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 االجتاه املقاصدي وأثره يف فقه السنة عند ابن العريب 
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 فاس املغرب  –جامعة سيدي حممد بن عبد هللا، كلية اآلداب سايس 

abousarit@gmail.com 

 

 :املقدمة

د وعلى آله مهلل رب العاملني والصالة والسالم على املبعوث رمحة للعاملني، سيدان حم احلمد
 وصحابته أمجعني، وعلى التابعني ومن تبعهم إبحسان إىل يوم الدين. 

وبعد؛ فإن السنة النبوية تعترب املصدر الثاين من املصادر اليت تنبين عليها األحكام الشرعية،    
ء حيث بينوا صحيحها من سقيمها، وأوضحوا طرق التعامل معها، كما ولذلك اهتم هبا العلما

 واألحكام اليت تندرج حتتها. اهتموا أيضا أبلفاظها ومعانيها
ولعل الناظر يف مناهج العلماء يف تعاملهم مع السنة النبوية واستنباط األحكام منها، يلحظ    

بشكل جلي تباين تلك املناهج واختالفها، ومرد هذا األمر إىل اختالف مشارب هؤالء العلماء 
وتعدد مذاهبهم، فكل ينظر إىل السنة النبوية وفق املنهج املرسوم داخل مذهبه، وقد علم أن 
املذاهب ختتلف بشكل أو آبخر يف أصول االستنباط وبناء األحكام عليها، ومن مث تعددت 
االجتاهات وكثرت القراءات للسنة النبوية، فمنهم من ينظر إليها نظرة ظاهرية جتعل اللفظ هو 
املعيار لبناء احلكم الشرعي، ومنهم من يلتفت إىل املعاين واملقاصد املندرجة حتت تلك األلفاظ 

نبوية فيجري احلكم الشرعي وفق تلك املعاين واملقاصد، حىت تكون موافقة للقواعد العامة ال
للشريعة ومقاصدها، ألن املقاصد الشرعية العامة  كالقانون الكلي الذي ينبغي أن تندرج حتته 

 سائر أحكام الشريعة. 
ه(، من علماء 543سنة ) مث إن اإلمام القاضي أاب بكر بن العريب املعافري املالكي املتوىف     

املالكية الذين برزوا يف فقه السنة واهتموا ببياهنا، وذلك يف كتبه املشهورة بني العلماء والباحثني اليت 
هي: عارضة األحوذي يف شرح صحيح الرتمذي، واملسالك يف شرح موطأ مالك،  والقبس يف 

ا ميكن للباحث أن يستخلص شرح موطأ مالك بن أنس. فهذه الكتب الثالثة هي اليت من خالهل
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املنهج الذي اعتمده ابن العريب يف فقه السنة النبوية، واالجتاه الذي سلكه يف فهمها واستنباط 
 األحكام منها.

وصاحبنا رمحه هللا وإن كان من املنتسبني ملذهب املالكية واملدافعني عنه بشراسة، إال أن ذلك مل  
الفروع الفقهية، بل واألصولية أحياان، إذا ترجح له دليل مينعه من خمالفته وانتقاده يف كثري من 

 املخالف.
-ومن تلك االجتهادات اليت خالف فيها ابن العريب املالكية واليت تظهر متسكه ابلدليل، قوله     

يف سياق احلديث عن اخلالف يف األشياء اليت جتب فيها الزكاة مما خترجه األرض، ومنها اخلضر 
أما أبو حنيفة فجعل اآلية مرآته فأبصر احلق، وقال: إن هللا أوجب الزكاة يف : " و -(1)والفواكه

 (2)املأكول قوات كان أو غريه"
ولعل الشيء البارز يف تعامل ابن العريب مع السنة وبيان ألفاظها واستنباط األحكام الشرعية    

ة، وأحسب أن ذلك يرجع منها، هو استنجاده واستشهاده ابملقاصد الشرعية ومعانيها الكلية العام
 ابألساس إىل أمرين اثنني:

األمر األول: طبيعة املذهب املالكي: وذلك أن املذهب املالكي يعترب أكثر املذاهب إعماال 
فإن املذهب املالكي أول ما يتبادر إىل الذهن،  صا،ح، يحيث إن املصلحة إذا ذكرتللمقاصد وامل

رب مسة من مساته، وخاصية من خصائصه، فاملصا،ح وإن عتيتوسع يف إعمال املصا،ح واملقاصد إذ ال
وجدت يف سائر الذاهب، واعتمدت يف االستنباط واالستدالل فيها، إال أن املذهب املالكي يعد 

  ( 3)رائدها واحلامل للوائها من بني سائر املذاهب الفقهية األخرى.
يعتمد املصا،ح واملقاصد يف استنباط األمر الثاين: إفادته من منهج اإلمام مالك يف املوطأ، الذي 

األحكام الشرعية ويبين عليها كثريا من اآلراء الفقهية، وابن العريب رمحه هللا كثريا ما يشري إىل هذه 
 االستنباطات اليت بناها مالك رمحه هللا على املصا،ح واملقاصد.

                                                           

املالكية أن اخلضر والفواكه ال جتب فيهما الزكاة، ويظهر من صنيع ابن العريب يف أحكام القرآن أنه  ( مذهب 1 
 يرجح ما ذهب إليه احلنفية يف وجوب الزكاة فيهما.

 2/333( أحكام القرآن  2
 75ينظر نظرية املقاصد عند اإلمام الشاطيب (  3
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يقول: " وأما املقاصد وقد وجدانه ينسب القول ابملقاصد واملصا،ح ملالك ويزعم انفراده هبا ف
واملصا،ح فهي أيضا مما انفرد به مالك رضي هللا عنه دون سائر العلماء، وال بد منها ملا يعود من 

 (4).الضرر يف خمالفتها "
أن املصا،ح  (املسالك)" يه هذا، بل اعترب يف موضع آخر منإال أن ابن العريب مل يثبت على رأ  

 ( 5)ا واألخذ هبا يف اجلملة.واملقاصد اتفقت األمة على اعتباره
ولعل القارئ يلحظ يف موقف ابن العريب هذا تناقضا بينا، حيث ذكر انفراد مالك ابملصا،ح    
اتفاق األمة على اعتبارها يف اجلملة. والذي يظهر يل  قاصد يف موضع، وذكر يف موطن آخروامل

اعتباره املصلحة دليال شرعيا أن القاضي إمنا قصد توسع مالك يف األخذ ابملصا،ح واملقاصد، و 
ليس  د اعتمدت املصا،ح واملقاصد، لكنمستقال عن األدلة األخرى، خبالف املذاهب األخرى فق

 هذا ما يؤخذ من قول ابن العريب:ابلشكل الذي اعتمده مالك رمحه هللا وبعده علماء املذهب، و 
ن هذا األمر مسلم به لدى وأحسب أ ار املصا،ح واملقاصد يف اجلملة"اتفقت األمة على اعتب"

 الباحثني.
 الجتاه املقاصدي يف فقه السنة النبوية.اساسيان يف عدم إغفال ابن العريب فهذان األمران سببان أ 

وهذا االهتمام ابلنظر املقاصدي لفقه السنة ونصوصها هو الذي جعلين أختار هذا احملور من 
 فقه السنة عند ابن العريب (  البحث الذي ومسته ب ) االجتاه املقاصدي وأثره يف 

 وقد قسمته إىل ثالثة حماور:   
 احملور األول:  مفهوم االجتاه املقاصدي وأمهيته يف فقه السنة

 احملور الثاين: معامل االجتاه املقاصدي عند ابن العريب 
 احملور الثالث: مناذج وتطبيقات لالجتاه املقاصدي يف فقه السنة عند ابن العريب

ذه املقدمة املوجزة، ننتقل إن شاء هللا تعاىل إىل التفصيل يف احملاور املشار إليها أعاله وبعد ه   
 وبياهنا، سائلني املوىل عز وجل التوفيق والسداد، والعون والرشاد، إنه ويل ذلك والقادر عليه.

 
 

                                                           

 3/36وينظر القبس  6/22املسالك  ( 4
 3/209والقبس  6/47املسالك  ( 5
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 احملور األول: مفهوم االجتاه املقاصدي وأمهيته يف فقه السنة

 جتاه املقاصدي يف فقه السنةأوال: مفهوم اال    
وله معان كثرية،  (6)مجع "َمْقَصد" واملقصد: مصدٌر ِميِمي ُمْشَتقٌّ من َقَصَد، يف اللغة: املقاصد   

منها: االعتماد، واأَلّم، وإتيان الشيء، تقول: قصد احلجاُج البيَت احلرام، إذا أَّموا تلك اجلهة 
سهل مستقيم، ومنها: العدل  طريق قاصد، أي: :واعتمدوها، ومنها: استقامة الطريق، يقال

 .(7)والتوسط.

مل يهتموا بتعريف  لريسوين أن علماء األصول القدامىواصطالحا: يرى الدكتور أمحد ا  
عند بعض العلماء  ، وإمنا وجد تعريف هلذا املصطلحمصطلح مقاصد الشريعة كمركب إضايف

قاصد العامة للشريعة أبهنا هي: الذي عرف امل احمْلَدثني، ويف مقدمتهم: العالمة الطاهر بن عاشور،
املعاين واحلكم امللحوظة للشارع يف مجيع أحوال التشريع أو معظمها يحيث ال ختتص مالحظتها "

الشريعة وغايتها العامة واملعاين ابلكون يف نوع خاص من أحكام الشريعة، فيدخل يف هذا أوصاف 
   (8)اليت ال خيلو التشريع من مالحظتها...".

ويالحظ على هذا التعريف أنه ليس جامعا، ألن الشيخ ابن عاشور رمحه هللا اقتصر فيه      
 على تعريف مقاصد الشريعة العامة فقط، دون إعطاء تعريف عام شامل ملعىن مقاصد الشريعة.

شأن التعاريف أن تكون خمتصرة مصوغة صياغة متقنة، حتيط بكل ما يدخل وأيضا فإن من    
 حتت املسمى، وخترج كل ما ال يراد به من املصطلح.

وعلى هذا فإن االعتماد يف تعريف هذا املصطلح على ما ذهب إليه الطاهر بن عاشور، 
( وإمنا قاصد الشريعةألنه مل يعرف: )م :ىل تعريف مقاصد الشريعة، فيه نظروجعله أول من انربى إ

عرف أقسامها من حيث العموم واخلصوص، اللهم إال أن يكون ذلك من أجل البناء عليه، 
 واعتماده ألجل إيضاح املصطلح وبيانه، وسك تعريف دقيق خمتصر له.

                                                           

  504املصباح املنري ص  (6
 أنظر معجم الصحاح للجوهري، ولسان العرب مادة ) قصد( (7

 6نظرية املقاصد ص  ( 8
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ولعل أحسن التعريفات اليت ميكن اعتمادها يف تعريف مقاصد الشريعة هو تعريف األستاذ 
املراد مبقاصد الشريعة هي الغاية منها، واألسرار اليت  الذي قال فيه: "لفاسي رمحه هللاعالل ا
  (9)".ها الشارع عند كل حكم من أحكامهاوضع

فمن خالل التعريف السالف ملقاصد الشريعة فإنه ميكن القول: إن االجتاه املقاصدي يف    
املقاصد الشرعية، ويستنجد  فقه السنة هو ذلك الطريق الذي يراعي فيه الناظر يف السنة النبوية،

هبا يف استنباط احلكم الشرعي منها دون الوقوف على جمرد ظاهرها وألفاظها، بل يستشهد 
ويستنجد ابلقواعد العامة للشريعة ومقاصدها يف فهم السنة النبوية وفقهها وتنزيلها على واقع 

 الناس. 

 اثنيا: أمهية املقاصد يف فقه السنة
تعترب املقاصد الشرعية من األمور اليت ال ينبغي للمجتهد أن يغفلها وهو ينظر يف النصوص    

ليستخرج منها احلكم الشرعي، وذلك أن " معرفة املقاصد الشرعية أمر ضروري لفهم النصوص 
الشرعية على الوجه الصحيح، والستنباط األحكام من أدلتها على وجه مقبول، فال يكفي أن 

هد داللة األلفاظ على املعاين، بل ال بد له من معرفة أسرار  التشريع، واألغراض العامة يعرف اجملت
اليت قصدها الشارع من تشريع األحكام املختلفة، حىت يستطيع أن يفهم النصوص ويفسرها تفسريا 

   (10)سليما، ويستنبط األحكام وفق تلك املقاصد العامة للشريعة"

بد لناظر يف السنة، أن جيعل املقاصد العامة للشريعة نصب فمن هذا ملنطلق، كان ال     
عينيه، يحيث ال ينبغي له وهو يستنبط الفقه من نصوص السنة النبوية أن يغفل تلك املقاصد اليت 

جيعل عمل اجملتهد عمال انقصا،  ألن تغييبها وعدم االلتفات إليهاجاءت هبا الشريعة اإلسالمية، 
 بقواعد الشريعة العامة وكلياهتا اليت جاءت النصوص خادمة هلا.وقد يؤدي به إىل االصطدام 

إن الشريعة مبناها وأساسها على احلكم ومصا،ح العباد يف املعاش يقول ابن القيم رمحه هللا: "    
واملعاد، وهي عدل كلها ورمحة كلها، ومصا،ح كلها، وحكمة كلها، فكل مسألة خرجت من العدل 

                                                           

   7ممقاصد الشريعة اإلسالمية ومكارمها   ( 9
 373الوجيز يف أصول الفقه لعبد الكرمي زيدان  ( 10
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ىل ضدها، وعن املصلحة إىل املفسدة، وعن احلكمة إىل العبث، فليست إىل اجلور، وعن الرمحة إ
 (11)من الشريعة وإن أدخلت فيها ابلتأويل" 

أسسها العامة يف فقه السنة ومهما يكن من أمر فإن االعتماد على مقاصد الشريعة اإلسالمية و  
جاءت به الشريعة من ا، يعد من األمهية مبكان، وذلك لبناء اجتهاد قومي سليم يراعي ما وبياهن

 العدل، واحلكمة، والرمحة، وحفظ املصا،ح من جهيت الوجود والعدم.
 

 احملور الثاين: معامل االجتاه املقاصدي يف فقه السنة عند ابن العريب
إن املتأمل يف ما كتبه ابن العريب رمحه هللا يف شرحه لكتب السنة، يلحظ بشكل جلي علو     

كعب الرجل يف إعمال القواعد األصولية يف فقه السنة، واستنباط األحكام واحلكم منها بناء على 
ناظر للغي ينبة املقاصد من القواعد اليت ال ما تقرر يف علم أصول الفقه وقواعده، وال ريب أن فكر 

حىت يكون حكمه املستنتج  -كما سبق بيان ذلك - اويتجاوزهيف السنة النبوية أن يغفل عنها 
منها سليما ال خيالف القواعد العامة للشريعة ومقاصدها، ولذلك وجدان ابن العريب يؤكد عليها 
ويقررها يف غري ما موضع من كتبه، فهو يعترب الشريعة القانون الذي جاء ليحفظ مصا،ح 

 .(12)العباد

ويف هذا احملور سنربز تلك املعامل اليت جتلي االجتاه املقاصدي عند ابن العريب، وهو ينظر يف      
 السنة النبوية ويستنبط منها األحكام واحِلكم. 

 املعلم األول: تنصيص ابن العريب على اعتبار املقاصد يف فهم النصوص الشرعية
لقد نص القاضي رمحه هللا على اعتبار املقاصد وأمهيتها يف بناء احلكم الشرعي، وأن اجملتهد     
، وال جيمد على الظواهر، هو ذلك الذي يلحظ الشريعة بعني املقاصد واملصا،ح -يف نظره-احلق 
ن سواه والشافعي وم" :(14)يقول يف أحكام القرآن  (13)أن يف اتباع الظواهر هدما للشريعة"ويرى "

                                                           

 3/14إعالم املوقعني  ( 11
  6/22املسالك  (12
 1/32أحكام القرآن  ( 13

 2/109املصدر السابق   14)
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ال يلحظون الشريعة بعني مالك رمحه هللا، وال يلتفتون إىل املصا،ح، وال يعتربون املقاصد، وإمنا 
 يلحظون الظواهر وما يستنبطون منها.."

ويقرر أيضا أنه ال خالف بني العلماء يف أن يسري الغرر لغو معفو عنه، وهذا يستمد من يحر     
 (15)املقاصد..".

فاملالحظ من هذا الكالم، أن صاحبنا يلفت النظر إىل اعتبار املقاصد ويستصحبها يف استنباط  
احلكم الشرعي، وينتقد من ال يعترب تلك املقاصد يف بناء األحكام واستفادهتا من النصوص 
الشرعية، وال أدل على هذا من تشبيهه للمقاصد ابلبحر للتنبيه على أمهيتها ابلنسبة للناظر يف 

 النصوص الشرعية قرآان أو سنة.

 املعلم الثاين: إفادة الشاطيب من ابن العريب يف جمال املقاصد
اتفق الباحثون والدارسون عن بكرة أبيهم، على أن الذي برز يف علم مقاصد الشريعة، وأرسى    

معامله وقواعده هو شيخ املقاصد، اإلمام أبو إسحاق الشاطيب، الذي يعد املرجع واملفزع األول هلم 
قات " الذي يف تقرير القواعد املقصدية والتنظري هلا واالستدالل عليها، وخاصة يف كتابه: " املواف

ذاع صيته وانتشر خربه بني الباحثني والدارسني، وقد نقل اإلمام الشاطيب يف كتابه هذا كثريا عن 
ابن العريب رمحه هللا، فتارة يصرح ابمسه، واترة ينقل كالمه دون اإلحالة عليه، حىت عد الدكتور 

يخه الغزايل يف كثرة النقوالت عنه أمحد الريسوين، أن القاضي ابن العريب أييت يف املرتبة الثانية بعد ش
يف املوافقات، إال أنه يرى أن تلك اإلفادات والنقوالت عن ابن العريب مل تكن يف جمال املقاصد، 

 (16)وإمنا كانت يف إطار كونه أحد علماء املالكية الذين ينقل عنهم آراء املذهب.

 عن ابن العريب يف املوافقات، أن  والذي ظهر يل بعد مراجعة تلك اإلفادات اليت نقلها الشاطيب    
كثريا منها له ارتباط وثيق مبقاصد الشريعة وقواعدها، ومما يدل على هذا ما نقله الشاطيب عن 

                                                           

بقوله  -رمحه هللا –ووجه مقصدية ما ذكره القاضي، هو ما نبه عليه الشاطيب (.  233-3/232القبس ) ( 15
:" وكذلك أصل البيع ضروري، ومنع الغرر واجلهالة مكمل، فلو اشرتط نفي الغرر مجلة الحنسم ابب 

 (  2/14البيع...    ") املوافقات 
 1هامش  333( نظرية املقاصد عند اإلمام الشاطيب ص  16
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القاضي حني قال: " قال ابن العريب إذا كان احلرج يف انزلة عامة يف الناس فإنه يسقط، وإذا كان 
فواضح من هذا الكالم أن ابن   (17)".اره، ويف بعض أصول الشافعي اعتبصا مل يعترب عنداناخ

العريب يتحدث عن احلرج العام واحلرج اخلاص، وال ريب أن قواعد رفع احلرج هلا ارتباط وثيق 
 مبجال مقاصد الشريعة.

يؤكد بشكل جلي إفادة اإلمام الشاطيب من ابن العريب يف جمال مقاصد ( 18)فهذا النص وغريه     
الشرعية، مما جيعل الباحث يتشوف إىل التنقيب عن مسائل هذا العلم يف تراث ابن العريب، 
وخاصة املتعلق منه بفقه السنة، ليستبني له كيفية إعمال صاحبنا لالجتاه املقاصدي يف فقه السنة، 

  يصطدم والقواعَد العامة للشريعة وكلياهتا.وفهمها فهما صحيحا، ال

 :املعلم الثالث: االلتفات إىل روح السنة دون اجلمود على ظاهرها
إن املتصفح لكتب القاضي يلحظ أنه يلح على االهتمام ابلنظر املقاصدي وإعماله لفهم   

هدم للشريعة النصوص فهما سليما، وعدم اجلمود على ظواهرها ويعترب أن اجلمود على الظواهر 
فإن يف اتباع الظاهر وتفويت ملقاصدها اليت جاءت من أجل احلفاظ عليها، يقول رمحه هللا : " 

 (19)على وجهه هدم الشريعة، حسبما بيناه يف غري ما موضع ".

ويذكر أنه: " ليس يف األمم طائفة أعظم تعلقا ابلظاهر من اليهود، ومنه هلكوا، فإهنم رأوا يف       
اء هللا ونزل هللا، فأخذوا بظاهر هذه األلفاظ فاعتقدوه جسما، وهنوا عن الصيد للحوت التوراة ج

فكان أيتيهم يوم سبتهم ويوم ال يسبتون ال أتتيهم، فسكروا احلد أول يوم السبت فلما أراد احلوت 
، اخلروج، مل جيد منفذا فجروه يف يوم األحد فأخذوه فمسخوا قردة وخنازير وهنوا عن أكل الشحوم

فقالوا نبيعها وأنكل مثنها ألن أكل الثمن ليس أبكل املثمن، وهذه الطريقة أراد أن يسلك 
يف الدين، فقال: ما قال هللا تعاىل ال يزاد عليه، فهم ابلبنيان وهدم الكل، وألجل هذا   (20)داود

أشرف املذاهب لتتبعه املعاين وإعراضه عن الظاهر إذا  –رضي هللا عنه  –كان مذهب مالك 
وجدها، أال ترى إىل قوله: فمن حلف أال أيكل هذا الطعام وأال يلبس هذا الثوب، أنه ال ينتفع 

                                                           

 2/156املوافقات:  ( 17
  2718-3/26، 2/215، 2/21، 2/156ينظر على سبيل املثال املوافقات  (18
  1/32أحكام القرآن  (19
 يقصد به أاب سليمان املعروف بداود الظاهري . (20
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يحال، إذا كان املقصود معىن املن أو ما يعم، وقال أبو حنيفة والشافعي يبيعه وأيكل مثنه، هبما 
 ( 21)وهذه فتوى يهودية".

وال يهمين هنا مناقشة املسائل الفقهية اليت اختلف فيها العلماء وبيان أدلة كل فريق، لكن       
، يذم األخذ بظواهر األلفاظ املقصد من كل هذا وذاك، هو التنبيه على أن القاضي رمحه هللا

والنصوص، وحيسب ذلك هدما للشريعة، بل كل ما وجد الفرصة ليمدح مالكا فعل، ألنه تفوق 
 على سائر العلماء اباللتفات إىل املعاين وترك اجلمود على الظواهر.

تبار فإنه يف غري ما موضع ينص على أمهية اع ملسو هيلع هللا ىلص وهذا كله جنده يف كتبه الشارحة لسنة النيب      
املصا،ح واملقاصد لفهم السنة النبوية فهما سليما، وتنزيلها تنزيال صحيحا على واقع الناس وما 

 يعرض هلم من املسائل املستجدة، والنوازل املتعددة.

 املعلم الرابع: مراعاة مقاصد املكلفني يف فقه السنة عند ابن العريب

عليها بني الفقهاء، وهي: ) األمور مبقاصدها ( هذه املسألة تندرج حتت القاعدة العامة املتفق     
ورغم اتفاق املذاهب على األخذ هبا، إال أن املذهب املالكي يظل رائد املذاهب إعماال هلا، وبناء 

          (22)األحكام عليها.
مث إن عالقة مقاصد املكلفني ابملقاصد الشرعية، تتمثل يف: كوهنما ينبعان من منبع واحد،    

يف أصل واحد، وهو مراعاة املقاصد وعدم االقتصار على الظواهر واألشكال، فمن أخذ  ويشرتكان
هبذا يف كالم الشارع وأحكامه وتصرفاته، أخذ به أيضا يف كالم الناس وعقودهم وتصرفاهتم، ومن 

 (23)قصر يف هذا قصر يف هذا، فالنظرة واحدة واملنهج واحد.
                                                           

قال حمقق القبس معلقا على هذه اجلملة األخرية من كالم املؤلف: " رحم هللا املصنف (،  297/ 4القبس ) (21
وغفر له ليته مل يطلق هذه األلفاظ على كالم األئمة، وكان يكفيه الرد إن رآه خطئا "  ) القبس 

يف الرد على املخالف يف بعض األحيان تكون  -رمحه هللا  –(.  قلت : طريقته 6، هامش 4/297
، وال ينبغي للباحث أن يلتفت إىل مثل هذا فيجعله ذريعة للنيل من العلماء كائنا من كان، قاسية

 فللباحث أن ينتقد لكن أبدب واحرتام هلؤالء العلماء.
 (.92نظرية املقاصد )ص ( 22
 (.93نفسه )ص  (23
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ي الذين برزوا يف هذا اجلانب من مراعاة مقاصد املكلفني، وابن العريب من فقهاء املذهب املالك    
 حىت إنه ينص على ذلك يف كثري من املواضع.

يقول مقررا ومبينا هلذا األصل :" وال تتعلق األحكام ابأللفاظ، إال أن ترد على موضوعاهتا    
أال ترى أن  األصلية يف مقاصدها املطلوبة، فإن ظهرت يف غري مقصدها مل تعلق عليها مقاصدها.

هَلُم البيع والشراء معلوم اللفظ واملعىن، وقد قال هللا تعاىل: " ِإنَّ ٱَّللََّ ٱشتَ َرٰى ِمَن ٱملؤِمِننَي أَنُفَسُهم َوأَموَٰ
ِتُلوَن يف َسِبيِل ٱَّللَِّ فَ َيقتُ ُلوَن َويُقتَ ُلوَن    (24)"أِبَنَّ هَلُُم ٱجلَنََّة يُ قَٰ

ا ذكره وهو يتحدث عن األلفاظ اليت يقع هبا النكاح، ومن تطبيقات ذلك يف فقه السنة، م   
ملكتكها وزوجتكها " قال يف آخره: ملسو هيلع هللا ىلصحيث قال: "النكاح بلفظ اهلبة جائز، ألن النيب 

وهذا كله يف الصحيح، ويقتضي أنه ليس للنكاح لفظ خمصوص، فإنه بعبارة  (25)" وأنكحتكها
كما قال بعض أصحاب الشافعي، وإمنا هو عقد تراض فما فهم به الرضى جاز، وأما أبو   (26)

حنيفة فجعله بكل لفظ يقتضي التمليك على التأبيد، وهذا تعلق ابللفظ وليس له عندان معىن 
 (27)يحال، بل لو قال: وحللت لك أو أيحت لك جلاز ".

ذاهب، بقدر ما يهمين ا بني فقهاء املوال يهمين هنا مناقشة املسائل الفقهية املختلف فيه
إبراز تلك النظرة املقصدية أللفاظ السنة النبوية، وعدم التقيد هبا حرفيا لدى ابن العريب رمحه هللا، 

ختلفة يف احلديث ) ملكتكها املالذي ميثل حتما املدرسة املالكية، وكأنه اعترب أن األلفاظ 
 اعتبار معانيها وعدم التقيد هبا حرفيا، إذ املقصد وأنكحتكها...( تشعر الناظر فيها وتنبهه إىل

منها ما يدل على الرتاضي، وذلك فيه التفات إىل مقاصد املكلفني ونياهتم، وعدم اجلمود على 
 ظواهر ألفاظ

 

 

                                                           

 ، (.3/431أحكام القرآن ) 112التوبة   (24
ومسلم يف كتاب   (4854البخاري يف كتاب النكاح، ابب التزويج على القرآن وبغري صداق ) ح  خرجهأ (25

 ( 1425النكاح، ابب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن، ) ح 
  26هكذا ورد يف الطبعة اليت اعتمدها، ولعل يف ذلك سقطا ألن العبارة مشوشة. (26
 .(5/36العارضة ) (27
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 احملور الثالث: مناذج وتطبيقات لالجتاه املقاصدي يف فقه السنة عند ابن العريب
العريب من علماء املالكية الذين اهتموا بفقه السنة وبياهنا واستنباط يعترب القاضي أبو بكر ابن     

األحكام واحلكم مسرتشدا يف ذلك مبا رسم يف علم أصول الفقه املالكي من قواعد ومناهج 
للتعامل مع نصوص الوحي، ولذلك وجدانه يستنجد ويستشهد بتلك القواعد األصولية وخاصة 

بني فيهما أن مالكا رمحه هللا أشار إىل معظم قواعد أصول الفقه  نيف كتابيه: القبس واملسالك الذي
، ولذاك اهتم القاضي رمحه هللا ابستخراج تلك القواعد واالستشهاد هبا وبناء أاملوطيف كتابه 

األحكام الفقهية عليها، ولعل أبرز تلك القواعد املراعاة عنده يف تناول فقه السنة هي تلك املتعلقة 
، فهو رمحه هللا ال يغفل النظرة املقصدية للسنة النبوية بل يلتفت إليها ويراعيها حىت مبقاصد الشريعة

احملور سأحاول ال يكون احلكم الفقهي خمالفا للقواعد الكلية العامة للشريعة اإلسالمية، ويف هذا 
ا سوق بعض النماذج والتطبيقات يف فقه السنة البن العريب واليت من خالهل إن شاء هللا تعاىل

 .ملسو هيلع هللا ىلصيتجلى االجتاه املقاصدي الذي يعتمده صاحبنا يف فقه سنة النيب 

 النموذج األول: حكم مراجعة املرأة إذا طلقها زوجها وهي حائض
الفقهاء يف هذه املسألة على قولني: فذهب اجلمهور من الشافعية واحلنابلة واحلنفية، إىل أنه  اختلف     

-رمحه هللا-قال ابن رشد  (28)يراجعها استحبااب، وذهب اإلمام مالك وأصحابه إىل أنه يراجعها وجواب.
لذين قالوا ينفذ )بعدما حكى اخلالف يف من طلق امرأته وهي حائض، هل ينفذ الطالق أم ال ؟ ( "...وا

قالوا يؤمر ابلرجعة، وهؤالء افرتقوا فرقتني: فقوم رأوا أن ذلك واجب وأنه جيرب على ذلك، وبه قال مالك 
 ( 29)وأصحابه، وقالت فرقة بل يندب إىل ذلك وال جيرب، وبه قال الشافعي، وأبو حنيفة، والثوري، وأمحد ".

مام مالك، اعتمادا على لفظ احلديث، والعلة وقد انقش ابن العريب هذه املسألة فرجح مذهب اإل  
املقصودة من النهي عن طالق املرأة وهي حائض، فلما ذكر اخلالف يف املسألة بني اإلمام مالك وغريه، 

فلرياجعها  ": " واألصح ما قاله مالك... ودليله لفظ ومعىن، أما اللفظ فقوله:  -مرجحا ومعلال –قال 

                                                           

 592بداية اجملتهد  ( 28
 592بداية اجملتهد  (29
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هي عن الطالق يف احليض إمنا كان ملا فيه من اإلضرار ابملرأة يف تطويل املدة، ، وأما املعىن، فألن الن(30)"
 ( 31)واإلضرار حرام، فوجب قطعه ابلرجعة ".

الحظ من هذا أن صاحبنا مل يكتف يف االستدالل على احلكم الذي أيده بظاهر السنة املف       
م وعلته، فالقول بوجوب املراجعة فيه فحسب، بل استنجد يف ذلك ابملقاصد، حيث التفت إىل معىن احلك

حتقيق ملقاصد النكاح وحق املرأة يف ذلك، والقول خبالفه يؤدي إىل طول املدة على املرأة، وذلك فيه إحلاق 
 للضرر هبا، وقواعد الشريعة ومقاصدها العامة أتىب ذلك ومتنعه، إذ رفع الضرر على الناس مقصود شرعا.

 رأة سفرا معتارا بدون حمرمالنموذج الثاين: مسألة سفر امل
على أن تسافر املرأة وحدها سفرا بعيدا  ملسو هيلع هللا ىلصتعرض ابن العريب لشرح األحاديث اليت هنى فيها النيب      

ارتفعت  واالعتداء عليها، فإذا وجد األمنبدون حمرم، فقرر أن علة النهي يف ذلك إمنا هي: خمافة إذايتها 
علة النهي وارتفع احلكم ابرتفاعها. وقد بني ذلك بقوله: " وملا ثبت هذا األصل وفهم العلماء العلة، قالوا: 
إهنا جيوز هلا السفر مع الرفقة املأمونة الكثرية اخللق الفضالء الرجال، وقال أبو حنيفة: بل عني احملرم شرط 

سد خلة الفقراء  التعظيم، والغرض من عبادة الزكاةحملرمية فيها، وأعجب له يعلل العبادة ويقول: إن معىن ا
إن هذا لشيء  فتجزئ فيها القيمة، مث أييت إىل هذه املسألة وال يعللها ويدعي أن احملرم عني معينة فيها،

 (32)".عجاب معرض لكل معاب

شهد ملا بعد ما ساق بعض األدلة من السنة اليت ت-مث قال بعد ذلك مبينا علة احلكم ومقصده،   
 .(33)ذهب إليه،: " واألصل يف ذلك ما نبهنا عليه من وجود األمن أبي وجه كان "

فإن ابن العريب خصه  -رمحه هللا  –سألة وإن خالف فيها العلماء من غري أيب حنيفة، امل فهذه    
ابلرد، من أجل أنه أكثر انفتاحا على تعليل األحكام، وااللتفات إىل مقاصدها، بل إنه يعلل العبادات 

 يعللها، اليت يعترب التعبد القصد األول فيها، لكنه أييت إىل هذه املسألة اليت تتعلق ابلعادات وال

                                                           

قول هللا تعاىل ) أييها النيبء إذا طلقتم النساء فطلقوهن ابب أخرجه البخاري يف أول كتاب الطالق،  (30
 { ومسلم يف كتاب الطالق ، ابب حترمي طالق احلائض بغري رضاها.1لعدهتن( } الطالق 

 103/ 5العارضة  (31
 97/العراضة (32
 5/97املصدر السابق  (33
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فتعجب القاضي من صنيعه هذا الذي يعترب مجودا على ظاهر احلديث، وعدم االلتفات إىل علته 
 .ومقصده

الواردة يف احلديث الذي قال فيه ابن مسعود رضي هللا  ؛النموذج الثالث: مسألة تلقي الركبان
 . (34)عن تلقي البيوع " ملسو هيلع هللا ىلص عنه: " هنى رسول هللا 

وقد اختلف الفقهاء فيها، حيث ذهب اجلمهور من املالكية والشافعية واحلنابلة، إىل عدم جواز    
إىل تلقي البيوع، وحكى عن أيب حنيفة جوازه، واختلفوا يف علة النهي، فذهب مالك وأبو حنيفة 

لئال ينفرد املتلقي برخص السلعة دون أهل األسواق، وذهب  أن املقصود بذلك أهل األسواق
 ( 35)الشافعي وأمحد إىل أن النهي من أجل البائع لئال يغبنه املتلقي، ألن البائع جيهل سعر البلد.

وعلى كال القولني، فإن املسألة يف نظر ابن العريب مبناها وأساسها على املصلحة، وقد بني    
صا،ح من ذلك بقوله: " قد بينا يف كتاب القبس أن النهي عن تلقي الركبان مننب على قاعدة امل

القواعد العشر اليت انبنت عليها أحكام املعاوضات، فإهنا ترجع إىل مراعاة حق اجلالب يف حفظه 
 . (36)من الغنب يف سلعته، أو إىل مراعاة حق البادي يف منعه من الظفر بطلبته ..." 

وملا حكى اخلالف يف تعليل هذا النهي هل هو من أجل أهل السوق، أو من أجل 
: " والصحيح عندي أنه ملراعاة احلقني ألن -مبينا أن كال التعليلني صحيح-ل ة؟ قااجلالب للسلع

 (37)اجتماعهما ال يتناقض، وال جيوز اإلضرار بواحد منهما ".

ث، ويرى أن املقصود من النهي فيظهر من هذا أنه رمحه هللا التفت إىل العلة املنوطة هبذا احلدي    
تأكيد هذه املصلحة ومشوهلا مل يكتف بكوهنا ختص أحد الطرفني ينبين على قاعدة املصلحة، ول فيه

                                                           

( ومسلم يف كتاب 2149البخاري يف كتاب البيوع ابب النهي للبائع أال حيفل اإلبل والغنم والبقر ) خرجه أ (34
البيوع ابب حترمي تلقي اجللب ، والرتمذي يف كتاب البيوع ابب ما جاء يف كراهية تلقي اجللب ) ح  

1220 ) 
 . 5/238، ونيل األوطار  201القوانني الفقهية  ينظر: (35
 5/182العارضة  (36
 5/182املصدر الساتبق  (37
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، بل رجح أن ذلك يشملهما معا، -كما قاله غريه من الفقهاء-فقط، )أهل السوق أو اجلالب( 
 حىت ال يلحق أبحدمها الضرر الذي هو مدفوع شرعا.

  (38).النموذج الرابع: مسألة التسعري

وردت هذه املسألة يف احلديث الذي رواه أنس بن مالك رضي هللا عنه، حيث قال فيه: ) غال    
، فقالوا: اي رسول هللا، لو سعرت؟ فقال: " إن هللا هو القابض ملسو هيلع هللا ىلص السعر على عهد رسول هللا 

يف  الباسط الرازق املسعر، وإين ألرجو أن ألقى هللا عز وجل وال يطلبين أحد مبظلمة ظلمتها إايه
 (39)دم وال مال ".

وقد اختلف فيه العلماء، فذهب اجلمهور من احلنفية والشافعية واحلنابلة، إىل حترمي التسعري، وروي 
وبه قال أشهب وابن حبيب، والرواية الثانية عنه عدم اجلواز، وذكر اإلمام  (40)عن مالك جوازه،

 (41)املازري أن القولني مشهوران يف املذهب.

واختار ابن العريب رمحه هللا، جواز التسعري، وذلك من أجل مصلحة الناس وضبط أمورهم، وقد   
:  " واحلق التسعري وضبط األمر على قانون -بعد ما حكى اخلالف يف املسألة -بني ذلك بقوله 

 ال تكون فيه مظلمة على أحد من الطائفتني، وذلك قانون ال يعرف إال ابلضبط لألوقات ومقادير
حق، وما فعله حكم، لكن على قوم صح ثباهتم  ملسو هيلع هللا ىلصاألحوال وحال الرجال ...وما قاله النيب 

واستسلموا إىل رهبم، وأما قوم قصدوا أكل الناس والتضييق عليهم، فباب هللا أوسع وحكمه أمضى 
 "(42). 

 واحلقيقة أن هذا اجتهاد سديد، مبين على تنظيم حياة الناس، وجلب املصلحة هلم ودرء    
املفسدة عنهم، وخاصة يف زماننا اليوم الذي ضيعت فيه األمانة، وكثر الغش واخلداع يف بيوع 

 الناس، فالتسعري مناسب للبائع واملشرتي، فهو حيقق املصلحة للطرفني ويدفع الضرر عنهما.  

                                                           

 (. 5/18التسعري هو: أن يتوىل اإلمام إلزام مجيع أهل السوق بسعر حمدد ال يتجاوزونه ) املنتقى  (38
 (  1314أخرجه الرتمذي يف كتاب البيوع ابب ما جاء يف التسعري ) ح ( 39
 .5/312نيل األوطار  (40
 .147-5/146ه للحبيب بن طاهر أنظر تفصيل هذه املسائل يف الفقه املالكي وأدلت (41
 6/44العارضة  (42
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عند ابن العريب ملسو هيلع هللا ىلص فمن خالل ما سبق بيانه يتضح أن االجتاه املقاصدي يف فقه سنة النيب     
حاضر بقوة، فهو ال يقف على جمرد الظواهر اللفظية، وإمنا يلتفت إىل املعاين واملقاصد واحلكم، 
ويراعيها وهو يستنبط احلكم من مظانه، والذي أكسبه هذا هو أنه خرب املوطأ واستنتج منه فقه 

إىل  اإلمام مالك واجتهاداته املبنية على االستنجاد واالستشهاد مبقاصد الشريعة، وااللتفات
أسرارها وحكمها. مما جعله ينوه ابإلمام مالك يف غري ما موضع من أجل أنه يلتفت إىل املعاين 
واملقاصد، وال جيمد على ظواهر األلفاظ، وقد أدى به هذا أيضا، إىل إلقاء الالئمة على املذهب 

نصوص  الذين ينظرون إىل -كاإلمام الشافعي رمحه هللا  –الظاهري وأحياان على بعض األئمة 
 .-يف نظر ابن العريب –الشريعة نظرة سطحية، وال يلتفتون إىل لبها وحكمها 

كما نسجل هنا بروز النزعة املذهبية لدى القاضي رمحه هللا، وذلك أن منهجه يف نقد األقوال     
ومتحيصها وبيان صحيحها من سقيهما متيز ابحلدة، والنقد الالذع، سواء تعلق األمر أبئمة 

أتباعهم، والباحث املنصف الذي يقصد احلق ويسعى إىل الصواب ال ينبغي أن ينساق  املذاهب أو
وراء كل ذلك، بل جيب عليه التأدب مع العلماء واحرتام شخصهم، يحيث جيعل عمله منصبا على 

 مناقشة آرائهم ابألدلة والرباهني ومقارعة احلجة ابحلجة، إذا ما توفرت فيه آليات ذلك.
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 :خامتة

إن ما سطرته يف هذه الورقات ليربز جزءا مهما من املنهج الذي أعمله القاضي أبو بكر بن    
العريب يف فقه السنة النبوية واستنباط األحكام منها، وهو املنهج املتمثل يف االجتاه املقاصدي الذي 

حث خطوات متكنه سلكه القاضي رمحه هللا، كما أنه من خالل هذه الورقات ميكن أن تُرسم للبا
من االستزادة والبحث يف موضوع االجتاه املقاصدي وربطه ابلسنة النبوية عند القاضي أيب بكر بن 
العريب رمحه هللا، فهو حقيق أن يبحث فيه ويهتم به، ذلك لكونه أحد األعالم الذين أسهموا يف 

ية عامة، ويف فقه السنة إغناء الرتاث اإلسالمي ابلنظر املقاصدي وإعماله يف فهم النصوص الشرع
 خاصة، وبناء على ما قدمته يف هذا البحث فإين توصلت من خالله للنتائج اآلتية.

  اختالف مناهج العلماء يف فقه السنة راجع إىل اختالف مذاهبهم ومشارهبم ووجهات
 نظرهم.

 يف فقه السنة عند ابن العريب راجع ابألساس إىل طبيعة املذهب  بروز االجتاه املقاصدي
 املالكي، وإمامه الذي بىن كثريا من اجتهاداته على املصا،ح واملقاصد.

  بروز النزعة املذهبية عند ابن العريب رمحه هللا، واتسام منهجه يف الرد على املخالف ابحلدة
 والنقد الالذع.

 طيب من ابن العريب يف التأسيس لعلمية مقاصد الشريعة، دليل إفادة شيخ املقاصد اإلمام الشا
على إسهام القاضي ابن العريب يف جمال املقاصد وتطبيقاهتا يف فقه النص الشرعي قرآان 

 وسنة.
  كثري من استنباطات ابن العريب يف فقه السنة مبنية على النظرة املقاصدية، مما يستدعي منا

 ة املستجدات والنوازل الفقهية املعاصرة.اإلفادة من هذا املنهج  ملواجه

هذا وإن ما قدمته يف هذه الورقات جلزء يسري من اجتهادات ابن العريب املبنية على النظرة 
املقاصدية لفقه السنة النبوية، إذ اإلحاطة ابالجتاه املقاصدي املتجلي يف استنباط ابن العريب من 

الستخراجه واستخالص أهم مميزاته، ولكن ما ال السنة يتطلب البحث الدقيق واجملهود املضعف 
 له.جله ال يرتك كيدرك  

 وصلى هللا وسلم على سيدان حممد وعلى آله وصحبه أمجعني واحلمد هلل رب العاملني.  
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