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 .نيلكرميا والدّيإىل  ،إىل من أمرين اهلل بربمها وطاعتهما واإلحسان إليهما -

 .آالء وإخويت األعزاء  مجيلة ووابنيّت ،زوجيتإىل  -
 .إىل كل األحباب واألصدقاء -

 .لكرميوجهه اليكون خالصًا وأسأل اهلل أن  ،إليهم مجيعًا أهدى هذا اجلهد املتواضع
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لدين اه على ق ليظهرالذي أرسل رسوله باهلدى ودين احل ،اآلمر بالعدل واإلحسان هلل حلمدا
  . الصراط املستقيمواهلادي إىل ،سبحانه مكمل النعمة وواسع الفضل ،كله

وم ملرشد إىل أقا ،هللراه ااحلاكم مبا أ ،والصالة التامة على نبينا حممد املبعوث بشريعة العدل
  .وصحابته األبرار ،وعلى آله األخيار ،سبيل
عها قد رائع مجن الشأفإن معرفة مقاصد الشريعة هلا أمهية عظيمة وفوائد كثرية وذلك  :وبعد

ية ل وأقضنواز ة ملعاملها مبا يشرع من أحكام وما يقضي هبا منجاءت مؤكدة هلا وموضح
وإما  ،للحكم ن علةفأصبحت األحكام دائرة مع تلك املقاصد وجودًا وعدمًا فهي إما أن تكو

  .حكمة له وإما سببًا يف إجياده
 نظر يف حال أقضية الصحابة فإنه يعرف يقينًا رسوخ املقاصد يف أذهاهنم وابتناء أحكامهم ومن

وعلم اعتمادهم على  ،)) هم قدوة األمة يف القياس :قال الغزايل يف وصفهم ،وفتاواهم عليها
  .(1)املصاحل ((

  .ريعةوعلى ذلك سار التابعون وفقهاء األمة األوائل الذين فهموا مقاصد الش
ود لفقهاء مجعلى ا ة طرأوملا افتقد الفقه املقاصدى للشريعة وأحكامها يف بعض العصور املتأخر

ال  هفقختلفة إىل ا املجماالهتيف مجيع أحناء احلياة و فاعاًل ًاحي الشريعة من كونه فقه وعجز أخرج
  .في مبتطلبات احلياة املتجددةي

وقد تعرض حممد الطاهر بن عاشور ألسباب احنطاط الفقه وختلفه فعد منها )) إمهال النظر يف 
ال املقاصد سببًا يف مجود كبري للفقهاء )) كان إمه :مقاصد الشريعة من أحكامها (( مث قال

ولع هبا الفقهاء بني مكثر ومقل اليت  ومعواًل لنقص أحكام نافعة وأشأم ما نشأ عنه مسألة احليل
))(2). 

ولذلك  ،ومن هنا فإن إحياء فقه املقاصد هو عمل ضروري لتجديد الفقه وتقوية دوره ومكانته
 . (3)يدخل القلوب بغري استئذان (( وصفه ابن القيم )) بأنه الفقه احلي الذي

                                     
 .453ص، هـ1914سنة ، 3ط، دار الفكر دمشق، دار الفكر املعاصر بريوت، تح حممد حسن هيتو، املنخول (1)
 .2ص ،هـ1214، 2ط، املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، أمحد الريسوين، مقدمة نظرية املقاصد عند الشاطيب (2)
 .3/63 ،ف9731دار اجليل بريوت سنة ، دتح طه عبدالرؤف سع، ابن القيم، أعالم املوقعني عن رب العاملني  (3)
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ابعني ومن والتة لصحابايف بداية عصور  بتدأواملتأمل يف تاريخ الفقه اإلسالمي جيد أنه قد ا
على  لك مرتذبعد و ،بعدهم يوم أن كان الوحي والنبوة مها املشكاة يف األحكام والنوازل

اج جديد ون إخرهم دليد ملذاهببالتعصب والتق فيها األمة عصور احنطاط وضعف انشغل الفقهاء
  .أو معاجلة واقع أو متوقع يف احلياة

ائل ن املسديد مقد تكفل هلذه األمة من جيدد هلا دينها ويضفي اجل -عز وجل–ولكن اهلل 
الذى  لتقليدود واواألحكام ويلفت أنظار فقهاء األمة إىل االجتهاد املقاصدى ونبذ اجلم

  .استحكم بينهم
 الكثرية اليت رسائلهفاته والذى أثرى الفقه اإلسالمي مبؤلالغزايل  حامد وء أبوكان من بني هؤال

  .برزت فيها قوته العلمية وحترره من ربقة التعصب والتقليد املذموم
 علم من أعالم هذا امليدان وهو أبو حامد لىع مقاصد الشريعة وقع اختياري ملوضوع وقد

وصاحب املكانة  ،ار صاحب فضل وسبقور وأضاف وطور فصـ)) الذي نقح وحالغزايل 
  .(4)ويف العناية مبقاصد الشريعة على وجه اخلصوص (( ،املرموقة يف مسرية علم أصول الفقه

 ،املقاصد ور علمة وتطواليت تتمثل يف التعرف على مراحل نشأ ،وهلذا املوضوع أمهية ال ختفى
مهيته موضوع أفلل ،هه فيمن حلقمبن سبقه وتأثريالغزايل  ومدى تأّثر ،يف ذلكالغزايل  ودور

 .الفقهية والتارخيية
  .((الغزايل  )) مقاصد الشريعة عند اإلمامـفجاء هذا البحث موسومًا ب

 .(5)ن علم املقاصد علم دقيق ال خيوض فيه إال من لطف ذهنه واستقام فهمه ((إو )) 
جلجه  ن خيوضأعلم  وإذا كان أمر مقاصد الشريعة بتلك األمهية كان حريًا بكل باحث وطالب

  .وهو ما دفعين الختيار هذا املوضوع ،ويستخرج نفائسه
 

 حيح عندصشكل وتفسريها ب ،ن معرفة مقاصد الشريعة تساعد يف فهم النصوص الشرعيةإ -1
 وبالفقه مجالية متكنه من ولوج القلتطبيقها على الوقائع مما يضفي على 

                                     
 .41ص، أمحد الريسوين، نظرية املقاصد عند الشاطيب (4)
 1 ،د ت، ومكتبة املثىت ببغداد، دار الكتب احلديثة بالقاهرة ،سيد سـابق، وىل اهلل الدهلوى ،حجة اهلل البالغة (5)
/289. 
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من غري استئذان )) ومن مل يتفطن لوقوع املقاصد يف األوامر والنواهي فليس على بصرية من 
  .(6)وضع الشريعة ((

كما تؤّهله تلك املعرفة من معرفة القياس الصحيح من الفاسد )) فال يعرف ذلك إال من كان  
وما مثل من وقف على الظواهر واأللفاظ ومل يراع  ،(7)خبريًا بأسرار الشرع ومقاصده ((

فقبل يده ورجله ومل  ،)) ال تسلم على صاحب بدعة :املقاصد واملعاين إال كمثل رجل قيل له
  :كما أن درجة االجتهاد ال حتصل إال ملن اتصف بصفتني (8)((يسلم عليه 

 ،(10)ن معرفة مقاصد الشريعة تعد أهم ما خيفف من حدة اخلالف بني فقهاء األمصار إ -2
أن االختالف بني املذاهب منشؤه سوء فهم مقاصد الشريعة اجلويين  فقد أدرك إمام احلرمني

القصد وهي سر )) لينظر كيف اختبطت املذاهب على العلماء لذهوهلم عن قاعدة  :حيث قال
  .(11)األوامر والنواهي ((

فال سبيل _إذن _ إىل وحدة املذاهب كلها إال بفهم قصد الشارع ومراده من وضع الشريعة 
(12). 
إن دراسة مقاصد الشريعة تبني للطالب أو الباحث األهداف السامية اليت ترمي إليها  -3

ة اليت أنزلت ألجلها فيزداد إميانًا وتوضح له الغايات اجلليل ،الشريعة اإلسالمية يف األحكام

                                     
 ،هـ1418، 4ط، مصر، دار الوفاء املنصورة، لديبتح عبد العظيم حممد ا، إمام احلرمني اجلويين، الربهان (6)

1/206 
 .2/57، ابن القيم، أعالم املوقعني عن رب العاملني  (7)
 .2/57، م ن (8)
 .88-4/87 ،د ت ،املكتبة التوفيقية، تعليق عبد اهلل دراز، الشاطيب، ينظر املوافقات (9)
، 2ط، األردن ،دار النفائس، تح حممد الطاهر امليساوي ،حممد الطاهر بن عاشور، ينظر مقاصد الشريعة اإلسالمية (10)

 .165ص، ف2001
 . 1/216، اجلويين، الربهان (11)
، ف1989 ،اهليئة املصرية العامة للكتاب، فهمي علوان، ينظر القيم الضرورية ومقاصد التشريع اإلسالمي (12)

 .43ص
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وعن قبول  ،وقناعة وثباتًا )) ألن النفوس إىل قبول األحكام املطابقة للحكم واملصاحل أميل
 . (13)التحكم الصرف والتعبد احملض أبعد ((

 ،وحتتاج إىل مزيد عناية من الباحثني ،إن الكتابة يف موضوع املقاصد ال تزال قليلة جدًا -4
أما أبو حامد الغزايل فال أعلم أحدًا تناول  ،(14)مبن حبث املقاصد عندهشاطيب ال وقد حظي

واحلاجة إىل الكتابة فيه لعله يضيف جديدًا أو  ،دراسة املقاصد عنده مما يؤكد أمهية هذا البحث
  .ًاغيسد فرا

 س علمل تأسي جماقام هبا يفاليت  إن هذا املوضوع يربز جهود عامل من علماء املسلمني -5
 .املقاصد

 إلماملنا ا تركه إن هذا البحث يعد إسهامًا يف إحياء التراث الفقهي واألصويل الذى -6
 .وكشفًا عن منهجه يف طرح املقاصد ،الغزايل

 . ؟ما املقصود مبقاصد الشريعة وكيف نشأ وتطور هذا العلم -
  ؟.الشريعة تأصيل وتطوير مقاصدالغزايل يف  ما هو دور -
 ؟.يعةفيمن جاء بعده من علماء األصول ومقاصد الشرالغزايل  ما مدى تأثري -

مقاصد  حىت إعداد هذا البحث دراسة تتحدث عن –على حد علم الباحث  –مل تظهر 
 .ولعل هذا ما يزيد من أمهية املوضوعالغزايل  الشريعة عند أيب حامد

  :من الرسائل العلمية حول موضوع املقاصد منها وهناك الكثري
 ،2ط ،المياإلس املعهد العاملي للفكر ،أمحد الريسوين ،الشاطيب نظرية املقاصد عند -

  .ـه1412
 ،1ط ،مشقلفكر دار اد ،إبراهيم الكيالين نعبد الرمح ،الشاطيب قواعد املقاصد عند اإلمام -

  .ف2000
لسودانية لدار اا لقاهرة،ادار احلديث  العامل،يوسف حامد  مية،اإلسالاملقاصد العامة للشريعة  -

  .باخلرطوم
                                     

، 1ط، الرياض، اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية الناشر جامعة، تح طه جابر فياض العلواين، الرازي، احملصول (13)
 .427 /5، هـ1400

 ألمحد الريسوين. ، مما كتب حول الشاطيب: نظرية املقاصد عند الشاطيب (14)
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قد فقيقها ائل حتووسالغزايل  الوقوف على مقاصد الشريعة عنديف  أما املنهج الذي سلكته
العامة  ملبادئاخالص سلكت املنهج التحليلي واالستنباطي وذلك بعرض آرائه وحتليلها مث است

  .منها مع املقارنة بآراء غريه إن اقتضى األمر ذلك

مثل يها تتغلب علالت –إن أهم ما واجه الباحث من عقبات وصعوبات استطاع _ بتوفيق اهلل 
  :يف
عض بصوصًا وخ ،مراحل البحث األوىليف  سيماالغزايل  صعوبة احلصول على مؤلفات -1

 (..وشفاء الغليل ،) املنخولـولية كالكتب األص
ال ليت ا وباتالصع وغري ذلك من ،عدم التفرغ للبحث إذ صاحبه الكد على األهل والعيال -2

 .ختفى على من وجل هذا امليدان وسار يف دربه

  .وقد جاءت خطة البحث مشتملة على مخسة فصول وخامتة
 تعريف ألول يفا :حثضمنته ثالثة مبا ،ة املفهوم واملنطلقمقاصد الشريع :أما الفصل األول

  .املقاصد ومقارنتها مبا له صلة هبا
  .فهو يف إثبات املقاصد للشريعة اإلسالمية :أما املبحث الثاين

  .التأليف يف املقاصد عن فقد تضمن حملة تارخيية :أما الثالث
  :مباحث  وفيه مخسةالغزايل  مقاصد الشريعة عند :الفصل الثاين

 عصر الغزايل -:املبحث األول
 .حياة الغزايل الشخصية والعلمية -املبحث الثاين:
 .الغزايل تعريف املصلحة وضوابطها عند -:املبحث الثالث
 .الغزايل أقسام املصاحل عند -:املبحث الرابع

 .الغزايل طرق إثبات املقاصد والكشف عنها عند -:املبحث اخلامس
 وفيه مبحثان:الغزايل  عند الدينحفظ  :الفصل الثالث
 حفظ الدين من جانب الوجود. :املبحث األول
 حفظ الدين من جانب العدم. :املبحث الثاين
 :ويتضمن مبحثنيالغزايل  حفظ النفس والعقل عند :الفصل الرابع
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 حفظ النفس. :املبحث األول
 حفظ العقل. :املبحث الثاين

 :وفيه مبحثانلغزايل ا عند حفظ النسل واملال :الفصل اخلامس
 حفظ النسل. :املبحث األول
  .حفظ املال :املبحث الثاين

 
  .ثالبح فتحدثت فيها عن أهم النتائج اليت توصلت إليها من خالل :أما اخلامتة

كتور/ حسن اذ الدي األستواالحترام والعرفان لشيخ ،ويف اخلتام أتقدم خبالص الشكر واالمتنان 
ابعة والنصح واملت توجيهوملا لقيت منه من ال ،شراف على هذه الرسالةمسعود الطوير لقبوله اإل

جزيل  له مينف .لةإعداد هذه الرسا إعانيت على والذي مل يدخر جهدًا يف سبيل ،واإلرشاد
  .وجزاه اهلل عن العلم وأهله خري اجلزاء ،الشكر وصاحل الدعاء

كبريًا يف  جهدًا بذلوا ناقشة الذينألعضاء جلنة املوال يفوتين أن أزجي بالغ شكري وامتناين 
لك ما يليق على ذ ثيبهموأسأل اهلل تعاىل أن ي ،مراجعة هذه الرسالة وتقوميها ومناقشيت فيها

  .بكرمه
الدراسات  ني علىلقائمكما أتوجه بالشكر إىل القائمني على جامعة اجلبل الغريب عامة وإىل ا

  .العليا فيها خاصة
وفر الشكر مىن أ لة فلهالعون على إجناز هذه الرسايف   أياد بيضاءوكذلك كل من كانت له علّى

  .وأكمله وأفضله ،وأجزله
 .32البقرة اآلية  سورة ﴾ ِكيُماْلَح ُماْلَعِلي ْنَتَأ ِإنََّك َعلَّْمَتَنا َما ِإلَّا َلَنا ِعْلَم َلا ُسْبَحاَنَك ﴿ 
 
  
 
 
 
  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





، ومجع مقصدًاوقصدًا  ،قصدته ،من قصد املقاصد مجع مقصد -لغة:تعريف املقاصد  -1
 . (15)القصد موقوف على السماع

 . (16)مام الغزايلوقال بعض الفقهاء مجع القصد قصود واليه ذهب اإل
واجلنس يدل بلفظه على ما يدل  جنس،املصدر املؤكد ال يثىن وال جيمع ألنه  )) النحاة:وقال 

أو نوعًا كالعلوم  لضرباتفإن كان املصدر عددًا كا مجعه،عليه اجلمع من الكثرة فال فائدة يف 
  .(17)(مجع ( األعمالو

  أمهها:ثالثة تدل على عدة معان لعل  أصولوالقاف والصاد والدال 
َواْقِصْد ِفي  القرآن  ، وجاء يف(18) األسدوالوسط بني الطرفني وطلب القصد: العدل  -أ

 . (19)((القصد القصد تبلغوا  )ويف احلديث ) ،19اآلية سورة لقمان  َمْشِيَك
  .(20)يف القول والفعل والقصد يف الشيء خالف اإلفراط  األمورأي عليكم بالتوسط يف 
 . (21)تيانهإوطلب الشيء و واألمالقصد مبعىن االعتماد 

وقد ينقل  ،ن يستعمل حقيقة يف الزمان واملكان واملصدرواملقصد على وزن مفعل وهذا الوز 
ن املشتق منه جزء أالقصد واملقصد إىل الفاعل وهو القاصد ملا بينهما من العالقة وهي اجلزئية إذ 

 . (22)والقاصد أي ذو قصد كقوهلم البن وتامر ورابح ،من املشتق

                                     
 .)قصد (مادة، .192ص، مكتبة لبنان، الفيومي، ينظر املصباح املنري (15)
 .4/370، الغزايل، ينظر إحياء علوم الدين (16)
 .192ص، الفيومي، ملنريينظر املصباح ا (17)
 194ص، م ن  (18)
رقم احلديث ، 5/2373، 1978، 3اليمامة بريوت ط، دار ابن كثري، تح حممد ديب البغا، صحيح البخاري (19)

6098. 
 .)قصد  (مادة، 3/355، هـ1300سنة ، 1ط، دار صادر بريوت، ابن منظور، لسان العرب (20)
 .5/95، ف1979، دمشق، دار الفكر، سالم هارونتح عبدال، معجم مقاييس اللغة ابن فارس (21)
 .16/58 ،ف1990سنة ، 1ط، لبنان، دار الكتب العلمية بريوت، الرازي، ينظر مفاتيح الغيب (22)
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ن مقاصد الشريعة تارة باملقاصد وقد يطلق املصدر ويراد به اسم املفعول ولذا عرب الغزايل ع 
جلب املنفعة ودفع املضرة مقاصد اخللق وصالح  إن )فها هو يقول: )باملقصود  أخرىوتارة 

  .(23)(على مقصود الشرع ( ولكن نعين باملصلحة احملافظة ،اخللق يف حتصيل مقاصدهم
  (24)((..املقصود من شرع احلكم )كذلك عن املقاصد باملقصود فقال ) اآلمدىكما عرب 

  اصطالحًا:تعريف املقاصد  - 2
العلماء املعاصرين خيلص إىل نتيجة مؤداها أن العلماء السابقني  اتن املتأمل يف أحباث ودراسإ 

وقد أكد  ،ددوا تعريفًا مضبوطًا جامعًا مانعًا للمقاصد رغم استعماهلا يف مؤلفاهتم بكثرةمل حي
قهاء واألصوليني القدامى تظهر بوضوح يف هذا بعض احملققني حيث صرح أن استعماالت الف

حيث يراد باملقاصد هنا ما  ((األمور مبقاصدها ))  جوانب خمتلفة ومن أمهها قاعدة كلية معروفة
  .(25)يتغياه املكلف ويضمره يف نيته ويسري حنوه يف عمله

حتدد  عها ملمجأت بولكن هذه االستعماال ،حد معانيه اللغوية سالفة الذكرأوهذا يتفق مع  
قاصد وبه ًا للممنطلق تعطي صورة مبدئية تصلح أن تكون أهناتعريفًا اصطالحيًا للمقاصد غري 

  .بدأت احملاوالت يف وضع تعريف للمقاصد
ولعل  ؟.والسؤال الذي يطرح نفسه هو ملاذا مل يضع العلماء السابقون تعريفًا معينًا للمقاصد

  (26)((العلم  أهلها ومن حوهلم من وضوح معانيها عند علمائ )السبب يف ذلك هو )
لفقهاء ريات ان تعبموقد ذكر العلماء املعاصرون الكثري من التعريفات للمقاصد استلهموها 

  -التعريفات:تلك  أهمالسابقني لعل من 
التشريع أو  أحوالاملعاين واحلكم امللحوظة للشارع يف مجيع  )) هي:مقاصد الشريعة  ـ

  .(27)((الشريعة  أحكامظتها بالكون يف نوع خاص من معظمها حبيث ال ختتص مالح

                                     
 .174ص، الغزاىل، املستصفى (23)
 .3/339، اآلمدى، اإلحكام يف أصول األحكام (24)
، ف2000، 1ط، دار الفكر دمشق، راهيم الكيالينعبد الرمحن إب، ينظر قواعد املقاصد عند اإلمام الشاطيب (25)

 . 45ص
 .45ص، ف0002، 1ط، عمان األردن، دار النفائس، يوسف امحد البدوي، مقاصد الشريعة عند ابن تيمية (26)
، 2ط، األردن، دار النفائس، تح حممد الطاهر امليساوي، حممد الطاهر بن عاشور، مقاصد الشريعة اإلسالمية (27)

 .251ص، ف2001
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اليت وضعها الشارع احلكيم عند كل حكم من  واألسرارالغاية منها  )) هي:مقاصد الشريعة  ـ
  .(28)(( أحكامها

)) القيم العليا اليت تكمن وراء الصيغ والنصوص ويستهدفها التشريع  :مقاصد الشريعة هي ـ
  .(29)جزئيات وكليات ((

 فيها اختالف ة وليستقاربالل استعراض التعريفات السابقة ملقاصد الشريعة يتبني يل أهنا ممن خ
س ور أسالى حمجمتمعة ع ولكن األمر الذي ال يغفل عنه فيها أهنا ،جوهري يستحق الذكر

جهود  تمثران أمر غاية األ ،للمقاصد ومضموهنا وال خيرج عن الدائرة اليت قررها السابقون
عًا عًا مانجامريف ليكون التع واألسهل األفضللت يف ترتيب الكلمات وانتقاء جتاملعاصرين 

  .متبادرًا إىل الفهم
 

  تعريف احلكمة لغة -1
تقول حكمت مبعىن منعت ومن  املنع،صل واحد وهو أاحلكم من َحَكَم واحلاء والكاف وامليم  

ومنه مسيت حكمة اللجام ألهنا  الظلم،ظامل من مينع ال ألنههذا قيل للحاكم بني الناس حاكم 
 . (30)املتقن لألمور واحملِكم أتقنه األمرحكم أترد الدابة و

 تعريف احلكمة اصطالحًا  -2
 وليونصاألكره ذعلى ما  سأقتصركل فن ولكين  أهلح عليها لللحكمة تعريفات كثرية اصط 

 :أمرينواحلكمة عندهم تطلق على 
احلكمة ))  :عىن املقصود من شرع احلكم قال اآلمديكمة على املتطلق احل :األول األمر

 . (31)( (واملقصود من شرع احلكم 
 فهاهوالغزايل  إليهتطلق احلكمة على املعىن املناسب لتشريع احلكم وهذا ما ذهب  :األمر الثاين

ية عليه حلكمة وهي عجزه عن النظر لنفسه فليس الصبا سبب الوال ن الصيب يوىلإ )) :لوقي
  .(32)((لذاته بل هلذه احلكمة 

                                     
 .7ص، ، ف1993، 5ط، مقاصد الشريعة اإلسالمية ومكارمها عالل الفاسي دار الغرب اإلسالمي (28)
 .941ص، ف1982، 1ط، مؤسسة الرسالة بريوت، فتحي الدريين، خصائص التشريع اإلسالمي (29)
 )حكم مادة( ، 12/143، البن منظور، ينظر لسان العرب (30)
  3/255، اآلمدي، اإلحكام (31)
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 العالقة بني احلكمة واملقاصد  -3

كل فملقصد كمة وامن خالل تعريف احلكمة السابق يتضح أنه ال فرق عند العلماء بني احل 
 ))ظ ـفلو أن ـه ،ياًل بينهماـرقًا ضئـت فـغري أين الحظ ،خررادف لآلـمنهما م

ة ألصوليلكتب ااخبالف  (املقصد ( ))من لفظ أكثر شيوعًا يف الكتب الفقهية  (احلكمة (
 .فاملقصد أكثر شيوعًا فيها من احلكمة

سرارها يعة وأين الشريف كتبه الفقهية كإحياء علوم الدين يعرب عن معا ـمثاًل  ـفالغزايل 
  الفهأما يف كتبه األصولية كاملستصفى فاألمر خب ،باحلكمة أكثر من املقصد

ًا كثر شيوعأ( هو (اهلل  )إىل لفظ اجلاللة ) (( حكمة )) كما الحظت أن إضافة لفظ 
 .((املقصد  )واستعمااًل من لفظ )

 

 علة لغة تعريف ال -1
 معنيني:صل واحد تدل على أالعلة من عل والعني والالم املشددة  
  .(33)واعتل أي مرض يعل،عل  املرض:حدمها أ 

الرمحن يضرب لرجلي بعلة الراحلة  فكان عبد )) :ةالسبب كما جاء يف حديث عائش :والثاين
 . (35)نه يضرب جنب البعري برجله وإمنا يضرب رجليأيظهر  ،أي بسببها (34)((
 تعريف العلة اصطالحًا  -2
  :البعض على فأطلقهاكثريًا  ًاصوليون يف تعريف العلة اختالفاختلف األ 
 .(36)الغزايل اإلماموهذا قول  لذاته،جبعل الشارع ال  األحكامالوصف املؤثر يف  -

                                                                                                         
 . 330ص، الغزاىل، صفىاملست (32)
 .عل )مادة( ، 162ص، الفيومى، ينظر املصباح املنري (33)
، 1ط، مكتبة اإلميان املدينة املنورة،تح عبد الغفورعبد احلق البلوشى، أخرجه إسحاق بن راهويه يف مسنده (34)

 .1277احلديث رقم ، 3/682، باب ما يروى عن صفية بنت شيبة ،هـ1412
 )عل . مادة( 11/467، ابن منظور ،ينظر لسان العرب (35)
 .21-20جص، 1971سنة ، بغداد، مطبعة اإلرشاد، تح محد الكبيسي، أبو حامد الغزايل، ينظر شفاء الغليل (36)
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العلة يف  )) اآلمدي:الباعث على التشريع أو الباعثة للشارع على شرع احلكم لذا قال  -
ون مقصودة للشارع من شرع احلكم تكلعلى حكمة صاحلة  بنيةمبعىن الباعث أي م األصل

))(37) . 
فاسد اليت تعلقت هبا النواهي هي احلكم واملصاحل اليت تعلقت هبا األوامر أو اإلباحة أو امل )) -
))(38).  

 االت: مالثة استعثفخلص إىل أهنا تطلق على العلة  طالقاتإمصطفى شليب حممد وقد استقصى 
  من ضرر مثل ما يترتب على الزىن أوهو ما يترتب على الفعل من نفع  :األول

ة البيع لى إباحعرتب الثاين: ما يترتب على تشريع احلكم عنده من مصلحة أو مفسدة كالذي يت
 من حتصيل النفع السابق. 

 .(39)الثالث: هي الوصف الظاهر املنضبط الذي يترتب على تشريع احلكم عنده مصلحة للعباد
 ملصلحة والثاين يرجعان إىل معىن واحد وهو جلب ا األولاملعىن  أنويبدو يل  

قًا ملا قاله مصطفى م واملقاصد وذلك طبَكونستطيع إطالقها أيضًا على احِل ،ودفع املضرة
وقد تطلق العلة على معىن احلكمة التشريعية يف احلكم املشروع أي على املصاحل  )الزرقاء:)

 . (40)((واملفاسد اليت تتعلق هبا األوامر والنواهي الشرعية فتكون مبعىن الغاية 
 العالقة بني العلة واملقاصد  -3
العلل وأن معنامها واحد ومن هؤالء اإلمام ذهب بعض العلماء إىل عدم التفريق بني املقاصد و 

 . (41)الشاطيب فالبحث عن املقاصد عنده هو حبث يف العلل احلقيقية اليت هي مقاصد األحكام 
 ولكن بعد النظر والتأمل يتضح أن هناك فرقًا بني العلة واملقصد.  

باتت بذلك فالعلة متضمنة ملقصد شرعي ومفضية إىل ذلك املقصد عند ترتب احلكم عليها ف
 . (42)الوسيلة إلقامة املقصد الشرعي بعد تنفيذ احلكم وامتثاله

                                     
 .3/354، اآلمدى، اإلحكام (37)
 . 1/216، املكتبة التوفيقية، تعليق عبد اهلل دراز، الشاطيب، املوافقات (38)

 اختالط األنساب. 
 .361ص، ف1981سنة ، 2ط، دار النهضة العربية، حممد مصطفى شليب، ليل األحكامينظر تع (39)
 .1/392، ف1998سنة ، 1ط، دمشق، دار القلم، مصطفى أمحد الزرقاء، املدخل الفقهي العام (40)
  2/4، الشاطيب، ينظر املوافقات (41)
 .51ص، عبدا لرمحن الكيالىن، ينظر قواعد املقاصد عند الشاطيب (42)
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ب عليه من ا يترتمة إىل وأود أن أشري هنا إىل فرق بني اللفظتني ومن خالله ستجد إشارة ضمني 
 أثر. 

ىل وظيفة ظرنا إنإذا  قد ظهر الفرق بني العلية مبعىن الوصف الظاهر املنضبط، واملقصد وذلك
 : ظتني وجدنا أن هلما وظيفة خاصة ختص كل واحد منهما ومثاهلاكلتا اللف

كم التحرمي حمعها  وحيمل ( تتعدى إىل غريها(العلة اإلسكار  )اإلسكار علة لتحرمي اخلمر هنا )
إما قياس ويق اللذلك جند الشارع قد حّرم شرب كل مسكر هبا إما عن طر ،إىل متعد إليه

قل حفظ ع كر هواملسا لوحظ أن املقصد من حترمي شرب فهن ،باندراجها حتت عموم الداللة
  وليس ،اإلنسان وهو ما يسمى باحلكمة من التشريع ومقاصده

من الصواب أن يقول أحد إن علة حترمي اخلمر هي حفظ العقل ألنه ليس من األوصاف أوال 
 (43)يف اعتبار مزيالت العقل ومفسداتهوكونه غري منضبط ثانيًا وخيتلف إنسان عن آخر 

 

 تعريف النية لغة  -1
مث خصت النية يف غالب االستعمال بعزم القلب  ،قصده واعتقدهالنية من نوى الشيء وانتواه  

 . (44)من األمور وهي القصد والعزم على فعل الشيء وحملها القلب رأمعلى 
 تعريف النية إصطالحًا  -2
و ما يراه موافقًا لغرض من جلب نفع أو دفع ضر عبارة عن انبعاث القلب حن ))النية شرعًا هي  

املتوجهة حنو الفعل البتغاء رضا اهلل وامتثال حكمه  باإلرادةحاال أو مآاًل والشرع خصصه 
))(45).  

وانبعاث النفس حبكم الرغبة وامليل إىل ما هو  اإلرادة )) :النية عند الغزايل فهي عبارة عن أما
 . (46) (يف املآل ( موافق للغرض إما يف احلال وإما

                                     
 .62ص، ف1995، دار الفكر العريب، عبدالوهاب خالف ، نظر أصول الفقهي (43)
، دار املعرفة بريوت، تح حممد حامد الفقي، ابن القيم، وإغاثة اللهفان)نوى(مادة ، 241ص، الفيومى، ينظر املصباح املنري (44)

 .1/136، ف1975سنة ، 2ط
 .6/452، هـ1375سنة ، 3ط، رمص، مطبعة حممد علي صبيح، تفسري املنار حممد رشيد رضا (45)
 .4/365، إحياء علوم الدين (46)
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النية هي انبعاث  )) :بتعريف قريب جدًا من تعريف الغزايل حيث قال(47) وقد عرفها املقدسي
 . (48)((نه مصلحة هلا إما يف احلال أو املآل أالنفس وميلها إىل ما ظهر هلا 

 العالقة بني النية واملقاصد  -3
 :يلي ك كماف وبيان ذلختالإن بني النية واملقصد مفرد مقاصد وجوه اتفاق ووجوه ا 

 دوالقص رادة)) اعلم أن النية واإل :تطلق النية ويراد هبا القصد قال الغزايل -1 
 . (50)(النية هي القصد ( )، وقال ابن القيم )(49)( (عبارات متواردة على معىن واحد 

ذكر أن النية والقصد مبعىن  أنبعد  ـالنية كالقصد ال يتوجهان إال إىل معلوم قال الغزايل  -2
العلم يقدمه ألنه أصله وشرطه والعمل يتبعه ألنه مثرته ،يكتنفها أمران علم وعمل ):)ـواحد 
  .(51)(( ةإرادة وقدرووذلك ألن كل عمل ال يتم إال بثالثة أمور علم  ،وفرعه
 . (52)معلوم (( إىلالنية قصد ال يتوجه إال  )) :وقال

نفسي ال يتصور  أمر اإلرادةو  إرادةألن النية عبارة عن  الشريعة،ال تنسب النية إىل  -1 
بينما يصح أن  .(53)((ال تتقدم فعله  رادتهإال يوصف اهلل بالنية ألن  )صدوره من الشريعة و )

  الشارع.أو مقاصد  الشريعة،مقاصد  نقول:
 ﴿ :تعاىل لقوله خمالف غري صحيح إذ هوذكره العسكري من أن إرادة اهلل ال تتقدم فعله  ولكّن

 .82ية ة يس اآلسور ﴾ َيُكوُنَف ُكْن َلُه َيُقوَل َأْن َشْيًئا َأَراَد ِإَذا َأْمُرُه ِإنََّما

                                     
ولد ، أبوالفرج فقيه من أعيان احلنابلة، هو عبدا لرمحن بن حممد بن أ محد بن قدامه املقدسي اجلماعيلي احلنبلي (47)

 عنه حمي الدين هـ تفقه على عمه موفق الدين صاحب املغين وروى682هـ وهبا تويف سنة 597بدمشق سنة 
بعة السنة مط، رجب ابن، بلةالذيل على طبقات احلنا، تسهيل املطلب يف حتصيل املذهب ينظر، من مؤلفاته، نوويال

  .5/169مكتبة املثىن بريوت ، عمر كحالة، ومعجم املؤلفني، 4/133، ف1952، احملمدية
سنة ، 4ط، بريوت، لعريبدار الكتاب ا، تح عبد الرزاق املهدي، خمتصر منهاج القاصدين ابن قدامة املقدسي (48)

 .390ص، ف 2001
 .4/365، الغزايل، إحياء علوم الدين (49)
 .1/36، إغاثة اللهفان (50)
 .4/365الغزايل ، إحياء علوم الدين (51)
 .218ص، الغزاىل، املستصفى (52)
 .011ص، دار الكتب العلمية بريوت، تح حسام الدين القدسي، أبوهالل العسكري، الفروق اللغوية (53)
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والنية ال تتعلق إال بنفسه فال يتصور أن  غريه،القصد معلق بفعل الفاعل نفسه وبفعل  )) -2
  .(54)(ه (ويتصور أن يقصده ويريد غريه،ينوي الرجل فعل 

 .ومن هذه الزاوية يكون القصد أعم من النية
القصد ال يكون إال بفعل مقدور يقصده الفاعل خبالف النية فإهنا تكون يف املقدور عليه  )) -3

  .(55)((واملعجوز عنه 
 

 :تعريف املصلحة لغة -1
 صلح شيء يُلَح الالصاد والالم واحلاء أصل واحد يدل على خالف الفساد يقال: َص 

 .(56)صالحًا، وأصلح أتى بالصالح وهو اخلري، ويف األمر مصلحة أي خري

  :األصولينيتعريف املصلحة عند  -2 
قات صر اطالحوميكن  ،وتباينت عن املصلحة وما تطلق عليه األصولينياختلفت عبارات  

  :للمصلحة يف ثالثة اطالقات األصوليني
 ود الشارع إىل مقصاملوصل على السبب  ـ
  واألفراحعلى اللذات  ـ على نفس املقصود للشارع ـ

 (ى مقصود الشرع (ـاحملافظة عل )املصلحة هي ) أنإىل  أشارحيث  ،قال به الغزايل فاألول
ظة على مقصود واملراد باملصلحة احملاف )) :ث قالـحي (58)، ووافقه يف ذلك اخلوارزمي(57)

 . (59) (الشرع (

                                     
مكة ، مكتبة نزار مصطفى الباز، . تح هشام عبدالعزيز عطا وعادل عبداحلميد العدوي، ابن القيم، بدائع الفوائد (54)

 .3/708، ف1996سنة ، 1ط، املكرمة
 .3/708، ينظر م ن (55)
 صلح ).مادة( ، 132ص، الفيومي، املصباح املنري، ينظر (56)
 .174ص، الغزايل، املستصفى (57)
هـ من تصانيفه الكايف 562هـ ومات سنة 492ولد سنة ، حممد بن العباس ابن رسالن أبو حممدهو حممود بن  (58)

 . 12/137، .معجم املؤلفني6/45، السبكى، ينظر طبقات الشافعية الكربى، تاريخ خوارزم
، ف0020، 1ط، الرياض، دار الفضيلة، تح أبو حفص سامي بن العريب األثري، الشوكاين، إرشاد الفحول (59)

2/990. 
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 إمااملقصود من شرع احلكم  )) :منهم اآلمدي حيث قال األصولينير والثاين قال به مجهو
 . (60)(جلب مصلحة أو دفع مضرة أو جمموع األمرين (

 واألفراححقيقية وهي: اللذات  إىلوالثالث قال به العز بن عبدالسالم عندما قسم املصلحة 
 . (61) واألفراحاملؤدية إىل اللذات  األسباب :وجمازية وهي

 
وال يوجد  ضمون،يث املحكثرية هلا عالقة وثيقة باملقاصد من  تبني أن هناك ألفاظًامما سبق ي

 بينها وبني املقاصد سوى بعض االختالفات الضئيلة.
وإضافة إىل ما تقدم ذكره فإن بعض األصوليني من يطلق على مقاصد الشريعة)) أهداف 

(( وهذا يدل على شرف علم ومكارم الشريعة  ،ومعاين الشريعة وأسرار الشريعة، ،الشريعة
 (62)املقاصد ومكانته )) فإن كثرة األمساء دالة على شرف املسمى (( 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

                                     
 .3/339، اآلمدى، اإلحكام (60)
دار املعارف بريوت ، تح حممود بن التالميد الشنقيطي، العز بن عبد السالم، قواعد األحكام يف مصاحل األنام (61)

1/10. 
، 2002، 5ط، دمشق، دار ابن كثري، تح مصطفى دبب البغا، جالل الدين السيوطي، اإلتقان يف علوم القرآن (62)

1/167 
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ات خمتلفة مبسمي نتشرتااليت  ا من تقرير مقاصدية أحكامهاإن الشريعة اإلسالمية الختلو أبًد 
ل هو حدها بوالمية هذا ليس حكرًا على الشريعة اإلسو ،سرار واحلكم وغريهاكالغايات واأل

 ْلَنا َمَعُهُم اْلكَتاَبَنات َوَأنَزْلَبّيَنا باَلَقْد َأْرَسْلَنا ُرُسَل ﴿ :كل الشرائع السماوية قال تعاىليف  عام
 .)25(سورة احلديد اآلية  ﴾. .َواْلميَزاَن لُيُقوَم الناُس باْلقْسط
 ﴿ :عاىلتقوله  ل عليهدختام الشرائع وأعظمها وأقومها كما هي  وإذا عرفنا أن شريعة اإلسالم

ن اهلل وصف كتابه بأنه مصدق أو ،)19(ية سورة آل عمران اآل ﴾.. اْلِإْسَلاُم اللَِّه ِعْنَد الدِّيَن ِإنَّ
 ُمَصدًِّقا َحقِِّباْل ِكَتاَباْل َكِإَلْي اَوَأْنَزْلَن ﴿ :ملا بني يديه من الكتاب ومهيمن عليه كما قال تعاىل

لمنا أن كل الشرائع وخباصة ع 48ة ملائدة اآليا ﴾ ..َعَلْيِه َوُمَهْيِمًنا اْلِكَتاِب ِمَن َيَدْيِه َبْيَن ِلَما
 .احلال واملآليف  شريعة اإلسالم جاءت ملا فيه صالح البشر

يف  ثر املصاحلأوقد ظهر  )) :قال الغزايل وقد أكد هذه احلقيقة ونادى هبا مجهور العلماء
  .(63)((إذ عهد من الشرع االلتفات إىل املصاحل  ،األحكام

أن من جحد احلكمة يف خلق العامل فقد سفه اخلالق وظهر بذلك أنه ال  (64)وقد عد الزخمشري 
  .(65)يعرفه وال يقدره فكان إقراره بكونه خالقًا كال إقرار

د الشرع وهو معلوم بالضرورة فإنا ال نشك يف أن مصلحة الدين والدنيا مرا )) :وقال الغزايل 
 .(66)(وليس مبظنون (
خرجت  الشريعة عدل كلها ومصاحل كلها وحكمة كلها فكل مسألة ): )(67)وقال ابن القيم

احلكمة إىل العبث وعن  ،ا وعن املصلحة إىل املفسدةالعدل إيل اجلور وعن الرمحة إىل ضدهعن 

                                     
 .320أبو حامد الغزايل ص، تصفىاملس (63)
هو حممود بن عمر بن حممد بن أمحد العالمة أبو القاسم الزخمشرى اخلوارزمي اللغوي املعتزيل املفسر امللقب  (64)

من شيوخه ، اسع العلموهـ بزخمشر قرية من قرى خوارزم كان 467جبار اهلل ألنه جاور مبكة زمانًا ولد سنة 
ينظر طبقات ، هـ538وأساس البالغة تويف سنة ، ؤلفاته الكشاف يف التفسريومن م، أبواخلطاب ابن البطر

، . واألعالم، 2/314، ف1972، 1ط، مكتبة وهبة مصر، تح على حممد عمر، مشس الدين الداودى، املفسرين
 .7/178، الزركلي

 .1/90، دار الكتاب العريب بريوت، تح حممد حسني أمحد، الزخمشري، ينظر الكشاف (65)
 .2/109، الغزايل، إحياء علوم الدين (66)
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ة عدل اهلل بني عباده ورمحته بني خلقه ن الشريعة وإن دخلت فيها بالتأويل فالشريعـفليست م
))(68) . 

فإياك أن تظن  )) قال:بل حذر من أن يظن املسلم أن قضاء اهلل وقدره خاٍل عن احلكمة حيث 
 ةبظنك الفاسد أن شيئًا من أقضيته وأقداره عاٍر من احلكمة البالغة بل مجيع أقضيته وأقداره واقع

  .(69)((على أمت وجوه احلكمة والصواب 
ع اإلمجاوصحابة وثبوت املقاصد للشريعة ميكن أن يستدل عليه بالكتاب والسنة وفعل ال 

  واالستقراء.
 

  .85احلجر اآلية  رةسو) اْلَحقِِّبلَّا ِإْيَنُهَما َبَوَما َخَلْقَنا السََّماَواِت َواْلَأْرَض َوَما  تعاىل:قوله  -1
وأنه يكلف اخللق وجيازيهم على أعماهلم  وحده،عبد نه املستحق ألن يأيدل بذلك على  ))

 . (70)((نه مل خيلق اخللق عبثًا وال لعبًا وال باطاًل أفدلت اآلية الكرمية على 
  56لذاريات اآلية ا ْعُبُدوِنَوَما َخَلْقُت اْلِجنَّ َواْلِإْنَس ِإلَّا ِلَي :قوله جل وعال -2

  يك لهال شر ق اخللق هو عبادة اهلل وحدهن الغرض من خلأفهذه اآلية الكرمية تبني 
  .(71)(فهذا الذي خلق اهلل املكلفني ألجله فما خلقهم حلاجة منه إليهم ( ))
  .2ية ة اآلاملائد) َوَتَعاَوُنوا َعَلى اْلِبرِّ َوالتَّْقَوى:( قوله تعاىل -3

عادهم فيما بينهم اشتملت هذه اآلية على مجيع مصاحل العباد يف معاشهم وم ))قال ابن القيم: 
وبعضهم بعضًا وفيما بينهم وبني رهبم فإن كل عبد ال ينفك عن هاتني احلالتني وهذين الواجبني 

 (72)(واجب بينه وبني اهلل وواجب بينه وبني اخللق (
                                                                                                         

من ، هـ بدمشق من شيوخه ابن تيمية691ولد سنة ، هو حممد ابن أيب بكر ابن سعد الزرعي الدمشقي (67)
ابن ، نظر البداية والنهايةي، هـ بدمشق751ومفتاح السعادة تويف سنة ، والطرق احلكمية، مؤلفاته إعالم املوقعني

 .5/56، كليالزر، واألعالم 12/604، كثري
 .3/3، ف9731دار اجليل بريوت سنة ، تح طه عبدالرؤف سعد، أعالم املوقعني عن رب العاملني  (68)
 .1/254، دار الكتب العلمية بريوت، ابن القيم، مفتاح دار السعادة (69)
 .16/120، ف1995سنة ، دار الفكر بريوت، حممد األمني الشنقيطي، أضواء البيان (70)
مؤسسة ، تح عبدالرمحن بن معال اللوحيق، عبدالرمحن السعدي،  الرمحن يف تفسري كالم املنانتيسري الكرمي (71)

 .813ص، ف2000، 1الرسالة ط
 . 6ص، ، مكتبة املدين جدة، تح حممد مجيل الغازي، ابن القيم، زاد املهاجر (72)
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ًة لَّا َرْحَمِإَناَك ْرَسْلَوَما َأ﴿: -صلى اهلل عليه وسلم-وقال تعاىل يف تعليل رسالة حممد  -4
 .107 اآليةاألنبياء سورة ) نَيِلْلَعاَلِم

وال ميكن أن تكون رمحة إذا  ،والرمحة تتضمن قطعًا رعاية مصاحل العباد ودرء املفاسد عنهم
أي يفهم منه مراعاة مصاحلهم يف ما شرع هلم من  ،وظاهر اآلية التعميم )أغفلت هذه املصاحل )

ألنه تكليف بال  ، لغري الرمحةلكان ارسااًل األحكام كلها إذ لو أرسل حبكم ال مصلحة هلم فيه
 . (73)(فائدة فخالف ظاهر العموم (

فلو خلت األحكام عن حكمة عائدة إىل العاملني ما كانت رمحة بل نقمة لكون التكليف هبا  )) 
  .(74)(حمض تعب ونصب (

 

سليمة ول القية العإن املتأمل يف نصوص السنة النبوية جيدها واضحة احلكم واملقاصد داع 
  -:يلي لك كمايان ذوالفطر املستقيمة إىل اعتبارها واألخذ هبا إما تصرحيًا أو إشارة وب

 . (75)((ال ضرر وال ضرار  )) :ـ صلى اهلل عليه وسلم ـقوله  -1
والضرار أن يتراشق اثنان مبا فيه ،والضرر هو حماولة اإلنسان إحلاق املفسدة بنفسه أو بغريه 

منافذ الضرر  -صلى اهلل عليه وسلم-قاعدة كربى أغلق هبا رسول اهلل وهذه  ،مفسد هلما
 . (76)والفساد أمام املسلمني فلم يبق يف تشريع اإلسالم إال كل ما فيه صالح دنياهم وأخراهم 

)) ماذا تصنع إن عرض  :ملعاذ عندما بعثه إىل اليمن ـ صلى اهلل عليه وسلم ـقوله  -2
صلى اهلل عليه  -قال فبسنة رسول اهلل ؟قال فإن مل جتد ،اب اهللاقضي مبا يف كت :قال ؟القضاء
 ـرسول اهلل  فضرب ،اجتهد رأيي وال آلو :قال ،يف سنة رسول اهلل قل فإن مل جتد -وسلم

                                     
، ف1997سنة ، 2ط، بيكانمكتبة الع، تح حممد الزحيلي ونزيه محاد، ابن النجار، شرح الكوكب املنري (73)

4/151. 
 .3/358، اإلحكام يف أصول األحكام اآلمدي  (74)
 ،كتاب احلجر ،ف4199، مكة املكرمة، مكتبة دار الباز، تح حممد عبد القادر عطا، سنن البيهقى الكربى (75)

 .11167احلديث رقم  ،6/69، باب ال ضرر وال ضرار
، الدار السودانية باخلرطوم، دار احلديث القاهرة، يوسف حامد العامل، ينظر املقاصد العامة للشريعة اإلسالمية (76)

 .89ص
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صلى -رسول اهلل احلمد هلل الذي وفق رسول  :وقالعلى صدر معاذ  ـ صلى اهلل عليه وسلم
 . (78()77)(( -صلى اهلل عليه وسلم -ملا يرضي اهلل ورسوله-اهلل عليه وسلم

باط ا يف استنرضي ألصحابه أن جيتهدو- صلى اهلل عليه وسلم ـدل هذا النص على أنه  
يه ا تقتضمإطار  ومن املعلوم أن اجتهادهم يكون يف اخلاصة،األحكام إذا عدموا النصوص 
  املفاسد.املقاصد من جلب املنافع ودفع 

 (واجتهاد الرأي مشعر بإتباع قضية النظر يف املصلحة ( )) :ديثقال الغزايل معقبًا على هذا احل 
(79) . 

 

وألصقهم به جعلهم من  ـ صلى اهلل عليه وسلم ـقرب الناس إىل النيب أإن كون الصحابة  
فاخللفاء الراشدون وسائر العشرة  )) ـ صلى اهلل عليه وسلم ـفهم البشر مبقاصده أفقه وأ

  .(80)((خصها بعلم الرسول أعلم األمة وأين باجلنة وغريهم هم املبشر
مجيعًا عاصروا نزول الوحي والتشريع ودافعوا عنه ونصروه  ـرضي اهلل عنهم  ـفالصحابة  

وعن طريقهم وصلت الشريعة إلينا فكان حريًا  ،فهم أجدر الناس بفهم مراده ومعرفة مقاصده
 ،منحوا حقائق العبادات وخالص الديانات )لشريعة فقد )بنا أن جنعلهم قدوتنا يف فهم مقاصد ا

 .(81)((وإحاطة بأسرار األمور وبواطنها ما مل مينح غريهم
اعتمادهم على  وعلم ،قدوة األمة يف القياس ـرضي اهلل عنهم  ـ) الصحابة ) :قال الغزايل 

  .(82)املصاحل ((
  

                                     
كتاب  ،د ت، دار إحياء التراث العريب بريوت، تح أمحد شاكر وآخرون، أبو عيسى الترمذي، سنن الترمذي (77)

 .1327احلديث رقم  ،3/616، باب القاضي كيف يقضي، األحكام
 .643ص، ف2000 ،1ط، دار احلديث القاهرة، إبراهيم تح سيد، الشاطيب، ينظر االعتصام (78)
، 458ص، هـ4191سنة ، 3ط، دار الفكر دمشق، دار الفكر املعاصر بريوت، تح حممد حسن هيتو، املنخول (79)
. 
 .4/91، ف0052، 3ط، بريوت، دار الوفاء، تح أنور الباز وعامر اجلزار، ابن تيمية، جمموع الفتاوى (80)
 .4/84، م ن (81)
 .453ص، املنخول (82)
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علم العلماء أو ـالقرآن الكرمي  ـفقه الناس فيه أكانوا  )) بقوله:الشاطيب  وقد وصفهم
 .(84)((وهم القدوة يف فهم الشريعة واجلري على مقاصدها  ))(83) ((مبقاصده وبواطنه 

م تهاداهتا يف اجهبمقاصد الشريعة نرباسًا يهتدون  ـرضي اهلل عنهم  ـلقد جعل الصحابة  
 :ذكر منهاأالكثرية واليت 

على مجع املصحف يف عهد أيب بكر  ـ لمصلى اهلل عليه وس ـاتفق أصحاب رسول اهلل  -أ
وليس مث نص خاص يدل على هذا العمل سوى املصلحة مما جعل سيدنا  ـرضي اهلل عنه  ـ

كيف افعل شيئًا مل يفعله ) ( ملا اعترض عليه سيدنا أبوبكر بقوله )(هو واهلل خري  )) :عمر يقول
  (85)(( ؟ـصلى اهلل عليه وسلم ـرسول اهلل 

على حد شارب اخلمر مثانني جلدة  ـ صلى اهلل عليه وسلم ـرسول اهلل اتفاق أصحاب  -ب
ومن هذى افترى فأرى عليه  ،من سكر هذى )) ـرضي اهلل عنه  ـويف ذلك قال سيدنا علي 

  .(87)وكان مستندهم يف ذلك املصلحة  (86)(حد املفتري (
  .وغري ذلك الكثري من عمل الصحابة املبين على املصلحة

 

دنياهم  باد يفة للعإن األمة اإلسالمية جممعة على أن الشريعة إمنا هي رمحة وحكمة ومصلح
  .وأن كل أحكامها كذلك ما علمنا منها وما مل نعلم ،وأخراهم

وال خالف بني العقالء أن شرائع األنبياء قصد هبا مصاحل اخللق الدينية  ): )(88)قال القرطيب 
 (89)( (والدنيوية 

                                     
 . 3/347، ، الشاطيب، املوافقات (83)
 . 170 /4، م ن (84)
، باب يستحب للكاتب أن يكون أمينًا عاقاًل، كتاب األحكام، تح مصطفى ديب البغا، صحيح البخاري (85)

 . 6768احلديث رقم  ،6/2629
 ..364ص، ف0020، 1ط، القاهرة، تح سيد إبراهيم دار احلديث ، الشاطيب، ينظر االعتصام (86)
 .366الشاطيب ص، واالعتصام، 212ص، الغزايل، ينظر شفاء الغليل (87)
هو حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرج األنصاري اخلزرجى األندلسي القرطيب من كبار املفسرين رحل إىل  (88)

طبقات ، ينظر، رآنحكام القاجلامع أل، هـ من مصنفاته671املشرق واستقر باملنية يف مشال أسيوط وتويف هبا سنة 
 . 5/322، لزركلىا، األعالم، 246ص ، 1997، 1ط ، تح سليمان بن صاحل اخلزى، أمحد االدروىن، املفسرين
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وهذا اإلمجاع  (91)(() إن الشارع وضع الشريعة على اعتبار املصاحل باتفاق) :(90)لشاطىباوقال 
قدمي يرجع إىل عصر الصحابة رضوان اهلل عليهم وهو ما حققه وصرح به عدد من العلماء قال 

) وأما اإلمجاع هو أن من تتبع أحوال مباحثات الصحابة علم قطعًا أن هذه ): (92)الرازي
 ،عتربها فقهاء الزمان يف حترير األقيسة والشرائط املعتربة يف العلة واألصل والفرعالشرائط اليت ي

بل كانوا يراعون املصاحل بعلمهم بأن املقصد من الشرائع رعاية املصاحل  ،ما كانوا يلتفتون إليها
))(93)  

 على إن أحكام ةإن أئمة الفقه جممع )حيث قال: ) (94)وقد نقل هذا اإلمجاع كذلك اآلمدي
 . (95) (ال ختلو من حكمة ومقصود ( اهلل تعاىل

                                                                                                         
سنة ، 2ط، تح حممد احلفناوي وحممود حامد عثمان دار احلديث القاهرة، اجلامع ألحكام القرآن القرطيب (89)

 .2/69، ف1996
مي الغرناطي الشهري بالشاطيب أوصويل حافظ من أهل غرناطة كان من هو إبراهيم بن موسى بن حممد اللخ (90)

، الزركلي، هـ ينظر األعالم 790تويف سنة ، له مصنفات أمهها املوافقات يف أصول الفقه واالعتصام، أئمة املالكية
 ..1/118، عمر كحالة، ومعجم املؤلفني 1/75
 .1/107، الشاطىب، املوافقات (91)
بن احلسن بن احلسني التيمي البكري أبو عبداهلل فخر الدين الرازي اإلمام املفسر ولد بالري هو حممد بن عمر  (92)

يب يف مفاتيح الغ، تهكان حيفظ املعتمد و املستصفى عن ظهر قلب من مؤلفا، هـ606هـ وتويف هبراة 544سنة 
، ومعجم املؤلفني، 6/313، الزركلى، األعالم 5/20، ينظر شذرات الذهب، التفسري واحملصول يف أصول الفقه

 .11/79، عمر كحالة
، 1ط، الرياض، الناشر جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، تح طه جابر فياض العلواين، الرازي، احملصول (93)

 ..6/225، هـ1400
هـ 551هو علي بن حممد بن سامل التغليب أبواحلسن سيف الدين اآلمدي أصويل باحث ولد بديار بكر سنة  (94)

 نسبوه إىل فسادوا عليه تعصبونة وتعلم يف بغداد والشام وانتقل إىل القاهرة وفيها اشتهر فحسده بعض الفقهاء فس
مصنفًا منها  20ه حنو هـ ل631العقيدة والتعطيل فخرج إىل محاة مستخفيًا ومنها إىل دمشق وهبا تويف سنة 

، الزركلي، عالمواأل، 5/144، بن العمادا، اإلحكام يف أصول األحكام ومنتهى السول ينظر شذرات الذهب
4/332. 
 .3/358، اآلمدي، ينظر اإلحكام يف أصول األحكام (95)
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أهنا  ـمبا ال يدع جمااًل للشك  ـمن خالل تتبع واستقراء نصوص القرآن والسنة يتضح  
 ـوالقرآن وسنة رسول اهلل  )) :قال ابن القيم ،جاءت لتحقيق مصاحل العباد يف احلال واملآل

وتعليل اخللق هبما والتنبيه  من تعليل األحكام باحلكم واملصاحل مملوآن ـ صلى اهلل عليه وسلم
ولو كان هذا  ،تلك األعيان على وجوه احلكم اليت ألجلها شرع تلك األحكام وألجلها خلق

  .(96)يف القرآن والسنة يف حنو مئة موضع أو مائتني لسقناها ولكنه يزيد على األلف موضع ((
إنا استقرينا من الشريعة أهنا وضعت ملصاحل العباد استقراء  )) قال:وقد أكد هذا الشاطيب حيث 

  .(97)((ال ينازع 

 للعلم،وكان يف مثل هذه القضية مفيدًا  هذا،) وإذا دل االستقراء على ) :ـ ًاأيض ـوقال  
  .(98)((حنن نقطع بأن األمر مستمر يف مجيع تفاصيل الشريعة 

قاصد ما يف الكتاب والسنة لعلمنا أن اهلل أمر بكل ) لو تتبعنا م) :(99)وقال العز بن عبدالسالم
وزجر عن كل شر دقه وجله فإن اخلري يعرب به عن جلب املصاحل ودرء املفاسد  ،خري دقه وجله

))(100) . 
 

 -:ذلك وبيان ن العقول السليمة حتتم على الناس اعتبار املقاصد والعمل مبقتضاهاإ 

وحمال أن يقابل ما ال  ((اهية واحلوادث واملسائل غري متناهية أن النصوص الشرعية متن -1
فإنا  )) :وال ميكن أن ختلو حادثة من حكم اهلل تعاىل قال الغزايل (101)))يتناهى مبا يتناهى 

  .(102)(نعتقد استحالة خلو واقعة عن حكم اهلل تعاىل (

                                     
 2/22، مفتاح دار السعادة (96)
 .2/4، الشاطيب، املوافقات (97)
 . 4/5، م ن (98)
العلماء فقيه شافعي هو عبدالعزيز بن عبدالسالم بن أيب القاسم ابن احلسن السلمي الدمشقي عزالدين امللقب بسلطان  (99)

قواعد ، ة أمهها تفسري الكبريهـ له مؤلفات كثري660هـ وتويف بالقاهرة سنة 577بلغ رتبة االجتهاد ولد يف بغداد سنة 
، مطبعة الرشاد، اجلبورى ح عبداهللت، اإلسنوى، طبقات الشافعية، ينظر، اإلمام يف أدلة األحكام، األحكام يف مصاحل األنام

 . 2/32، لةعمر كحا، ومعجم املؤلفني، 5/301، ابن العماد، وشذرات الذهب، 2/197، ف1979، 1ط، بغداد
 .2/160، قواعد األحكام يف مصاحل األنام (100)
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نِّي  َيا َأيَُّها النَّاُس ِإُقْل :ومن خصائص هذه الشريعة أهنا صاحلة لكل زمان ومكان لقوله تعاىل
  .158اآلية  ،سورة األعراف) َرُسوُل اللَِّه ِإَلْيُكْم َجِميًعا

 ن روح خر يعتمد استنباط األحكام مآوملا كان األمر كذلك استلزم وجود طريق 
 تغريمان والنصوص وقواعدها الكلية، ليغطي كل احلوادث واملستجدات على مرور الز

نقاًل عن اإلمام  ـ (103)هذا الطريق يف بناء األحكام على املقاصد قال الزجناين املكان ويتمثل
 ،واحتج يف ذلك بأن الوقائع اجلزئية اليت تقتبس منها املعاين والعلل حمصورة متناهية )) :الشافعي

 ،خر يتوصل هبا إىل إثبات األحكام اجلزئيةآواملتناهي ال يفي بغري املتناهي فالبد إذًا من طريق 
وإن مل يستند إىل  ،وهي التمسك باملصاحل املستندة إىل أوضاع الشرع ومقاصده على حنو كلي

 . (104)(جزئي ( أصل

املصاحل اليت بنيت عليها األحكام الشرعية مصاحل معقولة املعىن واهلل تعاىل أوجب علينا ما  -2
 حكم للشرع فيها وحرم علينا ما تدرك عقولنا ضرره فإذا حدثت واقعة ال ،تدرك عقولنا نفعه

كان حكمه على أساس  ،وبىن اجملتهد حكمه فيها على ما أدركه عقله من نفع فيها أو ضرر
 . (105)صحيح معترب من الشرع

 يف احل العبادقيق مصءت لتحيتبني لنا مبا اليدعو جمااًل للشك أن الشريعة اإلسالمية جا سبق مما
علها جيت مما ستجدااملوايرة كل احلوادث وأن من أهم صفاهتا املرونة ومس ،الدنيا واآلخرة

 .صاحلة لكل زمان ومكان

                                                                                                         
، دار الكتب العلمية، تح على حممد معوض وعادل أمحد عبداملوجود، ابن رشد، بداية اجملتهد وهناية املقتصد (101)

 11ص، ف2002، 1بريوت ط
 . 359ص، بو حامد الغزايلأ، املنخول (102)
هو حممود بن أمحد بن حممود بن خبتيار أبو املناقب شهاب الدين الزجناين لغوي من فقهاء الشافعية ولد سنة  (103)

ويح فاته ترن مصنمهـ من أصل زجنان بقرب اذربيجان استوطن بغداد ودرس بالنظامية مث باملستنصرية 573
طبقات الشافعية ، نظرهـ ي656استشهد ببغداد سنة ، وع على األصولوختريج الفر، األرواح يف هتذيب الصحاح

 .7/161الزركلي ، األعالم، 8/211، السبكي، الكربى
 .322ص، 2ط، مؤسسة الرسالة بريوت، تح حممد أديب صاحل، الزجناين، ختريج الفروع على األصول (104)
 .367ص، الشاطيب، واالعتصام، 2/39، الشاطىب، ينظر املوافقات (105)
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ادث لكل حو صالحيتها لكل زمان ومكان ومسايرهتا اإلسالميةإن من حماسن الشريعة  
  يها.عليرث اهلل األرض ومن  نأومستجدات العصر منذ انبالج فجر البعثة إىل 

الناس يف  مصاحل راعاةللشريعة أن تكتسب هذه املزية إال بفضل ما اشتملت عليه من م وما كان
  واآلخرة.الدنيا 

هم م وعصرب واقعهتالئم وتناس أحكامومراعاة مصاحل الناس ومعرفة ما حيتاجون إليه من  
يه فمما  و إليها تصبليس له من سبيل إال بالوقوف على مصادر هذه الشريعة السمحة ومعرفة م

  .جلسعادة البشرية يف العاجل واآل
فقه و ،ألناماصاحل مومن هنا جاء فقه املقاصد والذي من خالله تعرف األحكام لتتناسب مع  

 فقد ،حملمديةسالة ار الراملقاصد ليس وليد اليوم واألمس بل ولد هذا العلم اجلليل مع بزوغ فج
شريفة وية الالنب كرمية واألحاديثثبت يف الكتاب والسنة حيث جاءت الكثري من اآليات ال

  .تؤكد هذا كما سبق بيانه
مشحونة  لعلماءافتاوى عن مقاصد الشريعة من الناحية العملية فكتب الفقه و ناآلوليس حديثي 

ية لناحية العلماعن هو إمناو ،املناسبة للنوازل واملستجدات اليت اقتضتها مقاصد الشريعة حكامباأل
  .ف يف هذا العلم اجلليلوحتديدًا من حيث التألي

يف  لتأليفاث عن فإين سأحتد األصولع املقاصد موضوع له عالقة وثيقة بعلم وومبا أن موض
يف  قبل الغزايل يت متتوات الكونه ميكننا من معرفة اخلط أمهيتههذا العلم عند األصوليني وهذا له 

  طرأت عليهور اليتالتط ومراحل الغزايل يف هذا العلم امعرفة املقاصد واملسامهة اليت ساهم هب
  .التقليد فيهجديد ور التبعده وهبذا يتسىن لنا معرفة السابق من الالحق ومن مث تتضح لنا مظاه

 
 
 
 
 
 
 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  -:ومنهم كتب بعض األصوليني قبل الغزايل بعض املسائل املتعلقة بفقه املقاصد 
1

  يف وأهنا ،حل ال تعرف بالقياسيذكر الشريازي يف كتابه التبصرة أن املصا 
 ازي مل يتعرض للمقاصد ريوماعدا هذا فإن الش ،(107)((الطبع  إليهالشرع ال تتعلق مبا مييل ) )
2

 أكثرفقد  علم املقاصد وكتابه الربهان أكرب دليل على ذلك أعالمإمام احلرمني اجلويين من  ديع 
ومن مل يتفطن لوقوع  ))رض واألغراض غوكذلك ال ،فيه من ذكر املقاصد واملقصود والقصد

 . (108) (نواهي فليس على بصرية يف وضع الشريعة (ـوال رـاألواماملقاصد يف 
م املقاصد الشرعية ومصاحلها املرعية إىل ضروريات من قّس أولولعل إمام احلرمني هو 
 . (109)كون له فضل السبق يف هذا التقسيموحاجيات وحتسينيات في

أن  ـمثاًل  ـويذكر إمام احلرمني بعضًا من املقاصد اجلزئية لبعض األحكام فها هو يرى 
والغرض من النكاح حتصني  ،الغرض من التيمم هو إدامة الدربة يف إقامة وظيفة الطهارة

 .(110)والغرض من الزكاة سد اخللة واحلاجة ،الزوجني من فاحشة الزنا 
  .به الربهانكتا وغري ذلك من املقاصد اليت ذكرها يف 

                                     
اضل هـ وهو عالمة من 933سنة ، أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفريوز أبادي الشريازي ولد بفريوز أباد (106)

ن تالميذه لطربي ومالطيب اومرجع الطالب ومفيت األمة يف عصره اشتهر بقوة احلجة واجلدل واملناظرة من شيوخه أبو 
طبقات ، نظري، هـ476 يف سنةه والتبصرة واللمع يف أصول الفقه تواملهذب يف الفق، فخر اإلسالم الشاشي ومن مؤلفاته

 .1/15، الزركلي، واألعالم، 18/454، الذهىب، و سري أعالم النبالء 4/415، السبكي، الكربى

 
 .509ص، هـ 1403، 1ط، تح حممد حسن هيتو دار الفكر دمشق، الشريازي، التبصرة (107)
 1/206، هـ4181، 4ط، مصر، دار الوفاء املنصورة، مد الديباجلويين تح عبدالعظيم حم، الربهان (108)
 156ص، يوسف العامل، ينظر املقاصد العامة للشريعة اإلسالمية (109)
 .746، 603، 2/595، اجلويين، ينظر الربهان (110)
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ى ًا كبريًا علم تطورذا العلهبعد الغزايل من الكتابة يف فقه املقاصد ولقد تطور  األصوليون أكثر 
 :كما يأيتيد العديد من العلماء 

1606

لك وتلميذه الغزايل وال غرابة يف ذ عند اجلويينكل ما سبق  يف احملصول أوردرازي قد إن ال 
ومما يذكر يف ترمجته  ،للغزايل املستصفىو لجويين لكتب منها الربهان ل تلخيصفكتابه إمنا هو 

الرازي ال يراعي ترتيب الغزايل للكليات اخلمس  أنغري أنه كان حيفظ املستصفى عن ظهر قلب 
 ،((نسب والدين والعقل النفس واملال وال))  يلتزم ترتيبًا خاصًا هبا فنجده تارة يذكرهابل ال 
 . (111)(( واألنساب واألموال واألديانالنفوس والعقول  )) أخرىوتارة 

2631

 ملخصًا ملا ذكر األحكام أصولمل خيتلف اآلمدي عن الرازي فقد مجع يف كتابه اإلحكام يف  
اصد يف باب املق إدخالنه زاد يف ذلك أإال  ،والغزايل يف املستصفى ،اجلويين يف الربهان

 رجيح املقاصد الضرورية على احلاجيةقيسة املتعرضة فقد نص على تالترجيحات خاصة يف األ
وترجح مكمالت  ،على مكمالهتا األصليةكما ترجح املصاحل  ،على التحسينية األخريةوترجيح 

 . (112)على مكمالت احلاجياتالضروريات 
الدين  أصلحفظ  مقصودهوقد شدد اآلمدي على تقدمي حفظ الدين على حفظ النفس فما  

يف جوار رب العاملني وما سواه من  األبديةومثرته من نيل السعادة  همقصود إىلنظرًا  أوىليكون 
 . (113)جلهأكان مقصودًا من  فإمناوغريها  واألموالوالعقول  األنفسحفظ 

3660

قواعد األحكام يف مصاحل األنام  )لقد ظهر اهتمامه الكبري بعلم املقاصد من خالل كتابه القيم ) 
والشريعة كلها  )حيث ذكر أن الشريعة اإلسالمية كلها معللة جبلب املصاحل ودرء املفاسد ) ،((

 . (114)((مصاحل إما تدرأ مفاسد أو جتلب مصاحل 
                                     

 .612، 5/220، الرازي، ينظر احملصول (111)
 .4/338، اآلمدى، ينظر اإلحكام يف أصول األحكام (112)
 .4/338، ن ينظر م (113)
 1/9، العز بن عبد السالم، قواعد األحكام يف مصاحل األنام (114)
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 أند بني ثه عن قاعدة املقاصد والوسائل إذ قالقرايف لعلم املقاصد هو حدي أضافهما  أهملعل  
ئل هي الطرق املؤدية إليها وحكمها اوسلن اأو ،أنفسهااملقاصد املتضمنة للمصاحل واملفاسد يف 

 . (116)إليه أدتحكم ما 
5728

 الشريعة جاءت بتحصيل املصاحل أن )ابن تيمية من ذكره للمقاصد وكان يثبت ) أكثر 
 . (118)(وتكميلها وتعطيل املفاسد وتقليلها (

صل ذلك أن تعلم مجيع أ )مث تكلم عن مقاصد الواليات الشرعية حسبة وقضاء وخالفة )
كون كلمة اهلل هي العليا فإن اهلل مقصودها أن يكون الدين كله هلل وأن ت اإلسالمالواليات يف 

 .(119)(الرسل ( أرسلنزل الكتب وبه أوبه  ،إمنا خلق اخللق لذلك ـسبحانه وتعاىل  ـ
حصرهم يف  ولعل من مظاهر التجديد عند ابن تيمية استدراكه على من سبق من األصوليني

ألموال بعضهم خيص املصاحل املرسلة حبفظ النفوس وا )) مخس حيث قال:يف  الضروريات
) أعرضوا عن )أهنم  موضع آخريف  نمث بّي،(120)(( واألعراض والعقول واألديان وليس كذلك

                                     
شهاب الدين الصنهاجي من علماء املالكية نسبته إىل ، هو أمحد بن إدريس بن عبدالرمحن القرايف أبو العباس (115)

فاة وتويف د واملنشأ والواملول يهو مصروواىل القرافة احمللة اجملاورة لقرب الشافعي بالقاهرة ، صنهاجة من برابرة املغرب
املذهب يف  ر الديباجينظ، وقومن مصنفاته أنوار الربوق يف أنواء الفر، هـ من شيوخه العز بن عبدالسالم684سنة 

 62ص، مكتبة التراث القاهرة.، . تح حممد األمحدي أبو النور، ابن فرحون، أعيان املذهب
 .4/7: عامل الكتب بريوت، القرايف، ينظر الفروق (116)
هو أمحد تقي الدين أبو العباس بن شهاب الدين عبداحلليم بن جمد الدين أيب بركات عبدالسالم بن عبد اهلل بن اخلضر  (117)

ول الفقه يف التفسري وأص هـ حبران وعاش فيها فترة مث رحل مع أبيه إىل دمشق برز661ابن تيمية الدمشقي ولد سنة 
ن كثري وابن ذهيب وابافظ الومن تالميذه احل، و حممد بن عبدالقوي املقدسي، دهوأتقن الفرائض واحلساب من شيوخه وال

ينظر ، بقلعة دمشق هـ728ة تويف سن، وغريمها كثري، واقتضاء الصراط املستقيم، القيم ومن مؤلفاته السياسة الشرعية
 . 1/144، الزركلى، واألعالم 2/387، ابن رجب ، الذيل على طبقات احلنابلة

 .1/375، 1ط، مؤسسة قرطبة، تح حممد رشاد سامل، ابن تيمية، ج السنةمنها (118)
 .28/61، ابن تيمية، جمموع الفتاوى (119)
 . 11/343، م ن (120)
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العبادات الباطنة والظاهرة من أنواع املعارف باهلل تعاىل ومالئكته وكتبه ورسله وأحوال القلوب 
  (121)(وأعماهلا كمحبة اهلل وخشيته وإخالص الدين له (

 رسلة حل املم املصاحصرهيف  جند أن اعتراضه على األصولينيبالنظر إىل ماقاله ابن تيمية  
الكليات اخلمس  يفوذلك ألن حصر الضروريات  ،على الضروريات اخلمس اعتراض غري مربر

كما أن  ،(122)بل هو أمر ثبت باالستقراء ،األصولينياملعروفة مل يكن جمرد اجتهاد من قبل 
والشرائع وليس شريعة اإلسالم  ن املللحفظ الكليات اخلمس ومراعاهتا حمل أمجاع كل م

وتفويت هذه األصول اخلمسة والزجر عنها يستحيل أال  )بقوله:)الغزايل  وهذا ما أكده،فقط
هذه ثابت بالنظر يف  وحصر املقاصد) وىف التقرير والتحبري:) ،(123)((تشتمل عليه ملة من امللل 

 .(124)(إىل الواقع وعادات امللل والشرائع (
دة د العقيمقاص ))يف  ن كالم ابن تيمية أنه ينادى بضرورة البحث والتحقيقكما نالحظ م

قاصد مد على ملقاصاوالفقهاء اعتادوا على إطالق  وبيان ذلك أن األصوليني ،(اإلسالمية (
 ،يعلتشراوحكمة  ،الشريعة فقط مما جعل احلديث عن املقصود الشرع، ومقصود احلكم

لشريعة اأصبحت و ،ولعتمدًا عند عامة علماء الفقه واألصومقاصد الشريعة حديثا مألوفًا وم
د وكأن عقائ ،ىملقاصدنظر االتتعدى األحكام التكيلفية أما جمال العقائد فقد خال تقريبًا من ال

ليها قلبه يعقد عدها وأن على املكلف أن يعتق و اإلسالم ليس هلا مقصد وغرض وال مثرة ترجى،
 .ليس إال

سرار يلة وأقاصد نبليس كذلك بل للعقيدة اإلسالمية م –ظر الباحث من وجهة ن -ولكن األمر
 .جليلة تعود على الفرد واألمة خبريي الدنيا واآلخرة
هذه اآلونة األخرية حيث أصبح استخدام يف  وقد ظلت دعوة ابن تيمية ال تلقى آذانا صاغية إال

مقاصد العقيدة يف  ء بالتأليفوقد بدأ العلما ،مقاصد اإلسالم أو القرآن أو العقيدة مفهومًا 
بعض كتبه حبثًا يف  الذى خصصالقرضاوي  ومنهم مثاًل يوسف ،بعدما أشبعت الشريعة بذلك

  .(125)ملقاصد القرآن الكرمي

                                     
 . 32/234، م ن (121)
 . 284ص، حممد شليب، ينظر تعليل األحكام (122)
 .174ص، الغزايل، املستصفى (123)
 .3/441، ف1983، 2ط، لعلمية بريوتدار الكتب ا، ابن أمري احلاج، التقرير والتحبري (124)
 ف. 1999 ،1ط، دار الشروق القاهرة وبريوت، يوسف القرضاوي، ينظر: كيف نتعامل مع القرآن (125)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





6751

كما اهتم مبقاصد املكلفني وحتدث عن  ،اهتم ابن القيم بتعليل األحكام وشنع على منكريه 
 .(126)الترجيح بني املصاحل واملفاسد قواعد
7790

لوا ّصأيعة ود الشرا مقاصالذين تناولو األصولينيبعد أن ذكرت تلك النخبة الكبرية من العلماء 
اغة وغه صيمث يص جاء الشاطيب ليغوص يف جلج هذا البحر ويصطاد الثمني هاوفروع هاقواعد

  .ريعةجديدة ويطلق عليه مقاصد الش
نه تناول مقاصد الشارع ومقاصد املكلف كما أبه الشاطيب يف جمال املقاصد  أسهمهم ما أو

وقد ركز على  ،(، ويف اجلزء الثاين من كتابه قسم املقاصد(املوافقات  )نالحظ هذا يف كتابه )
ة يف إن األعمال بالنيات واملقاصد معترب )) :قال الشاطيب ،ضرورة موافقة املكلف لقصد الشارع

  .(127)(التصرفات من العبادات والعادات (
الشرعية  األحكامق بينها وبني البدعة حىت ال تصبح وفّر املصلحة،كما اهتم الشاطيب بضوابط 

  .(128)لألهواءتابعة 
81250

( كما تعرض ملسألة (إرشاد الفحول  )للمقاصد من خالل كتابه ) الشوكاىنتعرض اإلمام  
دون أن يراعي ترتيبها بل زاد عليها ضرورة سادسة  التعليل وناقشها وذكر الضروريات اخلمس

نفسه جىن على  نيتجاوز عمفإن اإلنسان قد  )وهي العرض وشدد على خطورهتا حىت قال: )
 .(130)((من جىن على عرضه أو ماله وال يكاد يتجاوز ع

ال  ًاوجعلها ست إىل الضروريات اخلمسويرى الباحث أن ما قاله الشوكاىن من إضافة العرض 
إذ أن من وسائل حفظ النسل صيانة  ،مسوغ هلا ذلك أن حفظ العرض راجع إىل حفظ النسل

                                     
 .4/111، ابن القيم، ينظر أعالم املوقعني عن رب العاملني (126)
 .2/276، املوافقات (127)
 .361ص، الشاطىب، ينظر االعتصام (128)
هـ يشوكان يف اليمن ونشأ بصنعاء وتوىل 1173مد بن عبد اهلل الشوكاين ولد سنة هو حممد بن علي بن حم (129)

، تح القدير نيل األوطارفهـ من مصنفاته 1250القضاء فيها مدة أربعني سنة وهو فقيه وأصويل ومفسر تويف سنة 
 .20/298، الزركلي، ينظر ترمجته يف األعالم، إرشاد الفحول

 . 2/901، تح أبو حفص سامي بن العريب األثري، الشوكاين، إرشاد الفحول (130)
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حتت  ينضويالعرض  أعراض الناس والذود عنها ودفع أى مفسده ميكن أن تصيبها، فحفظ
 .حفظ النسل أو حتت إحدى املقاصد األخرى

 

باهتمام  قد حظيف نفًاآصول السابقني كما تبني ذلك وكما نال علم املقاصد اهتمام علماء األ 
  :ذكر منهمأكبري يف العصر احلديث من قبل العديد من العلماء املتخصصني 

11393

على يد الشاطيب تراوح مكاهنا من ذلك علم املقاصد  إليهااليت وصل رة باظلت اخلطوة اجل 
لعلم املقاصد مكانته  أعادالوقت وحىت العصر احلديث حيث جاء الطاهر بن عاشور الذي 

استقالل علم املقاصد عن  )ما نادى به الطاهر بن عاشور هو) أهمبأمهيته ولعل ما  وأشاد
رته وبقية مبادئه ككل فن قائمًا بذاته له امسه وحده وموضوعه ومث ًاوجعله علم ((الفقه أصول

 ،نعيد ذوهبا يف بوتقة التدوينن أو ،الفقه املتعارفة أصولأن نعمد إىل مسائل  )) :إىل عاحيث د
فننفي عنها األجزاء الغريبة اليت غلثت هبا ونضع فيها أشرف معادن  ،ونعريها مبعيار النظر والنقد

مقاصد الشريعة، ونترك علم أصول  لك العلم ونسميه علممث نعيد صوغ ذ ،رك الفقه والنظرمدا
  .(132)((تستمد منه األدلة الفقهية  ،الفقه على حاله

كما دعا الفقهاء بأن جيعلوا هذا العلم نرباسًا هلم ومرجعًا بينهم عند اختالف األنظار وتبدل  
 .(133)اإلعصار ووسيلة إىل احلد من دائرة االختالف بني فقهاء األمصار

ها على غي محل ينبالعاشور إىل استقالل املقاصد عن أصول الفقه  ويرى الباحث أن دعوة ابن
  نوذلك أل،االستقالل الكلى وإمنا البد من محلها على االستقالل النسيب

 يفة هية ووظتزويد الفقيه بطرق تركيب األدلة الفق -كما هو معروف –وظيفة األصول 
ا وبالتايل مه ،نظارهمبني أ هتم والتقريباختالفايف  الدين والفصل بني الفقهاءيف  املقاصد التفقه

 .مكمالن بعضهما البعض
                                     

ف وعني 8791هو حممد الطاهر بن عاشور رئيس املفتني املالكيني بتونس وشيخ جامع الزيتونة ولد بتونس  (131)
ا التحرير فات أمههله مصن وهو من أعضاء اجملمع العريب يف دمشق والقاهرة، ف شيخًا لإلسالم مالكيًا1932عام 

 .6/174، ركليالز، ف ينظر األعالم1973تويف سنة ، النظام االجتماعي يف اإلسالموأصول ، والتنوير
 172ص، الطاهر بن عاشور، مقاصد الشريعة اإلسالمية (132)
 165ص، م ن (133)
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صوليون من يه األرج علدال كما ،إفراد املقاصد مبؤلفات خاصة هبايف  كما يتمثل هذا االستقالل

اليت  –يقة ه الطرفهذ ،ذكرهم ملقاصد الشريعة ذكرًا عابرًا كأي جزئية من جزئيات أصول الفقه
ح هي رو اليت عةمع خطورة وأمهية ومكانة مقاصد الشري بتتناس ال –اعتادها األصوليون 

من  ط متوازخيف  هوأصول الفقفالبد من أن تسري مقاصد الشريعة  من مثو ،الشريعة وبلسمها
  حيث األمهية والتأليف.

 
21394

 هيث وذلك من خالل تأليفمن أعالم املقاصد يف العصر احلدم عالل الفاسي وبرز كعلمتيز 
ألن  ،الذي قال عنه بأنه سيسد فراغًا يف املكتبة العربية (( هامقاصد الشريعة ومكارم )لكتاب )

بل رمبا مل يبلغوا ما الذين تعاقبوا على الكتابة يف املقاصد مل يتعدوا ما كتبه الشاطيب يف املوافقات 
الفقه  أجزاءكل جزء من حماولة تعليل ن البعض منهم قد خرج على املوضوع إىل أو،إليه قصد

وقد تعرض يف كتابه إىل العديد من املوضوعات واليت  (135)أخذًا للمقاصد مبعناها اجلزئي 
افتتحها بتعريف مقاصد الشريعة مث حتدث  ،جعلها على هيئة فقرات وصلت ثالث عشرة فقرة

لعدل كما خلص بعد عن أصول تاريخ القانون ووسائل تطويره وأن كل الشرائع تقصد إىل ا
مكارم الشريعة األساسية وبني أهنا مقياس كل مصلحة وأساس كل مقصد من مقاصد الشريعة 

ن مساحة اإلسالم وما تصبو إليه من إقرار السالم بني عن حقوق اإلنسان وبّيكما حتدث 
  .(136)الناس

 مث تتابع بعد ذالك املؤلفون يف املقاصد فمنهم:  

                                     
، من كبار علماء وخطباء املعرب، هو عالل أو حممد عالل بن عبد الواحد بن عبد السالم بن عالل الفاسي (134)

، الزركلي، عالمينظر األ، فـ 1394ودفاع عن الشريعة توىف سنة ، شريعة ومكارمهامن مصنفاته مقاصد ال
6/174. 
 .5ص، عالل الفاسي ، ينظر مقاصد الشريعة ومكارمها (135)
 .6-5ص، ينظر م ن (136)
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وهي عبارة عن رسالة ( املقاصد العامة للشريعة اإلسالمية) تابيوسف حامد العامل له ك ـ
 . (137)1971دكتوراه يف الشريعة اإلسالمية من كلية الشريعة جامعة األزهر سنة 

 عاماجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة من  لنيل درجة الدكتوراه اهبا صاحبه مرسالة تقد
 .(138)ف1998

  وهي ة(لشرعياريعة اإلسالمية وعالقتها باألدلة حممد اليويب له كتاب) مقاصد الش ـ
لشريعة ع به اا تتمتلتؤكد للبشرية م املقاصدىوهكذا تتوايل البحوث والدراسات حول الفقه 

 ة.ل مستجدات العصر وتطورات احليااإلسالمية من مساحة ويسر واستيعاب لك
  
 
 
 
 
 
  

                                     
وهى ، وقد طبعت هذه الرسالة عدة طبعات، 8ص، يوسف حامد العامل، املقاصد العامة للشريعة اإلسالمية (137)

 متداولة يف املكتبات .موجودة و
سنة ، 1ط، حممد سعيد اليويب دار اهلجرة السعودية، مقاصد الشريعة اإلسالمية وعالقتها باألدلة الشرعية (138)

 وهذه الطبعة هي األوىل هلذه الرسالة.، 1ص، ف1998
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لة السالجقة إذًا يف ظل دو ـه505إىل سنة  ـه450مبا أن حياة الغزايل قد امتدت من سنة  
 .سيكون حديثي عن هذه الدولة وخصوصًا الفترة اليت عاش خالهلا الغزايل

 * احلياة السياسية 
طغرل  )أقام السالجقة يف النصف األول من القرن اخلامس اهلجري دولة قوية حيث استطاع ) 

 ،أن يوطد حكمه على كامل خراسان مبا فيها عاصمتها نيسابور ـه429يف سنة  (139)((بك 
وهكذا متكن من  ،مث استوىل على املناطق اجملاورة وأمهها خوارزم وطربستان وجرجان والري

ودولة بين  (140)إقامة دولة واسعة األرجاء يف املشرق اإلسالمي على حساب دولة الغزنويني 
مما شجع اخلليفة العباسي آنذاك على استدعاء السلطان طغرل بك وطلب منه دخول  (141)بويه 

 بغداد ملواجهة البويهيني ومؤامرات العبيديني الشيعة.
وقبض على آخر  ـه448حمرم سنة 25فاستجاب السلطان لطلب اخلليفة ودخل بغداد يف  

العراق وما وراءه هذه سالطني بين بويه وهو امللك الرحيم وبذلك انقضت دولتهم وقامت ب
 .(142)الدولة اجلديدة وهي دولة السالجقة

توىف طغرل بك بعد أن أقام صرح دولة قوية األركان تضم العراق وإيران،  ـه455ويف سنة  
ولقد لعبت دورًا كبريًا يف مزج إيران بالعرق حىت أصبحا ميثالن معًا صورة واضحة للحضارة 

                                     
لى الصلوات اخلمس يف هو السلطان الكبري ركن الدولة أبو طالب أول ملوك السالجقة كان حليمًا كرميًا حمافظًا ع (139)

عامًا ينظر  70هـ وعمره 455ويكثر الصدقات ويبين املساجد تويف سنة ، أوقاهتا مجاعة وكان يصوم االثنني واخلميس
والبداية والنهاية ،  111/ 18، ف1994سنة ، 10ط، مؤسسة الرسالة، تح شعيب األرناؤوط، سري أعالم النبالء للذهيب

 .12/467الدار الذهبية ، عبد اهلل املنشاويتح حممد البيومي و، البن كثري
مؤسس هذه الدولة األمري التبكني الذى واله السامانيون يف بادئ األمر على خراسان مث والية غزنه يف قلب  (140)

حىت سنة  351ن سنة ملدولة اوهناك استطاع أن يقيم الدولة الغزنوية وقد امتدت هذه ، جبال سليماين مشال اهلند
، ف1972، تبية بريودار النهضة العر، أمحد املختار العبادي، التاريخ العباسي واألندلسي ينظر، هـ582

 156ص
تنسب هذه الدولة إىل زعيم فارسي يدعى بويه من الديلم فملك أوالده الدنيا وكنية بويه أبو شجاع متصل  (141)

، تدة بريواق اجلديدار اآلفمنشورات ، ابن العماد، ينظر شذرات الذهب، نسبة إىل ابن بابك من األكاسرة
2/289  
 .174املكتبة التجارية الكربى. ص ، حممد اخلضري بك، ينظر تاريخ األمم اإلسالمية (142)
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ا، وكان يعمل جاهدًا على رفع لواء السنة وتشجيعه بعد اإلسالمية يف مرحلة مهمة من مراحله
 أن تعرض أهله لالضطهاد من قبل العبيديني الشيعة. 

 
فوطد احلكم  (143)(أرسالن ( ألب )وبعد وفاة طغرل بك تسلم زعامة هذه الدولة ابن أخيه )

( (كرد  مالذ ))وأوقع هبم هزمية كربى يف معركة  السلجوقي واجته بفتوحاته حنو بالد الروم
 .(144)ودخل اإلسالم بالد األناضول ـه463سنة 

أي بعد عام من تقلده زعامة دولة  ،ـه456وكان السلطان ألب أرسالن قد اختذ سنة 
وزيرًا له بعد أن كان وزيرًا ألبيه داوود بن ميكال عندما كان  (145)(( نظام امللك) السالجقة )

تصريف األمور فما كان من داوود إال  حيكم خرسان وقد علم من ذكائه وفطنته وقدرته على
أن أحلق نظام امللك حباشية ابنه طالبًا منه أن يستفيد من قدرات نظام امللك ويعرف له حقه 

 . (146)((اختذه والدًا وال ختالفه فيما يشري به  )حيث قال له )
ولة دالهلا خ تزدهروظل نظام امللك وزيرًا ومساعدًا أللب أرسالن أكثر من تسع سنوات فا 

ن أرسال د ألبوقد توجت جهو ،السالجقة وتوطدت دعائمها وارتفع شأهنا واتسعت حدودها
  .خلالدةاذ كرد مال يف معركة والوزير نظام امللك باالنتصار الكبري على الروم البيزنطيني

وما كاد  ،شؤون الدولة (147)((ملك شاه  )توىف ألب أرسالن وتوىل ابنه ) ـه465ويف سنة  
قر مللك شاه حىت انصرف إىل إكمال ما بدأه أبوه من الفتوحات حيث بسط نفوذ األمر يست

                                     
هو: أبو شجاع حممد بن جعفري بك داوود بن ميكائيل ابن سلجوق بن دقاق امللقب بعضد الدولة ألب  (143)

ينظر البداية ، عامًا 41هز هـ عن عمر ينا465تويف سنة أرسالن امللك العادل من عظماء ملوك اإلسالم وأبطاهلم 
 .18/416، الذهيب، وسري أعالم النبالء، 12/485ابن كثري ، والنهاية

، منشورات دار اآلفاق اجلديدة بريوت، تح حممد إقبال، ينظر أخبار الدولة السلجوقية صدر الدين احلسيين (144)
، ة الشرقمكتبة هنض، م الدين عبد الرؤوف الفقيعصا، والدولة العباسية، .51ص، ف1984سنة ، 1ط

 .267ص، ف1987
هو: الوزير الكبري نظام امللك قوام الدين أبو على احلسن بن على بن إسحاق الطوسي عامل عاقل كان جملسه  (145)

، نظر سري أعالم النبالءيسنة.  77هـ وعمره 485تويف سنة ، عامرًا بالفقهاء والقراء انشأ املدارس باألمصار
 .12/521، ابن كثري، والبداية و النهاية، 19/94، الذهيب

 .3/372، بريوت، منشورات دار اآلفاق اجلديدة، ابن العماد احلنبلي، شذرات الذهب يف أخبار من ذهب (146)
هو السلطان الكبري جالل الدولة أبو الفتح ملك شاه بن السلطان ألب أرسالن متلك بعد أبيه ودبر دولته نظام  (147)
وسري ، 12/142ابن كثري  ،هايةلك الوزير بوصية من ألب أرسالن كان يلقب بالسلطان العادل ينظر: البداية والنامل

  19/55الذهىب ، أعالم النبالء
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فوىل وجهه أواًل شطر بالد الشام وكان قد  ،دولة السالجقة حىت مشلت أغلب العامل اإلسالمي
 .ـه463دخلها يف عهد أبيه حىت وصل إىل بيت املقدس عام 

على مصر فتوغل  ءل جيشًا لالستيال، وأرس(148)واستطاع أن يضم إىل دولته معظم بالد الشام 
يف أراضيها حىت بلغ القاهرة وحاصرها غري أنه فشل يف فتحها الستماتة الفاطميني يف الدفاع 

 .(149)عنها ومل يفكر يف غزوها مرة أخرى
 نإذ امتدت حدودها م ،عهد ملكشاه أقصى اتساعها وقوهتايف  ولقد بلغت الدولة السلجوقية

 تدبري هذه الدولةيف  يا الصغرى غربًا وإىل فلسطني جنوبًا ويرجع الفضلأفغانستان شرقًا إىل آس
  .(150)الواقع إىل الوزير نظام امللك يف 

مجيع امللوك والرؤساء باملشرق واملغرب وهذه السعادة كلها  )ولقد خضع للسلطان ملك شاه )
  .(151)((إمنا تيسرت بفضل الوزير الكبري نظام امللك 

ة الوثيقة بني السلطان ملك شاه ووزيره نظام امللك إىل ازدهار الدولة ولقد أدت هذه العالق
من حدود الصني إىل آخر الشام  ))وبلوغها ذروة اجملد فاتسعت حدودها وخطب مللك شاه 

ومن أقاصي بالد اإلسالم يف الشمال إىل آخر بالد اليمن ومحل إليه ملوك الروم اجلزية ومل يفته 
 . (152)((مطلب 

) فلما ملك السلجوقية جددوا من هيبة اخلالفة ما كان قد درس ال سيما ) :(153)امةقال أبو ش 
 .(154)((يف وزرة نظام امللك فإنه أعاد الناموس واهليبة إىل أحسن حاالهتا 

                                     
 .8/466، ف1998سنة ، 3ط، دار الكتب العلمية بريوت، ابن األثري، ينظر الكامل يف التاريخ (148)
 .271ص، لفقي عصام الدين ا، ينظر الدولة العباسية (149)
 189ص، أمحد خمتار العبادي، ينظر التاريخ العباسي واألندلسي (150)
 428ص، حممد اخلضري بك، تاريخ األمم اإلسالمية (151)
 .8/482، ابن األثري، ينظر الكامل يف التاريخ  (152)
وقد ، قي الشافعيهو اإلمام احلافظ العالمة أبو القاسم عبد الرمحن بن إمساعيل بن إبراهيم املقدسي الدمش (153)

هـ من 665ة هـ وتويف سن599عرف واشتهر بأيب شامة لشامة كبرية كانت فوق حاجبه األيسر ولد سن 
، ن العماداب، ذهبذرات الينظر ش، والباعث على إنكار البدع واحلوادث، الروضتني يف أخبار الدولتني، تصانيفه

5/318. 
، ف1997، 1ط، مؤسسة الرسالة، 1ج، إبراهيم الزيبقتح ، أبو شامة، الروضتني يف أخبار الدولتني (154)
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يلبث  امًا وملقتل نظام امللك الذي استمرت وزارته زهاء الثالثني ع ـه485ويف سنة  
حيث توىف  يومًا الثنيزير إذ مل يعش بعده سوى مخس وثالسلطان ملك شاه طوياًل بعد وفاة الو

 ليلة اجلمعة النصف من شوال من نفس العام. 
ولة يار دعف واهنضوبعد وفاة السلطان ملك شاه تنازع أبناؤه على السلطة مما تسبب عنه  

  .السالجقة
بعد موته فلما تويف السلطان ملك شاه الذي جاء الصليبيون إىل الشرق  )قال أبو شامة: ) 

بسنوات معدودة تنازع أبناؤه على السلطنة وضعف أمرهم وانشغلوا يف النزاع فيما بينهم 
))(155) . 

ولعل من أهم أسباب هذا الضعف تنافس األمراء السالجقة حول الوصول إىل عرش السلطنة 
صام األمر الذي أحدث انقسامًا شديدًا بني أبناء البيت السلجوقي ولقد أدى هذا التنازع واخل

بني األمراء السالجقة إىل وقوع اشتباكات بينهم وهكذا أصبحت الدولة السلجوقية منذ أواخر 
القرن اخلامس اهلجري مسرحًا للحروب الداخلية يف الوقت الذي أحدق هبا األعداء من كل 
جانب وكان هناية هذه الدولة على يد الدولة اخلوارزمية اليت انتصرت عليها سنة 

 . (156)ـه590
 عسكريًاياسيًا والتاريخ اإلسالمي سيف  يتضح أن عصر السالجقة من أهم العصور سبقا مم

م أرجاء لى معظعطرهتم مكنتهم من بسط سياليت  وذلك ملا متتع به السالجقة من القوة واهليبة
يف  ألثرابالغ  ان هلاكقاموا به من فتوحات وانتصارات كثرية  املشرق اإلسالمي عالوة على ما

 .ماإلسال راية قعة العامل اإلسالمي ودخول العديد من األمصار واألقاليم حتثتوسيع ر
 ة كماارات الكبريأعادوا لألمة عزها املفقود ورجعت هلا االنتص –نظري يف  –فالسالجقة 

 .سلبها البويهيوناليت  أعادوا للخالفة هيبتها
وهاجت  ،لرافضة وتركوا اجلهادعبيد ا وبين ،وإذا كان أمر اإلسالم قد ضاع بدولة بىن بويه )) 

الذين قاموا بفريضة اجلهاد  ،، فإن اإلسالم قد ظهر وعز بدولة السالجقة(157) ((نصارى الروم 
وفتحوا األمصار وفرضوا اجلزية على الروم فأعطوها عن يد  ،وأهنوا حكم البويهيني واستبدادهم

 .وهم صاغرون
                                     

 .1/110، أبو شامة ، الروضتني يف أخبار الدولتني (155)
 .277ص، عصام الدين الفقي، ينظر الدولة العباسية (156)
 .16/232، الذهيب، سري أعالم النبالء (157)
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القتصادية احلياة على ا ة الدولة السياسية والعسكرية تؤثر وبشكل مباشرمما ال شك فيه أن قو 
 يف تلك الدولة. 

صبحت أية إذ لعسكرومبا أن دولة السالجقة قد بلغت ذروة النجاح من الناحية السياسية وا
العراق ولصغرى اآسيا ودولة مترامية األطراف ضمت حتت لوائها أقاليم ما وراء النهر وإيران 

 كما تقدم ذكره انعكس ذلك على الناحية االقتصادية. والشام 
عاش الناس يف  ففي عهد السلطان ألب أرسالن الذي كان رحيمًا بالفقراء كثري الصدقات، 

حيث كان يف  ،دراراتوكان الفقراء منهم يتعهدهم السلطان بالصالت واإل ،رخاء اقتصادي
  .(158)وال مصادرة  ديوانه أمساء الفقراء ومل يكن يف مجيع بالده جناية

وكذلك االنتصار على الروم وفتح األمصار كان له بالغ األثر يف انتعاش االقتصاد ففي معركة 
كثر عدد األسرى من الروم  )اليت انتصر فيها السالجقة على الروم ) ـه463مالذ كرد 

وذة ة خروكذلك الغنائم حىت سقطت قيم الدواب والقراع والسالح واملتاع فبيعت اثنتا عش
  .(159)((بسدس دينار وثالث ادراع بدينار 

ويف عهد السلطان ملك شاه بلغت احلالة االقتصادية أوج ازدهارها حيث ازدادت دولة  
السالجقة امتدادًا واتساعًا ومن مث ازداد دخل الدولة االقتصادي حيث كان يلقب ملك شاه 

 ،مطلب وانقضت أيامه على أمن عام ومحل إليه ملوك الروم اجلزية ومل يفته )بالسلطان العادل )
.. حيث أسقط املكوس واملؤن من مجيع البالد وعمر الطرق .وسكون شامل وعدل مطرد

والقناطر وحفر األهنار واخلراب وعمر اجلامع ببغداد وعمل املصانع بطريق مكة وبىن مثلها مبا 
  .(160)(وراء النهر (

 

                                     
 .18/415، ينظر سري إعالم النبالء (158)
 . 427مد اخلضري بك ، صتاريخ األمم اإلسالمية ، حم (159)
 483-8/482الكامل يف التاريخ ،ابن األثري ،  (160)
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لغ األثر يف له با قة كانسياسي والرخاء االقتصادي الذي نعمت به دولة السالجإن االستقرار ال 
  .ازدهار احلياة العلمية والثقافية

ولعل من أهم عوامل هذا االزدهار الثقايف والتقدم العلمي هو نظام امللك وزير الدولة الذي متيز 
بل  (161)((ال للسيف وحده  )) باحلنكة والسياسة والعلم فقد أدرك هذا الوزير أن الرقي والنمو

فقام على قدم وساق بإنشاء املدارس النظامية اليت اشتهرت بنسبتها  ،ال بد من مساندة العلم له
  .إليه يف سائر األمصار وأجرى هلا اجلرايات العظيمة

وجملسه حافاًل بالعلماء والفقهاء  ،فهو مل يكن وزيرًا فحسب بل كان راعيًا للعلم واألدب 
وكان حريصًا على نشر العلم ومذهب أهل السنة الذي حاربه وحاول طمسه  ،واألدباء

وبىن  ،ألف دينار 200وأنفق على بنائها  ـه458البويهيون الشيعة فأنشأ نظامية بغداد سنة 
وأقام هبا العديد من املرافق واخلدمات ودور إقامة للطلبة  ،حوهلا أوقافا تكون وقفًا عليها

وبعد نظامية بغداد انتشرت تلك املدارس يف نيسابور وبلخ وأصبهان  الوافدين للدراسة فيها
 . (162)والبصرة

صنفاهتم مية مباإلسال هذه املدارس عدد كبري من العلماء الذين أثروا املكتبةيف  وقد خترج 
تلميذه أيب وويين اجل كما درس بتلك املدارس فحول العلماء كإمام احلرمني ،الكثرية واملفيدة

  .يلحامد الغزا
خزانة  )ومل يقف اهتمام نظام امللك باملدارس عند هذا احلد بل أحلق هبا بناء خاصًا باملكتبة ) 

تضم عشرات اآلالف من اجمللدات يف خمتلف العلوم والتخصصات وشغل  (163)((الكتب 
سفراييين واخلطيب منصب أمني املكتبة أو املسؤول عنها علماء ذوو شأن منهم: أبو يوسف األ

  .(164)زيالتربي

                                     
 .426ص، حممد اخلضري بك، تاريخ األمم اإلسالمية (161)
 .8/481، ابن األثري، ينظر الكامل يف التاريخ (162)
 .8/198، ف1984سنة ، 6ط، بريوت، دار العلم للماليني، خري الدين الزر كلي، ينظر األعالم (163)
 .8/157، م ن (164)
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وأما صدقاته وأوقافه فال حد هلا ومدارسه يف العامل  ): )ـعن نظام امللك  ـقال أبو شامة  
مشهورة، مل خيل بلد منها حىت جزيرة ابن عمر واليت هي زاوية من األرض بىن فيها مدرسة 

 . (165)(كبرية حسنة (
والسالجقة هم أول  )) وهكذا انتشرت املدارس النظامية يف مشارق العامل اإلسالمي ومغاربه

من أنشأ املدارس يف اململكة اإلسالمية بأرقي ما بلغت إليه يف عهد ذالك التمدن على يد نظام 
 . (166)(امللك وزير ملك شاه السلجوقي يف أواسط القرن اخلامس(

كما أن املدارس النظامية يف عصر السالجقة قد خصصت لطالهبا الوافدين إليها منح دراسية 
) ومل تكن املدرسة بأساتذهتا املعينني ) العصر احلديثيف  ا تقوم به بعض اجلامعاتعلى غرار م

. لكن السالجقة حولوا .فقد عرفها الغزنويون ،أو طالهبا احلاصلني على املنح بدعة يف حد ذاهتا
الفكرة إىل نظام فكانت شبكة هذه املدارس تعمل على مستوى الدولة حيث كان يتم فيها 

 والقضاة وفقًا لروح السنية الصارمة وكانت نظامية نظام امللك املقامة يف بغداد إعداد املوظفني
 . (167)((توازي رمسيًا األزهر يف مصر الفاطمية  ـه459سنة 

يتبني مدى االزدهار العلمي والرقي احلضاري الذي وصل إليه السالجقة ومدى  سبق مما
من  عصر السالجقةهذه احلقبة الزمنية  عرفة فكانتاهتمامهم ببناء املدارس ودور العلم وامل

أزهى وأرقي العصور العلمية يف التاريخ اإلسالمي قال احلافظ الذهيب متحدثًا عن نظام امللك 
 (168)((كانت أيامه دولة أهل العلم  )ودولته:)

وامل قوة أهم ع ن منأويتبني كذلك ،كما يتبني أن للعلم دوره الرئيس يف تثبيت أركان الدولة
ير وزيف  متثلت كة وقدم واحلناليت تتمتع بالكفاءة والعل ونفوذها البطانة الصاحلة للسلطانالدولة 

  .الدولة نظام امللك
 

هيب ب املذالتعص باشتداد ـمنتصف القرن اخلامس  ـمتيزت احلالة الدينية يف هذه الفترة 
 والنزاع والتنافس بني املذاهب اإلسالمية. 

                                     
 .1/98أبو شامة أ، الروضتني يف أخبار الدولتني (165)
 .2/471، ف1967سنة ، بريوت، منشورات مكتبة احلياة، جورجي زيدان، تاريخ التمدن اإلسالمي (166)
 .247ص، منشورات املكتبة العصرية بريوت، ترمجة زينب عبد العزيز، اندريه ميكيل، اإلسالم وحضارته (167)
 19/95، الذهىب، عالم النبالءينظر سري أ (168)
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لك إىل ذتعدى  حسب بلهذا النزاع والتنافس على الباطنية الشيعة وأهل السنة ف ومل يقف حد 
 تنافس املذاهب السنية فيما بينها. 

هة ة من ججلماعحيث كان التعصب على أشده بني الروافض الشيعة من جهة وأهل السنة وا 
 أخرى 

العنان  العباسية وأطلقوبأمور الدولة واخلالفة ا اذاك أن البويهيني الرافضة كانوا قد استبدو
فلما جاء  ،ألئمتهم وعلمائهم يف حماربة املذاهب السنية وسب الصحابة واحلط من قدرهم

السالجقة السنيون تنفس أهل السنة الصعداء وحصلت فنت كثرية بني السنة والشيعة ويف سنة 
اب البصرة .. ودخل املنشدون من ب.ُألزم الروافض بترك األذان حبىي على خري العمل ـه448

وذلك أن نوء الرافضة قد ) إىل باب الكرخ ينشدون بالقصائد اليت فيها مدح الصحابة )
اضمحل ألن بين بويه كانوا حكامًا وكانوا يقووهنم وينصروهنم فزالوا وبادوا وذهبت دولتهم 
وجاء بعدهم قوم آخرون من األتراك السلجوقية الذين كانوا حيبون أهل السنة ويوالوهنم 

 .(169)(( عون قدرهمويرف
 . (170)صارت فتنة بني الرافضة والسنة حيث قتل فيها خلق كثري ـه478ويف سنة  

 د. وهكذا ال تكاد ختبو نار الفتنة بني الشيعة والسنة حىت تشتعل من جدي
 ـه469أما على نطاق املذاهب السنية فإن التعصب قد بلغ ذروته يف هذه الفترة ففي سنة 

نصر القشريي حاجًا ووعظ بالنظامية يف بغداد جرى له فنت كبرية مع مثاًل عندما قدم أبو 
وذلك ألنه تكلم على مذهب األشعري وحط عليهم وكثر أتباعه واملتعصبون له  ،احلنابلة

  .(171)فهاجت فنت وقتلت مجاعة 
 ا رة وإذالفت وهكذا نرى أن روح التعصب والتقليد املذهيب هي السمة الغالبة يف هذه

 
 

 كاد ختلو سنةه ال تد أنجنمهات كتب التاريخ كالكامل أو املنتظم أو البداية والنهاية تصفحنا أ
صب ه التعهب سببفنت عظيمة بني فقهاء املذامن سنوات القرن اخلامس اهلجري إال وحتدث 

 والتقليد للمذهب.
                                     

 .12/445، ابن كثري، البداية والنهاية (169)
 .12/507، م ن (170)
 .325ص، ، ف9199، 1ط، بريوت، دار الكتاب العريب، جالل الدين السيوطي، ينظر تاريخ اخللفاء (171)
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آن قريات الفسري آتب بل تعدى ذلك إىل ـومل يقتصر هذا التعصب على الفنت واالقتتال فحس 
  .العلملفهم وقلة اوت االزدراء وـا يالئم مذهب املفسر وينعت املخالف له بنعـالكرمي مب

يفسر آيات األحكام على وفق قواعد  ـه504املتوىف سنة  (172)((الكيا اهلراسي )فهذا ) 
وليس أدل على روح  مذهبه الشافعي وحياول أن جيعلها غري صاحلة ألن تكون يف جانب خمالفيه

رضي اهلل  ـإن مذهب الشافعي ) ) ى املؤلف من مقدمة تفسريه اليت يقول فيها:التعصب لد
  .(173)((..أسد املذاهب وأقومها وأرشدها وأحكمها ـعنه 

فإن من يتصفح تفسريه جيده مليئًا  ـه543املتوىف سنة  (174)(ابن العريب املالكي ( )وكذلك )
للمذهب املالكي الذي ينتمي إليه ففي بألفاظ القدح ملخالفي مذهبه وبعبارات املدح والثناء 

. َوِإْن ُكْنُتْم َمْرَضى َأْو َعَلى َسَفٍر َأْو َجاَء َأَحٌد ِمْنُكْم ِمَن اْلَغاِئِط َأْو َلاَمْسُتُم . تفسري قوله تعاىل:
 . 43سورة النساء اآلية   ..النَِّساَء َفَلْم َتِجُدوا َماًء
حنيفة: هي نكرة وهو يعم لغة فيكون مفيدًا جواز  بول ا" قا َماًءقوله "  )يقول ابن العريب: )

الوضوء باملاء املتغري وغري املتغري النطالق اسم املاء عليه.قلنا: استنوق اجلمل إىل أن يستدل 
أصحاب أيب حنيفة باللغات ويقولون على ألسنة العرب وهم ينبذوهنا يف أكثر املسائل بالعراء 

))(175). 
قيل  أو ،) كل ما قاله الشافعي)ام الشافعي ومشيدًا باإلمام مالك: ويقول مقاًل من شأن األم

 ،وأثقب فهمًا ،ومالك أوعى مسعًا ،من مالك ونغبة من حبره ٌءعنه أو وصف به فهو كله جز
 . (176)(. (.وأبدع وصفًا ،وأفصح لسانًا وأبرع بيانًا

                                     
د يف طربستان فقيه شافعي مفسر ول، أبو احلسن الطربي امللقب بعماد الدين، هو علي بن حممد بن علي (172)

، 12/555، ابن كثري، يةينظر البداية والنها، عامًا 50هـ وعمره 504وسكن بغداد ودرس بالنظامية تويف سنة 
 .4/329، الزر كلى، واألعالم، 4/7، ابن العماد، وشذرات الذهب 

 1/2، ف1985سنة ، 2دار الكتب العلمية بريوت ط، إلكيا اهلراسي، أحكام القران (173)
من حفاظ احلديث ولد ، أبوبكر ابن العريب قاضي، د بن عبد اهلل بن حممد املعافري اإلشبيلي املالكيهو حمم (174)

الفقه ويف احلديث  هـ ورحل إىل املشرق وبرع يف األدب وبلغ رتبة اجلهاد وصنف كتبَا468باشبيلية سنة 
العواصم من القواصم( و )ن كتبه هـ م543ويل قضاء اشبيلية ومات بقرب فأس ودفن هبا سنة ، والتفسري والتاريخ

، ابن العماد، ت الذهبوشذرا، 20/197، الذهيب، ينظر سري أعالم النبالء، )عارضة األحوذي يف شرح الترمذي(
4/140 
 . 567-1/566، دار الكتب العلمية، تح حممد عبد القادر عطا، أحكام القرآن ابن العريب (175)
  141-1/410، ابن العريب، أحكام القرآن (176)
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الكي وحتامله على نالحظ من خالل املثالني السابقني مدى تعصب ابن العريب للمذهب امل 
 املذاهب األخرى. 

تقليد صاحب ذهيب وصب امليتبني أن احلالة الدينية خالل هذه الفترة متيزت بقوة التع سبقمما  
 املذهب وتصنيف املؤلفات حسب املذاهب. 

 :كما اشتملت هذه الفترة على نوعني من اخلالف
رماهتم تهاك حلمني واندماء املسلخالف عقيدي مزعوم بني الشيعة والسنة ترتب علية إراقة  –أ 

 َوال} :ىلله تعانها قومالعديد من اآليات الكرمية يف  ومقدساهتم وقد حذر اهلل املسلمني منه
سورة  { َعِظيٌم َعَذاٌب َلُهْم ِئَكَوُأوَل اُتَبيَِّناْل اَءُهُمَج َما َبْعِد ِمْن َواْخَتَلُفوا َتَفرَُّقوا َكالَِّذيَن َتُكوُنوا

  .(105)اآلية آل عمران
مود خلالف حما( فهذا النوع من (إن سلم من التعصب والغلو  )خالف فقهي حممود ) –ب 

 العواقب يدل على مساحة الشريعة ويسرها ومرونتها.
 – وسلم  عليهلى اهللص –ذلك أن كل املذاهب الفقهية إمنا تستند إىل كتاب اهلل وسنة رسوله 

 وإمجاع املسلمني.
موم إنه مذفمن مث هذه الفترة بشدة التعصب والغلو ويف  ن اخلالف متيزولكن هذا النوع م

ينهم كما بلفتنه انار  ومنهي عنه كونه يفضى إىل توسيع اهلوة بني املسلمني ويدعو إىل إشعال
 .تقدم
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أما ما  ومل أر أحدًا ذكر له أكثر من ثالثة آباء (177)(حممد بن حممد بن حممد بن أمحد ( )هو) 
  ؟ينسب إليه الغزايل فقد اختلف فيه ويف ضبطه أهو بالتخفيف أو التشديد

والظاهر أنه بتخفيف الزاي حيث جاء يف املصباح املنري ما يؤيد هذا وأنه منسوب إىل غزالة  
قال ابن عبيد بن ست النساء بنت أيب حامد الغزايل ببغداد سنة عشرة  )) ،قرية من قرى طوس

 . (178)(وإمنا هو خمفف نسبة إىل غزالة ( ،أخطأ الناس يف تثقيل اسم جدنا :و سبعمائة
وقد روي عنه أنه أنكر هذا وقال إمنا  ،وهكذا يقال بتشديد الزاي )) :وهكذا جاء يف التبيان 

 . (179)((نسوب إىل قرية من قرى طوس يقال هلا غزالةأنا الغزايل بتخفيف الزاي م
رن اخلامس أي منتصف الق ـه450ولد أبو حامد يف مدينة طوس من أعمال خورسان سنة 

  .اهلجري
وقد ولد الغزايل ألب كان فقريًا متصوفًا ال يأكل إال من عمل يده يف غزل الصوف وكان  

وكان إذا  ،ه ليأخذ عنهم ويقوم على خدمتهمخيتلف إىل جملس الفقهاء املتصوفة يف أوقات فراغ
وحيضر جمالس الوعظ فإذا  ،مسع كلمهم بكى وتضرع وسأل اهلل أن يرزقه ابنًا وجيعله فقيهًا

أما أبو حامد فكان أفقه  ،فاستجاب اهلل دعوتيه ،طاب وقته بكى وسأل اهلل أن يرزقه ابنًا واعظًا
ًا يلني صم الصخور عند مساع حتذيره وترعد وإما أمحد فكان واعظ ،أقرانه وإمام أهل زمانه

 .(180)رائص احلاضرين يف جمالس تذكريهف
 

                                     
  -ينظر ترمجته يف املصادر آالتية: (177)

 . 12/556ابن كثري ، البداية والنهاية -
  17/118وت بري، لعلميةادار الكتب ، مصطفى عبد القادر عطا، تح حممد عبد القادر عطا ، ابن اجلوزى ، املنتظم -
 .19/323، الذهىب، سري أعالم النبالء -
 . 106-4/102 ،2ط، بريوت، دار املعرفة للطباعة والنشر، سبكيتاج الدين ال، طبقات الشافعية الكربى -
 .170مادة غزله ص، ف1987سنة ، مكتبة لبنان، الفيومي، املصباح املنري (178)
 .215دار ابن حزم. ص، النووي، التبيان يف آداب محلة القرآن (179)
 .4/103، تاج الدين السبكي، ينظر طبقات الشافعية الكربى (180)
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 صية.الشخ ومل أر أحدًا ممن ترجم للغزايل زاد على ما ذكرته فيما يتعلق حبياته
قد ولد من  فهو ،ةعلمي ولعل إمجاع املترمجني على هذا القدر مرده إىل أن حياة الغزايل كلها

حد شيوخ ليمه أه وتعوقبل بلوغ الغزايل سن التكليف توىل رعايت ،ماءأب حمبًا للعلم والعل
هم ونه مما يعينحيتاج يها ماكانت توفر للطلبة الوافدين إلاليت  الصوفية مث التحق بإحدى املدارس

 يف ن األقطارعديد مف المث تنقل وطا ،هذا كله والغزايل اليزال صبيًا مل يبلغ ،على طلب العلم
 .بيانه سيأيتطلب العلم كما 

 -ه: ـاتـوف
الرجوع إىل مسقط رأسه طوس الغزايل  قرر ،بعد حياة حافلة بالعديد من الرحالت العلمية

ووزع أوقاته على وظائف جليلة منها  ،واختذ إىل جانب داره مدرسة للفقهاء وخانقاه للصوفية
هذه احلال  ىتمر علقراءة القرآن وجمالسة أرباب القلوب والتدريس وإدامة الصالة والصيام واس

 .(181)ـه 505مجادى األخر سنة /14حىت وفاته يوم االثنني 
 
 

فاة ته الوا حضروتبدأ هذه املرحلة من وفاة أبيه حيث أوصى عندم :مرحلة طلب العلم -1
 فذ ما كاننا حىت ليمهممحد إىل صديق له متصوف من أهل اخلري فأقبل على تعبالغزايل وبأخيه أ

ا مبافدين إليها د الوانت متوعندها أوصامها بااللتحاق بأحد املدارس اليت ك ،معه من مال ألبيهما
 يلزمهم من نفقات ليواصال تعليمهما 

وسي مث سافر ين الطلراذكاايخ ( على يد الش(طوس  )بدأ الغزايل دراساته بتعلم الفقه يف بلدته ) 
اعيلي حىت اإلمس د نصريإىل جرجان وهو مل يبلغ العشرين عامًا ليتعلم يف مركزها العلمي على 

 أثناء ث له يفقد حدووعاد هبا إىل طوس  (وهي جمموعة كتب يف خمالة ( )علق عنه التعليقة )
يقته اع تعلسترجحاول ا عودته ما مل ينسه قط حيث هامجه اللصوص وأخذوا كل ما معه وملا

نك أتدعي  كيف :من كبري اللصوص قال له ـاليت هاجر لسماعها وكتابتها ومعرفة علمها ـ
  !.عرفت علمها وقد أخذناها منك فتجردت من معرفتها وبقيت بال علم؟

                                     
 4/105، تاج الدين السبكي ،ت الشافعيةينظر طبقا (181)
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وس طضى يف قه وقد لقد جعلته هذه احلادثة من فرط حبه للعلم واملعرفة حيفظ كل ما يعرف 
يف  ة أخرىدأ رحلوما أن انتهى من ذلك حىت ب ،حىت حفظ مجيع ما يف تعليقتهثالث سنوات 

يس احلرمني ورئ إمام وييناجل ويف هذه املرة اجته إىل نيسابور ليتلقى عن ضياء الدين ،طلب العلم
  .املدرسة النظامية الزاخرة بشىت العلوم واملعارف

مشهورة يف ذلك الوقت فأتى عليها  فجد الغزايل واجتهد يف حتصيل تلك العلوم اليت كانت 
هذه الفترة اليت قضاها  تعّدولذا  ،وخالف وجدل وفلسفة ،مجيعًا من فقه وأصول وعلم كالم

الغزايل يف نيسابور من أخصب أيام حياته العلمية فقد برع خالهلا يف املنطق واجلدل وعرف 
وأجاد وضعها  ،فهاوصنف يف كل فن من تلك العلوم كتبًا أحسن تألي ،مناهج الفالسفة

( وظل (الغزايل حبر مغدق ) ) :وترصيفها وكان شيخه إمام احلرمني يشيد بعلم الغزايل قائاًل
وعندها غادر  ـه478الغزايل يف نيسابور مالزمًا لشيخه إمام احلرمني حىت وفاة الشيخ سنة 

ر العلم نيسابور إىل املعسكر حيث حكم نظام امللك ذلك الوزير السلجوقي الذي كان يقد
  (182)والعلماء تقديرًا خاصًا

 
حيث  ـه488حىت سنة  ـه478متتد هذه املرحلة من سنة  :مرحلة التدريس والتعليم -2

مع ذلك كان  ال أنهعلم إوإن كان قبل ذلك قد ألقى دروسًا و ،عاش الغزايل حياة املعلم دائمًا
  .جيلس كتلميذ أمام أستاذه إمام احلرمني

ان كامللك الذي  ة نظامإقام أراده من اجتاهه إىل املعسكر وإقامته فيها حيث وقد حتقق للغزايل ما
دارس يف من امل لعديدوكان قد أسس ا ،أعلى رجل يف دولة السالجقة مكانة وحبًا للعلم وأهله

وة احلجة ايل بقللغز خمتلف املدن لتشجيع العلم والعلماء كما تقدم وقد اعترف اجلميع هناك
املدرسة  ريس يفالتد طار امسه يف اآلفاق مما جعل نظام امللك يوليه مهمةواتساع املعرفة و

  .ـه484النظامية ببغداد سنة 
وقد أمضى الغزايل تلك السنوات يف التدريس والتعليم ونشر العلم والفتيا والتصنيف فكان 

 . (183)تضرب به األمثال وتشد إليه الرحال

                                     
 . 4/103، تاج الدين السبكي، ينظر طبقات الشافعية الكربى (182)
 4/104.، تاج الدين السبكي، ينظر طبقات الشافعية الكربى (183)
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رق تلفت حوهلا فليت اخيقة ايدًا مبحاولة التماس احلقويف تلك الفترة انشغل الغزايل انشغااًل شد
الباطنية سفة والفالاملتكلمون و )أربع تقامست الساحة العلمية والفكرية فيما بينها وهم )

  .((والصوفية 
د عليها ئها ورل أراوقد بذل الغزايل قصارى جهده يف تقصي احلقيقة بني هذه الفرق فحصل ك 

) )ـبوسوم به املا كيف تنقل بني هذه الفرق تفصياًل يف كتاوقد حكى لن ،فرقة بعد أخرى
 .((املنقذ من الضالل 

وبعد أن ذاع صيته وشاع جعل يفكر حائرًا كيف يتخلص من العالئق اليت ربطته ببغداد 
لقد كان الغزايل يف الواقع مترددًا بني أن يظل على  ،وباملدرسة النظامية واألتباع والتالميذ

فها هو يصف لنا حاله آنذاك  ،وبني االجتاه كلية إىل العمل من أجل اآلخرة ارتباطه بالدنيا
أصمم العزم على اخلروج من  ،مل أزل أتفكر فيه مدة وأنا بعد على مقام االختيار )) :بقوله

ال تصدق  ،وأحل العزم يومًا وأقدم فيه رجاًل وأؤخر أخرى ،بغداد ومفارقة تلك األحوال يومًا
فصارت  ،آلخرة بكرة إال وحيمل عليها جلدة الشهوة محلة فيفترها عشيةيل رغبة يف طلب ا

 . (184)( (ومنادي اإلميان ينادي الرحيل الرحيل  ،شهوات الدنيا جتاذبين بسالسلها إىل املقام
جاوز األمر حد االختيار  )وظل على هذه احلال من التردد واحلرية حوايل ستة أشهر إىل أن )

 . (185)(اهلل على لساين حىت اعتقل عن التدريس (إىل االضطرار، إذ أقفل 
إال قدر الكفاف وقوت  )فقرر مغادرة بغداد وفرق ما كان معه من مال ومل يدخر منه ) 

 . (186)(األطفال (
  .ومن هنا يبدأ الغزايل مرحلة جديدة من حياته 
 
مكان خيلو  حيث ترك الغزايل بغداد ليهيم على وجهه باحثًا عن -:مرحلة العزلة والتصوف -3

ال شغل له إال  )فيه إىل نفسه واجته إىل الشام حيث قضى ما يقرب من عامني يقول إنه قضامها )
 . (187) (العزلة واخللوة لذكر اهلل (

                                     
 136ص، لبنان، دار األندلس بريوت، كامل عياد، تح مجيل صليبا، أبو حامد الغزايل، املنقذ من الضالل (184)
 .136ص، الغزاىل، قذ من الضاللاملن (185)
 .137ص، م ن (186)
 138ص، م ن (187)
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س دس لنفت املقوقد كان يقضي وقته معتكفًا يف مسجد دمشق وقد انتقل من دمشق إىل بي 
اها ليت قضادة بعد هذه امل ،لى نفسهالغرض حيث كان يدخل كل يوم الصخرة ويغلق باهبا ع

ج ويستمد يضة احلدي فرهادئ النفس مستقر املقام مع اهلل دعاه داعي احلج فاجته إىل مكة ليؤ
  .ـ صلى اهلل عليه وسلم ـالربكات منها ومن املدينة وزيارة رسول اهلل 

 األهل والوطن عاد وكان وملا شعر بعد ذلك أنه إمنا اجته إىل اهلل بالكلية ولن تؤثر فيه عودته إىل 
 ،يف عودته حريصًا على اخللوة وتصفية القلب بالذكر رغم حوادث الزمان ومهمات العيال

 .(188)وضرورات املعاش اليت كانت تشوش عليه صفوة اخللوة
ياة باب احلخذ بأسوقد ظل على هذه احلال بني التمتع بصفوة اخللوة وحالوة املناجاة وأ 

 ،فيةاه للصووخانق كما اختذ إىل جانب داره يف طوس مدرسة للفقهاء ،والتغلب على عوائقها
لصالة دامة اوإ ،سووزع أوقاته على وظائف من ختم القرآن وجمالسة أرباب القلوب والتدري

 والصيام وسائر العبادات واستمر على هذه احلال حىت وفاته كما تقدم.
 

الته فيها وجد ض وف اليتيرتض طريقة التصهذا املقام إىل أن الغزايل مل يف  والبد من اإلشارة
كشف ووارها وسرب أغ–أول هذا املبحث يف  اليت تقدم ذكرها -إال بعد أن درس الفرق األربع 

زايل الغ بةن جترعإىل احلديث  يقودينعوارها إذ كانت كل فرقة تدعي أن احلق معها، وهذا 
 الروحية.

 
ن عثيثًا ه يبحث حمرحلة من الشك جعلتيل الغزا لقد اعترى - :الروحيةالغزايل  جتربة -4

 :هي اعتقد أهنا عند واحدة من فرق أربعاليت  احلقيقة
إمنا مقصوده  )عن علم الكالم )الغزايل  وهم أهل الرأي والنظر ولقد قال (189)املتكلمون :أوال

 (البحث عن احلقيقة ( ))الغزايل  ولقد فرضت مهمة (190)((حفظ عقيدة أهل السنة وحراستها
يأخذ مقدماته من هؤالء الطاعنني املشككني ليؤاخذهم بلوازم مسلماهتم وهى مقدمات  أن

استخراج يف  –يقصد علماء الكالم  –وكان أكثر خوضهم  )):الغزايل واهية ضعيفة قال

                                     
 138ص، ينظر م ن (188)
علم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية على الغري بإيراد احلجج ودفع املتكلمون نسبة إىل علم الكالم وهو(  (189)

 .31ص، ف1997، 1دار اجليل بريوت ط، تح عبدا لرمحن عمريه، اإلجيي، ينظر املواقفالشبه 
 .92ص، املنقذ من الضالل (190)
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أما  ،هذا هو مقصود علم الكالم (191)((مناقضات اخلصوم ومؤاخذهتم بلوازم مسلماهتم 
درجة العلم يف  قيقة الدينية إدراكا يؤيده العقل حىت تكونفهو إدراك احلالغزايل  مقصود

 )):مشريًا إىل علم الكالمالغزايل  وهلذا يقول ،وشتان بني املقصدين ،الرياضي دقة ووضوحًا
حقي يف  مل يكن الكالم ،يسلم سواء الضروريات شيئًا أصاًل حق من اليف  وهذا قليل النفع

 .(192)(فيًا (كافيًا وال لدائي الذى كنت أشكوه شا
 فظل يبحث عن ،قصودهورآه غري واٍف مب ،علم الكالميف  ضالته املنشودةالغزايل  إذن مل جيد

 .احلقيقة حىت انتقل إىل الصنف الثاين وهم الفالسفة
وقد  (193)ثانيًا: الفالسفة: وهم املنتسبون إىل الفلسفة وهى كلمة يونانية مبعىن حمبة احلكمة

من حماوالهتم  –تعرضوا فيها ملوضوعات العقيدة عله جيد لديهم  اليت حبوثهم الغزايلتناول 
، فوجدهم قد اختلفوا فيها اختالفًا كبريًا، ما يقطع بصحة ما ذهبوا إليه بشأهنا -العقلية 

وأن أسلوب ، ما ال طاقة له بهيف  أن مزاولة العقل هلذه املهمة إقحام له الغزايلوسرعان ما أدرك 
 الغزايلولذلك خرج ، وال ميكن أن ختضع له املسائل اإلهلية، الرياضية األمورتفهم يف  العقل

 ؟. (194)يدعى أن براهني اإلهليات قاطعة كرباهني اهلندسيات (( بنتيجة مفادها)) أين من
ذى يشترطه اضي الد الريالوضوح إىل احليف  وما دامت براهني اإلهليات عند الفالسفة ال تنتهي

تابه كرائهم تفنيد آنقدهم والغزايل يف وقد ألف ، نفض يده منهمفال بد له من أن ي الغزايل
 )) هتافت الفالسفة ((.ـاملوسوم ب

يعىن  –ه:)) فوجب تكفريهم ــعند هذا احلد بل ذهب إىل تكفريهم بقول الغزايلومل يقف 
 والفارايب وأمثاهلما، ري شيعتهم من املتفلسفة اإلسالميني كابن سيناـوتكف –فالسفة اليونان 

))(195). 
باطنه وعدم قبول ظاهره يف  ثالثًا: الباطنية: وهم فرقة ضالة ترى وجوب تأويل القرآن والبحث

الظواهر يف  : )) إمنا لقبوا بالباطنية لدعواهم أن لظواهر القرآن واألخبار بواطن جترىالغزايلقال 

                                     
 .92م ن ص  (191)
 .92م ن ص  (192)
 .2/57، هـ 0414، دار املعرفة بريوت، تح حممد سيد كيالين، الشهر ستاىن، ينظر امللل والنحل (193)
 .97ص، الغزايل، ينظر املنقذ من الضالل (194)
 .97م ن ص (195)
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نت هتدف إىل وهلذه الفرقة أفكار ضالة بل ملحدة حىت إهنا كا (196)جمرى اللب من القشر ((
أركان الشريعة فمثاًل يقولون )) إن اجلنة نعيم الدنيا وإن العذاب إمنا هو اشتغال يف  التشكيك

 .(197)أصحاب الشرائع بالصالة واحلج واجلهاد.((
 

خبطرها فطلب من  (198)العباسيوأحس اخلليفة ، إذن كانت هذه الفرقة ملحدة تكفرييًة خطرية
أفكارهم وتعمق وألف كتابه )) الغزايل يف فتمعن ، ه بالرد عليهمأن يؤلف كتابًا يقوم في الغزايل

حىت إن  العباسي (199)فضائح الباطنية (( الذى خصص منه جزءًا امتدح فيه خالفة املستظهر
 )) املستظهرى ((.ـالبعض يسمى كتابه هذا ب

بالتايل فهم و ن عنهخذ الديأن العقل ال ميكن عليه اخلطأ فال يصح أالغزايل يف ويوافق الباطنية 
 عمن يأخذون قضايا الدين اليقينية؟ 

و مبا يعرف ، عن اإلمام املعصوم ولكن أين هو هذا اإلمام ؟ الغزايلإهنم يأخذوهنا كما يقول 
 (200)..؟.الغزايلصدقه وعصمته يتساءل 

 هعاد أدراج، هقيقة لال ح أن الباطنية خمدوعون وأن هذا اإلمام املزعوم وبعد أن تبني للغزايل 
 وكر راجعًا بعد ما ألف كتابَا ضدهم أوجعهم فيه نقدًا وتفنيدًا.

وجماهدة الطبع برده على األخالق ، الصوفية: نسبة إىل التصوف وهو )) رياضة النفس -رابعًا: 
 .(201)الرذيلة ومحله على األخالق اجلميلة ((

سني مها العلم الصوفية بعد أن عرف أن طريقتهم تقوم على أسايف  ضالته الغزايللقد وجد 
 .(202)والعمل كما قال شيخهم اجلنيد

                                     
 .11ص، الكويت، ر الكتب الثقافيةمؤسسة دا، تح عبدا لرمحن بدوى، فضائح الباطنية (196)
 . 279ص، ف1977، 2ط، دار اآلفاق اجلديدة بريوت، عبد القاهر البغدادي، الفرق بني الِفرق (197)
وكانت أيامه ببغداد كأهنا األعياد وكان اليرد سائاًل مات ، هو أبو العباس أمحد بن املقتدى كان خريًا فاضاًل (198)

، السيوطي، اريخ اخللفاءوت، 12/565، ابن كثري، بنظر البداية والنهاية، عامًا 41وله من العمر، هـ 517سنة 
 . 326ص

 4ص ، الغزايلينظر فضائح الباطنية (199)
 115ص، م ن (200)
 .185ص، مكتبة النور اإلسالمية، تح جلنة من العلماء، ابن اجلوزى، تلبيس إبليس (201)
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وأن من لوازم هذه الطريقة العزلة وقطع القلب عن الدنيا )) بالتجاىف عن دار الغرور واإلنابة إىل 
 .(203)دار اخللود ((

 .الغزايلاختارها اليت  وقد حتدثت فما سبق عن مرحلة العزلة والتصوف 
أثناء هذه العزلة واخللوة )) أمور ال ميكن إحصاؤها أنه قد انكشف له  الغزايلوقد أخربنا 

واستقصاؤها.. أىن علمت يقينًا أن الصوفية هم السالكون لطريق اهلل خاصة وأن سريهتم أحن 
 (204)السري وطريقتهم أصوب الطرق ((

ووصوله إىل هذه املكانة العلمية العالية وهذه الثقافة الواسعة  الغزايلمما سبق يتبني يل أن نيل 
فقط بل نتيجة  حلقات العلم والتعليميف  اشتهر هبا مل تكن كلها نتيجة جللوسهاليت  واملتنوعة

واجتهاد شخصي منه ويؤكد هذا قوله:)) فشمرت عن ، جلهد مضن وسعي حثيث وراء احلقيقة
وأقبلت على ، حتصيل ذلك العلم من الكتب مبجرد املطالعة من غري استعانة بأستاذيف  ساق اجلد

وهذا االجتهاد كان  (205)العلوم الشرعية ((يف  أوقات فراغي من التصنيف والتدريس يف ذلك
 وثقافته. الغزايلتوسيع مدارك يف  له بالغ األثر

 ول إىللشك للوصاالبحث عن احلقيقة استخدم منهج يف  خالل هذه الرحلة الغزايلكما أن  
 كما السالمي إمنهج  وأنه، نهجاستخدام هذا امليف  اليقني وهذا يؤكد أن للغزايل فضل السبق

   يدعيه البعض من أنه منهج غريب.

 كنة وراذكان براء مهمله مث ألف سا، أمحد بن حممد الراذكاين دأبو حام -1
  حد شيوخمث ذال معجمة مفتوحة مث كاف مث ألف مث نون من قرى طوس وهو أ 

                                                                                                         
مولده ومنشؤه ، الزاهد املشهور أصله من هناوند، اريرىهو أبو القاسم اجلنيد بن حممد بن جنيد اخلزاز القو (202)

هـ ينظر وفيات 297توىف سنة ، لضبطه بقواعده الكتاب والسنة، وهو شيخ مذهب الصوفية، ووفاته ببغداد
 . 2/141، الزركلي، واألعالم، 1/373، دار صادر بريوت، تح إحسان عباس، ابن خلكان، األعيان

  88ص ، الغزايلاملنقذ من الضالل (203)
 139ص ، الغزايلاملنقذ من الضالل (204)
  94ص، م ن (205)
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 .(206)الغزايل يف الفقه تفقه عليه الغزايل قبل رحلته إىل إمام احلرمني
 .(207)االمساعيلى: سافر إليه الغزايل يف جرجان و علق عنه التعليقة رأبو نص -2
 روزى امل احلفصى: هو الشيخ املسند أبوسهل حممد بن أمحد بن عبدا هلل لأبو سه -3

 به  حدث اهليثم الكشميهين صاحب الفربرياحلفصى راوي صحيح البخاري عن أيب 
 

روى ، أكرمه نظام امللك ومسع منه ووصله جبملة، مبرو ونيسابور وكان رجال مباركا من العوام
 .(208)ـه467عنه أبو حامد الغزايل توىف سنة 

الرؤاسى:هو أبو الفتيان عمر بن عبد الكرمي بن سعدويه بن مهمت الدهستاىن الرؤاسى -4
مسع أبا ، طوف يف طلب احلديث خراسان واحلرمني والعراق ومصر والشام، احلافظ اجلوال

عثمان الصابوين بنيسابور , قدم طوس آخر عمره فقرأ عليه الغزايل الصحيحني توىف بسرخس 
 .(209)سنة 75وعاش ـه503سنة 
يىن إمام احلرمني: هو أبو املعايل عبد امللك بن الشيخ أىب حممد عبد اهلل بن أىب يعقوب اجلو-5

الفقيه الشافعي امللقب ضياء الدين املعروف بإمام احلرمني أعلم املتأخرين من أصحاب الشافعي 
بىن له نظام امللك نظامية يف نيسابور وكان حيضر دروسه أكابر ـ، ه419ولد يف جوين سنة

العلماء له مصنفات أمهها)) غياث األمم و الربهان والورقات (( تويف بنيسابور سنة 
 . (210)ـه478

ذى منح هذا ال ولعل، وقد تعددت ختصصاهتم وتنوعت جماالهتم الغزايلمما سبق يتبني أن شيوخ 
 كثري من العلوم.يف  ثقافة واسعة أّهلته للتصنيف والتأليف الغزايل

ندما قرأ لصبا عاه منذ الفقه وأصوله يرجع إىل اهتمامه بالغزايل يف  كما يتبني أن رسوخ قدم
 ري.اىن مث الزم إمام احلرمني الفقيه األصويل الشهطرفًا منه على الراذك

                                     
 4/103، السبكى، طبقات الشافعية الكربى ينظر (206)
 4/103م ن  (207)
 . 19/244، الذهيب، ينظر سري أعالم النبالء (208)
 19/317، الذهيب، و سري أعالم النبالء، 17/118، ابن اجلوزى، ينظر املنتظم (209)
 19/468، الذهيب، وسري أعالم النبالء، 16/245، اجلوزى ابن، ينظر املنتظم (210)
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بعلم احلديث ويظهر هذا جليًا من خالل  كان قليل العلم فيما يتعلق الغزايلومن املالحظ أن 
يف  ) أنا مزجى البضاعة(نفسه هبذا عندما قال:  الغزايلوقد اعترف ، استقراء كتبه ومؤلفاته

 .(211)((احلديث 
آخر عمره عندما أقبل يف  مل يقبل على دراسة احلديث وعلومه إالذلك هو أنه يف  ولعل السر

  .(212)على مساع وحفظ الصحيحني من شيخيه الرؤاسى وأىب سهل احلفصى
 

 منهم: ه نذكربرجوا تتلمذ على يد الغزايل العديد من الطلبة والكثري من األئمة الذين خت

1

بن أيب منصور النيسابوري امللقب حميي الدين الفقيه الشافعي أستاذ هو أبو سعد بن حيي  
املتأخرين وأوحدهم علمًا وزهدًا تفقه على حجة اإلسالم أيب حامد الغزايل وبرع يف الفقه 

ورحل إليه الناس من البالد من مؤلفاته )) ، وانتهت إليه رئاسة الفقهاء بنيسابور، وصنف فيه
ب وكانت ـر ذلك من الكتـنتصاف يف مسائل اخلالف (( وغياحمليط يف شرح الوسيط واال

 . (213)ـه548بطرثيث وتويف شهيدًا يف شهر رمضان سنة  ـه476نة ـوالدته س
 أبوبكر ابن العريب:  -2
بن أمحد املعروف بابن العريب املعافري األندلسي االشبيلي احلافظ  هو أبوبكر حممد بن عبد اهلل 

دخل بغداد وصحب هبا أبابكر ـ، ه543يف مبدينة فاس سنة وتو ـه468املشهور ولد سنة 
الشاشي وأبا حامد الغزايل وغريمها من العلماء واألدباء له مؤلفات كثرية منها )) العواصم من 

 . (214)وعارضة االحوذي بشرح الترمذي (( وغريها، القواصم

                                     
 .12/557ابن كثري ، البداية والنهاية (211)
 12/557، م ن (212)
  4/150ابن العماد ، وشذرات الذهب، 20/312، الذهيب، ينظر سري أعالم النبالء (213)
ابن ، وشذرات الذهب، 12/7971 الذهيبوسري أعالم النبالء ، ، 12/614، ابن كثري، ينظر البداية والنهاية (214)

 . 6/230، الزركلي، واألعالم، 4/140، العماد
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3

ابن برهان الفقيه الشافعي كان حبرَا يف هو أبوالفتح أمحد بن علي بن حممد الوكيل املعروف ب 
األصول والفروع واملتفق واملختلف تفقه على أيب حامد الغزايل وأيب بكر الشاشي والكيا 

 .(215)ـه520اهلراسي من مؤلفاته )) الوجيز يف أصول الفقه (( تويف سنة
 

4

بزري اجلزري الفقيه الشافعي عمر بن حممد بن أمحد بن عكرمة املعروف بابن ال مأبو القاس 
إمام جزيرة ابن عمر وفقيهها تفقه أوال ببلده مث رحل إىل بغداد واشتغل على الكيا اهلراسي 

رح ـر شـوحجة اإلسالم الغزايل له كتاب )) السامي والعلل من كتب املهذب(( وهو خمتص
 . (216)ـه560وتويف سنة  ـه 471فيه إشكاالت كتاب املهذب للشريازي ولد سنة 

 

5

إىل إقليم ، هو حممد بن سهل بن سعد األنصاري األندلسي البلنسي التاجر سار من األندلس 
الصني فتراه يكتب )) سعد اخلري األندلسي الصيين (( كان من الفقهاء العلماء تفقه على الغزايل 

 . (217)بن اجلوزىوثقه ا ـه541وقرأ األدب على أيب زكريا التربيزي مات يوم عاشوراء سنة 
 

6

اجليلي مث الكرخي من كبار أئمة الشافعية رحل وتفقه على الغزايل والكيا  هو أبو عبد اهلل 
 80وعمر  ـه541وتصدر للعلم ببغداد روى عنه السمعاين تويف يف حمرم سنة ، اهلراسي

 .(218)عامًا
                                     

، الزركلي، واألعالم، 4/60، ابن العماد، وشذرات الذهب، 19/456، الذهيب، سري أعالم النبالء ينظر (215)
1/173. 
 . 5/60، الزركلي، واألعالم، 20/352 ، الذهيبينظر سري أعالم النبالء (216)
، الذهيب، وسري أعالم النبالء، 18/51، ابن اجلوزى، واملنتظم، 12/607، ابن كثري، والنهاية ينظر البداية (217)

20/158 . 
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 غزايل. وغري هؤالء العلماء كثري ممن تتلمذ ودرس على ال
الرحال من  د إليهانت تشقد تفقه على يديه كثري من العلماء وأنه ك الغزايلمما سبق يتبني أن 

وغريها  لشريعةلوم اعيف  مشارق األرض ومغارهبا مما يدل داللة واضحة على سعة علمه وتبحره
والرحيل من  السفر ي إىلالفقه املالكيف  ولعل هذا ما دفع ابن العريب الذى وصل درجة االجتهاد

 لغزايلاني يدي باملشرق كي جيلس يف  األندلس إىل بغداديف  أقصى بالد الغرب اإلسالمي
 وينهل من علمه.

 

  -تعددت مؤلفات الغزايل وتنوعت مصنفاته وأهم هذه املؤلفات: 

1

ة من الشرعيات غري أنه يوجد به الكثري من هو كتاب عجيب يشتمل على علوم كثري 
 .(220)األحاديث املوضوعة

 

2

كاد يم وال صنفاهتميعد املستصفى من أمهات كتب األصول اليت اعتمد عليها األصوليون يف  
 ؤلف.ها املع إلييوجد كتاب يف أصول الفقه إال وجتد املستصفى من أهم املصادر اليت رج

 

3

                                                                                                         
 . 18/51، ابن اجلوزى، و املنتظم، 20/161، الذهيب، ينظر سري أعالم النبالء (218)
، الذهيب، ءسري أعالم النبال، 7/22، الزركلي، واألعالم، 4/116السبكى ، ينظر طبقات الشافعية الكربى (219)

19/323  
 12/557، ابن كثري، ينظر البداية والنهاية (220)
  7/22، الزركلي، واألعالم، 4/116، السبكى، ينظر طبقات الشافعية الكربى (221)
 .7/22، م ن ينظر (222)
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يعد هذا الكتاب من أهم كتب الغزايل يف أصول الفقه وقد قيل: إن اإلمام اجلويىن إمام احلرمني  
فهال صربت اآلن فقد غطى ، شيخ الغزايل ملا رأى املنخول قال للغزايل: )) دفنتين وأنا حي

 . (223)كتابك على كتايب ((
 

4

صر يف غاية هو خمتابور وإىل ذي العزة واجلالل ألفه يف نيس وامسه املنقذ من الضالل واملوصل 
 العلوم وأسرارها واملذاهب وأغوارها. 

 

5

 وهذه األربعة كتب فقهية وقد قال بعضهم يف هذه الكتب األربعة:  
 هذب املذهب حرب * أحسن اهلل خالصه

 * ووجيز وخالصة طـط ووسيـببسي
ومقاصد الفلسفة وجواهر القرآن ومعيار ، مصنفات أخرى منها إجلام العوام عن علم الكالم وله

  .(225)وشرح األمساء احلسىن والقسطاس املستقيم وغريها، العلم
وقد بلغت مصنفات الغزايل من الكثرة والتنوع واألمهية ونالت من الشهرة إىل درجة أن بعض  

ثل )) مؤلفات الغزايل (( لعبدالرمحن بدوي والذي ذكر أن العلماء أفردها مبصنفات خاصة هبا م
كتابًا مقطوع بصحة نسبتها إليه فضال عن كتب كثرية  73للغزايل العديد من الكتب منها 

 . (226)أخرى اختلف يف نسبتها إليه
 

                                     
 .7/22، م ن ينظر (223)
، الذهيب، م النبالءسري أعال، 7/22، الزركلي، واألعالم، 4/116، السبكى، ينظر طبقات الشافعية الكربى (224)

19/323 . 
 . 91/323، الذهيب، سري أعالم النبالء، ، 4/116، السبكى، ينظر طبقات الشافعية الكربى (225)
 ف. 7719سنة  2، وكالة املطبوعات بالكويت ط، عبد الرمحن بدوي، ينظر مؤلفات الغزايل (226)
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ذ لوال هذه لمية إاته العتنظيم حييف  كان هلا كبري األثر الغزايلاعترت اليت  أن مرحلة الشك-1
على  الوقوفف، سفةاملرحلة لكان من الصعوبة مبكان معرفة تاريخ تأليف كتب التصوف والفل

 يف همامثاًل ألف ))لضالل اميزان العمل واملنقذ من  ((هذه املرحلة ميكننا من معرفة أن كتابيه 
 بعد أن اهتدى إىل طريقة الصوفية وارتضى منهجهم.، آخر أيامه

مما جيعل القاري حيكم على أن  الغزايلالتكرار يعد التكرار من أهم ما يالحظ على مؤلفات -2
وقد تعددت صور التكرار وتباينت فنجده ، هذا الكتاب للغزايل بعد قراءته كتابًا له مباشرة

 ةمقايسة املالئك(( مجلةكتابني أو أكثر من كتبه فمثاُل يف  أو اجلملة أحيانا يكرر املثال نفسه
 . (227)كتابه معارج القدسيف  كتابه اإلحياء ومكررة كذلكيف  جندها ))باحلدادين

ومثال ذلك:  وأحيانًا أخرى ال يكتفي بتكرار اجلملة بل يتجاوز ذلك إىل تكرار فصل بكامله
ء لبيان حقيقة النفس والروح والقلب والعقل جند هذا الفصل كتابه اإلحيايف  فصاًل الغزايلعقد 

  (228)كتابه معارج القدسيف  بأكمله
نها إىل سفية مالفل اإلكثار من الشواهد الدينية وحماولة رد كل البحوث واملوضوعات حىت-3

ليًا من يظهر ج وهذا، حىت إن القارئ قد خييل إليه انه بصدد موضوعات دينية حبتة، أصل ديين
 .الغزايلالل االستقراء والتتبع ملؤلفات خ
سرعان ما يتعرف على كتب  الغزايلاإلحالة وهى أن القارئ لكتاب واحد من كتب -4

اليدع مناسبة لكتاب من كتبه متر إال ويشري فيها إىل ذلك الكتاب  الغزايلذلك أن ، كثرية
اإلحياء: يف  مثال ذلك قوله، وحييل عليه سيما إذا كانت املوضوعات متشاهبة واألحباث متداخلة

 ))كتاب املستظهرى املستنبط من كتاب كشف األسرار وهتك األستار.يف  وقد ذكرنا ((
(229). 

                                     
أبو ، و معارج القدس، 2/091، ة الكربى مصراملكتبة التجاريالغزايل، أبو حامد ، ينظر إحياء علوم الدين (227)

 .90ص، 1975، 2دار األفاق اجلديدة بريوت طالغزايل، حامد 
 15صالغزايل، أبو حامد ، ومعارج القدس، 1/18، الغزايل، ينظر إحياء علوم الدين (228)
 .2/141، الغزايل، إحياء علوم الدين (229)
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وكتاب معيار العلم ، كتاب حمك النظريف  على منهاج أوجز مما ذكرته ((املستصفى: يف  وقوله
طنة فصنفت فيه كتبًا ومعرفة أسرار الدين البا ةمث أقبلت على طريق اآلخر ((وقوله: .(230) ))

ووجيزة ككتاب جواهر القرآن ووسيطة ككتاب كيمياء ، بسيطة ككتاب إحياء علوم الدين
  (231) ))السعادة 

تعبريها  لسالسة فهمها يف متناول العامي والعامل وال حتتاج إىل كبري عناءالغزايل يف كتب -5
 وكثرة التمثيل فيها ال سيما كتابه إحياء علوم الدين.

فقلما جنده يعتمد على آراء من سبقه من ، التأليف وبروز شخصيتهالغزايل يف اللية استق-6
وحترره من ، (232)اعتمادًا على ملكته العلمية وثقافته الواسعة وبلوغه مرتبة االجتهاد، العلماء

 عصره كما تقدم.يف  كانت سائدةاليت  ربقة التقليد واجلمود

                                     
، 1ط، بريوت، دار الكتب العلمية، سالم عبدالشاىفتح حممد عبد الالغزايل، أبو حامد ، املستصفى (230)

 .10ص، هـ1413
 4ص، م ن (231)
 الغزايلوعلى رأس اخلمسمائة :( -كل مائة سنة من جيدد لألمة دينهايف  بعد ذكره أن اهلل يبعث – الذهيبقال  (232)

، ف1987، 1ت طبريو، دار الكتاب العريب، تح عمر عبد السالم تدمري، الذهيب، )ينظر تاريخ اإلسالم
23/179  
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ومقصود الشرع ، عّرف الغزايل املصلحة بقوله: )) نعين باملصلحة احملافظة على مقصود الشرع 
فكل ما يتضمن ، وهو أن حيفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم وماهلم، من اخللق مخسة

األصول فهو مفسدة ودفعها  وكل ما يفوت هذه، حفظ هذه األصول اخلمسة فهو مصلحة
 . (233)مصلحة ((

 مقصود ؤدي إىلب املويالحظ الباحث أن الغزايل من خالل تعريفه للمصلحة أطلقها على السب 
هو ما و، املالووالنفس والعقل والنسل ، وأنه حصر هذا املقصود يف حفظ الدين، الشارع

 س ((. )) الضروريات اخلمس أو الكليات اخلم ـاشتهر عند العلماء ب
وقد قرر الغزايل وكرر أن هذه املصاحل الضرورية اخلمس حمفوظة يف كافة الشرائع املنزلة وأنه  

، )) يستحيل أن ال تشتمل عليه ملة من امللل وشريعة من الشرائع اليت أريد إصالح اخللق هبا
 . (234)ولذلك مل ختتلف الشرائع يف حترمي الكفر والقتل والزنا والسرقة وشرب السكر (( 

 

 

من املقرر أن املصاحل املعتربة شرعًا ليست متوقفة على موافقة أهواء الناس وشهواهتم العابرة أو  
على ادعاءاهتم بأن تصرفاهتم هي عني املصلحة سواء كانت صحيحة أم باطلة ولقد فند القرآن 

َوِإَذا ِقيَل َلُهْم َلا ُتْفِسُدوا ِفي اْلَأْرِض َقاُلوا (  ىل:مصلحون حيث قال تعا دعاوى املنافقني بأهنم
 )سورة البقرة.  (12( َأَلا ِإنَُّهْم ُهُم اْلُمْفِسُدوَن َوَلِكْن َلا َيْشُعُروَن )11ِإنََّما َنْحُن ُمْصِلُحوَن )

هل عنهم عقوبته وال خفف عنهم أليم ما أعد من عقابه أل ـجل ثناؤه  ـ)) فلم يسقط اهلل 
بل أوجب هلم الدرك األسفل من ، معصيته حبسباهنم أهنم فيما أتوا من معاصي اهلل مصلحون

 . (235)ناره واألليم من عذابه (( 

                                     
 . 174ص، الغزايل، املستصفى (233)
 . 174ص، م ن (234)
 .1/98، ف1980دار املعرفة بريوت سنة ، ينظر تفسري الطربي (235)
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عواهم اإلصالح ويف دلمنافقني يف لتكذيب وَن )َأَلا ِإنَُّهْم ُهُم اْلُمْفِسُدوَن َوَلِكْن َلا َيْشُعُروقوله:( 

 الواقع أن ديدهنم اإلفساد.
  13)سورة البقرة اآلية َنا َيْعَلُموَلِكْن ُء َوَلَأَلا ِإنَُّهْم ُهُم السَُّفَهاهم السفهاء يف قوله تعاىل:( مث مسا

)) وأخرب أهنم هم السفهاء على احلقيقة ألن حقيقة السفه جهل اإلنسان مبصاحل نفسه وسعيه  
معرفة اإلنسان  جاكما أن العقل واحل، فيما يضرها وهذه الصفة منطبقة عليه وصادقة عليهم

 . (236)والسعي فيما ينفعه ويف دفع ما يضره ((، مبصاحل نفسه
مهها قد يتو أو حتقيق مآرب شخصية كما، ورغبتها، فاملصلحة إذن ليست هي هوى النفس
شمل تس وأن ن الناوأن تعم املصلحة أكرب قدر ممكن م، البعض وإمنا هي حفظ مقصود الشارع

 اد يف الدنياا العبينشده وعندها تتحقق احلياة السعيدة اليت، راهممصاحل العباد يف دنياهم وأخ
 تلك احلياة مبنية على اخلري والتآزر والتعاون. ، واآلخرة

 (237))) الشريعة إمنا جاءت لتخرج املكلفني عن دواعي أهوائهم حىت يكونوا عبادًا هلل(( ـف
قال الغزايل: )) إن الوقائع ال  ومبا أن احلوادث متجددة وغري متناهية واملصاحل متعددة كما

كان األحرى وضع ضوابط هلذه املصاحل حىت ال تؤتى الشريعة ، (238)حصر هلا وكذا املصاحل (( 
 من هذا الباب فيدخل فيها ما ليس منها ويستبعد ما هو من صميمها. 

من اعترافه بصعوبة ضبط املصاحل عندما قال: ))  ـوعلى الرغم  ـومن هنا فإن الغزايل 
 . (239)ملصاحل شىت وقد عسرت املآخذ وقصرت على الداللة على ضبطها (( ا

1

  ،خلمسةريع افاملصلحة اليت مل ينص عليها البد أن تكون قائمة على حفظ مقاصد التش

                                     
 . 43ص، عبدا لرمحن السعدي، تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان (236)
 .2/31، الشاطيب، املوافقات (237)
 .460ص، الغزايل، املنخول (238)
 . 454ص، ن م (239)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





، ومقصود الشرع من اخللق مخسة، ملصلحة احملافظة على مقصود الشرعقال الغزايل: )) نعين با
 . (240)وهو أن حيفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم وماهلم (( 

 وكل حكم، وكل ما يفوت هذه املقاصد أو بعضها فهو مفسدة ودفعها مصلحة 
 ه. تشريعي يف اإلسالم ال خيرج عن هذه املقاصد ُنّص عليه أو مل ينص علي

 

2 

ومعىن ذلك أن تكون املصلحة هلا سند شرعي ال بداعي التشهي وهوى النفس وقد أشار  
 . (241)الغزايل إىل هذا الضابط بقوله: )) ولكن ال نبتدع املصاحل بل نتبع فيها (( 

ة مثل مصلحة فال تعترب املصاحل املوهومة غري مستندة إىل نص وفيها معارضة للكتاب والسن 
كما أفىت بذلك القاضي حيي بن ، إجياب الصيام يف كفارة اجلماع بدل عتق الرقبة يف حق الغين

 . (243)لوايل األندلس يف عصره (242)حيي الليثي
فظ مقصود فهم من الكتاب والسنة واإلمجاع.. فهي باطلة ـبل)) كل مصلحة ال ترجع إىل ح

 . (245)مل تتبع (( و )) إن املصلحة إذا خالفت النص ، (244)(( 

حيث نادى جبواز تقدمي املصلحة مطلقًا على ، كما اشتهر عنه (246)وقد خالف يف ذلك الطويف 
النص واإلمجاع حىت عند معارضتها هلما حيث قال: )) فإن خالفاها وجب تقدمي املصلحة 

 . (247)عليهما ((

                                     
 . 174ص، الغزايل، املستصفى (240)
 2/232، الغزايل، إحياء علوم الدين (241)
يف  عامل األندلس، هـ 152ولد سنة ، هو حيي بن حيي أبو عيسى كثري بن وسالس الليثى بالوالء أبو حممد (242)

اإلمام  وطأ منمع املًا فسورحل إىل املشرق شاب، قرأ بقرطبة، من طنجة، من قبيلة مصمودة، بربري األصل، عصره
الك: هذا ل عنه مقل وقااشتهر بالع، وعاد إىل األندلس فنشر فيها مذهب مالك، مالك وأحد عن علماء مكة ومصر

 . 174ص، رحونفابن ، معرفة أعيان املذهبيف  ينظر الديباج املذهب، هـ 243توىف  عاقل أهل األندلس
 . 174ص، الغزايل، ينظر املستصفى (243)
 791ص، ن م (244)
 177ص، ن م (245)
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ض قلي حمتهادي عيفضي إىل تعطيل الشريعة بنظر اج ـمن وجهة نظر الباحث  ـوهذا القول 
ا ختالف عم أهنها بزجيعل اجملتهد أو الناظر يف النصوص يقبل ما شاء منها ويرد ما شاء من

 املصلحة اليت يراها من خالل ظنه وهواه.
دو كونه ال يع لطويففاملصلحة إذا عارضت النص واإلمجاع تعّد ملغاة وال يعتد هبا وكالم ا

قدمي تيه من هب إلدًا من الفقهاء شايعه فيما ذوجهة نظر من باحث أصويل وال يبدو أن أح
 املصلحة على النص. 

قال عالل الفاسي: )) ولو تنبه الطويف إىل أن هنالك موطنًا لالجتهاد حينما تتعارض نصوص 
ملا احتاجه إىل القول بأن املصلحة تتعارض مع ، خاصة مبقصد شرعي مستخرج من أدلة كلية

 (248)النص وجيب تقدميها عليه ((
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و يشك وجود توهم أيظن أو يمبعىن أن يعلم اجملتهد أو الناظر يف اعتبارها قطعية وجودها ال أن  
  الشرع. عترب يفري املغمث حيكم باعتبارها من خالل هذا الظن ، املصلحة املبحوثة يف املسألة

يف قلعة مبسلم )) ال حيل رمي الترس  وقد ذكر الغزايل هذا الشرط ومثل له مبسألة تترس الكفار
، إذ مل نقطع بظفرنا هبا، إذ ال ضرورة فبنا غنية فنعدل عنها ـأي املسلم الذي تترسوا به  ـ

 . (249)ألهنا ليست قطعية بل ظنية (( 
وقال يف صدد منع قطع املضطر قطعة من فخذه ليأكلها إىل أن جيد الطعام: )) لكن رمبا يكون  

 . (250)ألنه ليس فيه تعيني اخلالص فال تكون املصلحة قطعية (( ، ًا يف اهلالكالقطع سببًا ظاهر

                                                                                                         
جنم الدين الفقيه األصويل رمي بالتشيع من مصنفاته ، هو سليمان بن عبدالقوي بن سعيد الطويف الصر صري (246)

، واألعالم، 6/38، ابن العماد، ينظر شذرات الذهب، خمتصر الروضة وشرحه واإلكسري يف قواعد التفسري
 . 3/127الزركلي، 

 . 32ص، ف1993 ،1ط، الدر املصرية اللبنانية، ويف تح حممد عبدالرحيم السايحالط، رسالة يف رعاية املصلحة (247)
 . 151ص، عالل الفاسي، مقاصد الشريعة ومكارمها (248)
 . 176ص، الغزايل، ينظر املستصفى (249)
 176ص، م ن (250)
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فإنه ينزل منزلة اليقني ألن ، أما إذا كان الظن بوجود املصلحة ظنًا راجحًا ناشئًا عن االجتهاد 
غلبة الظن معتربة شرعًا إذا عدم القطع ويكفي للتدليل على اعتبار الظن الغالب يف املصلحة ما 

به الغزايل على نفسه عندما قال: )) بأن استئصال الكفار للمسلمني أمر مظنون فكيف  اعترض
جنيز قتل الترس هبذا املظنون.. إمنا جيوز ذالك عند القطع أو ظن قريب من القطع والظن القريب 

 (251)من القطع إذا صار كليًا وعظم اخلطر منه فتحتقر األشخاص اجلزئية باإلضافة إليه ((
لعز بن عبد السالم وجوب العمل بالظن بأن عدم العمل به يفضى إىل تعطيل الكثري وقد علل ا

ألن كذب الظنون ، موارد الشرع ومصادرهيف  من املصاحل حيث قال: )) وإمنا عمل بالظنون
فلو ترك العمل هبا خوفًا من وقوع نادر كذهبا لتعطلت مصاحل كثرية غالبة ، نادر وصدقها غالب
 (252)اسد قليلة نادرة ((خوفًا من وقوع مف

وأن كثريًا من األحاديث النبوية ، بل ذهب الغزايل إىل القول بأن اتباع الظن حمل إمجاع الصحابة
ودلت عليه ، وقد ثبت بإمجاع الصحابة إتباع الظن الغالب ((قد دلت عليه حيث قال: 

 .(253)((األحاديث 
أنه قال  ول اهلل صلى اهلل عليه وسلموقد استدل الغزايل على اتباع الظن الغالب مباروي عن رس

قلت ال بأس بذلك فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه ، لعمر أرأيت لو متضمضت مباء وأنت صائم
 (254)ففيم وسلم

 .(255)وقوله صلى اهلل عليه وسلم : أرأيت لو كان على أبيك دين؟  
بالتناظر يف املعىن ال  والتساوي يعرف، مث قال: )) فعلم أنه عرفهم األحكام بالنظائر والتناظر

 . (256)بالصورة ((
فهاهو الرازي ، حمل اتفاق بني العلماء -اتباع الظن الغالب  –ولعل ما ذهب إليه الغزايل  

 .(257)يقول: )) إن األمة جممعة على أن اجملتهد مأمور على أن يعمل على وفق ظنه((

                                     
 177ص، م ن (251)
 .2/50العز بن عبدا لسالم ، قواعد اإلحكام يف مصاحل األنام (252)
 . 202ص، الغزايل، لشفاء الغلي (253)
 .0878, احلديث رقم  4/218، سنن البيهقى , كتاب الصوم , باب من طلع عليه الفجر ويف فيه شيء (254)
  2749, احلديث رقم  3/115، باب قضاء الصوم عن امليت، كتاب الصوم، أخرجه مسلم (255)
 . 203ص، الغزايل، شفاء الغليل (256)
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فمىت ظن ، جمرى القطع: )) إن الشارع قد أجرى الظن يف ترتب األحكام الشاطيبويقول  
وجود سبب احلكم استحق السبب لالعتبار فقد قام الدليل القطعي على أن الدالئل الظنية 

 .(258)(( جترب يف فروع الشريعة جمرى الدالئل القطعية.. وغلبات الظنون معتربة
 . (259)ويقول: )) إن غلبة الظن معمول هبا يف األحكام (( 
 كما يؤدي إىل ،شريعةيؤدي إىل تعطيل العديد من أحكام الكما أن عدم العمل بالظن الغالب  

منا هو غلبة إلقياس يف ا إلغاء أصل من أصول الشريعة األساسية وهو )) القياس (( فاملعول عليه
 الظن.
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مبعىن أن ال تقتصر على فئة وتضر أخرى وقد ذكر الغزايل هذا الشرط وضرب له أمثلة منها:  
)) إذا كان اجلماعة يف خممصة ولو أكلوا واحدًا منهم بالقرعة لنجوا.. وال رخصة فيه ألن 
املصلحة ليست كلية ومثلها لو كان مجاعة يف سفينة لو طرحوا واحدًا منهم لنجوا وإال غرقوا 

 (260)جبملتهم.. وقال: إهنا ليست مصلحة كلية إذا حيصل هبا هالك عدد حمصور (( 
يه له هنا هو أن املقصود بكلية املصلحة ليس معناها أن تعم األمة مجعاء بل املراد ومما جيدر التنب 

أن املصلحة املتوخاة لفئة معينة ال ينبغي أن ينظر فيها إىل قوم منهم دون اعتبار بعضهم ممن هم 
يف بيانه ملعىن كالم الغزايل حيث قال:  (261)شهود على هذه املصلحة وهذا ما أكده الزركشي

رة الغزايل إمنا هي يف أهل حملة خبصوصه استوىل عليها الكفار ال مجيع العامل وهذا )) وصو
 . (262)واضح (( 

                                                                                                         
 .6/64، الرازي، احملصول (257)
 .2/278، الشاطيب، افقاتاملو (258)
 .4/233، م ن (259)
 .176ص، الغزايل، ينظر املستصفى (260)
 هـ 794هـ تويف سنة 745ولد سنة ، هو العالمة حممد بن عبد اهلل بن هبادر أبو عبد اهلل الفقيه األصويل الشافعي (261)
 . 6/334، مادابن الع، ينظر شذرات الذهب، الربهان يف علوم القرآن، من تصانيفه البحر احمليط 
 
 .6/80، ف1988، 1ط، وزارة األوقاف الكويت، بدر الدين الزركشي، البحر احمليط (262)
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وهذا قد يشعر ، (263)تكون ضرورية  ناملصلحة أيف  قد اشترط الغزايلوإضافة إىل ذلك فأن 
حبصر نطاق العمل باملصلحة على مرتبة الضروريات دون سائر املراتب األخرى كاحلاجيات 

وذلك قد يصح إذا اقتصرنا على أحد مؤلفاته وهو )) املستصفى (( لكن هذا ، سيناتوالتح
 (264) الظن قد يتبدد إذا رجعنا إىل سائر مؤلفاته

إذ يعمل باملصلحة ، املستصفى كان بيانًا ملا هو موضع اتفاق بني اجلميعيف  ولعل ما جاء
إىل القاعدة الفقهية األصلية )) ظين راجع يف  الضرورية عند مجيع الفقهاء بال استثناء وذلك

 .(265)الضرورات تبيح احملظورات ((
 

                                     
 176ص، الغزايل، ينظر املستصفى (263)
 دائرة احلاجيات والتحيسنياتيف  حيث أشار إىل األخذ باملصاحل 169، 166ص، الغزايل، ينظر شفاء الغليل (264)
اإلسالمية  األوقاف والشؤون وزراه، تح تيسر فائق أمحد حممود، لزركشيالقواعد بدر الدين ايف  املنثور (265)

 2/317، هـ1405، 2ط، الكويت
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 حيث الغزايل ومنهم تلفةلقد قّسم العلماء األصوليون املصاحل إىل تقسيمات عديدة باعتبارات خم
 قّسم املصاحل إىل ثالثة أقسام باالعتبارات اآلتية:

 ار الشارع هلا وعدم اعتباره. باعتباألول: 
 الثاين: باعتبار قوهتا وتأثريها.

  الثالث: باعتبار عمومها وخصوصها.

 شهادة املصاحل هبذا االعتبار إىل ثالثة أقسام حيث قال:)) املصلحة باإلضافة إىل الغزايلقسم  
وقسم مل يشهد الشرع ، وقسم شهد لبطالهنا، اقسم شهد الشرع العتبارها، الشرع ثالثة أقسام

  .(266)ال لبطالهنا وال العتبارها((
 

1 

بتحرمي  الغزايلوقد مثل هلا  (267))) وهى ما قام الدليل الشرعي املعني على رعايتها واعتبارها ((
روب ومأكول قياسًا على اخلمر ألهنا إمنا حرمت حفظًا للعقل الذى كل ما هو مسكر من مش

  .(268)هو مناط التكليف فتحرمي الشرع اخلمر دليل على مالحظة هذه املصلحة
    

                                     
  173ص، الغزايل، املستصفى (266)
 159ص، ف1974، 3ط، دار القلم بريوت، زكى الدين شعبان، أصول الفقه اإلسالمي (267)
 .174ص، الغزايل، املستصفى (268)
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 وجعلها ملغاة ((، ليس هلا شاهد اعتبار من الشرع بل شهد الشرع بردهااليت  )) وهى املصاحل
(269) 

خمالفة املصلحة  د اعترض حممد شليب على تسمية هذا النوع من املصاحل بامللغاة )) ألن جمردوق
أبواب يف  فمن العلماء من يعتربها، ملقتضى نص خاص ال يلغيها باالتفاق بل اخلالف ماض فيه

 . (270)املعامالت إذا كانت راجحة ومنه من يلغيها مطلقًا ((
 

ة لدليل شرعي (( وأما اإللغاء وعدمه فشئ آخر خيتلف ورأى أن األنسب تسميتها )) معارض
 .(271)باختالف املذاهب أو باختالف نوع الدليل املقابل هلا

ة ال دة عن املفسداجملر نافعألن امل، وىف رأيي أن تسمية هذا النوع باملصاحل امللغاة ال غبار عليه
ا من هذ ت إليهايلتف فال شك أنه ال، أما كوهنا خمتلطة مبفسدة راجحة، اعتبارهايف  شك

 مفسدة حمضة؟!.هي  فما بالك باليت، اجلانب
ا مثلوا هلا مب غاء قدا باإللومن ناحية أخرى جند أن الذين يصفوهن، الواقع حمل اتفاقيف  فاملسألة

 نه.أيت بياعدم خمالفتها للنص كما سي، ومعلوم أن من ضوابط املصلحة، خيالف النص
هنار يف  اة بفتوى أحد العلماء ألحد ملوك األندلس مّلا جامعللمصلحة امللغ الغزايلوقد مثل 

رمضان أن عليه صوم شهرين متتابعني فلما أنكر عليه الفقهاء ذلك قال إمنا أمرته بذلك لريتدع 
جنب يف  وينزجر إذ لو أمرته بإعتاق رقبة مع اتساع ماله لسهل عليه واستحقر إعتاق الرقبة

  .(272)ب الصومقضاء شهوته فكانت املصلحة إجيا
ورأى انه ال ، فهذا املفىت وإن كان يقصد زجر امللك عن العود إىل انتهاك حرمة شهر رمضان

 –ليسر العتق واإلطعام إال أن هذا القصد خمالف للنص وهو قول الرسول ، ينزجر إال بالصوم
                                     

 . 33ص، د ت، دمشق، دار اإلمام البخارى، مصطفى ديب البغا، لفقه اإلسالميايف  أثر األدلة املختلف فيها (269)
 . 281ص، حممد شليب، تعليل األحكام (270)
 .281ص، حممد شليب، تعليل اإلحكام (271)
 . 174ص، الغزايل، ينظر املستصفى (272)
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، ة قال الهنار رمضان: )) هل تستطيع أن تعتق رقبيف  لرجل واقع امرأته – صلى اهلل عليه وسلم
فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعني قال ال قال فهل تستطيع أن تطعم ستني مسكينًا قال ال 

 .(273)قال اجلس... احلديث ((

مث الثالث بالفاء على فقد ، شرح هذا احلديث:)) رتب الثاين بالفاء على فقد األوليف  جاء 
وذهب مالك إىل القول ، هل العلمهذا قول اجلمهور من أ، (274) فدل على الترتيب ((، الثاين

 .(275)بالتخيري 
 

بقوله:)) وفتح هذا الباب يؤدى إىل  الغزايلويترتب على هذه الفتوى مفسدة عظيمة ذكرها 
مث إذا عرف ذلك من صنيع العلماء ، حدود الشرائع ونصوصها بسبب تغري األحوال تغيري مجيع

 ن به فهو حتريف من جهتهم بالرأي ((مل حتصل الثقة للملوك بفتواهم وظنوا أن كل ما يفتو
وهو متداع إىل هدم قواعد ، و)) هذا خروج عن الشرع بكلية وانسالل عن ربقة الدين (276)

 .(277) وتغري ذلك باألشخاص واألزمنة واألحوال ((، الشرع وحتريف حدودها وقيودها
  عتد بهيوال  مما سبق يتبني أن كل ما يتوهم أنه مصلحة وهو خمالف الشرع فهو مردود
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 .(278)وهى املطلق عن التقيد تقول: )) أرسلت الكالم إرسااًل من غري تقييد (( 
 .(279)(( بقوله: )) مل يشهد الشرع ال لبطالهنا وال اعتبارها الغزايلوعّرفها 

                                     
 .724رقم  , احلديث 3/102باب ما جاء يف كفارة الفطر يف رمضان ,، كتاب الصوم، سنن الترمذي (273)
 .3/343 ، ،بريوت، دار الكتب العلمية، حممد املباركفوري، بشرح جامع الترمذي حتفة األحوذى (274)
 ف2200، 1ط، مؤسسة النداء أبوظىب، تح حسان عبد املنان وحممود أمحد القيسية، ينظر االستذكار (275)

4/52. 
 175ص، الغزايل، املستصفى (276)
 220ص ، الغزايلشفاء الغليل (277)
  مادة )رسل(، 86ص، الفيومي، مصباح املنري (278)
  174ص، الغزايل، املستصفى (279)
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 مث (280) الشريعة حكم ينطبق عليه ((يف  :)) أما املرسل هو الذى ال يشهد له-أيًضا –وقال 
ما رجعت إىل حفظ مقصود شرعي علم كونه مقصودًا هي  أن املصاحل املرسلة الغزايلبّين 

 .(281)للشارع بالنص واإلمجاع 

رضي اهلل  –اتفاق الصحابة على أن حد شارب اخلمر مثانون جلدة وىف ذلك قال على  – 1
  (282) سكر من سكر هذى من هذى افترى فأرى عليه حد املفتري ((عنه:)) من شرب 

بعد أن أورد هذا املثال: ))  الغزايلقال ، هذه املسالة إمنا كان سنده املصلحةيف  واتفاق الصحابة
  .(283) جيوز اتباع مثلها ((اليت  املصلحة املرسلةهي  وهذه

ىل تكثري إفتقرًا عًا وماملسلمني مطااخلراج على األغنياء عندما يكون واىل  الغزايلجّوز  -2
، هما يكفيمد على وخال بيت املال وأرهقت حاجات اجلن، اجلنود لسد الثغور ومحاية امللك

 وخلت عن مقدار كفايتهم أيديهم.
هذه املسألة بأنه:)) إن مل يفعل اإلمام ذلك تبدد اجلند واحنل يف  جواز اخلراج الغزايلويعلل 

 ان وسقطت أهبة اإلسالم وتعرض ديارنا هلجوم الكفار واستيالئهم ((النظام وبطلت شوكة اإلمي
(284). 

املصلحة املرسلة انه يقول حبجيتها إذا كانت راجعة إىل حفظ مقصود الغزايل يف وخالصة رأى 
شرعي علم كونه مقصودًا بالكتاب والسنة واإلمجاع األمر الذى جعله ال يعدها دلياًل مستقاًل 

: )) وإذا فسرنا املصلحة باحملافظة على الغزايلقال ، هذه األصول الثالثةما دامت راجعة إىل 
 .(285)مقصود الشرع فال وجه للخالف باعتبارها بل جيب القطع بكوهنا حجة ((

ال جيعل املصلحة املرسلة من باب القياس ألن  الغزايلهذا الصدد من بيان أن يف  وال بد 
خبالف القياس فأنه مقصور على ، نسها ال لعينهاالنصوص العامة والقواعد الكلية تشهد جل

                                     
 355ص، الغزايل، املنخول (280)
 179ص، الغزايل، ينظر املستصفى (281)
 .37317احلديث رقم ، 8/320باب ما جاء يف عدد حد اخلمر ، كناب احلدود، سنن البيهقى الكربى (282)
 212ص، شفاء الغليل (283)
 237ص، لشفاء الغلي (284)
 179صالغزايل، املستصفى ن  (285)
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ما الغزايل هي وإذا كان األمر كذلك فإن املصلحة املرسلة عند ، شهد النص لعينهااليت  املصلحة
وىف هذا يقول: )) ، والسنة واإلمجاع ألن مقصود الشارع ال يعرف إال هبا رجعت إىل الكتاب

ه مقصودا بالكتاب والسنة واإلمجاع وكل مصلحة رجعت إىل حفظ مقصود شرعي علم كون
فليس خارجا من هذه األصول لكنه ال يسمى قياسا بل مصلحة مرسلة إذ القياس أصل معني 
وكون هذه املعاين مقصودة عرفت ال بدليل واحد بل بأدلة كثرية ال حصر هلا من الكتاب 

 .(286) اإلمارات تسمى لذلك مصلحة مرسلة (( قوالسنة وقرائن األحوال وتفاري
باب يف  خلوهنافهم يد املصلحة املرسلةيف  قد خالف مجهور الشافعية الغزايلوبذلك نالحظ أن 

 ذلك كما تقدم. يف  فال يدخلها الغزايلالقياس مبفهومه الواسع وأما 
 

رتبة الضرورات واىل هي يف  تنقسم إىل ما ((عن تقسيمه للمصاحل هبذا االعتبار:  الغزايليقول  
 .(287)))واىل ما يتعلق بالتحسينات ، رتبة احلاجاتيف  ما هي

ويتعلق بأذيال كل قسم من  ((كما أحلق بكل مرتبة من هذه املراتب ما يعد مكماًل ومتممًا هلا 
 . (288)))األقسام ما جيرى منها جمرى التكملة والتتمة هلا 

 .(289)ا إمنا هو باالستقراء التاموإثبات هذه املراتب الثالث دون غريه

1

قيام مصاحل الدين والدنيا حبيث إذا فقدت مل جتر مصاحل يف  ما البد منهاهي  ((الضرورات  
الدنيا على استقامة بل على فساد وهتاريج وفوت حياة وىف األخرى فوت النعيم والرجوع 

يف  تكون األمة مبجموعها وآحادهاهي اليت  ((عاشور وعند ابن، (290)))باخلسران املبني 

                                     
 .179ص، ن، م (286)
 174ص، الغزايل، املستصفى (287)
 174ص، م ن (288)
 4/88، الشاطيب، ينظر املوافقات (289)
 2/6، ن، م (290)
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تؤول حالة األمة إىل  تحبيث إذا اخنرم، ضرورة إىل حتصيلها حبيث ال يستقيم النظام بإخالهلا
 .(291)))فساد وتالش 

يف  فهي عنده تتمثل، تعريفًا للضرورات بل اقتصر على ضرب األمثلة هلا الغزايلومل يذكر 
وحفظ ، وحفظ العقل، وهى حفظ الدين وحفظ النفس، د اخلمسةالكليات مخسة أو املقاص

 . (292)وحفظ املال، النسل
 (( :الشاطيبقال ، كل امللل والشرائعيف  حمفوظة الغزايلذكرها اليت  وهذه الضرورات اخلمس

فقد اتفقت األمة بل سائر امللل على أن الشريعة وضعت للمحافظة على الضرورات اخلمس 
(((293)  

وحترمي تفويت هذه الفصول اخلمسة واجلزر عنها يستحيل أال تشتمل عليه ملة (( :الغزايلوقال 
 .(294)))من امللل وشريعة من الشرائع 

فإن العلماء قد تتبعوا املصاحل فلم ، (295)هذه اخلمس ثبت باالستقراء يف  وحصر الضرورات
منا كان نظرًا إىل إ، هذه اخلمسة األنواعيف  واحلصر ((قال اآلمدى: ، جيدوا ضروريًا عداها

 .(296) )العادة (يف  الواقع والعلم بانتفاء مقصد ضروري خارج عنها
 الغزايلوقد ذكر ، (297)))املصاحل يف  أقوى املراتب ((تعد  الغزايلوالضرورات اخلمس عند 

 لرتبة الضرورات أمثلة منها: 
حفظ لضرورة  وزجر املبتدع الداعي إىل بدعته وىف هذا، قضاء الشرع بقتل الكافر املضل

 (298) الدين.

                                     
 .300ص، الطاهر بن عاشور، مقاصد الشريعة اإلسالمية (291)
 .174ص، الغزايل، ينظر املستصفى (292)
 .1/82، الشاطيب، املوافقات (293)
 .174ص، املستصفى (294)
  .284ص، شليب، ينظر تعليل األحكام (295)
 .3/343، اآلمدى، أصول األحكاميف  اإلحكام (296)
 .174ص، الغزايل، املستصفى (297)
 .174ص، ن ينظر م (298)
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وحمافظة على قاعدة الردع ، إحلاقًا له باجلارح (299)كما أوجب الشارع القصاص باملثقل 
 وىف هذا حفظ للنفوس ومحاية هلا.، والزجر

لتوصل إىل ريعة اسمًا لذكقطع اليد الواحدة ح، السرقةيف  كما تقطع أيادي السارقني املشتركني
 ظ لألموال.وىف هذا حف، اإلهدار بالتعاون

ومالك أمور الدنيا والدين ، وحرم شرب اخلمر لكونه مفسدًا للعقل الذى هو مناط التكليف
(300). 
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 .(301) ))اقتناء املصاحل يف  لكنه حمتاج إليه، ال ضرورة إليه ((احلاجي بأنه  الغزايلعّرف 
يف  من حيث التوسعة ورفع الضيق واملؤدي مفتقر إليها ((احلاجات بأهنا  الشاطيبوعرف 

فإذا مل تراع دخل على املكلفني على اجلملة ، يفوت املطلوب ةالغالب إىل احلرج واملشقة الالحق
  .(302)))احلرج واملشقة ولكنه ال يبلغ مبلغ الفساد العادي املتوقع يف املصاحل العامة 

، هاوانتظام أمور، صاحلهامة إليه القتناء ما حتتاج األم )) اكما عّرفها الطاهر بن عاشور بأهن
 ولكنه كان على حالة، حبيث لوال مراعاته لفسد النظام، على وجه احلسن

  .(303)))ولذلك كان ال يبلغ مرتبة الضروري ، غري منتظمة
 رتهما ذكوقد ذكر األصوليون تعريفات أخرى للحاجات ال ختتلف من حيث مضموهنا ع

غري واصلة إىل حد  ((فات السابقة نالحظ أن مرتبة احلاجات التعرييف  و بالنظر والتأمل
 .(304) ))فتكون من احلاجبة دون الضرورية ، املعيشةيف  لكن حيتاج إليها اإلنسان، الضرورة

                                     
ينظر ، مثل إلقاء صخرة كبرية أو الضرب بعصا كبرية، املثقل هو ما يقتل لثقله وأثره على اجلسد ال لتفوذه (299)

 .5/37، حممد املباركفوري، الترمذي فة األحوذى بشرح جامعحت
 .164-163ص ، الغزايل، ينظر شفاء الغليل (300)
 .175ص، الغزايل، املستصفى (301)
 .2/8، الشاطيب، املوافقات (302)
  306ص، طاهر بن عاشور، مقاصد الشريعة اإلسالمية (303)
 2/262ر بريوت دار الفك، حمب اهلل بن عبد الشكور، فواتح الرمحوت (304)
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ا ال ن فواهتوأ، مهبتشريع احلاجيات توسعة على املكلفني ورفع احلرج عنهم والرفق يف  وأن
 ورات.يفضى إىل املفسدة احلاصلة بفوات الضر

 ملرتبة احلاجات أمثلة أذكر منها:  الغزايلوقد ذكر 
فهو أمر ال ضرورة إليه وإمنا تدعو إليه احلاجة ملا ، تسليط الويل على تزويج الصغري والصغرية

واغتنام الكفء ، وتكثري األصهار، اتصال العشائر وتعارفهايف  يترتب عليه من املصاحل املتمثلة
  .(305) يتفق الظفر مبثله من الزوجني قبل أن يفوت وال
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ولكن يقع موقع التحسني ، ماال يرجع إىل ضرورة وال حاجة ((التحسينات بأهنا  الغزايلعّرف 
  (306))العادات واملعامالت (يف  ورعاية أحسن املناهج، والتيسري للمزايا و املزائد، والتزيني

تأنفها اليت  وجتنب األحوال املدنسات، ا يليق من حماسن العاداتاألخذ مب (( الشاطيبوهى عند 
 .(307) ))وجيمع ذلك قسم مكارم األخالق ، العقول الراجحات
حىت تعيش آمنة مطمئنة وهلا ، نظامهايف  هى ما كان هبا كمال حال األمة(( وقال ابن عاشور:
أو ، االندماج فيهايف  مية مرغوبًاحىت تكون األمة اإلسال، مرآي بقية األمميف  هبجة منظر اجملتمع

 .(308) ))دارك الراقية البشرية ــها املــالتقرب منها.. واحلاصل أهنا مما تراعى في
حسينات قة التوحقي بالنظر إىل التعريفات السابقة نالحظ أهنا متفقة من حيث معىن ومضمون

   بغةلصوإضفاء ا، األمور املعيشيةيف  الكماليات والرفاهيةيف  وأهنا تتمثل
 أهبى صورة.يف  اجلمالية على اجملتمع اإلسالمي كي يظهر

 
 

                                     
 .166ص، الغزايل، وشفاء الغليل، .175ص ، الغزايلينظر املستصفى (305)
 175ص، م ن (306)
 2/9، الشاطيب، املوافقات (307)
 307ص، الطاهر بن عاشور، مقاصد الشريعة اإلسالمية (308)
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األول: ما ال يعارض قاعدة شرعية كاملقصود من حترمي القاذورات فإن نفرة الطباع عنها 
 وذلك، خلساستها مناسب حلرمة تناوهلا حثًا للناس على حماسن العادات ومكارم األخالق

 ولو قبلت شهادته، وليس لذلك حاجة وال ضرورة، كحكم الشرع بسلب العبد أهلية الشهادة
العادة لتنقيص الرقيق يف  ولكنه مستحسن، حالة العدالة لكان ذلك مثل قبول فتواه وروايتهيف 

 (309) ومنصبًا رفيعًا ال يليق بالرقيق.، عن هذا املنصب الشريف فإن للشهادة مقامًا ساميًا
مباشرة العقد يف  ألهنا، منعت املرأة من مباشرة عقد النكاح بنفسها مع أهنا أحد أركانهوكذلك 

وىف ، والشرع حيمل على حماسن األخالق، و جماهرة بالتشوف هلم، إشعار بتوقاهنا إىل الرجال
  (310) مباشرة النكاح بنفسها ما يناقض ذلك.

ألهنا سبب ، إهنا وإن كانت مستحسنةف، ما يقع على معارضة قاعدة معتربة كالكتابة الثاين:
احلقيقية بيع الرجل ماله مباله وذلك غري معقول يف  لكنها، للعتق فهي من مكارم األخالق

(311). 
 

و يتعلق بأذيال كل قسم من األقسام ما  ((هو أول من أشار إىل مكمالت املقاصد  الغزايلإن 
 .(312) ))تمة هلا جيرى منها جمرى التكملة والت

) (: -بعد ذكره املقاصد الثالثة  – الشاطيبحيث قال ، مث تتابع ذكر األصوليني للمكمالت 
 .(313) )كل مرتبة من هذه املراتب ينضم إليها ما هو كالتتمة والتكملة (

1

 :ذلكتعد كالتتمة والتكملة للضرورات من اليت  بعض األمثلة الغزايلذكر 

                                     
 .175الغزايل ص، املستصفى، 169ص، 108ص، الغزايل، ينظر شفاء الغليل (309)
 171م ن ص ينظر (310)
 .5/222، الرازى، واحملصول، 108ص ينظر م ن (311)
 .174الغزايل ص، املستصفى (312)
 .2/8، الشاطيب، املوافقات (313)
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 هومتام جر والتشفيمشروع للز –أى القصاص  –ألنه ، استيفاء القصاصيف  أن املماثلة مرعية
، قذا أحرإإلحراق حيث يكون با، التنكيل بالقاتل املتعدي كما فعليف  رعاية املماثلةيف 

 والتغريق إذا غّرق وهكذا.
  .(314)و مسكر فيقاس عليه كل ما ه، وحرم القليل من اخلمر ألنه يدعو إىل الكثري

واملنع من النظر إىل األجنبية والورع ، وأجر املثل وقراض املثل، ومن أمثلتها كذلك نفقة املثل
  .(315)املتشاهبات يف  الالحق
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فإن ، فإن هذا ال تدعو إليه حاجة، الصغريةيف  هلا باعتبار الكفء مهر املثل الغزايلوقد مثل  
من النكاح وإن كان حاصاًل بدوهنما لكنهما أدعى لدوام النكاح ومتام األلفة بني  أصل املقصود

  .(316)الزوجني 
ومجع املريض الذى خياف أن يغلب ، السفريف  فقد مثل هلا باجلمع بني الصالتني الشاطيبأما 

 . (317)البيع يف  والرهن، على عقله
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، واحلاجية ضروريةاصد الاملقيف  لة للمقاصد التحسينية على غرار ما ذكرهأمث الغزايلمل يذكر  
ن ديثه ععند ح كتبه الفقهيةيف  ذلك هو شهرهتا وكثرهتا واكتفى بذكرهايف  ولعل السبب

 العبادات واملعامالت وما يستتبعها من آداب ومندوبات.
اإلحياء من استعمال اليد  يف الغزايلوميكن التمثيل ملكمالت املقاصد التحسينية ببعض ماذكره 

وإزالة النجاسة ، وأخذ املصحف باليمني، واليسرى فيما هو خسيس، ما هو شريفيف  اليمىن
 .(318)وعدم البصاق جتاه القبلة وابتداء لبس النعل واخلف باليمني ، باليسار

                                     
 .174ص، الغزايل، واملستصفى، 165-164ص، الغزايل، ينظر شفاء الغليل (314)
 2/10، الشاطيب، ينظر املوافقات (315)
 .167ص، ، الغزايلوشفاء الغليل، 175ص، الغزايل، ينظر املستصفى (316)
 2/10، الشاطيب، ينظر املوافقات (317)
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 بيل ق عد منداهبا يكتابه اإلحياء من مندوبات الطهارة وآالغزايل يف وباجلملة فما ذكره 
 ((معرض حديثه عن مندوبات الطهارة حيث قال:يف  وهذا ما أكده اليوىب، مكمل التحسينات

زيادة حتسني وتكميل ألصل يف  هبذه وأمثاهلا، والغسل ثالثًا، كالبدء باليمني قبل الشمال
 .(319) ))الطهارة الن أصل التحسني حيصل بالطهارة كيفما حصلت 

 تعلقها بعموم األمة أو أفرادها. ثالثًا: تقسيم املصاحل باعتبار
إىل مصاحل عامة سواء كانت تعم األمة اإلسالمية  الغزايلتنقسم املصاحل هبذا االعتبار عند  

ومنها ما يتعلق  ((: الغزايلقال ، ومصاحل ختص أفراد األمة، أو تعم مجاعة كبرية من األمة، كلها
ومنها ما يتعلق مبصلحة ، صلحة األغلبومنها ما يتعلق مب، حق اخللق كافة، يف مبصلحة عامة
 (320) ))شخص معني 

 

1

وإن كان األفراد ينتفعون هبا ، املراد باملصاحل العامة ما يعود نفعه على األمة اإلسالمية بأسرها 
املراد باملصلحة العامة ما يعم جدواها وتشمل  ((: الغزايلقال ، ألهنم أفراد من هذه األمة

وقد عقد ، أمهية كربى الغزايلوللمصاحل العامة عند  (321) ))ال ختص الواحد املعني ، هتافائد
فمن ذلك  ))إحياء علوم الدين  ((كتابه يف  العديد من الفصول واألبواب املتعلقة هبا ال سيما

 مثاًل:
، لدينايف  هو القطب األعظم ((:الغزايلباب األمر باملعروف والنهى عن املنكر الذي يقول عنه 

 .(322) )إمهاله وتركه فشو للضاللة وانتشار للفساد وخراب للبالد وهالك للعباد (يف  وأن
 ومن أمثلة املصاحل العامة: 

                                                                                                         
 .94-4/93، الغزايل، ينظر إحياء علوم الدين (318)
 .341ص، اليوىب، مقاصد الشريعة وعالقتها باألدلة (319)
 210ص، شفاء الغليل (320)
 260ص، م ن (321)
 2/306الغزايل ، ينظر إحياء علوم الدين (322)
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 ءقوله تعاىل: ﴿إن الصالة تنهى عن الفحشايف  وقد نبه على مصاحل الدين(( حفظ الدين–1
 ))ملصاحل الدين عن الفحشاء فهو جامع  فوما يك، 45واملنكر ﴾ سورة العنكبوت اآلية 

(323) 
 .(324) ))ال نعمة هلل على عباده أعظم من اإلميان.. وال نقمة أعظم من الكفر (( و
 

2

حيث إن قتل من ال ذنب له من املسلمني ، لذلك مبسألة تترس الكفار باملسلمني الغزايلومثل  
ك اصطالم املسلمني فيجوز عندها قتل وخيف من ذل، حمرم إال إذا تترس الكفار باملسلمني

 .(325) ألنا نعلم قطعًا أن مقصود الشرع تقليل القتل.، الترس
 . (326)بأن املصاحل العامة مقدمة على املصاحل اخلاصة (( ((ذلك  الشاطيبوعلل 

 

3

كلها حبيث ال يوجد هبا حالل جاز أن هذا الصدد أنه لو عم احلرام األرض الغزايل يف رأى 
ألهنم لو اقتصروا على سد  يستعمل من ذلك ما تدعو إليه احلاجة وال يقتصر على سد الرمق))

وىف ، مقاساة ذلك إىل أن يهلكوايف  ومل يزل اخللق، الرمق لتعطلت املكاسب وانبتر النظام
 .(327) ))خراب أمر الدين وسقوط شعائر اإلسالم 

ذلك وعلل جوازه بان املصلحة العامة كالضرورة الغزايل يف بن عبد السالم  وقد وافق العز
ولو دعت ضرورة واحدًا إىل غصب أموال الناس جلاز له ذلك بل جيب عليه إذا خاف ، اخلاصة
 .(328) اهلالك

                                     
  .161ص، الغزايل، شفاء الغليل (323)
 .3/378الغزايل،  علوم الدين إحياء (324)
 .176ص، الغزايل، ينظر املستصفى (325)
 .2/298، الشاطيب، املوافقات (326)
 .245ص، الغزايل، شفاء الغليل (327)
 .2/160، العز بن عبد السالم، مصاحل األناميف  ينظر قواعد األحكام (328)
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فإنه قد أجاز أكل امليتة ، هذا مالئم لتصرفات الشرع وان مل ينص على عينه ((: الشاطيبوقال 
 .(329)))والدم وحلم اخلنزير وغري ذلك من اجلنايب احملرمات ، للمضطر

 

4

مل يكن من مال املصاحل ما ، إذا خلت األيدي من األموال (( 
واشتغلوا بالكسب و خيف دخول العدو ديار ولو تفرق العسكر ، يفي خبراجات العسكر

جاز اإلمام أن يوظف على ، بالد اإلسالميف  أو خيف ثوران الفتنة من أهل العرامة، املسلمني
            .(330)))األغنياء مقدار كفاية اجلند 

ام ال يرى جواز توظيف اخلراج على األغنياء إال إذا كان إم الغزايلوالبد من اإلشارة هنا إىل أن 
لسد الثغور ومحاية امللك بعد اتساع رقعته  دكثري اجلنو مفتقرًا إىل، إمامًا مطاعًا ((املسلمني 

وخلت عن ، أرهقت حاجات اجلند إىل ما يكفيهم، وانبساط خطته وخال بيت املال عن املال
 . (331)))احلال يف  فإلمام أن يوظف على األغنياء ما يراه كافيًا هلم، مقدار كفايتهم أيديهم

عصره واصفًا إياه يف  قد أفىت بتحرمي توظيف اخلراج الغزايلهذا املقام هو أن يف  ومما جيدر ذكره
آحاد اجلند لو استوفيت جراياهتم ووزعت على الكافة لكفاهم برهة من  ((بالظلم احملض ألن 

إفاضة يف  وتبذيرهم، العيشيف  وقد تشحوا بتنعمهم وترفههم، وقدرًا صاحلًا من الوقت، الدهر
فكيف نقدر احتياجهم إىل  ووجوه التجمل على سنن األكاسرة، األموال على العمارات

 .(332)))وكافة أغنياء الدهر فقراء باإلضافة إليهم  إلمدادهم وإرفاقهم توظيف خراج
وذلك عندما استشاره السلطان  ))العز بن عبد السالم  ((وقد تبىن هذه الفتوى بشروطها 

فرض الضرائب على الناس ألجل االستعداد والتجهيز لقتال يف  (333))) قطز ((امللك املظفر 

                                     
 .2/372، الشاطيب، االعتصام (329)
 .177ص، الغزايل، املستصفى (330)
 236ص، الغزايل، فاء الغليلش (331)
 236ص، 235ص، م ن (332)
هو املظفر قطز بن عبدا هلل املعزى سيف الدين ثالث ملوك الترك املماليك مبصر والشام كان مملوكًا للمعز  (333)

التركماين وترقى إىل أن كان يف دولة املنصور ابن املعز( اتابك )العسكر مث خلع املنصور وتسلطن ومكانه  ))أيبك
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بيت املال شيء وان تبيعوا مالكم من يف  بشرط أال يبقى ((التتار فأجابه العز جبواز ذلك 
، ويتساووا هم والعامة، واآلالت النفيسة ويقتصر اجلند على مركوبه وسالحه، احلوائص املذهبة

 . (334)))أيدي اجلند من األموال واآلالت الفاخرة فال يف  ة مع بقاياوأما أخذ األموال من العام
واحنل ، إن مل يفعل اإلمام ذلك تبدد اجلند ((جواز توظيف اخلراج بأنه  الغزايلوقد علل 

 موتعرض ديارنا هلجوم الكفار واستيالئه، وبطلت شوكة اإلمام وسقطت أهبة اإلسالم، النظام
(((335). 
 

2

ما فيه نفع اآلحاد باعتبار صدور األفعال من آحادهم ليصل بإصالحهم صالح اجملتمع  ((وهى 
 (336) ))وأما العموم فحاصل تبعًا ، فااللتفات فيه ابتداء إىل األفراد، املركب منهم

وصالحهم هو صالح ، مصلحة األفراد الذين هم جزء من اجملتمعهي  فاملصلحة اخلاصة إذن
املعامالت أحكام الشريعة يف  أنواع ومراتب وقد تكفلت حبفظها ((وهى، للمجتمع كله

(((337). 
 

هذه  غزايل يفالكر حيث ذ، فلم تعلم حياته وال موته، زوجة املفقود وهو من انقطع خربه -1
 املسألة قولني: 

ب ليه ذهوفاة وإوظهرت آثار ال، خبارواندرست األ، أحدمها: أهنا تنكح إذا طالت املدة
 القدمي رعاية ملصلحة الزوجة.يف  الشافعي

                                                                                                         
ابن ، ينظر شذرات الذهب، نفس العاميف  هـ وتوىف658عني جالوت سنة يف  هـ وانتصر على التتار657سنة 

 .5/292، العماد
 .45-48الذهيب ، تاريخ اإلسالم (334)
 237ص، الغزايل، شفاء الغليل (335)
 .280ص، حممد الطاهر بن عاشور، مقاصد الشريعة اإلسالمية (336)
 .314ص، م ن (337)
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مي تربص أيف  ررن الضألذلك و، والثاين: أنه ال سبيل هلا إال الصرب واالنتظار إىل أن يتحقق احلال
مل و، اطئونكوحة إىل تسليم زوجة ميف  أهون من الضرر –وهو معتاد شرعًا وعرفًا  –وتعزهبا 
  .أيًا من القولني غزايلاليرجح 

 
ومل يعرف ، تزوجيها فزوجها كل منهما من إنسانيف  وأذنت هلما، إذا كان للمرأة وليان -2

، باملصلحة داعية إىل فسخ العقد، واحنسم طريق الكشف والتذكري، السابق من الالحق
  .(338) وتسليطها على النكاح وختليصها من هذه احلالة املزمنة طول العمر

عىن تقسيمه فما م كلية أن تكون الغزايلأن يقول: أمل يتقدم أن من ضوابط املصلحة عند  ولقائل
  !هلا إىل عامة وخاصة..؟

فى اعتبار ال ين عمومهاكلية املصلحة و الغزايلوللجواب عن هذا أقول: إن ما تقدم من اشتراط 
ا ما أم، رىضر أختبل معىن كلية املصلحة وعمومها أال تقتصر على فئة و، املصلحة اخلاصة

ريعة وال وح الشرق مع يعود نفعه على آحاد املسلمني وال يترتب عليه ضرر على غريهم مما يتف
 . الغزايل ا فيهماء مبيناقضها فهو املقصود فاملصلحة اخلاصة وهى حمل اتفاق بني مجيع العلم

 
 :الغزايلطرق إثبات املقاصد عند  -املبحث اخلامس:

ل األحكام الشرعية ضرورة البد منها إلظهار حماسن الشريعة وأسرارها وعل إن معرفة املقاصد 
وهو مقام ضنك ومعترك ، وهذا العلم ليس باهلني بل هو:)) موضع مزلة أقدام ومضلة فهام

 .(339)صعب ((
إذ من خالله يتمكن الفقيه بعد اإلطالع الشامل ، الفقه اإلسالمييف  وللمقاصد أمهية كربى 

وهذا مما ، واحلكمة املقصودة من تشريع احلكم، ستنباط العلة املناسبةوالنظر الفاحص من ا
 ةوهو ال سبيل إليه إال مبعرف، لكن المناص منه لعلماء الشريعة وفقهائها، الشك فيه أمر صعب
مقاصد الشريعة وحتديدها وتعيينها وترتيبها عماًل يف  فعندما يصبح القول، طرق إثبات املقاصد

مزيد من الكشف عن مقاصد األحكام يف  ميكننا أن نتقدم بثبات وثقة، وطًاعلميًا دقيقًا ومضب
                                     

 . 263 -262ص، الغزايل، غليلينظر شفاء ال (338)
  20ص، دار إحياء العلوم بريوت، تح هبيج غزاوي، ابن القيم، الطرق احلكمية يف السياسة الشرعية (339)
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وعندما ، ملا قام به أسالفنا من الفقهاء واألصوليني على مر العصور -ورمبا تصحيحًا–إمتامًا 
املقاصد عماًل له قواعده وضوابطه فإن هذا سيغلق الباب أمام املتطفلني على يف  يكون القول

فيها وإذا كان األمر كذلك فإن من الواجب علينا معرفة طرق  اصد واالجتهادالشريعة باسم املق
وهذا ما أكده ، إذ ليس للمكلف أن يبتدع مقاصد من عنده، إثبات املقاصد والكشف عنها

 .(340)الغزايل بقوله:)) النبتدع املصاحل بل نتبع فيها ((
 

1

قال الغزايل:)) لو ورد ، عرب الغزايل عن هذا الطريق بالشرع تارة وبالكتاب والسنة تارة أخرى 
موضع آخر:)) قوام الدين يف  وقال، (341)الشرع به مل يكن خارجًا عن سنن املصاحل ((

 .(343)وقال أيضًا: )) ومقاصد الشرع تعرف بالكتاب والسنة ((، (342)بالكتاب والسنة ((
وهو الذي مييز بني األفعال اليت ، (344)ونوره بني عباده ((، خلقهيف  )) هوعدل اهللوالشرع 

وميده بأسباب ، للتعاليم اإلسالمية ويفتح آفاقًا أمام املتبع، تنفع اإلنسان واألفعال اليت تضره
 .(345)السداد يف معرفة املصاحل وإدراكها إىل أبعد مما يصله غري املتبع

 إلثبات املقاصد يف العديد من املسائل منها: وقد وظف الغزايل النصوص
 ْنَكِراْلُم َعِن َوَيْنَهْوَن وِفِباْلَمْعُر ُمُروَنَوَيْأ ِراْلَخْي ِإَلى َيْدُعوَن ُأمٌَّة ِمْنُكْم َوْلَتُكْنقوله تعاىل: ﴿-

 .104﴾ سورة آل عمران اآلية اْلُمْفِلُحوَن ُهُم َوُأوَلِئَك
وجوب األمر باملعروف والنهى عن املنكر الذى )) هو القطب  استدل الغزايل هبذه اآلية على

وهو املهم الذي ابتعث اهلل له النبيني أمجعني ولو طوي بساطه وأمهل علمه ، الدينيف  األعظم

                                     
 2/332، الغزايل، إحياء علوم الدين (340)
 332/ 2، م ن (341)
 3/398، م ن (342)
 179الغزايل ص، املستصفى (343)
 3/114، ابن تيمية، جمموع الفتاوى (344)
 2/332، الغزايل، نظر إحياء علوم الديني (345)
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، واضمحلت الديانة وعمت الفترة وفشت الضاللة وشاعت اجلهالة، وعمله لتعطلت النبوة
 .(346)د وهلك العباد((وخربت البال، واستشرى الفساد واتسع اخلرق

 ُمْؤِمُنوَناْل ِذَيتَِّخ َلا تعاىل ﴿–استدل الغزايل على بغض الكفار والفجار ومقتهم بقوله  - 
 .28 ران اآلية﴾ سورة آل عم اْلُمْؤِمِننَي ُدوِن ِمْن َأْوِلَياَء اْلَكاِفِريَن

رد فيه من شواهد واإلنكار عليهم ومقتهم فما و رقال الغزايل:)) وأما بغض الكفار والفجا
 (347)القرآن واألخبار الحيصى (( مث ذكر اآلية.

:)) إن اهلل حرم من املسلم دمه وماله وأن يظن به ظن السوء -صلى اهلل عليه وسلم –قوله -
يف  املقاصد اليت أثبتها عن طريق النص السيما نوغري ذلك فقد ذكر الغزايل الكثري م، (348)((

 كتابه اإلحياء.
 

2

اإلمجاع طريقًا من طرق إثبات املقاصد حيث قال:)) ومقاصد الشرع تعرف  الغزايلعد 
 . (349)بالكتاب والسنة واإلمجاع ((

 

، أمجعت الشيء مجعًا مجع اجليم وامليم والعني أصل واحد يدل على تضام الشيء يقال: 
 (350)وأمجعت على األمر إمجاعا.

واإلمجاع اإلعداد والعزمية على  مره وأمجعه وأمجع عليه عزم عليه كأنه مجع نفسه لهومجع أ
 .(351)األمر

                                     
 2/306، م ن (346)
 4/352، م ن (347)
 ,باب حترمي أعراض الناس ، 1410، 1ط، تح حممد السعيد بسيوين زغلول، البيهقي، شعب اإلميان (348)

 .6706رقم احلديث ، 5/296
 179، الغزايل، املستصفى (349)
 )مجع(مادة  1/489، ابن فارس، ينظر معجم مقاييس اللغة (350)
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بعد وفاته على أمر من -صلى اهلل عليه وسلم –عرف الغزايل اإلمجاع بأنه)) اتفاق أمة حممد 
 (352)األمور الدينية ((

 .(353)(وقد عد الغزايل )) اإلمجاع أعظم أصول الدين (
 (354))) وقد أمجعت األمة على وجوب اتباع اإلمجاع وأنه من احلق الذي جيب اتباعه ((

أو أن هذا مقصد من مقاصد ، مفسدة واملراد باإلمجاع هنا اتفاقهم على فعل ما أنه مصلحة أو
صلى اهلل –النىب  اللة كما أخربـتمع على ضــومن املعلوم أن األمة ال جت، الشريعة أم ال؟

 .(355)-وسلم عليه 

، مآراءه استطلعبعد أن استشارهم عمر و، جلدة ناتفاقهم على أن حد شارب اخلمر مثانو-
قوله صحابة بذ الفأخ، املفتريأن يقام على شارب اخلمر حد -رضي اهلل عنه–فرأى على 

 واستصوبوه واستمروا عليه.
قال ، على شارب اخلمر املفتريإقامة حد يف  ففي هذه الوقعة أمجع الصحابة على أن املصلحة

 .(356)الغزايل: )) وهذه هي املصلحة املرسلة اليت جيوز إتباعها ((
ريعة وىف رأيي أن يف جعل اإلمجاع طريقًا من طرق إثبات املقاصد يعد من حماسن الش

وأن من خالله يستطيع أهل االختصاص من علماء الشريعة وفقهائها مواجهة كل ، ومكارمها
وأن يضعوا احللول املناسبة اليت ، األمة اإلسالمية من أحداث ومستجدات ونوازل ىما يطرأ عل

وتواكب ظروف احلياة اليت تعيشها)) فاألمة معصومة ، تتالءم مع مصاحل األمة اخلاصة والعامة
                                                                                                         

 مادة )مجع( 8/57، ابن منظور، ينظر لسان العرب (351)
 137الغزايل ص، املستصفى (352)
 139ص، م ن (353)
 142ص، م ن (354)
باب لزوم ، كتاب الفنت، حديث ال جتتمع أميت على ضاللة أخرجه الترمذي يف السنن وقال حديث غريب (355)

 .2167رقم، 4/466 اجلماعة ,
  221ص، شفاء الغليل الغزايل (356)
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وهلذا كان من سداد الرأي وإصابته أن يكون شورى ، ما تواطأت عليه من روايتها ورؤياهافي
املؤمنني بكون أمرهم شورى بينهم  -سبحانه-وقد مدح اهلل، وال ينفرد به واحد، بني أهله

))(357). 
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وجعل العقل مناط ، لوقاتوميزه هبا من بني سائر املخ، مما كرم اهلل به ابن آدم نعمة العقل 
:)) رفع -صلى اهلل عليه وسلم –قال ، فمن سلب عقله مل يكن من أهل التكليف، التكليف

 وعن الصيب حىت يبلغ، وعن اجملنون حىت يفيق، عن النائم حىت يستيقظ، القلم عن ثالث
))(358). 

والنظر ، رفةواملع الفهموولقد هيأ اهلل العقول لتكون نرباسا للعباد وأداة من أدوات اإلدراك 
تفكر العقل يف ال ستعمالان إىل وكثريًا ما يدعونا القرآ، واملوازنة والتمييز بني املصاحل واملفاسد

 ُقِل :﴿-ىلتعا-الق، ائبهويأمرنا بالنظر والتأمل يف مظاهر الكون ومعرفة أسراره وعج، والتدبر
 َيْنُظُروَن َأَفَلا:﴿ -وقال أيضًا، 101نس اآلية﴾ سورة يو َواْلَأْرِض السََّماَواِت ِفي َماَذا اْنُظُروا

 17﴾ سورة الغاشية اآلية  ُخِلَقْت َكْيَف اْلِإِبِل ِإَلى
 وغري ذلك من اآليات.

فيه معىن الذكر هلل  فوقد أكد الغزايل على أمهية الفكر ومكانته يف عدة مواضع )) فهو أشر
والثاين ، املعرفة والكشف حإذ الفكر مفتا، فةتعاىل العبادات إذ وزيادة أمرين أحدمها زيادة املعر

 .(359)زيادة احملبة..((
معرفة اهلل أفضل من كل نظر إلفضائه إىل أفضل يف  فالنظر، ويشرف النظر بشرف املنظور فيه

 (360)املقاصد.

                                     
 1/84، ابن القيم، إعالم املوقعني (357)
 .6/2498، باب ال يرجم اجملنون، كتاب احلدود، صحيح البخارى (358)
 1/336، الغزايل، إحياء علوم الدين (359)
، 1989 ،1ط، دمشق، دار الطباع، نح إياد الطباع، العز بن عبد السالم، نظر شجرة املعارف واألحوال (360)

 .49ص
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ويفهمك  –صلى اهلل عليه وسلم –ومن فوائد العقل ومقاصده)) أن يهديك إىل صدق النيب  
 .(361)موارد إشاراته ((

وقد رأى الغزايل أن للعقل دورًا كبريًا يف معرفة املقاصد وإثباهتا حيث قال: )) بالعقول حيصل 
وعليه )) فال ننكر إشارة العقول إىل جهة املصاحل ، (362)التكليف وهبا تدرك مصاحل الدنيا ((

 . (363)وترغيبها يف جلب املنافع واملقاصد ((، وحتذيرها املهالك، واملفاسد
دور العقل عند الغزايل على معرفة املقاصد فحسب بل)) إن العقل حيتاج إليه للتمييز  روال يقتص

 .(364)بني خري اخلريين وشر الشرين((
عتزلة كما يقول امل ملقاصدراك اوالبد من التنبيه هنا إىل أن الغزايل ال يقول باستقالل العقل يف إد

يف  ا تقدمذلك كملمن سند شرعي  بل البد -بناء على قاعدة التحسني والتقبيح العقليني –
 ضوابط املصلحة.

وكان شيخ الغزايل )) اجلويىن (( قد سبق تلميذه إىل اتباع الرأي يف اكتشاف املصاحل ومعرفتها 
ومصاحل من موارد  حيث قال عن الصحابة:)) إهنم كانوا يتلقون معاين، مامل يعارض نصًا شرعيًا

ومل يناقض رأيهم فيها أصل من  افإذا ظنوه، نصوص فيهاالشريعة يعتمدوهنا يف الوقائع اليت ال 
 .(365)أصول الشريعة أجروها ((

نفى أن يكون للعقل أي دور يف استجالء املصاحل واكتشافها وليس له أن حيسن  الشاطيبلكن 
وأنه عاجز عن بلوغ أدىن ما يف الدنيا من احلكم واملقاصد )) فالعادة حتيل استقالل ، أو يقبح

 .(366)الدنيا بإدراك مصاحلها ومفاسدها((العقول يف 
هو  ملفاسداحل واومن وجهة نظر الباحث أن ما ذهب إليه الغزايل من إدراك العقول للمص 

ما قال كلبينة قامة اإوأن حسن الفعل وقبحه ثابت له واهلل ال حياسب عليه إال بعد ، الراجح
 .16آلية اة اإلسراء ﴾ سور وًلاَرُس َنْبَعَث َحتَّى ُمَعذِِّبنَي ُكنَّا َوَما :﴿-تعاىل

                                     
 1/31، الغزايل، إحياء علوم الدين (361)
 4/115، م ن (362)
 162ص، الغزايل، شفاء الغليل (363)
 4/254، الغزايل، إحياء علوم الدين (364)
  2/527، اجلويىن، الربهان (365)
 2/40، الشاطيب، املوافقات (366)
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وأنه ال ، قال ابن القيم:)) وحتقيق القول يف هذا األصل العظيم: أن القبح ثابت للفعل يف نفسه
 (367)يعذب اهلل عليه إال بعد إقامة احلجة بالرسالة ((
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والعقل الغريزي ليس  يرى الغزايل أن التجارب طريق من طرق معرفة املقاصد حيث قال:)) 
 (368)كافيًا يف تفهم مصاحل الدين والدنيا وإمنا تفيدها التجربة واملمارسة ((

وقد وافق ، (369)وذلك ألن )) التجربة تطلع على دقائق يستغرب مساعها مع أنه يعظم نفعها((
العز بن عبد السالم الغزايل يف ذلك حيث قال: )) وأما مصاحل الدنيا وأسباهبا ومفاسدها 

 .(370)فمعروفة بالضرورات والتجارب والعادات ((
بقوله: )) إن املصاحل الدنيوية تعرف بالتجارب وغريها بعد وضع الشارع  الشاطيبوتبعهما 
 .(371)أصوهلا ((

وإال فإن ، ر مكابيه إالوىف حقيقة األمر إن إثبات املقاصد ومعرفتها بالتجارب ثابت ال يشك ف
 الناس عوائد وأصول الطب وغريها قد أخذت من، دريسكثريًا مما ينفع الناس كطرق الت

 وجتارهبم.
 

                                     
 2/7، مفتاح دار السعادة (367)
  2/241، الغزايل، إحياء علوم الدين (368)
  1/50، م ن (369)
 1/8، العز بن عبد السالم، قواعد األحكام (370)
  2/40، الشاطيب، املوافقات (371)
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 (372)واجلمع التجارب.، واالسم التجربة، جربت الشيء جتريبًا: اختربته مرة بعد أخرى

عّرف الغزايل التجربة بأهنا )) حكم للعقل عن طريق احلس أو بتكرر اإلحساس مرة بعد  
كما)) يعرب عن التجريبيات بإطراد ، (373)إذ املرة الواحدة ال حيصل العلم هبا (( ،أخرى

 .(374)العادات... واملعلومات التجريبية يقينية عند من جرهبا ((
لكرم وغريها وا علمع والولقد ذهب الغزايل إىل أن املؤمن إمنا يكتسب املقاصد احلسنة كالتواض

 ق التجربة.من األخالق والفضائل واملصاحل عن طري
 .(375)إذ أن غوائل النفس ومكايد الشيطان خفية يصعب التخلص منها إال من خالل التجربة

 

فإن الغزايل يهتم  -كما أشار الغزايل إىل ذلك يف تعريفه –مبا أن التجارب مدركات حسية  
ويرى أن ، دنياه وآخرتهبتلك احلواس حىت يستعملها املسلم فيما يعود عليه بالنفع والصالح يف 

وتسخري األعضاء ، احلواس )) مجيعها خادمة للقلب ومسخرة له فهو املتصرف فيها واملردد هلا
 .(376)واحلواس للقلب يشبه من وجه تسخري املالئكة هلل تعاىل((

إن أمرها باخلري جلبت لصاحبها ما فيه ، منوطة بالقلب ومسخرة له فاحلواس عند الغزايل
)) ، احبها يف الدنيا واآلخرةـااًل على صـوإن أمرها بالشر كانت وب، ل واملآلصالحه يف احلا

وإمنا افتقر القلب إىل هذه اجلنود من حيث افتقاره إىل املركب والزاد لسفره الذي ألجله خلق 
 .(377)وهو السفر إىل اهلل سبحانه ((

                                     
 مادة )جرب(  37ص، الفيومي، املصباح املنري (372)
 37ص، الغزايل، املستصفى (373)
 36ص، م ن (374)
 2/242الغزايل ، ينظر إحياء علوم الدين (375)
  3/5، م ن (376)
 3/5، م ن (377)
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:)) إن يف -اهلل عليه وسلم صلى –قلت وكالم الغزايل املتقدم يتناسب متامًا مع ما قاله الرسول 
اجلسد مضغة إذا صلحت صلح اجلسد كله وإذا فسدت فسد اجلسد كله أال وهى القلب 

))(378). 
قال ابن القيم:)) فما أوىل هذه املضغة بأن تكون متقدمة يف وجودها على سائر األعضاء وسائر 

 .(379)ما يتبع هلا يف الوجود كما هي تبع هلا يف الصالح والفساد ((
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شارع اصد الرفة مقوملع، إن العلم باللغة العربية أمر ضروري لفهم اخلطاب فهمًا صحيحًا 
 ومراده.

ولذلك فإن ابن تيمية يرى )) أن تعلم اللغة العربية من الدين وأنه فرض واجب لفهم مقاصد  
إال بفهم  نوالسنة فرض وال يفهمافإن فهم الكتاب ، الكتاب والسنة ومراد الشارع من خطابه

 .(380)وماال يتم الواجب إال به فهو واجب ((، اللغة العربية
ألن)) املخاطب ال يعرف قصده إال ، وقد عد الغزايل اللغة العربية طريقًا من طرق معرفة املقاصد

ع وقال يف موضع آخر)) البد من علم اللغة فإن ألفاظ الشر، (381)بلفظه أو مشائله الظاهرة((
 .(382)ألفاظ عربية ((

ويرى الغزايل أنه ال سبيل إىل معرفة أسرار القرآن والوقوف على معانيه الدقيقة إال بعد التمكن 
.. ومن ادعى .،من علم اللغة العربية )) وال مطمع يف الوصول إىل الباطن قبل إحكام الظاهر

 صدر البيت قبل جماوزة فهم أسرار القرآن ومل حيكم تفسري الظاهر فهو كمن يدعى البلوغ إىل
 .(383)أويدعي فهم مقاصد األتراك من كالمهم وهو ال يفهم لغة الترك ((، الباب

                                     
  52رقم احلديث، 1/28 أ لدينه ,باب فضل من ا سترب، كتاب اإلميان، صحيح البخاري (378)
 .217ص ، دمشق، دار الفكر، التبيان يف أقسام القرآن (379)
 ،ه 1369، 2ط  ،القاهرة، مطبعة السنة احملمدية، ابن تيمية نح حممد حامد الفقي، اقتضاء الصراط املستقيم (380)

 207ص
 242الغزايل ص، املستصفى (381)
 572الغزايل ص، املنخول (382)
 1/291، الغزايل، م الدينإحياء علو (383)
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كذلك على أمهية اللغة العربية يف فهم مقاصد النصوص ألن )) لسان العرب  الشاطيبوقد أكد 
 .(384)هو املترجم عن مقاصد الشرع ((

ستطيع من ي، قيقةلمية دعة وحماسنها من طرق مما سبق يتبني يل أنه البد ملعرفة مقاصد الشريع 
وىف هذا ، بينها وازنةوامل اكتشاف املصاحل واملفاسد -من أصوليني وفقهاء -خالهلا املتخصصون 

بدعوى  لشريعةعلى ا الذين يتطاولون، محاية للشريعة من العابثني وأصحاب التشهي واألهواء
 أخرى.مصاحل الناس تارة  االجتهاد تارة وبدعوى مراعاة

ستقراء ني كاالألصولياومنها ماذكره غريه من ، وهذه الطرق منها ما تقدم ذكرها عند الغزايل
، عاإلمجاالنص وكوهذه الطرق منها ماهو حمل اتفاق بني كل األصوليني ، والقياس وغريها

  ومنها ماهو حمل خالف بينهم ومن ذلك العقل كما تقدم.
 

                                     
 .4/270، م ن (384)
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ري ني اخللصراع بواحلياة ميدان واسع من ا، خملوق ضعيف يف هذا الكون الفسيح اإلنسان 
اإلنسان حتيط ب وقد، مينتصر الظلوقد يطغى الشر و، والصالح والفساد، والشر واآلمال واآلالم

من  وأنواع كما يصاب بفقد األحبة، فيصاب بالفقر واجلوع واملرض، املصائب واحملن
ْوِف َواْلُجوِع  ِمَن اْلَخَشْيٍءِبُكْم َوَلَنْبُلَونَّاالبتالءات يف النفس واملال واألهل كما قال تعاىل:( 

 ولذلك كان اإلنسان دائمًا، 156قرة اآلية سورة الب ثََّمَراِتَوَنْقٍص ِمَن اْلَأْمَواِل َواْلَأْنُفِس َوال
ا أراده ميه إذوحت، اعوتطعمه إذا ج، حباجة ماسة إىل االلتجاء إىل قوة عظمى تنصفه إذا ظلم

 وحمتاج، ت بهذا أملاحملن إووتدفع عنه الباليا ، ومتده بالنصر إذا قل الناصر واملعني، أحد بسوء
لنفس إذا قرار انة واستوحتيطه بالطمأني، ويستغيث هبا إذا مسه الضر، دإىل قوة تعوضه عما فق

 وتكالبت عليه مطالب احلياة.، تقطعت به السبل
فاالحتماء بالدين أمر فطري ، هذه القوة تتمثل يف الدين والعقيدة وهذا أمر ال خالف فيه

ية منهم إذا أحاط به حىت الكافر وامللحد ومدعي الربوب، مركوز يف نفوس البشر البد هلم منه
اهلالك وعاين مصرعه يقول: )يا رب( قد يقوهلا بدون تفكري وال روية إمنا استجابة لنداء 

فهذا فرعون الذي طغى وجترب وبغى واستكرب ما إن شاهد مصريه وعاين هنايته املأسوية ، الفطرة
ا َأْدَرَكُه اْلَغَرُق َقاَل َحتَّى ِإَذحيث قال اهلل عنه:( ، حىت أعلن إسالمه ولكن بعد فوات األوان

 90سورة يونس اآلية  آَمْنُت َأنَُّه َلا ِإَلَه ِإلَّا الَِّذي آَمَنْت ِبِه َبُنو ِإْسَراِئيَل َوَأَنا ِمَن اْلُمْسِلِمنَي
(385). 

َد اللَِّه لدِّيَن ِعْننَّ اِإ اه:(ومبا أن اإلسالم هو خامت األديان والذي ال يقبل اهلل من أحد دين سو
  .19) آل عمران اآلية  ْلِإْسَلاُما

 كامه.اع أحفال سعادة وال اطمئنان يف الدنيا واآلخرة إال بالدخول حتت ظله واتب
وقد ، مهاار أمافينه فاإلنسان قد تقابله املشاكل أو تصادمه النوازل فال يستطيع مواجهتها

  تتقوملعيفة ضس بل قد ينتحر بسببها؛ ألنه صاحب نف، يصاب مبرض عصيب أو اختالل عقلي
 باإلميان ملالقاة تلك احملن واملصائب.

  

                                     
 .11ص، ف2002، 1ط، اجلامعة املفتوحة، الصادق الغرياين، ينظر العقيدة اإلسالمية (385)
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ن لناس عن الديتعاد اىل ابإولعل ما نشاهده اليوم أو نسمع من انتشار مظاهر االنتحار إمنا مرده 
شروع ام املــيذ األحكيف تنف –أيضًا  –إمنا هو مهم ، وال يقتصر الدين على محاية الفرد فقط

بيق األحكام يف تط مساعد ن الوازع الديين باتفاق اجلميع خري عاملأل، املتعلقة حبياة اجلماعة
 والقوانني وتنفيذها.

 .(386)وإذا فقد أفراد اجملتمع دينهم كان هذا إيذانًا بنهاية ذلك اجملتمع ودماره يف الدنيا واآلخرة 
  .(387)قال الغزايل )) ويف فساد الدين بطالن احلياة األخروية (( 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ا

                                     
 .217ص، يوسف حامد العامل، ينظر املقاصد العامة للشريعة اإلسالمية (386)
 .2/35، الغزايل، إحياء علوم الدين (387)
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وإقامة الشعائر التعبدية ، حلفظ الدين من جانب الوجود عدة وسائل منها: اإلميان باهلل تعاىل 

: )) فأصول العبادات راجعة إىل حفظ الدين من جانب الوجود الشاطيبوسائر الطاعات قال 
 .(388)الزكاة والصيام واحلج ((كاإلميان والنطق بالشهادتني والصالة و

 

بل هو  اإلميان باهلل تعاىل هو األصل يف قبول أعمال البشر وبدونه ال يعتد بأي عمل عند اهلل 
األساس والقاعدة اليت ال يقوم البناء إال هبا )) فالدين القائم بالقلب من اإلميان علمًا وحااًل هو 

فالدين أول ما يبىن من أصوله ، الظاهرة هي الفروع وهي كمال اإلمياناألصل واألعمال 
 .(389)ويكمل بفروعه ((

واإلميان باهلل تعاىل أمر فطر اهلل عليه كل البشر كما تقدم قال الغزايل:)) كل آدمي فطر على 
 .(390)اإلميان باهلل عز وجل... مركوز يف النفوس بالفطرة(( 

 سيح الذي يدلون الفذا الكان باهلل تعاىل فالبد من النظر إىل هوحىت يتوصل اإلنسان إىل اإلمي 
 الوحي.عقل وبويدل على حقائق الوجود ويكون ذلك بال، على خالقه ووحدانيته يف خلقه

 

مل والعا ئق الكونالعقل لعباده ليدركوا به حقا –سبحانه وتعاىل  -وهب اهلل 1
 راك د اإلدقل حمدوعلمًا بأن هذا الع، ملخلوقاتوميز به اإلنسان عن غريه من ا، احملسوس

  ايلالغزىل وقد أو، األشياء احملسوسةيف  إذ يعتمد عليه، واملعرفة ناقص غري كامل
)) وأن   ومن مث اإلميان به حيث قال: –تعاىل  –العقل اهتمامًا بالغًا ألنه وسيلة إىل معرفة اهلل  

الوجود يف  دوام الفكر فيه وىف صفاته وأفعاله وليسالحتصل إال ب –أى اهلل تعاىل –املعرفة به 
 .(391)سوى اهلل تعاىل وأفعاله((

                                     
 . 2/7، الشاطيب، املوافقات (388)
 .10/355، ابن تيمية، جمموع الفتاوى (389)
 .1/87، إحياء علوم الدين (390)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 ةعرفإال مب وأنه ال تنكشف عظمة البارئ، ورأى أن الفكر هو مفتاح املعرفة والكشف
)) وال معرفة ، صفاته وقدرته وعجائب أفعاله فيحصل من الفكر املعرفة ومن املعرفة التعظيم 

 .(392)فكر((باهلل إال بدوام ال
ملكوت اهلل خري لإلنسان من أى نعيم )) فمن عود يف  التأمل والتفكرييف  واستخدام العقل

جالل اهلل وعظمته وملكوت أرضه ومسائه صار ذلك ألذ عنده من كل يف  نفسه الفكر
 .(393)نعيم((

 لخرة قااآليف  الدنيا واهلالك والبواريف  كما أن عدم استخدام العقل يفضي بصاحبه إىل الضالل
:)) بل العقل الذى هو أعز األمور قد يكون سببًا هلالكه فامللحدة غدًا يتمنون لو كانوا الغزايل

وذلك بسبب أهنم مل يستخدموا عقوهلم ومل يتوصلوا هبا إىل معرفة اهلل  (394)جمانني أو صبيانًا ((
 تعاىل واإلميان به.

 

فالعقل قاصر عن إدراك ، وثقة تامة معرفة كل احلقائق بدقة عاليةيف  وهو األهم 2
اليت  وتلك الغيبيات مهمة لإلنسان أكثر من احملسوسات ألهنا املصري النهائى له وهى، الغيبيات

فمن نعمة اهلل علينا أن أكرمنا بالعقل وأقام علينا ، حتقق له السعادة األبدية أو الشقاء األبدى
حانه ــمعرفة البارئ سبيف  –به من األنوار :)) وأول ما يستفاد الغزايلقال ، احلجة بالوحى

ا أرشد إليه القرآن فليس بعد بيان اهلل سبحانه بيان ــم، لك من طريق االعتبارــويس–
))(395) . 
 اعة يف واجلم السنة والبد من اإلشارة يف هذا املقام إىل أن الغزايل ال خيالف منهج أهل 

 ه ما يراعاىل كق األول ملعرفة اهلل توعليه فإن الطري، وجوب تقدمي النقل على العقل

                                                                                                         
 1/330، إحياء علوم الدين (391)
 2/228، م ن (392)
 3/195، م ن (393)
 4/130، م ن (394)
  1/105، م ن (395)
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هم يتعلمون من الرسل ماهلم طريق يف املعرفة ـالغزايل هو النقل ولذلك قال: )) واخللق كل
 .(396)سواه ((

 ن متعلم  ) فمن)بل ذهب الغزايل إىل القول بأن من قدم العقل على النقل قد ضل وتردى 
 ضل  ياس فقدعنها إىل الرأي والقومن عدل ، رسل اهلل ووزن مبيزان اهلل فقد اهتدى

 .(397)وتردى ((
ووصف من هذا منهجه بأنه ، من أن يزن أمور الشريعة مبيزان الرأي والقياس الغزايلكما تربأ 

جاهل وشره على الدين يفوق شر العدو العاقل حيث قال: )) وأما ميزان الرأي والقياس فحاش 
من أصحايب أن ذلك ميزان املعرفة فاسأل  ومن زعم، فذلك ميزان الشيطان، هلل أن اعتصم به

 . (398)فإنه للدين صديق جاهل وهو شر من عدو عاقل ((، اهلل تعاىل أن يكفي شره عن الدين
  معرفة اهللصول إىلي الووهبذا يتبني أن الغزايل يرى أن العقل والنقل وسيلتان لغاية واحدة ه

ال صحيح قول الض فاملنهلا أن تتعار نكال ميوأن الوسائل اليت تؤدي إىل غاية واحدة ، تعاىل
 أن يعارضه معقول صريح.  نميك

  .ا تقدمنه كمعن النقل فإن الغزايل ال يقول به بل يتربأ م ىأما اتباع العقل مبنأ
 نَِّإ:﴿ -تعاىل-ا قولهته منهالعديد من اآليات الدالة على وجود اهلل تعاىل وقدر الغزايلوقد ذكر 

 ْنَفُعَي ِبَما اْلَبْحِر ِفي ْجِريَت الَِّتي ِكاْلُفْلَو َهاِرَوالنَّ اللَّْيِل َواْخِتَلاِف َواْلَأْرِض ِتالسََّماَوا َخْلِق ِفي
 َدابٍَّة ُكلِّ ِمْن ِفيَها َوَبثَّ اَمْوِتَه ْعَدَب َأْرَضاْل ِبِه َياَفَأْح َماٍء ِمْن السََّماِء ِمَن اللَُّه َأْنَزَل َوَما النَّاَس

 ﴾ البقرة َيْعِقُلوَن ْوٍمِلَق َآَياٍتَل َأْرِضَواْل اِءالسََّم َبْيَن اْلُمَسخَِّر َحاِبــَوالسَّ الرَِّياِح َوَتْصِريِف
 .164اآلية 

غريها مث و 7-6﴾ سورة النبأ اآليتان  َتاًداَأْو َواْلِجَباَل (6) ِمَهاًدا اْلَأْرَض َنْجَعِل َأَلْم و قوله:﴿
 قال 

                                     
  .43ص دار الكتب العلمية بريوت ,، القسطاس املستقيم (396)
 . 41ص، إحياء علوم الدين (397)
 . 42ص، م ن (398)
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ه مون هذرة مضن معه أدىن مسكة من عقل إذا تأمل بأدىن فكبعدها:)) فليس خيفى على م
والنبات  حليوانطرة ااآليات وأدار نظره على عجائب خلق اهلل يف األرض والسماوات وبدائع ف

 العجيب والترتيب احملكم ال يستغين عن صانع يدبره رأن هذا األم
 .(399)وفاعل حيكمه ويقدره((

 من  ه البداإلدراك وحمدوديته فرأى أنيف  لوكأين بالغزايل قد استشعر قصور العق
 

ىل كيفية لعقل إاإرشاد ومعرفة احلقائق فيما وراء عامل الشهادة يف  االعتماد على طريق الوحى
 هذا الكون إىل خالقه.يف  االنتقال من التأمل

 

 كن تأيت املرتبة الثانية وهى مرحلة الطاعةالقلوب ومتيف  بعد االطمئنان إىل أن اإلميان قد استقر 
 .(400))) اسم جامع لكل ماحيبه اهلل ويرضاه من األقوال واألعمال الظاهرة والباطنة ((اليت هي 

القلب  يف صولهحأمارة و فهو يصدق اإلميان، والعبادات جزء أساس لقيام الدين واحملافظة عليه
لعديد من ايف  كرآن ذلذه العقيدة وقد أكد القوالعبادة جمسدة هل، فتكون العقيدة قوة دافعة

 َناَأ ِإلَّا ِإَلَه َلا نَُّهَأ ِإَلْيِه ِحيُنو لَّاِإ َرُسوٍل ِمْن َقْبِلَك ِمْن َأْرَسْلَنا َوَما: ﴿ -تعاىل –اآليات منها قوله 
 َأَنا نَِّنيِإ( 13) ىُيوَح ِلَما َفاْسَتِمْع اْخَتْرُتَك َوَأَناوقوله: ﴿ ، 25﴾ سورة األنبياء اآلية َفاْعُبُدوِن

        .14-13آليتان اورة طه س﴾  ِذْكِريِل الصََّلاَة َوَأِقِم َفاْعُبْدِني َأَنا ِإلَّا ِإَلَه َلا اللَُّه
 .(401):)) فإن غاية العبادات أن ميوت اإلنسان حمًبا هلل عارًفا باهلل ((الغزايلقال 

من العبادات الفكر املوصل إىل املعرفة :)) وليس خيفى أن غاية املقصود -أيضًا–وقال 
 .(402)((-جل جالله–واالستبصار حبقائق احلق 

                                     
 . 1/105، م ن (399)
 10/149، ابن تيمية، جمموع الفتاوى (400)
 .228 /2، إحياء علوم الدين (401)
 . 3/84، م ن (402)
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إذًا فال سبيل إىل الوصول إىل الغاية املنشودة وهى معرفة اهلل حق املعرفة إال من خالل العبادات 
 . (403)ومبالزمة الطاعات وأنواع القربات((، ه وأدلتهـا يثبت اإلميان مبعرفة أسبابـو )) إمن

وللمحافظة على الدين نّوع الشارع العبادات أنواعًا كثرية حىت ينتقل املكلف من نوع إىل آخر  
: )) واملواظبة على منط واحد هبقول الغزايلوهذا ما أكده ، دون أن يصيبه ملل أو يعتريه فتور

ففي االستطراف واالستجداد لذة ونشاط وىف االستمرار على شيء  من العبادات يورث امللل..
ولذلك مل تكن الصالة سجوًدا جمرًدا وال ركوعًا جمردًا وال قيامًا جمردًا ، واحد استثقال ومالل

فإن القلب يدرك من كل عمل منها لذة ، بل رتبت العبادات من أعمال خمتلفة وأذكار متباينة
وتلك ، (404)جديدة عند االنتقال إليها ولو واظب على الشيء الواحد لتسارع إليه امللل((

 بادات تتمثل فيما يلي:الع

جعل الشارع إقامة الصالة واحملافظة عليها حمافظة على الدين وإضاعتها والتهاون فيها تضييع  
وغرة الطاعات  ورأس القربات، وعصام اليقني، : )) فإن الصالة عماد الدينالغزايلللدين يقول 

))(405). 
( َواْلُمْنَكِر اْلَفْحَشاِء َعِن َتْنَهى الصََّلاَة ِإنَّ ة:)الصاليف  قولهيف  )) وقد نبه على مصاحل الدين

والصالة  (406)وما يكف عن الفحشاء فهو جامع ملصاحل الدين((، 45سورة العنكبوت اآلية 
))عماد الدين والفاصل بني الكفر واإلسالم ويقدم على احلج وسائر العبادات وجيب القتل 

 .(407)بسبب تركه على اخلصوص((
ورسوخ عقد اإلميان  -عز وجل–عت الصالة )) لتصقيل القلب وجتديد ذكر اهلل وإمنا شر

ولعل هلذه احلكمة جعل للصالة مواقيت متقاربة لئال يبعد عهد العبد بذكر ربه ، (408)به((
 اخلري.يف  فتحمله الغفلة على الشرأوالتقصري

                                     
 . 35ص، شجرة املعارف العز بن عبد السالم (403)
 .1/208، إحياء علوم الدين (404)
 .1/145، م ن (405)
  .161ص، شفاء الغليل (406)
 1/160، إحياء علوم الدين (407)
 .1/160، م ن (408)
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النوافل ليختار من األوقات  وملن أراد االستزادة من التقرب إىل اهلل تعاىل فقد فتح اهلل له باب
إضافة إىل أن تلك النوافل فيها جرب ملا قد يعتري الصالة من نقص ، مايوافق حاله ويلىب حاجته

الفرائض املكتوبة عليه أنه كيف يؤديها وكيف حيرسها عن يف  :)) فينظر أوالًَالغزايلقال 
 .(409)النقصان والتقصري أو كيف جيرب نقصاهنا بكثرة النوافل((

هتمام الشارع بالصالة هو اهتمام بكل مايتعلق هبا من أركان وواجبات وشرائط وسنن وا
 .(410):)) االشتغال بالطهارات جيدد ذكر اهلل تعاىل ((الغزايل للذا قا، ومستحبات

وذكر الغزايل أن الشعائر واملناسك وعلى رأسها الصالة إمنا شرعت ملا تضمنته واشتملت عليه 
وإمنا فرضت الصالة وأمر باحلج والطواف وأشعرت املناسك إلقامة ذكر  من ذكر اهلل تعاىل ))

فما قيمة  ةقلبك للمذكور الذى هو املقصود واملبتغى عظمة وال هيبيف  فإذا مل يكن، اهلل تعاىل
 .(411)ذكرك ((

وهذا ما أكده ابن القيم بقوله: )) وملا كان محد اهلل والثناء عليه ومتجيده هو مقصود الصالة 
شرع يف أوهلا ووسطها وآخرها ومجيع أركاهنا ، هي عماد اإلسالم ورأس الطاعات اليت
))(412). 

كما أن من مقاصد الصالة األساسية أهنا تقرب العبد من اهلل تعاىل )) فالصالة عندك قربة وحتفة 
 .(413)تتقرب هبا إىل حضرة ملك امللوك ((

بقوله  لى ذلكعاستدل وحشاء واملنكر أهنا تنهى عن الف الغزايلومن مقاصد الصالة كما يراها 
 .45آلية انكبوت ﴾ سورة العَواْلُمْنَكِر اْلَفْحَشاِء َعِن َتْنَهى الصََّلاَة ِإنَّتعاىل: ﴿

واملقصود هبما كذلك التواضع  (414))) وأما الركوع والسجود فاملقصود هبما التعظيم قطعًا ((
لصالة تواضع هلل عزوجل بأفعال هي هيئة هلل تعاىل واألنس بتعظيمه )) والركوع والسجود يف ا

                                     
 4/429 م ن (409)
 .1/127، م ن (410)
 .1/150، إحياء علوم الدين (411)
 4/1474 ،1998، 3دار العاصمة الرياض ط، تح على بن حممد الدخيل اهلل، الصواعق املرسلة (412)
 1/159، الغزايل، إحياء علوم الدين (413)
 . 1/160، م ن (414)
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أن الصالة ما تبوأت هذه  الغزايلوىف نظر ، (415)التواضع وللنفوس أنس بتعظيم اهلل عزوجل (( 
املكانة السامية وتقدمت على سائر الطاعات والعبادات إال ملا تضمنته من مناجاة رب األرض 

صالة من حيث أعماهلا الظاهرة إال والسموات حيث قال: )) وما أرى أن هذه العظمة كلها لل
 .(416)أن يضاف إليها مقصود املناجاة فإن ذلك يتقدم على الصوم والزكاة واحلج وغريه ((

وهكذا يتبني أن الغزايل قد ذكر للصالة مقاصد سنية وحكم علّية تتجلى يف كوهنا تنهى العبد 
وهذه املقاصد ، ها يناجيه ويناديهوأهنا قربة يتقرب هبا العبد من مواله وفي، عن الفحشاء واملنكر

ذكرها كثري من العلماء قال القرطيب: )) إن الصالة تنهى صاحبها وممتثلها عن الفحشاء واملنكر 
وتشغل كل بدن املصلي فإذا ، وذلك ملا فيها من تالوة القرآن املشتمل على املوعظة والصالة
، بني يديه وأنه مطلع عليه ويراهدخل املصلي يف حمرابه وخشع وأخبت لربه وادكر أنه واقف 

ومل ، وظهرت على جوارحه هيبتها، وخامرها ارتقاب اهلل تعاىل، صلحت لذلك نفسه وتذللت
 .(417)يكد يفتر من ذلك حىت تظله صالة أخرى يرجع هبا إىل أفضل حالة ((

واستفتاح لباب ، وجاء يف شرح احلكم العطائية )) الصالة طهرة للقلوب من أدناس الذنوب
تتسع فيها ميادين األسرار وتشرق فيها شوارق ، الصالة حمل املناجاة ومعدن املصافاة، لغيوبا

 .(418)األنوار ((

جعل اهلل ))الزكاة للدين أساسًا ومبىن وبني أن بفضله تزكى من عباده من تزكى ومن غناه  
 يلي الصالة مباشرة الركن الثالث من أركان اإلسالمهي  والزكاة، (419)زكى ماله من زكى((

وقد ، القرآن مقرونة بالزكاةيف  وغالبًا ما جاءت الصالة، ترتيب تلك األركان وىف األمهيةيف 
أن الشارع احلكيم جعل الزكاة وسيلة ملقصدين أحدمها: سد اخلالت ودفع  الغزايلذكر 

حيث ، تعبديواآلخر: ما فيها من امتثال أمر اهلل تعاىل وهو اجلانب ال، احلاجات والضرورات

                                     
 . 1/266، م ن (415)
 .1/160، م ن (416)
 .13/136اجلامع ألحكام القرآن ,  (417)
 1/95 , 1939، مكتبة مصطفى البايب احلليب وأوالده مبصر، عبد اهلل الشرقاوي، شرح احلكم العطائية (418)
 . 1/208الغزايل، إحياء علوم الدين  (419)
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سد يف  فحظ الفقري مقصود وامتحان املكلف باالستعباد..، قال: )) يقصد بالزكاة حظ العباد
 . (420)اتباع التفاصيل مقصود الشرع ((يف  اخللة وهو جلي سابق إىل األفهام وحق التعبد

قلبه سوى حمبة اهلل يف  ال من قلب املسلم حبيث ال يبقىفرض الزكاة اجتثاث حملبة امليف  -1
وشهادة بإفراد املعبود وشرط متام الوفاء ، تعاىل: إذ )) أن التلفظ بكلميت الشهادة التزام للتوحيد

والتوحيد باللسان ، فإن احملبة ال تقبل الشركة، به أال يبقى للموحد حمبوب سوى الواحد الفرد
ن به درجة احملب مبفارقته احملبوب واألموال حمبوبة عند اخلالئق وإمنا ميتح، قليل اجلدوى

))(421) . 
حب ف، البذل امل حيث يتعود املسلم على، الزكاة تطهري لنفس املسلم من داء الشحيف  -2

 املعىن طهرة ة هبذاالزكافالشيء ال ينقطع إال بقهر النفس على مفارقته حىت يصري ذلك اعتيادًا 
 إخراجهفرحه ب وإمنا طهارته بقدر بذله وبقدر، خبث البخل املهلكأى تطهر صاحبها من 

 واستبشاره بصرفه إىل اهلل تعاىل. 
واملالية شكر ، البدنية شكر لنعمة البدن تفالعبادا –عز وجل–الزكاة شكر لنعمة اهلل يف  -3

إليه مث  وما أخس من ينظر إىل أخيه املسلم الفقري وقد ُضيق عليه الرزق واحتاج، لنعمة املال
 .(422)التسمح نفسه بأن يؤدي شكر اهلل تعاىل على إغنائه على السؤال

ألن املن هبا حماها ، ويرى الغزايل أن املاّن بصدقته ال جيد أثر الصدقة يف صحيفة عمله يوم القيامة
اليت هي  إذ، وما كان سيصري كذلك لو أنه جرد نفسه من رعونتها، فيصبح من اخلاسرين

وأنه حمسن إليه وله عليه فضل ومنة )) ، فسه الفضل والطول على الفقري املعطىجعلته يرى يف ن
ولو جترد من ذلك لرأى أن الفقري يأخذ ذلك حقًا مفروضًا من اهلل تعاىل فله فضل لقبوله حق 

 . (423)ولو مل يقبل منه ذلك لبقي مرهتنًا به ((، اهلل تعاىل منه الذي هو طهرته وجناته من النار

                                     
 . 1/213، م ن (420)
 . 1/213، الغزايل، إحياء علوم الدين (421)
 . 1/214، ينظر م ن (422)
 . 1/194، م ن (423)
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نب اىل وهو اجلاهلل تعاأمر  ني أن مقاصد الزكاة يف نظر الغزايل كثرية تتمثل يف امتثالوهبذا يتب
ا وأهن، تعاىل ى اهللوب سوالتعبدي ويف اجتثاث حمبة املال من قلب العبد حبيث ال يبقى عنده حمب

 ياه. إاهلل  ى وهبهكما أهنا شكر لنعمة املال الذ، تطهر نفس املؤمن من داء الشح والبخل
عل من مقاصد الزكاة إضافة إىل ما ذكره الغزايل أهنا شرعت النتزاع الغل واحلقد واحلسد من ول

ولتغرس فيهم روح احملبة واملودة والوئام قال يوسف العامل: )) والزكاة شرعت ، قلوب املؤمنني
أما نفوس األغنياء فتطهرها من البخل واجلشع والشح ، لتطهري نفوس األغنياء وقلوب الفقراء

وما يتبع ذلك وأما الفقراء فتطهر قلوهبم من احلقد واحلسد والغل الذي يتولد بسبب احلرمان 
 .(424)وهبذه الفريضة انتزع اإلسالم الغل من قلوب املؤمنني ((، من وطأة احلاجة

وقد أرجع ، (425)إن الصوم )) متميز خباصية النسبة إىل اهلل تعاىل من بني سائر األركان (( 
 وإن كانت كل العبادات له سبحانه ملعنيني: -تعاىل–شرف الصوم ونسبته إىل اهلل  ايلالغز

 لطاعاتعمال انفسه سر ليس فيه عمل يشاهد ومجيع أيف  األول: أن الصوم كف وترك وهو
يف  نه عملفإ -ىلسبحانه وتعا–والصوم ال يراه إال اهلل ، األخرى مبشهد من اخللق ومرأى

 .الباطن بالصرب اجملرد
 الصوم ما كانفل، فإن وسيلة الشيطان الشهوات -عز وجل–والثاين: أنه قهر لعدو اهلل 

على اخلصوص قمعًا للشيطان وسدًا ملسالكه وتضييقًا جملاريه استحق التخصيص بالنسبة إىل اهلل 
 .(426)-عز وجل–

وى : )) ومعلوم أن مقصود الصوم اخلواء وكسر اهلوى لتقوى النفس على التقالغزايلقال 
))(427). 

 -سبحانه–أن من مقاصد الصوم التخلق واالتصاف بصفة من صفات البارئ  الغزايلوذكر 
ومن مقاصده كذلك التشبه باملالئكة الكرام املنزهني عن الشهوات حيث ، (428)وهى الصمدية

                                     
 . 242ص، يوسف العامل، ة اإلسالميةاملقاصد العامة للشريع (424)
 .1/231، الغزايل، إحياء علوم الدين (425)
 1/231، ينظر م ن (426)
 .1/235، م ن (427)
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يف  واإلقتداء باملالئكة، قال:)) إن املقصود من الصوم التخلق خبلق من أخالق اهلل وهو الصمدية
 .(429)لكف عن الشهوات حبسب اإلمكان فإهنم منزهون عن الشهوات ((ا

بس النفس عن ة يف حتمثلوهبذا يتبني أن أهم مقاصد الصوم يف نظر الغزايل أنه يورث التقوى امل
  وترويض العبد على الصرب، الشهوات وتضييق جماري الشيطان من العبد

وما ذكره الغزايل ذكره غريه من العلماء  ،كما أن الصوم اختص بأنه هلل من بني سائر األركان
حيث قال: )) إن مقصود الصيام حبس النفس عن الشهوات وفطمها  (430)بعده منهم القامسي 

وقبول ما ، عن املألوفات وتعديل قوهتا الشهوانية لتسعد بطلب ما فيه غاية سعادهتا ونعيمها
ويذكرها حبال ، حدهتا وسورهتاويكسر اجلوع والظمأ من ، تزكو به مما فيه حياهتا األبدية
وتضييق جماري الشيطان من العبد بتضييق جماري الطعام ، األكباد اجلائعة من املساكني

، وحبس قوى األعضاء عن استرساهلا حلكم الطبيعة فيما يضرها يف معاشها ومعادها، والشراب
وجنة اجملاهدين  وتلجم بلجامه فهو جلام املتقني، وكل قوة عن مجاحها، ويسكن كل عضو منها
فإن الصائم ال يفعل شيئًا إمنا ، وهو لرب العاملني من بني سائر األعمال، ورياضة األبرار املقربني

فهو ترك حمبوبات النفس وملذوذاهتا إيثارًا حملبة ، ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجل معبوده
   (431)وهو سر بني العبد وربه ال يطلع عليه سواه ((، اهلل ومرضاته

 َكَما الصَِّياُم َعَلْيُكُم َبُكِت واَآَمُن َنالَِّذي َأيَُّها َيا﴿  ويرى الباحث أن هذا ما دل عليه قوله تعاىل: 
 .183 اآلية ورة البقرة﴾ س َتتَُّقوَن َلَعلَُّكْم َقْبِلُكْم ِمْن الَِّذيَن َعَلى ُكِتَب

واملعىن ، تعليل فريضة الصوم بهإذ دلت اآلية الكرمية على أن الصوم يورث التقوى كما يفيده 
فإنه يردع ، ليحصل لكم التقوى بالصوم فإنه يّورثها ملا فيه من انكسار الشهوة وانقماع اهلوى

وذلك جامع ، ويهون لذات الدنيا ويكسر شهوة البطن والفرج، عن األشر والبطر والفواحش
                                                                                                         

النهار متصف هبذه يف  بصفة الصمدية أحد معاين الصمد اللغوية وهو الذى ال يطعم فالصائم الغزايللعل مراد  (428)
، لعرب يطعم( لسان اال: الذي الصمد جاء يف لسان العرب )إن من معاين، الصفة الربانية فاهلل تعاىل ُيطِعم وال ُيطَعم

 مادة صمد.، 3/258ابن منظور 
 1/236، إحياء علوم الدين (429)
من ساللة احلسني السبط: إمام الشام يف ، مجال الدين )أو حممد مجال الدين( بن حممد سعيد بن قاسم احلالق (430)

ف , من مؤلفاته حماسن 1914ألدب , مولده ووفاته يف دمشق تويف سنة وتضلعا من فنون ا، علما بالدين، عصره
 .2/135الزركلي، خري الدين ، ينظر األعالم، التأويل يف التفسري

  3/74، هـ8139، 2ط، دار الفكر بريوت، تح حممد فؤاد عبد الباقي، مجال الدين القامسي، حماسن التأويل (431)
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ا وإن كانت للترجي ألهن، ألسباب التقوى )) ولعل يف مقام اهلل جل جالله تفيد الوجوب
  .(432)وفاؤه ((إال أنه إطماع من كرمي فيجري جمرى وعده احملتوم ، واإلطماع يف أصل وضعها

 احلج: -د
ومتام اإلسالم ، :)) إن احلج من بني أركان اإلسالم ومبانيه عبادة العمر وختام األمرالغزايلقال  

 ِنْعَمِتي َعَلْيُكْم َوَأْتَمْمُت ِديَنُكْم َلُكْم ُتَأْكَمْل اْلَيْوَمعز وجل ﴿–فيه أنزل اهلل ، وكمال الدين
:)) من -صلى اهلل عليه وسلم –وفيه قال ، 3﴾ سورة املائدة اآلية ِديًنا اْلِإْسَلاَم َلُكُم َوَرِضيُت

فأعظم بعبادة يعدم الدين بفقدها  (433)مات ومل حيج فليمت إن شاء يهوديَأ وإن شاء نصرانيَا ((
 .(434)الضالل ((يف  ركها اليهود والنصارىويساوى تا، الكمال

 َناِفَعَم َيْشَهُدواِلىل: ) تعاقال اهلل، وقد فرض اهلل احلج وسيلة لتحقيق فوائد دينية ودنيوية كثرية
 .28( سورة احلج اآلية َلُهْم

يف  قال الزخمشرى: )) نّكر املنافع ألنه أراد منافع خمتصة هبذه العبادة دينية ودنيوية ال توجد
 . (435)ها من العبادات ((غري

واجتماع املسلمني وتبادل اآلراء ، ومن تلك املنافع إظهار كمال الرق والعبودية هلل تعاىل
فال طريق إليها مثل  -سبحانه وتعاىل–واستدرار رمحة اهلل ، والتشاور لتدبري شؤون الدين والدنيا

 .(436)على صعيد واحد ، وقت واحديف  اجتماع اهلمم وتعاون القلوب
وعليه فإنه )) إذا اجتمعت مهمهم وجتردت للضراعة واالبتهال قلوهبم وارتفعت إىل اهلل سبحانه 

جمتمعني هبمة واحدة على طلب ، وشخصت حنو السماء أبصارهم، أيديهم وامتدت إىل أعناقهم
 .(437)الرمحة فال تظنن أنه خييب أملهم ويضيع سعيهم ويدخر عنهم رمحة تغمرهم ((

                                     
دار الكلم الطيب ، تح يوسف علي البدوي، بو الربكات عبد اهلل النسفيأ، مدارك التنزيل وحقائق التأويل (432)

 .1/62، ف1998، 1ط، بريوت
 . 1785رقم احلديث ، 2/45كتاب احلج , باب من مات ومل حيج , ، سنن الدارمى (433)
  .1/239، إحياء علوم الدين (434)
 .3/152، الزخمشرى، الكشاف (435)
 . 1/171 ،الغزايل، ينظر إحياء علوم الدين (436)
 . 1/170، م ن (437)
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من مقاصد احلج أنه يتقرب فيه إىل اهلل تعاىل باهلدي إذ )) ليس املقصود  وذكر الغزايل أن
وتزيينها جبمال التعظيم هلل عز ، إمنا املقصود تزكية النفس وتطهريها عن صفة البخل، اللحم

  .(438)وجل ((
ويرى الغزايل أن العقل ال يهتدي إىل علل ومعاين السعي بني الصفا واملروة ورمي اجلمار  

ومن مث فال باعث لإلقدام عليها إال جمرد االمتثال واالنقياد ألمر اهلل تعاىل ، هذه األعمالوأمثال 
قال الغزايل: )) فأما ترددات السعي ورمي اجلمار وأمثال هذه األعمال فال حظ للنفوس وال 

وقصد أنس فيها وال اهتداء للعقل إىل معانيها فال يكون يف اإلقدام عليها باعث إال األمر اجملرد 
 .(439)االمتثال لألمر من حيث أنه واجب االتباع فقط ((

 ر والسعي بنياجلما ين رميوتبع النووي الغزايلًّ فيما ذهب إليه من عدم اهتداء العقل إىل معا 
 وأهنا ما شرعت إال المتثال أمر اهلل تعاىل حيث قال:، الصفا واملروة

فكلف العبد هبما ليتم انقياده فإن هذا ، ي)) ومن العبادات اليت ال يفهم معناها السعي والرم
النوع ال حظ للنفس فيه وال للعقل وال حيمل عليه إال جمرد امتثال األمر وكمال االنقياد 

))(440) . 
على ما ذكره النووي بقوله: )) ما ذكره الشيخ  (441)وقد اعترض حممد األمني الشنقيطي

قولة املعىن غري صحيح فيما يظهر يل من أن حكمة السعي والرمي غري مع -رمحه اهلل-النووي
 . (442)بل حكمة الرمي والسعي معقولة وقد دل بعض النصوص على أهنا معقولة ((

ه ـفي ))   :-وقصة هاجر مع ابنها إمساعيل ، بعد أن ذكر قصة إبراهيم مع إبليس–مث قال 
السعي  مة السعي بني الصفا واملروة ألن هاجر سعت بينهماـارة الكافية إىل حكــاإلش

املذكور وهي يف أشد حاجة وأعظم فاقة إىل رهبا ألن مثرة كبدها وهو ولدها إمساعيل تنظره 

                                     
 . 1/265م ن  (438)
 . 1/266إحياء علوم الدين ,  (439)
  .8/243د ت , ، اجملموع شرح املهذب , مكتبة اإلرشاد جدة (440)
ولد ، حممد األمني بن حممد املختار بن عبد القادر اجلين الشنقيطي: مفسر مدرس من علماء شنقيط )موريتانيا( (441)

ؤلفاته مف من  1973 وتويف سنة، ـ , واستقر مدرسا يف املدينة املنورة مث الرياضه1367وتعلم هبا , وحج 
 . 6/45الزركلي، خري الدين ، ينظر األعالم، تفسري القرآنيف  أضواء البيان

 .453 /23، حممد األمني الشنقيطي، أضواء البيان (442)
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يتلوى من العطش يف بلد ال ماء فيه وال أنيس وهي أيضًا يف جوع وعطش يف غاية االضطرار 
م .. فأمر الناس بالسعي بني الصفا واملروة ليشعروا بأن حاجتهم وفقرهم إىل خالقه.إىل خالقها

يم إىل ـرب العظـك الوقت الضيق والكـرأة يف ذلـاجة وفقر املـورازقهم كح
تذكروا أن من كان يطيع اهلل كإبراهيم عليه وعلى نبينا الصالة ـولي، القها ورازقهاــخ

وهذه حكمة بالغة ظاهرة.. فتبني بذلك أن حكمة السعي ، والسالم ال يضيعه وال خييب دعاءه
 . (443)فًا ملا ذكره النووي والعلم عند اهلل تعاىل ((والرمي معروفة ظاهرة خال

ويرى الباحث أنه ال خالف يف أن األفعال يف رمي اجلمار والسعي بني الصفا واملروة مقصودة 
يف ذاهتا ملا تضمنته من ذكر اهلل تعاىل ومن اتباع نبيه عليه الصالة والسالم ولكن بعض العلماء 

)) معىن العبادة قد يفهمه املكلف وقد ال  د قال النووي:قد تلّمس حكمة معقولة للمكلفني وق
 . (444)يفهمه ((

ر حيث قال: احملش  أرضوذكر الغزايل أن من مقاصد الوقوف بعرفة أنه يذّكر العباد بالوقوف يف
للغات تالف اات واخوارتفاع األصو، )) أما الوقوف بعرفة فاذكر مبا ترى من ازدحام اخللق

 وإذا، لقيامةرصات اعريهم وسريًا بس، م الترددات على املشاعر اقتفاء هلواتباع الفرق أئمتهم يف
 تذكرت ذلك فالزم قلبك الضراعة واالبتهال إىل 

 .(445)اهلل عز وجل فتحشر يف زمرة الفائزين املرحومني ((
تعظيمه من واهلل  شعائر وذلك بتعظيم بيته فإنه من، ولعل من تلك املنافع: إقامة شعائر الدين

اهبم هم فيهز بدينواالعتزا، ومنها: اجتماع املسلمني وإظهار شوكتهم، م اهلل عز وجلتعظي
 أعداؤهم. 

بنور  القلب نشراحومبا أن تلك العبادات املتقدم ذكرها وسيلة لتحصيل مجيع الفضائل كا 
ائل كل الرذ سلم عنبعد املتالوقت ذاته يف  فهي، ومناجاة الكرمي املنان وحمبته وتعظيمه، اإلميان

بذلك و، فاسدن املموالنقائص واملنكرات كالكرب والرياء واحلسد والبخل واإلسراف وغريها 
  حتفظ مصلحة الدين.

                                     
 . 23/453، أضواء البيان (443)
 . 8/243، النووي، جمموع شرح املهذب (444)
 .1/270، إحياء علوم الدين (445)
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مكانة مرموقة ملا فيها من جلب للمصاحل  -كغريه من العلماء–حتتل الطاعات عند الغزايل  
لسعادات طول العمر يف طاعة اهلل ودرء للمفاسد، حيث نراه ما فتئ يؤكد أن )) أفضل ا

 . (446)تعاىل((
فالطاعة توجه صاحبها إىل اخلري واإلحسان، وتبعده عن طغيان الشهوات وامليل مع األهواء،  

حيدوه األمل يف الثواب واخلوف من العقاب، فهو دائمًا يف مراقبة  -سبحانه–ألنه متصل بربه 
نة، حريصًا على عدم التقصري يف واجباته، فالطاعة اهلل، وحماسبة مستمرة ألعماله الظاهرة والباط

أصل السعادة قال ابن القيم:)) وأصل سعادة اإلنسان وفالحه يف معاشه ومعاده تصديق اخلرب، 
 .(447)وطاعة األمر، كما أن أصل فساده وشقائه يف معاشه ومعاده الشبهات والشهوات ((

وتثقيل املوازين باحلسنات ومن مث دخول ، تسبب لتكفري السيئا -سبحانه وتعاىل –وطاعة اهلل 
اجلنات، قال الغزايل: )) ومن أراد أن يدخل اجلنة بغري حساب فليستغرق أوقاته يف الطاعة ومن 

 .(448)أراد أن تترجح كفة حسناته وتثقل موازين حسناته فليستوعب يف الطاعة أكثر أوقاته ((
أدائها، واليفه لتزام تكنه هنى وزجر، وابفعل ما أمر واجتناب ما ع –تعاىل –وبقدر طاعة اهلل 

لربانية اعاليم ح التبقدر ما يتحقق هذا الدين يف نفس املكلف وىف اجملتمع اإلسالمي، وتصب
ا هلس وال عالقة ة الناألسن واآلداب اإلسالمية منهجَا وسلوكَا عمليَا ال جمرد نظريات تتردد على

 بالواقع املعاش.
 اللََّه اْذُكُروا َآَمُنوا الَِّذيَن َأيَُّها َياامتثااًل ألمره يف قوله: ﴿  -عاىلت–ومن تلك الطاعات ذكر اهلل 

، قال الغزايل:)) األعمال الفعلية قريبة وأقصاها بل 40﴾ سورة األحزاب اآلية َكِثرًيا ِذْكًرا
 .(449)على ذكر اهلل تعاىل (( ةأعالها املواظب

قال: )) هو املقدم على العبادات بل به و (450)و )) ذكر اهلل أعظم من كل عبادة سواه ((
 .(451)تشرف سائر العبادات وهو غاية مثرة العبادات العملية ((

                                     
 .4/158إحياء علوم الدين،  (446)
 .1/40مفتاح دار السعادة،  (447)
 1/300إحياء علوم الدين،  (448)
 .1/77املصدر السابق،  (449)
 .1/294املصدر السابق،  (450)
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وأن مقصد الذكر حب اهلل واألنس به)) وللذكر أول و آخر فأوله يوجب األنس واحلب هلل 
 . (452)وآخره يوجب األنس واحلب يصدر عنه واملطلوب ذلك األنس واحلب ((

لقيم حيث ذكر أن من مقاصد الذكر وفوائده )) أنه يورث احملبة اليت هي وهذا ما أكده ابن ا
روح اإلسالم وقطب رحى الدين ومدار السعادة والنجاة، وقد جعل اهلل لكل شيء سببًا وجعل 

 . (453)فليلهج بذكره(( -عز وجل–سبب احملبة دوام الذكر فمن أراد أن ينال حمبة اهلل 
من الكلم  الصيب لوابلة ذكر منها ابن القيم يف كتابه )) اوللذكر فوائد كثرية ومقاصد عظيم

 الطيب (( ثالثًا وسبعني فائدة. 
 . (454)وقد عّد الغزايل العلم والعلماء من وسائل حفظ الدين )) فبالعلماء حراسة الدين ((

 . (455)العلم، منهم يظهر الدين ويتقوى أهله (( ل)) وأي مصلحة أكرب من تكثري أه
 دن ء البالدين جيب احملافظة على النفس )) ألن ما هو سبب لبقا وللمحافظة على

وفراغ القلب من مهمات البدن، فهو معني على الدين، فمن كان قصده من األكل التقوي على 
العبادة، ومن الوقاع حتصني دينه وتطييب قلب أهله والتوصل إىل نسل صاحل، كان مطيعًا بأكله 

 . (456)ونكاحه ((
ظة على الدين إال بالدنيا قال الغزايل: )) إن مقاصد اخللق جمموعة يف الدين والدنيا، وال تتم احملاف

عز وجل –وال نظام للدين إال بنظام الدنيا، فإن الدنيا مزرعة اآلخرة وهى اآللة املوصلة إىل اهلل 
-))(457) . 

يا ليتم هبا و)) يف خراب الدنيا خراب الدين.. بل أكثر أحكام الفقه مقصودها حفظ مصاحل الدن
 .(458)مصاحل الدين ((

وقد أّكد العز بن عبد السالم ذلك بقوله: )) واعلم أن مصاحل اآلخرة ال تتم إال مبعظم مصاحل 
 . (459)الدنيا كاملآكل واملشارب واملناكح وكثري من املنافع ((

                                                                                                         
 .1/301إحياء علوم الدين،  (451)
 .1/301املصدر السابق،  (452)
 .26ف، ص 1،1985دار الكتاب العريب بريوت، ط رمحن عوض،الوابل الصيب، تح حممد عبد ال (453)
 .2/140إحياء علوم الدين،  (454)
 .2/238املصدر السابق،  (455)
 .1/12املصدر السابق،  (456)
 .1/12املصدر السابق،  (457)
 . 2/108املصدر السابق،  (458)
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حفظ على   تعودعها المما سبق يتبّين أن وسائل حفظ الدين من جانب الوجود كثرية، وأن مناف
 هللفاإلميان با تمع،دنيوية وأخروية تعود على الفرد واجمل عدين املسلم فحسب، بل هلا مناف

طئه وما كن ليخيه مل وتوحيده فيه سعادة املرء يف العاجل واآلجل، وذلك لعلمه بأن ما أصاب
هذا لبه، وهدى قأخطأه مل يكن ليصيبه، وأن كل شيء مقدر من عند اهلل، فتطمئن نفسه وي

جملتمع اة يف ة صاحلان يدفعه إىل فعل اخلري واجتناب الشر، ومن مث يكون املؤمن لبناإلمي
ى الفرد عود علتحلها بالرغم من أهنا حق هلل على عباده فإن مصا كاإلسالمي، والعبادات كذل

ور اإلميان، هبم بن قلوواجلماعة يف الدنيا واآلخرة، فهي تبث فيهم روح اخلري والفالح، ومتأل
 لرذائلام من اهلل، وتبعدهم عن دنس الفواحش واملنكرات، وتطهر نفوسهم وقلوهبوخشية 

 سلمون كاجلسدري املىت يصكالشح واحلسد، وتنزع الغل منها ومتلؤها باحملبة واملودة والرمحة، ح
 عائر الدين. على ش افظنيلعباده املؤمنني احمل مالواحد، هذا فضاَل عما أعده اهلل من أجر عظي

                                                                                                         
 .2/66قواعد األحكام،  (459)
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لعبودية هلل اق هذه اتتحقمإن الدين يأمر الناس أن يكونوا عبادًا هلل وحده الشريك له، وبقدر  
ون خالصًا ال يك نسانعمل يعمله اإل بقدر ما تكون حمبة هذا العبد لربه، وحمبة ربه له، وكل

ال ما كان عمال إن األلوجه اهلل تعاىل فإن هذا العمل مردود على صاحبه ألن اهلل ال يقبل م
 ِهَربِّ ِبِعَباَدِة ُيْشِرْك َوَلا اِلًحاَص َمًلاَع ْعَمْلَفْلَي َربِِّه ِلَقاَء َيْرُجو َكاَن َفَمْنخالصًا له قال تعاىل: ﴿

 .110ف اآلية ﴾ الكهَأَحًدا
)) أي اليرائى بعمله بل يعمله خالصَا لوجه اهلل تعاىل فهذا الذى مجع بني اإلخالص واملتابعة، 

، وأما من عدا ذلك فإنه خاسر يف دنياه وأخراه، وقد فاته بوهو الذى ينال ما يرجو ويطل
 .(460)القرب من مواله ونيل رضاه ((

وقد عد الغزايل  (461)ن ليس خملصًا فهو مشرك ((قال الغزايل: )) واإلخالص يضاده اإلشراك فم
الرياء من الكفر اخلفي احملبط للعمل حيث قال: )) ولو مل يكن يف الرياء إال أنه يسجد ويركع 
لغري اهلل لكان فيه كفاية فإنه وإن مل يقصد التقرب إىل اهلل فقد قصد غري اهلل ولعمري لوعظم 

وذكر الغزايل أن الكفر  (462)أن الرياء هو الكفر اخلفي((غري اهلل بالسجود لكفر كفرًا جلًيا إال 
)) ولذلك مل ختتلف الشرائع يف حترمي  (463)كبرية حمرمة وأنه ))ال نقمة أعظم من الكفر ((

وكل )) ما مينع من معرفة اهلل تعاىل ومعرفة رسله هو الكفر فال كبرية فوق  (464)الكفر ((
 .(465)الكفر ((

                                     
 . 489د الرمحن السعدي، صتفسري كالم املنان، عبيف  تيسري الكرمي الرمحن (460)
 .4/379إحياء علوم الدين،  (461)
 . 3/301م ن،  (462)

 . 3/378م ن، (463)

 . 174املستصفى، الغزايل، ص (464)
 . 4/20إحياء علوم الدين،  (465)
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 هلل تعاىل الاه إىل تقرب بيتعاىل من أكرب الكبائر وأن العمل الذي وهكذا نرى أن اإلشراك باهلل 
ل اء حمبط للعمن الري، وأيكون مقبواًل يترتب عليه الثواب إال إذا كان خالصًا لوجه اهلل تعاىل

هدم  ليه منعترتب يوهو الشرك اخلفي وأن الشرك والكفر مل ختتلف الشرائع يف حترميه ملا 
 الدين. 

 

ه سلني، وبذلك كانت رسالتخامتًا لألنبياء واملر -صلى اهلل عليه وسلم -لقد بعث اهلل حممدًا  
رث يىل أن إمكان خامتة الرساالت، كما كانت عامة وشاملة كل األمم، وصاحلة لكل زمان و

 مٍَّةُأ َرَخْي ُكْنُتْم﴿قوله:اهلل األرض ومن عليها، وقد وصف اهلل أمة اإلسالم بأهنا خري األمم ب
 . 110ة ل عمران اآلي﴾ آ ِراْلُمْنَك َعِن َوَتْنَهْوَن ِباْلَمْعُروِف َتْأُمُروَن ِللنَّاِس ُأْخِرَجْت

ففي هذه اآلية الكرمية نالحظ أن اهلل )) ميدح هذه األمة وخيرب أهنا خري األمم اليت أخرجها اهلل  
املستلزم للقيام بكل ما أمر اهلل به، وبتكميلهم لغريهم للناس، ذلك بتكميلهم ألنفسهم باإلميان 

باألمر باملعروف والنهى عن املنكر املتضمن دعوة اخللق إىل اهلل وجهادهم على ذلك وبذل 
 .(466)املستطاع يف ردهم عن ضالهلم وغيهم وعصياهنم ((

ي دين عنف سالمإلالدين والبد يف هذا املقام من نظرة ثاقبة لقضية اجلهاد كي ال يفهم بأن ا 
 وقتل وإرهاب كما يروج له أعداؤه.

دعو الناس يفكان  تعاىل بالدعوة إىل اهلل -صلى اهلل عليه وسلم–فقد بعث اهلل رسوله حممدًا  
لكفر اياجري دم من إىل الدخول يف اإلسالم حبًا هلم ورمحة هبم وشفقة عليهم وإخراجًا هل

 ِحْكَمِةِباْل بَِّكَر ِبيِلَس َلىِإ اْدُعأمر ربه يف قوله:﴿والضالل إىل نور اإلميان واهلداية ممتثاّل 
 .125آلية لنحل ا﴾ سورة ا َأْحَسُن ِهَي ِبالَِّتي َوَجاِدْلُهْم اْلَحَسَنِة َواْلَمْوِعَظِة

رع من د الشاا مقصوبعد أن مت تبليغ هذه الدعوة إىل الناس وأقيمت احلجة عليهم، وفهمو 
د يف افتراض اجلهالدين بهذا ا املكذبني وامللحدين املتكربين فأيد اهللالدعوة، جاء دور املتجربين 

 سبيل اهلل تعاىل، وقد ذكر الغزايل للجهاد جماالت وميادين منها: 
1

 ن  الديظم يفالقطب األع وقال الغزايل: )) إن األمر باملعروف والنهى عن املنكر ه 

                                     
 . 143تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان، السعدي، ص  (466)
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ذى ابتعث اهلل له النبيني أمجعني ولو طوي بساطه وأمهل علمه وعمله لتعطلت وهو املهم ال 
النبوة واضمحلت الديانة وعمت الفتنة وفشت الضاللة وشاعت اجلهالة واستشرى الفساد 

 . (467)واتسع اخلرق وخربت البالد وهلك العباد((
إمجاع لسنة وب وااوقد استدل الغزايل على وجوب األمر باملعروف والنهى عن املنكر بالكت

 ِباْلَمْعُروِف ُمُروَنَوَيْأ َخْيِراْل َلىِإ ْدُعوَنَي ُأمٌَّة ِمْنُكْم َوْلَتُكْن: ﴿ -تعاىل–األمة، فمن الكتاب قوله: 
 .104﴾ سورة آل عمران اآلية  اْلُمْنَكِر َعِن َوَيْنَهْوَن

 فاد من اآليةما يستب، كوففي اآلية الكرمية بيان فإن قوله )) ولتكن (( أمر وظاهر األمر الوج
 أن اجلهاد فرض كفاية، وذكر الكثري من اآليات يف وجوب اجلهاد. 

يقول لتأمرن باملعروف  -سبحانه–: )) إن اهلل -صلى اهلل عليه وسلم -وأما السنة فقد قال
، واألمة اإلسالمية جممعة على (468)ولتنهون عن املنكر قبل أن تدعوا فال يستجاب لكم ((

 باملعروف والنهى عن املنكر.وجوب األمر 
وقد وضع الفقهاء ملن يقوم باألمر باملعروف والنهى عن املنكر شروطًا مخسة عددها الغزايل  

 .(469)هي: اإلميان، والتكليف، والعدالة، والوالية أي كونه مأذونَأ من جهة الوايل، والقدرة
وحده أن يقوم هبذا الواجب فاإلميان أول شروط األمر باملعروف والنهى عن املنكر، فللمؤمن 

العظيم، وقد علل الغزايل ذلك بقوله: )) ألن هذا نصر للدين فكيف يكون من أهله من هو 
 . (470)جاحد ألصل الدين وعدو له؟ ((

ومّلا كان األمر باملعروف والنهى عن املنكر نصرًة للدين ومحاية لذماره، كان من الطبيعي أن 
ومسؤولني عنه، أما الذين ال يؤمنون به فهم غري صاحلني  يكون املؤمنون به وحدهم أهاًل له

 .(471)للقيام به وال مطالبني بأدائه
  إلمجاعقًا لأما العدالة فقد رأى الغزايل عدم اشتراطها وأن من اشترطها يعد خار 

 تساباالح )) وإمنا احلق أن للفاسق أن حيتسب، وبرهانه هو أن نقول هل يشترط يف
                                     

 . 2/306إحياء علوم الدين ,  (467)

يف سننه، تح حممد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر بريوت، كتاب الفنت، باب األمر باملعروف  أخرجه ابن ماجه (468)
 . 4004، رقم احلديث 2/1327والنهي عن املنكر 

 . 2/312ينظر إحياء علوم الدين،  (469)

 . 2/213م ن،  (470)

 . 233هـ، ص 4401ينظر األمر باملعروف والنهى عن املنكر، السيد جالل الدين العمري، الكويت،  (471)
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ومًا عن املعاصي كلها؟، فإن شرط ذلك فهو خرق لإلمجاع مث حسم أن يكون متعاطيه معص
 . (472)لباب االحتساب إذ ال عصمة للصحابة فضاَل عمن دوهنم ((

ناهي عن وف والاملعرولعل ما ذهب إليه الغزايل من عدم اشتراط عدالة احملتسب )) اآلمر ب 
 وف املعراألمر ب، ألن اشتراط عدالته يفضى إىل تعطيل واجب حاملنكر(( هو الصحي

 د.تكا وأالذى انعدمت فيه العدالة  روالنهى عن املنكر السيما يف عصرنا احلاض
بقوله: )) إن ترك اإلنسان لبعض الفروض ال يسقط عنه فروضًا  (473)وقد أكد ذلك اجلصاص

غريها، أال ترى أن تركه للصالة ال يسقط عنه فرض الصوم وسائر العبادات، فكذلك من مل 
املعروف ومل ينته عن سائر املناكري فإن فرض األمر باملعروف والنهى عن املنكر غري  يفعل سائر

 . (474)ساقط عنه ((
هذا الرأي وضّعف القول باشتراط عدالة احملتسب حيث قال:))  (475)كما رّجح ابن كثري 

ذهب بعضهم إىل أن مرتكب املعاصي ال ينهى غريه وهذا ضعيف والصحيح أن العامل يأمر 
وف وإن مل يفعله، وينهى عن املنكر وإن ارتكبه، ولكنه واحلالة هذه مذموم على تركه باملعر

 .(476)الطاعة وفعله املعصية لعلمه هبا وخمالفته على بصرية، فإنه ليس من يعلم كمن ال يعلم ((
ولعل عدالة احملتِسب من آداب احِلسبة وأسباب جناح الدعوة )) فعلى الداعية أن يكون ذا نْفس  

 . (477)ة وساحة نقية ال مطعن فيها وال جمال للذم هبا فيكون كالمه أنفع وهدايته أبلغ ((زكي
 وأما هنى، أما التكليف فهو شرط يف احملتسب إذ أن غري املكلف ال يلزمه أمر وال

 . (478)القدرة فإن اشتراطها أمر ال مناص منه إذ أن العاجز ليس عليه حسبة إال بقلبه

                                     
 .2/13إحياء علوم الدين،  (472)

فيها  تهـ سكن بغداد وما305هو أمحد بن على الرازي أبوبكر اجلصاص فاضل من أهل الري ولد سنة  (473)
ريب بريوت علادار الرائد  هـ، من مؤلفاته أحكام القرآن، ينظر طبقات الفقهاء الشريازي، إحسان عباس،370سنة 

 . 1/144فـ، 1970 1لبنان، ط

 .2/320هـ، 0514أحكام القرآن، اجلصاص، تح أبوبكر الصادق القمحاوي، دار التراث العريب بريوت،  (474)

هو إمساعيل بن عمر بن كثري بن ضو بن درع القرشي البصروي مث الدمشقي أبو الفداء حافظ مؤرخ فقيه،  (475)
اته البداية والنهاية، هـ، من مؤلف774ولد يف قرية من أعمال بصرى الشام وانتقل إىل دمشق وهبا تويف سنة 

 . 1/320، واألعالم 1/384وتفسري القرآن العظيم، ينظر طبقات املفسرين، األدنروي، 

 . 1/247فـ، 1999، 2تفسري القرآن العظيم، تح سامي بن حممد سالمة، دار طيبة للنشر، ط (476)

  .93ف، ص1،1992ط الدعوة إىل اهلل، حسن مسعود الطوير، دار قتيبة بريوت ودمشق، (477)
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: )) من رأى منكم -صلى اهلل عليه وسلم –إن هذا يتفق مع قوله ومن وجهة نظر الباحث ف
 . (479)منكرًا فليغريه بيده فإن مل يستطع فبلسانه فإن مل يستطع فبقلبه وذلك أضعف اإلميان ((

يات اليت إن اآل)) ف كما رأى الغزايل أن شرط اإلذن من اإلمام أو الوايل للحسبة غري صحيح
 ينما أى منكرَا فسكت عليه عصى إذ جيب هنيه أأوردناها تدل على أن كل من ر

 .(480)وكيفما رآه على العموم فالتخصيص بشرط التفويض من اإلمام حتكم ال أصل له ((
أن إمهاله لدين وفظ احلمما سبق يتبني أن األمر باملعروف والنهى عن املنكر من أهم الوسائل 

 .ا قال الغزايليفضى إىل انتشار الفساد وخراب البالد وهالك العباد كم
: )) اعلم أن األمر باملعروف والنهى عن املنكر باب عظيم به قوام األمر (481)قال النووي

ومالكه وإذا كثر اخلبث عّم العقاب الصاحل والطاحل، وإذا مل يأخذوا على يد الظامل أوشك أن 
 . (482)يعمهم اهلل بعقابه ((

ة على وجوب األمر باملعروف والنهي عن وقد ذكر الغزايل العديد من األحاديث واآلثار الدال
املنكر ورد على من يستدل على عدم وجوب األمر باملعروف والنهي عن املنكر بقوله تعاىل: ﴿ 

، 105﴾ سورة املائدة اآلية اْهَتَدْيُتْم ِإَذا َضلَّ َمْن َيُضرُُّكْم َلا َأْنُفَسُكْم َعَلْيُكْم َآَمُنوا الَِّذيَن َأيَُّها َيا
ولوهنا على خالف تأويلها كما روى عن أىب بكر أنه قال يف خطبة خطبها: أيها الناس بأهنم يؤ

 . (483)إنكم تقرؤون هذه اآلية وتؤولوهنا على خالف تأويلها
 وف تأمرن باملعر: )) لوسلم ومن األحاديث اليت ذكرها الغزايل يف هذا املقام قوله صلى اهلل عليه

                                                                                                         
 . 2/319ينظر إحياء علوم الدين، الغزايل،  (478)

، احلديث رقم 2/1330أخرجه ابن ماجه يف السنن، كتاب الفنت، باب األمر باملعروف والنهي عن املنكر،  (479)
4013  

 . 2/315إحياء علوم الدين،  (480)

كريا حمي الدين، كان إمامَا بارعَا حافظَا هو حيي بن شرف بن مري احلزامى احلوراىن النووي الشافعي أبو ز (481)
هـ، 676 وىف سنةتمها، متقنَا وكان شديد الورع، من مؤلفاته املنهاج يف شرح مسلم , ورياض الصاحلني وغري

 . 8/149، واألعالم، الزركلى، 5/355ينظر شذرات الذهب، ابن العماد، 

، 1392، 2دار إحياء التراث العريب بريوت، ط املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج، أبو زكريا النووي، (482)
2/24. 

 . 0054احلديث رقم  , 2/1327سنن ابن ماجه، كتاب الفنت , باب األمر باملعروف والنهي عن املنكر،  (483)
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 .(484)يكم شراركم مث يدعوا خياركم فال يستجاب هلم ((ولتنهون عن املنكر أوليسلطن اهلل عل
 . (485)وقوله صلى اهلل عليه وسلم: )) إن القوم إذا رأوا املنكر فلم يغريوه عمهم اهلل بعقاب((

ر بآية املنك هي عنومن وجهة نظر الباحث أن من استدل على عدم وجوب األمر باملعروف والن
يلها، ف تأولى خالىب بكر إن هذا تأويل لآلية عاملائدة استدالله غري صحيح وذلك لقول أ

والنهي  ملعروفمر باولكثرة اآليات الصرحية واألحاديث الصحيحة الناطقة بفرضية ووجوب األ
 عن املنكر. 

 
 ال أنه( َأْنُفَسُكْم َعَلْيُكْم) معىن أن إىل ذهب العلماء من أحًدا نعلم وال": الغافلني تنبيه" يفجاء 

 أن اهلل يضركم، معاذ ال غريكم ضالل ألن منكر؛ عن تنهوا وال مبعروف تأمروا أن يلزمكم
 مبعروف أحدهم أمرت ناعق، إذا كل أتباع الرعاع اهلمج العوام اجلهلة غري أحد هذا إىل يذهب

 قال كما تأويلها غري على اآلية فيتأول( َأْنُفَسُكْم َعَلْيُكْم: )تعاىل اهلل قال: قال منكر عن هنيته أو
 من وهو برأيه القرآن تفسري بإمث املعصية إمث ويردف عنه اهلل رضي الصديق بكر أبو سيدنا
 الدنيا يف وعقوبته العاصي شؤم أن املسكني علم تعاىل، وما اهلل شاء إن سيأيت كما الكبائر

 .(486)(( قطًعا املنكر ينكر مل الذي املداهن واآلخرة، تعم
 

أهم عوامل  أنه منوهاد، ن املنكر من أهم جماالت اجلوهبذا يتبني أن األمر باملعروف والنهي ع
ن ن الديمعلوم حفظ الدين، وأن تركه يعد أخطر معول هلدم الدين وضياعه، وأن وجوبه م

ة املائدة دل بآين استبالضرورة، وثابت بأدلة قطعية من الكتاب والسنة وإمجاع األمة، وأن م
كم من كًا حل، تاراهاًل بأحكام الشريعةاملتقدم ذكرها على عدم وجوب هذه الفريضة يعد ج

 ُمْنَكٍر ْنَع َتَناَهْوَنَي َلا اُنواَكأحكامها، يدخل دخواًل أوليًا يف ذم اهلل تعاىل الوارد يف قوله: ﴿ 
 .79﴾ سورة املائدة اآلية  َيْفَعُلوَن َكاُنوا َما َلِبْئَس َفَعُلوُه

                                     
، 2/99املعجم األوسط، الطرباين، تح طارق بن عوض اهلل بن حممد وعبد اهلل احلسين، دار احلرمني القاهرة،  (484)

 . 1379احلديث رقم 

، 1ط سنن النسائي، تح عبد الغفار سليمان البنداري، سيد كسروي حسن، دار الكتب العلمية بريوت، (485)
 . 11157، احلديث رقم 6/338ف، كناب التفسري، باب سورة املائدة، 1991

يد، دار تنبيه الغافلني عن أعمال اجلاهلني، أبو زكريا أمحد إبراهيم النحاس، تح عمــاد الدين عباس سع (486)
 .82الكتب العلمية بريوت، ص
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والنهي  ملعروفمر باصفتهم )) ترك األفهذه اآلية وإن كانت يف بين إسرائيل فإن من اتصف ب
  لسبب.اعن املنكر (( فإنه مستحق للذم مثلهم فالعربة بعموم اللفظ ال خبصوص 

 
2

املراد به تزكيتها وهتذيبها حىت تصل إىل مقام النفس املطمئنة، وقد عاجل املربون النفس  
التهذيب والتربية والسلوك تارة وأعراضها وأمراضها حتت اسم التصوف تارة، وحتت مسمى 

أخرى قال الفخر الرازي: )) احملققون قالوا: إن النفس اإلنسانية شيء واحد هلا صفات كثرية، 
فإذا مالت إىل العامل اإلهلي كانت نفسَا مطمئنة، وإن مالت إىل الشهوة والغضب كانت أمارة 

 . (487)بالسوء ((
اهتمامًا بالغًا الغزايل السيما يف كتابه إحياء علوم  ومن أولئك املربني الذين أولوا جهاد النفس

صلى اهلل  -عن رسول اهلل ىالدين، حيث وصف جهاد النفس باجلهاد األكرب مستدالًّ مبا رو
 يعىن جهاد النفس. (488)أنه قال: )) رجعنا من اجلهاد األصغر إىل اجلهاد األكرب(( -عليه وسلم

يل إىل نيل السعادة يف اآلخرة )) قد اتفق العلماء وقد رأى الغزايل أن جهاد النفس هو السب
واحلكماء على أال طريق إىل سعادة اآلخرة إال بنهي النفس عن اهلوى وخمالفة الشهوات فاإلميان 

 . (489)هبذا واجب ((
لنازعات ﴾ اَهَوىاْل َعِن ْفَسالنَّ ىَوَنَه ِهَربِّ َمَقاَم َخاَف َمْن َوَأمَّاولعله اقتبس هذا من قوله تعاىل:﴿ 

 .40اآلية 
إال إذا تركت الدنيا وشهواهتا )) فالنفس  -تعاىل–والنفس ال تنال األنس والقرب من اهلل 

التألف رهبا وال تأنس بذكره إال إذا فطمت عن عادهتا باخللوة والعزلة أواًل ليحفظ السمع 
يغلب عليها األنس والبصر عن املألوفات مث عودت الثناء والذكر والدعاء ثانيًا يف اخللوة حىت 

 . (490)عوضًا عن األنس بالدنيا وسائر الشهوات (( -عز وجل–بذكر اهلل 
 وقد أطنب الغزايل يف كتابه اإلحياء يف احلديث عن النفس وجماهدهتا. 

                                     
 . 2/233مفاتيح الغيب،  (487)
احلديث ضعيف ضعفه ابن حجر والعراقي، ينظر كشف اخلفاء، العجلوىن، دار إحياء التراث العريب بريوت،  (488)

 .1/424د ت، 

 .3/67إحياء علوم الدين،  (489)

 . 3/68م ن،  (490)
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اد ببذل ن اجلهعمهية أوال غرو فإن يف جهاد النفس حفظ لدين املسلم، بل جهاد النفس ال يقل 
 ه نواهي جتنابهد نفسه ويرغمها على اتباع أوامر اهلل وااملهج واألموال فإن من جيا

ة ، فإن استقامبرهان ج إىليكون سببًا هلداية الكفار ودخوهلم يف هذا الدين، وهذا واضح ال حيتا
–هلل ا وإعالء كلمة سالم،املسلمني األوائل وجماهدهتم ألنفسهم هي السبب املباشرة النتشار اإل

 من  ، فإن من دخل اإلسالم-تعاىل
الناس يف مشارق األرض ومغارهبا كان من أهم عوامل دخوله هذا الدين هو ما متتع به 
املسلمون الصادقون من حسن املعاملة وجهاد لنفوسهم وإجبارها على هنج سين اخلصال 
وإبعادها عن كل ما من شأنه أن ينفر اآلخرين من اإلسالم وأهله، قال حسن الطوير: )) ولقد 

سلمني الذين هاجروا إىل إفريقيا من اهلند واجلزيرة العربية أثر واضح يف انطالق كان للتجار امل
اإلسالم إىل خمتلف جهات هذه القارة، وقد كان هؤالء التجار قدوة طيبة تتمثل فيهم 
أخالقيات اإلسالم من احلب والتسامح والعدل واإليثار والوفاء، فضاًل عن بساطة الدين ويسره 

 .(491)ومساحته ((
 
مل انتشاره هم عوامن أ ميكن القول: إن ذلك ينطبق على اإلسالم يف قارات العامل األخرى فإنو

 ما متيز به أتباعه من تطبيق تعاليم اإلسالم وأخالقه. 
سلمني م واملإلسالوىف هذا رد على أعداء اإلسالم من املستشرقني وغريهم ممن يتربصون با

 .السيف  بقوةهذا الدين وأنه ما انتشر إالالدوائر ويروجون األكاذيب والشائعات ضد 
ذيبها، هتا على يعملووفحرٌى باملسلمني اليوم أن يقتدوا بسلفهم الصاحل وجياهدوا نفوسهم،  

م من إلسالفإهنم حباجة ماّسة إىل ذلك أكثر من أي وقت مضى، يف ظل ما يوصف به ا
ليه وصل إ ضل ماوبف -ني اإلرهاب والعنف والتطرف وهو منها براء، إضافة إىل أن املسلم
ع غريهم من واصل مالت هلم حالعلم احلديث من تطور لوسائل اإلعالم ووسائل املواصالت مما يتي

اذ م وإنقإلساليستطيعون أن حيققوا مقاصد اجلهاد من نشر ا -األجناس والشعوب األخرى
  البشرية وإخراجها من دياجري الظلم والضالل إىل نور العدل واإلسالم.

 اهلل تعاىل،  سبيلال يفوة على ذلك فإن يف جماهدة النفس إرغامًا هلا على بذل النفس واملوعال
 اوعصاه نفسه فاجملاهد إلعالء كلمة اهلل تعاىل ما كان له أن جياهد لوال أنه جاهد

                                     
 .182الدعوة إىل اهلل، ص (491)
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وهبذا يتبني أن جهاد النفس فيه محاية وحفظ ملصلحة الدين ومن خالله تتحقق مقاصد اجلهاد 
 وغاياته. 
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 . (492)اجلهاد فرض كفاية إذا قام به البعض سقط اإلمث عن الباقني  
وفرض الكفاية هو)) الذي إن مل يقم به من يكفي أمث الناس كلهم، وإن قام به من يكفي سقط 
عن سائر الناس، فاخلطاب يف ابتدائه يتناول اجلميع كفرض األعيان، مث خيتلفان يف أن فرض 

 .(493)بفعل بعض الناس له وفرض العني ال يسقط عن أحد بفعل غريه (( الكفاية يسقط
هاد فيه كون اجللذى ياومن خالل النظر والتأمل يف أقوال الفقهاء يتبني اتفاقهم على الزمن 

 فرض عني ومىت يكون فرض كفاية. 
ذا ، وأما إلمنيد املسى بالفاجلهاد فرض كفاية يف األحوال العادية اليت ال يعتدي فيها العدو عل

ده األقرب قوم برمن ي اعتدى أو حاول االعتداء، أوهدد أمنهم واستقرارهم فيتعني اجلهاد على
 فاألقرب حىت يعم املسلمني مجيعًا.

قال الغزايل: )) أما إذا تعني بأن وطئ الكفار بلدة من بالد املسلمني فيتعني على كل من فيه منة 
 . (494)من أهل تلك البلدة ((

، اجلهاد عليهم فيتعني مسلم ببلد الكفار ينزل أن إال كفاية فرض اليوم اجلهادي: )) وقال النوو
 .(495)(( الكفاية تتميم يليهم من على وجب كفاية البلد ذلك أهل يف يكن مل فإن

وقال ابن تيمية: )) إذا دخل العدو بالد اإلسالم فال ريب أنه جيب دفعه على األقرب فاألقرب، 
 .(496)ها مبنزلة البلدة الواحدة ((إذ بالد اإلسالم كل

وأضاف الغزايل أن اجلهاد يتعني لفك أسرى املسلمني )) ولو أسروا مسلمًا أو مسلمني فهل  
 .(497)يتعني القتال كما لو استولوا على الديار؟ فيه خالف والظاهر أنه يتعني ((

 . (498)كما يتعني بالنذر)) فلو نذر اجلهاد يف جهة يلزمه ((
 جليشان اتقابل فان ومة ذكر أن اجلهاد يتعني يف ثالث حاالت: إذا التقى الزحلكن ابن قدا 

                                     
  7/5ه 4171، 1تح أمحد حممود إبراهيم، وحممد تامر، دار السالم القاهرة، ط ينظر الوسيط، (492)

 .10/359ه، 1405، 1املغين، ابن قدامة املقدسي، دار الفكر بريوت، ط (493)

 . 7/11الوسيط،  (494)

 .13/9املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج،  (495)
 . 5/539الفتاوى الكربى،  (496)

 . 7/13الوسيط،  (497)

 . 7/262م ن،  (498)
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 .(499)وإذا هاجم العدو بالد اإلسالم، وإذا استنفر إمام املسلمني الناس وطلب منهم اجلهاد 
 وهبذا يتبني أن ابن قدامة مل يذكر حاليت األسر والنذر.  

صحيح  سلمنيرى املني اجلهاد لتحرير أسومن وجهة نظر الباحث أن ما ذكره الغزايل من تعي
عركة يجة املون نتإذا مل يترتب عليه مفسدة أكرب، أما إن كان يترتب عليه مفسدة كأن تك

 لقتال يف هذهعلى ا قدامحمسومة لصاحل العدو يف مسألة حترير األسرى فال يتعني اجلهاد، إذ اإل
ملسلمني، اري من دد كبدهم أو يقتل عاحلال مفسدته أعظم من حترير األسرى، إذ رمبا يزداد عد

عة ة مشرووسيل سيما وأن هناك وسيلة أخرى لتحرير األسرى وهي افتداؤهم باملال، فهذه
 يترتب عليها اجلهاد باملال وحترير األسرى وحقن دماء املسلمني.

 
ينًا وقد شرع اجلهاد يف اإلسالم ألسباب طبيعية، وحقوق إنسانية، ال لالعتداء والسيطرة، ألن د

يدعو إىل احملبة واإلخاء واملساواة والسالم، ويأخذ أتباعه هبا عمليًا، ويبشر باخلري واليسر يف كل 
أمر معتمدًا على الفطرة والعقل، فهو دين ال حيتاج يف نشره إىل القوة واجلربوت، وإمنا كان 

 .(500)السالح حلمايته من الذين يرهبون قيام عدله
 
، وأنه شرع محاية للدين (501)صود اجلهاد إعالء كلمة اهلل تعاىل ((وقد ذكر الغزايل )) أن مق 

وحمافظة عليه من جانب العدم أي من جانب ما يدرأ عنه االختالل أو اخلطر الواقع أو املتوقع 
كما  (502)(( دينهم اخللق على يفوت هذا فإن، املضل الكافر بقتل الشرع قضاءقال الغزايل: )) 

لكفار إذا كان هناك جهتان للجهاد جهة تكثر فيها الغنائم وأخرى على قتال ا ثذكر أن الباع
ال غنيمة فيها فمن اختار اجلهة الكثرية الغنائم فإنه ال يقال إن ثواب جهاده حمبط بالكلية بل 
البد من التفصيل يف هذه املسألة حيث قال: )) بل العدل أن يقال إذا كان الباعث األصلي 

مة اهلل تعاىل، وإمنا الرغبة يف الغنيمة على سبيل التبعية فال حيبط به واملزعج القوى هو إعالء كل

                                     
 . 10/361املغين،  (499)

 . 38ص ،1994، 1ينظر اجلهاد اإلسالمي املعاصر، حسين أدهم جرار، دار البشري عمان، ط (500)

 . 7/36الوسيط،   (501)

 .174املستصفى، ص (502)
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الثواب، نعم ال يساوى ثوابه ثواب من ال يلتفت قلبه إىل الغنيمة أصاَل فإن هذا االلتفات نقصان 
 .(503)ال حمالة(( 

باعث وهذا ما حققه كثري من الفقهاء، جاء يف فيض القدير )) ذهب احملققون إىل أنه إذا كان ال
 .(504)األول قصد اإلعالء مل يضر ما انضاف إليه (( 

لنهى ان حيث مم أي فهذا هو اجلهاد الذي يعد من أهم الوسائل يف حفظ الدين من جانب العد
  ثاره.آعن املنكرات ألنه يقضى على أنكر املنكرات وأعظم املفاسد وهو الكفر 

 

غة: هي اسم مبعىن الردة عن اإلسالم، أي الرجوع عنه وارتد فالن عن دينه إذا كفر بعد الردة ل
 .(505)إسالمه 

وعّرفها الغزايل بأهنا )) عبارة عن قطع اإلسالم من مكلف.. احترزنا بالقطع عن الكفر األصلي  
 .(506)وباملكلف عن اجملنون والصيب وىف السكران قوالن لتردده بني الصاحي واجملنون(( 

، واألصل يف ذلك حديث ابن عباس (507)أما عقوبة املرتد فقد أمجع الفقهاء على وجوب قتله 
 . (508)قال: )) من بدل دينه فاقتلوه(( -صلى اهلل عليه وسلم –أن رسول اهلل 

 .(509)قال الغزايل يف معرض حديثه عن املرتد: )) أما نفسه فتهدر يف احلال وجيب قتله ((
 يترتب على قتله آثار منها: وإذا قتل املرتد فإنه 

 ل: ما يتعلق مباله، حيث ذكر الغزايل أن مال املرتد فيه ثالثة أقوا -أ 
 األول: أنه يزول ملكه يف احلال كملك النكاح.  

 الثاين: ال يزول ملكه إذ الإهانة فيه على املسلم خبالف النكاح. 
                                     

 . 4/385إحياء علوم الدين،  (503)

ف، 1994، 1وت، طفيض القدير شرح اجلامع الصغري، لعبد الرؤوف املناوى دار الكتب العلمية بري (504)
2/349. 

 ، مادة ردد. 3/172ينظر لسان العرب، ابن منظور،  (505)

 . 6/425الوسيط،  (506)

 .  10/359ينظر املغىن، ابن قدامه املقدسي،  (507)

 .3525، رقم احلديث 2/848احلديث أخرجه ابن ماجه يف سننه، كتاب احلدود، باب املرتد عن دينه  (508)
 . 6/428الوسيط،  (509)
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لكه إىل أهل الفيء وإن عاد تبني الثالث: أنه موقوف فإن مات أو قتل على الردة تبني زوال م
 .(510)استمرار ملكه

ملرتد هلية اأه بنقص نقص أهلية املرتد وضرب احلجر عليه، وكأين بالغزايل من خالل قول –ب 
لثالثة قوال ان األللتصرف وضرب احلجر عليه يرى بعدم زوال ملك ماله منه، ولعل الراجح م

فإن   حال املرتد يتبنيار حىتالث وهو التريث واالنتظاملتقدمة املتعلقة مبال املرتد هو القول الث
ذا جيح هروإمنا أرى ت لفيء،تاب تبني استمرار ملكه ملاله، وإن قتل على الردة آل ماله إىل أهل ا

 . القول ألنه يتفق مع املهلة اليت متنح للمرتد عند من يقول باستتابته
 

 أن املرتد ال يستتاب بل يبادر إىل القتل ألن جنايته قد متت. األول:
والثاين: أنه ميهل ثالثة أيام، وذلك ملا روي من أن عمر قال يف مرتد بادر أبو موسى األشعري 

 .(511)إىل قتله: )) هاّل حبستموه ثالثًا تلقون إليه كل يوم رغيفًا لعله يتوب(( 
 . (512)وله: )) فإن تاب تقبل ((وقد رجح الغزايل قبول توبة املرتد بق

يتفق مع  ن هذاجح، ألوىف رأى الباحث أن ماذهب إليه الغزايل من قبول توبة املرتد هو الرا
ه ة جعلته شبهلروح الشريعة ومقاصدها يف حفظ النفس، وألن هذا املرتد قد يكون عرضت 

العلم،  ريق أهلعن ط يرتد، ففي إعطائه فرصة ومهلة يتسّنى له من خالهلا إزالة تلك الشبهة
نار إذ مات من ال آلخرةاومن مث الرجوع إىل اإلسالم، فيه إنقاذ له يف الدنيا من القتل، وىف 

 كافرَا.
 

 َتاِباْلِك َأْهِل ِمْن َطاِئَفٌة َوَقاَلْتإن اخلطر الذى يترتب على الردة ذكره اهلل تعاىل يف قوله: ﴿
﴾ سورة آل َيْرِجُعوَن َلَعلَُّهْم َآِخَرُه َواْكُفُروا النََّهاِر َوْجَه َآَمُنوا الَِّذيَن َعَلى ُأْنِزَل ِبالَِّذي َآِمُنوا

                                     
 . 6/430ظر الوسيط، ين (510)
أخرجه مالك يف املوطأ، تح حممد فؤاد عبد الباقي، كتاب األقضية، باب القضاء فيمن ارتد عن اإلسالم  (511)
 . 1414، رقم احلديث 2/737
 . 6/428الوسيط،   (512)
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فاالرتداد ذريعة لنشر اخللل بني صفوف املسلمني، وهذا فساد عظيم،  72عمران اآلية 
 والفوضى يف االعتقاد.

نظامها، لذلك أمر بقتل املرتد مع االحترام حلرية االعتقاد لدى خطرها كبري على حياة األمم و
القاطعة والرباهني الساطعة  ةاإلنسان قبل دخول اإلسالم، ألنه بدخوله يكون قد اطلع على األدل

 . (513)اليت جعلته يدخل هذا الدين
ه ال يؤمن أما الزندقة لغة: من زندق، والزنديق القائل ببقاء الدهر، فارسي معرب، وزندقته أن

 .(514)باآلخرة ووحدانية اخلالق 
، فهي هبذا (515)فإهنم يستعملون الزندقة مبعىن )) إسرار الكفر وإظهار اإلسالم (( ءأما الفقها

املعىن ترادف النفاق، ولعل وجه الترادف بينهما هو الكفر، فكل من الزنديق واملنافق كافر، إال 
 ي ال يطلع عليه أحد من الناس. أن الزنديق كفره علين أما املنافق فكفره خف

 . (516)قال الغزايل: )) أما الزندقة املطلقة فهي أن تنكر الصانع للعامل أصاًل ((
وقد اختلف الفقهاء يف قتل الزنديق إذا تاب، بعد اتفاقهم على قتله إن مل يتب، فذهب أبو 

هب مالك فإنه يقول ال حنيفة وأمحد يف أظهر الروايتني عنهما إىل أهنا ال تقبل، وهذا يوافق مذ
تقبل توبته إال إذا جاء تائبًا قبل االطالع على كفره، وذهب الشافعي إىل أهنا تقبل وهو رواية 

 . (517)عن أىب حنيفة وأمحد
وقد تعّرض الغزايل ملسألة قتل الزنديق بعد توبته وهو يرى أهنا حمل اجتهاد وال يقطع فيها 

ه وقتله بقوله: )) أما وجه االنكفاف عن قتله فبني من ببطالن أحد املذهبني، وبني وجه عدم قتل
عموم النص وهو قوله صلى اهلل عليه وسلم: )) أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله إال اهلل 

 ومن حيث االعتبار بكل صنف من أصناف الكفار واملرتدين إذا تابوا.  (518)((

                                     
 .262ينظر املقاصد العامة للشريعة اإلسالمية، يوسف العامل،  (513)
 ، مادة زندق. 10/147لسان العرب، ابن منظور،  (514)

 . 1/126رسالة القريواين، ابن أيب زيد القريواين، دار الفكر دمشق،  (515)

 . 88القسطاس املستقيم، ص (516)

ه  1317، والوجيز، الغزايل، مطبعة اآلداب، 4/306ينظر الشرح الكبري، الدردير، مطبعة عيسى احلليب،  (517)
 . 2/504، واملغىن، ابن قدامه املقدسي، 2/166
 .2322،احلديث رقم 2/8رجه النسائي، سنن النسائي، كتاب الزكاة، قتال مانع الزكاة، أخ (518)
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وحنن نكف عن قتله بتوبته، واملعىن بتوبته ووجه قتله أن املعلوم من الشرع أن الكافر مقتول، 
تركه الدين الباطل، والزنديق بالنطق بكلمة الشهادة ليس تاركًا لدينه الباطل بل هو حكم من 
أحكام دينه، واليهودي والنصراين وكل ملي يعتقد النطق بكلميت الشهادة كفًرا يف دينه وتركًا 

جب دين الزنديق عند شهادته أنه مستعمل له، فإذا أسلم فموجب دينه أنه تارك لدينه ومو
فيه إجياب عقوبة مبصلحة بل هو قتل بالكفر يف حق  للدينه، فهذا أوجه التأويل والنظر وال يقا

من نعتقده كافرًا مستمرًا على كفره، وإمنا النظر يف بيان أن شهادته ليس من معىن شهادة الكفر 
ذلك ترك يف دينهم وهذا استمرار يف دينه فليس وتوبة املرتدين املنتحلني لبعض األديان، ألن 

 . (519)هذا من قبيل املصلحة اجملردة ((
ولكن قد يرد على هذا القول أن النيب صلى اهلل عليه وسلم أعرض عن قتل املنافقني مع تواتر  

الوحى بنفاقهم وعلمه هبم، وأنكر بناء األمر على الباطن وقال ألسامة:)) هل شققت على قلبه 
))(520).  
 

م قهر وغلبه لسيوففإذا فتح املسلمون بلدًا من ديار الكفار فأسلم سكاهنا وقد أظلتهم ا
دها، ونعلم  أغماإىل اهاملسلمني وسطوهتم وتناطقوا بكلمة الشهادة كففنا عنهم سيوفنا ورددنا
ة الشهادة مت كلمن أقيقطعًا أهنم مل يلهموا اهلداية للدين، ومل تنشرح صدورهم لليقني، ولك

 قام العقيدة الباطنة اليت ال نطلع عليها كدأب الشرع يف نظائره. م
 

وميكن أن جياب على ذلك بأن العوام واملقلدة يبنون الدين على املصلحة فيتلبسون هبا خمتارين 
وينتزعون عنها كذلك وهم يف كلىت حالتيهم يعتقدون االلتزام باللسان مع القهر تركَا للدين، 

املصممون يف العقائد عن النطق به، وأما املنافقون فكان يظهر كفرهم  وألجله ميتنع املصرون
فقد جاهر  قعلى النفاق باملخايل ال بالتصريح، وال جيوز بناء األمر على املخايل، وأما الزندي

 . (521)باإلحلاد مث حاول ستره بتقية هي من صلب دينه 
 

                                     
 . 222شفاء الغليل، الغزايل، ص (519)

، 8594، احلديث رقم 5/617أخرجه النسائي، سنن النسائي، كتاب السري، قول املشرك ال إله إال اهلل،  (520)
 . 5319، احلديث رقم 4/338يات، وشعب اإلميان، البيهقى، باب يف حترمي النفوس واجلنا

 .223ينظر شفاء الغليل، الغزايل، ص (521)
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صر ع خيلو منها ائفة الطدقة ة له، والزناومن املعلوم أن يف قتل الزنادقة حمافظة على الدين ومحاي
تالية مسيت صور ال العمن العصور، ففي عصر اإلسالم األول مسيت هذه الطائفة باملنافقني، وىف
رؤن على ين الجي الذبالزنادقة، وىف عصرنا احلاضر مسيت باملالحدة والعلمانيني والشيوعيني

 م. من أحد أن يكفره نإعالن كفرهم وإحلادهم بل يدعون اإلسالم وال يقبلو
 

الِبدعة بالكسر: اسم من االبتداع وهو االختراع العلى مثال، مث غلب استعماهلا فيما هو نقص  
يف الدين أو زيادة لكن قد يكون بعضها غري مكروه فيسمى بدعة مباحة وهو ما شهد جلنسه 

 . (522)سدة كاحتجاب اخلليفة عن أخالط الناس أصل يف الشرع أو اقتضته مصلحة يندفع هبا مف
وعّرفها ابن تيمية بأهنا)) مامل يشرعه اهلل من الدين، فكل من دان بشيء مل يشرعه اهلل فذاك  

 . (523)بدعة وإن كان متأوال فيه ((
وهى عند الشاطيب )) عبارة عن طريقة يف الدين تضاهى الشريعة، يقصد بالسلوك عليها املبالغة  

 .(524)د هلل سبحانه ((يف التعب
ومن تتبع كالم الغزايل عن البدعة يالحظ أنه يقسمها إىل قسمني: بدعة حسنة، وأخرى 
مذمومة، وأن البدعة احلسنة عنده هي ما يعني على االحتياط يف الدين واملذمومة ما يصادم 

ريش الثياب السنة أو يفضي إىل تغيريها، وقد مّثل للبدعة احلسنة بصالة التراويح مجاعة، وبتف
املغسولة على األرض لتجفيفها عوضًا عن احلبل حيث قال: )) إقامة اجلماعات يف التراويح إهنا 

وإهنا بدعة حسنة، إمنا البدعة املذمومة ما يصادم السنة  -رضي اهلل عنه–من حمدثات عمر 
اجلبال ، وقال أيضًا:)) وكانوا يكتفون باألرض و(525)القدمية أو يكاد يفضي إىل تغيريها ((

فيفرشون الثياب املغسولة عليها فهذه بدعة إال أهنا بدعة حسنة، وإمنا البدعة املذمومة ما تضاد 
 .(526)السنن الثابتة، وأما ما يعني على االحتياط يف الدين فمستحسن ((

                                     
 ، مادة أبدع.15ينظر املصباح املنري، الفيومي، ص (522)

 . 42، ص1403 ،1االستقامة، تح حممد رشاد سامل، جامعة اإلمام حممد بن سعود املدينة املنورة، ط (523)

 .28االعتصام، ص  (524)

 .1/762إحياء علوم الدين،   (525)

 . 2/256م ن،   (526)
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وقد تبّنى بعض العلماء منهم النووي هذا التقسيم حيث قال:)) البدعة بكسر الباء يف الشرع  
مامل يكن يف عهد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وهي منقسمة إىل حسنة وقبيحة هي إحداث 

))(527) . 
ولعل دليلهم فيما ذهبوا إليه هو قول عمر عندما مجع الناس على إمام واحد يف صالة التراويح 

 .(528)وكانوا أوزاعًا متفرقني، مث قال: )) ِنعمت البدعة هذه ((
 

ض هذا التقسيم ورأوا أن البدعة كلها مذمومة وال حسن فيها ولكّن كثريًا من العلماء مل يرت
 . (529)مستدلني على ذلك بالعموم الوارد يف قوهلصلى اهلل عليه وسلم: )) كل بدعة ضاللة ((

 متدافع نفسه يف هو بل شرعي دليل عليه يدل ال خمترع أمر التقسيم هذا إنالشاطيب: ))  قال
 لو إذ قواعده من وال الشرع نصوص من ال شرعي دليل اعليه يدل ال أن البدعة حقيقة من ألن
 العمل وكان بدعة مثَّ كان ملا إباحة أو ندب أو وجوب على الشرع من يدل ما هنالك كان

 .(530)(( فيها املخري أو هبا املأمور األعمال عموم يف داخاًل
 
 عليه يأيت ال ما اماألحك من حتته يندرج ألنه الدين قواعد من احلديث وهذا) : )الشوكاىن قالو

 الرد وختصيص أقسام إىل البدع تقسيم من الفقهاء فعله ما إبطال على وأدله أصرحه وما احلصر
 يف بالقيام حسنة بدعة هذه يقول من مسعت إذا فعليك نقل وال عقل من خمصص بال ببعضها

 بدعة كل:) -سلمصلى اهلل عليه و- قوله حنو من يشاهبها وما الكلية هبذه له مسندًا املنع مقام
 بدعة أهنا على االتفاق بعد شأهنا يف النزاع وقع اليت البدعة تلك ختصيص لدليل طالبًا( ضاللة

 .(531)(( اجملادلة من واسترحت حجرًا ألقمته قد كنت كاع وإن قبلته به جاءك فإن
رائع إذ من خالل ما تقدم يرى الباحث أن الرأي الثاين هو الراجح، وذلك لقوة دليله، وسدًا للذ

أن القول بأن يف البدع ما هو حسن حممود، يفتح الباب على مصراعيه لكل من يتطاول على 

                                     
 . 1/994هتذيب األمساء واللغات، الطباعة املنرية بريوت، د ت،  (527)

 . 1906، احلديث رقم 2/707، كتاب صالة التراويح، باب فضل من قام رمضان، البخاريينظر صحيح  (528)

 . 42، احلديث رقم 1/15سنن ابن ماجه، باب اتباع سنة اخللفاء الراشدين،  (529)
 . 1/137صام، االعت (530)

 . 2/643ف، 2000، 1نيل األوطار، تح عصام الدين الصبابطي، دار احلديث القاهرة، ط (531)
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الدين ويدخل فيه ما ليس منه بدعوى أنه بدعة حسنة )) فليس يف البدعة ما ميدح بل كل بدعة 
 .(532)ضاللة ((

مل يقترف ما وال جيوز قتله بأي وجه ألنه  (533)وقد رأى الغزايل أن عقوبة املبتدع التعزير
نابغة من املبتدعة وكان  ميوجب القتل، قال الغزايل: )) فإن قال قائل إذا نبغ بني أظهر العوا

يدعوهم إىل الضالالت واألهواء الباطلة، والبدع اليت ال يكفر مبثلها، وكان اليرعوي إال بالزجر 
 . (534)صلحة؟ ((وال يندفع شره إال بالقتل فهل ترون حسم مادة فساده بقتله اتباعًا للم

أجاب عن هذا السؤال بقوله: )) قلنا ال سبيل إىل قتله حبال فإنه مل جير موجب للقتل، وال 
مصلحة تفتضيه، وقد شرع الشرع يف أمثال هذه اجلنايات التعزيرات، وفوضها إىل آراء الوالة 

ذلك على وناطها باستصواهبم وإليهم زمام األمر يف اإلقامة مرة والصفح أخرى، وال ينبين 
هلم من املصلحة يف حال اجلاين، فرب إنسان تتفق له هفوة وىف  حالتشهي، بل ينبين على ما يلو

الصفح والتجاوز إال متاديا يف الغي، وتتابعًا  هإقالته إياها ما يكفه عن معاودهتا ورب لئيم ال يزيد
 . (535)يف الفساد ((

مام، صحيح ىل اإلفوض إأمر املبتدعة م ومن وجهة نظر الباحث فإن ما ذهب إليه الغزايل من أن
ع نوع متناسب مام تاليت يراها اإل -عدا القتل-فإن الزجر والتعزير وغريمها من العقوبات 

حبها من رج صاختة ال البدعة، كفيلة بتوبة املبتدع ورجوعه عن البدعة سيما إذا كانت البدع
 امللة كما قال الغزايل. 

يل أمر املبتدعة إىل اإلمام، فهو يدعو إىل هجرهم وعدم وىف الوقت الذى أوكل فيه الغزا
صحبتهم معلاًل ذلك بأّن صحبتهم جتعل خطر البدعة وشؤمها يسري ويتعدى إىل غريهم حيث 
قال: )) وأما املبتدع ففي صحبته خطر سراية البدعة وتعدي شؤمها إليه فاملبتدع مستحق 

 . (536)للهجر واملقاطعة ((

                                     
سبل السالم شرح بلوغ املرام، حممد بن إمساعيل الصنعاين، تح عصام الدين الصبابطي وعماد السيد، دار  (532)

 . 2/15ف. 2000، 1احلديث القاهرة، ط

مل يشرع فيها حد مقدر وال كفارة، ينظر جملة البحوث الفقهية، الرياض، سنة التعزير: هو تأديب على ذنوب  (533)
 . 7/61ف، ع 1990ه، 1411

 .224شفاء الغليل، ص (534)
 225م ن، ص (535)

 .2/171إحياء علوم الدين،  (536)
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وحظر صحبتهم الذي ذكره الغزايل هو منهج الصحابة وغريهم من قلت: إن هجر املبتدعة 
 البدع أهل جمالسة عن ينهون السلف كانالسلف الصاحل مع أهل األهواء والبدع، حيث )) 

 .(537)(( لكالمهم واالستماع كتبهم يف والنظر
 شومعاي نفسه حلظ هجر فيمن هو إمنا أيام ثالثة فوق اهلجران عن النهىوقال النووي: ))  

 .(538)(( ادائًم فهجراهنم وحنوهم البدع أهل وأما الدنيا
أما أسباب االبتداع فهي جهل بأدوات الفهم، وجهل باملقاصد وحتسني الظن بالعقل واتباع 

 . (539)اهلوى 
 
أما خطر البدعة فإن الغزايل يرى أن املبتدع أشد خطرًا وأكثر شرًا من الكافر وذلك )) ألن  

املسلمني اعتقدوا كفره فال يلتفتون إىل قوله إذ ال يدعى لنفسه اإلسالم  شر الكافر غري متعد فإن
واعتقاد احلق، أما املبتدع الذى يدعو إىل البدعة، ويزعم أن ما يدعو إليه حق فهو سبب لغواية 
اخللق فشره متعد، فاالستحباب يف إظهار بغضه ومعاداته واالنقطاع عنه وحتقريه والتشنيع عليه 

 . (540) الناس عنه((ببدعته وتنفري
 

 اهل لتعصبا أكثر، مع عةالبد يف اإليغال إىل للمبتدع داعية املناظرة كونكما حذر الغزايل من 
 .املنزلة هبذه يكن مل املناظرة لوال الذي التعصب

 
 دعةبتامل اعتقاد تأكيدإذ من ضرر مثل هذه املناظرات من وجهة نظر الغزايل أنه يزيد من )) 

 هذا ولكن عليه اإلصرار على حرصهم ويشتد دواعيهم تنبعث حبيث صدورهم يف وتثبيته للبدعة
 اعتقاده يزول أن ميكن العامي املبتدع ترى ولذلك اجلدل من يثور الذي التعب بواسطة الضرر

 اجتمع لو فإنه والتعصب اجلدل فيها يظهر بلد يف نشؤه كان إذا إال زمان أسرع يف باللطف
 وبغض والتعصب اهلوى بل صدره من البدعة نزع على يقدروا مل واآلخرون األولون عليه

 تريد هل له قيل لو حىت احلق إدراك من ومينعه قلبه على يستويل املخالفني وفرقة اجملادلني خصوم
                                     

 .1/125، اهلل بن مفلح املقدسي، دار ابن تيمية للطبع القاهرة، د ت داآلداب الشرعية واملنح املرعية، أبو عب (537)

 .13/106املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج،  (538)

 . 145-124ينظر االعتصام، الشاطىب،  (539)

 .2/169إحياء علوم الدين،  (540)
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 أن من خيفة ذلك لكره خصمك مع احلق أن بالعيان ويعرفك الغطاء لك تعاىل اهلل يكشف أن
 أثاره فساد نوع وهو والعباد البالد يف استطار الذي لالعضا الداء هو وهذا خصمه به يفرح

 .(541)(( ضرره فهذا بالتعصب اجملادلون
 املبتدعة، ومل مناظرة من أعظم جنايٌة املسلمني على ُجين فماوجاء يف شرح السنة ما نصه ))  

ردًا، ود كمدًا الغيظ من ميوتون اجلملة تلك على السلف تركهم مما أعظم ُذلٌّ وال َقهر هلم يكن
 هلم طريقًا، وصاروا إليها هلم ففتحوا املغرورون جاء سبياًل، حىت بدعتهم إظهار إىل جيدون وال
 أمساع دعوهتم باملناظرة، وَطَرَق املشاجرة، وظهرت بينهم كثرت حىت دلياًل؛ اإلسالم هالك إىل
 . (542)..((والعامة اخلاصة من عرفها يكن مل من
 
 ترك على فالسل بواعث أهم أحد دينال سالمة على صرومن وجهة نظر الباحث فإن احل 

 الإ ملبتدعا من املناظرة لبط يف يتوسع فال وعليه، اقائًم يزال ال الباعث وهذا، املبتدعة مناظرة
 رةاملناظ توجهت إنو، املفسدة وتقل إقامتها يف املصلحة تعظم أو، يطلبها الذي هو يكون أن
، هاأهل ِحَيلو البدعة هبذه يةودرا اطالع هلم الذين العلماء من األكفاء إال هلا يتقدم أن جيوز فال
 .لذلك املؤهلني العلم طلبة من أو
 

مما سبق يتبني أن االبتداع يف الدين هو أخطر معول هلدمه واالحنراف مبقاصده تبعًا للخيال 
 .(543)واهلوى والثقة بالعقل واالعتزاز به، واخلروج به من دائرة ماحدده الشرع 

 

أما السِّحر فأصله التمويه والتحايل، حيث يعمل الساحر أشياء فيخيل للمسحور أهنا خبالف ما  
هي به كالذي يرى السراب من بعيد فيخيل إليه أنه ماء وقيل السحر مشتق من سحرت الولد 

 .(544)إذا خدعته

                                     
 . 1/97م ن،  (541)

شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة،هبة اهلل بن احلسن اإللكائى، تح أمحد سعد محدان، دار طيبة،  (542)
 . 1/19ه،  1402الرياض، 

 . 267، يوسف العامل، صةينظر املقاصد العامة للشريعة اإلسالمي (543)
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ومنعهم،  نيواملنجم السحرة تكذيب الواجب كبري، ألن وجرم عظيم ذنب الساحر تصديقو
 ويروجون خللقا يضلون بذلك الذميمة، ألهنم األعمال هذه تعاطي من أيديهم على واألخذ

والسنة،  الكرمي القرآن ذلك على دل كما كفر العقائد، والسحر ويفسدون الناس على
 اخلبيثة، هنتهمم على أقرهم وافقهم، وأنه أنه فمعناه صدقهم فإذا السحرة قتل والواجب

 .ذلك مزاولة من ومنعهم وحماربتهم تكذيبهم واجبوال
 
ويرى الغزايل أن معرفة السحر من حيث أهنا معرفة ليست مبذمومة ولكنها وسيلة إىل اإلضرار  

 .(545)باخللق والوسيلة إىل الشر شر
قال الغزايل: )) فإن قيل تعلم السحر حرام أم ال؟ قلنا إن كان فيه مباشرة حمظور من سخف أو 

ة فذلك احلرام فأما تعرف حقائق األشياء على ما هي عليها فليس حبرام، وإمنا احلرام ترك صال
 .(546)اإلضرار بفعل السحر ال بتعلمه ((

 
 رالسح لمتع علماءال بعض أجاز وقدوهو ما ذهب إليه بعض العلماء جاء يف فتح الباري ))  

 فيه ذورحم فال األول أماف، فيه عوق عمن إلزالته غريه، وإما من كفر فيه ما لتمييز ألمرين، إما
 رفيع كمن منعًا زميستل ال مبجرده الشيء فمعرفة االعتقاد سلم فإذا االعتقاد جهة من إال

 فعل أو قول حكاية يه إمنا الساحر يعمله ما كيفية لألوثان، ألن األوثان أهل عبادة كيفية
  به والعمل تعاطيه خبالف

 
 حيل فال الفسق أو الكفر أنواع من بنوع إال بعضهم زعم كما يتم ال كان فإن: الثاين وأما
 .(547)((املذكور للمعىن جاز وإال أصال

يف هذا   سيماالعلمه وهذا قد يفتح الباب على مصراعيه لتعلم السحر، فسدًا للذرائع مينع ت
 العصر الذى قل فيه الوازع الديين. 

                                                                                                         
 . 2/48اجلامع ألحكام القرآن، القرطيب، (544)

 
 . 1/29ينظر إحياء علوم الدين،   (545)

 .6/408الوسيط،  (546)

 . 10/224ه، 3791فتح الباري شرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقالين، دار املعرفة بريوت، سنة  (547)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





ن الساحر وأحلق الضرر بغريه وخالصة القول: إن السحر أمر منكر يف الشرع، وإذا وقع م
يعاقب عليه، ويتفاوت العقاب على حسب الضرر املترتب على فعل الساحر قال الغزايل: )) أما 
السحر فإن كان فيه كفر فكبرية وإال فعظمته فبحسب الضرر الذى يتولد منه من هالك نفس 

 .(548)أو مرض أوغريه ((
 

انت د أن كسر بعوتشريد للكثري من األ ولعل من مضار السحر ما نشاهده اليوم من تفكيك
هذا ما ذكره وأسوية ة املكل أسرة متآلفة يسودها الود واحملبة، أدى السحر هبا إىل هذه النتيج

 ٍدَأَح ِمْن ِهِب ِبَضارِّيَن ُهْم َوَما َوَزْوِجِه ِءاْلَمْر َبْيَن ِهِب ُيَفرُِّقوَن َما ِمْنُهَما َفَيَتَعلَُّموَناهلل تعاىل بقوله:﴿ 
  .102ة اآلية البقر ﴾ ْنَفُعُهْمَي َوَلا َيُضرُُّهْم َما َوَيَتَعلَُّموَن اللَِّه ِبِإْذِن ِإلَّا
 
يذهب  بسببه اس إذولعل من مضار السحر وخطره على الدين أنه يفضي إىل زعزعة عقيدة الن 

 هذا ضرر كبري ىفحر ول السعوام الناس إىل الكهنة والعرافني طمعًا يف الشفاء مما أمّل هبم بفع
تمع  اجمليفخوة وشر مستطري على الدين، هذا فضاًل عما حيدثه السحر من تقويض لعرى األ

 املسلم، وإيقاع للعداوة والبغضاء بني أفراده.
 
 
 

                                     
 .4/21ياء علوم الدين، إح (548)
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حفظ النفس هو)) حفظ األرواح من التلف أفرادًا وعموًما؛ ألن العامل مركب من أفراد 
اإلنسان، وىف كل نفس خصائصها اليت هبا بعض قوام العامل، وليس املراد حفظها بالقصاص 

النفوس ألنه تدارك بعد الفوات كما مّثل هبا الفقهاء، بل جند القصاص هو أضعف أنواع حفظ 
التلف قبل وقوعه، مثل مقاومة األمراض السارية، وقد منع عمر بن  نبل احلفظ أمهية حفظها ع

اخلطاب اجليش من دخول الشام ألجل طاعون عمواس، واملراد النفوس احملترمة يف نظر الشرعة 
 .(549)وهى املعرب عنها باملعصومة الدم ((

ن طعام موامها قا به اد النفس الزواج، وشرع حلفظها وجوب تناول موقد شرع اهلل تعاىل إلجي
 وشراب، ومعاقبة من يعتدي عليها، وحترمي تعرضها للتهلكة.

 ويتم حفظ النفس بعدة وسائل من جانبني: جانب الوجود، وجانب العدم. 
 

يما فوسائل ذه الهل تكفل حفظها من جانب الوجود وتتمثل شرع اهلل حلفظ النفس عدة وسائ 
 يلى:
1

 حث اإلسالم على الزواج وهنى عن الرهبانية والتبتل، والزواج من سنن املرسلني قال تعاىل: ﴿ 
. وقال تعاىل: ﴿ 3لنساء اآلية﴾ سورة ا َوُرَباَع َوُثَلاَث َمْثَنى النَِّساِء ِمَن َلُكْم َطاَب َما َفاْنِكُحوا

. وعن أيب 38﴾ سورة الرعد اآلية  َوُذرِّيًَّة َأْزَواًجا َلُهْم َوَجَعْلَنا َقْبِلَك ِمْن ُرُسًلا َأْرَسْلَنا َوَلَقْد
أربع من سنن املرسلني :)) –صلى اهلل عليه وسلم  –أيوب األنصاري قال: قال رسول اهلل 

وهذا احلث من الشرع احلكيم على الزواج إمنا هو  (550)((احلياء والتعطر والسواك والنكاح 
حفظ للنفس البشرية من االنقراض، فليس املقصود من الزواج جمرد قضاء لذة حيوانية وإن 
كانت هي مستحثة وباعثة عليه، وهذا ما أكده الغزايل بقوله: )) وليس جيوز أن يقال أن 

                                     
 . 303مقاصد الشريعة اإلسالمية، ابن عاشور، ص (549)

، رقم 3/139الترمذي، كتاب النكاح، باب ما جاء يف فضل التزويج واحلث عليه،  نأخرجه الترمذى، سن (550)
 . 1080احلديث 
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قضاء احلاجة من األكل وليس مقصودًا يف ذاته،  املقصود اللذة والولد الزم منها كما يلزم مثاًل
 بل 

 . (551)الولد هو املقصود بالفطرة واحلكمة والشهوة باعثة عليه((
فاملقصد األعظم من الزواج كما يراه الغزايل هو رجاء الولد الصاحل حيث قال يف معرض حديثه 

ضع النكاح واملقصود عن فوائد الزواج ومقاصده: )) الفائدة األوىل الولد وهو األصل وله و
إبقاء النسل وأال خيلو العامل من جنس اإلنس.. ولذلك عظم الشرع األمر يف القتل لألوالد 

))(552). 
بل ذهب الغزايل إىل أبعد من ذلك عندما وصف املعرض عن الزواج بأنه مضيع للنسل، وجان 

عن احلراثة  على مقصود فطرة اهلل اليت فطر الناس عليها )) فكل معرض عن النكاح معرض
مضيع للبذر.. وجان على مقصود الفطرة واحلكمة املفهومة من شواهد اخللقة.. فالناكح ساع 

 .(553)يف إمتام ما أحب اهلل تعاىل متامه واملعرض معطل ومضيع ملا كره اهلل ضياعه ((
وىف الوقت الذى يرى فيه الغزايل أن الزواج شرع ألجل الولد، وما فيه من حفظ للنفس وأن  
 (554)الشهوة ليصل اخللق هبا إىل بقاء النسل(( -اهلل–لشهوة ماهى إال باعثة عليه )) إذ جعل ا

، يرى كذلك أن للشهوة مقصدًا وحكمة (555)و)) لوانقطعت شهوة الوقاع النقطع النسل ((
قّلما يتنبه إليها وهى احلث والترغيب على العبادة ليظفر يف اآلخرة باحلور العني حيث قال: )) 

ي يف الشهوة حكمة أخرى سوى اإلرهاق إىل اإليالد وهو ما يف قضائها من اللذة اليت ال ولعمر
توازيها لذة لو دامت، فهي منبهة على اللذات املوعودة يف اجلنان، إذ الترغيب يف لذة مل جيد هلا 

بادة وإحدى فوائد لذات الدنيا الرغبة يف دوامها يف اجلنة ليكون باعثًا على ع ذواقًا ال ينفع..
اهلل، فانظر إىل احلكمة مث انظر إىل الرمحة مث إىل التبعية اإلهلية كيف عبيت حتت شهوة واحدة 
حياتان حياة ظاهرة وحياة باطنة، فاحلياة الظاهرة حياة املرء ببقاء نسله فإنه نوع من دوام 

 الوجود. 

                                     
 . 2/27إحياء علوم الدين،  (551)

 . 2/25م ن،  (552)

 .2/25م ن،  (553)

 . 1/57م ن،  (554)

 . 3/57م ن،  (555)
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للذة اك الرغبة يف ام حترنعدالاواحلياة الباطنة هي احلياة األخروية، فإن هذه اللذة الناقصة بسرعة 
 شدة عبد بالكاملة بلذة الدوام، فيستحث على العبادة املوصلة إليها فيستفيد ال

 . (556)الرغبة فيها تيسر املواظبة على مايوصله إىل نعيم اجلنان ((
ا مقصد د بل هلي مقصفالشهوة إذًا كما يراها الغزايل ليست جمرد شهوة حيوانية خالية من أ

 م.املقي لنعيمايف دفع املسلم إىل العبادة واملواظبة على ما يوصله إىل  عظيم يتمثل
قية يف سرة راأمنه  وملا كان اهلدف األمسى من الزواج يف نظر اإلسالم هو أن يكّون املرء
ان البد كادات، والع صالحها وأخالقها لكي تكون جزءًا فعااًل يف جمتمع صاحل كرمي األخالق

ر الزاوية يار حجن اختسرة وهو الزوج إىل كيفية بنائها، وذلك بأن حيسأن يرشد باين هذه األ
ديًا ًا قوميًا مؤم صحيح يقووهو املرأة بناًء على مواصفات عالية وهي الدين واخللق ألن البناء ال

وشك أن يف هار فا جرواجبه خلالقه وجمتمعه إال إذا كان كذلك وإال كان بناء األسرة على ش
 تمع. ات واجمل الذره سلبية يف اجملتمع: من نسل فاسد، وأخالق سافلة يفيتداعى وتبقى آثا

لقائم على تيار ااالخ لذلك كان إرشاد الشارع احلكيم عباده إىل ما ينبغي هلم فعله من حسن 
 ُكْمِعَباِد ِمْن الصَّاِلِحنَيَو ُكْمِمْن ىاْلَأَياَم َوَأْنِكُحواأساس متني وهو الدين واألخالق قال تعاىل: ﴿ 

 . 32﴾ سورة النور اآلية َوِإَماِئُكْم
وقالصلى اهلل عليه وسلم: )) تنكح املرأة ألربع ملاهلا وحلسبها وجلماهلا ولدينها فاظفر بذات 

 .(557)الدين تربت يداك((
ويرى الغزايل أن حث الشارع وحرصه على اختيار ذات الدين يف الزواج إمنا لتكون تلك املرأة 

ا إن مل تكن متدينة وذات خلق فإهنا تكون شاغلة عن الدين وكان ضررها عونًا على الدين، أم
 عونا تكون املرأة هذه مثل ألن الدين على احلث يف بالغ وإمنا: )) أكثر من نفعها، قال الغزايل

 اخللق حسن الثانية ..له ومشوشة الدين عن شاغلة كانت متدينة تكن مل إذا فأما الدين على
 اللسان بذية سليطة كانت إذا فإهنا الدين على واالستعانة الفراغة طلب يف مهم أصل وذلك
 به ميتحن مما النساء لسان على والصرب النفع من أكثر منها الضرر كان للنعم كافرة اخللق سيئة

 .(558)(( األولياء

                                     
 .2/28إحياء علوم الدين،  (556)

 . 2480، احلديث رقم 5/1958، كتاب النكاح، باب األكفاء يف الدين، البخاريأخرجه  (557)

 .2/38إحياء علوم الدين،  (558)
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وإذا كان التحصن واألنس واأللفة من مقاصد الزواج األساسية فإن الغزايل يرى أن تلك 
ا حتصل جبمال الزوجة وحسن وجهها إضافة إىل دينها وخلقها، وأن زجر الشارع املقاصد إمن

وهنيه ليس عن رعاية اجلمال، وإمنا هوعن النكاح لغرض اجلمال على حساب الدين حيث قال: 
 بالدميمة غالبًا يكتفي ال والطبع التحصن حيصل به إذ مطلوب ًاأيض فذلك الوجه حسن)) 

 ال املرأة نأو الدين على احلث من وما نقلناه، يفترقان ال قُلواخُل قْلاخَل حسن أن والغالب كيف
 مع احملض اجلمال ألجل النكاح عن زجر هو اجلمال بل رعاية عن ًازاجر ليس جلماهلا تنكح

 ويدل الدين أمر ويهون النكاح يف يرغب األمر غالب يف وحده اجلمال فإن الدين يف الفساد
 مراعاة إىل الشرع ندب وقد غالبا به حتصل واملودة األلفة أن الاجلم معىن إىل االلتفات على

 أن أحرى فإنه؛ إليها فانظرصلى اهلل عليه وسلم: ))  فقال النظر استحب ولذلك األلفة أسباب
 من اجلمال يعرف وإمنا واملال والدين اخللق يعرف ال النظر أن ومعلوم (559)(( بينكما يؤدم
  .(560)(( القبح

 
أن اختيار الزوجة الصاحلة يف رأي الغزايل من أهم مايترتب عليه مقاصد الزواج من وهبذا يتبني  

األنس والسكن والتعاون على مصاحل الدين والدنيا وغريها، وهو ما ذكره الشاطيب بقوله: )) 
مشروع للتناسل على القصد األول، ويليه طلب السكن واالزدواج والتعاون على املصاحل 

 . (561)من االستمتاع باحلالل والنظر إىل ماخلق اهلل من احملاسن يف النساء (( الدنيوية واألخروية
وتعليقًا على ماذكره الغزايل يف مسألة النظر إىل املخطوبة ملعرفة مجاهلا من عدمه أمر صحيح إذ 

 مجاهري قول وهو نكاحها يريد من إىل النظر تقدمي يندب أنه علىأن األحاديث قد دلت )) 
 على والكفني ضده أو اجلمال على بالوجه يستدل ألنه والكفني الوجه إىل نظروال، العلماء
 .(562)((  عدمها أو البدن خصوبة

 .فةاأُلل ولوط املودة اءالعشرة، وبق دوام يف سبب ألنه املخطوبة برؤية الشارع احلكيم أمر قدو
 يف اخلري لك ه، واخلريسنتل وجمانبة –صلى اهلل عليه وسلم  – هلديه خمالفة بالرؤية السماح وعدم
 .أثره واقتفاء هنجه اّتباع

                                     
 .8651، احلديث رقم 1/599سنن ابن ماجه، كتاب النكاح، باب النظر إىل املرأة إذا أراد زواجها،  (559)
 .2/38الدين، الغزايل،  إحياء علوم (560)

 .2/336املوافقات،  (561)

 .3/154سبل السالم، الصنعاين  (562)
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 على بلاحل تركوامصراعيه، و على الباب ففتحوا ولكّن بعض الناس اليوم نراهم قد فّرطوا
 هبا روجاخل إىل ألمرا يصل وقد، وحيادثها باملخطوبة خيلو فقط، بل ينظر ال الغارب، فاخلاطب

 تهاضحي ئع، يذهبوفجا حماذير عن يسفر مما وغريها، واألسواق املتنّزهات إىل واصطحاهبا
 .املخدوع واألب املسكينة؛ الفتاة
 ما ؤيةر من باخلاط نُيَمّك النبوي، حيث املنهج السوي، واتباع الصراط سلوك يف إال خري وال

 .حمارمها أحد حبضور، واليدين خمطوبته، كالوجه يف ُيَرغِّبه
 

حتصني الدين وحفظه وذلك بصيانة نفس املؤمن عن اقتراف الفواحش )) فالنكاح بسبب  -1
دفع غائلة الشهوة مهم يف الدين لكل من اليؤتى عن عجز وعنة وهو غالب اخللق، فإن الشهوة 

شار _صلى اهلل عليه إذا غلبت ومل يقاومها قوة التقوى جرت إىل اقتحام الفواحش وإليه أ
 . (564()563)وسلم_ بقوله: )) إال تفعلوه تكن فتنة يف األرض وفساد كبري((

 : فوائدهوزواج إجياد النسل وهذا أهم مقصد حيث قال الغزايل متحدثَا عن مقاصد ال -2
)) الفائدة األوىل الولد وهو األصل وله وضع النكاح، واملقصود إبقاء النسل وأال خيلو العامل عن 

 . (566)و)) إن الولد مقصود لبقاء نسله(( (565)نس اإلنس ((ج
بأمته فمقصود النكاح )) السعي يف حمبة  –صلى اهلل عليه وسلم  –حتقيق مباهاة النيب  -3

صلى –ورضاه بتكثري ما به مباهاته إذ قد صّرح رسول اهلل  –صلى اهلل عليه وسلم–رسول اهلل 
 . (567)بذلك(( - اهلل عليه وسلم

ابن آدم  أن مجيع عمل (568)لولد الصاحل يدعو ألبويه بعد موهتما كما جاء يف احلديثبقاء ا -4
 . (569)منقطع إال من ثالث، منها الولد الصاحل 

                                     
، 7/82سنن البيهقى الكربى، كتاب النكاح، باب الترغيب يف التزويج من ذي الدين واخللق املرضي،  (563)

 . 13259احلديث رقم 

 . 2/28إحياء علوم الدين،الغزايل، (564)
 . 2/24م ن،  (565)

  .2/238م ن،  (566)

بأمته أخرجه البيهقى يف السنن الكربى، كتاب النكاح، باب –صلى اهلل عليه وسلم–حديث مباهاة النيب  (567)
 . 13235رقم  ثاحلدي 7/78الرغبة يف النكاح، 
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 .(570)طلب الشفاعة مبوت الصغري إذا مات قبل أبويه  -5
)) التحصن من الشيطان، وكسر التوقان، ودفع غوائل الشهوة وغض البصر وحفظ الفرج -6

 ))(571) . 
تفريغ القلب عن تدبري املنزل والتكفل بشغل الطبخ والكنس والفرش، وتنظيف األواين  -7

وهتيئة أسباب املعيشة، فإن اإلنسان لو مل يكن له شهوة الوقاع لتعذر عليه العيش يف منزله 
 . (572)وحده
 جماهدة النفس ورياضتها بالرعاية والوالية والقيام حبقوق األهل والصرب على أخالقهن، -8

واحتمال األذى منهن، والسعي يف إصالحهن وإرشادهن إىل طريق الدين، واالجتهاد يف كسب 
احلالل ألجلهن، والقيام بتربية األوالد، فكل هذه أعمال عظيمة الفضل فإهنا رعاية ووالية 

(573). 
 ون علىوالتعا االستعانة على الدين من خالل الزوجة الصاحلة وطلب السكن واألنس – 9

 دنيا واآلخرة. مصاحل ال
 
هذا جممل ماذكره الغزايل عن مقاصد الزواج وهذا ما أكده الفقهاء من بعده قال الشاطيب: ))  

مشروع للتناسل على القصد األول، ويليه طلب السكن واالزدواج والتعاون على املصاحل 
النساء، الدنيوية واألخروية من االستمتاع باحلالل والنظر إىل ماخلق اهلل من احملاسن يف 

والتجمل مبال املرأة، أو قيامها عليه، وعلى أوالده منها، أومن غريها، أو أخوته، والتحفظ من 

                                                                                                         
، رقم 5/73 هذا احلديث أخرجه مسلم، كتاب الوصية، باب ما يلحق اإلنسان من الثواب بعد وفاته، (568)

4310 .. 

 . 2/24وم الدين، الغزايل، ينظر إحياء عل (569)

: )من مات له ثالثة من الولد مل يبلغوا احلنث كان له حجابَا من صلى اهلل عليه وسلم–دليل هذا املقصد قوله  (570)
رقم  ،1/464 احتسبفدخل اجلنة ( ينظر صحيح البخاري، كتاب اجلنائز، باب فضل من مات له ولد  والنار أ

 . 1191احلديث 

 .2/27دين، الغزايل، إحياء علوم ال (571)

 . 2/31ينظر م ن  (572)

 . 2/33ينظر م ن  (573)
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الوقوع يف احملظور، من شهوة الفرج ونظر العني، واالزدياد من الشكر مبزيد النعم من اهلل على 
 . (574)العبد وما أشبه ذلك، فجميع هذا مقصود للشارع من شرع النكاح ((

الزواج التكاثر والتناسل وبقاء  ةق يتبني أن الغرض األمسى واحلكمة العليا يف مشروعيمما سب 
النوع البشرى يف بناء سليم منظم، يقوم على األسرة وحفظ األنساب حيث يعرف كل فرد 
حقوقه وواجباته، فينشأ عن ذلك اجملتمع الصاحل، الذى يسري باألمة يف مدارج الرقى والتقدم، 

مارة الكون بالنوع السوي من اإلنسان الذى يعبد اهلل ويلتزم دين الفطرة وبذلك تستمر ع
 .(575)والتوحيد

 
2

ليس املراد باإلباحة هنا املعىن املتعارف عليه عند الفقهاء واألصوليني، بل هي أعم من ذلك 
ية الطعام والشراب حلفظ لتشمل ما شرعه اهلل تعاىل إلقامة احلياة وحفظ النفس، وال ختفى أمه

النفس قال الغزايل: )) إن مقصود ذوى األلباب لقاء اهلل تعاىل يف دار الثواب، وال طريق إىل 
الوصول للقاء اهلل إال بالعلم والعمل، وال ميكن املواظبة عليهما إال بسالمة البدن وال تصفو 

 . (576)سالمة البدن إال باألطعمة واألقوات (( 
يل أن إباحة الطعام والشراب إىل جانب كوهنا حافظًا للنفس وهو املقصود لقد ذكر الغزا 

األول، فهي هلا مقاصد أخرى منها أهنا سبب حلصول األجر ودفع الوزر حيث قال: )) وإمنا 
آداب الدين وسنته اليت يلتزم العبد بزمامها ويلجم املتقي بلجامها حىت يتزن مبيزان الشرع شهوة 

وإحجامها فتصري بسببها مدفعة للوزر وجملبة لألجر، وإن كان فيها أوىف حظ الطعام يف إقدامها 
 .(577)النفس ((

)) وعليه فإذا أكل املسلم أو شرب أو نام بقصد التقوي على طاعة اهلل من صيام أو جهاد أو 
 . (578)قيام، فهذا مثاب على هذه األعمال هبذه النية ((

                                     
 . 2/336املوافقات، الشاطىب،  (574)

  .11ف، ص1992ينظر األسرة، أحكام وأدلة، الصادق الغرياىن، منشورات جامعة الفاتح،  (575)
 .2/2إحياء علوم الدين،  (576)

 .2/2م ن  (577)

 .139/ 48ف، ع9119ه، 1412العربية السعودية الرياض، جملة البحوث الفقهية املعاصرة، اململكة  (578)
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ذلك أو  حلد يفاوز اجه الوزر ويفوته األجر إذا قال الباحث: ورمبا يلحق العبد بأكله وشرب
 اكتسبه من حرام، أو تناول شيئًا حمرمًا. 

أنه عبادة إذا كان الغرض منه االستعانة على الدين ))  -أيضًا–والشرب  لومن مقاصد األك 
ألن األكل لقصد االستعانة على الدين عبادة فهو جدير بأن يقدم عليه ماجيرى منه جمرى 

 (580)، و)) إن مقصود األكل بقاء احلياة وقوة العبادة (((579)من الصالة ((الطهارة 
 يَأيَُّهال:﴿حل فقاالصا بل ذهب الغزايل إىل القول بأن األكل من الدين قّدمه اهلل على العمل

رام . ويرى الغزايل أن احل51آلية ملؤمنون ا﴾ سورة ا َصاِلًحا َواْعَمُلوا الطَّيَِّباِت ِمَن ُكُلوا الرُُّسُل
لرمق من الى سد ادة علو عم وتعذرت وجوه املكاسب الطيبة على العباد ودعت احلاجة إىل الزي

در احلاجة إىل ق يترقىاحلرام ودعت املصلحة إليه جيوز لكل واحد أن يزيد على قدر الضرورة و
 يف األقوات واملالبس واملساكن.

 
ملكاسب وانبتر النظام، ومل يزل اخللق وقد علل ذلك بأنه )) لواقتصروا على سد الرمق لتعطلت ا

يف مقاساة ذلك إىل أن يهلكوا وفيه خراب أمر الدين وسقوط شعائر اإلسالم، فكل واحد له أن 
يتناول مقدار احلاجة وال ينتهي إىل حد الترفه والتنعم والشبع وال يقتصرون على حد 

 .(581)الضرورة((
الغزايل يف هذه املسألة قال العز بن عبد  وقد ارتضى كثري من فقهاء الشافعية ما ذهب إليه

 تدعو ما ذلك من يستعمل أن جاز حالل فيها يوجد ال حبيث األرض احلرام عم لو السالم: ))
 العباد ضعف إىل ألدى عليها وقف لو ألنه الضرورات على ذلك حتليل يقف احلاجة، وال إليه
))(582). 

 استعمال جيوز فإنه نادرًا إال حالل فيه يوجد ال حبيث قطرًا احلرام عم وإذا)) وقال الزركشي: 
 .(583)(( الضرورة على يقتصر إليه، وال حيتاج ما

                                     
 .2/3إحياء علوم الدين، الغزايل،  (579)

 .3/96م ن  (580)

 .245شفاء الغليل، ص (581)

 .2/159قواعد األحكام،  (582)

 .2/317املنثور يف القواعد،  (583)
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بهات ليسد رة الشل دائيفهم من هذا الكالم أنه إذا مل جيد املسلم احلالل احملض فله أن يدخ
 حاجته منها، والشبهات أقل مرتبة من احلرام و أقل ضررًا منه. 

هذه املسألة: )) وهذا مالئم لتصرفات الشرع وإن مل ينص على عينه، وقال الشاطيب معلقًا على 
 .(584)فإنه قد أجاز أكل امليتة للمضطر والدم وحلم اخلنزير وغري ذلك ((

 
3

مة الكفر فظ بكلالتل وذكر الغزايل أن إحياء النفس يتم بإباحة بعض احملظورات منها: إباحة
 : غزايلرواح، وإن كان الصرب على تركها هو املستحسن قال الحفظًا للمهج واأل

)) وأما الصرب على السيف يف ترك كلمة الكفر مع طمأنينة النفس فال يستحسنه العقالء لوال 
 . (585)الشرع بل رمبا استقبحوه، وإمنا استحسنه من ينتظر الثواب على الصرب (( 

التلفظ بكلمة الكفر من أجل حفظ النفس جائز وكأين بالغزايل من خالل كالمه هذا يقول: إن 
وليس بواجب، وهو ما ذهب إليه العز بن عبد السالم حيث قال: )) ومل يوجب ذلك ألنه لو 
صرب عليهما لكان أفضل ملا فيه من إعزاز الدين، وإجالل رب العاملني، والتغرير باألرواح يف 

 . (586)إعزاز الدين جائز، وأبعد من أوجب التلفظ هبا (( 
قلت: وما ذكره الغزايل والعز من جواز التلفظ بكلمة الكفر ملن أكره عليه إن خشي على نفسه 
القتل وأنه ال يكفر حمل إمجاع بني العلماء إذ أهنم قد )) أمجعوا على أن من أكره على الكفر 

 .(587)حىت خشي على نفسه القتل فكفر وقلبه مطمئن باإلميان أنه ال حيكم عليه بالكفر(( 
 هذا كله جيوز يف نظر الغزايل ملا فيه من حفظ النفس. و

: أن الشارع أباح الكذب إن اختفى معصوم من ظامل يريد قتله، فال جيوز تنبيه الظامل كومن ذل
 .(588)على حمله بل جيب الكذب فيه

 قطع يريد ظامل من معصوم عنده خيتبئ أنووافقه يف ذلك العز بن عبد السالم حيث قال: )) 
 مصلحة أن جهة من الصدق، لوجوبه من أفضل الكذب فهذا رأيته ما فيقول عنه ألهفيس يده

                                     
 . 2/372االعتصام،  (584)

 .49املستصفى، ص (585)

 1/84قواعد األحكام،  (586)

 .12/314ري، ابن حجر العسقالين، فتح البا (587)

 . 1/29ينظر إحياء علوم الدين، الغزايل،  (588)
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 الضار؟ بالصدق الظن ينفع، فما وال يضر ال الذي الصدق مصلحة من أعظم العضو حفظ
 .(589)(( قتله يريد ممن معصوم عنده اختبأ إذا ذلك من وأوىل

السنة كتاب ون المثرة األدلة ومن وجهة نظر الباحث أن الكذب ال جيوز بأي وجه، وذلك لك 
 على حترميه. 

ية التور ل جيبوإذا كان الصدق يترتب عليه ضرر كقتل مسلم معصوم أو حنوه فال جيوز ب
 وهو  موالتعريض فبه حيصل املقصود من حفظ النفس وعدم الوقوع يف احلرا

 فضاًل لكذبا حيسن أنه نسلم الالكذب، وهذا ما ذهب إليه بعض العلماء قال ابن القيم:)) 
 به وردت كما والتورية فالتعريض حيسن الذي وأما ًاقبيح إال الكذب يكون ال بل جيب أن عن

 سقيم ينإ قال وكما لزوجته أخيت هذه بقوله الظامل للملك إبراهيم عرض وكما النبوية السنة
 . (590)(( شركهم من قلبه سقيم بأنه فعرض

)) فإنه تنقدح الرخصة فيه ألنه إضرار به ملصلحته،  ومنها: جواز قطع اليد املتآكلة حفظًا للروح
 . (591)وقد شهد الشرع لإلضرار بشخص يف قصد إصالحه يف الفصد واحلجامة وغريها ((

 من أسهل إتالفها املتآكلة اليد قطعوقد جّوز هذه املسألة كثري من العلماء قال الشاطيب: )) 
 . (592)(( األثقل من وقاية خفاأل حكم يطرح: أبدًا الشرع شأن وهذا النفس إتالف

 األرواح، وليس حفظ إىل وسيلة املتآكلة اليد قطع أن كماعبد السالم: ))  نوقال العز ب 
 البشعة املرة األدوية وشرب واحلجامة الفصد وكذلك، لليد إفسادًا كونه جهة من دًامقصو

))(593) . 
ى النفس، فظة علحملاايعة يف ومن وجهة نظر الباحث إن جواز هذه املسألة يتفق مع مقاصد الشر
 ل. القبي ن هذاوما بتر األعضاء املصابة بداء السرطان وحنوه يف العصر احلديث إال م

ومن تلك احملظورات اليت جيوز لإلنسان اإلقدام عليها عند الضرورة حفاظًا على نفسه من 
ه أن يسيغها اهلالك شرب اخلمر قال الغزايل: )) وقولنا ضرورة أردنا به من غص بلقمة فل

 . (594)باخلمر، وكذلك إذا خاف اهلالك من العطش ((
                                     

 .1/96قواعد األحكام،  (589)

 . 2/36مفتاح دار السعادة،  (590)

 176املستصفى، الغزايل، ص (591)

 . 2/446االعتصام،  (592)

 . 1/112قواعد األحكام،  (593)
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 . (595)وقال أيضًا: )) ويباح اخلمر لتسكني العطش ألنه مستيقن كإساغة اللقمة (( 
وإذا كان العلماء قد اتفقوا على جواز شرب اخلمر للغاّص فإهنم اختلفوا يف جواز شرهبا عند  

الشافعية إىل حترمي شرهبا ألهنا تزيل العقل وال تزيد خوف اهلالك من العطش، فذهب املالكية و
، ذهب احلنابلة إىل (596)دون اخلمر ةإال عطشًا وجوعًا، وألن الضرورة إمنا ذكرت يف امليت

التفصيل فإن كانت مخرًا خالصًا أو ممزوجة بشيء يسري ال يروى من العطش فال جيوز شرهبا، 
 . (597)وإن كانت ممزوجة مبا يروي من العطش أبيحت 

 
تزيل وضرورة ند العوذهب احلنفية إىل جواز شرهبا يف هذه احلالة وذلك ألهنا متسك الرمق 

 َوَقْد ﴿عاىل: وله تالعطش، وألن ما يزيل العطش قليل ال يذهب العقل، وألن هذا داخل يف ق
 .119عام اآلية ة األن﴾ سور َلْيِهِإ اْضُطِرْرُتْم َما ِإلَّا َعَلْيُكْم َحرََّم َما َلُكْم َفصََّل

 وجهني من له معىن ال واجلوع العطش ضرورة تزيل ال إهنا قال من قولقال اجلصاص: ))  
 فيما الذمة أهل ومن العطش وتزيل الضرورة عند الرمق متسك أهنا حاهلا من معلوم أنه أحدمها

 من املعلوماملعقول  غري ذلك يف فقوهلم عنه اخلمر بشرب اكتفاء ادهًر املاء يشرب ال من بلغنا
 ونقول عنها السائل مسألة حنيل أن الواجب كان كذلك كان إن أنه اآلخر والوجه شارهبا حال

 يف مسألتنا من فليس العقل ذهاب يف الشافعي قول وأما اخلمر شرب إىل تقع ال الضرورة إن
 إمنا الضرورة أن مالك قول وأما إليه اضطر إذا العقل يذهب ال الذي القليل عن سئل ألنه شيء

 بعضها ويف معها ذكر وما امليتة يف مذكورة بعضها يف فإهنا اخلمر يف تذكر ومل امليتة يف ذكرت
 إليه اضطررمت ما إال عليكم حرم ما لكم وقد فصل تعاىل قوله وهو احملرمات سائر يف مذكورة

))(598) . 

                                                                                                         
 .6/505الوسيط،  (594)

 .7/169م ن،  (595)

، وإعانة 4/533الدسوقي على الشرح الكبري، حممد عرفة الدسوقي، دار الفكر بريوت، ينظر حاشية  (596)
 . 4/176، 4الطالبني، أبوبكر الدمياطي، دار إحياء التراث العريب بريوت، ط

 10/323ينظر املغين، ابن قدامة املقدسي،  (597)

 . 160-1/159أحكام القرآن،  (598)
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ب اخلمر از شرومن ج ومن وجهة نظر الباحث أن ما ذهب إليه احلنفية والغزايل من الشافعية 
ن دخل ضمترورة ملن خاف اهلالك بسبب العطش هو الراجح وذلك لقوة دليلهم، وألن هذه ض

 القاعدة الفقهية )) الضرورات تبيح احملظورات ((. 
ومن ضمن احملظورات اليت جيوز تناوهلا عند الضرورة حفاظًا على النفس ذكر الغزايل أكل امليتة، 

)) أما الضرورة فنعين هبا أن يغلب على ظنه اهلالك إن مل يأكل وقد ذكر حدَّ الضرورة بقوله: 
))(599) . 
 

ل الشافعية ية وقوكملالاألول: جيوز له الشبع، وله التزود إذا خشي الضرر، وهو مشهور مذهب ا
 ورواية عند احلنابلة. 

 اهلل عليه وسلم صلى لوقد استدلوا على ذلك بقصة الناقة اليت نفقت يف املدينة وأجاز الرسو
 لصاحبها أكلها. 

ووجه الداللة يف ذلك أنه مل يفرق بني ما إذا كانت الضرورة مستمرة، أو كانت مرجوحة 
هذا األعرايب جاز له الشبع؛ ألنه لو اقتصر على سد الزوال، فمن كانت حالته مستمرة كحالة 

الرمق عادت إليه الضرورة املستقبلة ويفضي إىل ضعف بدنه ورمبا أدى ذلك إىل تلفه، خبالف 
 . (600)اليت ليست مستمرة، فإنه يرجو الغىن عنها مبا أحل اهلل 

أظهر وشافعية للول الثاين: ال جيوز له الشبع ويقتصر على سد الرمق، وهو قول احلنفية وق
 الروايتني عند احلنابلة. 

ِبِه  لَُّأِه َوَما اْلِخْنِزيِر َمَوَلْح لدََّمَوا َةْلَمْيَتا َعَلْيُكُم َحرََّم ِإنََّماوقد استدلوا على ذلك باآلية الكرمية﴿ 
 .173 ﴾ البقرة اآلية َرِحيٌم وٌرَغُف َهاللَّ ِإنَّ َعَلْيِه ْثَمِإ َفَلا َعاٍد َوَلا َباٍغ َغْيَر اْضُطرَّ َفَمِن اللَِّه ِلَغْيِر

 (601)فعلق اهلل تعاىل اإلباحة بوجود الضرورة 

                                     
 .7/168الوسيط، الغزايل،  (599)

الشرح الصغري، على أقرب املسالك، أمحد الدردير، تح مصطفى كمال وصفي، دار املعارف القاهرة، ينظر  (600)
 . 9/44، واجملموع، النووى 11/74، واملغين، ابن قدامة، 2/184ه،  1392

 . 1/160ينظر أحكام القرآن، اجلصاص،  (601)
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وقال الغزايل: )) إذا كان يف بادية وخاف إن ترك الشبع أن ال يقطعها ويهلك وجب القطع 
بأنه يشبع وإن كان يف بلد وتوقع طعامًا طاهرًا قبل عودة الضرورة، وجب القطع باالقتصار 

 .(602)رمق ((على سد ال
قال النووي معّلقًا على ما ذكره الغزايل: )) وهذا الذى ذكره الغزايل حسن وهو الراجح  

))(603). 
 إنولعل وصف النووي لرأي الغزايل بأنه َحَسٌن، ألنه جيمع القولني وكما قال الشاطيب: ))  

 شرعي حد فيهاحيد مل ما نفسه فقيه هبا األخذيف  أحد كل أن مبعىن أصلية ال إضافية الرخصة
 . (604)(( عنده فيوقف

الوجود البد من اإلشارة إىل أن الغزايل قد قّرر  بويف ختام حديثي عن حفظ النفس من جان
وكّرر أن وسائل حفظ النفس املتمثلة يف مشروعية النكاح واألكل من الطيبات، تعد من أهم ما 

كل ما هو سبب لبقاء البدن يعني على الدين وعلى طاعة رب العاملني، قال الغزايل: )) إن 
وفراغ القلب من مهمات البدن فهو معني على الدين، فمن قصده من األكل التقوي على 

–العبادة، ومن الوقاع حتصني دينه وتطييب قلب أهله والتوصل به إىل نسل صاحل يعبد اهلل 
حه وأغلب كان مطيعًا بأكله ونكا - صلى اهلل عليه وسلم–بعده فتكثر به أمة حممد  -تعاىل

مما سبق يتبني أن مشروعية الزواج، وإباحة الطيبات من  (605)حظوظ النفس األكل والوقاع ((
املآكل واملشارب من أهم وسائل حفظ النفس، إىل جانب ما فيهما من املقاصد التبعية األخرى 

 اليت ذكرها الغزايل. 
لى النفس كما قال الغزايل: وأن الشارع احلكيم قد جوز تناول احملرمات عند الضرورة حفاظًا ع

، وهبذا تتبني مساحة الشريعة ورمحتها (606))) ويباح كل حرام إال ما فيه سفك دم معصوم ((
 بالعباد، وحرصها على حفظ نفوسهم بكل الوسائل املشروعة. 

                                     
 . 7/169الوسيط،  (602)

 .9/44اجملموع،  (603)

 .1/257املوافقات،   (604)

 .4/372أحياء علوم الدين،   (605)

 .7/169الوسيط،  (606)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





تل أومبا ء بالقألعضاداء على النفس واحلفظ النفس من جانب العدم طريقان مها: حترمي االعت
 يؤدى إليه، وشرع احلدود.

 

 والقتل نوعان: قتل جسدي، وقتل معنوي. 
لعنة  حترمي القتل اجلسدي: حّرم اهلل قتل النفس بغري حق وتوعد القاتل بالعذاب العظيم بعد -أ

 َوَغِضَب ِفيَها َخاِلًدا َجَهنَُّم َفَجَزاُؤُه ُمَتَعمًِّدا ُمْؤِمًنا َيْقُتْل َوَمْناهلل وغضبه عليه حيث قال تعاىل: ﴿ 
صلى اهلل عليه  وعده رسوله، 93﴾ سورة النساء اآلية َعِظيًما َعَذاًبا َلُه َوَأَعدَّ َوَلَعَنُه َعَلْيِه اللَُّه

عد اإلشراك باهلل سبحانه وتعاىل حيث قال: )) أكرب الكبائر اإلشراك من أكرب الكبائر ب وسلم
. )) وقد أمجع املسلمون على حترمي (607)باهلل وقتل النفس وعقوق الوالدين واليمني الغموس ((

 . (608)القتل بغري حق ((
برية قال الغزايل: )) اعلم أن أدلة الشريعة من الكتاب والسنة واإلمجاع متظاهرة على أن القتل ك

و)) لذلك عّظم الشرع األمر يف القتل  (609)متفاحشة موجبة للعقوبة يف الدنيا واآلخرة ((
 . (610)لألوالد ((

 يف واألحاديث اهلل، واآليات كتاب يف آية ما غري يف باهلل بالشرك مقرون هوقال ابن كثري: )) 
 . (611)(( جدًا كثرية القتل حترمي

 ها أنهظن فينت حالتها ولو وصلت إىل درجة يوقد حافظت الشريعة على النفس مهما كا
 ميؤس منها.

 لى وضعافق عذكر يوسف العامل أن بعض الصحف نشرت أن جملس األعيان الربيطاين قد و
 قانون يبيح قتل املرضى بأمراض مستعصية، والذين يرغبون يف إهناء 

                                     
 .9862، احلديث رقم 6/2457صحيح البخاري، كتاب األميان والنذور، باب اليمني الغموس،  (607)
 .9/319املغىن، ابن قدامة املقدسي،  (608)
 .6/253الوسيط،  (609)
 .2/25إحياء علوم الدين، الغزايل،  (610)
 .2/376تفسري القرآن العظيم،  (611)
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ء بعض رجال حياهتم بشرط موافقة اثنني من األطباء، وقد قامت الصحيفة باستطالع آرا
الشريعة اإلسالمية والقانون والطب يف مصر فكانت إجابتهم مجيعًا باملنع من قتل املرضى مهما 

 . (612)كانت حالتهم
واملراد به ضياع الشخصية، والتنكب عن اهلدى والتخلي عن الدور  -القتل املعنوي:-ب

صلى اهلل  –القتل بقوله الريادي يف عمارة األرض وقد استدل الغزايل على حترمي هذا النوع من 
 .(613):)) ال يكونن أحدكم إمعة قالوا وما اإلمعة قال الذى جيرى مع كل ريح ((-عليه وسلم

فتهميش املسلم لشخصيته و)) الذوبان يف الغري انتحار، وتقمص صفات اآلخرين قتل جمهز..  
تعمد للتميز يف شخصيات اآلخرين وأد للموهبة، وقتل لإلرادة وإلغاء م فواالنصهار املسر

 . (614)والتفرد املقصود من اخلليقة ((
كما تعّد إهانة املسلم واحتقاره واالستهزاء به من قبيل القتل املعنوي، ولذلك أسهب الغزايل  

يف حديثه عن كل ما فيه أذية وإضرار كالسخرية والتنابز باأللقاب والتجسس حىت إنه عد 
 . (615)وداخاًل يف التجسس السؤال عن عورات الناس وطلب عثراهتم حمرمًا

والتجسس سالح الظلمة يف يومنا هذا وىف سائر األيام، وقد تنوعت أساليبه، واختلفت طرقه  
حىت غدا وسيلة من وسائل القتل ليس قتل األفراد فحسب بل قتل الشعوب وزوال الدول، لذا 

، وأكده 12رات اآلية ﴾ احلجَتَجسَُّسوا َوَلافقد جاء النهى عنه يف كتاب اهلل بقوله تعاىل: ﴿
 .(616)بقوله:)) وال جتسسوا.. وكونوا عباد اهلل إخوانًا(( –صلى اهلل عليه وسلم –النيب 

صلى اهلل عليه وسلم:)) وكونوا عباد اهلل إخوانًا (( تنبيه إىل ما يؤول إليه التجسس  ففي قوله 
ى األخوة ويقضى من القضاء على األخوة ونسفها، ولذلك عد الغزايل التجسس مما يقّوض عر

 .(617)عليها
والغرو إذ األخوة أساسها الثقة، والثقة مع التجسس مبا يشيعه من الذعر وكثرة االهتام  

بالباطل، وإحساس املؤمن بأن أخاه عني عليه كفيل بقطع رابطة األخوة ومؤذن بتفريق اجلماعة 
                                     

 .122ينظر املقاصد العامة للشريعة اإلسالمية، ص (612)
 .8765،احلديث رقم 9/152ينظر املعجم الكبري، الطرباىن، (613)
 109، ص2002 ،3ال حتزن، عايض القرين، مكتبة الصحابة، األمارات، ومكتبة التابعني، القاهرة، ط (614)
 .1/46ينظر إحياء علوم الدين،  (615)
 .5717، احلديث رقم 5/2253دب، باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر، ، كتاب األالبخاريصحيح  (616)

 .2/177ينظر إحياء علوم الدين،  (617)
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َ َتَناَزُع َوَلاوجعلها متنابذة متناحرة خمالفة ألمر رهبا القائل: ﴿ ﴾  ِرحُيُكم َوَتْذَهَب َتْفَشُلوافوا
 .46سورة األنفال اآلية 

 
كما ذكر الغزايل أن ويل األمر من إمام أو سلطان ليس له أن يتتبع عورات الناس ويتكشف 
نياهتم اخلفية ملا يوقعه من ضرر، ولذلك ذكر أن من شروط املنكر الواجب إزالته أن يكون 

من ستر معصية يف داره وأغلق بابه ال جيوز أن يتجسس  ظاهرًا للمحتسب بغري جتسس )) فكل
 . (618)عليه ((

 

ومما حتفظ به النفوس من جانب العدم شرع القصاص، قال الغزايل: )) وقضاء الشارع  
 . (619)بالقصاص إذ به حفظ النفوس ((

 اٌةَحَي ْلِقَصاِصا ِفي ُكْمَوَله: ﴿وقد شرع اهلل القصاص ملقاصد مهمة لعل منها ما ذكره اهلل بقول
تفاد من اآلية الكرمية أن يف شرع . يس179ة ﴾ سورة البقرة اآليَتتَُّقوَن َلَعلَُّكْم اْلَأْلَباِب ُأوِلي َيا

فويت تل وتقالقصاص حياة، ولقائل أن يقول كيف يكون يف القصاص حياة والقصاص فيه 
 للحياة؟!. 

ياة احلاصلة باالرتداع عن القتل لوقوع العلم باالقتصاص من نعم يف القصاص حياة )) وهى احل
القاتل؛ ألنه إذا هّم بالقتل فعلم أنه يقتص فارتدع منه سلم صاحبه من القتل، وسلم هو من 

 . (620)القود فكان القصاص سبب حياة نفسني ((
قول ترشد وقد استلهم الغزايل من اآلية الكرمية حكمة مشروعية القصاص حيث قال: )) إن الع 

 .(621)إىل الزجر عن القتل بالقصاص ((
)) فجعل القتل سببًا إلجياب القصاص ملعىن معقول مناسب وهو حفظ النفوس واألرواح 

 . (622)املقصود بقاؤها يف الشرع، وعرف كوهنا مقصودة على القطع ((
                                     

 .2/325إحياء علوم الدين،  (618)
 .174املستصفى، ص (619)
 .1/160الكشاف، الزخمشرى،  (620)

 .163شفاء الغليل، ص (621)
 .160م ن، ص (622)
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 ُأوِلي َيا َياٌةَح اْلِقَصاِص ِفي َوَلُكْم وقال: )) ونبه الرب تعاىل على مقصود القصاص بقوله:﴿
 .(623)179﴾ سورة البقرة اآلية  َتتَُّقوَن َلَعلَُّكْم اْلَأْلَباِب

 
وقد ذكر الغزايل من مكمالت القصاص املماثلة فيه، حيث قال: )) املماثلة مرعية يف استيفاء 

 . (624)القصاص ألنه مشروع للزجر والتشفي وال حيصل ذلك إال باملثل ((
: )) ومعناه أن من قطع وقتل قطع وقتل، ومن غّرق أو حّرق أورجم مث بني تلك املماثلة بقوله
 . (625)باحلجارة ُفعل به مثله ((

 

جذم أن التفاوت يف الضعف واملرض ال مينع من القصاص، بل يقطع أنف الصحيح بأنف األ *
 . (626)واليد الضعيفة والقوية سواء يف القطع وهكذا سائر األعضاء

قتل اجلماعة بالواحد، وقطع أيدي اجلماعة بقطع يد الواحد وذلك )) حسمًا لذريعة التوصل  *
 . (627)إىل اإلهدار بالتعاون اليسري اهلني على أخدان الفساد وأقران السوء ((

ملماثلة إن كانت تؤدي إىل إغالق باب القصاص، ذكره وما ذهب إليه الغزايل من عدم اعتبار ا
 إغالق إىل اعتباره يؤدي أن إال التماثل القصاص يف األصلالعز بن عبد السالم أيضًا بقوله: )) 

 .(628)(( اغالًب أو اقطًع القصاص باب
ويرى الغزايل أن القصاص واجب على الفور وأنه ال يؤخر حبال )) إال بعذر احلمل إىل وضع 

لد وارتضاعه اللبأ إن كان اليعيش دونه فإن مل جند مرضعة فإىل الفطام، وإن وجدناها ومل الو
 . (629)ترغب قتلنا هذه وألزمنا املرضعة اإلرضاع باألجر ((

                                     
 .161م ن، ص (623)
 .174املستصفى، ص (624)

 .6/311يط، الغزايل، الوس (625)
 .6/298ينظر م ن،  (626)

 .163شفاء الغليل، الغزايل، ص (627)
 .1/166قواعد األحكام،  (628)
 .6/308الوسيط،  (629)
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صود مع مق تناسبيولعل ما ذكره الغزايل وغريه من العلماء من وجوب القصاص على الفور  
ال ولن يقّر هلم ب يهنأ أن أولياء اجملين عليه لن القصاص الذى ذكره وهو الزجر والتشفي، ذلك

وخيمة،  عواقب ى إىلهلم قرار إال بإقامة القصاص على اجلاين، فالتراخي يف إقامته قد يفض
 بسبب أن مجرة الغضب واالنتقام ال تزال مشتعلة.

 

اين أن يؤخذ اجل تقتضي عدالةتعمد على النفس، والإنه جزاء وفاقًا للجرمية، فاجلرمية اعتداء م -1
اس وقد ني النبيغدو ومبثل جرمه، إذ من غري املعقول أن يفقد والد ولده، ويرى قاتله يروح 

 حرم هو من رؤية ولده. 
إنه يلقي يف نفس اجلاين عندما يقدم على ارتكاب جرميته أن اجلزاء الذي ينتظره هو مثل  -2

نعه هذا اإلحساس عن ارتكاب اجلرمية وهو ما أشار إليه الغزايل بقوله: )) فعله الذي اقترفه فيم
 . (630)إن العقول ترشد إىل الزجر عن القتل بالقصاص ((

أنه يشفي غيظ أولياء اجملين عليه، وال يشفيهم سجن اجلاين مهما طال، وقد ذكر الغزايل  -3
صل القتل مراعاته، ومتامه يف ذلك حيث قال:)) إذ عقل أن الزجر وتشفي الغيظ مقصود يف أ

 .(631)رعاية املماثلة يف التنكيل ((
يف القصاص صيانة للمجتمع، ومناء للحياة االجتماعية، عندها يسود األمن  -4 

 . (632)واالستقرار
 
ؤمنني عامة ة للمهو رمحفوهبذا يتبني أن من مظاهر رمحة اهلل بعباده أن شرع هلم حد القصاص،  

ومن جهة  رميته،جر عن عيشون يف أمن وسالم، ورمحة للقاتل إذ به ُيكّفإذ به حتفظ نفوسهم وي
فسية زمات نأ ظل أخرى أنه ال يعيش يف ظل خوف دائم من أولياء املقتول، كما ال يعيش يف

ر الله ختمد ناذ من خليه إعوتأنيب للضمري طيلة حياته بسبب هذه اجلرمية، ورمحة ألولياء اجملين 
 يف قلوهبم منذ أن قتل قتيلهم. االنتقام اليت اشتعلت

                                     
 .163شفاء الغليل، ص (630)
 .164م ن، ص (631)

 11ف، ص9951، 1ينظر عقوبة القتل يف الشريعة اإلسالمية، يوسف على غيطان، دار الفكر عمان، ط (632)
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من  ملراتبعلى اأوعندما يوجب اإلسالم القصاص من القاتل فإنه يضع بذلك حفظ النفس يف 
القوي  اص فإنال قصحقوق اإلنسان، فلو مل يكن القاتل ملا كان القتيل، ولو ترك القاتل ب

مث  ، ومنسوف يستمرىء قتل الضعيف، ويف هذا تفريط وضياع لوجود اإلنسان وحقوقه
ا رعًا، وهذا ممذن هبا إلنساتتحول احلياة إىل غابة تعمها الفوضى، وينتشر فيها الفساد مث يضيق ا

ان ليعمرها لإلنس كانًاميتناىف بالكلية مع مبادئ اإلسالم ومع ما أراد اهلل بأن تكون األرض 
 وينشر فيها مبادئ احلق واألمن والسالم.
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كل ما يف  ر اهللقد سخوإن اهلل عزوجل فّضل اإلنسان بالعقل ومّيزه به على باقي املخلوقات  

 األرض ليفة يفخيكون الكون خلدمة هذا اإلنسان على أن يستخدم عقله يف استغالل نعم اهلل ل
آلخرة، وذلك اا يف هبينعم وإلعمارها واستخراج ثرواهتا جللب املصاحل اليت يتلذذ هبا يف الدنيا 

ألن  العقل،بإال  من خالل شرع اهلل الذي شرع لعباده هذا الشرع الذي اليتحقق وال يقوم
 العقل أساس التكليف. 

ز وجل: ﴿ عقوله  منها وقد اهتم القرآن بالعقل وورد ذكره ومشتقاته يف تسعة وأربعني موضعًا
 . 269ة اآلية ﴾ سورة البقر اْلَأْلَباِب ُأوُلو ِإلَّا َيذَّكَُّر َوَما

والعقل)) منبع العلم ومطلعه وأساسه والعلم جيرى منه جمرى الثمرة من الشجرة والنور من  
 . (633)الشمس والرؤية من العني، فكيف ال يشرف ما هو وسيلة السعادة يف الدنيا واآلخرة ((

ما يراه ، ويتم حفظ العقل ك(634)وهو)) آلة الفهم وحامل األمانة، وحمل اخلطاب والتكليف (( 
 الغزايل من جانبني: جانب الوجود، وجانب العدم. 

 

1

على فضيلة العلم والعلماء بكثري من الشواهد منها من القرآن الكرمي قوله (635)استدل الغزايل
 اْلَعِزيُز ُهَو ِإلَّا ِإَلَه َلا ِباْلِقْسِط َقاِئًما اْلِعْلِم َوُأوُلو َواْلَمَلاِئَكُة ُهَو ِإلَّا ِإَلَه َلا َأنَُّه اللَُّه َشِهَد: ﴿ تعاىل

 .18﴾ آل عمران اآلية  اْلَحِكيُم
 ا شرفًايك هبذوناه فانظر كيف بدأ سبحانه وتعاىل بنفسه وثىن مبالئكته وختم بأهل العلم 

 وفضاًل وجالًء ونباًل. 
 .9مر اآلية ﴾ سورة الز ْعَلُموَنَي َلا َنَوالَِّذي َيْعَلُموَن الَِّذيَن َيْسَتِوي َهْل ُقْلوقال تعاىل: ﴿ 

                                     
 .1/83حياء علوم الدين، الغزايل، ينظر إ (633)
 .160شفاء الغليل، الغزايل، ص (634)
 .1/5ينظر إحياء علوم الدين،  (635)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 .28ية فاطر اآل ﴾ سورةاْلُعَلَماُء ِعَباِدِه ِمْن اللََّه َيْخَشى ِإنََّماوقال: ﴿
  

فكثرية أيضًا منها قوله: )) العلماء ورثة  – لمصلى اهلل عليه وس-وأما األخبار عن رسول اهلل 
 . (636)األنبياء((

ويرى الغزايل أن العلوم إمنا شرعها اهلل تعاىل لتحقيق مقاصد عظيمة هي سعادة الدنيا واآلخرة  
و)) أن مقاصد اخللق جمموعة يف الدين والدنيا وال نظام للدين إال بنظام الدنيا، فإن الدنيا مزرعة 

 (637)آللة املوصلة إىل اهلل ((اآلخرة، وهي ا
 مال يقوعلوم الدين والدنيا، ألن نظام الدين  لما يشمكما يرى الغزايل أن التعليم الضروري هو 

بغري نظام الدنيا، وعليه فيدخل مجيع العلوم الالزمة للمصاحل الدنيوية واألخروية، وقد قّسم 
وعلوم خادمة للمقاصد األصلية، وعلوم الغزايل العلوم إىل ثالثة أقسام: علوم مقصودة بالذات، 

ما أصل، ومنها  وما همزينة هلا، كما أن أجزاء اإلنسان ختتلف يف األمهية بالنسبة حلياته فمنها 
خادم، ومنها ما هو مبثابة التحسني والتزيني وأفضل املعلومات وأعالها وأشرفها هو اهلل  وه

–جب حتصيلها على مجيع العقالء كما قال الصانع املبدع احلق الواحد، وهذا العلم ضروري وا
 . (638)طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة ((: )) –صلى اهلل عليه وسلم

 
 تنتظم إال دمات الاملق وهذا العلم الينفى سائر العلوم بل ال حيصل إال مبقدمات كثرية وتلك 

 خلط.اوعلم  النحوومن علوم شىت، وهذه املقدمات اليت جترى منه جمرى اآلالت كعلم اللغة 
وإىل جانب ذلك فالعلم فضيلة يف ذاته وعلى اإلطالق من غري إضافة، فإنه وصف كمال اهلل  

 رسبحانه وتعاىل، وتعرف فضيلة العلم بثمرته وهى القرب من اهلل، أما يف الدنيا فالعز والوقا
(639) 

                                     
احلديث  ،5/48أخرجه الترمذي، سنن الترمذي، كتاب اإلميان، باب ما جاء يف فضل الفقه على العبادة  (636)

 .2682رقم 
 .1/12إحياء علوم الدين،  (637)
 .10439، احلديث رقم 19510رباين، صينظر املعجم الكبري، الط (638)
 .1/15ينظر إحياء علوم الدين، الغزايل،  (639)
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 أما اعتقادا تركًا،وعاًل ففرض عني على كل مسلم اعتقادًا و وما هوقد قّسم الغزايل العلوم إىل 
نه عم ال يستغىن وكل علية وهباهلل، وفعاًل مبا أمر به، وتركًا ملا هنى عنه، وإىل ما هو فرض كفا

 يف قوام أمور الدنيا كالطب إذ هو ضروري يف حاجة بقاء 
 .(640)األبدان، واحلساب فإنه ضروري للمعامالت وقسمة الوصايا واملواريث

 ه وهنيه؛ ألنفة أمرومعر ليم كما يراها الغزايل هي: معرفة اهلل تعاىلوالغاية العظمى من التع
 له  طاعته تتوقف على معرفة ذلك، وأما ما يتعلق بعلوم الدنيا فكل ما كان
 نًا.ومزي دخل يف قوام احلياة فهو ضروري سواء أكان أصاًل أم خادمًا أم حمسنًا

 جع ليقينه أنهذا راوعليم، يف فضل العلم والتوقد عقد الغزايل يف كتابه اإلحياء بابًا كاماًل  
حسن هان وة الربزيادة املعارف والعلوم تزيد من قوة إدراك العقل والفطنة، وتعوده صح

 اإلدراك.
 

كما )) أن التعليم ضروري وطبيعي يف البشر حلاجة اإلنسان إىل معرفة العلوم املختلفة اليت ال 
صة حتصل بالتعليم، وأن التجربة تفيد عقاًل وامللكات تتيسر بالفهم والوعي فقط، بل مبلكة خا

الصناعية تفيد عقاًل، واحلضارة الكاملة تفيد عقاًل وهذه كلها قوانني تنظم علومًا فيحصل فيها 
 .(641)زيادة عقل ((

 
ألنه  غزايل؛كر الذوإمنا أوجب اإلسالم التعليم حمافظة على العقل من جانب الوجود كما  

 ل يصريا العقعرضة لكل ما خيطر عليه من شبهات وأوهام، فصاحب هذالقيمة لعقل جاهل 
اإلشراك  ال إىله احلبفريسة سائغة للبدع واخلرافات، وارتكاب املعاصي واملنكرات، وقد تصل 

 باهلل تعاىل. 
هلالكه، فامللحدة غدًا  ن سببًاولذلك يقول الغزايل: )) بل العقل الذى هو أعز األمور قد يكو

ويقول: )) وكذلك يكون العامل أقدر على ترك  (642)انوا جمانني أو صبيانًا((يتمنون لوك
 .(643)املعاصي من اجلاهل لقوة علمه بضرر املعاصي ((

                                     
 .48ينظر الرسالة اللدنية، دار الكتب العلمية بريوت، د ت، ص (640)
 .359، ص8134مقدمة ابن خلدون، عبد الرمحن بن خلدون، دار إحياء التراث العريب بريوت،  (641)
 .4/130إحياء علوم الدين،  (642)
 .1/88ن، م  (643)
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حث على وىل حض  تعامما سبق يتبني أن العلوم النافعة من أهم وسائل حفظ العقل، وأن اهلل 
 ديد من العيف -يه وسلمصلى اهلل عل–تعلمها يف الكثري من اآليات، وكذلك رسول اهلل 

نه مناط مس، وألت اخلاألحاديث، وأن الغزايل قد أوىل العقل أمهية كربى لكونه إحدى الكليا
 لك. التكليف، وألنه سبيل معرفة الرمحن والفوز باجلنان ملن استخدمه يف ذ

 آلخرة يف ا وسبب دخول النريان ملن تنكب عن اهلدى ومل يستخدم عقله فيما به ينجو
﴾ امللك  لسَِّعرِيا َأْصَحاِب يِف نَّاُك َما ِقُلَنْع َأْو َنْسَمُع ُكنَّا َلْو َوَقاُلوا ىل كما قال تعاىل: ﴿واألو
 .10اآلية 

 
2

لعقل ال حفظ وسائ يعد التأمل والتفكر والنظر يف الكون ومظاهر قدرة اهلل تعاىل من أهم
﴿  آياته فقال: رين يفملتفكا به يف كتابه العزيز يف مواضع ال حتصى، وأثىن على ولذلك أمرنا اهلل

 ِذيَنالَّ (190) اْلَأْلَباِب يِلُأوِل َياٍتَلَآ اِرَوالنََّه اللَّْيِل َواْخِتَلاِف َواْلَأْرِض السََّماَواِت َخْلِق ِفي ِإنَّ
 َخَلْقَت َما اَربََّن َواْلَأْرِض اَواِتالسََّم ْلِقَخ ِفي َفكَُّروَنَوَيَت وِبِهْمُجُن َوَعَلى َوُقُعوًدا ِقَياًما اللََّه َيْذُكُروَن

 .191، 190 ران اآليتان﴾ سورة آل عم النَّاِر َعَذاَب َفِقَنا ُسْبَحاَنَك َباِطًلا َهَذا
 )) وال خيفى أن الفكر هو مفتاح األنوار، ومبدأ االستبصار، وهو شبكة العلوم ومصيدة املعارف

  .(644)((والفهوم 

وقد أشاد الغزايل بأمهية التفكر وعده ومن أهم األمور اليت يتوصل من خالهلا أصحاب العقول 
السليمة والفطر املستقيمة إىل وجود البارئ سبحانه حيث قال: )) فيامن غافل عن نفسه 

به العزيز وجاهل هبا كيف تطمع يف معرفة غريك وقد أمرك اهلل تعاىل بالتدبر يف نفسك يف كتا
 ُنْطَفًة َيُك َأَلْم، وقوله تعاىل: ﴿20﴾ سورة الذاريات اآلية  ُتْبِصُروَن َأَفَلا َأْنُفِسُكْم َوِفيفقال: ﴿

﴾ سورة يس ُنْطَفٍة ِمْن َخَلْقَناُه َأنَّا اْلِإْنَساُن َيَر َأَوَلْم، وقوله: ﴿37﴾ القيامة اآلية  ُيْمَنى َمِنيٍّ ِمْن
النطفة يف الكتاب العزيز ليس ليسمع لفظه ويترك التفكر يف معناه  .. فتكرير ذكر77اآلية 

))(645). 
 

                                     
 .4/423إحياء علوم الدين، الغزايل،  (644)
 .4/436م ن،  (645)
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وقد أتى بأمثلة علمية دقيقة تتعلق بأعضاء اإلنسان ومكوناهتا على غرار ما يتلقاه طالب 
اليوم يف معامل التشريح وأقسام الطب املختلفة، وما ذلك إال ليقينه بأن التفكر  تاجلامعا

اء مما ينمى مدارك العقول وينتشلها من وحل اجلهل والضالل إىل نور والتأمل يف هذه األعض
العلم واإلميان، قال الغزايل: )) فانظر اآلن إىل النطفة وهى قطرة من املاء قذرة لو تركت ساعة 
ليضرهبا اهلواء فسدت وأنتنت، كيف أخرجها رب األرباب من الصلب والترائب، مث كيف 

مباء احليض وغذاه حىت منا وكرب وكيف جعل النطفة وهى بيضاء  خلق املولود من النطفة وسقاه
مشرقة علقة محراء مث كيف جعلها مضغة مث كيف قسم أجزاء النطفة وهى متساوية متشاهبة إىل 
العظام واألعصاب والعروق واألوتار واللحم.. مث كيف ركب األعضاء الباطنة من القلب 

املثانة واألمعاء.. مث انظر كيف خلق عظام الرأس واملعدة والكبد والطحال والرئة والرحم و
وكيف مجعها وركبها، وقد ركبها من مخسة ومخسني عظمَا خمتلفة األشكال والصور، فألف 
بعضها إىل بعض حبيث استوى به كرة الرٍأس كما تراه فمنها ستة ختص القحف وأربعة عشر 

 . (646)للحى األعلى واثنان للحى األسفل والبقية هي األسنان..((
 
ي به ي خري ما تنميقة هلالدق إن ما ذكره الغزايل من التدبر والتفكر يف مثل هذه املسائل العلمية 

جائب ه من عما فيوالعقول وحتفظ، ولعل هذا سر ختام الكثري من اآليات املتعلقة بالكون 
 قلون،علقوم يآليات  قلون،القدرة، واإلنسان وما فيه من بدائع الصنعة بقوله تعاىل: )) أفال تع

 أفال تتفكرون، آليات لقوم يتفكرون.. ((. 
 

ويستفاد من كالم الغزايل أنه من أنصار اشتمال القرآن على اإلعجاز العلمي أي ربط الظواهر 
الكونية والطبيعية باآليات القرآنية ويؤكد ذلك بقوله: )) كل ما أشكل فهمه على النظار 

عقوالت يف القرآن إليه رموز ودالالت عليه خيتص أهل واختلف فيه اخلالئق من النظريات وامل
 (647)الفهم بدركها ((

 

                                     
 .4/436إحياء علوم الدين، الغزايل،  (646)
 .1/289م ن  (647)
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بل )) الكاتبون يف هذا املوضوع يذهبون إىل أن اإلمام أبا حامد الغزايل كان إىل عهده أكثر من 
 .(648)استوىف هذا القول وعمل على تروجيه يف األوساط العلمية ((

لتفسري العلمي، واستعان العلماء من بعده بتلك ويعد الغزايل أول من وضع األسس النظرية ل
 .(649)األسس فطبقوها عمليًا كالفخر الرازي وغريه

 إدراك العقل ف وقوةملعارمما سبق يتبني أن فرضية العلم على كل مسلم ومسلمة إمنا هي لزيادة ا
من  عقولقية الل تنوالفطنة، وحسن اإلدراك، والتصرف يف أمور الدين والدنيا، وذلك من خال

 اجلهل واخلرافة واألوهام، فال قيمة لعقل جاهل يهتز لسماع 
 

ره العاجلة يه أموسد علالترهات واخلرافات واألقوال السخيفة، فيتبع البدع والضالالت مما يف
 واآلجلة. 

)) وأن التفكري والعقل ميّكن اإلنسان من العلم أي إدراك احلقائق اخلارجية فينتفع ويسّخر 
احمليط به ملنافعه ومصاحله، كما أن عقله وتفكريه يقوده إىل التفكر والتأمل يف ويستثمر الكون 
 (650)الكون وما فيه ((

 

1

 َلاُمَواْلَأْز َواْلَأْنَصاُب اْلَمْيِسُرَو َخْمُراْل َماِإنَّ َآَمُنوا يَنالَِّذ َأيَُّها حرم اهلل اخلمر يف قوله تعاىل: ﴿ 
لحق بذلك كل ما يستر العقل ، وي90ية ﴾ سورة املائدة اآل َفاْجَتِنُبوُه الشَّْيَطاِن َعَمِل ِمْن ِرْجٌس

 ويذهب
ر؛ ألهنا به، قال الغزايل: )) إن كل ما أسكر من مشروب أو مأكول فيحرم قياسًا على اخلم

حرمت حلفظ العقل الذى هو مناط التكليف فتحرمي الشرع اخلمر دليل على مالحظة هذه 
 . (651)املصلحة((

                                     
 .146ص ف،1991، سنة 1التفسري العلمي للقرآن يف امليزان، أمحد عمر أبو حجر، دار قتيبة بريوت، ط (648)
 .150ينظر م ن، ص (649)
 .2/55ه، ع1409عاصرة، اململكة العربية السعودية، الرياض، جملة البحوث الفقهية امل (650)
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وال فرق يف احلرمة بني كثري اخلمر وقليله قال الغزايل: )) وحرم قليل اخلمر وإن كان ال يسكر 
)) ما أسكر : -صلى اهلل عليه وسلم-، وهذا مستمد من قوله (652)ألنه يدعو إىل السكر ((

 .(653)كثريه فقليله حرام ((
وقال: )) فإن الذي ال يسكر منها أيضًا حرام مع قلته لعينه ولصفته وهى الشدة املطربة  

))(654). 
ولذلك فقد عد ابن القيم من أباح من املسكر القدر الذى ال يسكر خارًجا عن القياس  

ن ال يسكر إذ قليله داع إىل واحلكمة وموجب النص حيث قال: )) ومنع قليل اخلمر وإن كا
كثريه، وهلذا من أباح من نبيذ التمر املسكر القدر الذى ال يسكر خارجَا عن حمض القياس 

 .(655)واحلكمة وموجب النص ((
ال والسبب يف حترمي اخلمر واملقصود منه هو أنه يفضي إىل فعل كل القبائح والفواحش اليت 

لك قال الغزايل: )) إن اخلمر مفتاح الشرور وأنه من سكر بعد أن يصحو من سكره، ولذ ايقبله
 (656)إذا زال عقله ارتكب مجيع املعاصي وهو ال يدرى ((

، وقطع د وربه العب: إتالف املال، وإذهاب العقل، وقطع للصلة بنيومضارةومن مفاسد اخلمر 
 حبل اإلخاء بينه وبني عباده.

سالم فحسب بل كل الشرائع اليت ُقصد وال يقتصر حترمي اخلمر يف نظر الغزايل على شريعة اإل
هبا إصالح اخللق يف دينهم ودنياهم جاءت بتحرميها حيث قال: )) وتعليلنا حترمي اخلمر بكونه 
مفسدًا للعقل الذى هو مالك أمور الدنيا والدين، فهذا أيضًا مما ال جيوز أن تنفك عنه عقول 

حة اخللق يف الدين والدنيا، فلم تشتمل العقالء، وال أن خيلو عنه شرع مهد بساطه لرعاية مصل
 .(657)ملة قط على حتليل مسكر ((

                                                                                                         
 .174املستصفى، ص (651)

 .2/272إحياء علوم الدين، الغزايل،  (652)
، احلديث رقم 4/912أخرجه الترمذي، سنن الترمذي، كتاب األشربة، باب ما أسكر كثريه فقليله حرام،  (653)

1865. 
 .2/92إحياء علوم الدين، الغزايل،  (654)
 .2/103إعالم املوقعني،  (655)
 .4/40إحياء علوم الدين،  (656)
 .164شفاء الغليل، الغزايل، ص (657)
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)) حرم الشرع شرب اخلمر؛ ألنه يزيل العقل، وبقاء العقل مقصود للشرع ألنه آلة  وقال أيًضا:
الفهم وحامل األمانة، وحمل اخلطاب والتكليف، فالعقل مالك أمور الدين والدنيا، فبقاؤه 

 .(658)مقصود وتفويته مفسدة ((
وقد صّرح الشارع احلكيم بعلة حترمي اخلمر بأنه يؤدى إىل مفاسد كبرية ال تتعلق بالدنيا  

فحسب بل قد تقترن هبا مفسدة الدين أيضًا، قال الغزايل: )) ونبه على فساد اخلمر بقوله: ﴿ 
﴾ سورة املائدة اآلية َواْلَمْيِسِر اْلَخْمِر ِفي َواْلَبْغَضاَء اْلَعَداَوَة َبْيَنُكُم ُيوِقَع َأْن الشَّْيَطاُن ُيِريُد ِإنََّما
 . (659).وهى من املضار واحملذورات يف الدنيا، وقد يقترن به أيضًا مفسدة الدين ((91

 
وال يقتصر حترمي اخلمر عند الغزايل على املعروف منها، بل احملرم كل ما من شأنه إذهاب  

العقل قال الغزايل: )) أما النبات فال حيرم  العقل، ومن ذلك النباتات اليت يسبب تناوهلا ذهاب
 . (660)منه إال ما يزيل العقل ((

 

رم هذه العلة ح ثلومب اخلمرباألول: إهنا تدعو إىل شرب اخلمر، فإن اللذة احلاصلة هبا إمنا تتم  
 قليل اخلمر.

الثاين: إهنا يف حق قريب العهد بشرب اخلمر تذكر جمالس األنس بالشرب فهي سبب الذكر،  
والذكر سبب انبعاث الشوق إذا قوي فهو سبب اإلقدام وهلذه العلة هنى عن االنتباذ يف املزفت 

 .(661)والنقري
وىل إذ ليس فيها اعتبار لذة يف الذكر إذ فمعىن هذا أن مشاهدة صورهتا تذكرها وهذه تفارق األ

ال لذة يف رؤية القنينة وأواين الشرب من حيث التذكر هبا، فإن كان السماع يذكر الشرب 

                                     
 .160م ن،ص (658)
 160م ن، ص (659)
 .2/92إحياء علوم الدين،  (660)
زفت، ينظر لسان العرب، امل اخلمر َأوعية لبعض ويقال فتبالز مطلية زفتةمم جرةوء مزفت ِوعا الَقار الزفت (661)

 .5/227ن،  ، مفيه فينبذ ينقُر النخلة َأصل النَِّقرُي، مادة زفت، والنقري: 2/34ابن منظور، 
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تذكريَا يشوق إىل اخلمر عند من ألف ذلك مع الشرب فهو منهي عن السماع خلصوص هذه 
 العلة. 

ق، فإنه مينع من التشبه هبم ألن من تشبه الثالث: مّلا أن صار االجتماع عليها من عادة أهل الفس
 . (662)بقوم فهو منهم

ضمن  ل يدخلههبا  وإذا كانت اخلمر حمرمة حترميًا قطعيًا كما تقدم فما هو حكم التداوي
 الضرورة؟ 

اختلف الفقهاء يف هذه املسألة: فذهب احلنفية إىل القول بأن كل شراب مسكر حمرم ال يباح 
 .(663)شربه للتداوى

الكية: ال جيوز استعمال اخلمر ألجل الدواء، ولو خلوف املوت فإن وقع وتداوى به ُحّد وقال امل
(664) 

 . (665)وقال الشافعية: األصح حترميها لدواء وعطش
 

وقال احلنابلة: ال جيوز له التداوي هبا وإن شرهبا حد، ألنه حرم لعينه فلم يبح للتداوى كلحم 
  .(666)اخلنزير، وألن الضرورة ال تندفع به

صلى اهلل  وقال الغزايل: )) وأما التداوي باخلمر يف عالج األمراض فال جيوز لنهي رسول اهلل
  (667)عليه وسلم عن ذلك((

والدليل الذى اعتمد عليه الفقهاء يف حترمي التداوي باخلمر هو قول الرسول صلى اهلل عليه وسلم 
 . (668)عن اخلمر: )) إنه ليس بدواء ولكنه داء((

 شرح هذا احلديث:)) هذا دليل لتحرمي اختاذ اخلمر وختليلها، وفيه التصريح بأهنا قال النووي يف
 (669)ليست بدواء، فيحرم التداوي هبا، ألهنا ليست بدواء، فكأنه يتناوهلا بال سبب ((

                                     
 .2/272ينظر إحياء علوم الدين، الغزايل،  (662)
 .3/24ف،  1978ينظر املبسوط، مشس الدين السرخسي، دار املعرفة بريوت، ستة  (663)
 .4/353حاشية الدسوقي،  (664)
 .13/153، النووي، ينظر املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج (665)
 .11/83ينظر املغين، ابن قدامة،  (666)
 .6/505الوسيط،  (667)
 .5256، احلديث رقم 6/89صحيح مسلم، كتاب األشربة، باب حترمي التداوي باخلمر،  (668)
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أما إذا أكره املسلم على شرب اخلمر وإال قتل فقد قال الغزايل يف معرض حديثه عن اإلكراه: 
 . (670)ردة وشرب اخلمر.. (()) مبيح لكلمة ال

وذهب العز بن عبد السالم إىل ما ذهب إليه الغزايل من جواز شرب اخلمر للمكره معلاًل ذلك  
 شرب على أكره منبأن حفظ النفس يف نظر الشرع أعظم من رعاية احملرمات حيث قال:)) 

 احلياة حفظ ألن ذلك؛ يلزمه اخلمر، فإنه سوى الغصة به يسيغ ما جيد ومل غص اخلمر، أو
  (671)(( احملرمات رعاية من الشرع نظر يف أعظم

والهتمام الشارع احلكيم بوجوب حفظ العقل مل يكتف بتحرمي اخلمر فقط بل حرم تناول كل 
ما من شأنه أن يزيل العقل من املسكرات قياسًا على اخلمر كما تقدم قال الغزايل: )) إذ أن علة 

 . (672)حترمي اخلمر اإلسكار ((
لعقل الذي يهبه اهلل لإلنسان، أباح اهلل سبحانه كل ما يكفل سالمته وتنميته بالعلم )) فا

واملعرفة، وحرم كل ما يفسده أو يضعف قوته كشرب املسكرات وتناول املخدرات وأوجب 
 .(673)العقوبة الزاجرة على من يتناول شيئًا منها فيضمن بذلك حفظ العقل مناط التكليف ((

  
 ال الذي فإن املسكرات خلمرو بني قليل اخلمر وكثريه قال الغزايل: )) واوال فرق يف التحرمي

 . (674)(( قلته مع حرام ًاأيض منها يسكر
ويف هذا سد للذرائع إذ أن الشارع إمنا )) منع من قليل اخلمر وإن كان ال يسكر، إذ قليله داع  

 .(675)إىل كثريه ((
اية ًا قطعيًا مححترمي نواعهاأحّرم املسكرات جبميع من خالل ما تقدم يتبني أن الشارع احلكيم إمنا 

نه على محرًصا مع، وللعقل والنفس والدين والعرض واملال وحمافظة على مصاحل الفرد واجملت
 مصاحل الدين والدنيا. 

                                                                                                         
 .13/153املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج، النووي،  (669)

 .176شفا الغليل، ص  (670)
 .1/80نام، قواعد األحكام يف مصاحل األ (671)
 .307املستصفى، ص (672)

 .2/1021ه،  1406، 1، وهبة الزحيلى، دار الفكر دمشق، طيأصول الفقه اإلسالم (673)

 .2/92إحياء علوم الدين،  (674)
 .2/103إعالم املوقعني، ابن قيم اجلوزية،  (675)
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مل يكتف اإلسالم بتحرمي شرب اخلمر فقط بل شرع عقوبة رادعة وزاجرة لكل من يقترف  
الكبرية، ومن مث فإن يف شرع حد اخلمر حفظًا للعقول اليت هي مناط التكليف، قال  هذه

 .(676)الغزايل:)) وإجياب حد الشرب إذ به حفظ العقول اليت هي مالك التكليف ((
ويرى الغزايل أن حد شرب اخلمر من قبيل التعزيرات، والتعزيرات أمرها مفوض إىل رأى  

يثبت  جبلد شارب اخلمر مثانني جلدة إمنا اقتضته املصلحة ومل األئمة، وأن ما ثبت عن الصحابة
كان يضرب بالنعال  - صلى اهلل عليه وسلم- عهد رسول اهلل بنص، بدليل أن شارب اخلمر يف

وأطراف الثياب، قال الغزايل: )) فإن قيل فبأي طريق بلغ الصحابة حد الشرب إىل مثانني فإن 
املصلحة، وإن مل يكن مقدرَا وكان تعزيرَا فلم افتقروا إىل كان حد الشرب مقدرًا فكيف زادوا ب

-الشبه حبد القذف، قلنا الصحيح أنه مل يكن مقدرَا لكن ضرب الشارب يف زمان رسول اهلل 
بالنعال وأطراف الثياب فقدر ذلك على سبيل التعديل والتقومي بأربعني -صلى اهلل عليه وسلم

تعزيرات مفوضة إىل رأي األئمة فكأنه ثبت اإلمجاع أهنم فرأوا املصلحة يف الزيادة فزادوا وال
 .(677)أمروا مبراعاة املصلحة ((

 
مثانون  ألصليةاوبته ومن وجهة نظر الباحث أن ما ذهب إليه الغزايل من أن حد شرب اخلمر عق

حال  ختالفذلك الوجلدة وفقًا إلمجاع الصحابة، وما زاد فهو مفوض إىل اإلمام رأى صحيح 
و احلال يف كما ه السجنإذ منهم من ينزجر بثمانني جلدة، ومنهم من ال ينزجر إال ب الشاربني،

إذا اقتضت  عزيرًاتقتله بالعصر احلديث، بل رمبا بعضهم ال ينزجر مطلقًا وهذا قد يأمر اإلمام 
 املصلحة ذلك. 

لثالثة بقتل شارب اخلمر بعد ا - صلى اهلل عليه وسلم–قال ابن القيم: )) وأمر رسول اهلل  
والرابعة ومل ينسخ ذلك ومل جيعله حدًا البد منه بل هو حبسب املصلحة إىل رأى اإلمام، 

  (678)وكذلك زاد عمر يف احلد عن األربعني ونفى فيها ((

                                     
 .174املستصفى، ص (676)
 .178م ن، ص (677)
 .20الطرق احلكمية، ص (678)
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خلق اهلل اخللق من نفس واحدة، وخلق منها زوجها وبث منهما رجااًل كثريًا ونساًء، وجعلهم  

شعوبًا وقبائل ليتعارفوا، ويتعاونوا على الرب والتقوى، وحرم عليهم التعرض لكل ما من شأنه أن 
حبرمة الدماء حيث جاء يف الصحيح )) إن اهلل حرم  ميس أعراضهم، وقرن حرمة األعراض

 . (679)عليكم دماءكم وأعراضكم وأموالكم..((
 دم. وللمحافظة على النسل جانبان: جانب من حيث الوجود، وآخر من حيث الع 
 

1

نعمة يف شكر الوتنان إن الزواج سنة من سنن اهلل يف خلقه، وأنه تعاىل ذكره يف معرض االم 
 دًَّةَمَو َبْيَنُكْم َوَجَعَل اِإَلْيَه ُنواَتْسُكِل َأْزَواًجا َأْنُفِسُكْم ِمْن َلُكْم َخَلَق َأْن َآَياِتِه ِمْنقوله تعاىل:﴿ 

 .21آلية اورة الروم ﴾ س َيَتَفكَُّروَن ِلَقْوٍم َلَآَياٍت َذِلَك ِفي ِإنَّ َرْحَمًةَو
ع ي الشردواع وما اتفق من حكم من أحكام الشرع مثل ما اتفق يف النكاح، من اجتماع 

لعقل فإن واعي ادأما  والعقل والطبع، فأما دواعي الشرع من الكتاب والسنة واإلمجاع فظاهرة
، وأما طريقه النكاحإال ببقاء نسله و -غالبًا–ب أن يبقى امسه، وال يكون ذلك كل عاقل حي

لشهوانية ااجعات املض دواعي الطبع فإن الشهوة من الذكر واألنثى تدعو إىل حتقيق ما أعد من
ائر الف سخبسلم والنفسانية، وال شيء فيها طاملا أهنا بأمر الشارع بل يؤجر عليها امل

 املشروعات. 

تفويض اإلنكاح إىل الرجال الستحياء معظم النساء من مباشرة العقد )) ملا فيه من إظهار  -1
  (680)الشبق، واجملاهرة بالتشوف إىل الرجال، والشرع حيمل على حماسن األخالق ((

                                     
 .4141، 4/1598كتاب املغازى، باب حجة الوادع، ، البخاريأخرجه  (679)
 .171شفاء الغليل، الغزايل، ص (680)
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وىف  فواحش،ام الاألنساب واقتح طشيوع املنكرات واختال مايترتب على عدم الزواج من -2
 ذلك خطر كبري وشر مستطري على الفرد واجملتمع يف الدنيا واآلخرة.

 . (681)من مواضع جواز الكذب، الكذب إلصالح الزوجة ومرضاهتا وحسن معاشرهتا -3

األمر  -2فس. وقد ذكرت طرفًا من احلديث عن الزواج ومقاصده عند حديثي عن حفظ الن 
 مبا من شأنه أن يساعد على حفظ النسل حىت يكون نساًل شرعيًا.

وعلى هذا األساس فإن الغزايل قد أكثر من حديثه عن ستر العورات وحفظ الفروج، ورأى أن  
املرأة )) ال خترج إال ملهم فإن اخلروج للنظارات واألمور اليت ليست مهمة تقدح يف املروءة 

 (682)فإذا خرجت فينبغي أن تغض بصرها عن الرجال ((ورمبا تفضي إىل الفساد، 
وىف رأى الغزايل أن )) زنا العني من كبائر الصغائر، وهو يؤدي إىل القرب على الكبرية  

 .(683)الفاحشة وهي زنا الفرج، ومن مل يقدر على غض بصره مل يقدر على حفظ فرجه ((
مر دمي األر تق، ولعل هذا سوما ذكره الغزايل من أن حفظ الفرج منوط بغض البصر صحيح 

 اِرِهْمَأْبَص ِمْن ُغضُّواَي نَيِلْلُمْؤِمِن ُقْلبغض البصر على األمر حبفظ الفرج يف قوله تعاىل: ﴿
 . 30ور اآلية ﴾ سورة النَنْصَنُعوَي ِبَما رٌيَخِب اللََّه ِإنَّ َلُهْم َأْزَكى َذِلَك ُفُروَجُهْم َوَيْحَفُظوا

وادث مبدأها من النظر كما أن معظم النار مبدأها من مستصغر الشرر قال ابن القيم: )) إن احل
 .(684)مث تكون نظرة مث تكون خطرة مث تكون خطوة مث تكون خطيئة ((

ومن ذلك الغرية على احلرمات قال الغزايل:)) وإمنا خلقت الغرية حلفظ األنساب، ولو تسامح 
الغرية يف رجاهلا وضعت الصيانة الناس بذلك الختلطت األنساب ولذلك قيل كل أمة وضعت 

 . (685)يف نسائها ((
ن حفظه ذلك ألاض، ووهبذا يتبني أن غض البصر من أهم ما حتفظ به األنساب وتصان به األعر

لى علغرية ذلك امن اقتراف الفواحش ومن مث حتفظ األنساب من االختالط، وك ءحيصن املر
ى صل-ول الرس ألعراض، بل قد حذراحلرمات هلا شأن كبري يف حفظ األنساب والذود عن ا

 من الدياثة )) وهي عدم الغرية على األهل ((  -اهلل عليه وسلم
                                     

 .2/199ينظر إحياء علوم الدين، الغزايل،  (681)
 .2/47إحياء علوم الدين،  (682)
 .3/102م ن،  (683)
 .106اجلواب الكايف ملن سأل عن الدواء الشايف، دار الكتب العلمية بريوت، ص (684)
 .3/168ين، إحياء علوم الد (685)
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: -صلى اهلل عليه وسلم-وتوعد الديوث بعدم نظر اهلل إليه يوم القيامة، وكفى هبا عقوبة، قال 

 . (686)ث (()) ثالثة ال ينظر اهلل إليهم يوم القيامة، العاق لوالديه واملرأة املترجلة والدّيو
 

1

ارضة لذلك ق املعالطر أمر الشارع احلكيم بالزواج حلفظ النسل كما تقدم بيانه، وأغلق مجيع 
﴾ َسِبيال َوَساَء َفاِحَشًة اَنَك ُهِإنَّ االزَِّن ْقَرُبواَت َوالالطريق، ومنها الزنا فقد حرمه بقوله تعاىل: ﴿

 . 32سورة اإلسراء اآلية 
قال الغزايل: )) عّظم أمر األنساب وجعل هلا قدرًا فحرم بسببها السفاح وبالغ يف تقبيحه ردعًا 

 .(687)وزجرًا، وجعل اقتحامه جرمية فاحشة ((
ساب، فإن الشارع مل جيزه حبال، حىت إن أكره وخلطورة الزنا وأثره املباشر يف اختالط األن 

املسلم عليه فال جيوز، بل عليه أن خيتار القتل، قال الغزايل: )) وال خالف أن الزنا ال يباح 
)) وقطعنا بكون اإلكراه مبيحَا لكلمة الردة وشرب اخلمر وأكل مال الغري،  (688)باإلكراه ((

أشد من هذه األمور، وال يباح به الزنا ألنه وترك الصوم والصالة، ألن احلذر من سفك الدم 
 . (689)مثل حمذور اإلكراه ((

وإذ يرى الغزايل أن الزنا ال يفوت أصل الوجود، فإنه يترتب عليه ضرر كبري وشر مستطري، قال 
الغزايل: )) وأما الزنا فإنه ال يفوت الوجود، ولكن يشوش األنساب ويبطل التوارث والتناصر 

 . (690)ليت ال ينتظم العيش إال هبا ((ومجلة من األمور ا

                                     
 .4323، احلديث رقم2/42أخرجه النسائي يف سننه، كتاب الزكاة، باب السر بالصدقة،  (686)
 .2/21إحياء علوم الدين،  (687)
 .6/505الوسيط،  (688)
 .179املستصفى، ص (689)
 .4/20إحياء علم الدين،  (690)
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كما يرى الغزايل أن مرتبة الزنا تكون دون مرتبة القتل لذات السبب وهو أن القتل فيه فوات  
الوجود ومنع أصله، بينما الزنا يؤدي إىل اختالط األنساب، ومن مث حيرك لواعج التنازع 

حًا يف أصل شرع قصد به اإلصالح، والتقاتل بني الناس )) ولذلك ال يتصور أن يكون الزنا مبا
وينبغي أن يكون الزنا يف الرتبة دون القتل، ألنه ليس يفوت أصل الوجود وال مينع أصله، ولكنه 

 . (691)يفوت متييز األنساب وحيرك من األسباب ما يكاد يفضي إىل التقاتل ((
نساب، هو ضياع ومن املقاصد اليت حرم ألجلها الزنا باإلضافة إىل ما تقدم من اختالط األ 

األوالد بسبب عدم وجود من يعوهلم نظرًا لعدم معرفة آبائهم، قال الغزايل: )) والبضع مقصود 
احلفظ؛ ألن يف التزاحم عليه اختالط األنساب، وتلطيخ الفراش، وانقطاع التعهد عن األوالد 

 . (692)والتقاتل((الستبهام اآلباء، وفيه التوثب على الفروج والتغلب عليها وهى جملبة الفساد 
ل األنساب من أج ه ليسيتبني أن حترمي الزنا من أهم وسائل حفظ النسل، وأن حترمي ممما تقد 

ن ضياع ما فيه س وملفقط، وإمنا من أجل مايؤدي إليه من إيقاع العداوة والبغضاء بني النا
لقضاء على وا حاماألر وتشرد األبناء لعدم وجود من يعوهلم، وكذلك ملا يترتب عليه من قطيعة

 الوشائج والعالقات االجتماعية بني الناس. 
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عتبار أن ليه باإوصلة ملا كان للزنا وسائل وذرائع، فإن الشارع احلكيم قد حرم كل وسيلة م 
يكون  رماتي واحملاملقاصد ال يتوصل إليها إال بأسباب وطرق تفضي إليها، فوسائل املعاص

 نع والكراهية حبسب إفضائها إىل غاياهتا، فإذا حرمحكمها يف امل
ومن هذه  إىل احملارم ملفضيةائع ااهلل تعاىل شيئًا فإنه حيرم طرقه ووسائله اليت تفضي إليه سدًا للذر

سبب ما با كان رميهحتالذرائع ما تقدم ذكره يف البصر، ومنها كذلك اخللوة باألجنبية، فإن 
 . تفضي إليه من الوقوع يف الزنا

الزنا  وهذا ما أكده الغزايل بقوله: )) إن اخللوة ملا كانت داعية إىل الزنا حرمها الشرع كتحرمي 
))(693) . 

                                     
 .4/20إحياء علوم الدين،  (691)

 .160شفاء الغليل، ص (692)
 312، صاملستصفى، الغزايل (693)
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وإمنا )) حرمت اخللوة باألجنبية ألهنا مقدمة اجلماع... وما من حرام إال وله حرمي يطيف به  
 .(694)عًا حوله ((وحكم احلرمة ينسحب على حرميه ليكون محى للحرام ووقاية له وحظارًا مان

 حقال العز بن عبد السالم: )) والنظر إىل األجنبية حمرم لكونه وسيلة إىل الزنا واخللوة هبا أقب 
 . (695)من النظر إليها ((

وقال ابن تيمية: )) حرمت اخللوة باألجنبية ألهنا مظنة الفتنة، واألصل أن كل ما كان سببًا 
 . (696)فساد جيب سدها ((للفتنة فإنه ال جيوز، فإن الذريعة إىل ال

 رجل خيلون ال: )) -صلى اهلل عليه وسلم-وقد جاء حترمي خلوة الرجل باملرأة األجنبية يف قوله
 .(697)(( حمرم ذي مع إال بامرأة

وحسمًا لباب الفتنة والفساد فإن الغزايل ال يقصر حترمي اخللوة باألجنبية على من سلمت لديه  
مي خلوة األعمى باملرأة حيث قال: )) وال جيوز للنساء حاسة البصر فقط، بل ذهب إىل حتر

جمالسة العميان كما جرت به العادة يف املأمت والوالئم فيحرم على األعمى اخللوة بالنساء وحيرم 
 . (698)على املرأة جمالسة األعمى ((

لنص ولعل ماذهب إليه الغزايل من حترمي خلوة املرأة باألعمى رأى وجيه وذلك موافقًة لعموم ا
القاضي بتحرمي اخللوة باألجنبية مطلقًا، وسدًا لباب اخللوة، وتفاديًا لفتنة املرأة باألعمى، وهوما 

يف احلديث الذى روته أم سلمة حيث قالت: كنت عند  -صلى اهلل عليه وسلم-أشار إليه النيب 
-هلل وعنده ميمونة، فاستأذن ابن أم مكتوم وذلك بعد احلجاب فقال رسول ا –رسول اهلل 

-هلما: )) قوما فقلت يا رسول اهلل إنه أعمى ال يبصرنا فقال رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم
 .(699): أفعمياوان أنتما ((-صلى اهلل عليه وسلم

 

                                     
 .2/272إحياء علوم الدين، الغزايل،  (694)

 .1/107قواعد األحكام،  (695)
، 1الفتاوى الكربى، ابن تيمية، تح حممد عبد القادر عطا، ومصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية ط (696)

1987 ،1/287. 
، رقم احلديث 5/0052، كتاب النكاح، باب ال خيلون رجل بامرأة إال ذو حمرم، البخاريصحيح  (697)

4935. 
 .3/102إحياء علوم الدين، الغزايل،  (698)
 7827، احلديث رقم 5/102سنن الترمذي، كتاب األدب، باب ما جاء يف احتجاب النساء من الرجال، (699)
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إن من أسهل الوسائل القتراف كبرية الزنا ومن مث نزول البالء هو اختالط الرجال بالنساء،  
 تعاىل جبل الرجال على القوة وامليل إىل النساء، وجبل النساء على امليل إىل وذلك ألن )) اهلل

الرجال مع وجود ضعف ولني، فإذا حصل االختالط نشأ عن ذلك آثار تؤدي إىل حصول 
الغرض السيئ ألن النفوس أمارة بالسوء، واهلوى يعمي ويصم، والشيطان يأمر بالفحشاء 

 . (700)واملنكر ((
)) اختالط النساء بالرجال أصل كل بلية وشر، وهو من أعظم أسباب نزول قال ابن القيم: 

 . (701)العقوبات العامة، كما أنه من أسباب فساد العامة واخلاصة ((
وبناء على ذلك فإن الغزايل ال جييز االختالط ملا فيه من املفاسد، كما يرى بوجوب منع النساء 

يضرب بني الرجال والنساء حائل مينع من  من حضور املساجد وجمالس الذكر )) بل جيب أن
النظر فإن ذلك مظنة الفساد والعادات تشهد هلذه املنكرات، وجيب منع النساء من حضور 

 .(702)املساجد للصلوات وجمالس الذكر ((
ة، لعفة والطهارتمع ات اجملولو اتبع املسلمون اليوم أوامر الشارع احلكيم يف منع االختالط لساد

 غريها. رم وظر احملمون العديد من املعاصي املهلكات كالتربج والسفور والناملسل بوالجتن
 

                                     
 .2/82فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء بالرياض، مجع أمحد بن عبد الرزاق الدويش، د ت،  (700)
 .281طرق احلكمية، ال (701)
 .2/337إحياء علوم الدين،  (702)
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املال ضرورة من ضروريات احلياة املاسة اليت ال غىن لإلنسان عنها يف قوته ولباسه ومسكنه،  

 .(703)وباملال يشبع اإلنسان حاجاته الضرورية واحلاجية والتحسينية
حلياة اا زينة هلذه ل منهم، وجعوقد بّين اهلل سبحانه أمهية املال يف حياة الناس فقرنه مع األبناء 

 . 46اآلية  ة الكهف﴾ سور َياالدُّْن اْلَحَياِة ِزيَنُة َواْلَبُنوَن اْلَماُل حيث قال تعاىل: ﴿
لك من األعيان )) واملال يف األصل ما ميلك من الذهب والفضة، مث أطلق على ما يقتىن ومي

))(704)  
 أعمال األمة  قوامطري يفخولقد أولت الشريعة اهتمامًا كبريًا باجلانب املايل ملا له من دور  

احل ليه مصدور عتوقضاء حاجاهتا، واحلفاظ على نظامها وتقوية شوكتها، فهو العصب الذي 
 األمم يف كل العصور.

على حبه واإلكثار منه، وعده فتنة واختبارًا،  ولقد يّسر اهلل للخلق أسباب مجع املال، وفطرهم 
فهو الوسيلة لإلصالح، والوسيلة لإلفساد، واخلري والشر والرب والفجور، وهلذا قال الغزايل: )) 
املال خري من وجه وشر من وجه، ومما يساعد على اجتناب شره وتوقي مسه أن يعرف املقصود 

ا يستحق، وأن يراعي جهة دخله فيجتنب احلرام منه، ومل خلق؟ حىت ال يعطيه من مهته أكثر مم
))(705) . 

ومن مث فإن منهج املسلم يف املال هو الذي حيدد عالقته به، إما أن يوافق مقصود الشارع أو 
يناقضه، فاملال مثله كمثل احلية فيها سم وترياق، وفوائده ترياقه، وغوائله مسومه، فمن عرف 

 .(706)ه ويستدر من خريهغوائله وفوائده أمكنه أن حيترز من شر
وتتمثل مقاصد األموال يف مخسة أمور: رواجها، ووضوحها، وحفظها، وثباهتا، والعدل 

 . (707)فيها

                                     
 .103ينظر شفاء الغليل، الغزايل ص (703)
 ، مادة مول.11/636لسان العرب ابن منظور،  (704)
 .3/263إحياء علوم الدين، الغزايل، (705)
 .3/235ينظر م ن  (706)
 .464ينظر مقاصد الشريعة اإلسالمية، الطاهر بن عاشور، ص (707)
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 عن يسأل حىت القيامة يوم عبد قدما تزول ال)) : -صلى اهلل عليه وسلم-ويدل على ذلك قوله
 وعن وضعه وفيما اكتسبه أين من ماله وعن أباله فيما جسده وعن أفناه فيما عمره عن أربع
 .(708)(( فيه عمل ماذا علمه

  لعدم.ويتم حفظ املال كغريه من املقاصد من جانبني: جانب الوجود، وجانب ا 
و )) املقصد األهم هو حفظ مال األمة وتوفريه هلا، وأن مال األمة ملا كان كاًل جمموعًا  

وال األفراد فحصول حفظه يكون بضبط أساليب إدارة عمومه، وبضبط أساليب حفظ أم
وأساليب إدارهتا، فإن حفظ اجملموع يتوقف على حفظ جزئياته، وإن معظم قواعد التشريع 
املايل متعلقة حبفظ أموال األفراد وآيلة إىل حفظ أموال األمة، ألن منفعة املال اخلاص عائدة إىل 

 .(709)املنفعة العامة لثروة األمة ((
 

 * حفظ املال من جانب احلصول عليه.
 صدقة.للحصول على املال أساليب شىت ذكر الغزايل منها التكسب، واإلرث، وال

1

 َوِإَلْيِه ّرْزِقِه نِم وْاَوُكُل ِكِبَهاَمَنايف  وْاَفاْمُش َذُلواًل اأَلْرَض َلُكُم َجَعَل الَِّذى ُهَو﴿  :تعاىل قال
 .15سورة امللك اآلية  ﴾النُُّشوُر

 املكاسب أنواع يف وأرجائها أقاليمها يف أقطارها، وترددوا من شئتم حيث فسافروا: أي)) 
 :تعاىل وقال (710)((لكم اهلل ييسره أن إال شيئًا عليكم جيدي ال سعيكم أن والتجارات، واعلموا

 ﴾ سورةاللَّه  َفْضِل ِمن َيْبَتُغوَن اأَلْرِضيف  َيْضِرُبوَن َوءاَخُروَن مَّْرَضى ُكْمِمن َسَيُكوُن َأن َعِلَم﴿ 
 .20:املزمل

 .(711)(( واملتاجر املكاسب يف اهلل فضل من يبتغون مسافرون: أي)) 

                                     
 .953، احلديث رقم 1/145مى، سنن الدارمى، باب من كره الشهرة واملعرفة، أخرجه الدار (708)

 .455مقاصد الشريعة اإلسالمية، حممد الطاهر بن عاشور، ص (709)
 .8/179تفسري القرآن العظيم، ابن كثري،  (710)

 .8/258م ن  (711)
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 حبزمة فيأيت حبله أحدكم يأخذ ألن : ))قال أنه -صلى اهلل عليه وسلم-وصح عن رسول اهلل 
 منعوه أو أعطوه الناس يسأل أن من له خري وجهه هبا اهلل فيكفُّ فيبيعها ظهره على احلطب

))(712). 
 باحلطب باملباحات واالكتساب يده عمل من واألكل الصدقة على احلث فيه: )) النووي قال

 .(713)(( موات يف النابتني واحلشيش
إذا  هأن إال ذلك له حيبا للرزق، بل طالبًا األرض مناكب يف ميشي أن ى املسلمعل جيب الإذن 
 سؤال إىل واضطراره ذلك فقره على وترتب الزرق طلب يف السعي ترك

 ما يده بكسب اللاحل الرزق بطلب الوجه ماء حفظ عليه ووجب آمثًا كان واستجدائهم الناس
 من اهلل مقصود خالف ألنه جيوز؛ ال فإنه للمكاسب كلها األمة ترك ذلك، أما على قادرًا دام

 ضرورة فإنه باجلزء مباحًا كان وإن مشروع، وهو املال طلب يف فالسعياألرض،  عمارة
 .بالكل

وذكر ابن عاشور أن التكسب هو معاجلة ما يسد احلاجة إما بعمل البدن، أو مراضاة مع الغري،  
 . (714)كما بني أن أصوله ثالثة: األرض، والعمل، ورأس املال

وقد عقد الغزايل بابًا يف )) فضل الكسب  ولقد أولت الشريعة اهتمامًا بالعمل وحثت عليه،
واحلث عليه (( وذكر فيه أن من أهم وسائل التكسب التجارة، وأهنا من فروض الكفاية اليت لو 
تركت لترتب على تركها هالك البالد والعباد، حيث قال: )) على املسلم أن يقصد القيام يف 

ت والتجارات لو تركت بطلت صنعته أوجتارته بفرض من فروض الكفايات، فإن الصناعا
 . (715)املعايش وهلك أكثر اخللق ((

ومن وسائل التكسب اليت ذكرها الغزايل الكراء واإلجارة إذ أن)) األموال اليت تنقل ال يقدر  
اإلنسان على محلها فيحتاج إىل دواب حتملها وصاحب املال قد ال تكون له دابة فتحدث 

 .(716)اإلجارة ويصري الكراء نوعَا من االكتساب((معاملة بينه وبني مالك الدابة تسمى 

                                     
 .0214 ، احلديث رقم2/535، كتاب الزكاة، باب االستعفاف عن املسألة، البخاريصحيح  (712)
 .7/131املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج،  (713)
 .462ينظر مقاصد الشريعة إلسالمية، الطاهر بن عاشور، ص (714)
 .3/84إحياء علوم الدين، الغزايل،  (715)
 .3/227م ن،  (716)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





ومن متممات اإلحسان يف البيوع حتدث الغزايل عن املساحمة يف األعواض، حيث قال: ))  
اإلحسان يف استيفاء الثمن وسائر الديون واإلحسان فيه مرة باملساحمة وحط البعض ومرة 

كل ذلك مندوب وحمثوث  باإلمهال والتأخري، ومرة باملساهلة يف طلب جودة النقد،
 . (717)عليه((

 باع إذا مسحًا رجاًل رحم اهلل)) : -صلى اهلل عليه وسلم-واستند الغزايل يف رأيه هذا على قوله 
 .(718)(( اقتضى وإذا اشترى وإذا

 مليزانديل اكما حتدث عن الصدق يف البيع واجتناب الغش وتطفيف الكيل )) وذلك بتع
 .(719)غي أن يكيل كما يكتال ((واالحتياط فيه ويف الكيل فينب

 والصديقني النبيني مع األمني الصدوق لتاجرا: )) -صلى اهلل عليه وسلم-وهذا مقتبس من قوله 
 .(720)(( والشهداء

 
2

ومن الوسائل املشروعة للحصول على املال اإلرث والوصية، فإن املال يصل إىل الوارث،  
وصي، إذ ال ميلكان إال بعد وفاته، فوفاته شرط للملكية عنه، واملوصى له بعد وفاة الوارث أو امل

لذا ال حيتاج دخول املرياث يف ملك الوارث إىل قبوله منه، وكذلك الوصية ال حتتاج إىل قبول 
بل الشرط عدم ردها، ولكن املرياث يدخل يف ملك الوارث جربًا عنه من غري اختياره 

 . (721)وإرادت

                                     
 .2/81م ن،  (717)
 .9701احلديث رقم  ،2/730صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب السهولة والسماحة يف الشراء والبيع،  (718)
 .2/77إحياء علوم الدين، الغزايل،  (719)
 
، رقم 3/515إياهم،  -صلى اهلل عليه وسلم-سنن الترمذي، كتاب البيوع، باب التجار وتسمية النيب (720)

 .1209احلديث 
 .319ينظر مقدمة ابن خلدون، عبد الرمحن بن خلدون، ص (721)
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الوسيلة بقوله: )) ما حيصل بغري اختيار كاملرياث هو حالل إذا كان وقد أشار الغزايل إىل هذه 
املوروث قد اكتسب املال على وجه احلالل مث كان بعد قضاء الدين وتنفيذ الوصايا وتعديل 

 .(722)القسمة بني الورثة ((
 
3

ابه اإلحياء تعد الصدقة وسيلة من وسائل متلك املال، وبناء على هذا فقد عقد الغزايل يف كت 
فصاًل كماًل حتدث فيه عن الصدقة وفضلها، ويف هذا السياق يرى الغزايل أن الرياء احملبط لثواب 
الصدقة ومقاصدها إمنا هو الريا الذى ال يريد صاحبه من ورائه إال الناس، أو كان الرياء مساويًا 

ة ثواب الصدقة فإنه ال حيبط لقصد الثواب أو أكثر منه أما إذا كان هذا الرياء ضعيفًا مقارنة بني
 إال به يرد مل إذا ما على حممولة فهي الرياء يف وردت اليت األخبار أما ثواهبا قال الغزايل: ))

 أو الثواب لقصد امساوًي الرياء قصد كان إذا ما على حممول فهو يف الشركة ورد ما وأما اخللق
 .(723)(( الصدقة ثواب بالكلية حيبط فال إليه باإلضافة اضعيًف كان إذا أما منه أغلب

ورأى الغزايل أن على املتصدق أن يتحرى لصدقته من تزكو به الصدقة وتترتب عليها مقاصدها 
حيث قال عن املتصدق: )) أن يطلب لصدقته من تزكو به الصدقة وال يكتفي بأن تكون من 

 . (724)(( تعموم األصناف الثمانية، فإن يف عمومهم خصوص صفات فلرياع تلك الصفا
ويلحق بالصدقة أنواع املروءات من اجلود وصنع املعروف واملروءة )) هي صرف املال إىل 

جمراها فإن هذا من الفوائد الدينية إذ به  ياألغنياء واألشراف يف ضيافة وهدية وإعانة وما جير
يكتسب العبد اإلخوان واألصدقاء، وبه يكتسب صفة السخاء ويلتحق بزمرة األسخياء، فال 

  (725)ف باجلود إال من يصطنع املعروف ويسلك سبيل املروءة((يوص

                                     
 .2/77إحياء علوم الدين، الغزايل،  (722)
 .3/309علوم الدين، الغزايل، إحياء  (723)

 
 .3/1/219م ن،  (724)
 . 3/236إحياء علوم الدين، الغزايل، (725)
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واهلدية واجلود وصنع املعروف وغريها من  ةو ما ذكره الغزايل مما يلحق بالصدقة كالضياف
 . (726)املروءات ذكره العز بن عبد السالم يف مصنفاته

 

 إلنفاق، وامصارفه ةتقدم فإنه حدد جه كما حدد الشارع جهة احلصول على املال كما 
وجه اإلنفاق أغزايل كر الاحملمود هو ما يرضي اهلل تعاىل فيبذل يف أهم املصاحل فمهمها، وقد ذ

 وحصرها يف ثالثة أنواع: 
أما  ة على عبادة،ستعان االأن ينفق املسلم ماله على نفسه إما يف عبادة أو يف 
مهات ال ومها من أ باملما إالستعانة به على احلج واجلهاد فإنه ال يتوصل إليهيف العبادة فهو كاال

امللبس وملطعم هو ا القربات، والفقري حمروم من فضلهما، وأما ما يقويه على العبادة فذلك
 واملسكن واملنكح وضرورات املعيشة. 

 . (727)لى عبادة اهلل ((بل ذهب بعض العلماء إىل القول بأنه: )) ما خلقت األموال إال إعانة ع
 

ة العرض ووقاي روءةمايصرفه إىل الناس وهو أربعة أقسام الصدقة وامل 
 وأجرة االستخدام. 

اء فع هجو الشعرال لدذل املفأما الصدقة واملروءة فقد تقدم بياهنما، وأما وقاية العرض فمعناه ب
 وثلب السفهاء وقطع ألسنتهم ودفع شرهم. 

فسه لو توالها بنوثرية، كبابه الستخدام فهو أن األعمال اليت حيتاج إليها اإلنسان لتهيئة أسوأما ا
ه دام غرياستخ ضاعت أوقاته وتعذر عليه سلوك سبيل اآلخرة بالفكر والذكر، إذن فعليه

 بأجرته. 
ماال يصرفه إىل إنسان معني، ولكن حيصل به خري عام كبناء املساجد  

 . (728)لقناطر والرباطات ودور املرضى... وغري ذلك من األوقاف املرصدة للخرياتوا

                                     
 .199- 198ينظر شجرة املعارف، ص (726)
  .45ه، ص 1381السياسة الشرعية، ابن تيمية، مطبعة أنصار السنة احملمدية، سنة  (727)

 
 .3/236ينظر إحياء علوم الدين، الغزايل،  (728)
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لشريعة ت به اا جاءمومن وجهة نظر الباحث فإن ما ذكره الغزايل من أوجه اإلنفاق يتفق مع 
ا من أهم ما وغريه غزايلفيما يتعلق بصرف املال، فإن يف إنفاقه يف وجوه اخلري اليت ذكرها ال

ن حتصى، أثر من ذا أكهخريي الدنيا واآلخرة، واآليات واألحاديث واآلثار يف  ينال به العبد
 ال لفاض شهم لك بل عاقٍل امرٍئ كل إنو املروءات، أما وقاية العرض ف توكذلك الصدقا

 ال امصوًن حرًما رضهع ليبقى يسعى مث والتمجيد، ويسعى الثناء حمل عرضه يكون أن إاّل يرضى
 عن لدفاعل والنفيس غايلال ليبذل العرض كرمي إن. العابثون محاه جيوس ال، والالمزون فيه يرتع

 ببذيء هتنال أو لسنتهابأ عليه تتطاول أفواًها ليسد ثروته يقدم الشهم املروءة ذا شرفه، وإن
 اله، وصدق من قال: مب هعرض ليصون نعم، إنه. ألفاظها
ابت، ثلبيت حلسان بن هذا ا املال يف العرض بعد اهلل بارك ال... أدنسه ال مبايل عرضي أصون

لغرب ا، دار نقشة وهو من البحر البسيط، ينظر شرح ديوان محاسة أيب متام، تح حسني حممد
 . .2/1122ف، 1991اإلسالمي، 

 ال  نه، بلحد عوأما استخدام الغري وتأجريه فهذا مما أقرته الشريعة، وهذا ال غىن أل
 قوله جوازه خالل هذا التعامل، ومما يدل علىتستقيم مصاحل احلياة وتستمر إال من 

ة ﴾ القصص اآلي اْلَأِمنُي اْلَقِويُّ َتَتْأَجْراْس َمِن َرَخْي ِإنَّ اْسَتْأِجْرُه َأَبِت َيا ِإْحَداُهَما َقاَلْت تعاىل: ﴿
26 . 

 
 القيامة يوم خصمهم أنا ثالثة تعاىل اهلل ل)) قا: -صلى اهلل عليه وسلم-كما يدل عليه قوله

 يعطه ومل منه فاستوىف أجريًا استأجر ورجل مثنه فأكل حرًا باع ورجل غدر مث يب أعطى رجل
 .(729)(( أجره

تب عليه ت ويترلصدقااوأما الوجه الثالث وهو صرف املال على املصاحل العامة فهذا يدخل يف 
 ىل.اهلل تعاوجه  نفع املسلمني يف الدنيا، واألجر العظيم لصاحبه يف اآلخرة إن قصد به

ط بل على ال فقفظ املوهبذا يتبني أن ماذكره الغزايل من وجوه إنفاق املال ال ينعكس على ح
جهاد وحج و زكاة حفظ مقاصد الشريعة كلها، إذ باملال يقوم املسلم بأنواع العبادات من

 وغريها من الطاعات ويف هذا حفظ للدين كما تقدم. 

                                     
 .0215، رقم احلديث 2/792، كتاب اإلجارة، باب إمث من منع أجر األجري، ريالبخاصحيح  (729)
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وىف إنفاق  ء منهملفقراافظ لنفوس املسلمني سيما ح تويف الصدقة وما ذكره الغزايل من املروءا
خرى كبناء ري األه اخلاملال لدفع هجو الشعراء وثلب السفهاء حفظ للعرض. وىف إنفاقه يف أوج

شريعة ليه الصبو إتاملساجد والطرق واملصانع وغريها قيام مبصاحل املسلمني عامة وهو ما 
 اإلسالمية ويدخل ضمن مقصد الشارع. 
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ذكر الغزايل حلفظ املال من جانب العدم عدة وسائل حيث قال: )) واألموال مقصودة باحلفظ 
على مالكها؛ عرف ذلك باملنع من التعدي على حق الغري، وإجياب الضمان، ومعاقبة السارق 

 . (730)بالقطع ((
1

 آَمُنوا ِذيَنالَّ اَأيَُّه َيا﴿  :عاىلتعدة أدلة على حترمي أكل مال الغري بالباطل منها قوله  ساق الغزايل 
 َيْأُكُلوَن الَِّذيَن ِإنَّ﴿ : تعاىلقوله و، 29اآلية  سورة النساء ﴾ِباْلَباِطِل َبْيَنُكْم َأْمَواَلُكْم َتْأُكُلوا ال

 .10سورة النساء اآلية  ﴾َاَسِعرًي ْوَنَسَيْصَلَو َناًرا ُبُطوِنِهْم ِفي وَنيْأُكُل ِإنََّما ُظْلًما اْلَيَتاَمى َأْمَواَل
لبقرة ا﴾  ُمْؤِمِننَي ُكْنُتْم ْنِإ الرَِّبا َنِم ِقَيَب َما َذُرواَو اللََّه اتَُّقوا آَمُنوا الَِّذيَن َأيَُّها َيا ﴿وله تعاىل:وق 

  278اآلية 
غزايل )) الربا، وأكل مال اليتيم، والنجش، وتلقي ومن أنواع أكل مال الغري بالباطل ذكر ال

 . (731)الركبان، وبيع احلاضر للبادي ((
قال الغزايل: )) وأما أكل الربا فليس إال أكل مال الغري بالتراضي مع اإلخالل بشرط وضعه 

 .(732)الشرع وال يبعد أن ختتلف الشرائع يف مثله ((
انري فقد كفر النعمة وظلم؛ ألهنما خلقا لغريمها وكل من عامل معاملة الربا على الدراهم والدن

ال لنفسهما إذ ال غرض يف عينهما فإذا اجتر يف عينهما فقد اختذمها مقصودًا على خالف وضع 
احلكمة إذ طلب النقد لغري ما وضع له ظلم، وأن التعامل بالربا فيه قلب حلقائق األشياء وذلك 

 .(733)جبعل النقود سلمًا يتجر فيها
 لقية.راض اخلاألم رم اهلل التعامل بالربا ألنه يولد األضرار االجتماعية وينمىإمنا ح 

ليس فيه وصاده،  اقتيففالربا ليس بشيء معقول، وال يقتضيه العدل، وال حيتاج إليه اإلنسان 
 ية ناحية للمنفعة، وسبب املنع فيه أنه شيء ضار قطعًا، ومضرته باإلنسان

                                     
 .160شفاء الغليل، ص (730)

 .2/78ينظر إحياء علوم الدين،  (731)
 .4/20م ن،  (732)
 .4/92ينظر م ن،  (733)
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ديدة، وكل ذي عقل ال يبقى له جمال للريب يف حرمة هذا شديدة جدًا من وجوه إجيابية ع
 . (734)الشيء اخلبيث عند معرفة مضاره

 ليس لهون فيه مؤمت )) ومن الكبائر أكل مال اليتيم وأعين به يف حق الويل أو القيم فإنه
 .(735)خصم سوى اليتيم وهو صغري ال يعرفه فتعظيم األمر فيه واجب ((

 لد. عر البيستقبل الرفقة ويتلقى املتاع ويكذب يف سوأما تلقي الركبان: فهو أن 
ه فيقول ىل بيعارع إوأما بيع حاضر لباد: هو أن يقدم البدوي البلد ومعه قوت يريد أن يتس

 احلضري: اتركه عندي حىت أغايل يف مثنه وانتظر ارتفاع سعره. 
لسلعة بزيادة وهو ال وأما النجش: فهو أن يتقدم إىل البائع بني يدي الراغب املشتري ويطلب ا

 . (736)يريدها، وإمنا يريد حتريك رغبة املشتري فيها
 
2

 اد يف العديد العبمصاحل هنى الشارع عن إضاعة املال و اإلسراف فيه ملا يترتب عليه من تفويت 
 ِإْخَواَن َكاُنوا اْلُمَبذِِّريَن ِإنَّ( 26) َتْبِذيًرا ُتَبذِّْر َوَلامن اآليات منها قوله تعاىل: ﴿ 

 ( ﴾ سورة اإلسراء. 27..)الشََّياِطنِي
 .(737)قال ابن كثري )) ملا أمر باإلنفاق هنى عن اإلسراف فيه (( 

 .31ألعراف اآلية ا﴾ سورة  نَيُمْسِرِفاْل ِحبُُّي َلا ِإنَُّه ُتْسِرُفوا َوَلا َواْشَرُبوا َوُكُلواوقوله تعاىل: ﴿ 
 ًاومنع البنات ووأد األمهات عقوق عليكم حرم اهلل إن: )) -صلى اهلل عليه وسلم-ال وق 

 .(738)(( املال وإضاعة السؤال وكثرة وقال قيل لكم وكره. وهات
 باإلنفاق بعضهم وقيده اإلنفاق يف اإلسراف على محلوه األكثرجاء يف شرح هذا احلديث: ))  

 فمنع دنيوية أو دينية كانت سواء شرعا فيه املأذون وجهه غري يف أنفق ما أنه واألقوى احلرام يف

                                     
 .40ينظر الربا، أبو األعلى املودودي، دار الفكر بريوت، ص (734)
 .4/20إحياء علوم الدين، الغزايل،  (735)
 .2/78ينظر م ن،  (736)
 .5/69تفسري القرآن العظيم، ابن كثري،  (737)

صحيح البخاري، كتاب االستقراض وأداء الديون واحلجر والتفليس، باب ما ينهى عن إضاعة املال،  (738)
2/8488 ،2277. 
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 حق يف إما املصاحل تلك تفويت تبذيرها ويف العباد ملصاحل قياما املال جعل تعاىل اهلل ألن ؛منه
 .(739)(( غريه حق يف وإما مضيعها

واإلسراف من وجهة نظر الغزايل يطلق على صرف األموال يف املنكرات احملرمات كما يطلق 
 إىل لصرف املا إلرادة يطلق فقد اإلسراف وأما املبالغة يف صرفه يف املباحات حيث قال:)) على

 املبالغة مع ولكن جنسها يف املباحات إىل الصرف على يطلق وقد واملنكرات واملطرب النائحة
))(740) . 
 املال يف بل منكر فهو والبناء الطعام يف اإلسرافوقد ذكر الغزايل صورًا لإلسراف )) منها  

 .(741)(( اإلسراف واآلخر اإلضاعة أحدمها منكران
 الثوب كإحراق هبا يعتد فائدة بال مال تفويت فاإلضاعةوعّرف الغزايل إضاعة املال بقوله: )) 

 النائحة إىل املال صرف معناه ويف البحر يف املال وإلقاء غرض غري من البناء وهدم ومتزيقه
 .(742)(( كاملعدومة فصارت شرعا حمرمة ئدفوا ألهنا الفساد أنواع ويف واملطرب

 
وقد ذهب الغزايل إىل أن اإلسراف ليس فيه حد معني وإمنا هو أمر نسيب خيتلف باختالف 

 فنقول األحوال إىل باإلضافة ختتلف واملبالغةاألشخاص، والظروف واألحوال، قال الغزايل: )) 
 وليمة يف اجلميع فأنفق سواه هلم معيشة وال وأوالده عياله ومعه مثاًل دينار مائة إال ميلك مل من
 عليه حيجر أن القاضي على وجيب عليه ينكر اإلسراف هذا يسرف فمن منعه جيب مسرف فهو
، الرب أبواب يف ماله مجيع ينفق أن فله صادقة التوكل يف قوة له وكان وحده الرجل كان إذا إال

 صرف لو وكذلك ماله ق جبميعيتصد أن له فليس التوكل عن ًاعاجز كان أو عيال له ومن
 كثري مال له ممن ذلك وفعل حمرم إسراف ًاأيض فهو بنيانه وتزيني حيطانه نقوش إىل ماله مجيع
 وسقوفها أبواهبا وتنقش تزين املساجد تزل ومل الصحيحة األغراض من التزيني ألن حبرام ليس
 التجمل يف القول وكذا ورالد فكذا الزينة جمرد إال فيه فائدة ال والسقف الباب نقش أن مع

 . (743)(( وثروته الرجل حال باعتبار اإسراًف ويصري جنسه يف مباح فذلك واألطعمة بالثياب
                                     

 408//1فتح الباري، ابن حجر  (739)
 .2/341إحياء علوم الدين،  (740)
 .2/341م ن،  (741)
 .2/341م ن،  (742)
 .2/341م ن،  (743)
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من أن املبالغة واإلسراف أمر نسيب خيتلف باختالف الظروف -وإىل ما ذهب إليه الغزايل 
 يف كما دونه يوقف حد اإلسراف يف وليسارتضاه الشاطيب كذلك حيث قال: ))  -واألحوال

 بالنسبة املباحات بعض اإلنسان فريى الطرفني بني االجتهاد إىل اراجًع التوسط فيكون اإلقتار
 أنه حقه يف اإسراًف ذلك ليس ممن يراه من ويظن لذلك فيتركه اإلسراف حتت داخاًل حاله إىل

 بالنسبة املباح يف التفقه أن واحلاصل نفسه فقيه فيه أحد فكل ظن كما يكون وال للمباح تارك
 . (744)(( مطلوب ذلك على والعمل وعدمه اإلسراف إىل
 

ومن وجهة نظر الباحث فإن ما ذهب إليه الغزايل من جواز زخرفة املساجد وتزيينها وأنه ليس 
فيه إسراف فيه نظر، إذ أن هذه املسألة كرهها كثري من الصحابة، منهم ابن عباس _ رضي اهلل 

 اليهود زخرفت كما لُتزخرُفّنها )) رض الذم بقوله:حيث ذكر هذا األمر يف مع -عنهما
 على النبوي املسجد بتجديد اخلطاب بن عمر أمر النهي، مّلا ورد((، وهلذا وغريه والنصارى

 أو حتمّر أن املطر، وإياك من الناس أكّن )) :فقال ذلك على وأكد الزخرفة عن عهده، هنى
 .(745)(( الناس تصفّر، فتفنت

 
 يف لوالغ وترك لقصدا املسجد بنيان يف السنة أن على يدل هذااألثرين: )) جاء يف شرح هذين 

 ليهع كان عما املسجد يغري مل عنده املال وسعة أيامه يف الفتوح كثرة مع عمر كان فقد حتسينه
 انهزم يف واملال ثمانع كان مث أيامه يف خنر قد كان النخل جريد ألن جتديده إىل حتاجا وإمنا
 زخرف من وأول ،عليه الصحابة بعض أنكر فقد ذلك ومع الزخرفة اليقتضي امب فحسنه أكثر

 أهل من كثري كتوس الصحابة عصر أواخر يف وذلك مروان بن امللك عبد بن الوليد املساجد
 وقع إذا نيفةح أيب قول وهو بعضهم ذلك يف ورخص الفتنة من خوفًا ذلك إنكار عن العلم
  للمساجد التعظيم سبيل على ذلك

 
 سبنا وزخرفوها يوهتمب الناس شيد ملا املنري بنا وقال املال بيت من ذلك على الصرف يقع ومل
 إن املنع بأن وتعقب االستهانة عن هلا اصوًن باملساجد ذلك يصنع أن

                                     
 .1/93املوافقات،  (744)
 .1/171، كتاب الصالة، باب بنيان املسجد، ترمجة الباب، البخاريصحيح  (745)
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 املصلي بال شغل خلشية كان وإن قال كما فهو الرفاهية ترك يف السلف تباعا على للحث كان
 .(746)(( العلة لبقاء فال بالزخرفة
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 ارع مند الشإن كنز املال وحبسه وإن كان يف ظاهره حفظ للمال إال أنه مناقض لقص 
 وَنَيْكِنُز يَنالَِّذَو: ﴿ األموال، ومن هنا جاء التهديد والوعيد لكل من يكنز املال، قال تعاىل

  ..34سورة التوبة اآلية  ﴾ َأِليٍم َذاٍبِبَع َبشِّْرُهْمَف اللَِّه ِبيِلَس ِفي ُيْنِفُقوَنَها َوَلا َواْلِفضََّة الذََّهَب
: )) إياكم والشح فإنه قد -صلى اهلل عليه وسلم -وجاء النهي عن البخل والشح يف قوله:

 . (747)أهلك من كان قبلكم، محلهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا حمارمهم ((
 (748)كتابًا يف ذم البخل وقد عقد الغزايل يف كتابه اإلحياء 

وقال: إن صفة البخل )) إمنا تزول بأن تتعود بذل املال فحب الشيء ال ينقطع إال بقهر النفس  
 .(749)على مفارقته حىت يصري ذلك اعتيادًا ((

اكم يف قيم فة احلل وظيوذهب الغزايل إىل أن حترمي كنز األموال أمر البد منه ألن فيه تعطي 
  تبادل منافعها. األشياء، والوسيلة يف

وقد تقدم أن من مقاصد املال الرواج )) فالرواج دوران املال بني أيدي أكثر من ميكن من 
 .(750)الناس بوجه حق، وهو مقصد شرعي عظيم ((
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 .كفله ذاإ اضماًن الشئ ضمنته: الكفالة، فنقول منها: معان عدة له: غةالضمان ل 
 .التزمته إذا، املال ضمنت: فتقول، االلتزام ومنها
 .(751)غرمته إذا تضمينا الشيء ضمنته تقول، التغرمي ومنها

                                     
 ..1/541فتح الباري، ابن حجر،  (746)
 .4167، احلديث رقم 8/18صحيح مسلم، كتاب الرب والصلة واألدب، باب حترمي الظلم،  (747)
 .3/231 ينظر إحياء علوم الدين، الغزايل، (748)
 .1/214م ن،  (749)
 .464مقاصد الشريعة اإلسالمية، حممد طاهر بن عاشور، ص (750)
 ، مادة ضمن.1/138املصباح املنري، الفيومي،  (751)
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 نصوص ذلك لىع للضرر، دلت جرباللعهود، و ورعاية، للحقوق حفظا، شرعا جائز والضمان
 :ذلك ومن املطهرة والسنة الكرمي القرآن من كثرية

سورة ﴾  َزِعيٌم ِبِه َوَأَنا َبِعرٍي ِحْمُل ِبِه اَءَج َوِلَمْن اْلَمِلِك ُصَواَع َنْفِقُد َقاُلوا ﴿: تعاىل قوله (أ )
 .الطعام من بعريال حيمله ما قدر امللك بسقاء جاء ملن ضامن: أي فزعيم، 72يوسف اآلية 

 النيب إىل صلى اهلل عليه وسلم النيب أزواج بعض أهدت: قال عنه اهلل رضي أنس رواه ما( ب )
 وسلم عليه اهلل صلى النيب فيها، فقال ما بيدها، فألقت القصعة عائشة قصعة، فضربتيف  طعاما

 .(754)((بإناء وإناء، بطعام طعام) )
 على)) صلى اهلل عليه وسلم اهلل رسول قال: قال عنه اهلل رضي جندب بن مسرة رواه ما( ج)

 .ضمانهأي  (755)(ي (تؤد حىت أخذت ما اليد
 قابًا عجيب  وذكر الغزايل أن الضمان له صور: إذ قد جيب الضمان عند اإلتالف، وقد

 جيب قد لضمانا ، وقد يقع جربانًا ملا فات، كما قد يقع امتحانًا من اهلل لعباده، قال الغزايل: ))
 وجيب الغري بسبب العاقلة وعلى واجملنون الصيب على جيب ولذلك لالنتقام ال عليه ليثاب امتحانا
 الصيد لقتل املعتمد على جيب كما عقابا جيب وقد املخمصة يف كاملضطر اإلتالف جيب حيث
 ما خبالف وانتقام مؤاخذة ألنه ؛العقاب بطريق هو ضمان كل به ينتفي يقال أن يلزم ما فغاية
 (756)(( واالمتحان اجلربان بطريق هو

 وذكر الغزايل أن الضمان جيب باملباشرة أو بالتسبب. 
 . (757)أما املباشرة فهي )) إجياد علة التلف كالقتل واألكل واإلحراق ((

                                     
 .2/323حاشية القليويب على شرح احمللى للمنهاج، مطبعة عيسى احلليب، د ت،  (752)
 .2/109 جواهر اإلكليل شرح خمتصر خليل، دار املعرفة بريوت، د ت، (753)

أخرجه الترمذي يف السنن، كتاب األحكام، باب ما جاء فيمن يكسر له الشيء ما حيكم له من مال الكاسر،  (754)
 1359، احلديث رقم 3/640
 .2661، احلديث رقم 3/66أخرجه الترمذي يف السنن، كناب الشروط، باب أن العارية مؤداة،  (755)
 .188-187املستصفى، الغزايل،  (756)
 .3/383ط، الوسي (757)
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 .(758)وأما التسبب )) فهو ما حيصل اهلالك معه ولكن بعلة أخرى ((
 ضمان.به ال ب جيبال، فاإلكراه سبوقد مثل للتسبب بأمثلة منها: اإلكراه على إتالف امل

 مان يه الضن فعلومنها من حفر بئرًا يف طريق املارة فتردى فيه هبيمة أو عبد أو إنسا
ملباشرة كون باأنه يووهبذا يتبني أن يف شرع الضمان، صيانة للمال وحفظًا له من اإلتالف، 

 العمد واإلحراق، أو بالتسبب.  لكالقت
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 ِبَما َجَزاًء ُهَماَأْيِدَي ُعوااْقَطَف َقُةَوالسَّاِر َوالسَّاِرُق ع اهلل تعاىل حد السرقة يف قوله تعاىل: ﴿شر 
 . 38 ائدة اآلية﴾ سورة امل َحِكيٌم َعِزيٌز َواللَُّه اللَِّه ِمَن َنَكاال َكَسَبا

ن التعدي على حق قال الغزايل: )) واألموال مقصودة باحلفظ على مالكها، عرف ذلك باملنع م
 . (759)الغري، وإجياب الضمان ومعاقبة السارق بالقطع ((

وتقطع اليد يف سرقة ربع دينار فصاعدًا وإليه أشار الغزايل بقوله: )) والنصاب عندنا ربع دينار  
 . (760):ال قطع إال يف ربع دينار ((-صلى اهلل عليه وسلم-فصاعدًا لقوله 

دينار، فمن أعظم املصاحل  ةيف ربع دينار، وجعل ديتها مخسمائ قال ابن القيم: )) وأما قطع اليد
واحلكمة، فإنه احتاط يف املوضعني لألموال واألطراف، فقطعها يف ربع دينار حفظًا لألموال، 

 . (761)دينار حفظا هلا وصيانة.. (( ةوجعل ديتها مخسمائ
أتلفه قال الغزايل: )) جيب  ويرى الغزايل أن السارق ال تقطع يده فقط، وإمنا عليه الضمان ملا 

الضمان على السارق وإن قطع ألنه مال تلف حتت اليد العارية فيضمن كما يف الغصب وهذا 
 . (762)الوصف هو املؤثر يف الغصب اتفاقًا ((

ويرى الباحث أن ما ذكره الغزايل من وجوب الضمان على السارق رأي وجيه، وذلك ألن 
من اهلل تعاىل، فاجملين عليه مل يستفد من قطع يد السارق القطع إمنا وجب كونه عقوبة مقدرة 

شيئًا، ومل يسترد ما سرق منه، فوجوب الضمان على السارق فيه رد حلق املسروق منه، كما 
                                     

 .3/383م ن،  (758)
 .160شفاء الغليل، الغزايل، ص (759)
 .2343، احلديث رقم 5/112صحيح مسلم، كتاب احلدود، باب حد السرقة ونصاهبا،  (760)

 .2/82إعالم املوقعني،  (761)

 .310املستصفى، الغزايل، ص (762)
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يتناسب هذا مع القاعدة الفقهية )) من أتلف مثليًا فعليه مثله، ومن أتلف مقومًا فعليه قيمته 
))(763) . 
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املصادرة   يشرعمللشرع والتتبع ملصنفات الغزايل تبني أنه يذهب إىل أن ا ءخالل االستقرا من
ن األغنياء عًا ممجمام قائل: إذا رأى اإل ليف األموال عقوبة على جناية، حيث قال: )) فإن قا

 يسرفون يف األموال ويبذرون، ويصرفوهنا إىل وجوه الترفه والتنعم 
يت املال إىل ب ورده ى املصلحة يف معاقبتهم بأخذ شيء من أمواهلموضروب من الفساد، فلو رأ

 وصرفه إىل وجوه املصاحل فهل له ذلك؟.
قلنا ال وجه له، فإن ذلك عقوبة بتنقيص امللك وأخذ املال، والشرع مل يشرع املصادرة يف 

د به األموال عقوبة على جناية مع كثرة اجلنايات والعقوبات، وهذا إبداع أمر غريب ال عه
وليست املصلحة فيه متعينة، فإن العقوبات والتعزيرات مشروعة بإزاء اجلنايات وفيها متام 

 .(764)الزجر، فأما املعاقبة باملصادرة فليس من الشرع ((
 .(765)زجر الناس عن املعاصي عكما أن الشرع ال جييز للسلطان إتالف مال الغري بداف

لقيم حيث ذهبا إىل القول بأن التعزير بالعقوبة املالية وقد خالفه يف ذلك ابن تيمية وتلميذه ابن ا
 . (766)مشروع

ويرى الباحث أن ما ذهب إليه ابن تيمية وابن القيم من مشروعية العقوبة املالية هو الرأي  
صلى -الراجح، وذلك ألنه ثابت عن رسول اهلل يف عدة أحاديث منها: ماروي أن رسول اهلل 

 . (767)بن عمر حبرق الثوبني املعصفرين أمر عبد اهلل-اهلل عليه وسلم
 منعوه و الغال متاع حرقواأ عمر و بكر أبا و -صلى اهلل عليه وسلم - اهلل رسول أنوما روي  

 .(768)وضربوه سهمه
                                     

 .140، ص1997، 2ط إيضاح املسالك، الونشريسي، تح الصادق الغرياين، دار احلكمة طرابلس، (763)
 .243شفاء الغليل، ص (764)
 .2/332ينظر إحياء علوم الدين، الغزايل،  (765)
 .386، والطرق احلكمية، ابن القيم، 28/111ينظر جمموع الفتاوى، ابن تيمية  (766)
، احلديث 6/144ينظر صحيح مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب النهي عن لبس الرجل الثوب املعصفر،  (767)

 .5557رقم، 
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 مالك أصحاب عن ذلك وأطلق منسوخة املالية العقوبات إن: قال ومنقال ابن تيمية: )) 
، دليل بال قوًلا قال فقد: كان مذهب أي من امطلًق قاله ومن، مذهبهما على غلط فقد وأمحد

 بل، املالية العقوبات مجيع حرم أنه يقتضي قط شيء -صلى اهلل عليه وسلم-النيب عن جيئ ومل
 غري حمكم ذلك أن على دليل موته بعد بذلك أصحابه وأكابر الراشدين اخللفاء أخذ

 .(769)((منسوخ
ضع أطرًا معينة ونظمًا حمددة للحفاظ على من خالل ما تقدم يتبني أن الشارع احلكيم قد و

: )) -صلى اهلل عليه وسلم –املال، فمن حيث الوجود شرع التكسب وحث عليه حيث قال 
 . (770)ما أكل أحد طعامًا قط خريًا من أن يأكل من عمل يده ((

يه، ألن شبهة ف، الوال يعين ذلك كسب املال بأي وسيلة، بل البد أن يكون االكتساب حالاًل
 حلرام ممحوق الربكة، خبيث غري مقبول.ا
عاىل: ت لث قاته حيكما شرع الصدقة وحض عليها ووعد املتصدقني بنمو ماهلم وزيادته وبرك 

 ٍةَحبَّ ِمَئُة َلٍةُسْنُب ُكلِّ ِفي َسَناِبَل َسْبَع َبَتْتَأْن ٍةَحبَّ َثِلَكَم اللَِّه َسِبيِل ِفي َأْمَواَلُهْم ُيْنِفُقوَن الَِّذيَن ُلمث﴿
 .261آلية رة البقرة ا﴾ سو َعِليٌم َواِسٌع َواللَُّه َيَشاُء ِلَمْن ُيَضاِعُف َواللَُّه

 
ة املال  إضاعضي إىلأما من حيث العدم فإن الشارع قد حّرم العديد من املعامالت اليت تف 

لربا رم اح، كما لباديلوأكله بالباطل منها هنيه عن تلقي الركبان وبيع النجش، وبيع احلاضر 
ية اليت الية العاملزمة امله األعليه من دمار يف العاجل واآلجل، وما هذ بوجعله من الكبائر ملا يترت

يت رية الربا الية لكبطبيع تعصف بالعامل )) مبا فيه العامل اإلسالمي (( اليوم إال نتيجة حتمية
ل إال لكمااوسادت وتفشت يف هذا العامل، وال سبيل للنهوض به وبلوغه أوج السعادة 

بيح يت تستية البالرجوع إىل شريعة أحكم احلاكمني وتطبيقها، وطرح كل القوانني الوضع
 احلرمات وتدعو إىل أكل أموال الناس بالباطل عن طريق الربا. 

                                                                                                         
، 1تح مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية بريوت، طينظر املستدرك على الصحيحني، احلاكم،  (768)

 .2591، احلديث رقم 2/142، كتاب قسم الفيء، ف 1990
 .111/ 28جمموع الفتاوى، ابن تيمية،  (769)
 .6619رقم  ، احلديث2/730صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب كسب الرجل وعمله بيده،  (770)
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كما وضع الشارع احلكيم حد السرقة ملا فيه من حفظ للمال، وذلك ملا يترتب عليه من ردع  
على أموال الناس وسرقتها، ولو طبق املسلمون هذا احلد وغريه لكل من تسول له نفسه التعدي 

 من حدود اهلل لعاشوا يف أمن وسالم وخللت السجون من القتلة والسّراق وغريهم من اجملرمني.
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دة نتائج عت إىل توصل من خالل هذه الرحلة العلمية املباركة مع مقاصد الشريعة عند الغزايل
 من أمهها:

تاريخ صور الزهى عألفترة اليت عاش خالهلا الغزايل )) عصر السالجقة (( تعّد من أن ا -1
 اإلسالمي من حيث القوة العسكرية والسياسية واالقتصادية. 

ظام نلة )) الدو وأن عصر السالجقة متيز بالنهضة العلمية الكبرية، وذلك بفضل وزير -2
ن ملا قام به موأهله، ولعلم لاله من أمهية قصوى امللك(( الذي كان قبلة العلماء والفقهاء، ملا أو
 بناء املدارس النظامية يف ربوع العامل اإلسالمي.

سنة، عة والالشي وأن من مساوئ هذه الفترة أهنا اتسمت بالتعصب املذهيب املقيت بني -3
 وكذلك بني املذاهب السنية املختلفة. 

قات الل حلمن خ ماتلقاه عن شيوخه أن الغزايل قد حّصل علومًا ومعارف خمتلفة منها -4
 العلم، ومنها ماحصله عن طريق اجتهاده الشخصي يف أوقات الفراغ. 

أخر تدوينه تع وإن لتشرياأن علم مقاصد الشريعة كبقية العلوم اإلسالمية املختلفة ولد مع  -5 
حابة هم الصمة وفوختصيصه بالتأليف، وأن نصوص الشريعة قد دلت على اعتباره وإمجاع األ

 الذين عاصروا التنزيل وفهموا مراميه. 
اهتمامه وقاصد لم املعاالعتراف جبهود الغزايل ولفت األنظار إىل فضله العظيم يف تأسيس  -6

 هبا األمر الذى مهد الطريق للذين جاءوا من بعده. 
 أنه ًا إالأصولي بحثًامتعد مقاصد الشريعة الركن الثاين من أركان أصول الفقه، ومع كونه  -7

 يفشارات ض اإليكاد يكون مفقودًا يف كتب األصول كمبحث مستقل قائم بذاته إال من بع
 مباحث العلة أو املناسبة أو االستصالح. 

 إال أن تقدمي لناس،اااللتفات إىل املصلحة أمر مطلوب ألن الشريعة جاءت لتحقيق مصاحل  -8
 لسادت از هذاجمن أساسها، ولو املصلحة على النص جرم خطري يفضي إىل تعطيل الشريعة 

عمل به،  وهواه عقله الفوضى يف العمل بالشريعة، فمن تراءت له مصلحة يف أمر ما وزينها له
 وإذا تصور أن فيه مفسدة نبذه، وهذا منتهى التخبط واالضطراب. 

عة ا شريمتع هبيف مقاصد الشريعة تتجلى صفات السماحة واليسر ورفع احلرج اليت تت -9
 م. اإلسال
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لشجرة  ن ومنوالدي يف الوقوف على مقاصد الشريعة ومعرفة حكمة التشريع اطمئنان هلذا -10
 اإلميان لدى الفقهاء والعلماء والدارسني هلذا العلم اجلليل. 

لوم عال من مه ونعلم املقاصد علم دقيق ال خيوض فيه إال من لطف ذهنه، واستقام فه -11
 الشريعة احلظ األوفر. 

 ق.ح اخلللكليات اخلمس حمفوظة يف كل الشرائع وامللل اليت جاءت إلصالإن ا – 12
، وما قيقهاأغلب أحكام الشريعة اإلسالمية معللة وهلا مقاصد ومعان شرعت لتح -13

 األحكام التعبدية فيها إال نزر يسري. 
يش، ملعالواقع ًا باالفردي واجلماعي الدائم أو املؤقت مرتبط دالبد أن يكون االجتها -14

رب ما كون أق، وليومبقاصد الشريعة اإلسالمية كضابط هلذا االجتهاد من الزيغ واالحنراف
 يكون إىل الصواب، وأجدر بالتطبيق العملي يف احلياة. 

ل ما وعبة لكالعمل مبقاصد الشريعة جيعلها شريعة صاحلة لكل زمان ومكان ومست – 15
 هية. متناات غريية واحلوادث واملستجديستجد من وقائع ونوازل، سيما وأن النصوص متناه

 أقصى يها إىلفتوغل اليزال الفقه املقاصدى مهمة مطروحة تنتظر من ينجزها فعليًا، وي -16
 تطلب اإلحاطةجناز يا االدالالهتا، فهي مادة ثرية ال غىن عنها ألي باحث أو جمتهد، إال أن هذ

 ة واالجتماعية.بثقافة العصر سيما يف اجملاالت السياسية واالقتصادي
ا عل منهأن جيضرورة معرفة املقاصد وإيضاحها يف نسق عقلي، ومنهج علمي سليم، و -17

وغذائهم  لنفسيةهتم امادة تربوية علمية يرىب عليها أبناء األمة، وتقام على أساسها كيانا
 الفكري. 

الفقه  وأن ة،لشريعإن للعقيدة اإلسالمية مقاصد عظيمة ينبغي أن يهتم هبا كمقاصد ا -18 
 ثر يف توضيحبري األمن ك املقاصدى من أهم الوسائل اليت ينبغي لكل داعية اإلملام هبا ملا هلا

 وتبيني مساحة هذا الدين احلنيف. 
 هذا ما وفقين اهلل له وبه املستعان وعليه التكالن 
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  12-11البقرة  ﴾. اْلَأْرِض ِفي ُتْفِسُدوا َلا َلُهْم ِقيَل َوِإَذا﴿
  13قرة ﴾ الب َيْعَلُموَن َلا َوَلِكْن السَُّفَهاُء ُهُم ِإنَُّهْم َأَلا﴿
  102رة . ﴾ البق.َبْيَن ِبِه ُيَفرُِّقوَن َما ِمْنُهَما َفَيَتَعلَُّموَن﴿

  138لبقرة . ﴾ االصَِّياُم َعَلْيُكُم ُكِتَب َآَمُنوا الَِّذيَن َأيَُّها﴿ يا
  164. ﴾ البقرة .َواْلَأْرِض السََّماَواِت َخْلِق ِفي ِإنَّ﴿

  173ة . البقر.َوَلْحَم َوالدََّم اْلَمْيَتَة َعَلْيُكُم َحرََّم َما﴿إَن
  179رة .. ﴾ البقاْلَأْلَباِب ُأوِلي َيا َحَياٌة اْلِقَصاِص ِفي َوَلُكْم﴿
  261لبقرة ﴾ ا ..اللَِّه َسِبيِل ِفي َأْمَواَلُهْم ُيْنِفُقوَن الَِّذيَن َمَثُل﴿
  269.. ﴾ البقرة اْلَأْلَباِب ُأوُلو ِإلَّا َيذَّكَُّر َوَما﴿
  278﴾ البقرة اللََّه  اتَُّقوا َآَمُنوا الَِّذيَن َأيَُّها َيا﴿ 
  18﴾ آل عمران  ..َواْلَمَلاِئَكُة ُهَو ِإلَّا ِإَلَه َلا َأنَُّه اللَُّه َشِهَد﴿
 19 19.. آل عمران َلاُماْلِإْس اللَِّه ِعْنَد الدِّيَن ِإنَّ﴿
  28مران .. ﴾ آل عَأْوِلَياَء اْلَكاِفِريَن اْلُمْؤِمُنوَن َيتَِّخِذ َلا﴿ 
  72ن .. ﴾ آل عمراَآِمُنوا اْلِكَتاِب َأْهِل ِمْن َطاِئَفٌة َوَقاَلْت﴿
  104ان .. ﴾ آل عمراْلَخْيِر ِإَلى َيْدُعوَن ُأمٌَّة ِمْنُكْم َوْلَتُكْن﴿
  10ان .. ﴾ آل عمرَواْخَتَلُفوا َتَفرَُّقوا َكالَِّذيَن َتُكوُنوا َوَلا﴿

  110.. ﴾ آل عمران ِللنَّاِس ُأْخِرَجْت ُأمٍَّة َخْيَر ُتْم﴿ْك
  191-190. ﴾ آل عمران .َواْلَأْرِض السََّماَواِت َخْلِق ِفي ِإنَّ﴿
  3.. ﴾ النساء النَِّساِء ِمَن َلُكْم َطاَب َما َفاْنِكُحوا﴿
  10ساء . ﴾ النُظْلًما اْلَيَتاَمى َأْمَواَل َيْأُكُلوَن يَنالَِّذ ِإنَّ﴿
  29لنساء ا.﴾ .َأْمَواَلُكْم َتْأُكُلوا َلا َآَمُنوا الَِّذيَن َأيَُّها َيا﴿
 45 43.. ﴾ النساء َسَفٍر َعَلى َأْو َمْرَضى ُكْنُتْم َوِإْن﴿
  9النساء  .. ﴾ُمَجَهنَّ َفَجَزاُؤُه ُمَتَعمًِّدا ُمْؤِمًنا َيْقُتْل َوَمْن﴿
  2.. ﴾ املائدة َوالتَّْقَوى اْلِبرِّ َعَلى َوَتَعاَوُنوا﴿
  3.. ﴾ املائدة ِديَنُكْم َلُكْم َأْكَمْلُت اْلَيْوَم﴿
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  38ة .. ﴾ املائدَأْيِدَيُهَما َفاْقَطُعوا َوالسَّاِرَقُة َوالسَّاِرُق﴿
  48ة . ﴾ املائد.ِباْلَحقِّ اْلِكَتاَب ِإَلْيَك َوَأْنَزْلَنا﴿

  90ة .. املائدَواْلَمْيِسُر اْلَخْمُر ِإنََّما َآَمُنوا الَِّذيَن َأيَُّها﴿ َيا
  91املائدة  العدواة ﴾ َبْيَنُكُم ُيوِقَع َأْن الشَّْيَطاُن ُيِريُد نََّما﴿ ِإ
  105ائدة .. ﴾ املَأْنُفَسُكْم َعَلْيُكْم َآَمُنوا الَِّذيَن َأيَُّها َيا﴿ 
  119.. ﴾ األنعام َعَلْيُكْم َحرََّم َما ُكْمَل َفصََّل َوَقْد﴿
  31. ﴾ األعراف .ُتْسِرُفوا َوَلا َواْشَرُبوا َوُكُلوا﴿
  158األعراف  . ﴾.ِإَلْيُكْم اللَِّه َرُسوُل ِإنِّي النَّاُس َأيَُّها َيا ُقْل﴿
  46 .. ﴾ األنفالِرحُيُكْم َوَتْذَهَب َفَتْفَشُلوا َتَناَزُعوا َوَلا﴿
  34. ﴾ التوبة .َواْلِفضََّة الذََّهَب َيْكِنُزوَن ِذيَنَوالَّ﴿
  90.. ﴾ يونس َآَمْنُت َقاَل اْلَغَرُق َأْدَرَكُه ِإَذا َحتَّى﴿
  101.. ﴾ يونس السََّماَواِت ِفي َماَذا اْنُظُروا ُقِل﴿
  72.. ﴾ يوسف َجاَء َوِلَمْن اْلَمِلِك ُصَواَع َنْفِقُد َقاُلوا﴿
  38 .. ﴾ الرعدَوَجَعْلَنا َقْبِلَك ِمْن ُرُسًلا َناَأْرَسْل َوَلَقْد﴿
  85. ﴾ احلجر .َوَما َواْلَأْرَض السََّماَواِت َخَلْقَنا َوَما﴿
  125.. ﴾ النحل ِباْلِحْكَمِة َربَِّك َسِبيِل ِإَلى اْدُع﴿
  16.. ﴾ اإلسراء َرُسوًلا َنْبَعَث َحتَّى ُمَعذِِّبنَي ُكنَّا َوَما﴿
  32. ﴾ اإلسراء .َفاِحَشًة َكاَن ِإنَُّه الزَِّنا واَتْقَرُب َوَلا﴿
  27-26ء . ﴾ اإلسرا.اْلُمَبذِِّريَن ِإنَّ( 26) َتْبِذيًرا ُتَبذِّْر َوَلا﴿
  46.. ﴾ الكهف الدُّْنَيا اْلَحَياِة ِزيَنُة َواْلَبُنوَن اْلَماُل﴿
  110هف لك. ﴾ اَعَمًلا َفْلَيْعَمْل َربِِّه ِلَقاَء َيْرُجو َكاَن َفَمْن﴿
  14-13. ﴾ طه .ُيوَحى ِلَما َفاْسَتِمْع اْخَتْرُتَك َوَأَنا﴿
  25 . ﴾ األنبياء.ِإلَّا َرُسوٍل ِمْن َقْبِلَك ِمْن َأْرَسْلَنا َوَما﴿
  107﴾ األنبياء ِلْلَعاَلِمنَي َرْحَمًة ِإلَّا َأْرَسْلَناَك َوَما﴿
  28.. ﴾ احلج َلُهْم َمَناِفَع ِلَيْشَهُدوا﴿ 
  51.. ﴾ املؤمنون الطَّيَِّباِت ِمَن ُكُلوا الرُُّسُل َأيَُّها َيا﴿
  30. ﴾ النور .َأْبَصاِرِهْم ِمْن َيُغضُّوا ِلْلُمْؤِمِننَي ُقْل﴿
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  32.. ﴾ النور َوالصَّاِلِحنَي ِمْنُكْم اْلَأَياَمى َوَأْنِكُحوا﴿
  26.. ﴾ القصص اْسَتْأِجْرُه َأَبِت َيا ِإْحَداُهَما َقاَلْت﴿
  45وت ﴾ العنكبَواْلُمْنَكِر اْلَفْحَشاِء َعِن َتْنَهى الصََّلاَة نَِّإ﴿
  21لروم أزواجًا﴾ ا َأْنُفِسُكْم ِمْن َلُكْم َخَلَق َأْن َآَياِتِه َوِمْن﴿
  28.. ﴾ فاطر اْلُعَلَماُء قالت احدامها اللََّه َيْخَشى ِإنََّما﴿
  77س ي﴾..  ُنْطَفٍة ِمْن َخَلْقَناُه َأنَّا اْلِإْنَساُن َيَر َأَوَلْم﴿
  19ر ﴾ الزمُموَنَيْعَل َلا َوالَِّذيَن َيْعَلُموَن الَِّذيَن َيْسَتِوي َهْل ُقْل﴿ 
  12.. ﴾ احلجرات َتَجسَُّسوا َوَلا﴿
  21﴾ الذاريات ُتْبِصُروَن َأَفَلا َأْنُفِسُكْم َوِفي﴿
  56ات الذاري﴾ ِلَيْعُبُدوِن ِإلَّا َواْلِإْنَس اْلِجنَّ َخَلْقُت َوَما﴿
  25﴾ احلديد  ِباْلَبيَِّناِت ُرُسَلَنا َأْرَسْلَنا َلَقْد﴿
  10مللك ا.. ﴾ ِفي ُكنَّا َما َنْعِقُل َأْو َنْسَمُع ُكنَّا َلْو َوَقاُلوا﴿
  15.. ﴾ امللك َذُلوًلا اْلَأْرَض َلُكُم َجَعَل الَِّذي ُهَو﴿
  20املزمل  ﴾َمْرَضى ِمْنُكْم َسَيُكوُن َأْن َعِلَم﴿

  37﴾ القيامة ُيْمَنى َمِنيٍّ ِمْن ُنْطَفًة َيُك َلْم﴿ َأ
  7-6النبأ  ﴾ (6) ِمَهاًدا اْلَأْرَض َنْجَعِل َأَلْم﴿ 

  19-18-17ة . ﴾. الغاشيُخِلَقْت َكْيَف اْلِإِبِل ِإَلى َيْنُظُروَن َأَفَلا﴿  
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 أرأيت لو متضمضت مباء وأنت صائم  -
 أرأيت لو كان على أبيك دين؟  -
 أربع من سنن املرسلني  -
 أفعمياوان أنتما  -
 أكرب الكبائر اإلشراك باهلل وقتل النفس  -
  حتمّر أن املطر، وإياك من الناس أكّن -
 إال تفعلوه تكن فتنة يف األرض وفساد كبري  -
 أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله إال اهلل  -
 جلسد مضغة إذا صلحت صلح اجلسد إن يف ا -
 إن اهلل حرم عليكم دماءكم وأعراضكم  -
 يقول لتأمرن باملعروف ولتنهون عن املنكر  -سبحانه–إن اهلل  -
 إن القوم إذا رأوا املنكر فلم يغريوه عمهم اهلل بعقاب  -
 إنه ليس بدواء ولكنه داء  -
 إياكم والشح فإنه قد أهلك من كان قبلكم  -
 الناس إنكم تقرؤون هذه اآلية وتؤولوهنا على خالف تأويلها أيها  -
  والشهداء والصديقني النبيني مع األمني الصدوق لتاجرا -
 تنكح املرأة ألربع ملاهلا وحلسبها وجلماهلا ولدينها  -
 ثالثة ال ينظر اهلل إليهم يوم القيامة، العاق لوالديه...  -
 األكرب  رجعنا من اجلهاد األصغر إىل اجلهاد -
  اقتضى وإذا اشترى وإذا باع إذا مسحًا رجاًل رحم اهلل -
 ي تؤد حىت أخذت ما اليد على -
 العلماء ورثة األنبياء  -
  بينكما يؤدم أن أحرى فإنه. إليها فانظر -
  القيامة يوم خصمهم أنا ثالثة تعاىل اهلل لقا -
  كل بدعة ضاللة -
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 صلى اهلل عليه وسلم أثر  كيف افعل شيئًا مل يفعله رسول اهلل -
  أربع عن يسأل حىت القيامة يوم عبد قدما تزول ال -
 ال جتتمع أميت على ضاللة  -
 ال ضرر وال ضرار  -
  ال قطع إال يف ربع دينار  -
  احلطب حبزمة فيأيت حبله أحدكم يأخذ ألن -
 ال يكونن أحدكم إمعة قالوا وما اإلمعة  -
 ن املنكر أوليسلطن اهلل عليكم شراركم لتأمرن باملعروف ولتنهون ع -
  والنصارى اليهود زخرفت كما لُتزخرُفّنها -
 ما أسكر كثريه فقليله حرام  -
 ما أكل أحد طعامًا قط خريًا من أن يأكل من عمل يده  -
 ماذا تصنع إن عرض القضاء  -
 من بدل دينه فاقتلوه  -
 من رأى منكم منكرًا فليغريه  -
 ن هذى افترى فأرى عليه حد املفتري من سكر هذى، وم -
 من مات له ثالثة من الولد مل يبلغوا احلنث  -
 من مات ومل حيج فليمت إن شاء يهوديًا وإن شاء نصرانيًا  -
 ِنعمت البدعة هذه  -
 هاّل حبستموه ثالثًا تلقون إليه كل يوم رغيفًا لعله يتوب  -
 هل تستطيع أن تعتق رقبة  -
  هل شققت على قلبه -
 وال جتسسوا.. وكونوا عباد اهلل إخوانًا  -
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 املقدسي، عبد الرمحن بن حممد  -
 اخلوارزمي، حممود بن حممد  -
 الزخمشرى، حممود بن عمر  -
 ابن قيم اجلوزية، حممد بن أيب بكر  -
 القرطيب، حممد بن أمحد  -
 الشاطيب، إبراهيم بن موسى  -
 اآلمدى على بن حممد  -
 الرازي حممد بن عمر  -
 العز، عبد العزيز بن عبد السالم  -
 الزجناين، حممود بن أمحد  -
 الشريازي، أبو إسحاق إبراهيم بن على  -
 ابن تيمية، أمحد تقي الدين أبو العباس  -
 القرايف، أمحد بن إدريس  -
 الشوكاىن، حممد بن على  -
 حممد الطاهر بن عاشور  -
 عالل الفاسي  -
 ، طغرل بك بطال أبو -
 أبو الفتح، ملك شاه  -
 حممد بن جعفري بك  عألب أرسالن، أبو شجا -
 نظام امللك، احلسن بن على  -
 أبوشامة، أبو القاسم عبد الرمحن بن إمساعيل  -
 ابن العريب، حممد بن عبد اهلل  -
  الكيا اهلراسي، على بن حممد -
 الغزايل، أبوحامد حممد بن حممد  -
 بن حممد  مأبو القاس اجلنيد، -
 املستظهرى، أبو العباس أمحد بن املقتدى  -
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 اإلمساعيلي، أبو نصر  -
 الراذكاين، أبوحامد أمحد بن حممد  -
 احلفصى، أبو سهل حممد بن أمحد  -
 إمام احلرمني، أبو املعايل عبد امللك اجلويىن  -
 الرؤاسى، أبو الفتيان عمر بن عبد الكرمي  -
 الفتح أمحد بن على ابن برهان أبو -
 حممد بن حيى  -
 ابن البزري، أبو القاسم عمر بن حممد  -
 سعد اخلري، حممد بن سهل  -
 شافع بن عبد الرشيد  -
 الطويف، سليمان بن عبد القوي  -
 حيى بن حيى الليثي  -
 الزركشي، حممد بن عبد اهلل بن هبادر  -
 قطز بن عبد اهلل  -
 القامسي، مجال الدين  -
 شنقيطي، حممد األمني بن حممد ال -
 اجلصاص، أمحد بن على  -
 النووي، حيى بن شرف بن مري  -
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ر ابن غا، داب الب حممد بن إمساعيل البخاري، تح حممد ديصحيح البخاري، أبو عبد اهلل-1
 ف.  1978، 3كثري دمشق ومطبعة اليمامة بريوت، ط

 د ت. صحيح مسلم، مسلم بن حجاج القشريى، دار اجليل ودار اآلفاق بريوت، -2
 ه1373ر، ريب مصث العاملوطأ، مالك بن أنس، تح حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الترا -3
عريب راث الاء التاجلامع الصحيح، أبو عيسى الترمذي، تح أمحد شاكر وآخرون، دار إحي -4

 بريوت، د ت. 
ر قي، دار الفكد البااد عب، تح حممد فؤسنن ابن ماجه، أبو عبد اهلل حممد بن حممد القز ويين -5

 .1979بريوت، 
لمية تب العالك ارسنن النسائي، تح عبد الغفار سليمان البنداري، سيد كسروي حسن، د -6

 ف.1991، 1بريوت، ط
وت، الة بريالرس صحيح ابن حبان، حممد ابن حبان البسيت، تح شعيب األرناؤوط، مؤسسة -7
 ف.  1993، 2ط
لكتاب ا، دار لعلمياسنن الدارمى، أبو حممد الدارمى، تح فاز أمحد زمريل وخالد السبع  -8

 ه. 1407العريب بريوت، 
 ه. 1410، 1البيهقى، تح السيد حممد بسيوين زغلول، طشعب اإلميان، أبوبكر  -9
بن  مساعيلإناس، كشف اخلفاء ومزيل اإللباس عما اشتهر من األحاديث على ألسنة ال -10 

 حممد العجلوىن، دار إحياء التراث العريب بريوت. 
ادر بد القطفى عاملستدرك على الصحيحني، أبو عبد اهلل احلاكم النيسابوري، تح مص -11

 ف. 1990، 1طا، دار الكتب العلمية بريوت، طع
 ،2، طاملسند أمحد ابن حنبل، تح شعيب األرناؤوط، مؤسسة الرسالة بريوت -12

 ف. 1999
ملوصل، ااحلكم لوم واملعجم الكبري الطرباين، تح محدي عبد اجمليد السلفي، مكتبة الع -13
 ف. 1983، 2ط
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ار دسين،  احلض اهلل بن حممد وعبد اهللاملعجم األوسط، الطرباين، تح طارق بن عو -14
 احلرمني القاهرة.

 الكتب األخرى.  -ثالثًا:
 ريوت.بلمية، ب العأحكام القرآن، أبوبكر بن العريب، تح حممد عبد القادر، دار الكت -15
 العريب لتراثاأحكام القرآن، أبوبكر اجلصاص، تح أبوبكر الصادق القمحاوي، دار  -16

 ه1405بريوت، 
 ي، دارعفيف إلحكام يف أصول األحكام، أبو احلسن علي اآلمدى، تح عبد الرزاقا -17

 .2003، 1الصميعى الرياض، ودار ابن حزم، بريوت ط 

 مصر. إحياء علوم الدين، أبو حامد الغزايل، املكتبة التجارية الكربى، -18

ثري، كار ابن دغا، اإلتقان يف علوم القرآن، جالل الدين السيوطي، تح مصطفى ديب الب -19
 .2002، 5دمشق ط 

 مشق خاري در البأثر أدلة املختلف فيها يف الفقه اإلسالمي، مصطفى ديب البغا، دا -20

 العريب لتراث، تح أبوبكر الصادق القمحاوي، دار اصأحكام القرآن أبوبكر اجلصا -21
 ه  1405، 1بريوت ط

آلفاق دار ا شوراتمد إقبال، منأخبار الدولة السلجوقية، صدر الدين احلسيين، تح حم -22
 ف.1984، 1اجلديدة بريوت، ط

ار ثري، د األإرشاد الفحول، حممد بن على الشوكاىن، تح أبو حفص سامي بن العريب -23
 . 2000، 1الفضيلة الرياض، ط

لعصرية كتبة ات املاإلسالم وحضارته، أندريه ميكيل، ترمجة زينب عبد العزيز، منشورا -24
 بريوت. 

سعود  مد بنحمامعة جالستقامة، شيخ اإلسالم تقي الدين ابن تيمية، حممد رشاد سامل، ا -25
 ه.  1403، 1اإلسالمية املدينة املنورة، ط

محد مود أان وحميوسف بن عبد الرب النمري، تح حسان عبد املن ر، أبو عمراالستذكا -26
 ف. 2002، 1، طالقيسية، مؤسسة النداء أبو ظيب

اتح، ة الفوأدلة، الصادق عبد الرمحن الغرياين، منشورات جامع األسرة أحكام -27
 ف. 1992
 . 1974، 3أصول الفقه اإلسالمي، زكي الدين شعبان، دار القلم بريوت، ط -28
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 ف. 1995، دار الفكر العريب بريوت، فأصول الفقه، عبد الوهاب خال -29
 .ه 1406، 1ط، وهبة الزحيلى، دار الفكر دمشق، يأصول الفقه اإلسالم -30
 .4وت، طإعانة الطالبني، أبوبكر الدمياطي، دار إحياء التراث العريب بري -31
، 1طهرة، االعتصام، أبو إسحاق الشاطيب، تح سيد إبراهيم، دار احلديث القا -32

 ف.2000
روف بابن ي املعلدمشقاإعالم املوقعني عن رب العاملني، أبو عبد اهلل حممد بن أيب بكر  -33

 . 1973وزية، تح طه عبد الرؤوف سعد، دار اجليل بريوت، قيم اجل

 ف. 1984، 3األعالم، خري الدين الزركلى، دار العلم للماليني بريوت، ط -34
ار دلفقي، امد احاللهفان من مصائد الشيطان، ابن قيم اجلوزية، تح حممد بن  ةإغاث -35

 ف. 1875، 2املعرفة بريوت، ط
 ه 1404ن املنكر، السيد جالل العمري، الكويت، األمر باملعروف والنهي ع -36
وت، فكر بريار الدأضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن، حممد األمني الشنقيطي،  -37

 ف. 1995
د ادق عبح الصتإيضاح املسالك إىل قواعد اإلمام مالك، أمحد بن حيى الونشريسي،  -38

 ف.  1997، 2الرمحن الغرياين، دار احلكمة طرابلس، ط
دل أمحد وض وعامد معبداية اجملتهد وهناية املقتصد، حممد بن أمحد بن رشد، تح علي حم -39

 ف.2002، 1عبد املوجود، دار الكتب العلمية بريوت، ط
لعدوى، احلميد اعبد  بدائع الفوائد، ابن قيم اجلوزية، تح هشام عبد العزيز عطا وعادل -40

 ف. 1996، 1طمكتبة نزار مصطفى الباز مكة املكرمة، 
 رة. لذهبية القاهلدار اي، ااملنشاو البداية والنهاية، ابن كثري، تح حممد البيومي وعبد اهلل -41
لديب، دار احممد  لعظيماالربهان يف أصول افقه، أبو املعايل عبد امللك اجلويىن، تح عبد  -42

 ه. 1418، 4الوفاء املنصورة، ط
 ،1ت، طالكوي الدين الزركشي، وزارة األوقافالبحر احمليط يف أصول الفقه، بدر  -43

 ف.  1988
 ف.1967وت، تاريخ التمدن اإلسالمي، جورجي زيدان، منشورات مكتبة احلياة بري -44
 ف. 1999، 1تاريخ اخللفاء، جالل الدين السيوطي، دار الكتاب العريب بريوت، ط-45
 ر. ى مصرية الكربتاريخ األمم اإلسالمية، حممد اخلضري بك، املكتبة التجا -47
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ار ددمري، تسالم تاريخ اإلسالم، مشس الدين حممد بن عثمان الذهيب، تح عمر عبد ال -48
 ف.1987، 1الكتاب العريب بريوت، ط
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 ف. 1972
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 ه. 1403، 1ط
 التبيان يف أقسام القرآن، ابن قيم اجلوزية، دار الفكر دمشق.  -49
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 ف.1991
، 2نشر، طبة للتفسري القرآن العظيم، ابن كثري، تح سامي بن حممد سالمة، دار طي -56

 ف.1999
 ه. 1375، 3تفسري املنار، حممد رشيد رضا، مطبعة حممد علي صبيح مصر، ط -57
 ف 1983، 2التقرير والتحبري، ابن أمري احلاج، دار الكتب العلمية بريوت، ط -58
المية ر اإلسالنو يس إبليس، أبو الفرج ابن اجلوزى، تح جلنة من العلماء، مكتبةتلب -59

 القاهرة.
الدين عباس  ح عمادتحاس، تنبيه الغافلني عن أعمال اجلاهلني، أبو زكريا أمحد إبراهيم الن -60

 سعيد، دار الكتب العلمية بريوت، د ت.
عثمان،  د حامدوحمم ح حممد احلفناوياجلامع ألحكام القرآن، أبو عبد اهلل القرطيب، ت -61

 ف. 1996، 2دار احلديث القاهرة، ط
 .1994، 1اجلهاد اإلسالمي املعاصر، حسين أدهم جرار، دار البشري عمان، ط -62
 مية بريوت. ب العلالكت اجلواب الكايف ملن سأل عن الدواء الشايف، ابن قيم اجلوزية، دار -63
  ريوت.بري، حممد عرفة الدسوقي، دار الفكر حاشية الدسوقي على الشرح الكب-64
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سى احلليب، بعة عي، مطحاشية القليويب على شرح احمللى للمنهاج، أمحد بن سالمة القليويب -65
 .د ت
مبصر،  أوالدهوليب شرح احلكم العطائية، عبد اهلل الشرقاوي، مكتبة مصطفى البايب احل -66

1939. 
 . 1982، 1دريين، مؤسسة الرسالة بريوت، طخصائص التشريع اإلسالمي، فتحي ال -67
 ف 1987رق، الدولة العباسية، عصام الدين، عبد الرؤوف الفقي، مكتبة هنضة الش-68
ت، د فة بريوملعرجواهر اإلكليل شرح خمتصر خليل، صاحل بن عبد السميع اآليب، دار ا-69
 .ت
كتبة نور، مو الدي أبالديباج املذهب يف أعيان املذهب، ابن فرحون، تح حممد األمح -70

 التراث القاهرة، د ت.
  1952دية، الذيل على طبقات احلنابلة، ابن رجب احلنبلي، مطبعة السنة احملم -71
 الربا، أبو األعلى املودودي، دار الفكر بريوت.  -72
 ق. ر دمشرسالة ابن أيب زيد القريواين، ابن أيب زيد القريواين، دار الفك -73
 ت.  دنية، أبو حامد الغزايل، دار الكتب العلمية بريوت، الرسالة اللد -74
اللبنانية،  ملصريةالدار رسالة يف رعاية املصلحة، الطويف، نح حممد عبد الرحيم السائح، ا -75
 ف. 1993، 1ط
ريوت، برسالة سة الالروضتني يف أخبار الدولتني، أبو شامة، تح إبراهيم الزيبق، مؤس -76
 ف. 1997، 1ط
 . دن جدةاملهاجر، ابن قيم اجلوزية، تح حممد مجيل الغازي، مكتبة املزاد  -77
صار السنة بعة أن، منطالسياسة الشرعية يف إصالح الراعي والرعية، تقي الدين ابن تيمية -78

 ه. 1381احملمدية، 
ؤسسة ؤوط، مألرناسري أعالم النبالء، مشس الدين حممد بن عثمان الذهيب، تح شعيب ا -79

 ف.1994، 10بريوت، طالرسالة 
ديدة اق اجلاآلف شذرات الذهب يف أخبار من ذهب، ابن العماد احلنبلي، منشورات دار -80

 بريوت.
سعد  ح أمحدئى، تشرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة، هبة اهلل بن احلسن اإللكا -81

 ه. 1402محدان، دار طيبة، الرياض، 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 ه.1991مي، حممد نقشة، دار الغرب اإلسال شرح ديوان محاسة أيب متام، تح حسني -82
ار دصفي، والشرح الصغري، على أقرب املسالك، أمحد الدردير، تح مصطفى كمال  -83

 ه 1392املعارف القاهرة، 
، 2ن، طلعبيكااكتبة مشرح الكوكب املنري، ابن النجار، تح حممد الزحيلى ونزيه محادة،  -84

 ف.1997
خالد  ح إيادتالم، حل األقوال واألعمال، العز بن عبد السشجرة املعارف واألحوال صا -85

 ف. 1989، 1الطباع، دار الطباع للنشر دمشق، ط
لغزايل، تح احامد  م أبوشفاء الغليل يف بيان الشبه واملخيل ومسالك التعليل، حجة اإلسال -86

 ف. 1971محد بن عبيد الكبيسي، مطبعة اإلرشاد بغداد، 
دخيل اهلل، مد الحمي بن ى اجلهمية واملعطلة، ابن قيم اجلوزية، تح علالصواعق املرسلة عل -87

 ف. 1998، 3دار العاصمة الرياض، ط
 ملتحدةالدار اضوابط املصلحة، حممد سعيد رمضان البوطى، مؤسسة الرسالة بريوت،  -88

 ف. 2000، 6دمشق، ط
، 1، طغدادب طبقات الشافعية، اإلسنوي، تح عبد اهلل اجلبوري، مطبعة اإلرشاد -89

 ف.1979
وت، يب بريالعر طبقات الفقهاء، أبو إسحاق الشريازي، تح إحسان عباس، دار الرائد -90
 .1970، 1ط
 ت. دطبقات الشافعية الكربى، تاج الدين السبكى، دار املعرفة بريوت،  -91
 ،1ر، طبة مصطبقات املفسرين، مشس الدين الداودي، تح علي حممد عمر، مكتبة وه -92

 ف.  1972
علوم لدار إحياء ا زاوي،الطرق احلكمية يف السياسة الشرعية، ابن قيم اجلوزية، تح هبيج غ -93

 بريوت. 
، 1طمان، ععقوبة القتل يف الشريعة اإلسالمية، يوسف على غيطان، دار الفكر  -94

 ف.1995
 ف. 2002، 1طوحة، العقيدة اإلسالمية، الصادق عبد الرمحن الغرياين، اجلامعة املفت -95
ر طا، داعقادر الفتاوى الكربى، ابن تيمية، حممد عبد القادر عطا ومصطفى عبد ال -96

 ف. 1978، 1الكتب العلمية بريوت، ط
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 ت ددويش، اق الفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث الرياض، مجع وترتيب أمحد عبد الرز -97
 ف. 1977، 2ت، طة بريوالفرق بني الفرق، عبد القاهر البغدادي، دار اآلفاق اجلديد -98
مية ب العلالكت الفروق اللغوية، أبو هالل العسكري، تح حسام الدين املقدسي، دار -99

 بريوت. 
لثقافية لكتب اادار  الغزايل، تح عبد الرمحن بدوي، مؤسسة دفضائح الباطنية، أبو حام -100

 الكويت، د ت. 
  فكر بريوت، د تفواتح الرمحوت، حمب اهلل بن عبد الشكور، دار ال -101
وت، مية بريالعل فيض القدير شرح اجلامع الصغري، لعبد الرؤوف املناوى دار الكتب -102

 ف.1994، 1ط
  ، د تالقسطاس املستقيم، أبو حامد الغزايل، دار الكتب العلمية بريوت -103
 ةالعام ملصريةاالقيم الضرورية ومقاصد التشريع اإلسالمي، فهمي علوان، اهليئة  -104

 ف1989للكتاب، 
 ف.1998 ،3الكامل يف التاريخ، ابن األثري، دار الكتب العلمية بريوت، ط -105
 .تمحد، دار الكتاب العريب بريوأ، تح حممد حسني الزخمشرىالكشاف،  -106
، 1طوت، كيف نتعامل مع القرآن، يوسف القرضاوى، دار الشروق القاهرة وبري -107
 ف. 1999
 عني القاهرة،التاب مكتبةعبد اهلل القرين، مكتبة الصحابة اإلمارات، و ال حتزن، عايض بن -108

 ف. 2002، 3ط
 ه.1300، 1لسان العرب، ابن منظور، دار صادر بريوت، ط -109
 ف. 1977، 2مؤلفات الغزايل، عبد الرمحن بدوي، وكالة املطبوعات بالكويت، ط -110
 ف 1978وت، ستة املبسوط، مشس الدين السرخسي، دار املعرفة بري -111
 ف.1998، 1املدخل الفقهي العام، مصطفى أمحد الزرقاء، دار القلم دمشق، ط -112
، 3، طبريوت لوفاءجمموع الفتاوى، ابن تيمية، تح أنور الباز وعامر اجلزار، دار ا -113
 ف. 2005
 اض.، الريةجملة البحوث الفقهية املعاصرة، اململكة العربية السعودي -114
 موع شرح املهذب، النووي، مكتبة اإلرشاد جدة، د ت.اجمل -115
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وت، ريدار الفكر ب حماسن التأويل، مجال الدين القامسي، تح حممد فؤاد عبد الباقي، -116
 ه1398، 2ط

مام سعود معة اإل، جااحملصول يف أصول الفقه، فخر الدين الرازي، تح طه جابر العلواين -117
 ه.1400، 1اإلسالمية الرياض، ط

تاب ار الكدي، دخمتصر منهاج القاصدين، ابن قدامة املقدسي، تح عبد الرزاق امله -118
 ف.2001، 4العريب بريوت، ط

ف علي ح يوستمدارك التنزيل وحقائق التأويل، أبو الربكات عبد اهلل النسفي،  -119
 ف.1998، 1البدوي، دار الكلم الطيب بريوت، ط

لمية تب العار الكدعبد الشايف،  محممد عبد السالاملستصفى، أبو حامد الغزايل، تح  -120
 ه. 141، 1بريوت، ط

 ف. 1987املصباح املنري، الفيومي، مكتبة لبنان،  -121
 مفتاح دار السعادة، ابن القيم، دار الكتب العلمية بريوت.  -122
 ف. 1990، 1مفاتيح الغيب، فخر الدين الرازي، دار الكتب العلمية بريوت، ط -123
 ،5ي، طسالمقاصد الشريعة اإلسالمية ومكارمها، عالل الفاسي، دار الغرب اإلم -124
 ف. 1993
، دار يساويهر املمقاصد الشريعة اإلسالمية، حممد الطاهر بن عاشور، تح حممد الطا -125

 ف. 2001، 1النفائس، عمان األردن، ط
والدار  لقاهرةيث اداملقاصد العامة للشريعة اإلسالمية، يوسف حامد العامل، دار احل -126

 السودانية اخلرطوم،. 
ر اهلجرة يب، دااليو مقاصد الشريعة اإلسالمية وعالقتها باألدلة الشرعية، حممد سعيد -127

 ف. 1998، 1السعودية، ط
اث العريب ء الترإحيا مقدمة ابن خلدون، عبد الرمحن بن خلدون، املطبعة األزهرية ودار -128

 1348بريوت، 
 ف.  1975، 2لقدس، أبوحامد الغزايل، داراآلفاق اجلديدة بريوت، طمعارج ا -129
 1997، دمشق معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، تح عبد السالم هارون، دار الفكر -130
 ف. 
 املغين، ابن قدامة املقدسي، عامل الكتب بريوت، د ت.  -131
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 ف.  1404، بريوت امللل والنحل، الشهرستاين، حممد سيد كيالين، دار املعارف -132
ر طا، داادر عاملنتظم، ابن اجلوزى، تح حممد عبد القادر عطا ومصطفى عبد الق -133 

 الكتب العلمية بريوت
وقاف رة األ، وزااملنثور يف القواعد، بدر الدين الزركشي، بشري فائق أمحد حممود -134

 ه. 1405، 2والشؤون اإلسالمية الكويت، ط
ار الفكر وت ودر برياملعاص ر، تح حممد حسن هيتو، دار الفكغزايلاملنخول، أبوحامد ال -135

 ه. 1419، 3دمشق، ط
 لس بريوت األند ، داراملنقذ من الضالل، أبوحامد الغزايل، تح مجيل صليبا وكامل عياد -136
عريب راث الء التاملنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج، أبو زكريا النووي، دار إحيا -137
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 ف 1997، 1املواقف، اإلجيي، تح عبد الرمحن عمرية، دار اجليل بريوت، ط -139
ار دعوض،  لرمحنالوابل الصيب من الكلم الطيب، ابن قيم اجلوزية، نح حممد عبد ا -140

 ف.1985، 1الكتاب العريب بريوت، ط
 الوجيز، أبو حامد الغزايل، مطبعة اآلداب القاهرة.  -141
لقاهرة، سالم اار الدالوسيط، أبوحامد الغزايل، تح أمحد إبراهيم حممود وحممد تامر،  -142

 ه. 1417، 1ط
 . توفيات األعيان، ابن خلكان، تح إحسان عباس، دار صادر بريوت، د  -143
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