعنا املعاصر، حيث اُّتخ ا متم
بعض العقول من أهواء لتحقيق مصلحة العباد اليت تقرَّر قصد الشارع إليها يف النصوص بال منازع، وكيف للعقل البشري 
القاصر أن يستقل بفهم ذلك واملصلحة البد يف اعتبارها من الرجوع إىل الشرع؟! فجاءت فكرة هذا البحث لطرح قضية 

 ذهَب القومي.املقاصد من خالل النظر األصويل امل
 :أمهية البحث

تظهر أمهية البحث يف تناول موضوع املقاصد الشرعية املمثلة مبنهج االستنباط األصويل عند السادة احلنفية، فهو موضوع 
ة مل ينل حظه من التنظري والتطبيق، وتربز أمهيته يف متحيص النظر يف أصول األدلة الفقهية عند احلنفية؛ لتأسيس املعرف

واملعاين املقصودة للشارع من تشريع األحكام الشرعية يف الفروع الفقهية؛ وابلتايل تكوين امللكة الفقهية  ابلغاايت
الصحيحة لتنزيل األحكام للوقائع املستجدة، اليت مل يرد فيها نص شرعي، وفق قواعد وأصول املذاهب الفقهية األربعة 

 دار العصور مبا يتناسب مع معطيات زماننا. اليت وضع هللا هلا القبول، وسارت عليها األمة على م
: تكمن يف مدى اعتبار ومراعاة مباحث علم األصول يف املذهب احلنفي للمقاصد الشرعية، وحتديد مشكلة البحث

 العالقة بينهما من الناحية التأصيلية، مث بيان أثر هذا االعتبار من الناحية التطبيقية.
ثر ا مدى اعتبار أصول الفقه احلنفي للمقاصد الشرعية من الناحية التأصيلية؟ وما أوميكن صياغتها عرب السؤال اآليت: م

 مراعاهتا من الناحية التطبيقية؟
 : يسعى هذا البحث لتحقيق مجلة من األهداف هي:أهداف البحث

 .جتلية أصول املذهب احلنفي املتأثرة ابملقاصد الشرعية واملراعية هلا 
 مفردات مباحث علم األصول عند احلنفية واملقاصد الشرعية. بيان وجه الصلة والعالقة بي 
 .الوقوف على مدى اعتبار املقاصد الشرعية يف أصول احلنفية، وأثر ذلك االعتبار من الناحية التطبيقية 

 الدراسات السابقة:
 اآليت:–حبسب اطالعي–من أبرز الدراسات اليت اعتنت مبوضوع مقاصد الشريعة يف املذهب احلنفي 

  أنواع املقاصد عند الفقهاء واألصوليي، أ.د. صالح أبو احلاج، وهو حبث حمكم نشرته جملة األصول يف جامعة
م. تناول هذا البحث 2020صاقراي، وأصدر مركز أنوار العلماء للدراسات الطبعة الرقمية األوىل منه عام 
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اجلانب  لية مفادها اعتبار املقاصد منتعريف املقاصد وأنواعها عند العلماء السابقي، وتوصل إىل نتيجة ك
 التطبيقي للفقه.

  مقاصد الوسائل واملعاين والغاايت عند السادة احلنفية، أ.د. صالح أبو احلاج، دار الفاروق/األردن. هدفت هذه
الدراسة إىل ضبط أنواع املقاصد وتسهيل موضوعها على الدارسي ملساق املقاصد الشرعية يف جامعة العلوم 

 مية.اإلسال
استفادت الباحثة من هاتي الدراستي، وما سيضيفه هذا البحث يتمثل يف أتصيل عالقة مجيع أصول املذهب احلنفي 

راعاة هذه املقاصد مث بيان أثر م –حفظه هللا–يف استنباط األحكام أبنواع املقاصد اليت ذكرها الدكتور صالح أبو احلاج 
 من الناحية التطبيقية.

ْي االستقراء واالستنباط من بعض : استخمنهج البحث دمت الباحثة املنهج الوصفي التحليلي وما يتضمنه من منهجي
 نصوص علماء املذهب احلنفي يف األصول والفقه.

 يتكون البحث من فصلي وخامتة. خطة البحث:
احية نالفصل األول: يتناول التعريف أبصول استنباط الفقه يف املذهب احلنفي وعالقتها ابملقاصد من ال

 التأصيلية.
أما الفصل الثاين: فيتناول أثر مراعاة املقاصد يف أصول املذهب احلنفي من اجلانب التطبيقي بتقدمي أمثلة فقهية 

 لكل أصل.
 تتضمن أهم نتائج البحث. اخلامتة:

؛ إنه تعاىل أكرم من أعطى، وخري من سمئل.  وهللا أسأل أن جيعل هذا العمل صواابا انفعاا متقبالا
 الفصل األول: أصول استنباط األحكام يف املذهب احلنفي وعالقتها ابملقاصد الشرعية من الناحية التأصيلية.

سيتناول هذا الفصل دراسة األصول مبعىن األدلة التشريعية اليت قام عليها استنباط األحكام يف املذهب احلنفي، من 
احلنفية يف  ط عالقتها ابملقاصد؛ فليس املقصود هنا بيان أصولخالل تتبخع ما كتبه علماء األصول من احلنفية الستنبا

؛ لذلك لن خيوض البحث يف التعريفات االصطالحية لألصول وال  ذاهتا، وإمنا بيان وجه مراعاهتا للمقاصد أتصيالا
 اخلالف األصويل بي علماء املذهب إال ابملقدار الذي حيقق هدفه؛ جتنباا لتكرار ما هو معلوم.

ستنباط يف املذهب احلنفي مستمدة من الشرع، وأما املقاصد فالبد أن تكون معتربة شرعاا للحكم أصول اال
بشرعيتها؛ فإذا اعتربها الشارع احلكيم تكون النسبة بي كلمة )الشريعة( وكلمة )املقاصد( هي )التساوي(؛ ألهنما 

لى الشرع الرابين؛ أبهنا شرعية؛ ألهنا مبنية ع متحداتن يف املاصدق، وإن اختلفتا يف املفهوم، فتوصف املقاصد حينئذ  
ا  هذوهبذه النتيجة يبدأ البحث يف (1)فيتقرر أن: "الشريعة أحكام تنطوي على مقاصد، ومقاصد تنطوي على أحكام".

 :الفصل وفق اآليت
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 : صلة املقاصد ابلقرآن الكرمي وأثر مراعاهتا فيه من الناحية التأصيلية:أوًل 
األصول يف مجيع املذاهب الفقهية املعتربة، وأساس األحكام الشرعية، وأوَّل دال   على علم القرآن هو أصل 

ه هللا–املقاصد يف املذهب احلنفي؛ فقد نمِقل عن اإلمام أيب حنفية  مل أجد؛ فبسنة  ما نصه: "آخذ بكتاب هللا، فإن –ْر
نهم، ذت بقول الصحايب، آخذم بقول ِمن شئتم م؛ أخملسو هيلع هللا ىلص، فإن مل أجد يف كتاب هللا وال سنة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا 

عَب، إىل إبراهيم، الش –أو جاء–وأدع قول من شئتم منهم، وال أخرج من قوهلم إىل قول غريهم، فأما إذا انتهى األمر 
 . (2)فقوٌم اجتهدوا، فأجتهدم كما اجتهدوا" –وعدَّد رجاالا –وابن سريين، واحلسن، وعطاء، وسعيد بن املسيب 

صلة املقاصد الشرعية ابلقرآن يف كوهنا مبنية على ما فيه أحكام، ومستنبطة منها، فهي كصلة احلاكم وتتمثل 
ابحملكوم؛ فالقرآن حاكم على اعتبار املقاصد أو إبطاهلا؛ حيكم بصحتها أو بفسادها، ومنه تمعرف؛ فيكون القرآن هو 

 األصل واملقاصد فرعاا عنه.
 لقرآن الكرمي أتصيالا من خالل توجيه الشيخ عبد العزيز البخاري لرواية أيبكما يظهر أثر مراعاة املقاصد يف ا

ه هللا–حنيفة يف جواز الصالة ابلفارسية، أبنه  اة، ومبىن مل جيعل نظم القرآن عباراته ركناا الزماا؛ لكون الصالة مناج –ْر
 [.20: { ]سورة املزملفياقْ ريءموا ميا ت يييسَّري ِمني اْلقمْرآينِ ، قال تعاىل: }(3)فرضية القراءة فيها على مقصد قطعي هو التيسري

 اثنًيا: صلة املقاصد ابلسنة النبوية وأثر مراعاهتا فيها من الناحية التأصيلية:
بيان األحكام، وهو ومضعت لملسو هيلع هللا ىلص يتوجه فقه أيب حنيفة إىل السنة النبوية بعد القرآن الكرمي؛ ألن "سنة النَب 

 .(5)«املراد ابألمر من أعظم املقاصد»هنا مبعىن املقصد، وقال السرخسي: ، والغرض (4)الغرض"
 يظهر أثر مراعاة املقاصد يف أصل السنة أتصيالا فيما يلي:

نظر احلنفية املتشدد لقوة ثبوت الرواية عن الثقات الذين يمطميأنخ إىل ضبطهم وفقههم، وهو نظٌر موروث  أوًل:
أيب طالب، وعمر بن اخلطاب ٪ نتج عنه االصطالح على الرواية املشهورة، وهي  عن عبد هللا بن مسعود، وعلي بن

سنة اآلحاد اليت تقوَّت بعمل الصحابة والتابعي وقبوهلم؛ وهذا االعتبار لعمل السلف الصاحل وقبوهلم يف تقوية الرواية 
 .(6)، وأفهم ملقاصد الشرعملسو هيلع هللا ىلصيعترب أتصيالا للمقاصد؛ لكون السلف أضبط هلدي النَب 

ه هللا–املنهج الذي اعتمده أبو حنيفة  اثنًيا: القياس،  املتمثل يف تقدمي ما ثبت من أحاديث صحيحة على –ْر
وإذا تعارضت املروايت مع قاعدة جممع عليها، أو تعارضت مع ما ثبت من الدين ابلضرورة من أحكام مقررة يف الشرع 

 ردخ لشذوذها.احلنيف، أو كانت أخبار آحاد فيما تعم به البلوى بي الناس، تم 
استنباط علماء املذهب احلنفي األحكام الشرعية املراعية للمقاصد، ابستخدام داللة العبارة، وداللة اإلشارة  اثلثًا:

ه هللا–من نصوص السنة الثابتة؛ كإثبات اإلمام السرخسي  فقراء يف كتابه "األصول" حلكم وجوب زكاة الفطر لل –ْر
. واستنبط بطريق اإلشارة أحكاماا مقاصدية؛ (7)«أغنوهم عن املسألة يف هذا اليومملسو هيلع هللا ىلص: »ه يوم العيد من داللة عبارة قول



230 
 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 

 

منها: أن زكاة الفطر ال جتب إال على األغنياء، وال تمعطى إال للمحتاجي، وأن إخراجها يكون قبل اخلروج للصالة، 
طمئناا على ، وخيرج احملتاج إىل الصالة مواألوىل أن تمعطى ملسكي واحد وتكون ابلنقد؛ لتحقيق مقصد األمر ابإلغناء

 .(8)قوت عياله أبمت صورة لقضاء حوائجه ابلنقد
 اثلثًا: صلة املقاصد أبصل "قول الصحايب" عند احلنفية، وأثر مراعاهتا فيه من الناحية التأصيلية: 

ه معه على صحبتوطالت  –عليه السالم–ذهب مجهور األصوليي إىل أن "الصحايب" اسم ملن اختص ابلنَب 
. ويف هذا التعريف إشارة إىل عالقة املقاصد بقول الصحايب؛ ذلك أن معرفة املقاصد علم (9)طريق التتبخع له واألخذ منه

دقيق ال يتحصَّل إال ملن لطف ذهنه واستقام لسانه العريب، فتلقى أصول الطاعات واآلاثم وقواني التشريع، وعرف 
وسلم بطريق املشافهة، وشهد أسبابي نزول األحكام، وحمالَّ تغريها، مع كمال اإلخالص مقاصد خطابه صلى هللا عليه 

هلل والتقوى اليت تورث الربكة يف العلم، ومل يتحصَّل ذلك على وجه الكمال لغري الصحابة، فذهب احلنفية إىل حجية 
ِذيني قموني اأْليوَّلموني ِمني اْلممهياِجرِيني وياأْليْنصياِر ويالَّ ويالسَّابِ } ، قال تعاىل:(10)أقواهلم وأفعاهلم؛ ألن الغالب إصابتهم يف الرأي

 .(11)«خري الناس قرين، مث الذين يلوهنم، مث الذين يلوهنمملسو هيلع هللا ىلص: »[، وقال رسول هللا 100{ ]سورة التوبة: ات َّب يعموهمْم إبِِْحسيان  
 حية التأصيلية:ابًعا: صلة املقاصد ابإلمجاع عند احلنفية، وأثر مراعاهتا فيه من النار 

اإلمجاع عند علماء املذهب احلنفي يعين اتفاق مجيع جمتهدي األمة وقت نزول احلادثة يف عصر من العصور على 
ه؛  بتكلخم اجملتهدين ابحلمكم أو بعملهم ب –اإلمجاع الصريح–، وهو عندهم نوعان: عزمية (12)حكم شرعي من أمور الدين

 أبن يتكلم بعض اجملتهدين ابحلكم، أو يشرعون ابلفعل ويسكت الباقون عن –اإلمجاع السكويت–كالشركة، والرخصة 
 .(13)الرد أو اإلنكار بعد بلوغ اخلرب إليهم وممِضي مدة التأمل يف احلكم

ف، عربَّ احلنفية يف تعريفهم لإلمجاع الصريح أبنه عزمية؛ لكونه املصلحة الكلية األصلية للتشريع، اليت ال حظَّ فيها للمكل
زم حبفظها أحبَّ أم كره؛ وفيه إشارة إىل اعتباره يف مرتبة املقاصد الضرورية اليت يؤدي اخللل فيها إىل التهارج فهو مل

وفوت املصاحل يف الدارين؛ألنَّ  اعتبار اإلمجاع الصريح عزميةا يف املذهب احلنفي جيعله أصالا تشريعيًّا مقاصدايًّ من الدرجة 
ا جزئيًّا عارضاا انجتاا عن اخنرام  األوىل مقارنة ابإلمجاع السكويت، ون عنه ابلرخصة؛ لكونه مصلحةا أو مقصدا الذي يعرب 

. واحلنفية (14)العادة اجلارية يف اإلمجاع الصريح املقتضي لصدور القول أو الفعل اجملمع عليه من مجيع جمتهدي العصر
ارع جنس الوصف أو ومعىن التأثري اعتبار الش يشرتطون عامل التأثري العتبار املقاصد اليت طريق الكشف عنها التعليل،

. وسيتضح منهجهم هذا يف الفصل الثاين من هذا البحث من خالل مثالي تطبيقيي: (15)نوعه يف جنس احلكم أو نوعه
 األول يف أصل "السنة النبوية"، والثاين يف أصل "اإلمجاع".  

، خالفاا للكرخي الذي يرى أن (16)املذهب احلنفيحجة قطعية عند علماء  –الصريح والسكويت–واإلمجاع بنوعيه 
يثبت املراد به شرعاا؛ لداللة قصد الشارع احلكيم يف النصوص الشرعية على تعظيم  (17)اإلمجاع السكويت حجة ظنية
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عته ومقصده من وضع شري –عز وجل–األمة وعصمتها من االجتماع على اخلطأ أو االتفاق على ضاللة؛ وألن غايته 
. فإذا نظران يف أدلة احلنفية اليت استدلوا هبا على (18)حتقق هذه الشريعة مصاحل عباده يف العاجل واآلجل ابتداءا أن

حجية اإلمجاع، جند أهنم استدلوا ابلدالئل السمعية املراعية للمقاصد الشرعية األصلية القطعية املستندة إىل مساع قطعي؛  
ِبيِل اْلممْؤِمِنيي ويميْن يمشياِقِق الرَّسمولي مِ كقوله تعاىل: } ي ليهم اهْلمديى ويي يتَِّبْع غيرْيي سي نَّمي ْن ب يْعِد ميا ت يبييَّ  ن مويل ِِه ميا ت يويىلَّ وينمْصِلِه جيهي

تمْم خيرْيي أممَّة  أمْخرِجيْت لِلنَّاسِ [، وقوله قال تعاىل: }115{ ]سورة النساء: ويسياءيْت ميِصرياا [، 110ران: { ]سورة آل عمكمن ْ
 .(19)«ال جتتمع أميت على ضاللةملسو هيلع هللا ىلص: »وقوله 

وجه داللة هذه النصوص على مراعاة املقاصد: أن اإلمجاع حجة هلل على عباده يف وجوب االعتقاد والعمل 
 معصوم عن الكذب والقولملسو هيلع هللا ىلص موجب للعلم؛ لقيام الداللة على أن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص مبوجبه، وأن السماع القطعي منه 

ابلنهاية يف اخلريية دليل على كون الصواب فيما ملسو هيلع هللا ىلص اختصاص أمة حممد  عن –عز وجل–ابلباطل، مث إن إخباره 
 . (20)اجتمعوا عليه

ت بدون ابلكرامة الثابتة ابتفاقهم، فال تثبملسو هيلع هللا ىلص كما استدل احلنفية على كون اإلمجاع حجة ابختصاص أمة حممد 
 .(21)انزلة حتتاج إىل اجتهادهذا الشرط؛ حلاجة األمة اليت أراد هللا هلا البقاء إىل جتديد الرسالة مىت وقعت 

 هبذه الكرامة هو حفظ الدين. ملسو هيلع هللا ىلص واملقصد الشرعي القطعي املنوط ابختصاص أمة حممد 
كما يظهر أثر مراعاة املقاصد يف اإلمجاع من الناحية التأصيلية جليًّا يف أتثري اإلمجاع على مستنده، بتحويله من 

  . (22)مل يكن مستنده مصلحة متغرية بتغري الزمان واملكان داللته الظنية إىل القطعية وفق مراد الشارع، إذا
 صلة املقاصد ابلقياس عند احلنفية، وأثر مراعاهتا فيه من الناحية التأصيلية: :خامًسا

 أتصيل املقاصد الشرعية من أصل "القياس" يظهر من خالل أمرين: 
تعدية »نه: أصوليو احلنفية القياس أب األول: ضبط القياس األصويل وأتسيسه يف املذهب احلنفي؛ فقد عرَّف

 .(23)«احلكم من األصل إىل الفرع بعلة متحدة ال تدرك مبجرد اللغة
يشري إىل اشتماهلا على حكمة مقصودة للشارع من شرع احلكم، مث قال:  (24)وتعريف احملبويب للعلة مبعىن الباعث

ن واجباا عندان ]أي احلنفية[ مع أن األصلح ال يكو معللة مبصاحل العباد  –تعاىل–وهذا مبين على أن أفعال هللا »
 .(25)«عليه خالفاا للمعتزلة

وللعلة عند احلنفية تعريفات ارأتيتم استعراضها للوصول إىل العالقة بي املقاصد والقياس يف املذهب احلنفي، 
  وهذه التعريفات هي:

 .(26)صوله: "املوجب لوجود احلكم"العالمة املوجبة للحكم املتعلق به إبجياب هللا، قال الكرخي يف أ .1



232 
 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 

 

ام شرعاا املعاين املستنبطة من النصوص اليت تعلقت هبا األحك»وعر فها أبو زيد الد بوسي يف "تقومي األدلة" ب :  .2
 . (27)«علل الشرع أعالٌم وآايٌت يف احلقيقة على األحكام، واملوجب هو هللا تعاىل»، وقال أيضاا: «فيها

املعىن الذي جمعل عيليماا على حكم النص من األوصاف اليت اشتمل عليها »ا: وجاء يف "كشف األسرار" أهن .3
النص: إما بصيغته؛ كاشتمال نص الراب على الكيل واجلنس، أو بغري صيغته؛ كاشتمال نص النهي عن بيع اآلبق 

ه صيغة أو ب على العجز عن التسليم؛ ألن ذلك املعىن ملَّا كان مستنبطاا من النص، البد من أن يكون اثبتاا
 .(28)«ضرورة

عرَّفها صدر الشريعة عبيد هللا بن مسعود احملبويب ابلباعث للشارع على شرع احلكم ال على سبيل اإلجياب،  .4
وقوله: "ال على سبيل اإلجياب":  والباعث ما يكون مشتمالا على حكمة مقصودة للشارع يف شرعه للحكم،

باد شرع احلكم على ما عمرف أنه األصلح للع –تعاىل–هللا  احرتاز عن مذهب املعتزلة، فإن العلة توجب على
عندهم، واملعىن: أن ترتب احلكم على هذه العلة حمصل للحكمة، فإن العلة لوجوب القصاص هي القتل العمد 

هذا من جلب نفع للعباد، أو دفع ضر عنهم، و »العدوان، وال يتصور اشتمال احلمكم على احلكمة إال هبذا املعىن 
 .(29)«معللة مبصاحل العباد عند احلنفية، مع أن األصلح ال يكون واجباا على هللا –تعاىل–على أن أفعال هللا  مبيني 

"، و"العلة معىنا وحكماا"،  وللعلة عند احلنفية سبعة أقسام: "العلة امساا ومعىنا وحمكماا"، و"العلة امساا ومعىنا
"، و"العلة حكماا"و"العلة امساا وحكماا"، و"العلة امساا"، و"العلة   .(30)معىنا

يتبي من هذا العرض أن القياس األصويل مؤسس للمقاصد؛ ذلك أن  كل مسألة تفتقر إىل نظرين: نظر يف 
 دليل احلكم، ونظر يف مناطه. 

اظ هو يف غالب أمره ليس فيه إال قواعد األحكام الناشئة عن األلف»أما النظر يف دليل احلكم عند االستنباط، ف 
ة خاصة، وما يعرض لتلك األلفاظ من النسخ والرتجيح، وحنو األمر للوجوب، والنهي للتحرمي، والصيغة اخلاصة العربي

 .(31)«للعموم، وحنو ذلك
 أما النظر يف املناط، فال حيتاج إىل شيء من علوم العربية، وإمنا يفتقر إىل قواعد املقاصد والنظر يف مآالت

والقسم الثاين ]من أصول الشريعة[ قواعد كلية فقهية جليلة، كثرية العدد، عظيمة »بدليل قول القرايف:  ،(32)األحكام
 .(33)«الشرع وِحكيمهاملدد، مشتملة على أسرار 

ها ومعانيها، األصل حمافظة النصوص بظواهر »كما استعمل البزدوي لفظ "املعىن" املقاصدي على العلة يف قوله: 
 .(34)«لقت هبا أحكامهاوحمافظة ما تضمنته من املعاين اليت تع

 فالعلة حيصل من وجودها معىنا هو احلكمة، أو املصلحة، أو درء مفسدة.
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ويرى عبد العزيز البخاري؛ صاحب "كشف األسرار على أصول فخر اإلسالم البزدوي"، أن "املعاين" إما أن 
ربَّ بلفظ املعاين على املقاصد، وهو . ومن املتأخرين من ع(35)تكون لغوية أو شرعية، وأن املعاين الشرعية تسمَّى علالا 

ه هللا –(36)الطاهر بن عاشور ل، وذلك على مقصد حفظ املاوالتطبيق هلذا أن علة قطع اليد هي السرقة، فتمحمقِ ق  –ْر
 سبيل املثال ال احلصر.

 باألمر الثاين: أتصيل املقاصد من خالل مسالك العلة اليت تصلح للكشف عن املقاصد الشرعية يف املذه
 احلنفي، وهي:

ما كان فيه التعليل واضحاا وظاهراا من خالل ألفاظ النص ومنطوقه؛ كما يف قوله تعاىل يف سورة  النص الصريح: .1
 .(37)[7احلشر: }كيْي الي ييكموني دموليةا بيْيي اأْليْغِنيياِء{]سورة احلشر: 

هو أن يدل اللفظ على أن الوصف علة للحكم بقرينة من القرائن؛ كاقرتان احلكم بوصف، أو  اإلمياء والتنبيه: .2
ن بن ملسو هيلع هللا ىلص ؛ كقوله (38)ترتيب احلكم عليه، وإال خال االقرتان عن الفائدة يف احلديث املتفق عليه من رواية عبد الْر

 .(39)«ال يقضي حكم بي اثني وهو غضبان»أيب بكرة: 
حة لوصف للعليَّة إببداء املالءمة بينه وبي احلكم مع السالمة من القوادح، حبيث حتصل مصلوهي تعيي ا املناسبة: .3

ا للشارع من شرع احلكم "كأثر  (40)للخلق جبلب منفعة هلم أو دفع مفسدة عنهم، وهذه املصلحة تصلحم مقصدا
، واملناسبة ترجع إىل رعاية (42)فإن العلة ابعث، والباعث منحصر يف املناسب ومظنته؛ (41)الصغر يف والية املال"

 .أمر مقصود من شرع احلكم؛ كتحصيل مصلحة أو تكميلها، أو دفع مفسدة أو تقليلها
 أن الشيء ينبغي أن يكون مقصوداا للشارع حىت تكون»فضابط املناسبة هو رعاية املقاصد الشرعية؛ ذلك 

ناسب هو: ا إلجياب القصاص ملعىنا معقول مرعايته مناسبة يف أقيسة الشرع ... فجمعل القتل العمد العدوان سببا 
، أي إن عالقة املناسبة (43)«حفظ النفوس واألرواح املقصود بقاؤها يف الشرع، وعرف كوهنا مقصودة على القطع

 .(44)ابملقصد تتمثل يف كون املناسبة تتيحيصَّل من ترتيب احلكم عليها قصد الشارع
ه – ومما يدل على ما ذهب إليه اإلمام أبو حنيفة معقولة من النظر يف علل األحكام، وكون النصوص  –هللاْر

إحلاق غري املنصوص فإنه كان يذكر بعض األحكام بعللها، ولو مل جيز بطريق التشريع، ملسو هيلع هللا ىلص رسول هللا املعىن: ما ثبت عن 
 ِلذكر العلل فائدة.ابملنصوص عليه ليميا كان 

لب االجتهاد والقياس واالستحسان على وفق جاملعىن جيري فيها  إنَّ من لوازم دوام الشريعة أن تكون معقولة
علل وأسباب واملفاسد ابتداءا، إمنا هي منوطة باملفاسد ... ويف نفس األمر مل تكن الشريعة منوطة ابملصاحل املصاحل ودرء 

ة للعباد، يت هي جلب مصلححمصِ ل للحكمة املنشودة الالشارع أمارة على أحكامه، وترتب األحكام على العلل نصبها 
 .(45)مفسدة عنهم، وهذا ما يسمى ابملناسبة يف ابب العللأو دفع 
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هو مسلك اجتهادي من مسالك العلة يفيد استخراج الوصف املناسب  –من حيث صلته ابملقاصد–ُّتريج املناط  .4
ىل الكشف مجاع؛ مما يؤدي إالذي عملِ ق به احلكم، ويصلح علة له، إذا مل يكن هناك بيان للعلة من النصوص أو اإل

، استخدمه علماء احلنفية ملعرفة األصول اليت بىن عليها األئمة استنباطاهتم، وييظهر ذلك (46)عن مقاصد التشريع
ج، فلم يقتصر يف التخرييف جيد أنه من أوسع املذاهب قوالا جليًّا ملن يدرس املذهب احلنفي أصوالا وفروعاا؛ حيث 

اإلمام ومنطوقه، بل أعمله يف مفهومه املوافق واملخالف عند أكثر الفقهاء إن حيقَّق مصلحة التخريج على منصوص 
 .(47)نفعها للعباد، أو ديفيع عنهم مضرةيرجع 

ويتضح ارتباط القياس األصويل ابملقاصد من حيث كون العلة ركناا من أركانه، وشرطها املناسبة، ويلزم من تعلخق 
عاية ومجيع أنواع املناسبات ترجع إىل ر »حتقق مقصود الشارع من شرع احلكم، قال الغزايل: احلكم هبا وجوداا وعدماا 

، كما أن (48)«املقاصد، وما انفك عن رعاية أمر مقصود فليس مناسباا، وما أشار إىل رعاية أمر مقصود فهو املناسب
عة بنظائرها، ومن مثيَّ املتمثل إبحلاق الواقضابط القياس الصحيح املوافق للنص هو حتقيق املقاصد؛ بتحقيق العدل التام 

 .(49)حتصيل مصاحل العباد يف املعاش واملعاد، ودرء املفاسد عنهم، والتيسري عليهم؛ برفع احلرج واملشقة عنهم
فالعالقة بي التعليل واملقاصد إذن عالقة وثيقة؛ ألن املقاصد غاايت تشريع األحكام، فال خيلو حمكم من 

ِهلها مين جِهلها، وألن احِلكم الباعثة على تشريع األحكام قد خيفى أمرها وال حكمة ومقصد، عيلِ  مها من علمها، وجي
تمدرك حباسة ظاهرة، أو قد تكون أمراا غري منضبط خيتلف ابختالف األحوال أو ابختالف الناس؛ جمعلت العلل الظاهرة 

: حكمة إابحة البيع هي رفع احلرج عن الاملنضبطة عند اعتمادها يف االجتهاد مظنة لتحقيق املقاصد، فمث ناس بسد الا
حاجاهتم، واحلاجة أمر خفي فلم يمعلَّل هبا، وإابحة الفطر يف السفر لدفع املشقة، وهي أمر غري منضبط خيتلف ابختالف 

 الناس واألحوال، فلم يمعلَّل هبا.
راعاة املقاصد يف باحثة تتميم التأصيل ملومبا أن التعليل ابحلكمة جائز وواقٌع يف املذهب احلنفي، فقد ارأتت ال

القياس األصويل احلنفي، من خالل حتليل ما ورد عن فقهاء املذهب احلنفي يف مصطلح "احلكمة" املشرتك بي علميي 
 إبذن هللا.–األصول واملقاصد؛ للوصول إىل نتيجة، مث إيراد التطبيقات الفقهية يف الفصل الثاين من هذا البحث 

وت بشرح مسلَّم الثبوت": . قال اللك1 ة؛ ولو وجدت( احلكمة )ظاهرة منضبط»)نوي يف كتاب "فواتح الْر
 .(50)«جاز ربط احلكم هبا( لعدم املانع، بل جيب؛ ألهنا املناسب املؤثر حقيقة

. وجاء يف "التحرير" للكمال بن اهلمام، أنَّ العلة احلقيقية للحكم هي األمر اخلفي املسمَّى حكمة، وأن 2
، وقال يف "فتح القدير" عند (51)صف الظاهر مظنة العلة ال نفس العلة، لكنهم اصطلحوا على إطالق العلة عليهالو 

وعندان هي قصد صيانة أموال الناس وحفظها عليهم، وظهور هذا القصد من إجياب املماثلة يف »الكالم عن علة الراب: 
حلكمة املذهب ضبط هذه ا»، وقال: «، فضالا عن فقيهاملقدار والتقابض أظهر من أن خيفى على من له أدىن لب   
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ه –. يمفهم من كالمه (52)«]صيانة األموال[ ابلكيل والوزن؛ تفادايا عن نقضه ابلعبد بعبدين، وثوب هروي هبرويي ْر
أن علة الراب عند احلنفية هي وصف ضابط حلكمة منضبطة يصح التعليل هبا، وهي قصد صيانة األموال، واليت  –هللا
عيدخ العلة احلقيقية، وأن  سبب التعليل ابلكيل والوزن مع احتاد اجلنس هو تفادي النقض من إيراد العبد ابلعبدين، وثوب ت م 

 بثوبي من نوع واحد لو عل لوا بقصد صيانة األموال.
كم، حلمث إن الكيل أو الوزن ليس علةا مبعىن احلكمة؛ كاملشقة يف السفر، وإمنا هي أوصاف منضبطة نيط هبا ا

وجمعلت عالمةا على وجود احلكمة اليت هي يف املثال املذكور سد الذريعة، وحفظ حاجة الناس الضرورية لألمثان، فيكون 
 .(53)احلكم حترمي التفاضل مىت ومجد الكيل والوزن، سواء أوجدت تلك احلكمة أم مل توجد

م أو العلل املقاصد واحِلك–ل احلقيقية النتيجة: احلنفية علَّلوا األحكام أبوصاف ظاهرة منضبطة دون العل 
 .(54)حتيرخزاا من نقض يرد على تلك العلل بفروع املذهب –الغائية

األصل أنه مىت تعذر الوقوف على املعاين الباطنة تقام األسباب الظاهرة ]أي العلل[ ». قول السرخسي: 3
ه هللا–فهم من كالمه . يم (55)«مقامها، كما أقيم السري املديد مقام املشقة يف جواز الرتخص أنه مىت أمكن الوقوف  –ْر

 .(56)فهي املعتربة، بدليل أن األضحية ال جتب على املسافر للمشقة –أي احِلكيم–على املعاين الباطنة 
، وشرعاا هي: احلكمة، وأن (57)أي العلة امساا ومعىنا وحمكماا–النتيجة: احلنفية متفقون على أن العلة احلقيقية 

املنضبط مظنة هلا، وضابط هلا، وأنَّ إطالق لفظ العلة على هذا الوصف من قبيل اجملاز وليس احلقيقة.   الوصف الظاهر
كما اتفقوا على أن التعليل يكون بذلك الوصف الظاهر املنضبط املسمَّى ابلعلة جمازاا؛ احرتازاا من دخول األهواء واملصاحل 

؛ كالرضا والسخط الظاهرين، أم حمسوساا؛ كالقتل والسرقة، أم الومهية يف االجتهاد، سواء أكان ذلك الوصف معقوالا 
، (58)عرفيًّا؛ كاحلمسن والقبح، فمثل هذه العلة هي مناط احلكم عند الشارع، وهي عالمة على وجود احلكمة وضابط هلا

ليه، واملعلول املقصود عفالعلة مبفهومها ليست بعيدة عن احلكمة؛ ألن العلة أصل من جهة احتياج املعلول إليه، وابتنائه 
أصل من جهة كونه مبنزلة العلة الغائية، والغاية وإن كانت معلولة للفاعل، متأخرة عنه يف اخلارج، إال أهنا يف الذهن علة 

 .(59)لفاعلية متقدمة عليها
، فالعلة مثالا من حيث ت يعيرخف املكلَّف بواسطتها على احلكم كن أن مي الفرق بي العلة واحلكمة لفظي أحياانا

تسمَّى معر ِفاا وعالمةا وأمارةا، ومن حيث إن احلكم املبين عليها حيقق مصلحة العباد، فهي حكمة وموجبة ومؤثرة وابعثة 
 على احلمكم، وكل ذلك جبعل هللا هلا كذلك يف ِفطير الناس، وعقوهلم السليمة، وواقعهم املعيش.

محيق ِ 
ول ق للمصلحة عند احلنفية منذ اإلمام الكرخي، الذي كان أوقد بدأ التعليل ابحلكمة اليت هي املقصد امل

ه ( الذي افتتح التوجه املقاصدي عند األصوليي، 370من أشار إىل ارتباط احلكمة ابملقاصد، مروراا ابجلصاص )ت: 
 .(60)«املعىن الباطن يف النص الذي شرع ألجله احلكم هو العلة»والد بوسي الذي فسَّر العلة ابحلكمة يف قوله: 
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 يمستنتج مما سبق اآليت:
أن العالقة بي املقصد واحلكمة هي عالقة كلي  جبزئي؛ ألن احلكمة تعد من املقاصد اجلزئية؛ مثال ذلك: إابحة  .1

القصر يف السفر، فاملقصد الكلي هو رفع احلرج، وأما احلكمة اجلزئية، فهي ُّتفيف التكاليف والتيسري على 
، واحلكمة تستعمل مرادفاا لقصد الشارع (61)فكل حكمة داخلة يف املقصد املكلفي عند حصول مشقة السفر،

 .(62)أو مقصوده، فيمقال: هذا مقصوده كذا، أو حكمته كذا، فال فرق
وأنَّ الصلة بي العلة واملقصد هي: أن العلة سبب احلكم والطريق املوصلة إليه؛ أي إهنا عالمة على املقصد، وأما  .2

يف األمر  –اهاأي معن–تبة على دوران احلكم مع علته وجوداا وعدماا، فمقتضى العلة املقصد فهو املصلحة املرت 
 .(63)والنهي الذي يقتضي وقوع الفعل يف األمر، وعدم وقوعه يف النهي هو املقصد

بعبارة أخرى، ميكن القول أبنَّ تطبيق احلكم يكون بتيحيقخق العلة، وهذا احلكم حيمل يف طياته مصلحة للخلق 
 .(64)قصد من احلكمهي امل

 صلة املقاصد ابالستحسان عند احلنفية، وأثر مراعاهتا فيه من الناحية التأصيلية: :سادًسا
إن  كوني النظر يف مآالت تطبيق األحكام معترباا شرعاا، يؤكده ويدعمه مبدأ االستحسان يف املذهب احلنفي 

ن تطبيق احلكم، وذلك اهلادف إىل  ، ألقيسةخالل القياس اخلفي، واالستثناء من مقتضى القواعد وامن حتري املصلحة إابَّ
فالقياس جلي وخفي، واخلفي يسم ى ابالستحسان، ولكنه أعم من القياس اخلفي، وهو دليل يقابل القياس اجللي الذي 

 .(65)يسبق إليه األفهام، وهو حجة
ه هللا–قال أبو احلسن الكرخي  ل ان عن أن حيكم يف املسألة مبثهو أن يعدل اإلنس»عن االستحسان:  –ْر

. (66)«ما حكم به يف نظائرها إىل خالفه؛ لوجه أقوى يقتضي العدول عن األول، ويلزم عليه أن يكون العدول عن العموم
من  هو العموم الثابت ابستقراء جزئيات معىنا معي؛ ليثبت –حبسب نظري–و"العموم" املقصود يف عبارة الكرخي 

 . (67)ىن حكم عامتضافرها على هذا املع
ه هللا – (68)وهذا أحسن التعاريف وأبيينها حلقيقة االستحسان عند احلنفية يف نظر األستاذ حممد أبو زهرة ْر

وصف، يف احلكم، في يعممخ احلكم حيث يوجد ذلك ال –مناسب–فقد يكون مثة وصف يبدو للفقيه أنه مؤثر  –تعاىل
مبوافقة –وصٌف آخر أقوى؛ فيمعمل ذلك الوصف الذي كان أبعد أثراا ولكن هذا الوصف قد يعارضه يف بعض األحوال 

 .(69)وهذا يسمَّى عند احلنفية ابستحسان القياس–مراد الشارع ومقصوده من تشريع احلكم
ه هللا–فقد قعَّد أبو حنيفة   القواعد وأصَّل األصول مبا فيِهمه من كتاب هللا، وما وصيله من حديث رسول –ْر

، وتفريع الفروع وفرض املسائل اثنياا، فإذا رموي له ، مث حكَّ ملسو هيلع هللا ىلصهللا  م هذه القواعد بعد ذلك يف أمرين: أخبار اآلحاد أوالا
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حديث عريضه على هذه األصول، فإن وافقها قِبله وعِمل به، وإن خالفها ردَّه ومسَّاه شاذًّا، إال إذا تعدَّدت طرقه ورواه 
 .(70)ثين حكم ما يدل عليه من العموم، ويسميه استحساانا اجلمهور، فإنه حينئذ  يقبله ويعمل به، ويست

ه هللا–فكان أبو حنيفة  يم مع املصلحة بكونه ال يستق–يقيس ما استقام له القياس، فإذا قبح القياس  –ْر
 .(71)استحسن والحيظي تعامل الناس –املعتربة شرعاا

يت على مراعاة الضرورة أو احلاجة ال –اعموما –ويتبي من استقراء أنواع االستحسان أهنا تعتمد يف حكمها 
َيْممرم إِ تندفع هبا املشقة واحلرج عن املكلفي، وحتقق العدالة اليت هي أساس الشريعة اإلسالمية، قال تعاىل: } نَّ اَّلَّي 

ِر وياْلب ي   [. 90{ ]سورة النحل: ْم ليعيلَّكمْم تيذيكَّرموني ْغِي ييِعظمكم اِبْلعيْدِل وياإْلِْحسياِن ويِإيتياِء ِذي اْلقمْرَبي ويي ين ْهيى عيِن اْلفيْحشياِء وياْلممْنكي
أن االستحسان متفرع عن القياس حبكم االستثناء من احلكم األصلي لضرورة ملجئة، أو جللب  صة امأمر:خال

مصلحة راجحة، أو دفع مفسدة متوقعة، أو رفعاا للحرج عن املكلفي، وهذه كلها مظاهر أتصيلية ملراعاة املقاصد 
 الشرعية يف أصل "االستحسان" يف املذهب احلنفي.

 صالح عند احلنفية، وأثر مراعاهتا فيه من الناحية التأصيلية:صلة املقاصد ابلست سابًعا:
االستصالح عند احلنفية هو: عملية بناء األحكام الفقهية على مقتضى املصاحل املرسلة، واملصلحة املرسلة هي:  

ا ... فهي هكل مصلحة أو منفعة داعمة للمقاصد الكلية الضرورية، ومل يرْد يف الشرع نص على اعتبارها بعينها أو بنوع
إمنا تدخل يف عموم املصاحل اليت تتجلى يف اجتالب املنافع واجتناب املضار، اليت دلت النصوص على لزوم مراعاهتا 

 .(72)والنظر إليها يف تنظيم احلياة، ومل حيدد هلا الشارع أفراداا، ولذا مسمِ يت مرسلة، أي مطلقة
قياس؛ حيث نه كأصل مستقل يف كتبهم، بل أدخلوه يف الومع أن احلنفية حيتجون ابالستصالح، فإهنم ال يذكرو 

ا استحسان الضرورة، وهو عند احلنفية ضرب من االستصالح؛  اعتدخوا به على اجلملة ضمن دليليي االستحسان، حتديدا
 ألن العدول عن مقتضى القياس كان سببه وقوع احلرج أو الضرر الغالب. ويستند هذا النوع من االستحسان إىل رعاية

 .(74)والعرف ومباحث املناسبة يف القياس (73)املصلحة التفااتا إىل مقاصد الشريعة العامة يف ابتغاء األصلح
 صلة املقاصد ابلعرف عند احلنفية، وأثر مراعاهتا فيه من الناحية التأصيلية: اثمًنا:

ت عليه بشهادة النفوس، واستقر املعىن اإلمجايل للعرف يف املذهب احلنفي يشمل كل قول وفعل اطمَّأنت إليه 
العقول، وتلقَّته الطِ بياع السليمة ابلقبول ما مل يعارضه نص شرعي، ومل يرتتب عليه ضرر خالص أو راجح. والعادة أعم 

ر به العقود؛ معترٌب يف الفقه والقضاء والفتوى؛ فتثبت به احلقوق، وت مفيسَّ  –عند احلنفية–والعرف أخص، والصحيح منه 
؛ لذلك استدلوا على حجيته مبا رواه ابن (75)على حاجة الناس إىل األمر املتعارف عليه، فيكون اعتباره حسنااألنه يدل 

 . (76)«ما رآه املسلمون حسناا فهو عند هللا حسن»موقوفاا أنه قال: ¢ مسعود 
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ه –فة حنيفإذا مل يوجد نصي وال إمجاع، وال ٌْل على النصوص بطريق القياس أو االستحسان؛ فإن أاب  ْر
، وكان يرتك القياس ابلعرف إذا (77)كان ينظر يف معامالت الناس، وكان "شديد االتباع ملا كان عليه الناس ببلده"  –هللا

عارضه؛ لرفع احلرج عن أهل العرف، والتيسري عليهم، وحتقيق مصاحلهم اليت ال ُّتالف الشرع، ولتقوية أواصر الوحدة 
قاليدهم، ومآثرهم االجتماعية احملرتمة، وهذا كله من مقاصد الشريعة؛ ألن التشريع اجلامعة للناس؛ كون العرف من ت

 .(78)مستمر دائم االعتبار للمصاحل قطعاا، فتكون العوائد اجلارية معتربة ضرورة شرعاا
 صلة املقاصد بسد الذرائع عند احلنفية، وأثر مراعاهتا فيه من الناحية التأصيلية: اتسًعا:

ولكنهم عملوا به يف اجلملة   ،(79)صول املذهب احلنفي إىل البحث يف سد الذرائع كمصطلحمل تتعرض كتب أ
كنوع من اعتبار املآالت الراعية للمصاحل يف احلال واملستقبل، وحبثوا فروعه يف االستحسان، فمن يتأمل سد الذرائع جيد 

ف حمظور رق املباحة اليت تفضي إىل اقرتاأنه مبدأ متولد عن املصلحة، يقصد به حفظ الدين عموماا؛ ابملنع من الط
ا لباب احملرمات.   شرعي؛ سدًّ
ه هللا–ولإلمام أيب حنيفة  ل أتصيل خمتلف عن غريه من اجملتهدين فيما يتعلق بسد الذريعة، مسَّاه أص –ْر

قبل إال الفعل ال ت"اإلعانة على احلرام"، مفاده: أن ما تقوم املعصية بعينه حراٌم، ومعىن بعينه: أن ذات العي منكر 
احملظور، فإن مل تقم املعصية بعينه فغري مكروه، ويطيب أجره؛ ألن عينه ليست منكراا؛ ألن املقصود األصلي منها ليس 

ازير. فيجوز عنده كالراعي الذي يرعى اخلن  ؛املعصية، وإمنا حتصل املعصية أبمر عارض حيصل بفعل فاعل خمتار للمعصية
فِ  ِِه وصريورته َخراا، ِِبِالي ْعِصييةي الي ت يقمومم بِعيْيِنِه، بيْل ب يْعدي ت يغيريخ نيِة؛  ب يْيعم اْلعيِصرِي من َخيَّار ؛ أِلينَّ اْلمي ِح من أيْهِل اْلِفت ْ ب يْيِع السِ الي

ْعِصييةي ت يقمومم بِعيْيِنِه، ف يييكم  ِينيا عن الت َّعياوم أِلينَّ اْلمي ب خباا يف أذية املسلمي، وقد هنم ْعِصييِة، ونم إعيانيةا هلم ويتيسي ِن على اْلعمْدوياِن وياْلمي
فإنه يصلح  –فس العصريأي بن–ويأِلينَّ اْلعيِصريي مشروب طاهر حالل، فيجوز بيعه وأكل مثنه؛ ألن املعصية ال تقوم بعينه 

ية من اختيار املشرتي؛ ألن العصري ليس آبلة للمعصية بعينه، بل يصري آلة للمعص ألشياء جائزة شرعاا، فيكون الفساد
 بعد صريورته َخراا بفعل اخلمَّار.

تحرميه ملفسدة ذاته هو ما حكم الشارع ب»احلرام لذاته أو "لعينه" كما عربَّ التفتازاين يف التلويح على التوضيح: 
ل الشيء وعينه؛ كاخلمر، والزىن، والسرقة، وامليتة، فتمنسب احلرمة إىل احملأو عينه؛ مبعىن أن منشأ احلرمة وسببها ذات 

لتدل على عدم صالحيته للفعل. أما منشأ احلرمة يف احلرام لغريه، فهو الفعل نفسه، واحملل قابل له؛ كالبيع وقت النداء 
 .(80)«لصالة اجلمعة، وأكل مال الغري

؛ ألنه إعانة على املعصية ومتكي مويمكره بيع العصري ممن يتخذه َخراا عند أيب نها،  يوسف وحممد استحساانا
 . (81)وفيه هتييج الفتنة ابُّتاذ العصري َخراا، فيكون يف االمتناع سدي لذريعة الفساد
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ا حاجيًّا هو احملافظة على نفاذ  جتدر اإلشارة إىل أن أتصيل أيب حنيفة للمنهي عنه لعينه ولغريه، حيقق مقصدا
 ة شرعاا أبركاهنا وشروطها؛ رفعاا للحرج عن املسلمي يف معامالهتم، ما مل توجد التهمة يف عي املعاملة.العقود اجلائز 

يتضح مما تقدم، أن احلنفية مل حيتاجوا إىل اإلتيان بسد الذرائع كدليل منفرد مستقل؛ الندراجه ضمناا حتت أدلة 
 .(82)شرعية أخرى

من دراسة حماور الفصل األول من هذا البحث، فهي أن  –ريحبسب نظ–أما النتيجة اليت جتلَّت بوضوح 
عملية استجالء األحكام الشرعية بواسطة قواعد االستنباط، ومناهج االستدالل ابلقرآن والسنة، وقول الصحايب، 
واإلمجاع، وابلرأي من قياس واستحسان واستصالح، ومراعاة أعراف الناس املوافقة للشرع، وسد ذرائع الفساد؛ هي 

 رق إلثبات املقاصد الشرعية والكشف عنها يف املذهب احلنفي.ط
 

 الفصل الثاين
 أثر مراعاة املقاصد يف أصول املذهب احلنفي من اجلانب التطبيقي

 أوًل: أثر مراعاة املقاصد يف القرآن من الناحية التطبيقية:
 املثال ال احلصر:تظهر مراعاة القرآن ومالحظته للمقاصد يف نصوص شىت؛ منها على سبيل 

  :ليقي لي }مقصد الشارع من وضع الشريعة إلقامة املصاحل الدنيوية واألخروية، قال تعاىل كمْم ميا يف هموي الَِّذي خي
يعاا م  آيِمِنيي )45ِإنَّ اْلممتَِّقيي يف جينَّات  ويعميمون  ) }[، وقال: 29]سورة البقرة:  {اأْليْرِض مجِي ا ِبسيالي ( وين يزيْعنيا 46( اْدخملموهي

ا مبمْخريِجيي )47ميا يف صمدمورِِهْم ِمْن ِغل   ِإْخوياانا عيليى سمرمر  ممت يقيابِِليي ) هي { ]سورة (48( الي ميييسخهمْم ِفيهيا نيصيٌب ويميا همْم ِمن ْ
 [.48 –45احلجر: 

  :آيانا عيريبِيًّا ليعيلَّكمْم أينْ زيْلنياهم ق مرْ ِإانَّ }قصد الشارع فهم معاين اخلطاب الشرعي وفق معهود لغة العرب، قال تعاىل
، فيكون االستدالل ابلقرآن واالستنباط منه وفق جماالت املقاصد يف املباحث األصولية ]2]سورة يوسف:  {ت يْعِقلموني 

 اللغوية؛ كالعموم واخلصوص، ومراتب وضوح اللفظ وخفائه، وداللة املنطوق واملفهوم.
  ِئكيةم ويأم  }قال تعاىل:  حفظ الدين،املقاصد الضرورية؛ وأوهلا ولمو اْلِعْلِم قياِئماا شيِهدي اَّلَّم أينَّهم الي إِليهي ِإالَّ هموي وياْلميالي

 [.18]سورة آل عمران:  {اِبْلِقْسِط الي إِليهي ِإالَّ هموي اْلعيزِيزم احلْيِكيمم 
 :نيكمْم اِبْلبياِطِل ِإالَّ أينْ ايي أيي خهيا الَِّذيني آيمينموا الي أتيْكم } وقال يف حفظ النفس تيكموني جِتياريةا عيْن ت يرياض   لموا أيْموياليكمْم ب يي ْ

 [.29{ ]سورة النساء: ِمْنكمْم ويالي ت يْقت ملموا أينْ فمسيكمْم ِإنَّ اَّلَّي كياني ِبكمْم ريِحيماا
 :سورة  {ْعليمموا ميا ت يقمولموني ةي ويأينْ تمْم سمكياريى حيىتَّ ت ي ايي أيي خهيا الَِّذيني آيمينموا الي ت يْقريبموا الصَّالي  } وقال يف حفظ العقل[

 [.43النساء: 
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 { :ْوليْيِ كياِمليْيِ ِلميْن أيريادي أيْن يمِتمَّ الرَّضياعيةي وي  وقال يف حفظ النسل ديهمنَّ حي ْولموِد وياْلوياِلدياتم ي مْرِضْعني أيْوالي عيليى اْلمي
 [.233{ ]سورة البقرة: اِبْلميْعرموفِ  ليهم رِْزق مهمنَّ ويِكْسويهتممنَّ 

 { :ويالي ت مْؤتموا السخفيهياءي أيْموياليكممم الَّيِت جيعيلي اَّلَّم ليكمْم ِقيياماا قال يف حفظ املال }  :[.5]سورة النساء 
 اثنًيا: أثر مراعاة املقاصد يف أصل "السنة" عند احلنفية من الناحية التطبيقية:

 املقاصد يف السنة تطبيقاا يف جوانب كثرية؛ منها:يتجلى أثر مراعاة 
 –لى سبيل املثالع–بيان املقاصد الضرورية اخلمس اجململة يف القرآن وتفصيل أحكامها؛ ففي مقصد حفظ الدين  -1

 بيَّنت السنة وفصَّلت أحكام الصالة والزكاة واحلج املذكورة يف كتب املذهب.
إنه أعظم أسفروا ابلفجر؛ ف»ابملقصد الشرعي للحكم؛ كحديث: تصريح أحاديث نبوية مشهورة عند احلنفية  -2

 .(83)«لألجر
قول احلنفية يف حديث "لعن الواصلة واملستوصلة"، أبن التحرمي خاص ابلوصل بشعر اآلدمي؛ ملا فيه من امتهان  -3

ليقيْد كيرَّْمنيا بييِن آيديمي وي ، ويف هذا مراعاة تطبيقية ملقصد تكرمي اإلنسان املذكور يف القرآن يف قوله تعاىل: }(84)حلرمته
ليْقنيا  ِثري  ممَّْن خي ْييْلنياهمْم يف اْلربيِ  وياْلبيْحِر ويريزيقْ نياهمْم ِمني الطَّيِ بياِت ويفيضَّْلنياهمْم عيليى كي  [.70{ ]سورة اإلسراء: ْفِضيالا ت ي وي

هلرة، بقوله رع علةا لسقوط جناسة ااحلنفية بسقوط جناسة اهلرة ابلطوف؛ ألن الطوف وصف مؤثر اعتربه الشا قول -4
، وفيه مراعاة تطبيقية ملقصد التيسري ورفع (85)«إهنا ليست بنجسة؛ إهنا من الطوافي عليكم والطوافاتملسو هيلع هللا ىلص: »

 .(86)احلرج؛ ألن احلكم بطهارة سؤر اهلرة بعلة الطواف يلحظ فيه أثر الضرورة يف تشريع الرخص
 الصحايب" عند احلنفية من الناحية التطبيقية:اثلثًا: أثر مراعاة املقاصد يف أصل "قول 

ن ابحلج قبل الوقوف بعرفة يفسد حجَّ كل   منهما، وجيب  ذهب احلنفية إىل أن مجاع الرجل ألهله ومها ممِهالَّ
على كل واحد منهما شاة، وميضيان يف حجتهما الفاسدة، وعليهما احلج من قابل، واستدلوا على ذلك مبا روي عن 

رِمان ابحلج، قال: أنه ملسو هيلع هللا ىلص النَب  ج من يريقان دماا، وميضيان يف حجتهما، وعليهما احل»سمئل عمن واقيع امرأته ومها حمم
وهكذا روي عن الصحابة: عمر، وعلي، وبن مسعود ٪، ولكنهم قالوا: إذا رجعا للقضاء يفرتقان؛ معناه أن «. قابل

 َخذ كلخ واحد منهما يف طريق غري طريق صاحبه.
احلنفية إىل أهنما يفرتقان عند اإلحرام؛ ألن االفرتاق نسك بقول الصحابة؛ للتحرز عن اجلماع، ذهب زمفير من 

اق ليس بنسك يف الفرت بينما فهم مجهور احلنفية مراد الصحابة أبن الفرقة مندوبة إن خافا على أنفسهما الفتنة؛ ألن ا
اجلامع بينهما وهو النكاح قائم، فال » املرغيناين:قال . 87األداء، فال يكون نسكاا يف القضاء، والقضاء بصفة األداء

معىن لالفرتاق قبل اإلحرام إلابحة الوقاع، وال بعده؛ ألهنما يتذاكران ما حلقهما من املشقة الشديدة بسبب لذة يسرية؛ 
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ال االفرتاق، وأن . ونظر الكاساين إىل معىن الزوجية وأهنا علة االجتماع (88)«فيزدادان ندماا وحترزاا، فال معىن لالفرتاق
 .(89)االفرتاق مل جيب يف االبتداء مع خوف الوقوع، فال جيب يف القضاء

يظهر أثر مراعاة املقاصد جليًّا يف أنظار فقهاء املذهب احلنفي؛ فزفر فِهم مأخذي قول الصحابة أبن فساد احلج 
املقصد يف هذا املوضع،  تطبيق وسيلة هذاحكٌم متعلٌق بعي اجلماع، فأوجب عقوبة االفرتاق حتقيقاا ملقصد حفظ الدين ب

ة والتيسري على الزوجي التائبي.  وهي سد ذريعة اجلماع ابالفرتاق، وأما اجلمهور، فغلَّبوا مقصد الْر
 أثر مراعاة املقاصد يف أصل "اإلمجاع" عند احلنفية من الناحية التطبيقية: رابًعا:

 –السنة واإلمجاع–ع قياساا على نقل السنة، جبامع أنَّ ِكال األصلي ال يشرتط أكثر احلنفية التواتر يف نقل اإلمجا 
 .(90)أدلة قطعية من جهة الثبوت، جيب العمل هبا؛ إلفادهتا الظن ابلضرورة الثابت مراعاهتا شرعاا

تتمثل مراعاة املقاصد الشرعية يف الفروع الفقهية يف املذهب احلنفي املستندة على اإلمجاع من خالل مالحظة 
 .(91)مقصد التيسري، ورفع املؤنة عن طلب احلق ابالجتهاد؛ ملا فيه من زايدة التأكيد وطمأنينة القلب

 ويظهر ذلك يف التطبيقات اآلتية:
ثبوت والية املال ابلصغر عند احلنفية؛ فإن عي الصغر وصف مالئم معترب يف عي الوالية ابإلمجاع؛ ملا يف  -1

التوضيح على التنقيح  واحملبويب، شرح ،196، 3/195التقرير والتحبري الصغري من العجز< ابن أمري احلاج، 
 ؛ مما حيقق املقصد الضروري القطعي وهو حفظ املال.<148، 2/147

وهنا تنبيه لطيف الفت إىل مراعاة املقاصد يف أصليي السنة واإلمجاع عند احلنفية مفاده: أن العلة يف الوالية 
، ويف طهارة س ، وإن اختلفتا لكنهما مندرجتان حتت جنس واحد هو الضرورة، على الصغري العجزم ؤر اهلرة الطوافم

واحلكم يف إحدى الصورتي الوالية، ويف األخرى الطهارة، ومها خمتلفان، لكنهما مندرجان حتت جنس واحد هو احلكم 
 .(92)الذي تندفع به الضرورة، فيتحصل من ذلك أن الشارع اعترب الضرورة يف حق الرخخص

اعهم على شيء كاجتمملسو هيلع هللا ىلص ما اجتمع أصحاب رسول هللا »ومن أمثلة اإلمجاع اآلحادي: قول عبيدة السَّلماين:  -2
ا  على حمافظة األربع قبل الظهر، وعلى اإلسفار ابلصبح، وعلى حترمي نكاح األخت يف عدة األخت؛ سدًّ

 بحث.ائع الحقاا يف هذا اللذريعة قطيعة الرحم بينهما. وسيأيت بيان عالقة املقاصد الشرعية بسد الذر 
ومنه ما رموي يف توكيد املهر ابخللوة حتقيقاا ملصلحة حفظ حقوق املرأة، وهذا إمجاع آحادي؛ كنقل السنة  -3

ابآلحاد وهو يقي أبصله، لكن ملا كان نقله بطريق اآلحاد أوجب العمل دون علم اليقي، وهو مقدم على 
 .(93)القياس عند احلنفية

إىل  ملسو هيلع هللا ىلصعلى صحة عقد االستصناع؛ لتعامل الناس به من زمن الرسول  –ابلفعل ال ابلقول–انعقاد اإلمجاع  -4
اآلن من غري نكري، ابلرغم من أن القياس عند احلنفية يوجب بطالنه؛ النعدام حمل العقد وقت إنشائه، مما 
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نه حجةا هو م يؤدي إىل غرر وجهالة تفسد العقد وجتعله يف حكم املعدوم؛ فعمِدل عن القياس بدليل أقوى
اإلمجاع؛ وألن يف احلاجة إىل استصناع مصنوع معي؛ كثوب أو ابب على صفة خمصوصة، ما ال خيفى على 
عاقل، ويف القول بعدم جوازه إيقاع للناس يف احلرج واملشقة، وهذا يناقض مقصد التيسري القطعي، فيكون 

يقضي ابلعمل بدليل الدليل و  –ق املؤهل لالجتهاداملطل–حتقيق مقاصد الشريعة يف هذه احلالة أبن يرتك اجملتهد 
 .(94)آخر يتوافق مع مراد الشارع؛ بناءا على قدرته على النظر واملوازنة والرتجيح بي األدلة

 خامًسا: أثر مراعاة املقاصد يف أصل "القياس" عند احلنفية من الناحية التطبيقية:
ما سيظهر يف لكنَّ احلنفية يعملون مبقتضاه ك –املناط"نصَّ األصوليون من غري احلنفية على مصطلح "تنقيح 

 وقصدوا به اجلمع بي األصل والفرع إبلغاء الفارق؛ كقياس البول يف إانء وصبِ ه يف املاء الدائم على البول –املثال اآليت
ا اجتهادايًّ (95)فيه يف املنع، جبامع أن ال فرق بينهما يف مقصود املنع فيد  من مسالك العلة، ي. وتنقيح املناط يعترب مسلكا

الذي من شأنه أن يكون احلكم أثراا له، من بي جمموعة أوصاف أحاطت ابحلكم،  –املالئم–تعيي الوصف املناسب 
  واستبعاد غري املناسب منها.

مثاله التطبيقي: إجياب الكفارة على األعرايب حي أفطر بوقاع أهله يف رمضان؛ بعلة هتك حرمة الشهر بتعمد 
ا يف هنار رمضان، على مذهب أيب حنيفة  .(96)الفطر فيه، فيلحق ابلوقاع كل ما يفطر به عمدا

 مصطلح "املناسب املؤثر"، وربطوا احلكم به، وهو الوصف املناسب املالئم للحكم –أي أصوليو احلنفية–واعترب 
وهو دفع املشقة  – عي احلكمأتثري يف –مثل جنس املشقة–عند العقول الذي ظهر أتثريه شرعاا؛ أبن يكون جلنسه 

كإسقاط الصالة عن احلائض ملشقة التكرار، وجواز الفطر والتيمم للمريض. أو يكون لعينه أتثري يف جنس   –واحلرج
، ومنه: اعتبار عي (97)احلكم؛ كاإلخوة ألب وأم يف قياس التقدم يف والية النكاح، أو يكون لعينه أتثري يف عي احلكم

ف يف اهلرة مناطاا لعي احلكم، وهو طهارة سؤرها، فيكون املناسب املؤثر هو تعسخر االحرتاز عنه؛ الوصف، وهو التطوا
 .(98)مما يستلزم رفع احلرج

فإذا : »... يف كتاب الصدقاتملسو هيلع هللا ىلص ومن صريح كالم احلنفية يف التعليل ابحلكمة: احلمكم املستفاد من قوله 
فقد عللناه ابحلاجة، فإن الصدقة على وسخها حلت هلذه األمة »وا: ، قال(99) ...«بلغت َخساا من اإلبل؛ ففيها شاة 

ألجل احلاجة، بعد أن مل تكن يف األمم املاضية، فإذا كانت عي الشاة صاحلة للصرف إىل الفقري للحاجة، تكون قيمتها 
لقيمة تحقق بدفع ا، فاملقصد من دفع الزكاة سدخ خلة الفقري، ودفع حاجته، وهو ما ي(100)«صاحلة أيضاا هبذه العلة

 بشكل آكد؛ لتنوع حاجات الفقري.
في الرواية املشهورة ، ف...«وال يفادى ابألسارى عند أيب حنيفة »ومن صور التعليل ابحلكمة عند احلنفية أيضاا: 

املسلمي  ىأنه ال جتوز مفاداة األسري الكافر ابملسلم أو ابملال؛ ملا يف إطالقه من الضرر العائد عل -خالفاا لصاحبيه-عنه 
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وجيوز أن يكون هذا من ابب دفع الضرر العام  ،(101)بعوده إىل احلرب، وهو أعظم مفسدة من إنقاذ األسري املسلم
 .(102)بتحمل الضرر اخلاص

 عند احلنفية من الناحية التطبيقية: أثر مراعاة املقاصد يف أصل "الستحسان" سادًسا:
 وجلب املصلحة، ودفع املفسدة، ورفع احلرج، والتيسري علىاألخذ ابالستحسان يؤدي إىل حتقيق العدالة، 

مثل إجراء القياس مطلقاا يف الضروري؛ مما يؤدي إىل حرج  ،(103)الناس؛ وذلك حي يؤدي القياس إىل ضد املصلحة
 .(104)ومشقة يف بعض موارده، فيستثىن موضع احلرج لرفعه، وكذلك يف احلاجي مع التكميلي، أو الضروري مع التكميلي

، ومبهر املثل من (105)مثال احلاجي مع التكميلي: النكاح الشرعي من قبيل احلاجي، واشرتاط الزواج من كفء
مكمالته إذا كان النكاح برضا الويل، فإن زوَّجت املرأة البالغة العاقلة نفسيها بغري إذن وليها من غري كفء ، فعند أيب 

ق هلا مهر فع األمر إىل القاضي لفسخ العقد والتفريق بينهما، وحيوأيب يوسف حيق للويلِ  ر  –يف ظاهر الرواية–حنيفة 
املثل إذا كانت الفرقة بعد الدخول أو اخللوة الصحيحة؛ لدفع ضرر العار عن ويل املرأة. أما على الرواية املختارة للفتوى، 

 ذمم أهل الزمان. هو حفظ حقوق املرأة وأوليائها من فساد –حبسب نظري–. واملقصد (106)فال يصح العقد أصالا 
أما مثال الضروري مع التكميلي: فتعليق حد شرب اخلمر على التناول؛ حفاظاا على مقصد حفظ العقل 
الضروري، مث إنه أمجري احلد يف تناول القليل من اخلمر الذي ال يذهب العقل جمرى الكثري؛ اعتباراا أبن عادةي مين يتناول 

 .(107)اخلمر واحلدخ فيه من مكمالت ضروريِ  حفظ العقل القليل أن يتناول الكثري؛ فتحرمي قليل
 وفيما يلي أمثلة فقهية تطبيقية:

فأما سؤر »قال السرخسي ممويضِ حاا ما نقل عن أيب حنيفة من التيسري ورفع احلرج عن املكلفي يف استحسانه:  -1
لعاهبا، ولعاهبا  ساهنا رطب منحشرات البيت كالفأرة واحلية وحنومها يف القياس فنجٌس؛ ألهنا تشرب بلساهنا، ول

يتحلَّب من حلمها، وحلمها حرام، ولكنه ]يعين أاب حنيفة[ استحسن فقال: طاهر مكروه؛ ألن البلوى اليت وقعت 
 .(108)«اإلشارة إليها يف اهلرة موجودة هنا؛ فإهنا تسكن البيوت، وال ميكن صون األواين عنها

، حيلف املشرتي و اختلف البائع واملشرتي يف مثن املبيع قبل قبضهمثال تطبيقي الستحسان القياس عند احلنفية: ل -2
عمالا بقاعدة "البينة على املدعي واليمي على من أنكر"، والقياس الظاهر أن البائع ال  –ألنه منِكٌر للزايدة–

؛ ألن البائع نحيلف؛ ألنه يدعي الزايدة يف الثمن اليت يمنكرها املشرتي، لكن االستحسان يقضي أبن يتحالف االثنا
ينكر الثمن األقل الذي يدعيه املشرتي، وهو حيقق العدالة بي الطرفي املتساويي يف اإلنكار، ومينع إحلاق الضرر 

 .(109)أبي منهما
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ومنه أيضاا: إثبات أيب حنيفة للرجم ابالستحسان على خالف القياس، وهو دخول احملصن الزاين يف عموم آية  
الرسول وأصحابه للزاين احملصن، فاستثناه من عموم اآلية، وحكم ابلرجم، ومس اه استحساانا اجللد؛ ِلما ثبت من رجم 

 .(110)على خالف القياس
استحسان الضرورة أو احلاجة، وهو ترك القياس الظاهر لضرورة أو حاجة دعت إليه، مثل تطهري احلياض واآلابر  -3

ة ؛ لعدم الت مكن من عصرها؛ ألن املاء تنجَّس مبالمس، فإن القياس يقضي بعدم طهارهتا إذا تنجَّست(111)واألواين
ميكن اآلنية النَّجسة، واحلكم بتطهريها لضرورة االبتالء هبا، وحتقيقاا ملقصد التيسري ورفع احلرج فيما تعمخ به البلوى. و 

الذي تقوم به  (،dry cleaningالتمثيل لذلك يف زماننا املعاصر ابحلكم بطهارة املالبس املغسولة غسالا جافًّا )
 مصابغ املالبس اآللية. 

 ومن استحسان الضرورة أيضاا: جواز نظر الطبيب إىل العورة لضرورة العالج، مع اعتبار تقدير الضرورة بقدرها.
استحسان العرف؛ و"هو العدول ابملسألة عن حكم نظائرها إىل حكم آخر؛ لوجهة أقوى وأرجح ثبتت ابلعرف  -4

؛ كالسالح والكتبتقتضي هذا العدول"؛ مثال ذ  .(112)لك: جواز وقف املنقول الذي جرى به العرف استحساانا
جواز الشهادة على الشهادة بشرط تعذخر حضور األصل؛ حيث إهنم استحسنوا جوازها يف كل حق ال يسقط  -5

ثري ك  ابلشبهة؛ لشدة االحتياج إليها؛ ألن األصل قد يعجز عن أدائها لبعض العوارض، فلو مل جتز ألدى إىل ضياع
 .(113)من احلقوق

استئجار املرضعة بطعامها وكسوهتا؛ ألن العادة جارية ابلتوسعة على املراضع شفقة على األوالد، فال أتثري جلهالة  -6
 .(114)األجر

 عند احلنفية من الناحية التطبيقية: أثر مراعاة املقاصد يف أصل "الستصالح" سابًعا:
 يلي:يستدل على عمل احلنفية ابالستصالح مبا 

فيما تعارف  .(115)"طلب عمل شيء خاص على وجه خمصوص مادته من الصانع"–جبواز عقد االستصناع  -1
 .(116)الناس على استصناعه، وجرى التعامل به؛ ألن األصل عدم جوازه؛ لكونه بيع معدوم

، هو -2 ، إال إذا كان اهلالك بسبب غالب؛ كحريق مثالا ظٌر مصلحي ن كذلك قوهلم بتضمي األجري املشرتك استحساانا
 .(117)لصيانة أموال الناس بعد تغري أحواهلم

مع ورود احلديث  ،(118)كما اعترب احلنفية املصلحة لتغريخ األحوال؛ كفتوى أيب حنيفة جبواز دفع الزكاة للهامشي -3
، ل؛ مل ا تغريت األحوال واختل نظام بيت املا(119)«إن الصدقة ال حتل لنا، وإن موىل القوم منهمملسو هيلع هللا ىلص: »ابملنع؛ قال 

 . (120)وضاع حق اهلامشيي منه؛ لدفع ضرر الفقر واحلاجة عنهم
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 عند احلنفية من الناحية التطبيقية: أثر مراعاة املقاصد يف أصل "العرف" :اثمًنا
يظهر أثر مراعاة املقاصد يف جواز ُّتصيص النص العام ابلعرف اخلاص، املتمثل يف إجازة الشروط الفاسدة اليت 

جرى العرف هبا؛ كشراء السيارات مع ضمان البائع إبصالحها كلما عطلت خالل مدة زمنية  ُّتالف مقتضى العقد إذا
حمددة؛ جلراين العرف بذلك، وعدم توقخع النزاع بشأنه، وألن يف اخلروج عن املعتاد املتعارف عليه مشقة ظاهرة وحرجاا 

ا، وألن الضمان الذي تعارف عليه الناس مقصده نيل الثقة وطمأنينة  .(121)القلب لكل من املتعاقدين شديدا
 عند احلنفية من الناحية التطبيقية: أثر مراعاة املقاصد يف أصل "سد الذرائع" اتسًعا:

 من تطبيقات العمل بسد الذرائع يف املذهب احلنفي ما يلي: 
 إقرار املريض مرض املوت. -1

ين  حال مرضه، فإنه ي متَّهم أبنه قاصد إبقراره  ه يف حال اإلضرار ابلغري، ِبالف ما لو أقر بإذا أقر املريض بدي
 صحته. وهلذه املسألة صور؛ منها:

  ْين وابنه نصراين، أو وهيب له أو أوصى، فأسلم االبن قبل موته؛ بطل  –أي مرض املوت–إذا أقر املريض البنه بدي
ائمة وقت وهي سبب اإلرث ق ذلك كله بسبب هتمة اإليثار؛ ألن اإلقرار وإن كان ملزماا حال الصحة، لكنَّ البمنوَّة

 . (122)اإلقرار، فأورثت التهمة
  م دين الصحة وكذا الدين الثابت حال مرضة أبسباب معلومة إذا أقرَّ بدين يف مرضه وعليه دييٌن حال صحته، قمدِ 

النتفاء التهمة< انظر: ابن مسعود احملبويب، شرح الوقاية  –كبدل مال ملكه أو أتلفه، أو مهر امرأة تزوجها–
4/224.> 

  إذا طلق املريض زوجته ثالاثا مث أقر هلا بدين ومات؛ فلها األقل من ذلك الدين ومن مرياثها منه؛ لتهمة احملاابة
 .(123)والعدة قائمة؛ فلعلَّه طلقها ليصح إقراره هلا زايدة على مرياثها، وال هتمة يف أقل األمرين؛ فيثبت

 :وجوب احلداد على املبتوتة واملتوىف عنها زوجها -1
، واملطلقة بتطليقة ابئنة، فعليهاملراد ابملبتوتة مي  ا وعلى ن انقطع عنها حق الرجعة، وهي: املختلعة، واملطلقة ثالاثا

املتوىف عنها زوجها إذا كانت ابلغة مسلمةا احلدادم؛ وهو ترك زينتها بعد وفاة زوجها. واملعىن يف إجياب ترك الطيب والزينة 
 على فوات نعمة النكاح الذي هو سبٌب لصوهنا وكفاية مؤهنا. وجهان؛ أحدمها: إظهار التأسف

والثاين: لقطع دواعي الرغبة فيها؛ ألن املرأة إن كانت متزينة متطيبة تزيد رغبة الرجل فيها، وهي ممنوعة عن 
هو و النكاح ما دامت يف عدة الوفاة أو الطالق، فتجتنبها كي ال تصري ذريعة، أي وسيلة إىل الوقوع يف احملرم، 

 .(124)النكاح
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 اخلامتة
 توصل البحث إىل مجلة من النتائج، هي:

 دقة نظر فقهاء املذهب احلنفي يف املسائل الفقهية، واعتبارهم للمقاصد الشرعية يف بناء األحكام أتصيالا وتطبيقاا.  -1
علخق مصاحل العباد تاعتبار احلنفية العلة وصفاا مؤثراا يف إثبات احلكم مبين على كون العلل الشرعية أمارات على  -2

 ابألحكام املنوطة هبا.
 تعترب أصول التشريع يف املذهب احلنفي أحد طرق الكشف عن املقاصد الشرعية واستثمارها يف االجتهاد التنزيلي. -3
كثرة الدالئل على األحكام يف املذهب احلنفي تمفعِ ل مقصد التيسري على الناس، املتمثل يف طلبهم احلق ابلدليل  -4

 م، حبسب ظروف ومالبسات كل قضية. األوفق هل
يتمثل أثر مراعاة املقاصد الشرعية يف أصل القرآن، والسنة، واإلمجاع، والقياس من الناحية التأصيلية يف النقاط  -5

 اآلتية:
قي، و أن للعامل صانعاا قدمياا واجباا لذاته، أنزل الكتب وأرسل الرسل املعصومي مبشرين ومنذرين لتحقيق صالح املخل أوًل:

 وسعادهتم يف العاجل واآلجل، من خالل استنباط األحكام الشرعية من هذه األصول واالمتثال هلا.
إانطة كثري من أحكام القرآن والسنة، ومستند اإلمجاع، والعلة يف القياس ابملقاصد الضرورية اخلمس؛ وهي: حفظ  اثنًيا:

 ام الشرعية.الدين، والنفس، والعقل، والنسل، واملال؛ الستقاء األحك
 بيان السنة وتفصيلها ألحكام الكليات الضرورية اخلمس اجململة يف القرآن. اثلثًا:
 طة.أو تنقيحه أو ترجيحه كما تعترب العلة املنضب –يف حال انضباطها–اعتبار احلكمة يف بناء احلمْكم  رابًعا:

تيسري ورفع اصد مباين األبواب الفقهية؛ كالتضافر كثري من النصوص واالجتهادات الشرعية على االعتداد مبق خامًسا:
 احلرج.

هذه األصول بمنيت عليها كثري من القواعد الفقهية املنطوية على املقاصد الشرعية؛ كقاعدة "ال ضرر وال ضرار"،  سادًسا:
 و"اليقي ال يزول ابلشك"، و"العادة حمكمة"، و"املباشر ضامن وإن مل يتعمد" وغريها.

قاصد يف أصل "عمل الصحابة" عند احلنفية أتصيالا يف إدراج عامة كتب احلنفية لقول الصحابة يظهر أثر مراعاة امل -6
 وفعلهم يف تعريف السنة النبوية.

يظهر أثر مراعاة املقاصد الشرعية يف أصل "عمل الصحابة" يف املذهب احلنفي يف اجلانب التطبيقي من خالل  -7
 الصحابة يف مسألة  ما، سواءٌ أكانت قولي أو ثالثة، إمجاعاا على نفيأمرين؛ األول: اعتبار املذهب احلنفي أقوالي 

ه –قول آخر فيها؛ لعلم الصحابة مبقاصد التشريع ومراعاهتم هلا يف اجتهاداهتم. الثاين: استحسان أيب حنيفة  ْر
 التخصيص بقول الواحد من الصحابة الوارد ِبالف القياس. –هللا
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ل "اإلمجاع" عند احلنفية يف أن األصل يف حكمه إثبات احلكم الشرعي به على يظهر أثر مراعاة املقاصد يف أص -8
، وحتقيقاا ملقصد العدالة واخلريية الباقية يف أمة سيدان حممد  وجه اليقي؛ صيانةا ملقصد حفظ الدين الضروري أوالا

 -ة قطعيةا عند كويت رخصةا وحجاثنياا، ويظهر أثر مراعاهتا تطبيقاا ابعتبار اإلمجاع الس -كرامةا منه عزَّ وجل
 أكثر احلنفية؛ تفعيالا ملقصد رفع احلرج القطعي.

، أبن املقاصد الشرعية يف النظر الفقهي  -9 يظهر أثر مراعاة املقاصد يف أصل "القياس" يف املذهب احلنفي أتصيالا
 بي األقيسة عند التعارض. حاحلنفي هي العلل احلقيقية لتشريع األحكام، ويظهر أثر مراعاهتا فيه تطبيقاا يف الرتجي

، يف أن االستحسان األصويل احلنفي نظٌر  -10 يظهر أثر مراعاة املقاصد يف أصل "االستحسان" عند احلنفية أتصيالا
يف لوازم األدلة ومآالهتا، وسنده رعاية املصاحل املعتربة شرعاا، سواٌء أكان اعتبارها بنص، أو مبعقول نص، أو كان 

 للتواتر املعنوي.ابالستقراء املفيد 
يظهر أثر مراعاة املقاصد يف أصل "االستحسان" عند احلنفية تطبيقاا، يف تنوخع تطبيقات االستحسان يف فروع  -11

املذهب املراعية للمقاصد الشرعية؛ كاستحسان الضرورة، واستحسان املصلحة، واستحسان العمرف، واالستحسان 
 ابلقياس اخلفي.

، يف اعتبارهم للمناسبة طريقاا مث أصل "االستصالح"يظهر أثر مراعاة املقاصد يف  -12 بتاا للعلية عند احلنفية أتصيالا
إذا مل يوجد نص عليها أو إمجاع؛ بناءا على أن القصد من تشريع األحكام هو حتصيل مصاحل الناس. كما يظهر 

طة بطريق املناسبة، دون بأثر مراعاهتا فيه تطبيقاا يف أن معظم األقيسة يف املذهب احلنفي مبنية على علل مستن
 اشرتاط التأثري يف صحة العلة.

، يف تقدميه على القياس عند التعارض؛ ألنه  -13 يظهر أثر مراعاة املقاصد يف أصل "العرف" عند احلنفية أتصيالا
أمارة احلاجة، ورعايته حتقق املصلحة املقصودة للشارع، ويسمى استحساانا ابلقياس اخلفي يف مصطلح املذهب 

يف  . ويظهر أثر مراعاهتا فيه تطبيقاا إبفتاء أيب يوسف وحممد بن احلسن؛ صاحَب أيب حنيفة، مبا خيالف رأيهاحلنفي
 مسائلي كان لتغريخ الزمان أتثرٌي جوهريي على حكمها؛ نزوالا حتت وطأة العمرف.

نة على احلرام"، "اإلعايظهر أثر مراعاة املقاصد يف أصل "سد الذرائع" عند احلنفية أتصيالا فيما يسمى أبصل  -14
ومصطلحيي "املنهي عنه لعينه" و"املنهي عنه لغريه"، وأثر مراعاهتا فيه تطبيقاا أنه رخصة عظيمة لتحليل أموال 
املسلمي، السيما يف زمان  ال تمطب ق فيه شعائر اإلسالم، فيكثر اختالط احلرام ابحلالل، وتكثر املعاصي، وينتشر 

 الفجور وفساد الذمم.
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(، 677(، والرتمذي )1610(، وأبو داود )986(، ومسلم )1053(، وأصحاب الكتب الستة إال ابن ماجه: البخاري )6429( و)5345( روى أْد عن ابن مسعود )7)

 .1/400مد أديب الصاحل، تفسري النصوص حم«. أمر بزكاة الفطر أن تؤدَّى قبل خروج الناس إىل الصالةملسو هيلع هللا ىلص أن رسول هللا »( عن ابن عمر: 2504والنسائي )

 .1/240انظر: حممد أديب الصاحل، املرجع السابق، وأصول السرخسي  (8)

 ، الطبعة العثمانية.2/384البخاري، كشف األسرار  (9)

، واليويب، 487، والسمرقندي، ميزان األصول يف نتائج العقول ص 1/456، والدهلوي، حجة هللا البالغة 2/437انظر: الفناري الرومي، فصول البدائع يف أصول الشرائع  (10)

 .601–599مقاصد الشريعة وعالقتها ابألدلة الشرعية، ص 

(، ومسلم يف صحيحه، ابب معرفة الركعتي اللتي كان يصليهما النَب بعد العصر 2652، حديث )3/171أخرجه البخاري يف صحيحه، ابب من انتظر حىت تدفن  (11)

، فأخرجه يف كتاب فضائل الصحابة، ابب فضل الصحابة مث الذين يلوهنم مث الذين 2(، طبعة عبد الباقي. أما يف طبعة املوسوعة احلديثية 2533، حديث )4/1963

(، وابن ماجه يف سننه، كتاب 2303، حديث )4/549أخرجه الرتمذي يف سننه، كتاب الشهادات عن رسول هللا، ابب )منه(، (. و 6472،حديث )1056يلوهنم، ص 

 «.صحيح»(. قال األلباين: 3594، حديث )6/76(، وأْد يف مسنده )طبعة الرسالة( 2362، حديث )2/791األحكام، ابب كراهية الشهادة ملن مل يستشهد 

 .290، وصالح أبو احلاج، مسار الوصول إىل علم األصول، ص:495، 494، 490دي، ميزان األصول، ص:انظر: السمرقن (12)

 .1130، 3/1129( الكرماسيت، زبدة الوصول إىل عمدة األصول 13)

 ، بتصرف.277( أْد الريسوين، نظرية املقاصد عند اإلمام الشاطَب، ص:14)

 .2/141( احملبويب، شرح التوضيح على التنقيح 15)

 .2/102( انظر: احملبويب، شرح التوضيح يف حل غوامض التنقيح 16)

 .3/136( انظر: ابن أمري احلاج، التقرير والتحبري 17)

 .2/333، دار الفكر، الشاطَب، املوافقات 195، 3/149( انظر: ابن أمري احلاج، التقرير والتحبري 18)

، 2/1303(، وابن ماجه يف سننه، كتاب الفنت، ابب السواد األعظم 2167، حديث رقم )4/466لزوم اجلماعة ( أخرجه الرتمذي يف سننه، كتاب الفنت، ابب ما جاء يف 19)

(، قال: صحيح لغريه. وأخرجه أبو داود يف سننه، كتاب 27224، حديث رقم )45/500(، واإلمام أْد يف مسنده من حديث أيب بصرة الغفاري 3950حديث رقم )
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 (.4255، حديث )4/158ئلها الفنت، ابب ذكر الفنت ودال

، 1/720، طبعة دار الفكر، والفارايب احلنفي، التبيي 3/111، وابن أمري احلاج، التقرير والتحبري 449، والسمرقندي، ميزان األصول، ص:1/279( انظر: أصول السرخسي 20)

721. 

 ، دار الفكر.3/149، ابن أمري احلاج، التقرير والتحبري 1/720فارايب احلنفي، التبيي ، ال3/236، البخاري، كشف األسرار 503( انظر: السمرقندي، ميزان األصول، ص: 21)

 .185( انظر: حممد مصطفى شلَب، أصول الفقه اإلسالمي، ص:22)

 .2/110( شرح التوضيح يف حل غوامض التنقيح يف أصول الفقه، عبيد هللا بن مسعود احملبويب 23)

 .3/224ري ( ابن أمري احلاج، التقرير والتحب24)

 .2/134احملبويب، شرح التوضيح  (25)

 .189، 4/188، وأصول اجلصاص 1/10( أصول الكرخي 26)

 .15، 14( الدبوسي، تقومي األدلة، ص:27)

 .3/345( البخاري، كشف األسرار 28)

 .2/134( انظر: شرح التلويح على التوضيح، التفتازاين 29)

وت، اللكنوي 30)  .2/323( فواتح الْر

 .1/6القرايف، الفروق ( انظر: 31)

 ، بتصرف.8( وورقية، االجتهاد التنزيلي، ص:32)

 .1/6( القرايف، الفروق 33)

 .3/428( البخاري، كشف األسرار 34)

 .1/12( انظر البخاري، كشف األسرار 35)

 .251( انظر: ابن عاشور، مقاصد الشريعة اإلسالمية، األردن، ص:36)

  3/351، والبخاري، كشف األسرار 4/99( انظر: اجلصاص، الفصول يف األصول 37)

 ، بتصرف يسري.240( حممد مصطفى شلَب، أصول الفقه، ص:38)

، ومسلم يف صحيحه، كتاب األقضية، ابب:  9/65(، 7158( أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب األحكام، ابب: هل يقضي القاضي أو يفيت وهو سكران، حديث )39)

 (.1717(، ويف ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي )4490، احلديث )...«ال حيكم أحد »راهة قضاء القاضي وهو غضبان، بلفظ: ك

 ، بتصرف يسري.245( شلَب، أصول الفقه، ص:40)

 .1240/ 3( الكرماسيت، زبدة الوصول 41)

 .4/1( انظر: أمري ابدشاه، تيسري التحرير 42)

 .160، 591( الغزايل، شفاء الغليل، ص: 43)
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ون، األردن، العدد الثالث، وم الشريعة والقان( أسامة عدانن الغمْنميي، بسما علي راببعة، عالقة مقاصد الشريعة ابلعلة واملناسبة واحلكمة: دراسة أتصيلية فقهية، جملة دراسات: عل44)

 .1217م، ص: 2015، 42اجمللد 

 .84( انظر: الفرفور، ُّتريج الفروع على األصول، ص:45)

 .163، ومعجم املصطلحات املقاصدية، ص:224، 223، وأبو زهرة، أصول الفقه، ص:296، 295( انظر: أبو زهرة، أبو حنيفة حياته وعصره، ص:46)

 ، بتصرف يسري.121( الفرفور، ُّتريج الفروع على األصول، ص:47)

 .195( الغزايل، شفاء الغليل، ص:48)

 .311بن القيم، ص:( انظر: مسيح اجلندي، مقاصد الشريعة عند ا49)

وت 50)  .2/324( اللكنوي، فواتح الْر

 .457( انظر: التحرير يف أصول الفقه، الكمال بن اهلمام، ص:51)

 .279، 5/278( فتح القدير، الكمال بن اهلمام 52)

 .3/224( انظر: تعليق عبد هللا دراز على املوافقات للشاطَب 53)

 ، بتصرف يسري.230الفقه اإلسالمي، ص: ، وأصول135( انظر: شلَب، تعليل األحكام، ص:54)

 .24/295( املبسوط، السرخسي 55)

 .12/15( املبسوط، السرخسي 56)

وت نوي، فواتح اا فهي: اقرتانه معها اللك( العلة امساا هي: املوضوعة ملوجبها شرعاا، أو املضاف إليها احلكم بال واسطة، والعلة معىنا هي: أتثريها يف احلكم، وأما العلة حكما 57) لْر

 .32، 2/320بشرح مسلم الثبوت 

وت 3/305( انظر: ابن أمري احلاج، التقرير والتحبري 58)  .3/224، الشاطَب، املوافقات 2/324، اللكنوي، فواتح الْر

 .1/142( التفتازاين، التلويح على التوضيح 59)

تعقيب الدكتور إبراهيم البيومي غامن على حبث الدكتور حممد . ربط احلكمة ابملعىن املؤثر ه ( الذي490.، والسرخسي )ت: 1/351( الدبوسي، تقومي األدلة يف أصول الفقه 60)

 ، بتصرف يسري.101، 100سليم العوا بعنوان: التعليل ابحلكمة جوازه ووقوعه يف الشريعة والفقه، ص:

 ، بتصرف يسري.1217واحلكمة: دراسة أتصيلية فقهية، ص: ( أسامة عدانن الغمْنميي، بسما علي راببعة، عالقة مقاصد الشريعة ابلعلة واملناسبة61)

 .10(  الريسوين، نظرية املقاصد عند الشاطَب، ص:62)

 .2/659( انظر: الشاطَب، املوافقات 63)

 .1216، 1215( انظر: أسامة الغمنميي، بسما راببعة، عالقة مقاصد الشريعة ابلعلة واملناسبة واحلكمة: دراسة أتصيلية فقهية، ص:64)

 ، بتصرف.2/171( التفتازاين، سعد الدين مسعود بن عمر، شرح التلويح على التوضيح ملنت التنقيح يف أصول الفقه 65)

 .4/3( البخاري، كشف األسرار 66)

 .3/249( انظر: الشاطَب، املوافقات 67)



251 
 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 

 

                                                                                                                                                                                           
 .238( انظر: أبو زهرة، أصول الفقه، ص68)

 .296( انظر: أبو زهرة، اإلمام أبو حنيفة، ص69)

 .339انظر: شلَب، تعليل األحكام، ص (70)

 .212، وحوَّى، املدخل إىل مذهب اإلمام أيب حنيفة، ص:166، واخلن: أحباث حول أصول الفقه، ص:238( انظر: أبو زهرة، أصول الفقه، ص:71)

 .288، والبوطي، ضوابط املصلحة، ص:1/100( انظر: مصطفى الزرقا، املدخل الفقهي 72)

 .120، 1/112الزرقا، املدخل الفقهي ( انظر: مصطفى 73)

 .780–2/775، وهبة الزحيلي، أصول الفقه 331، 330( انظر: البوطي، ضوابط املصلحة، ص:74)

 .82،71، وعيتاين، العرف وأثره، ص: 79( انظر: فيض هللا، اإلملام أبصول األحكام، ص:75)

 (.3600طرق أحدها رواه أْد يف مسنده، حديث ) ( عنه: غريب مرفوعاا، وله4/133قال الزيلعي يف نصب الراية ) (76)

  25احلسي الصيمري، أخبار أيب حنيفة وأصحابه، ص: (77)

 .35، 34، القيايت: وسائلية الفقه، ص:571، 2/570( انظر: الشاطَب، املوافقات 78)

ألمر الذي ظاهره اجلواز إذا قويت التهمة يف التطرق به إىل املمنوع". معجم ( سد الذرائع: "منع التصرف اجلائز الذي يؤدي إىل ارتكاب تصرف آخر حمظور"، أو هو: "منع ا79)

 .231إنكليزي، قطب مصطفى سانو، ص:–مصطلحات أصول الفقه: عريب

 .2/645، الكرماسيت، زبدة الوصول إىل عمدة األصول 2/262( انظر: التفتازاين، التلويح على التوضيح 80)

 .5/87، و8/230وابن جنيم، البحر الرائق  ،24/49 ( انظر: السرخسي، املبسوط81)

، 298، 3/297، 9م(، العدد 1996ه /1417( القامسي، جماهد اإلسالم، سد الذرائع عند احلنفية، جملة جممع الفقه اإلسالمي، الدورة التاسعة ملؤمتر جممع الفقه اإلسالمي )82)

 بتصرف.

 «.حديث حسن صحيح»(، وقال: 154، حديث )49ابلفجر، ص رواه الرتمذي يف سننه، ابب: ما جاء يف اإلسفار  83

 .6/555الكاساين، بدائع الصنائع  انظر: 84

(، 367(، وابن ماجه رقم )68(، رقم )1/55(، النسائي )75(، رقم )20، 1/19(، وأصحاب السنن األربعة: أبو داود )46( رقم )57، 1/56( أخرجه مالك يف موطئه )85)

( ، ونقل ابن حجر تصحيحه 92(، رقم )155–1/153، وقد جود مالك هذا احلديث )«حسن صحيح ... وهو أحسن شيء يف الباب هذا حديث»وقال الرتمذي: 

، بتصرف 3/195(، وابن أمري احلاج: التقرير والتحبري 137، 1/136(، وانظر الزيلعي: نصب الراية )150، 1/149عن البخاري والدارقطين والعقيلي )تلخيص احلبري: 

 .يسري

 .2/149( انظر: احملبويب، شرح التوضيح على التنقيح، 86)

 .4/211انظر: السرخسي، املبسوط 87

 .1/160املرغيناين، اهلداية شرح بداية املبتدي  88

 .3/286الكاساين، بدائع الصنائع  89
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وت 90)  .293، 2/292( انظر: األنصاري، فواتح الْر

 .530بتصرف يسري، والسمرقندي، ميزان األصول، ص:، 3/149( ابن أمري احلاج، التقرير والتحبري 91)

 ، بتصرف يسري.2/149( احملبويب، شرح التوضيح على التنقيح 92)

 .3/1148الكرماسيت، زبدة الوصول إىل عمدة األصول  93

مقاصد الوسائل و املعاين والغاايت عند احلنفية، ، وصالح أبو احلاج، 6/85، والكاساين، بدائع الصنائع 4/6، والبخاري، كشف األسرار 2/203( انظر: أصول السرخسي 94)

 .43، 42ص:

 .3/383( ابن أمري احلاج، التقرير والتحبري 95)

، 223، وأبو زهرة، أصول الفقه، ص296، 295، وأبو زهرة، أبو حنيفة حياته وعصره، ص2/239، واحملبويب، شرح الوقاية 1/169( املوصلي: االختيار لتعليل املختار 96)

 بتصرف يسري.، 224

وت 97)  ، بتصرف يسري.2/317( اللكنوي، فواتح الْر

 .2/777( انظر الزحيلي، أصول الفقه 98)

 .2/118(، 1454( أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب الزكاة، ابب زكاة الغنم، رقم احلديث )99)

 .2/128( التفتازاين، شرح التلويح على التوضيح 100)

 .307، 4/306مرغيناين، مطبوع مع شرح فتح القدير للكمال بن اهلمام ( اهلداية شرح بداية املبتدي لل101)

 ، بتصرف يسري.4/306( البابريت، العناية شرح اهلداية، مطبوع مع شرح فتح القدير البن اهلمام 102)

 .27( انظر: القيايت، وسائلية الفقه، ص:103)

قامة مصاحل الدين والدنيا؛ فيشمل حفظ الدين والنفس والعقل والنسل واملال. أما احلاجي فمفتقر إليه من الضروري: ما يمفتقر إليه إل ..4/527( انظر: الشاطَب، املوافقات 104)

يه احلاجة، ولكن تستفاد به س إلحيث التوسعة، ورفع الضيق املؤدي إىل احلرج واملشقة. والتكميلي للضروري أو احلاجي: ما فيه مبالغة يف حفظ الضروري أو احلاجي، فال مت

 .750، 686، 838ية وسعة وسهولة. ومجيع مراتب املقاصد ومكمالهتا مقصودة للشارع احلكيم. انظر: معجم املصطلحات املقاصدية، صرفاه

 ( الكفاءة عند احلنفية تعترب يف َخسة أشياء: النسب؛ ألن به يقع التفاخر، واحلرية، والدين، واملال، والصنائع.105)

 .2/419دير ( انظر: ابن اهلمام، شرح فتح الق106)

 .3/225( الشاطَب، املوافقات 107)

 .35، نقالا عن املقاصد الشرعية والقواعد الفقهية، مرعي، ص:1/89( املبسوط 108)

 ، بتصرف يسري.226( عبد الكرمي، راسم حممد، االستحسان يف الشريعة اإلسالمية موقعه بي أصول التشريع وتطبيقاته الفقهية املعاصرة، ص:109)

 .273، أصول الفقه اإلسالمي، ص:( انظر: شلَب110)

ذهب يف أصول املذهب على املنتخب، حسام الدين اإلخسيكيت احلنفي 111)
م
. واحلياض: "هي املواضع اليت جيتمع فيها املاء يف الصحاري ويصعب 2/218( انظر: الفرفور، امل

 .3/1259اجة الشاقة". الكرماسيت، زبدة الوصول إىل عمدة األصول نزحها، ويشق على الناس تطهريها إذا وقع فيها جناسة، فيحكم بطهارهتا للضرورة واحل
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 .278، وانظر أيضاا: حممد مصطفى شلَب، أصول الفقه اإلسالمي، ص:174( جابر عبد اهلادي الشافعي، مقاصد الشريعة عند احلنفية، ص:112)

 .5/499انظر: ابن عابدين، رد احملتار على الدر املختار  (113)

 .730، 2/729، ومصطفى، أصول النظر يف مقاصد التشريع 144، البغا، أثر األدلة املختلف فيها، ص:7/185املرغيناين، اهلداية املطبوع مع فتح القدير انظر:  (114)

 .74، ص462( قدري ابشا، مرشد احلريان إىل معرفة أحوال اإلنسان، مادة 115)

 صرف يسري.، بت48، 47، 45( البمغا، أثر األدلة املختلف فيها، ص116)

 .207، 7/201( انظر: الكمال بن اهلمام، فتح القدير 117)

 .2/350( انظر: ابن عابدين، رد احملتار 118)

(، والرتمذي يف سننه، كتاب الزكاة، ابب ما جاء يف كراهية الصدقة للنَب 1650(، حديث )3/88( أخرجه أبو داود يف سننه، كتاب الزكاة، ابب الصدقة على بين هاشم )119)

(، 2612(، حديث )5/107، والنسائي يف سننه، كتاب الزكاة، ابب موىل القوم منهم )«حديث حسن صحيح»(، وقال: 657(، حديث )3/46وأهل بيته ومواليه )ملسو هيلع هللا ىلص 

 «.صحيح»وقال األلباين: 

 ، بتصرف يسري.311( شلَب، تعليل األحكام، ص120)

 ، بتصرف يسري.83( فيض هللا، اإلملام أبصول األحكام، ص121)

 .275، 8/274( انظر: املرغيناين، اهلداية، 122)

 .6/125( انظر: اهلداية شرح البداية، للمرغيناين 123)

 .3/34، والزيلعي، تبيي احلقائق 347–3/345( اهلداية شرح بداية املبتدي 124)

 
:قائمة المراجع  

ن صاحل، دراسات تطبيقية حول فلسفة املقاصد يف الشريعة اإلسالمية، ) -1 م(، اجلزائر، 2002اببكر، عبد الْر
 الطبعة: بدون. 

الناصر،  انصره(، صحيح البخاري، الطبعة األوىل، حتقيق: حممد زهري بن 256البخاري، حممد بن إمساعيل )ت:   -2
 .ه 1422بريوت: دار طوق النجاة، 

ه (، كشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم البزدوي، 1308ه (، )730د العزيز أْد بن حممد )ت: البخاري، عب -3
 وهبامشه أصول البزدوي، مطبعة الشركة الصحافية العثمانية، إعادة طبع دار الكتاب العريب، بريوت.

مشق: طبعة األوىل، دم(، أثر األدلة املختلف فيها يف الفقه اإلسالمي، ال2011ه /1432البمغا، مصطفى ديب، ) -4
 املصطفى.دار 
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م(، ضوابط املصلحة يف الشريعة اإلسالمية، الطبعة السادسة، 2000ه/1421البوطي، حممد سعيد رمضان، ) -5
 بريوت: مؤسسة الرسالة.

، حتقيق: أْد شاكر وآخرون، بريوت: 5الرتمذي، حممد بن عيسى، اجلامع الصحيح سنن الرتمذي، عدد األجزاء:  -6
 العلمية.دار الكتب 

أصول  التنقيح يفم(، شرح التلويح على التوضيح ملنت 1996/ه 1416التفتازاين، سعد الدين مسعود بن عمر، ) -7
 الكتب العلمية.دار الفقه، الطبعة األوىل، ضبطه وخرَّج آايته وأحاديثه: زكراي عمريات، بريوت: 

طبعة حات املقاصدية، إشراف وحترير: أْد الريسوين، المجيلة تلوت، وعبد النور بزَّا، وحممد عبدو، معجم املصطل -8
 م(، إصدار: مؤسسة الفرقان للرتاث اإلسالمي، لندن.2017ه/1438األوىل، )

م(، الفصول يف األصول، الطبعة 1994ه/1414اجلصاص، أْد بن علي أبو بكر الرازي اجلصاص احلنفي، ) -9
 والشؤون اإلسالمية.الثانية، حتقيق: عجيل جاسم النشمي، وزارة األوقاف 

 م.2013ه/1434اجلندي، مسيح عبد الوهاب، مقاصد الشريعة عند ابن قيم اجلوزية، دمشق: مؤسسة الرسالة،  -10
ه(، مسند أْد بن حنبل، الطبعة األوىل، احملقق: شعيب 241حنبل، أبو عبد هللا أْد بن حنبل الشيباين )ت:  -11

 .50م(، عدد األجزاء: 2001ه /1421األرانؤوط وآخرون، مؤسسة الرسالة، )
 م.1996ه /1417، )ط.د(، بريوت: دار الفكر، 3احلاج، ابن أمري، التقرير والتحبري، عدد األجزاء:  -12
ه( 747أبو احلاج، صالح حممد، شرح الوقاية لإلمام الفقيه األصويل صدر الشريعة عبيد هللا بن مسعود احملبويب ) -13

 . م2006ان: مؤسسة الوراق، ومعه منتهى النقاية يف شرح الوقاية، عمَّ 
أبو احلاج، صالح حممد، مقاصد الوسائل واملعاين والغاايت عند السادة احلنفية، ويليه الفوائد الفريدة للمفيت على  -14

 األردن: دار فاروق. -ه(، عمان 1252–1198عقود رسم املفيت حملمد أمي بن عابدين، )
ألصول )ترتيب وشرح وتكميل ملباحث شرح خمتصر املنار لإلمام أبو احلاج، صالح حممد، مسار الوصول إىل علم ا -15

، األردن: دار الفتح م(2019–ه1440ه((، الطبعة الثانية، )879الفقيه األصويل قاسم ابن قطلوبغا )ت: 
 للدراسات والنشر.

 فكر.، )ط. د(، بريوت: دار ال3م(، التقرير والتحبري، عدد األجزاء: 1996ه /1417احلاج، ابن أمري، ) -16
صولية، الطبعة األاملقاصد الشرعية وصلتها ابألدلة الشرعية وببعض املصطلحات  اخلادمي، نور الدين بن خمتار، -17

 ه .1423إشبيليا، األوىل، الرايض: دار 
م(، اتريخ بغداد، الطبعة األوىل، 2002ه /1422ه(، )463اخلطيب، أبو بكر أْد بن علي البغدادي )ت:  -18

 معروف، بريوت: دار الغرب اإلسالمي. حتقيق: بشار عواد
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م(، مصادر التشريع اإلسالمي فيما ال نص فيه، الطبعة السادسة، 1993ه/1414خالف، عبد الوهاب ) -19
 الكويت: دار القلم.

م(، أحباث حول أصول الفقه اإلسالمي: 2000ه /1420ه(، )1429م/2008اخلن، مصطفى سعيد )ت:  -20
 بريوت: دار الكلم الطيب. -شق تطوره، الطبعة األوىل، دماترخيه و

، حتقيق: شعيب 7ه(، سنن أيب داود، عدد األجزاء:275أبو داود، سليمان بن األشعث السجستاين )ت:  -21
 م(، دار الرسالة العاملية.2009ه/1430األرانؤوط، حممد كامل قره بللي، الطبعة األوىل، )

لثانية، ة هللا البالغة، حتقيق: سعيد بوري، الطبعة االدهلوي، أْد املعروف بشاه ويل هللا ابن عبد الرحيم، حج -22
 بريوت: دار ابن كثري. -م(، دمشق 2012–ه1433)
الذهَب، حممد بن أْد بن عثمان بن قيامْياز، مناقب اإلمام أيب حنيفة وصاحبيه، الطبعة الثالثة، حتقيق: حممد زاهد  -23

 ه .1408النعمانية،  الكوثري وأبو الوفاء األفغاين، اهلند، جلنة إحياء املعارف
مي، اإلسالللكتاب الريسوين، أْد، نظرية املقاصد عند اإلمام الشاطَب، الطبعة الثانية، الدار العاملية  -24

 م.1992ه /1412
 م(، املدخل الفقهي العام، الطبعة األوىل، دمشق: دار القلم.1998ه /1418الزرقا، مصطفى أْد، ) -25
 م(، أصول الفقه، )ط. د(، القاهرة: دار الفكر العريب.2012ه /1433)أبو زهرة، حممد،  -26
 العريب.آراؤه وفقهه، )ط. د(، القاهرة: دار الفكر  -(، اإلمام أبو حنيفة حياته وعصره م1997أبو زهرة، حممد، ) -27
 م(.2004–ه1424الزحيلي، وهبة، أصول الفقه اإلسالمي، دمشق: دار الفكر، الطبعة الثانية، ) -28
ْلَبِ ، الناشر: 743زيلعي، فخر الدين عثمان بن علي )ت: ال -29 ه(، تبيي احلقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِ 

 (.2ه  )مث صورهتا دار الكتاب اإلسالمي، ط1313بوالق، القاهرة، الطبعة األوىل،  -املطبعة الكربى األمريية 
م له وراجعه: –: عريبم(، معجم مصطلحات أصول الفقه2000ه/1420سانو، قطب مصطفى، ) -30 إنكليزي، قدَّ

 حممد روَّاس قلعجي، الطبعة األوىل، دمشق: دار الفكر.
م(، تعليل األحكام، الطبعة الثانية، بريوت: 1981ه /1401م(، )1997ه/1418شلَب، حممد مصطفى )ت:  -31

 دار النهضة العربية.
إلسالمي، الطبعة: بدون، م(، أصول الفقه ا1986ه /1406م(، )1997ه/1418شلَب، حممد مصطفى )ت:  -32

 بريوت: دار النهضة العربية.
 -م(، بريوت 2008–ه1429الصاحل، حممد أديب، تفسري النصوص يف الفقه اإلسالمي، الطبعة اخلامسة، ) -33

 عمان، املكتب اإلسالمي.
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لى م(، رد احملتار ع1992ه /1412ابن عابدين، حممد أمي بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي احلنفي ) -34
 ، الطبعة الثانية، بريوت: دار الفكر.6الدر املختار شرح تنوير األبصار، عدد األجزاء: 

ه(، زبدة الوصول إىل عمدة األصول، حتقيق: ْد بن ْدي الصَّاِعدي، 906الكرماسيت، يوسف بن حسي )ت:  -35
 طبعة وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية الكويتية.

م(، وسائلية الفقه واألصول يف حتقيق مقاصد الشريعة، الطبعة األوىل، 2013ه /1434)القيايت، حممد أْد،  -36
 الكويت: وزارة األوقاف.

م(، مرشد احلريان إىل معرفة أحوال اإلنسان يف املعامالت الشرعية على 1891ه/1308قدري ابشا، حممد، ) -37
 الكربى األمريية. مذهب اإلمام أيب حنيفة النعمان، الطبعة الثانية، بوالق: املطبعة

م(، املوافقات يف أصول 2011ه/1432ه (، )790الشاطَب، إبراهيم بن موسى اللخمي الغرانطي املالكي )ت:  -38
  انشرون.بريوت: مؤسسة الرسالة  -، الطبعة األوىل، حتقيق: حممد مرايب، دمشق 4الشريعة، عدد األجزاء: 

بريوت: دار خليل حميي الدين امليس،  :عة األوىل، حتقيقه(، املبسوط، الطب483السرخسي، أبو بكر حممد )ت:  -39
  م.2000ه /1421الفكر، 

 ه .  1372السرخسي، أصول السرخسي، حتقيق: أبو الوفاء األفغاين، حيدر آابد: جلنة إحياء املعارف النعمانية،   -40
بعة الثانية، نتائج العقول، الط السمرقندي، عالء الدين مشس النظر أبو بكر بن أْد السمرقندي، ميزان األصول يف -41

 م.1997ه /1418حتقيق: حممد زكي عبد الرب، القاهرة: دار الرتاث، 
ابن عاشور، حممد الطاهر، مقاصد الشريعة اإلسالمية، الطبعة الثانية، حتقيق: حممد الطاهر امليساوي، األردن: دار  -42

 .م2001ه /1421النفائس، 
م(، شفاء الغليل يف بيان الشبه واملخيل ومسالك التعليل، 1971ه /1390الغزايل، أبو حامد حممد بن حممد، ) -43

 .الطبعة األوىل، حتقيق: ْد الكبيسي، بغداد: مطبعة اإلرشاد
الغمْنميي، أسامة عدانن الغمْنميي؛ راببعة، بسما علي، عالقة مقاصد الشريعة ابلعلة واملناسبة واحلكمة.. دراسة  -44

 م. 2015، 42لوم الشريعة والقانون، األردن، العدد الثالث، اجمللد أتصيلية فقهية، جملة دراسات: ع
ه(، التبيي )شرح على املنتخب يف أصول  758الفارايب، قوام الدين أمري كاتب بن أمري عمر بن أمري غازي )ت:  -45

 م(، حتقيق: صابر نصر عثمان، الكويت: وزارة2012–ه1433املذهب حلسام األخسيكيت(، الطبعة الثانية، )
 األوقاف والشؤون اإلسالمية.

م(، ُّتريج الفروع على األصول، الطبعة األوىل، دمشق: 2003ه /1424الفرفور، ويل الدين بن حممد صاحل، ) -46
 الفرفور.دار 

 م.1993الفاسي، عالل، مقاصد الشريعة اإلسالمية ومكارمها، الطبعة اخلامسة، بريوت: دار الغرب اإلسالمي،  -47
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وزارة األوقاف،  األوىل، الكويت:سائلية الفقه واألصول يف حتقيق مقاصد الشريعة، الطبعة القيايت، حممد أْد، و  -48
 .م2013ه /1434

القامسي، جماهد اإلسالم، سد الذرائع عند احلنفية، أعمال مؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الذي عقد يف أبو ظَب:  -49
 م، الدورة التاسعة.1996ه /1417من إبريل/نيسان  6–1

ه(، املوطأ، رواية حيىي بن حيىي الليثي، الطبعة الثانية، حتقيق: بشَّار عوَّاد معروف، 179ن أنس )ت: مالك ب -50
 بريوت: دار الغرب اإلسالمي.

، حتقيق: حممد فؤاد عبد 2ه(، سنن ابن ماجه، عدد األجزاء: 275ابن ماجه، حممد بن يزيد القزويين )ت:  -51
 الباقي، بريوت: دار الفكر.

م(، شرح التوضيح يف حل غوامض التنقيح يف 1996ه /1416ه(، )747عبيد هللا بن مسعود )ت: احملبويب،  -52
 العلمية.، )ط. د(، حتقيق: زكراي عمريات، بريوت: دار الكتب 2أصول الفقه، عدد األجزاء: 

الرسالة  (، الطبعة األوىل، مؤسسة2مسلم ، أبو احلسي بن احلجاج القشريي، صحيح مسلم )املوسوعة احلديثية  -53
 م.2009ه /1430انشرون، 

ه(، اهلداية شرح بداية املبتدي، وهبامشه شرح فتح القدير البن اهلمام، 593املرغيناين، علي بن أيب بكر )ت:  -54
 ببوالق، )ت.د(، واهلداية شرح بداية املبتدي مع شرح عبد احلي اللكنوي،الطبعة األوىل، مصر: املطبعة األمريية 

 ه(، من منشورات إدارة القرآن والعلوم اإلسالمية، ابكستان.1417شرف، الطبعة األوىل، )اعتىن به: نعيم أ
وت بشرح ممسيل م الثبوت، الطبعة  -55 تصحيح: ، ضبط واألوىلاألنصاري، عبد العلي حممد بن نظام الدين، فواتح الْر

 م.2002ه /1423عبد هللا حممود، بريوت: دار الكتب العلمية، 
ن أْد بن شعيب، اجملتىب من السنن، عدد األجزاء: النسائي، أبو ع -56 الطبعة الثانية، حتقيق: عبد الفتاح ، 8بد الْر

 م.1986ه / 1406اإلسالمية، أبو غدة، حلب: مكتب املطبوعات 
ه(، البحر الرائق شرح كنز الدقائق )ويف آخره تكملة البحر 970ابن جنيم، زين الدين بن إبراهيم بن حممد، )ت:  -57

، 8ه، ومعه حاشية منحة اخلالق البن عابدين(، عدد األجزاء: 1138ئق حملمد بن حسي الطوري املتوىف بعد الرا
 الطبعة الثانية، دار الكتاب اإلسالمي، بدون اتريخ.

ه(، التحرير يف أصول الفقه 861ابن اهلمام، كمال الدين حممد بن عبد الواحد بن عبد احلميد بن مسعود )ت:  -58
 اصطالحي احلنفية والشافعية، مصر: مطبعة مصطفى احللَب. وله )شرح فتح القدير وهبامشه شرح العنايةاجلامع بي 

 مصر(. -ه (، ابملطبعة األمريية الكربى ببوالق 1351ه((، الطبعة األوىل، )786على اهلداية للبابريت )ت: 
إلسالمية، حكام، جملة الشريعة والدراسات اوورقية، عبد الرزاق، مسلك اإلمام الشاطَب يف تقعيد املقاصد وتنزيل األ -59

 م.2007ه / يونيو عام 1428، مجادى اآلخرة عام 69الكويت: العدد: 
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م(، 1998ه/1318اليويب، حممد سعد بن أْد بن مسعود، مقاصد الشريعة وعالقتها ابألدلة، الطبعة األوىل، ) -60
 الرايض: دار اهلجرة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


