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من جهود علماء املقاصد يف ضبط نصوص األمر والنهي
أ.د .سعد الدين حممد الكيب
رئيس أكادميية اإلمام البخاري الدولية
كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية  -لبنان
albahs_alalmi@hotmail.com

__________________________________________________

املقدمة
بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
أما بعد،..،
القيام
فإن نصوص األمر ابملعروف والنهي عن املنكر من األكحكام الككلييي ال ي أمر هلل عباده املؤمنني َ
هبا على ٍ
وجه يضبط اجملكمع وحيافظ على خرييكه وسالمكه من االحنراف.
وال شك أن الكشريع اإلسالمي يقصد من وراء الككليف ابألمر ابملعروف والنهي عن املنكر كحصول
مقصودمها وأن تتت نكاجههما املقصودة للشار عليهما من فع املكلفف مهما والقيام دأداجهما.
وقد أخطأ بعض الشباب طريق األمر ابملعروف والنهي عن املنكر ،فلم يراعوا شروطه ،ومل ينظروا إىل
مقاصده ونكاجهه ،فلرمبا كحص من وراء ذلك خالف مقصود الشار من األمر هبما.
وقد ضبط علماءُ املقاصد هذا األمر بكقسيم األكحكام والنصوص إىل معقول املعىن وغري معقول املعىن
ِ
األكحكام املعلفل ال ي توصف دأهنا معقول املعىن
واتيقوا على أن األمر ابملعروف والنهي عن املنكر من
يراد هبا حتقيق احلِ َكم والنكاجج املتتب عليها ،وليست تعبداً حمضاً.
وملا أعلنت كل ي علوم الشريع يف جامع املرق عن املؤمتر الدويل ( :فقه الكعام مع السن النبوي )
اختت احملور األول للمشارك فيه ،وهو بعنوان ( :اجتاهات الكعام مع نصوص السن يف اليهم
والكنزي بني معامل الوسطي ومظاهر االحنراف ) االجتاه املقاصدي األصويل .فس فهلت هذا البحث:
( من جهود علماء املقاصد يف ضبط نصوص األمر والنهي ) قاصداً املسامه يف ضبط اليهم عند

املشكغلني ابلدعوة إىل هلل ،من أج حتقيق مقاصد الشار من مقصودهم يف القيام ابألمر والنهي.
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وإين أتقدم إىل رائس املؤمتر ،واللهن املنظم له دأمسى معاين الشكر والكقدير على جهودهم يف ترتي
وتنظيم هذا املؤمتر ،ساجالً املوىل سبحانه أن حيقق املؤمتر أهدافه ،وينيع به ،إنه مسيع جمي .
وصلى هلل وسلفم وابرك على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
 .1أهداف البحث :يهدف البحث إىل بيان األمور الكالي :
أ -إبراز جهود العلماء يف ضبط النصوص النبوي املكعلق ابألمر ابملعروف والنهي عن املنكر.
ب -بيان انقسام األكحكام الشرعي إىل تعبُّد حمض ،ومعقول املعىن ،ينظر فيها إىل حتقيق
مقصود الشار .
ج -بيان مقاصد الشريع من أكحاديث األمر ابملعروف والنهي عن املنكر.
 .2إشكالي البحث :ما هو املراد دأكحاديث األمر ابملعروف والنهي عن املنكر ،ه هو الكعبد احملض
ابالمكثال ،أو أنه منظور فيها إىل حتقيق مقاصد الشريع من وراء األمر والنهي.
 .3منهج البحث :يعكمد البحث على املنهج الوصيي االسكقراجي املقارن.
 .4خط البحث :يكألف البحث من مقدم وفصلني وخامت .
املقدمة.
الفصل األول :متهيدي ،وفيه ثالث مباكحث.

املبحث األول :الكعريف ابليقه املقاصدي.
املبحث الثاين :بيان انقسام األدل إىل تعبد حمض ومعقول املعىن.
املبحث الثالث :تعلي النصوص يف الشريع اإلسالمي ومناذج منها.

الفصل الثاين :من جهود العلماء يف بيان اليقه املقاصدي يف ابب األمر والنهي.
املبحث األول :اإلمام العز بن عبد السالم.:
املبحث الثاين :اإلمام القرايف.:

املبحث الثالث :شيخ اإلسالم أمحد بن تيمي احلراين.:
املبحث الرابع :ف
العالم ابن قيم اجلوزي .:
املبحث اخلامس :اإلمام الشاطيب.:
اخلامت  .خالص ونكاجج البحث.
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الفصل األول
املبحث األول :التعريف ابلفقه املقاصدي
متهيد :مبا أن عنوان البحث مرك إضايف ،البد من تعرييه ابعكبارين:
األول :ابعكبار ميرديه.
الثاين :ابعكبار كونه لقباً لين معني.
ولذلك سأحبثه يف مطلبني اثنني:
املطل األول :الكعريف ابعكبار ميرديه (اليقه – املقاصد)
املطل الثاين :الكعريف اللقيب (اليقه املقاصدي).
املطلب األول :التعريف ابعتبار مفرديه (الفقه – املقاصد)
أوالً :تعريف اليقه لغ واصطالكحاً:
 .1تعريف اليقه لغ  :اليقه يف اللغ  :اليهم ،ومنه قوله تعاىل ﴿ :ييقهوا قويل ﴾ [طه ]28/أي
ييهموا قويل .ومنه قوله ﷺ" :من يُرد هلل به خرياً ييقهه يف الدين( ")1ومنه كحديث طلح
بن عبيد هلل :جاء رج من أه ٍ
ي صوته وال نيقه ما يقول( .)2أي
جند اثجر الرأس نسمع دو ف
ال نيهم ما يقول.
ويقال للرج ِ :فق َه ابلكسر إذا فهم.
ويقال :ف ُقهَ ابلضم إذا صار فقيهاً.
ويقال :ف َقهَ ابليكح إذا سبق غريه يف اليقه(.)3
 .2تعريف اليقه اصطالكحاً:
عفرفه اإلمام أبو كحنيي  :دأنه( :معرف النيس ما مها وما عليها) .وهذا يكماشى مع عصر أيب
كحنيي  :الذي مل يكن اليقه قد اسكق ف عن غريه من العلوم الشرعي (.)4

) (1أخرجه البخاري برقم ( )71و ( )3116ومسلم ( )1037وهو جزء من كحديث.
) (2أخرجه البخاري ( )46ومسلم (.)11
) (3انظر :القاموس احمليط لليريوز آابدي ( )1614وخمكار الصحاح للرازي ( )242واملعهم الوسيط ()698
مجاع من املؤليني والبحر احمليط يف أصول اليقه ،بدر الدين الزركشي ( )33/1دار الككيب ط  1سن
.1994
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والكعريف املخكار لليقه ابملعىن األخص ،هو تعريف اإلمام الشافعي ،:وهو( :العلم ابألكحكام الشرعي
العملي املككسب من أدلكها الكيصيلي )(.)5
اثنياً :تعريف املقاصد لغ واصطالكحاً:
 .1تعريف املقاصد لغ :
املقاصد لغ مأخوذ من القصد.
قص َدك :أي تو فجه إليك.
ُ
وقصد الشيء إتيانه ،ويقالَ :
وأييت مبعىن :اسكقام الطريق ،يقال :طريق قصد ،أي سه مسكقيم ،ومنه قوله تعاىل:

﴿ وعلى هلل قصد السبي ومنها جاجر ﴾ [النح .]9/
وأييت مبعىن العدل والكوسط ،يقال :قصد يف األمر إذا توسط ومل ييرط .،وقصد يف النيق  :مل
قت(.)6
يسرف ومل يُ ِّ

 .2املقاصد يف االصطالح:
يرى أكثر من ككبوا يف املقاصد من املعاصرين ،أ فن املعىن االصطالكحي للمقاصد ال خيرج عن
معناه اللغوي ،فهو مبعىن :قصد الشيء مقتانً بيعله(.)7
فهو ما تكعلق به نيكنا وتكهه إليه إرادتنا عند القول أو اليع (.)8
املطلب الثاين :التعريف اللقيب (الفقه املقاصدي)

املقصود ابليقه املقاصدي :اليقه الذي يكعلق مبعرف الغاايت واألسرار واحلِ َكم ال ي أرادها الشار من
األكحكام الشرعي .
وقد عُِّرف بكعرييات عديدة ،أذكر منها تعرييني اثنني:
 .1املعاين واحلِكم امللحوظ للشار يف مجيع أكحوال الكشريع أو معظمها(.)9
( )4أصول اليقه اإلسالمي د .وهبه الزكحيلي (.)28/1
) (5شرح منهاج الوصول إىل علم األصول للبيضاوي  ،مشس الدين حممود األصيهاين ( )37/1حتقيق أ.د .عبد
الكرمي النمل .
) (6القاموس احمليط لليريوز آابدي ( )396وخمكار الصحاح للرازي ( )254واملعهم الوسيط ( )738مجاع من
املؤليني.
) (7علم مقاصد الشريع اإلسالمي  ،أ.د .فيص احللييب (.)32
( )8مدخ إىل مقاصد الشريع  ،أ.د .أمحد الريسوين (.)9
( )9مقاصد الكشريع البن عاشور (.)51
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واملالكحظ يف هذا الكعريف أنه يكناول املقاصد العام ال ي تكعلق بعموم الشريع  ،كاحلياظ على
الضرورات اخلمس ،والكيسري ورفع احلرج ،بينما ال يكناول املقاصد اجلزجي وال ي تكعلق مبسأل
من مساج الباب الواكحد يف اليقه ،كمعرف املقصود من الصداق – املهر – والذي يقصد به
صدق رغب الزوج بزوجكه مثالً.
 .2الغاي واألسرار ال ي وضعها الشار عند ك كحك ٍم من أكحكامها(.)10
وهذا الكعريف أمش من األول ،ألنه يدخ فيه ك أنوا املقاصد ؛ العا فم ال ي تكعلق جبميع
ص ال ي تكعلق ٍ
بباب من أبواب األكحكام الشرعي كالبيو  ،واجلزجي وال ي تكعلق
الشريع  ،واخلا ف
مبسأل من مساج الباب الواكحد ،لقوله يف الكعريف :عند ك كحك ٍم من أكحكامها.
ومن هنا نعلم أنه ليس ابلضرورة أ فن ك ما ينطبق عليه ليظ دلي احلكم يكون هو مقصود
الشار  ،وإمنا مقصود الشار حتقيق املعاين واألسرار ال ي أرادها الشار من تشريع احلكم.
ويطلق على هذا الين – اليقه املقاصدي – لق  :مقاصد الكشريع ،أو مقاصد األكحكام،
وهي اليواجد والنكاجج املكوخاة من وراء العم ابألكحكام الشرعي (.)11

املبحث الثاين :بيان انقسام األدلة إىل تعبُّد حمض ومعقول املعىن.
متهيد:

إن األكحكام الشرعي ال ي ال ميكن معرف الغاايت واملقاصد من وراجها تس فمى أكحكاماً تعبدي حمض غري
معقول املعىن ،واملثال الذي يطرح نيسه يف هذا الباب ،ويكون صورًة للمسأل  :ملاذا صالة الصبح
ركعكان ،مع أهنا تقع بعد االسكيقاظ من النوم وراكح اإلنسان ،بينما جند صالة العشاء أربع ركعات
وتكون آخر اليوم وأول اللي  ،ويكون اإلنسان قد بلغ الغاي يف الكع ؟
واجلواب :أن هذه األكحكام تعبدي حمض غري معقول املعىن ،تعبفدان هلل هبا وال تُعلم مها كحكم ميكن
أن يعلفق احلكم هبا.

10
عالل الياسي (.)3
) ( مقاصد الشريع اإلسالمي ومكارمها ّ ،
) (11انظر :مدخ إىل مقاصد الشريع  ،أ.د .أمحد الريسوين (.)12
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أما كون وجوب الزكاة مشروطاً مبلك النصاب ،فألن الزكاة شرعت مواساة لليقري واملسكني ،وال ميكن
ٍ
اسي غريه ما مل يبلغ مقداراً حمدداً ،فهذا احلكم يس فمى معقول املعىن ،تُعلم له كحكم
لك مال أن يو َ
تناط به .،وعليه فك ٍ
مال يبلغ نصاابً جت فيه الزكاة ،لوجود احلكم ال ي علفق الشار وجوب الزكاة
عليها.
ومن هنا أتيت كحاج املكلفف إىل معرف انقسام األدل إىل معقول املعىن وغري معقول املعىن.
وسأحبث هذا املبحث يف ثالث مطال .
املطلب األول :تعريف الدليل لغة واصطالحا
وسأحبثه يف ثالث مساج :
املسأل األوىل :تعريف الدلي لغ :
الدلي لغ  :املرشد – واليع منه :ف
دل ،أي أرشد.
وامليعول منه :املدلول عليه.
والدلي  :ما يسكدل به ،ويطلق على الدال.
ويقال :أدللت الطريق :اهكديت إليه(.)12
املسأل الثاني  :تعريف الدلي اصطالكحاً:
الدلي اصطالكحاً :هو يف كالم اليقهاء :املرشد إىل املطلوب ،سواء كان بطريق قطعي أو ظين.
ويسمون ما أفاد الظن:
أما الدلي يف اسكعمال املككلمني :فإهنم خيصون اسم الدلي مبا كان قطعياًُّ ،
أمارة(.)13
وعفرفه أبو الوليد الباجي( :)14ابلدالل على الربهان ،وهو احله والسلطان(.)15
ويف تعريف أمش وأدق :ما ميكن الكوص بصحيح النظر فيه إىل مطلوب خربي(.)16

) (12لسان العرب البن منظور ( )248/11دار صادر بريوت  ،واملعهم الوسيط (.)294
) (13شرح الورقات للهويين البن اليركاح الشافعي ( )112دراس وحتقيق سارة شايف امهاجري  .واألجنم الزاهرات
على كح ألياظ الورقات  ،حممد بن عثمان املارديين الشافعي ( )103-102حتقيق أ.د .عبد الكرمي النمل .
) (14سليمان بن خلف بن سعد  ،أندلسي قرطيب  ،صاكح الكصانيف يف األصول ولد يف ابج سن ()403
وتويف عام ( .)474انظر الوايف ابلوفيات ( )120/5واألعالم للزركلي (.)125/3
( )15احلدود يف األصول أليب الوليد الباجي (.)37
) (16لطاجف اإلشارات على تسهي الطرقات لنظم الورقات  ،الشيخ عبد احلميد قدس ( )15والكعليقات على منت
الورقات للهطيلي ( )28ومذكرة يف أصول اليقه للشنقيطي (.)62
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املسأل الثالث  :تقسيم األدل :
وتنقسم األدل إىل أقسام ابعكبارات:
 .1أقسام الدلي ابعكبار املصدر :تنقسم األدل ابعكبار مصادرها إىل نقلي وعقلي .
أ -األدل النقلي  :ما تعكمد على النق والسما  ،كالككاب والسن واإلمجا  ،ومذه
الصحايب ،وشر من قبلنا عند من حيكج به .،ومسيت نقلي ألهنا راجع إىل
النق (.)17
ب -األدل العقلي  :ال ي تعكمد على النظر واالجكهاد والرأي .ومعىن النظر :اليكر يف
كحال املنظور فيه.
واألدل العقلي  :كالقياس ،واالسكصحاب ،واملصاحل املرسل  .،ومسيت عقلي ألن مردها إىل النظر
والرأي وإن مل تسكق هبا العقول .،وليس املراد دأن العق اجملرد أثبكها ف
ودل عليها ،وإمنا املراد أن هذه

األدل تعكمد على النظر واالجكهاد والرأي(.)18
قال يف قواطع األدل  :وأما نيس العق فليس دليالً يوج شيئاً أو مينع شيئاً ،وإمنا يكون به َد َرُك
األمور فحس  ،وهو آل املعارف(.)19
 .2أقسام األدل ابعكبار إفادهتا للقطع أو الظن :تنقسم األدل ابعكبار إفادهتا للقطع أو الظن إىل
أدل قطعي وأدل ظني .
أ -األدل القطعي  :ما كانت نسبكه إىل مصدره قطعي  ،وهو ما وص إلينا بطريق الكواتر كالقرآن
الكرمي ،والسن املكواترة ،فهي أدل قطعي الثبوت ألن تواتر النق يييد اجلزم والقطع بصح
اخلرب عنه.،
ب -األدل الظني  :ما كانت نسبكه إىل مصدره ظني الثبوت كأكحاديث اآلكحاد ،فما كان منها
مسكهمعاً لشروط الصح والقبول فهو كحه يف الشر من ابب قبول الظن الراجح(.)20
 .3أقسام األدل ابعكبار كوهنا تعبدي أو معقول املعىن:
( )17الكياي لذوي العناي يف أصول اليقه  ،أ.د .سعد الدين الكيب (.)67
) (18املصدر السابق (.)68
( )19قواطع األدل يف أصول اليقه للسمعاين (.)20/1
( )20البداي لذوي العناي يف أصول اليقه (.)73-71
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تنقسم األدل ابعكبار كوهنا تعبدي حمض أو معقول املعىن إىل قسمني:
أ -األدل الكعبدي احملض  :وهي األدل ال ي ال تُعلم مها كحكم يعلفق عليها احلكم ،كأدل وجوب صوم
شهر رمضان ،فكون رمضان هو الواج صومه دون غريه تعبد حمض(.)21
ب -األدل املعقول املعىن :وهي األدل ال ي مها معىن يناط به احلكم ويعلفق عليه .،مث كون
القمح جنساً ربوايً جيري فيه الراب ،فإنه معقول املعىن ،وهو أنه جنس مطعوم مكي أو موزون،
فيكعدى احلكم فيه إىل ك ما كان مطعوماً مكيالً أو موزوانً(.)22

املطلب الثاين :األدلة املعقولة املعىن

وسأحبثها يف مسألكني:
املسأل األوىل :تعريف األدل املعقول املعىن:
املسأل الثاني  :أمثل على األدل املعقول املعىن:
املسأل األوىل :تعريف األدل املعقول املعىن:
املراد ابألدل املعقول املعىن ،هي األدل ال ي ميكن أن يكعدفى فيها احلكم إىل غريه عند توفر مصلحكه
وكان مشروعاً ،أو كان مما تكوفر فيه امليسدة املنهي عنها يف املنصوص عليها ألجلها.
عرب عن هذا القسم العز بن عبد السالم :؛ مبا ظهر لنا أنه جال ملصلح أو دارئ مليسدة أو
وقد ف
ويعرب عنه دأنه معقول املعىن(.)23
جال دارئ مليسدة ،أو جال دارئ ملصلح  ،ف
املسأل الثاني  :أمثل على األدل املعقول املعىن:
ومن األمثل على األدل ال ي توصف دأهنا معقول املعىن:

 .1آايت اجلهاد ،واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر ،فإهنا منظور فيها إىل حتصي مقاصدها،
وليست تعبداً حمضاً ينظر فيها إىل حتصي الثواب وجتن العقاب فحس .
 .2ومنها :كحهاب املرأة ،فإنه يقصد به ست مياتن املرأة وحماسنها ،وليس جمرد قطع قماش
تضعها على رأسها وال ختيي مياتنها.
املطلب الثالث :األدلة غري معقولة املعىن
وسأحبثها يف مسألكني:

( )21سيأيت مزيد بيان مها يف املطل الثاين.
) (22سيأيت مزيد بيان مها يف املطل الثاين.
( )23قواعد األكحكام يف مصاحل األانم ( )19العز بن عبد السالم.
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املسألة األوىل :تعريف األدلة غري معقولة املعىن.

معىن قول اليقهاء؛ غري معقول املعىن ،يعين ليس مها كحكم ظاهرة يعلفق عليها احلكم ،فهي تعبد
حمض ،ال ينظر فيها إىل حتصي مصاحل أو درء مياسد ،وإمنا ينظر فيها إىل حتصي الثواب ،ودفع
عرب عن هذا القسم العز بن عبد السالم :مبا مل تعرف كحكمكه من املشروعات ،فقال:
العقاب .،وقد ف
ويعرب عنه ابلكعبد.
الضرب الثاين :ما مل يظهر لنا جلبُهُ ملصلح  ،أو درؤه مليسدة ،ف
قال :ويف الكعبد من الطواعي واإلذعان مما مل تعرف كحكمكه ،وال تعرف علكه ما ليس مما ظهرت علكه
وفهمت كحكمكه ،فإ فن مالبِ َسه قد ييعله ألج حتصي كحكمكه وفاجدته ،واملكعبد ال ييع ما تعبفد به
إال إجالالً للرب وانقياداً إىل طاعكه ،وجيوز أن تكهرد الكعبدات عن جل املصاحل ِ
ودرء املياسد ،مث
يقع الثواب عليها بناء على الطاع واإلذعان من غري جل مصلح غري مصلح الثواب ،ودرء
ميسدة غري ميسدة العصيان ،فيحص من هذا أن الثواب قد يكون على جمرد الطواعي من غري أن
حتص تلك الطواعي جل مصلح أو درء ميسدة سوى مصلح أجر الطواعي (.)24
املسألة الثانية :أمثلة على األدلة غري معقولة املعىن:

ومن أمثل األدل ال ي توصف دأهنا غري معقول املعىن:

 .1كون صالة الصبح ركعكني ،والعشاء أربع ركعات ،مع أن صالة الصبح تكون بعد راكح
واسكيقاظ من النوم ،واإلنسان يكون فيها أكثر نشاطاً من صالة العشاء ال ي تكون آخر
اليوم واإلنسان يكون فيها أكثر تعباً .ولكن هذا غري معقول املعىن ،فهو تعبد حمض ،ينظر
فيه إىل االمكثال وليس له كحكم يعلفق احلكم عليها.
 .2ملاذا ُجعِ الشهر الذي نصومه رمضان ،وليس رج أو شعبان ؟ اجلواب ،أن هذا تعبد
حمض غري معقول املعىن ،ينظر فيه إىل االمكثال وليس له كحكم يعلّق احلكم عليها.

املبحث الثالث :تعليل النصوص يف الشريعة اإلسالمية ومناذج منها.

املطلب األول :تعليل النصوص يف الشريعة اإلسالمية

) (24قواعد األكحكام يف مصاحل األانم (.)19
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الذي عليه مجهور أه السن واجلماع  ،أ فن أفعال هلل عز وج معلفل  ،وأنه ال ييع إال حلكم  ،ب إ فن
كمال الرب وجالله وكحكمكه وقدرته متنع أن تكون أفعال هلل صادرةً منه ال حلكم وال غاي
مطلوب (.)25
وذه األشاعرة والظاهري إىل أن أفعال هلل وأكحكامه غري معلفل  ،ب خلق املخلوقات وأمر ابملأمورات
ال لعل وال ابعث على ذلك إال حمض املشيئ (.)26
اجملربة(.)27
ونس شيخ اإلسالم ابن تيمي  :هذا القول إىل اجلهم بن صيوان ومن اتبعه من ِّ
وقد رفد ابن القيم :يف ككابه شياء العلي على نياة احلكم والكعلي يف أفعاله وأكحكامه ،فقال:

( وكيف يكوهم ذو فطرة صحيح خالف ذلك وهذا الوجود شاهد حبكمكه وعنايكه خبلقه أمت عناي ،
وما يف خملوقاته من احلكم واملصاحل واملنافع والغاايت املطلوب والعواق احلميدة أعظم من أن حييط به
وصف أو حيصره عق )(.)28

قال ( :وكيف يسكهيز أن يظن بربه أنه أمر وهنى وأابح وكحفرم وأكح وكره ،وشر الشراجع وأمر
ابحلدود ال حلكم وال مصلح يقصدها ،ب ما مثف إال مشيئ حمض ر فجحت مثالً على مث بغري
مرجح ،وأي رمح تكون يف هذه الشريع ؟.
ب جناي هذا القول على الشراجع من أعظم اجلناايت )(.)29
املطلب الثاين :مناذج من النصوص املعلَّلة:

لقد علف الشار كثرياً من النصوص ،ومنها النصوص النبوي  ،فهي معلفل بعل وأوصاف مؤثرة ،ومعاين
معكربه ،ليدل بذلك على تعلق احلكم هبا أين وجدت ،واقكضاجها ألكحكامها وعدم ختليها عنها إال
ملانع يعارض اقكضاءها ويوج ختلف أثرها عنها( .)30ومن أمثل ذلك:
 .1عن سه بن سعد قال :اطلع رج من ُجح ٍر يف ُكح َهر النيب ﷺ ،ومع النيب ﷺمدرى حيك
به رأسه ،فقال" :لو أعلم أنك تنظر لطعنت به يف عينك ،إمنا ُجع االسكئذان من أج

) (25انظر جممو اليكاوى البن تيمي ( )89-88/8وشياء العلي البن قيم اجلوزي ( 621و .)625
) (26مقاصد الشريع اإلسالمي وعالقكها ابألدل الشرعي  ،أ.د .حممد سعد اليويب (.)81-80
( )27جممو اليكاوى البن تيمي (.)38-37/8
) (28شياء العلي البن القيم (.)622
) (29املصدر السابق (.)624-622
) (30انظر إعالم املوقعني عن رب العاملني ابن قيم اجلوزي (.)198-196/1
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البصر"( .)31فقوله " :إمنا ُجع االسكئذان من أج البصر" تعلي لالسكئذان ،ألن من دخ
بغري إذن لرأى بعض ما يكره الداخ إليه أن ينظر عليه(.)32
وقال احلافظ ابن كحهر ( :وذكر األصوليون هذا احلديث مثاالً للكنصيص على العل ال ي هي

أكحد أركان القياس )(.)33
ٍ
 .2عن عاجش -رضي هلل عنها -قالت :ف
أبيات من أه البادي ِكحضرة األضحى
دف أه
زمن رسول هلل ﷺ ،فقال رسول هلل ﷺ" :ا فدخروا ثالاثً مث تصدفقوا مبا بقي" فلما كان بعد
ذلك قالوا:
الوَدك .،فقال رسول
اي رسول هلل ،إن الناس يكخذون األسقي من ضحاايهم وجيملون منها َ
هلل ﷺ" :وما ذاك ؟" قالوا :هنيت أن تؤك حلوم الضحااي بعد ثالث ،فقال" :إمنا هنيككم من
أج الداف ال ي د فت ،فكلوا وا فدخروا وتصدفقوا"(.)34
فقوله :إمنا هنيككم من أج الدا ف ( "...)35تعلي للمنع من االدخار ،فلما زال املانع أابح مهم
ابالدخار.
 .3قوله ﷺ يف امهرة" :إهنا ليست بنهس إمنا هي من الطوافني عليكم والطوافات"(.)36
فقوله" :إمنا هي من الطوافني عليكم "...،تعلي لعدم النهاس  ،دفعاً للمشق عن الناس يف

ك من يطوف عليهم وكان مث امهرة يف اخللق أو دوهنا.
 .4عن عبد هلل بن مسعود ا قال :قال رسول هلل ﷺ" :إذا كنكم ثالث فال يكناجى اثنان دون
صاكحبهما ،فإ فن ذلك حيزنه"(.)37
( )31أخرجه البخاري ( )624ومسلم (.)2156
) (32فكح الباري البن كحهر (.)26/11
) (33فكح الباري البن كحهر (.)27/11
) (34أخرجه مسلم (.)1971
( )35الدا ف  :قوم من األعراب يردون املصر  ،يريد أهنم قوم قدموا املدين عند األضحى  ،فنهاهم عن ادخار حلوم
األضاكحي ليُيرقوها ويكصدقوا هبا فينكيع أولئك القادمون[ .النهاي يف غري احلديث البن األثري اجلزري
.]308
( )36أخرجه أبو داود ( 75و  )76من طريق كبش بنت كع بن مالك  ،وعاجش ب.
( )37أخرجه البخاري ( )6290ومسلم ( )2184والليظ له.
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وقوله" :فإن ذلك حيزنه" تعلي للنهي .،قال مالك( ( :)38ال يكناجى ثالث دون واكحد ،وال
عشرة ،ألنه قد هني أن يتك واكحداً ) وهذا مسكنبط من كحديث الباب(.)39
 .5عن أنس ا أن رسول هلل ﷺقال يف غزوة خيرب" :إن هلل ورسوله ينهيانكم عن حلوم احلمر
األهلي فإهنا رجس"(.)40
فقوله" :فإهنا رجس" تعلي للنهي ،أي أهنا صارت جنس بعد حترميها.

الفصل الثاين
من جهود العلماء يف بيان الفقه املقاصدي يف ابب األمر والنهي.
متهيد:

لقد ورد يف القرآن الكرمي والسن النبوي الككليف ابألمر ابملعروف والنهي عن املنكر واجلهاد ،فمن
ذلك:
 .1قوله تعاىل ﴿ :ولككن منكم أم يدعون إىل اخلري وأيمرون ابملعروف وينهون عن املنكر
وأولئك هم امليلحون ﴾ [آل عمران.]104/
 .2وقوله تعاىل ﴿ :واملؤمنون واملؤمنات بعضهم أولياء بعض أيمرون ابملعروف وينهون
عن املنكر ﴾ [الكوب .]71/
 .3وقوله تعاىل ﴿ :الذين إن مكناهم يف األرض أقاموا الصالة وآتَوا الزكاة وأمروا ابملعروف وهنوا
عن املنكر ﴾ [احلج.]41/
ومما جاء يف السن النبوي :
 .1عن كحذيي بن اليمان  قال" :والذي نيسي بيده لكأمر فن ابملعروف ولكنهو فن عن املنكر أو
ليوشك فن هلل أن يبعث عليكم عقاابً منه مث تدعونه فال يسكهاب لكم"(.)41

( )38اإلمام مالك بن أنس بن أيب عامر األصبحي إمام دار امههرة.
( )39فكح الباري البن كحهر العسقالين (.)86/11
( (40أخرجه البخاري ( )4198و ( )4199ومسلم (.)1940
( )41أخرجه التمذي ( )2169وقال كحديث كحسن  ،وصححه األلباين.
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 .2وعن أيب سعيد اخلدري  قال :قال رسول هلل ﷺ" :من رأى منكم منكراً فليغريه بيده فإن مل
يسكطع فبلسانه ،فإن مل يسكطع فبقلبه وذلك :أضعف اإلميان"(.)42
 .3وعن أنس  أن النيب ﷺ قال" :جاهدوا املشركني دأموالكم وأنيسكم وألسنككم"(.)43
فه هذه النصوص اآلمرة ابألمر ابملعروف والنهي عن املنكر واجلهاد يف سبي هلل ،تعبدي حمض ،
أم أهنا يراد هبا حتقيق مقاصدها ،وجل ُ مصاحلها فككون معقول َ املعىن ،فينظر فيها إىل النكاجج
واملآالت ؟
هذا ما جيي عنه هذا املبحث ،ابلرجو إىل أبرز علماء مقاصد الشريع اإلسالمي  ،العز بن عبد
السالم ،والقرايف ،وابن تيمي  ،وابن القيم ،والشاطيب رمحهم هلل مجيعاً.

املبحث األول :اإلمام الع بن عبد السالم
املطلب األول :ترمجة اإلمام الع بن عبد السالم.
هو عبد العزيز بن عبد السالم بن أيب القاسم بن احلسن بن حممد بن املهذب السلمي ،املغريب
األص  ،الدمشقي املولد ،مث املصري الشافعي .،لقفبه تلميذه ابن دقيق العيد بسلطان العلماء ،انكهت
إليه رائس الشافعي  ،وقصد ابليكوى من اآلفاق ،من أبرز تالميذه شيخ اإلسالم ابن دقيق العيد
وشهاب الدين القرايف وابن اليركاح صاكح شرح الورقات لإلمام اجلويين.
تويف ابن عبد السالم سن سكني وسكماج للههرة ،ودفن يف املقطفم وهو جب مشرف على القراف
مقربة فسطاط مصر والقاهرة.

()44

املطلب الثاين :أتصيل الع بن عبد السالم :لقواعد املصاحل واملفاسد:

لقد اهكم اإلمام العز بن عبد السالم :بكأصي قواعد املصاحل واملياسد ،السيما يف جان

ابملعروف والنهي عن املنكر ،وهذا الكأصي يعكرب تقعيداً ملقاصد الشريع يف جان
فيقول:

األمر

األمر والنهي،

( )42أخرجه مسلم (.)49
( )43أخرجه أبو داود ( )2504وصححه األلباين.
) (44انظر ترمجكه يف طبقات الشافعي البن قاضي شهب ( )109/2والبداي والنهاي البن كثري (.)235/13
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صلناها،
 .1قاعدة يف اجكما املصاحل :إذا اجكمعت مصاحل أخروي  ،فإن أمكن حتصيلها كح ف
ختريان بينها ،وقد يُقر فيما نقدم منها ،وإن تياوتت قدفمنا
وإن تع فذر حتصيلُها ،فإن تساوت ف
()45
األصلح فاألصلح ،وال نبايل بيوات الصاحل وال خيرج بكيويكه عن كونه صاحلاً.
 .2قاعدة يف اجكما املياسد :إذا اجكمعت املياسد ،فإن أمكن درؤها درأانها ،وإن تع فذر
ختريان ،وقد يُقر  ،وإن تياوتت درأان األفسد فاألفسد ،وال خيرج
درؤها ،فإن تساوت رتبها ف
()46
الياسد ابرتكابه عن كونه ميسدة كما يف قطع اليد املكآكل .
 .3قاعدة يف اجكما املصاحل واملياسد :إذا اجكمعت مصاحل ومياسد ،فإن أمكن دفع املياسد
صلناها وال نبايل
وحتصي املصاحل فعلنا ذلك ،وإن تع فذر اجلمع ،فإن رجحت املصاحل كح ف
()47

ابرتكاب املياسد ،وإن رجحت املياسد دفعناها ،وال نبايل بيوات املصاحل.
 .4الكأكيد على أن الشريع جاءت جلل املصاحل ودرء املياسد.
قال :من مارس الشريع  ،وفهم مقاصد الككاب والسن علِم أ فن مجيع ما أُمر به جلل
مصلح أو مصاحل ،أو لدرء ميسدة أو مياسد ،أو لألمرين .،وأ فن مجيع ما ُهني عنه لدفع
ميسدة أو مياسد ،أو جل مصلح أو لألمرين .والشريع طافح بذلك.

()48

املطلب الثالث :بيان اإلمام الع بن عبد السالم :مقاصد األمر ابملعروف والنهي عن املنكر
واجلهاد.

 .1أتخري تشريع اجلهاد حلكم ضعف املسلمني:
لقد فبني اإلمام العز بن عبد السالم ،:أ فن أتخري تشريع اجلهاد يف أول اإلسالم إمنا كان

لضعف املسلمني وعدم قدرهتم على قكال عدوهم ،وهذا ملخص مهم يف بيان مقصود
الشار من تشريع اجلهاد ،وهو إعزاز املسلمني ،وهو مكعلق بقدرهتم على حتقيق ذلك ألنه
مقصود الشار .
قال العز بن عبد السالم ( ::اجلهاد لو وج
()49
املؤمنني وكثرة الكافرين )

يف االبكداء ألابد الكيرةُ أه َ اإلسالم لقل

) (45القواعد الصغرى  ،العز بن عبد السالم (.)45
( )46املصدر السابق (.)46
( )47املصدر السابق (.)47
( )48املصدر السابق (.)53
) (49قواعد األكحكام يف مصاحل األانم للعز بن عبد السالم (.)51
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وقال ( :وإمنا أمرهم يف ابكداء اإلسالم إبفشاء السالم ،وإطعام الطعام وصل األركحام،
والصدق والعياف ،ألن ذلك مالجماً لطباعهم كحااثً على الدخول يف اإلسالم ،وكذلك ألفف
من قك ِ مجاع ٍ من املنافقني قد
ﷺ مجاع ً على اإلسالم مبا دفعه مهم من األموال ،وامكنع ْ

عُرفوا بنياقهم خوفاً أن يكحدث الناس دأنه أخذ يف قك أصحابه فينيروا من الدخول يف
()50
ُخرت ملا يف تقدميها من املياسد املذكورة ).
اإلسالم ،فهذه كلها مصاحل أ ّ
 .2بيانه فيما ُش ِر له اجلهاد:
لقد ّبني العز بن عبد السالم :أن اجلهاد إمنا ُشر من ابب تشريع الوساج  ،وليس مقصوداً
لذاته ،ولذلك قدفم أوالً اإلميان ابهلل واليوم اآلخر ،مث شر اجلهاد إلعزاز الدين ودرء أذى
الكافرين ،فقال:
()51
تلو اإلميان ألنه ليس بشريف يف نيسه ،وإمنا وج وجوب الوساج ).
( جع اجلهاد َ

مث فبني مقاصد اجلهاد ومصاحله العاجل  ،وهي إعزاز الدين وحمق الكافرين وشياء صدور
املؤمنني.
وأما درء اجلهاد للمياسد العاجل  ،فإنه يدرأ الكير من صدور الكافرين إن قُكلوا أو أسلموا
خوفاً من القك  ،وكذلك يدرأ اسكيالء الكيار على قك املسلمني وأخذ أموامهم وإرقاق كحرمهم
()52

وأطيامهم وانكهاك كحرم الدين.
وهبذا يكبني من خالل أتصي اإلمام العز بن عبد السالم أن نصوص اجلهاد ليست تعبدي
حمض  ،وإمنا شر ملقاصد عظيم  ،فوج أن يناط كحكمه بكحقيق مقاصده ،فيوجد كحيث
يظن أه احل والعقد حتقيق مقاصده ،وميكنع كحيث يعكقد أه احل والعقد ختلف مقاصده
عن مباشرته.
 .3قال العز بن عبد السالم ( ::اجلهاد يتك ابألعذار ،وجي تركه ابإلكراه ابلقك  ،وإذا علم
الغازي أنه يقك من غري نكاي ٍ يف الكيار وج االهنزام )( )53يعين االنسحاب.
( )50املصدر السابق.
( )51املصدر السابق (.)44
( )52املصدر السابق.
( )53القواعد الصغرى (.)65
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وكذلك األمر ابملعروف والنهي عن املنكر يتكان عند العز بن عبد السالم :ابألعذار،
وحيرمان عند اإلكراه ابلقك إذا كان املأمور به واملنهي عنه اتفهاً(.)54
وكذلك إذا علم – أي اجملاهد – أنه يُقك من غري حتصي شيء من املصاحل ال ي ُشر مها

كحرم املقام ووج االهنزام ألنه غفرر بنيسه وأعضاجه من غري كحصول مصلح .
القكال ُ
وامليسدة اجملفردة عن املصلح حمرم السيما فوات النيوس واألعضاء(.)55

املبحث الثاين :اإلمام القرايف
املطلب األول :ترمجة اإلمام القرايف

هو أبو العباس شهاب الدين أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن ،الصنهاجي القرايف ،من علماء املالكي ،

نسب إىل قبيل صنهاج من برابرة املغرب ،وإىل القراف احملل اجملاورة لقرب اإلمام
الشافعي :ابلقاهرة ،مصري املولد والنشأة والوفاة.
من مصنياته :أنوار الربوق يف أنواء اليروق ،والذخرية يف فقه املالكي  ،واليواقيت يف أكحكام املواقيت
وغريها .تويف عام  684للههرة(.)56
املطلب الثاين :أتصيل اإلمام القرايف :لألوامر والنواهي.

يذه اإلمام القرايف :إىل أن القصد ابملأمورات الشرعي حتصي مصاحلها ،والقصد ابملنهيات درءُ
مياسدها ،فهي إذن من النصوص واألكحكام املعلفل وليست تعبداً حمضاً ال يعق معناه.

يقول اإلمام القرايف ( ::املياسد واملصاحل سابق على األوامر والنواهي ،والثواب والعقاب اتبع لألوامر
والنواهي ،فما فيه ميسدة هني عنه ،فإذا فع كحص العقاب ،وما فيه مصلح أُمر به فإذا فع كحص
الثواب ،فالثواب والعقاب يف الرتب الثالث  ،واألمر والنهي يف الرتب الثاني  ،وامليسدة واملصلح يف الرتب
األوىل ،فلو علف األمر والنهي ابلثواب والعقاب لزم تقدم الشيء على نيسه برتبكني ،ولذلك يقول
األغبياء من الطلب  :مصلح هذا األمر أنه يثاب عليه ،فيعللون ابلثواب والعقاب وهو غلط )(.)57

) (54املصدر السابق (.)66
( )55املصدر السابق ( )91وانظر القواعد الكربى – قواعد األكحكام – (.)83
) (56األعالم  ،خري الدين الزركلي (.)95/1
) (57اليروق للقرايف (.)123 – 122/4
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وهبذا يكبني أتصي اإلمام القرايف :ملقاصد األوامر والنواهي وأهنا اتبع لكحصي مقاصدها من حتصي
املعروف وإزال املنكر من دون أن يتت عليه ما هو أنكر منه ،وليس املراد من نصوص األمر والنهي
حتصي الثواب ابلكعبد ابالمكثال فحس  ،ب إن الثواب والعقاب يف أتصي اإلمام القرايف :اتبع
لكحصي املصاحل ودرء املياسد.
املطلب الثالث :بيان اإلمام القرايف :شروط األمر ابملعروف والنهي عن املنكر.

لقد ذكر اإلمام القرايف :كحديث األمر ابملعروف والنهي عن املنكر الذي يرويه كحذيي  عن النيب
لكأم ُر فن ابملعروف ولكنهو فن عن املنكر أو ليوشك فن هلل أن يبعث
ﷺ أنه قال" :والذي نيسي بيده ُ
عليكم عقاابً منه مث تدعونه فال يسكهاب لكم"(.)58
مث ذكر شروط األمر ابملعروف والنهي عن املنكر فقال :لألمر ابملعروف والنهي عن املنكر ثالث
شروط:
الشرط األول :أن يعلم ما أيمر به وينهى عنه.
الشرط الثاين :أن أيمن من أن يؤدي إنكاره إىل منكر أكرب منه.
الشرط الثالث :أن يغل على ظنه أن إنكاره املنكر مزي له ،وأن أمره ابملعروف مؤثر يف حتصيله.

مث قال :فعدم أكحد الشرطني األولني يوج الكحرمي ،وعدم الشرط الثالث يسقط الوجوب(.)59
وهبذا يكبني من خالل تقعيد اإلمام القرايف :لشروط األمر والنهي ،مقصود األمر والنهي ،وهو حتصي
املعروف وإزال املنكر حبيث ال يتت على إزالكه ما هو أنكر وأبغض إىل هلل ورسوله ﷺمنه.
كما أابن اإلمام القرايف ،:أن كحكم األمر والنهي قد ينقل إىل ضده – أي من الوجوب إىل الكحرمي
– يف كحال كان إنكار املنكر يؤدي إىل منكر أكرب منه ،وهذا أتصي عظيم ،وربط احلكم مبا حيقق
درأَها إبجيابه.
مصاحله املرج فوة من تشريعه ،ويدرءُ املياسد ال ي أراد الشار ْ

املبحث الثالث :شيخ اإلسالم ابن تيمية:

املطلب األول :ترمجة شيخ اإلسالم ابن تيمية::

) (58أخرجه التمذي ( )2169وقال كحسن صحيح.
( )59اليروق للقرايف (.)256 – 255/4
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هو أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم احلراين الدمشقي احلنبلي ،أبو العباس ،تقي الدين ابن تيمي
شيخ اإلسالم ،ولد يف كحفران وانكق به والده إىل دمشق فنشأ فيها ،وبر يف ساجر الينون والعلوم،
وكان كثري البحث يف فنون احلكم  ،داعي َ إصالح يف الدين ،آي يف الكيسري واألصول ،قلمه ولسانه

مكقارابن ،انظر العلماء ،وأفىت ود فرس وهو دون العشرين ،وله عدد كبري من املصنفيات ،وقد بلغ
جممو فكاواه مخساً وثالثني جملداً من القطع الكبري ،وطُل إىل مصر من أج فكوى أفىت هبا،
فسهن مدة ،ونُق إىل اإلسكندري مث أطلق فسافر إىل دمشق سن
فكع ف
ص عليه مجاع من أهلها ُ
 712واعكق هبا سن  720وأطلق مث أعيد ،ومات معكقالً بقلع دمشق فخرجت دمشق كلها يف
ودفن مبقربة الصوفي وعمره سبع وسكون عاماً(.)60
جنازتهُ ،

املطلب الثاين :أتصيل شيخ اإلسالم ابن تيمية لقواعد املصاحل واملفاسد.

 .1يقرر شيخ اإلسالم ابن تيمي  :أن الشريع قامت على حتقيق املصاحل وتكميلهاِ ،
ودرء املياسد
وتقليلها ،فيقول ( :الشريع مبناها على حتصي املصاحل وتكميلها ،وتعطي املياسد وتقليلها،
والور ترجيح خري اخلريين بكيويت أدانمها ،ودفع شر الشرين وإن كحص
أدانمها )(.)61
 .2إذا تعارضت املصلحكان قُ ِّدم أعالمها ،وإذا تعارضت امليسداتن قُ ِّدم أدانمها .،فيقول عند
تعارض املصاحل واملياسد ( :فإذا تعارضت ،كان حتصي أعظم املصلحكني بكيويت أدانمها،
ودفع أعظم امليسدتني مع اكحكمال أدانمها هو املشرو )(.)62
ُ
 .3أنه يتت على عدم املوازن بني املصاحل واملياسد ترك واجبات وفع حمرمات ،فيقول:
( من مل يوازن ما يف اليع والتك من املصلح الشرعي وامليسدة الشرعي فقد يد واجبات
وييع حمرمات )(.)63

املطلب الثالث :بيان شيخ اإلسالم ابن تيمية :مقاصد األمر ابملعروف والنهي عن املنكر:

) (60األعالم للزركلي (.)144/1
) (61جممو اليكاوى البن تيمي (.)193/30
( )62السياس الشرعي البن تيمي ( )148 – 147تعليق الشيخ حممد بن صاحل العثيمني.
( )63جممو اليكاوى البن تيمي (.)512/10
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 .1تعلي األمر ابملعروف والنهي عن املنكر بكحصي املصاحل وتعطي املياسد ،وليس كحكماً
تعبدايً حمضاً ،فيقول ( :إن األمر ابملعروف والنهي عن املنكر هو الذي بُعثت به الرس ،
واملقصود حتصي املصاحل وتكميلها ،وتعطي املياسد وتقليلها حبس اإلمكان )(.)64
 .2األمر ابملعروف والنهي عن املنكر مشروط ابلنظر يف نكاجهه ،قال ( :إن األمر والنهي وإن
ِ
مكضمناً لكحصي مصلح ودفع ميسدة ،فينظر يف املعارض له ،فإن كان الذي ييوت
كان ّ
من املصاحل أو حيص من املياسد أكثر ،مل يكن مأموراً به ،ب يكون حمرماً إذا كانت
ميسدته أكثر من مصلحكه )(.)65
وقال ( :ومل ي ْنه عن منك ٍر يسكلزم تيويت معروف أعظم منه ،ب يكون النهي ٍ
كحينئذ من ابب
َُ
الصد عن سبي هلل والسعي يف زوال طاعكه وزوال فع احلسنات )(.)66
أعظم من مصلحكه مل يكن مما أمر هلل به ،وإن
وقال ( :فحيث كانت ميسدة األمر والنهي َ
كان قد تُِرك واج ٌ وفُعِ حمفرم ،إذا املؤمن عليه أن يكقي هلل يف عباد هلل وليس عليه هداهم

)(.)67
 .3األمر والنهي مشروط بشروط وهي:
أ -اليقه

ب -احللم والصرب
ج -القدرة
قال شيخ اإلسالم( :من يريد أن أيمر وينهى إما بلسانه وإما بيده مطلقاً من غري فقه وال كحلم وال
صرب وال نظر فيما يصلح من ذلك وما ال يصلح ،وما يقدر عليه وما ال يقدر عليه ،فيأيت ابألمر
والنهي معكقداً أنه مطيع يف ذلك هلل ورسوله ﷺ ،وهو ٍ
ص كثري من أه
معكد يف كحدوده كما ن ف

) (64االسكقام البن تيمي (.)330/1
) (65جممو اليكاوى (.)129/28
( )66املصدر السابق (.)130/28
( )67اليكاوى العراقي ( )258 – 257/1وجممو اليكاوى (.)126/28
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البد واألهواء نيسه لألمر والنهي كاخلوارج واملعكزل والرافض وغريهم ،ممن غلط فيما آاته هلل من األمر
والنهي واجلهاد ،وكان فساده أعظم من صالكحه)(.)68
 .4تعلي شيخ اإلسالم عدم فرض اجلهاد يف العهد املكي بسب ضعف املسلمني:
قكال املشركني يف مك  ،هو الضعف
لقد فهم شيخ اإلسالم :أن سب ترك النيب ﷺ َ
والعهز ،وليس كحكماً تعبدايً ليس معلفالً .،فقال ( :كان النيب ﷺ يف أول األمر مأموراً أن
جياهد الكيار بلسانه ال بيده ،فيدعوهم ويعظهم وجيادمهم ابل ي هي أكحسن ،وجياهدهم
ابلكف عن قكامهم لعهزه وعهز املسلمني عن ذلك .،مث ملا
ابلقرآن جهاداً كبرياً ،وكان مأموراً
ّ
هاجر إىل املدين وصار له هبا أعوان أ ُِذن له يف اجلهاد ،مث ملا قووا ُكك عليهم القكال ،ومل
يُكك عليهم قكال من ساملهم ،ألهنم مل يكونوا يطيقون قكال مجيع الكيار )(.)69
ويقول ( :من كان ٍ
دأرض هو فيها مسكضعف ،أو يف وقت هو فيه مسكضعف ،فليعم آبي
()70

عمن يؤذي هلل ورسوله من الذين أوتوا الككاب واملشركني )
الصرب والصيح ّ
ومن خالل ما سبق يكبني أن شيخ اإلسالم ابن تيمي  :يعلّ نصوص األمر ابملعروف والنهي
عن املنكر واجلهاد بكحقيق املقاصد من تشريعها وهو إزال املنكر أو ختيييه .وإعزاز املسلمني
والدفا عنهم وليس أمراً تعبدايً حمضاً.

املبحث الرابعَّ :
العالمة ابن قيم اجلوزية

املطلب األول :ترمجة َّ
العالمة ابن قيم اجلوزية.

هو حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي ،أبو عبد هلل مشس الدين ،من أركان
اإلصالح اإلسالمي ،أكحد كبار العلماء ،مولده ووفاته بدمشق ،تكلمذ على يد شيخ اإلسالم ابن
وسهن معه يف قلع دمشق ،وكان حمبوابً للناس ،ألفف تصانيف كثرية ،منها :إعالم املوقعني عن
تيمي ُ

رب العاملني ،والطرق احلكمي يف السياس الشرعي  ،وزاد املعاد يف هدي خري العباد ،وشياء العلي يف
مساج القضاء والقدر والكعلي  ،وميكاح دار السعادة ،ومدارج السالكني ،وغريها.

( )68اليكاوى العراقي البن تيمي (.)260 – 259/1
( )69اجلواب الصحيح ملن بدفل دين املسيح (.)237/1
) (70الصارم املسلول على شامت الرسول ﷺ البن تيمي (.)413/2
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د فرس وانظر وكحج مرات ،وكان أعهوب زمانه ،تويف ليل اخلميس الثالث عشر من شهر رج
()751ه (.)71

عام

املطلب الثاين :أتصيل ابن قيم اجلوزية :للمصاحل واملفاسد.
ال خيكلف ابن القيم :يف منههه عن العلماء املكقدمني ،فهو يقرر ابكناء الشريع على حتقيق املصاحل
وتكميلها ،ودرء املياسد وتقليلها ،وهذا مسكياد من تعليله األكحكام بذلك ،فقال يف مسأل صح
إسالم الصغري من أه الذم  ،ووجوب الزكاة يف ماله ،ونيق قريبه املسلم ( :وليس يف شر هلل وال يف
قدره إضاع اخلري العظيم ملا يف ضمنه من شر يسري ،ال نسب له إىل ذلك اخلري البك ب مدار الشر
والقدر على حتصي أعلى املصلحكني بكيويت أدانمها ،وارتكاب أدىن امليسدتني لدفع أعالمها )(.)72
ويقول يف ككابه إعالم املوقعني يف فص تغري اليكوى واخكالفها حبس تغري األزمن واألمكن ..،
بعنوان :بناء الشريع على مصاحل العباد يف املعاش واملعاد :قال( :هذا فص عظيم النيع جداً ،وقع
بسب اجله به غلط على الشريع أوج من احلرج واملشق وتكليف ما ال سبي إليه ما يعلم أن
الشريع الباهرة ال ي هي يف أعلى رت املصاحل ال أتيت به ،فإن الشريع مبناها وأساسها على احلِ َكم
ومصاحل العباد يف املعاش واملعاد ،وهي عدل كلها ،ورمح كلها ،ومصاحل كلها ،وكحكم كلها)(.)73
املطلب الثالث :بيان ابن قيم اجلوزية مقاصد األمر ابملعروف والنهي عن املنكر.

 .1من مقاصد األمر ابملعروف والنهي عن املنكر أن حيص من املعروف ما حيبه هلل ورسوله ﷺ
فقال( :النيب ﷺ شر ألمكه إجياب إنكار املنكر ليحص إبنكاره من املعروف ما حيبه هلل
ورسوله ﷺ)(.)74
 .2أن ال حيص إبنكار املنكر من اليساد ما هو أبغض إىل هلل ورسوله ﷺ منه ،فيقول:
( فإذا كان إنكار املنكر يسكلزم ما هو أبغض إىل هلل ورسوله منه فإنه ال يسوغ إنكاره ،وإن
كان هلل يبغضه وميقت أهله ،وهذا كاإلنكار على امللوك والوالة ابخلروج عليهم فإنه أساس
ك شر وفكن إىل آخر الدهر )(.)75

) (71األعالم للزركلي ( )56/6وشذرات الذه يف أخبار من ذه البن العماد (.)179/6
) (72أكحكام أه الذم ابن قيم اجلوزي (.)347/2
) (73إعالم املوقعني عن رب العاملني  ،ابن قيم اجلوزي (.)3/3
( )74املصدر السابق (.)4/3
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اشتط
 .3ملا كان األمر ابملعروف والنهي عن املنكر ُشر إلزال املنكر وإكحالل املعروف مكانهُ ،
له القدرة على ذلك .،فقال يف إجياب األمر ابملعروف والنهي عن املنكر على ذوي الوالي
والسلطان( :فعليهم من الوجوب ما ليس على غريهم ،فإن مناط الوجوب القدرة ،فيه

على القادر ماال جي على العاجز)(.)76
 .4بيانه مرات إنكار املنكر ابعكبار مقاصده:
وقد ّبني ابن القيم :مرات ودرجات إنكار املنكر ابعكبار النكاجج واملقاصد املتتب عليه،
فقال ( :إنكار املنكر أربع درجات:
األوىل :أن يزول وخيليه ضده.
الثاني  :أن يق وإن مل يزل جبملكه.
الثالث  :أن خيليه ما هو مثله.
الرابع  :أن خيليه ما هو شر منه.
قال :فالدرجكان األوليان مشروعكان ،والثالث موضع اجكهاد( ،)77والرابع حمرم )(.)78
أمثل تطبيقي على حترمي إنكار املنكر:
وقد ذكر ابن القيم :أمثل تطبيقي على حترمي إنكار املنكر إذا أ فدى إنكاره إىل خالف مقاصده

الشرعي  ،منها:
أ -إذا رأيت أه اليهور واليسوق يلعبون ابلشطرنج كان إنكارك عليهم من عدم اليقه والبصرية
إال إذا نقلكهم منه إىل ما هو أكح إىل هلل ورسوله ﷺ.
ب -إذا رأيت الي فساق قد اجكمعوا على مهو ولع أو مسا مكاء وتصدي  ،فإن نقلكهم عنها إىل
طاع هلل فهو املراد ،وإال كان تركهم على ذلك خرياً من أن تيرغهم ملا هو أعظم من ذلك.
ج -قال :ومسعت شيخ اإلسالم ابن تيمي قدس هلل روكحه ون فور ضرحيه يقول :مررت أان وبعض
أصحايب يف زمن الككار بقوم منهم يشربون اخلمر ،فأنكر عليهم من كان معي ،فأنكرت عليه،

( )75املصدر السابق.
) (76الطرق احلكمي يف السياس الشرعي  ،ابن قيم اجلوزي (.)237
) (77يرجع فيها إىل أه العلم واالجكهاد.
( )78إعالم املوقعني (.)4/3
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وقلت له :إمنا كحرم هلل اخلمر ألهنا تصد عن ذكر هلل وعن الصالة ،وهؤالء يصدهم اخلمر
عن قك النيوس وسيب الذري وأخذ األموال ،فدعهم(.)79

املبحث اخلامس :اإلمام الشاطيب
املطلب األول :ترمجة اإلمام الشاطيب.

هو أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الغرانطي الشهري ابلشاطيب ،أصويل كحافظ ،من

أه غرانط  ،كان من أجم املالكي  ،فقيهاً من األثبات يف عصره ،سعى طيل كحياته لقمع البدع
وإكحياء السن  ،وانض يف سبي ذلك .،تويف سن  790ه .
من ككبه :املوافقات يف أصول اليقه مطبو يف أربع جملدات ،واالعكصام مطبو يف جملدين(.)80
املطلب الثاين :أتصيل اإلمام الشاطيب :لقواعد املصاحل واملفاسد.

يؤكد اإلمام الشاطيب :أن الشريع اإلسالمي وضعت األكحكام لكحقيق مقاصد الشار جبل املصاحل
ودرء املياسد ،وليست للكعبد الديين فحس  ،ويدلِّ على ذلك جبمل من القواعد.
 .1مقصد الشار حتقيق مصاحل الناس حبيظ ضروراهتم وكحاجاهتم:
قال ( :هذه الشريع املعصوم ليست تكالييها موضوع كحيثما اتيق جملرد إدخال الناس حتت
سلط الدين ،ب ُوضعت لكحقيق مقاصد الشار يف قيام مصاحلهم يف الدين والدنيا معاً،
وروعي يف ك ٍ منها:
 .1إما كحيظ شيء من الضرورايت اخلمس :الدين والنيس والعق والنس واملال.
 .2وإما كحيظ شيء من احلاجيات كأنوا املعامالت.
 .3وإما كحيظ شيء من الكحسينيات.
 .4وإما تكمي نو من األنوا الثالث مبا يعني على حتققه.
وال خيلو ابب من أبواب اليقه من رعاي املصاحل وحتقيق هذه املقاصد )(.)81
( )79املصدر السابق (.)5/3
( )80انظر ترمجكه يف معهم املؤليني ( )118/1عمر رضا كحال  ،ومقدم فكاوى اإلمام الشاطيب  ،حتقيق الدككور
حممد أبو األجيان.
( )81املوافقات للشاطيب حتقيق مشهور كحسن سلمان ( )6/1دار ابن عيان.
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 .2أن العلم مبقاصد الكشريع معني يف اسكنباط األكحكام:
فيقول ( :اسكنباط أكحكام الشريع يقوم على ركنني:
األول :علم لسان العرب.
الثاين :علم أسرار الشريع ومقاصدها )(.)82
 .3درء املياسد مقدم على جل املصاحل:
قال ( :درء املياسد آكد من جل املصاحل )).(83
 .4جي املوازن عند اجكما املصاحل وتزاكحم املياسد:

قال( :الواجبات ليست على وزان واكحد ،كما أن احملرمات كذلك ،فال بد من املوازن )(.)84
 .5املصلح املعكربة شرعاً ما مل ينص الشار على إلغاجها:
فيقول ( :املراد ابملصلح عندان ما فهم رعايكه يف كحق اخللق من جل املصاحل ودرء املياسد
على وجه ال يسكق العق بدركه على كحال ،فإذا مل يشهد الشر ابعكبار ذلك املعىن ب
يرده كان مردوداً ابتياق املسلمني )(.)85
 .6جي النظر يف النكاجج واملآالت واعكبارها:
فيقول( :إن األعمال هي مقدمات لنكاجج املصاحل ،فإهنا أسباب ملسببات هي مقصودة
للشار  ،واملسببات هي مآالت األسباب ،فاعكبارها يف جراين األسباب مطلوب ،وهو
معىن النظر يف املآالت)(.)86
( وال يقال :إن املسببات ال يلزم االلكيات إليها عند الدخول يف األسباب ،ب البد من
اعكبار املسببات يف األسباب ،ألن الشار قاصد للمسببات يف األسباب ،وإذا ثبت ذلك مل
يكن للمهكهد بد من اعكبار املسبف وهو مآل السب )(.)87

املطلب الثالث :أتصيل اإلمام الشاطيب :ملقاصد األمر ابملعروف والنهي عن املنكر.

( )82املصدر السابق (.)7/1
) (83االعكصام للشاطيب ( )338/1املككب الكهاري الكربى مبصر.
( )84املصدر السابق.
) (85املصدر السابق (.)113/2
( )86املوافقات للشاطيب حتقيق عبد هلل دراز (.)195/4
( )87املصدر السابق.
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مكم جلميع
 .1يؤكد اإلمام الشاطيب :أن األمر ابملعروف والنهي عن املنكر واج كياجي ّ
أبواب الشريع (.)88
 .2أن األمر ابملعروف والنهي عن املنكر ليس كحكماً تكلييياً تعبدايً حمضاً ،ب إنه مشرو ألنه
سب إلقام الدين وإظهار شعاجر اإلسالم ،وإمخاد الباط (.)89
 .3أن األمر ابملعروف والنهي عن املنكر يقصد منه إزال املنكر وختيييه ،وال جيوز إذا كان يتت
عليه اإلخالل مبا هو أعظم منه ،فإن ارتكاب خري الشرين أوىل من ارتكاب شرمها ،وهو
راجع يف احلقيق إىل إعمال القاعدة يف األمر ابملعروف والنهي عن املنكر(.)90

 .4أن اجلهاد يف سبي هلل هو أعلى مرات األمر ابملعروف والنهي عن املنكر ،ب هو شعب
منها( ،)91فوج أن تُعكرب أكحكامه دأكحكام األمر والنهي ألنه شعب منه ،السيما وأن اجلهاد
موضو إلعالء كلم هلل( ،)92فمىت ما أتى بضده صار كحراماً.
 .5أن األمر ابملعروف والنهي عن املنكر يشتط العلم دأكحكام ما أيمر وينهى ،ف
وإال فمن ال
يعرف املعروف كيف أيمر به ،أو ال يعرف املنكر كيف ينهى عنه(.)93
 .6النظر يف مآالت األمر والنهي معكرب يف مشروعيكه ،كقوله تعاىل ﴿ :وال تسبوا الذين يدعون
من دون هلل فيسبوا هلل عدواً بغري علم ﴾ وهذا فيه اعكبار املآل.
لذلك ،فقد يكون العم يف األص مشروعاً لكن ينهى عنه ملا يؤول إليه من امليسدة ،أو
ممنوعاً لكن يتك النهي عنه ملا يف ذلك من املصلح (.)94

) (88املوافقات (.)381/3
) (89املصدر السابق (.)237/1
) (90انظر املصدر السابق (.)251/4
) (91انظر املصدر السابق (.)227/2
( )92انظر املوافقات ( )237/1و (.)227/2
) (93املصدر السابق (.)178/1
) (94انظر املصدر السابق (.)196/4
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اخلامتة :خالصة ونتائج البحث
لقد حبثت جهود علماء املقاصد يف ضبط نصوص األمر ابملعروف والنهي عن املنكر
وتوصلت فيه إىل النكاجج الكالي :
 .1عرفت ابليقه املقاصدي لغ واصطالكحاً.
.2
.3
.4
.5

بيفنت انقسام األدل إىل تعبد حمض ،ومعقول املعىن.
عفرفت الدلي لغ واصطالكحاً وهو :ما ميكن الكوص بصحيح النظر فيه إىل مطلوب خربي.
بيفنت انقسام األدل إىل نقلي وعقلي  ،وقطعي وظني  ،ومعقول املعىن وغري معقول املعىن.
ر فجحت قول اجلمهور يف تعلي النصوص ،وأن أفعال هلل ال تكون إال حلكم  ،وذكرت مناذج
من النصوص املعلفل .

 .6بيفنت جهود علماء املقاصد يف ابب األمر ابملعروف والنهي عن املنكر ،وذكرت منهم :اإلمام
العز بن عبد السالم ،واإلمام القرايف ،وشيخ اإلسالم ابن تيمي  ،و ف
العالم ابن قيم اجلوزي ،
صلت فيها إىل ما يلي:
واإلمام الشاطيب .،وتو ف
أ -أ فن الشريع إمنا جاءت لكحقيق مصاحل العباد ،ودرء املياسد عنهم ،وأنه مىت
ما ازدمحت املصاحل يقدم أعالها ،ومىت ما ازدمحت املياسد يقدم أدانها.
ب -أن من مقاصد األمر ابملعروف والنهي عن املنكر حتصي مقصودمها من نشر
اخلري وتكثريه ،ودرء الشر وتقليله.
ج -أنه مىت ما كان يتت على األمر ابملعروف والنهي عن املنكر مياسد حيرم
عندها إنكار املنكر ألنه يكون على خالف مقصود الشار .
التوصيات
 .1ضرورة االهكمام ببيان مقاصد الكشريع اإلسالمي يف ابب األمر ابملعروف والنهي عن املنكر
واجلهاد يف سبي هلل ملساعدة الشباب املسلم على االنضباط هبذه األكحكام احملكوم بكحقيق
مقاصدها.
 .2اعكماد مناهج خمكصرة يف ابب املقاصد العكمادها يف املعاهد الشرعي والكليات اإلسالمي .
 .3إقام دورات علمي  ،ودبلومات مكخصص يف اليقه املقاصدي لكخريج جي من طلب العلم
جيمع بني العم ابلنص وفهم مقصود الشار .
 .4اإلكثار من املؤمترات والندوات لكأصي اليقه املقاصدي يف مجيع أبواب اليقه والعلم.
هذا وصلى هلل على سيدان حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
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فهرس املصادر واملراجع
أوالً :احلديث وعلومه:
 .1سنن أيب داود – أبو داود السهسكاين – مككب املعارف الرايض.
 .2سنن التمذي – حممد بن عيسى بن سورة التمذي – مككب املعارف الرايض.
 .3صحيح البخاري – حممد بن إمساعي – دار ابن كحزم بريوت.
 .4صحيح مسلم – مسلم بن احلهاج – دار األفكار الدولي الرايض.
 .5فكح الباري بشرح صحيح البخاري – ابن كحهر العسقالين – دار الراين للتاث القاهرة.
 .6النهاي يف غري احلديث – ابن األثري اجلزري – دار ابن اجلوزي الدمام.
اثنياً :أصول اليقه واملقاصد:
 .7أصول اليقه اإلسالمي – د .وهبه الزكحيلي – دار اليكر دمشق.
 .8االعكصام – الشاطيب – املككب الكهاري الكربى مبصر.
 .9إعالم املوقعني عن رب العاملني – ابن قيم اجلوزي – دار صادر بريوت.
 .10األجنم الزاهرات على كح ألياظ الورقات – حممد بن عثمان املارديين الشافعي – حتقيق
أ.د .عبد الكرمي النمل – مككب الرشد الرايض.
 .11البحر احمليط يف أصول اليقه – بدر الدين الزركشي – دار الككيب الطبع األوىل .،1994
 .12البداي لذوي العناي يف أصول اليقه – أ.د .سعد الدين حممد الكيب – املكك اإلسالمي
بريوت.
 .13الكعليقات على منت الورقات – عبد الرمحن اجلطيلي – املكك اإلسالمي بريوت.
 .14احلدود يف األصول – أبو الوليد الباجي – حتقيق د .نزيه محاد مؤسس الزعيب للطباع
والنشر بريوت.
 .15شرح الورقات يف أصول اليقه للهويين – ابن اليركاح الشافعي – دراس وحتقيق ساره شايف
امهاجري – دار البشاجر اإلسالمي بريوت الطبع األوىل سن .2001
 .16شرح منهاج الوصول إىل علم األصول – مشس الدين حممود األصيهاين – حتقيق أ.د .عبد
الكرمي النمل – مككب الرشد الرايض.
 .17علم مقاصد الشريع – أ.د .فيص احللييب – شرك إثراء املكون الرايض.
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 .18اليروق – القرايف – عامل الكك بريوت.
 .19قواطع األدل يف األصول – أبو املظير السمعاين – مككب نزار مصطيى الباز مك املكرم .
 .20قواعد األكحكام يف مصاحل األانم – العز بن عبد السالم – دار الراين بريوت.
 .21القواعد الصغرى – العز بن عبد السالم – حتقيق إايد الطبا – دار اليكر دمشق.
 .22لطاجف اإلشارات على تسهي الطرقات لنظم الورقات – الشيخ عبد احلميد قدس –
مطبع مصطيى البايب احلليب مك املكرم .
 .23مدخ إىل مقاصد الشريع – أ.د .أمحد الريسوين – دار الكلم للنشر والكوزيع القاهرة.
 .24مذكرة يف أصول اليقه – حممد األمني الشنقيطي – دار الياروق مصر – املنصورة.
 .25مقاصد الشريع اإلسالمي – حممد الطاهر بن عاشور – الشرك الكونسي للكوزيع.
 .26مقاصد الشريع اإلسالمي وعالقكها ابألدل الشرعي – أ.د .حممد سعد اليويب – دار ابن
اجلوزي الدمام.
 .27مقاصد الشريع اإلسالمي ومكارمها – ف
عالل الياسي – مطبع الرسال – الرابط املغرب.
 .28املوافقات – الشاطيب – حتقيق مشهور كحس آل سلمان – دار ابن عيان – طبع سن
.1997
 .29املوافقات – الشاطيب – حتقيق عبد هلل دراز – دار املعرف بريوت.
اثلثا :اليقه والسياس الشرعي :
 .30أكحكام أه الذم – ابن قيم اجلوزي – حتقيق سيد عمران دار احلديث القاهرة.
 .31السياس الشرعي يف إصالح الراعي والرعي – ابن تيمي تعليق وشرح الشيخ حممد بن صاحل
العثيمني – مدار الوطن للنشر الرايض.
 .32الطرق احلكمي يف السياس الشرعي – ابن قيم اجلوزي – دار الكك العلمي بريوت.
 .33فكاوى اإلمام الشاطيب – حتقيق د .حممد أبو األجيان – مككب العبيكان الرايض الطبع
الرابع .2001
 .34اليكاوى العراقي – ابن تيمي – املكك اإلسالمي بريوت.
 .35جممو فكاوى ابن تيمي – ابن تيمي مجع عبد الرمحن بن قاسم وابنه حممد – دار اإلفكاء
السعودي .
رابعاً :العقيدة واملنهج:
 .36االسكقام – ابن تيمي – جامع اإلمام حممد بن سعود اإلسالمي الرايض سن .1991
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 .37اجلواب الصحيح ملن بدفل دين املسيح – ابن تيمي – مطابع جمد الكهاري .
 .38شياء العلي يف مساج القضاء والقدر واحلكم والكعلي – ابن قيم اجلوزي – حتقيق فواز
زمريل وفاروق التك – دار ابن كحزم بريوت.
 .39الصارم املسلول على شامت الرسول – ابن تيمي .
خامساً :التاجم والسري:
 .40األعالم – خري الدين الزركلي – دار العلم للماليني .2002
 .41البداي والنهاي – ابن كثري الدمشقي – دار املعرف بريوت.
 .42شذرات الذه يف أخبار من ذه – ابن العماد احلنبلي – دار الكك العلمي بريوت.
 .43طبقات الشافعي – ابن قاضي بشهي – حتقيق د .احلافظ عبد العليم خان عامل الكك
بريوت الطبع األوىل .1407
 .44معهم املؤليني – عمر رضا كحال –
 .45الوايف ابلوفيات –
سادساً :اللغ العربي :
 .46القاموس احمليط – اليريوز آابدي – مؤسس الرسال بريوت.
 .47لسان العرب – ابن منظور – دار صادر بريوت.
 .48خمكار الصحاح – الرازي – املككب العصري صيدا – لبنان.

 .49املعهم الوسيط – مجاع من املؤليني – جممع اللغ العربي – املككب اإلسالمي اسكانبول.
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