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 :مقدمة
ية المفيدة وتثمين هذه  بو بعد حمد الل  ه والثناء عليه وشكر الداعين إلى هذه المائدة التر

يد أن أستهل كلمتي هذه بنداء وجهه د. ماجد عرسان الكيلاني، في مقدمة كتابه:  المبادرة، أر
يين والمشرفين على مؤس ،ل صلاح الدين، وهكذا عادت القدس""هكذا ظهر جي بو سات للتر

بية وإداراتها ليتبينوا سنة الل  ه في التغيير، التي تتلو على أسماعهم صباَح مساء، إ ن الل  ه التر
اٍل أسيفةٍ حتى يغيروا ما بأنفسهم من معتقداٍت وأفكار ومفاهيمَ لا يغير ما بقوم من أحو

بية  َ في مراجعة مناهج التر يجسدوا هذا التغيير واتجاهاٍت وطرائَق تفكيرٍ وقيٍم ومعاييرَ، و
فةٍ والتعليم وطرائقها وصفات العاملين فيها والقائمين عليها، واستبدال ذلك كله بنماذج مختل

ٍ على رد إنسانية  ٌ َأرسَى أصولَها ووضقادرة ية بو ع الإنسان المسلم التي شوهتها مؤسساٌت تر
يَب ضحايا الاغتراب  مناهجَها وتطبيقاتها بعوث الاستعمار الثقافي وخبراؤه، ثم تابع التخر

َ الذل والتبعية  يمة واستمراء يبِهم إخراَج أجياٍل لم تتقن إلا الهز بوي، فكانت ثمرة تخر التر
بابه، والركونَ إلى ثقافة الاستهلاك والتثاقَل إلى الأرض وت ركَ الجهاد، وعبادةَ المال وأر

يقها. يتلفون المواردَ المحليةَ من أجل تسو  لمنتوجات يستوردونها، و
فأثمن فكرة المراجعة هذه والتأسيس من جديد للبناء على أسس سليمة كما أثمن العناية 

صد بتلك المقاصد؟ وما تعليمية، فماذا يقبمحور المقاصد الشرعية وكيفية تفعيلها في المناهج ال
بوي؟ وما هو مضمون تلك المقاصد؟ تلك بعض  أهميتها؟ وكيف يتم تفعيلها داخل نسيجنا التر

 الأسئلة تحاول هذه الورقات الإجابة بما تيسر عليها.
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 مدخل مفاهيمي: -1
 المقاصد في اللغة وعموم الاستعمال:

يراد الوصول إلمن قصد يقصد قصد ،مفرد المقاصد: مقصد يه، اً، وهو ما يتوجه نحوه و
اعتزام ال :ومواقعها فـي كلام العرب« قصد»جاء في لسان العرب: "قال ابن جنـي: َأصل 

والنهوض نـحو الشيء، علـى اعتدال كان ذلك َأو َجور، هذا َأصله فـي  (1)والتوجه والنهود
الـحقـيقة، وِإن كان قد يخَص فـي بعض الـمواضع بقصد الاستقامة دون الـميل، َألا ترى 

َ تارة كما تقصد العدل أخرى؟ فالاعتزام والتوجه شامل لهما جميعاً" ، (2)َأنك تَقِصد الـَجور
يدخل في معنى القصد: ال ، (5)والمرمى، والهدف ، والغاية،(4)، والغرض، والمراد(3)نيةو

 .(6)والصدد

                                                 

في لسان العرب: "ونَهَدَ ِإلـيه: قامَ؛. والـمناهَدَة فـي الـحرب: الـمناهَضة، وفـي الـمحكم: الـمناهَدة فـي الـحرب َأن  جاء 1))
العدو  علـى كل حال. ونَهَدَ إلى والنهود نهوٌض يَنهَدَ بعض إلى بعض، وهو فـي معنى نَهََض ِإلا َأن النهوَض قـيامٌ غَير قعود، 

 .934-3/924 هَض. َأبو عبـيد: نَهَد القوم لعدوهم ِإذا َصمَدوا له وشرعوا فـي قتاله"يَنهَد، بالفتـح: نَ 
 .3/333( نفسه: 2)
يس القرافي المالـكي )ت (3) ( في كتابه: "الأمنية في إدراك النية": "اعلم أن جنس النية هو الإرادة ـه489يقول أحمد بن إدر

)...( ثم إن هذه الإرادة متنوعة إلى العزم والهم والنية والشهوة والقصد والاختيار والقضاء والقدر والعناية والمشيئة فهي 
فعل ففرق بين  ه لا بنفس الفعل من حيث هوعشرة ألفاظ )...( وأما النية فهي إرادة تتعلق بإمالة الفعل إلى بعض ما يقبل

بة أو فرضا أو نفلا أو أداء أو قضاء ذلك مما هو جائز على الفعل بالإرادة  بين قصدنا لـكون ذلك قر قصدنا لفعل الصلاة و
يجاد وهي المسماة بالإرادة من جهة أن هذه الإرادة مميلة للفعل إلى بعض جهاته الجائزة ع يه لالمتعلقة بأصل الـكسب والإ

 -، دار الـكتب العلمية -4 -7فتسمى من هذا الوجه نية فصارت الإرادة إذا أضيف إليها هذا الاعتبار صارت نية" ص:
 .4م، ط/4489 -بيروت

( يقول القرافي: "الإرادة هي الصفة المخصصة لأحد طرفي الممكن بما هو جائز عليه من وجود أو عدم..." المرجع نفسه: 4)
 .8ص: 

 .4/77يب ابن سلام: "قال الأصمعي: الهدف كل شيء عظيم مرتفع": ( جاء في غر 5)
يه هوَ َصدَدك وَمعناه القَصد"  (6)  .3/297ففي لسان العرب: "والصدَد: القرب. والصدَد: القَصد. قال: ابن ِسيدَه: قالَ ِسيـبو
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 ،(3)، والعمد(2)، والتوجه، والمراعاة(1)والأم )من أم يؤم( والمبتغى، والعزم
يمكن بمعنى من المعان والتوخي )من توخيت الشيء  ي أتوخاه توخيا إذا قصدت إليه(، و

 .(4)والقضاء والقدر والعناية والمشيئة...(إدراج كل من: )الهم والشهوة والاختيار 
من سبيل المجاز أو سياق الاستعمال أو بحسب ما يظن ب على-كما يدخل في معنى القصد 

 بارات:ما يلي من المفردات والع -صدر عنه القصد أو ما يكون من الوسائل في حكم المقاصد
يق - ّ هِ قَصد : -تعالى-د قصداً، فهو قاِصد، ومنه قوله : فقََصد يَقصِ استقامة الطر َـى الل وَعَل

يق الـمستقـيم والدعاء ِإلـيه بالـحجج والبراهين  ،4النحل:  السبِـيلِ  َأي: علـى الل  ه تبـيـين الطر
يق غير قاصد يب للخطابي: "وكل شيء مستو (5)الواضحة، ومنها جائر، َأي: ومنها طر . وفي الغر

 .(6)فهو قصد ومقصد" غير مسرف ولا ناقص
                                                 

من اشتمال المراد  في النفس لما شعرت به( يقول القرافي: "العزم هو الإرادة الكائنة على وفق الداعية والداعية ميل يحصل 1)
على مصلحة خالصة أو راجحة أو درء مفسدة خالصة أو راجحة والميل جائز على الخلق ممتنع على الل  ه تعالى فلا جرم لا يقال 

لل  ه تعالى يجب افي حق الل  ه تعالى عزم بمعنى أراد الإرادة الخاصة المصممة بل عزائم الل  ه تعالى طلبة الراجح )...( فإذا قلنا إن 
باته )...( وقال: بعض الفضلاء العزم إرادة فيها تصميم". المرجع نفسه:  أن تؤتى رخصة كما يحب أن تؤتى عزائمه فالمراد مطلو

 .8ص:
 .4/449اعَاةِ". من مرَ جاء في مختار الصحاح: "ورَاعَى الأمر نظر الأمر إلى أين يصير و رَاعَاه لاحظه وراعاه ( (2

 (.4/444عمد للشيء: قصد له. مختار الصحاح:  (3)
يقول القرافي: "وأما الشهوة فهي إرادة متعلقة براحات البشر كالملاذ ورفع الآلام ونحوها، فتستحيل على الل  ه تعالى  (4)

ً وَاختَارَ موسَى قَومَه  :-تعالى-شيئين فصاعدا، ومنه قوله  )...(، وأما الاختيار فهو الإرادة الكائنة بين ، أي: َسبعِينَ رَجلا
ِينَ : -تعالى–مختار، وهو جائز على الل  ه، قال أرادهم دون غيرهم مضافا إلى اعتقاد رجحان ال َم ، وَلَقَد اختَرنَاهم عَلَى عِلمٍ عَلَى العَال

يد بالسعادة أراد به سعادته ). -تعالى  –وأما القضاء فهو الإرادة المقرونة بالحكم الج بري، فقضاء الل  ه  .(، وأما القدر فهو .لز
الإرادة المتعلقة  بما فيه مقدار من الأجسام أو عدد من الأعراض وهو جائز على الل  ه تعالى، وأما العناية فهي الإرادة المتعلقة 
ياك أعني وأسمعي يا جارة"، أي: أخصك دون غيرك، ولم يقل:  بالشيء على نوع من الحصر والتخصيص، ولذلك قالت العرب: "إ

ي ياك أر يقولون: ما يعني بكلامه؟ أي: ما يخص به من المعاني التي يحتملها دون غيرها )...(، وأما المشيئة فالظاهر أنها إ د، و
مرادفة للإرادة )...(، ولا يضر كون الاستعمال قد يتوسع فيه فيستعمل أراد، ومراده نوى، وأراد ومراده عزم أو قصد أو 

بة المعاني حتى يكاد ي  .42-44جزم بينها بالترادف". المرجع نفسه ص: عنى، فإنها متقار
ير" في هذه الآية: "( 5) ير والتنو ارتقى إلى  لجثمانيةفلما ذكرت نعمة تيسير السبيل الموصلة إلى المقاصد ايقول ابن عاشور في "التحر

انية؛ التذكير بسبيل الوصول إلى المقاصد الروحانية وهو سبيل الهدى، فكان تعهد الل  ه بهذه السبيل نعمة أعظم من تيسير المسالك الجثم
لأن سبيل الهدى تحصل به السعادة الأبدية، وهذا السبيل هي موهبة العقل الإنساني الفارق بين الحق والباطل، وإرسال الرسل 

لناس إلى الحق، وتذكيرهم بما يغفلون عنه، وإرشادهم إلى ما لا تصل إليه عقولهم أو تصل إليه بمشقة على خطر من التورط لدعوة ا
يق قاصد، أي:  يق. وقع هنا وصفا للسبيل من قبيل الوصف بالمصدر؛ لأنه يقال: طر يق)...( والقصد: استقامة الطر في بنيات الطر

 مستقيم".
(6 )4 /247. 
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يل  يب. وفـي التنز يٌق قاصد: سهل مستقـيم. وَسفَرٌ قاصدٌ: سهل قر يب: يقال: طر السهل القر
يز:  يباً وََسفَراً قَاِصداً لاتبَعوكَ العز بة، لَو كَانَ عَرَضاً قَرِ ، قال ابن عرفة: سفراً قاصداً 92، التو

ب يب؛ يقال: بـيننا و ا تَعَب ـين الـماء لـيلة قاصدة، َأي: هينة السير لَأي: غيرَ شاق. والقاصد: القر
 .(1)ولا بطء

لقَصدَ ا: فالقَصد: العَدل: وفـي الـحديث: "العدل والوسط وخلاف الإفراط والتفريط -
َبلغوا ، َأي: علـيكم بالقصد من الأمور فـي القول والفعل، وهو الوسط بـين الطرفـين، (2)"القَصدَ ت

ً كَانَت وفـي الـحديث: " َته قَصداً، وخطبته قَصدا َـيكم هَد"، وفـي الـحديث: "َصلا ً عَل "، ياً قاصدا
ً معتدلاً.. والقَصد فـي الشيء: خلاف الإفراط، وهو ما بـين الِإسراف والتقتـير.  يقا َأي: طر
والقصد فـي الـمعيشة: َأن لا يسرَِف ولا يقَتر. يقال: فلان مقتصد فـي النفقة وقد اقتصد، 

بـين الظالـم  ، أي:22، فاطر: وَمِنهم مقتَِصد  فـي َأمره َأي استقام. وقوله تعالى: واقتصد فلان 
سرِف فـي "، َأي: ما افتقر من لا يمَا عَالَ مقتَِصد  وَلاَ يَعِيلوالسابق بالخ يرات، وفـي الـحديث: "

بَع علـى  ،44لقمان: ، وِاقِصد فِـي مَشيِكَ : -تعالى  –الإنفاق ولا يقَتر. وقوله  َأي: ار
ياً، ورجل قَصد ومقتَِصد والـمعروف مقَصدٌ: (3)نفِسك . وقصد فلان فـي مشيه ِإذا مشى مستو

 لـيس بالـجسيم ولا الضئِيل.
ذيب: : فالقَِصيد من الشعر: ما تم شطر َأبـياته، وفـي التهالكامل والصالح والمعد بعناية -

شطرا بنـيته، سمي بذلك لـكماله وصحة وزنه. وقالوا: شعر قصدَ ِإذا نقَح وجودَ وهذَب، وقـيل: 
ً علـى ما  ً ولـم َيحتَِسه َحسيا ً لَأن قائله جعله من باله فَقََصدَ له قَصدا سمي الشعر التام قصيدا

يده ولـم يقتَِضبه اقتضخطر بباله وجرى علـ  اباً.ى لسانه، بل رَوى فـيه خاطره واجتهد فـي تـجو
: فالِإقصاد القَتل علـى كل حال؛ وقال اللـيث: هو القتل إصابة الهدف بدقة وبراعة -

علـى الـمكان، يقال: عَضته حيةٌ فَأقَصدَته. والِإقصاد: َأن تَضرَِب الشيءَ َأو تَرمِيَه فـيموَت 

                                                 

لقرافي: "وأما القصد فهو الإرادة الكائنة بين جهتين كمن قصد الحج من مصر وغيرها ومنه السفر القاصد أي في ( يقول ا1)
بهذا المعنى يستحيل على الل  ه يقة مستقيمة و  .44المرجع نفسه، ص:  ".-عالىت- طر

يراد المصنف لهذا الحديث عقب 2) ( يقول صاحب الفتح تعليقا على العبارة: "والقصد الأخذ بالأمر الأوسط ومناسبة إ
الأحاديث التي قبله ظاهرة من حيث إنها تضمنت الترغيب في القيام والصيام والجهاد فأراد أن يبين أن الأولى للعامل بذلك 

ينقطع بل يعمل  .4/43: . فتح الباري"بتلطف وتدرج ليدوم عمله ولا ينقطع أن لا يجهد نفسه بحيث يعجز و
 يقول ابن عاشور فيها أيضا: "والقصد: الوسط العدل بين طرفين، فالقصد في المشي هو أن يكون بين طرف التبختر وطرف (3)

يقال: قصد في مشيه، فمعنى أقصد في مشيك ارتكب القصد  ".الدبيب، و
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د السهم َأي: َأصاب فَقَتََل مكانَه، وَأقَصدَته حية: قتلته؛ وَأقَصدت الرجَل ِإذا مكانه، وَأقصَ 
 َطعَنتَه َأو رَمَيتَه بسهم، فلـم تـخطئ مقَاتلَه فهو مقَصد.

يرجوه.(1): فالقَصد: ِإتـيان الشيءالفعل وتحقق المراد - يده و ير  ، وهذا بمعنى ما يطمح إليه و
يَا قَوِم اتبِعوِن َأهدِكم َسبِـيِل : -تعالى-: جاء في اللسان: "وقوله المقاصد بمعنى المراشد -
 .، َأي: َأهدكم سبـيَل القصدِ سبـيَل الل  ه، وأخرِجكم عن سبـيل فرعون38، غافر: الرَشادِ 

يق الَأرَشد نـحو الَأقصد والـمَرَاِشد: الـمقاصد؛ )...( يقول القرطبي: "والرشاد (2)"والطر ، و
 .(3))...( والمراشد مقاصد الطرق"خلاف الغي 

ة إليه، : هي من باب إطلاق اسم الغاية والمقصد على الوسيلة الموصلالسبيل والطريق والصراط -
يق الحقيقي مؤدي ا باعتبار أهميتها أو الوثوق من تحقق المراد بها. يقول ابن عبد السلام: "ولما كان الطر

يقاً"إلى المقاصد صح أن يسمى كل ما أدى إلى مق  .(4)صود سبيلاً وصراطاً وطر
بار أن : حيث يتطابق معناها مع القصد، باعتالحكمة في إطلاق الفقهاء والأصوليين -

يتقنها وكلامه لا يكون  الشارع الحكيم العليم لا يشرع إلا ما فيه حكمة، فهو يحكم الأشياء و
الحكمة كما حكمةً. فإلا نافعا، وقصده لا يكون سوى حكمةٍ، فناسب أن يطلق على القصد 

 ": "هي الأمر الباعث من المقاصد والمصالح، أي ما يكونالتقرير والتحبيريقول صاحب "
 .(5)لذة أو وسيلة إلى لذة"

ً في معنى ما يترتب على تشر العلة عند أهل الفقه والأصول - ع الحكم من ي: خصوصا
 مصلحة أو دفع مفسدة.

يوع هذه ن من علماء الشرع بمعنى العلة قبل شالمعنى كما عرف استعماله عند المتقدمي -
ين  .(6)الأخيرة وغيرها من الألفاظ عند المتأخر

                                                 

 لعرب مادة: )ق ص د(.( هذه المعاني جميعا في لسان ا1)
(2 )3/474. 
هـ( "الجامع لأحكام القرآن"، تحقيق: أحمد عبد العليم 474( محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي أبو عبد الل  ه )ت: 3)

 .24هـ، الطبعة الثانية، عدد الأجزاء: 4372البردوني، دار الشعب، القاهرة، 
 .4/424( الإمام: 4)
ير والتحبير في علم الأصول الجامع 874هـ ت823محمد بن حسن بن علي بن سليمان بن عمر )محمد بن محمد بن ( 5) هـ(، "كتاب التقر

 .4م، ط:4444، دار الفكر، بيروت، 3/394بين اصطلاحي الحنفية والشافعية" 
ية المقاصد عن6) يسوني، "نظر الإمام الشاطبي"، دار  د( انظر للتوسع في إطلاق الحكمة والعلة والمعنى على المقاصد، أحمد الر

باط -الأمان  .8/43م 4444الطبعة الأولى،  -الر
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بسط مختلف معانيه، في  وتتجلى أهمية هذا التفكيك اللغوي وتفتيت جذور استعمالاته و
يد من أدوات التنقيب والـكشف عن مقاصد النصوص ومراد  كونه يزود الباحث بمز

يث والكلام وغايات الناطقين ب بة هذا الأمر وضرورة التر التأني ه والكاتبين له، كما يبين صعو
 قبل البث في أمر المقاصد.

 مقاصد الشريعة في الاصطلاح:
ية الغنية ممتزجا بالمعاني الشرعي ة لن يكون المعنى الاصطلاحي إلا امتدادا لهذه المعاني اللغو

-على نبيه  همن الأحكام، مما أنزلومشتملا في حده الأدنى على: غايات ومرامي ما سنه الل  ه 
يعة وأمره ببيانه، فيقال: هو علم "يعنى بالغايات التي روعيت في ش -صلى الل  ه عليه وسلم ر

ية  الإسلام". وأيضا لما لم تكن تلك الغايات والمرامي والأهداف غير مصالح العباد الدنيو
يعة بأنها: "العلم بالمصالح  يف مقاصد الشر ية، جاز تعر يعة للعباد التي روعيت فوالأخرو ي الشر

يفها  في عاجل دنياهم وآخرتهم"، وإذا أرادنا تكثيف هذه المعاني واختصار القول فيها جاز تعر
 .(1)العلم بالمصالح المعتبرة في الشرع"بأنها: "

يعة يف مقاصد الشر يف الذي  قد اختلفت مع وما أظنني بهذه الصيغ المتنوعة لتعر التعر
يسوني، عندما خلص بناء على إليه وارث فر ىانته بة الشيخ أحمد الر سان المقاصد المغار

يف كل من الشيخين ابن عاشور وعلال الفاسي وكذا من استثمار المعاني المستعملة عند  تعر
يعة  يعة هي: "الغايات التي وضعت الشر الإمام الشاطبي وغيره إلى القول بأن مقاصد الشر

 .(2)لأجل تحقيقها، لمصلحة العباد"
                                                 

مفسدة. انظر: نص ما قاله في المستصفى:  ( عرف الإمام الغزالي المصلحة بأنها جلب كل ما فيه منفعة ودرء كل ما فيه1)
4/284. 
ية المقاصد عند الإمام الشاطبي"، ص: 2) يسوني، ، 7( "نظر من أوائل من استعمل عبارة المقاصد بالإضافة إلى من ذكرهم الر

ما يلي: "وقال  488( ص:484 -432لأبي عبد الل  ه محمد بن الحسن الشيباني ) -"الجامع الصغير وشرحه النافع الـكبير" جاء في
ينصرف  -رحمه الل  ه  -أبي حنيفة  أبو يوسف ومحمد: أصل المسألة أن الإذن بالنكاح ينصرف إلى الجائز والفاسد جميعا عند
يفة؛ لأن الإذن بالنكاح نأبي ح عندإلى الجائز دون الفاسد، وتبنى على هذا لو جدد العبد نكاح هذه المرأة على الصحة لا ينفذ 

ذلك و ، وعندهما ينعقد؛ لأن الإذن بالنكاح باق بالنكاح المطلق لهما أن المقصود من النكاح في المستقبل الإعفاف،ىقد انته
إنما يحصل بالجائز الذي يوجب الملك، ولهذا لو حلف أن لا يتزوج لا يحنث بالنكاح الفاسد بخلاف البيع حيث ينصرف إلى 
الجائز والفاسد جميعا؛ لأن بعض المقاصد يحصل بالبيع الفاسد من ملك الإعتاق وملك التصرفات"، دار النشر، عالم الـكتب 

 م، الطبعة: الأولى.4944سنة النشر:  -مدينة النشر: بيروت
صاحب الصحيح، حيث قال: "أخبرنا محمد ابن علي الصيرفي غلام ، هـ(339محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي )ت 

أبي عثمان النهدي عن  عن ينا حماد بن سلمة عن سليمان التيمطالوت بن عباد بالبصرة، حدثنا هدبة بن خالد القيسي حدث
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وحتى الاختلاف الوارد بين علماء هذا الشأن إن جاز القول بوجوده يبقى في عمومه على مستوى 
 .(1)العبارة بسبب الإجمال أو التفصيل، أو الوقوف عند منطوق الألفاظ أو استيعاب مقاصدها

يف الشيوخ الثلاثة، لأني رأيت شروط العلم قد  وقلت: )العلم( رغم عدم وروده في تعر
يعة من حيث الموضوع، والمبادئ والقواعد، والمسائل اكتملت أو  كادت في مقاصد الشر

 والقضايا، والغاية والفوائد، بل حتى المؤلفات والرجال، والمقاصد اليوم تخصص قائم بذاته في
يعة والدراسات الإسلامية. وقد عده صديق حسن القنوجي  مختلف الجامعات وأقسام الشر

                                                 

يد، لنار فإذا ثم نظرت إلى الجنة فإذا أكثر أهلها المساكين، ونظرت في ا -صلى الل  ه عليه وسلم-قال: قال رسول الل  ه  أسامة بن ز
 -عليه وسلم  صلى الل  ه -أكثر أهلها النساء، وإذا أهل الجد محبوسون، وإذا الـكفار قد أمر بهم إلى النار، قال أبو حاتم: اطلاعه 

بين سائ –جل وعلا  -ونظره العيان تفضلا من الل  ه إلى الجنة والنار معا كان بجسمه  ر الأنبياء، فأما عليه، وفرقا فرق به بينه و
؛ ليعلم بها مقاصد -صلى الل  ه عليه وسلم  -الأوصاف التي وصف أنه رأى أهل الجنة بها وأهل النار بها فهي أوصاف صورت له 

ين جميعا؛ ليرغب أمته بأخبار تلك الأوصاف لأه يرهبهم بأوصاف أهل النار ليرتدعأمته في الدار وا عن سلوك ل الجنة ليرغبوا، و
هـ، 4949الخصال التي تؤديهم إليها". صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، 

 .48، عدد الأجزاء: 2م، ط: 4443
يع أو معظمها،  ( يقول الشيخ الطاهر ابن عاشور عن المقاصد بأنها:1) "المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشر

يعة. بحيث لا تختص يعة الإسلامية، بتحقيق الأستاذ م.ملاحظتها بالـكون في نوٍع خاص من أحكام الشر حمد ."، مقاصد الشر
يقول  483ص: م، 4444النفائس، وكوالالمبور، دار الفجر، طبعة أولى عام  الطاهر الميساوي، الأردن، دار مختصراً. و

يعة الأستاذ علال عند كل حكم من أحكامها مقاصد  .. الغاية منها والأسرار التي وضعها الشارع." :الفاسي، بأن "مقاصد الشر
يعة الإسلامية ومكارمها، دار الغرب الإسلامي، طبعة خامسة، عام:  يقول د. قطب مصطفى  7م، ص: 1993الشر مختصراً. و

الغايات من الوحي كتابًا وسنة، أو هي: مجموع المعاني و -تعالى–هي: "المعاني والأسرار والأهداف المرادة لل  ه  سانو بأن المقاصد
تتمثل في جلب كل ما فيه منفعة، ودرء كل ما فيه  والأهداف التي وضعها الشارع من أجل تحقيق مصلحة العباد التي

م، موقع "الوحدة 7/44/2449اهج البحث في العلوم الإنسانية المعاصرة" مفسدة"، في التكامل المنشود بين الفكر المقاصدي ومن
 الإسلامية".

يف محمد حسين فضل الل  ه، يقول عن المقاصد بأنها: "منطلقات الشرع في أحكامه، أو ما يسمى بعلل  ومما وقفت عليه تعر
يد الل  ه  يع أو ملاكاته، وهو ما ير زامه بهذا الحكم أهداف في حياته، من خلال التللإنسان أن يحققه من  -سبحانه وتعالى-التشر

يع"، "فقه الحياة" موقع  يعة، من خلال التشر يعة هي الأهداف التي تستهدفها الشر الشرعي أو ذاك )...(، فمقاصد الشر
 ا"بينات" حسين فضل الل  ه، وهو من قال بعد استعراض موجز لظهور علم المقاصد معترفا بأسبقية أهل السنة فيه: "ولو جئن

 إلى الأوساط العلمية الشيعية لوجدنا أن أصول الفقه وغالبا الفقه الشيعي كان ولا يزال مقفلا أمام التفكير المقاصدي".
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ً ( منذ أكثر من قرن ـه4347)ت: رغم أنه لم يجد في مقاصد مختلف فروع  (1)من الزمان علما
يعة سوى كتاب: "حجة الل  ه البالغة"، للشيخ الدهلوي، فكيف بالتراكم الـكبير بعده  .(2)الشر

ً لها ودفعا لنقيضها التي هي المفاسد. بمخت لف فموضوعه: المصالح المعتبرة في الشرع جلبا
ياتها ومراتبها.  مستو

وقواعده: تَتوزع بين مقاصد الشارع ومقاصد المكلف وكيفية تعرفها والوقوف عليها، وهي 
 . (3)مبسوطة في مواطنها

وقضاياه: تمتد من تفسير النصوص إلى قسم مهم في القياس سماه ابن رشٍد: بـ"القياس 
يسوني: بـ"القياس المقاصدي:(4)المصلحي" يعد مبحث المصل(5)، وسماه أحمد الر  حة في، بل و

ً محط رحال المقاصد، كما تمتد إلى الاستحسان ، وسد الذرائع وفتحها (6)الأصول عموما
                                                 

يقول: "علم تبيين المصالح المرعية في كل باب من الأبواب الشرعية، وهو علم يعرف به حكمة وضع القوانين الدينية  (1)
يعي المحمدي الحنفي على صاحبه الصلاة والسلام من حيوحفظ النسب الشرعية بأسرها، وأما م ث وضوعه فهو النظام التشر

المصلحة والمفسدة، وأما غايته فهو عدم وجدان الحرج فيما قضى الل  ه ورسوله والانقياد التام للأحكام الإلهية وكمال الوثوق 
ا العلم كتاب "حجة الل  ه يل إلى خلاف مسلـكها، وفي هذوالاطمئنان بها والمحافظة عليها بحيث تنجذب إليها النفس بالكلية ولا تم

البالغة"، للشيخ الأجل أحمد ولي الل  ه بن عبد الرحيم العمري الدهلوي، وقَل من صنف فيه أو خاض في تأسيس مبانيه أو 
لشرعية ارتب منه الأصول والفروع أو أتى بما يسمن أو يغني من جوع، كيف ولا تتبين أسراره إلا لمن تمكن في العلوم 

به إلا لمن شرح الل  ه صدره لعلم لدني، وملأ قلبه بسر وهبي، وكان  بأسرها، واستبد بالفنون الإلهية عن آخرها، ولا يصفو مشر
ير، بارعا في التوجيه والتحبير، وقد عرف كيف يؤصل  ير والتحر يحة، حاذقا في التقر مع ذلك وقاد الطبيعة، سيال القر

يبني عليها الفروع، و  يأتي لها بشواهد المعقول والمسموع، ولما عرف أحد ما آتاه الل  ه منه حظا الأصول و كيف يمهد القواعد، و
-2/492وجعل له منه نصيبا إلا صاحب الحجة فإنه قد تفرد بالتأليف في هذا العلم وهدى الناس إلى المحجة، والل  ه أعلم". 

493. 
ين في علم 2)  المقاصد.( انظر: الملحق الخاص بما وقفت عليه من عناو
يسوني طائفة منها اعتماداً على" الموافقات" و"الاعتصام"، المرجع السابق ص: 3) وأنجزت فيها (، 323-344( استخرج أحمد الر

براهيم الكيلاني، رسالة تحت عنوان: "قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي عرضاً ودراسة وتحليلاً" لمؤلفه: د/ عبد  الرحمن بن إ
 . 488العالمي للفكر الإسلامي، دار الفكر بدمشق، عدد الصفحات:الناشر المعهد 

بة لأكثر 4) ( يقول ابن رشد: "ومن خصص المرأة من هذا العموم فإنما خصصه بالقياس؛ لأنه رأى أن المرأة تعرض بالغر
 .2/327، بداية المجتهد: "من الزنا، وهذا من القياس المرسل، أعني: المصلحي الذي كثيرا ما يقول به مالك

يسوني5) ليد ابن رشد" بحث مقدم للحلقة الدراسية "العطاء الفكري لأبي الو ،"المنحى المقاصدي في فقه ابن رشد" :( أحمد الر
 م.4448نوفمبر  44-48 المنظمة من قبل مكتب الأردن للمعهد العالمي للفكر الإسلامي بجامعة آل البيت بعمان بتاريخ:

يق مالك بين الغائب والحاضر والذي فيه حق توفية والذي ليس فيه 6) ( يقول ابن رشد في شأن الاستحسان عند مالك: "وتفر
يقول 2/494حق توفية استحسان، ومعنى الاستحسان في أكثر الأحوال هو الالتفات إلى المصلحة والعدل"، بداية المجتهد:  . و

يسوني في شأن الاستحسان عند الح يعةأحمد الر ية المصلحة في الشر الإسلامية".  نيفة: "والاستحسان الحنفي إنما هو قبس من نظر
ية المقاصد، ص: )  (.74نظر
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باعتبارها وسائل إلى المقاصد، بل وما تبقى من مباحث أصول الفقه من عرف وشرع من 
قبلنا وقول وعمل الصحابي واستصحاب، ذلك أن أي اختيار أو ترجيح يفترض في القائم 

، أو اصد والمصالح الشرعية، فهي روٌح تسري في جميع مفاصل الأصولبه الالتفات إلى المق
 كذلك ينبغي أن تكون.

يعة بمثابة دستور للعلوم الإسلامية قاطبة، وتتكامل  وأذهب إلى القول بأن مقاصد الشر
يرسم الحدود، فإن  بشكل بديع مع علم الأصول، فإذا كان هذا الأخير يضع الضوابط و

 .(1)بعيدة المدى نحو الآفاق والمرامي والغايات الشرعيةالمقاصد تطلق الأضواء 
يب أحكام ومواقف  أما غايته: فتسديد نظر المجتهدين، وترشيد خطى العاملين، وتصو

بما إقناع الشاكين والمترددين. يمان المؤمنين، ور  الحاكمين، وازدياد إ
 ،ٍل، فلا يحصيه عداأما القول في رجاله ومؤلفاته، فما هو مبثوث في الـكتب من غير استقل

ً في العدد ، وإن كان (2)إلا ما كان من رب العالمين، وأما من أفرده بالتأليف فليس قليلا
بلته؛ حتى يفرز السمين من غيره يف والجمع والتصنيف والتمييز وغر بداع  ،ينقصه التعر وما فيه إ

يد الصحف وآفة التكرار والاجترار شأن أحوال كثير من علومنا  وما ليس فيه غير تسو
 الإسلامية.

، و"مقاصد" ابن عاشوٍر وعلال الفاسي وَصلَتاه (3)ة هذا العلمفـ"موافقات" الشاطبي رسال
ية المقاصد" ومعها "الفكر المقاصدي"  بزماننا وفتحتا آفاق التخصص فيه والعناية به، و"نظر
يق الاكتمال، فهو على كل حاٍل قد نَضَج، ومعالمه وآفاقه  يسوني، أتمتا البناءَ، أو هو في طر للر

تأكيٍد على  م بالاستقلال التام، فقد حصل بكلبادية للعيان، وحتى لو لم يعترف له بعضه
 استقلاله الذاتي داخل مملـكة الأصول، والخطوة الموالية مسألة وقت ليس إلا.

                                                 

يق سيار: على جنباته حدود وخطوط ومعالم تقيه الزلل 1) يق الل  ه علما وعملا ونظرا، بمثابة السائر ليلا على طر ( السائر في طر
يب المدى، وتقوى إن هووالظلمات، وتكون سرعته فيه بحسب ما معه م  ن نور، فتضعف إن هو اكتفى بضوء السيارة قر

يسود الاطمئنان للسير الحثيث نحو المصالح  يكون الشعور أكبر بالأمان، و ية و أطلق الأضواء بعيدة المدى، حيث تتسع الرؤ
ابة من أطفأ و الجحود فهو بمثذلك مثل من اهتدى بالمقاصد ومن اكتفى بالظواهر. أما من نبذهما من أهل التقول أ المرجوة،

يق فمصيره محتم معلوم:   .نورٍ مِن لَه فَمَا نورًا لَه الل  ه َيجعَلِ  لم وَمَنالأضواء مغترا بما يدعيه من معرفة الطر
ينه في آخر البحث مما كتب في المقاصد وما في معناها.(2  ( انظر: ملحق ما وقفت على عناو

 أصول الفقه.( أي: بمثابة رسالة الشافعي في 3)
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يف المختار: "المصالح" عوض الغايات أو الأهداف والمرامي؛ لأني وجدت  وقلت في التعر
المقصود، وهي ، فأزحت الوسيلة نحو (1)أهل هذا الشأن مجمعون أنها ليست سوى كذلك

 في إطلاقها في الشرع تشمل الدنيا والآخرة، والخاص والعام، ودفع المفاسد وجلب المنافع.
ولم أذكر باللفظ دفع المفاسد؛ لأن ذلك متضمن في "المصالح"، حيث إن درء المفسدة: 
يق تحقيق المصالح، فأصل الفساد تعذر  ية في طر بما كانت ضرور مصلحة، وخطوة أولى ور

بي: "وأصل )فسد( في لسان العرب تعذر المقصود  المقصود وزوال المنفعة. يقول ابن العر
: -سبحانه-والمعنى ثابت من دونه، قال الل  ه  ،وزوال المنفعة؛ فإن كان فيه ضرر كان أبلغ

ه لَفَسَدَتَا ّ وذهب المقصود، وقال  ،أي: لعدمتا ،22الأنبياء:  لَو كَانَ فِيهِمَا آلِهَة  ِإلا الل
ّ ه لاَ يحِب الفَسَادَ : سبحانه والإذاية أعظم  ،، وهو الشرك أو الإذاية للخلق243البقرة:  وَالل

يف مقصود المفسد ،من سد السبيل يشبه أن يكون الفساد المطلق ما يز يق. و  ،ومنع الطر
 .(2)"أو ما يتعلق بغيره. والفساد في الأرض هو الإذاية للغير ،أو يضره

زان الشرع الشرع( دفعا للمصالح الموهومة أو الملغاة في مي واكتفيت بالقول )المعتبرة في
إن صح تسميتها "مصالح"، وفضلت تعبير "الشرع" عوض "الشارع"؛ دفعا لتوهم قصر المصالح 

دون ما  -صلى الل  ه عليه وسلم-وكلام رسوله  -عز وجل-م الل  ه على المنصوص عليه في كلا
يق الإجماع يق الاجتهتفهمه الأمة من تلك النصوص عن طر ، اد، أو ما يفهمه العلماء عن طر

يطلق على غيره من رسول أو أمة أو مجتهدين -عز وجل-فالشارع على الحقيقة هو الل  ه  ، و
؛ لما أذن لهم الل  ه بذلك راسما لهم حدود التصرف والاجتهاد، فـ"الشرع" هنا  على سبيل المجاز

هاد من أهله لسنة أو الإجماع أو الاجتأعني به: أن يشمل جميع المصالح المعتبرة بالكتاب أو ا
بشروطه، ولم أذكر "العباد"؛ حتى تبقى المصالح شاملة لهم ولغيرهم من المخلوقات والأرض  و

 والعمران كما هي مقررة في الشرع بغض النظر عن الناس وإن كانوا هم المقصودين بالأصل.
  

                                                 

يقول أبو حامد الغزالي: "وإذا فسرنا المصلحة بالمحافظة على مقصود الشرع، فلا وجه للخلاف في اتباعها، بل يجب القطع  (1)
يقول صاحب البحر 4/493 بكونها حجة"، المستصفى: يهمني هنا قوله: "فسرنا المصلحة بالمحافظة على مقصود الشرع"، و ، و

  .8/83حة: المحافظة على مقصود الشرع بدفع المفاسد على الخلق"، المحيط: "والمراد بالمصل
 .2/84( أحكام القرآن: (2
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 المناهج الدراسية:
يق ال يف بين الواضح، وهو السنن والطرائق، وهو تعيعرف ابن منظور المنهج بأنه الطر ر

 .98، المائدة: وَلِكٍل َجعَلنَا مِنكم شِرعَةً وَمِنهَاجًا :-تعالى–، ومنه قوله (1)عام
رافها : "هو مجموع الخ برات والأنشطة التي تقدمها المدرسة تحت إشالاصطلاح التربويوفي 

ل يحدث نتائج هذا الاحتكاك والتفاعللتلاميذ بقصد احتكاكهم بها وتفاعلهم معها، ومن 
يؤدي هذا إلى تحقيق النمو الشامل المتكامل الذي هو الهدف  تعلم أو تعديل في سلوكهم، و

بية"  . (2)الأسمى للتر
يقها ينتقل محتوى  ية المختلفة، التي عن طر بو يف واسع يشمل الخ برات التر وهذا التعر

 رق والوسائل.المنهج، كما يشمل أيضا البرنامج والمواد، والط
يف مناسب لخصوصيتنا الإسلامية يمكن أن نقول بأن المنهاج  وإذا أردنا الخروج بتعر
بوي، يتضمن عناصر مكونة من كفايات وأهداف ومحتوى  الدراسي عبارة عن مخطط تر
يم، مشتقة من أسس عقائدية وفلسفية  يس وأساليب تقو وخبرات تعلمية وطرق تدر

ة تعلمية، تبطة بالمتعلم ومجتمعه، ومطبقة في مواقف تعليميواجتماعية ونفسية ومعرفية مر
داخل المدرسة وخارجها تحت إشراف منها، بقصد الإسهام في تحقيق النمو المتكامل لشخصية 

يم مدى تحقق ية والعقلية والوجدانية والجسميةالمتعلم، بجوانبها الروح ذلك كله لدى  وتقو
 .المتعلم

                                                 

 .3/9339( ابن منظور: لسان العرب، (1
يس العلوم الشرعية، د. علي أحمد مدكور، ص(2  م بتصرف.4444، سنة: 74: ( منهج تدر
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 المناهج الدراسية:تفعيل المقاصد الشرعية في 
اسية يقصد به كيفية بث هذه المقاصد في المناهج المختلفة في المواد الدراسية للمرحلة الأس

والمتوسطة، من حيث تأطيرها لمختلف المواد المدرسة واختيار الملائم منها لكل مادة، وطرق 
وعاطفي  يهذا التفعيل والإدماج وسائل ذلك، والأنشطة المصاحبة لاكتساب تفاعل وجدان

يل ذلك إلى كفايات مؤثرة في السلوك، ومؤطرة للتصورات والمفاهيم  مع هذه المقاصد، وتحو
 المستقبلية التي تتكون لدى المتعلم.

 أهمية معرفة وإعمال المقاصد:-2
يؤكد ابن رشد في "الضروري في السياسة"، وهو يتحدث عن إقناع الناس بالفضائل 

بالمقاصد المرجوة بهم بأن ذلك ية )نافع لهم لاكتساب ما هم معدون له من الفضائل الخلق و
التي ينشدها فهو بالضرورة لا يقدر أن  (2)، وأنه "من لا يعرف الغاية(1)والصنائع العملية(

، وهذا الكلام سواء كان منه أو هو معنى كلام من ينقل (3)يعرف ما سينتهي إليه سعيه"
نسان من مية تحديد المقصد والغاية في حياة الإعنه من الفلاسفة، يبين إدراك ابن رشد لأه

بيه. ير  جهة نفعها له في سيره ونفعها لمن يهيئه و
يجعله في الاتجاه الصحيح الذي يفضي في  فتحديد الهدف يحدد مسار العلم والعمل، و

يقلل المتاعب يحقق المرام، و   .ملومعه يكون تقدير الع ،آخر الأمر إلى بلوغ الغاية، و
بما في لغ وتنظيم الأعمال، ومكافحة  بالجودة، تنا اليوم اعتماد التخطيط له، والاعتناءور

يم الدائم انطلاقا من إمكان ية المعوقات والقصد في السير وتقليل المسافة، وتبني أسلوب التقو
يبلغ بعضها إلى بعض  ،تقسيم الهدف الـكبير إلى أهداف أصغر منه يشد بعضها ببعض و

يطبع العمل في غالبه با يق إذا كانتو يهون عليه ما يجد في الطر  لجد ولذة الإنجاز، بل و
يسهل معه من عرف ما قصد هان عليه ما وجد((أي:  مقاصده كبيرة وأهدافه عظيمة ، و

يات وتحقيق التوازن.  تحديد الأولو
ومن دون ذلك يكاد يضيع كل ما سبق ومعه يضيع الجهد والوقت وكثير من المصالح 

ين:في الدنيا والآخرة،  تنجزها واحداً  "فتحديد أهدافك وشعورك بأنك فكما يقول أحد المعاصر

                                                 

 .84 ( الضروري في السياسة: ص:(1
يب، منتهي الشيء"، )الضروري في السياسة( وما يعنيه"يقول في معناها:  (2)  .493: ص ،الناس بـ"الغاية" هو بلا ر
 .492( الضروري في السياسة: ص: (3
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يد من الإنجاز والعمل والتخطيط، كما يعزز يغمرك  بعد الآخر يحفزك على المز ثقتك بنفسك و
النفسية إلى أن شعور الإنسان بأنه يسير  بمشاعر الإنجاز والنجاح، وقد أشارت الدراسات

يب منه  ية من الحماس والنشاطاتجاه هدفه أو أنه قر يجعله يتذوق طعم  يشحنه بروح قو و
ينتقل من نجاح إلى آخر"   .(1)النجاح و

 -كيمكما سبق أن رأينا مع الترمذي الح-يؤدي بحيث ولا شك أن الأمر في الشرع أعظم 
ية وسير على بصيرة، وثبات على المبدأ وقوة التمسك به وحماسة ونشاط  إلى وضوح في الرؤ

إليه. ومعه البذل والتضحية من أجله. وازدياد شكر المنعم بقدر فهم مقصوده، فيه والدعوة 
يمكن أن نقسم فوائد معرفة المقاصد إلى ما يرجع منها على أهل الاجتهاد وما يرجع على  و

يل في الأحكام وغيرها وعلى المكلفين.  أهل التنز
هاد، يقول ابن الاجتفبخصوص أهل الاجتهاد تعد المقاصد سبيلا لهم وغاية وشرطا في 

 . (2)الجوزي رحمه الل  ه: "والفقيه من نظر في الأسباب والنتائج وتأمل المقاصد"
يقول الشاطبي: )إنما تحصل درجة الاجتهاد لمن اتصف بوصفين: أحدهما فهم مقاصد  و

يعة على كمالها، والثاني التمكن من الاستنباط بناء على فهمه فيها(  .(3)الشر
يرى ابن عاشور أن ي الممسك بعلم المقاصد يستطيع إدراج الحوادث التي لم يسبق حلولها ف و

يثبت  يحة منه، تحت تلك الصور الكلية و زمن الشارع، ولا لها نظائر ذات أحكام مباشرة وصر
 .(4)لها أمثال ما ثبت لكلياتها، و"ونطمئن بأننا في ذلك مثبتون أحكاماً شرعية إسلامية"

جائب أهل الظاهر وتحررهم من ع ،فهم النصوص وتفسيرها فالمقاصد تفيد المجتهدين في
ومنزلقات السطح، وغرائب أهل التقول والباطن المزعوم، كما تكون هاديا لهم في النوازل 
حيث لا نص، ولا إمكانية القياس على نص مباشر، وتعينهم على تكييف الأحكام مع 

رتها )اعتبار تلك العلل مقاصدها، إذ إن معرفة علل الأحكام ومقاصدها يكون من ثم

                                                 

ية، الطبعة الأولى:  ( العادات العشر للشخصية الناجحة،(1 براهيم بن حمد القعيد، دار المعرفة للتنمية البشر  هـ،4922د. إ
ياض،  السعودية، ص:   .244الر

بليس، ص ابن ال (2)  .279جوزي: تلبيس إ
  .444-443ص:  9الموافقات، ج:  (3)

يعة، ص: (4)    .223مقاصد الشر
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يلها وعند تحديد الوجوه والفروع التي تشملها أو لا تشملها  والمقاصد عند إجراء الأحكام وتنز
 .(1))...(، وهي إحدى ثمرات المنحى المقاصدي والنظر المقاصدي في الفقه(

يل من الحكام والقضاة ومن في حكمهم، المقاصد وتفيد  سدد عملهم ت بحيثأهل التنز
يات في المصالح والمفاسد، وتسا عدهم على حسن التطبيق وسلامته، وترشد إلى سلم الأولو

بين ا لوسائل وتفيد في التوازن المطلوب، وتعينهم على معرفة الثوابت والكليات والتمييز بينها و
يها والمتغيرات، فتثمر ثباتا في الأولى، ومرونة في الثانية، فالعدل مقصد ثابت، ووسائله ف

والشورى مقصد ثابت، ولا حرج في استيراد وسائلها إن كان لدينا فقر في ذلك، مرونة، 
ب فالمقاصد تفيد في اختيار أنسب الوسائل؛ لتحقيق مقصود الشرع، والوقوف فيها على الواج

منها والمندوب والمباح، ثم إن معرفة مقاصد المكلفين فيما يظهر منها مخالفا للشرع يفيد في 
 .(2)مقاصد الفاسدة، )فمتى ظهر القصد وثبت فعليه المعول(سد الذرائع على ال

ير مقاصدهم ومجاهدة أنفسهم للخروج من دواعي الأهواءالمقاصد فيد تو  المكلفين في تحر
ى صوره: علمهم أن ما يظهر من صلاح حتى في أرقتالفاسدة نحو المقاصد الشرعية النبيلة، و

ي لك عند م والمجاهد المقاتل، لا يغني شيء من ذكالقارئ المرتل المجود والمنفق السخي الـكر
الل  ه إذا خلا من القصد إلى رضوانه وابتغاء جنته، وقد يكون أولئك من أول من تسعر بهم 
النار. فالشرع "يطالب الناس أن يكون قصدهم متمشيا مع قصده، قبل أن تكون أعمالهم 

 .(3)موافقة لأمره ونهيه"
ة ي الأغلب الأعم إلى )سهولة الانقياد وسرعرفة المقاصد تؤدي بالمكلفين ففمع

يدخل ، و -عز وجل-لوقوف على ما يرضي الل  ه ؛ لأن معرفة المقاصد الخ يرة وا(4)القبول(
يبرز حكمة  يكسب السعادة والحياة الطيبة و يرفع أهله و يعلي شأن الإسلام، و جنته و

يع، كل ذلك من شأنه إعلاء الهمم وتذكية الحماس وتنشيط  مكنون  الأعمال وإخراجالتشر
يحفز على الصبر ومواجهة المعوقات.  التضحية والفداء، و

                                                 

يسوني: "المنحى المقاصدي في فقه ابن رشد"(1  .4ص:  ،( أحمد الر
يسوني (2)  .449 -443)الفكر المقاصدي قواعده وفوائده(، ص:  :أحمد الر
 . 442( المرجع السابق: ص: (3

 .272ص:  9الإحكام، للآمدي: ج:  (4)
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يعم خير فوائد تعلم المقاصد الشرعية وإعمالها مختلف المجالات في حياة المسلمين ، إنها (1)و
ية للأجيال القادمة، فتكون منارة للأسرة  بو تحدد أهداف ومقاصد التنشئة الاجتماعية والتر

فة والإعلام ومختلف مؤسسات الدولة والمجتمع، وتخدم الدعوة، فتكون على والمدرسة والثقا
بيان ما فيها بحكمة تحببها للنفوس وتدخل على المخاطبين من خلال تعليل الأمور و  بصيرة و

يق العقل ، فإذا هو مبصر يعي ما يأتي (2)من منافع ومضار، وتجدد الفكر وتسدده وتنير طر
ار، ومرتبا بميزان مضبوط، يعمل بالقسط في المنافع والمضوما يذر، فيكون عقلا منظما 

يشجعون جنون  ينشرون و يحذرون "جنون البقر"، و بون و وتكون له العافية من آفة قوم )يحار
بون الأخلاق(، البشر)...( يخر  (3)يدافعون عن الأرزاق و

  

                                                 

ينتقد من يؤرخ بعيدا عن اعتبار ا فهذا ابن خلدون مثلا يصطحب معه النظرة المقاصدية (1) لمقاصد، فهو في كتابة التاريخ، و
يعة فلا  يشير في مقدمته في عدد من المواضع إلى هذه المعاني من مثل قوله: "وما لهم قبحهم الل  ه، والعدول عن مقاصد الشر

فيذكرون  ذكر الدول ونسق ملوكها،تعارض فيها بين المقطوع والمظنون )...(، ومن هذا الباب أيضاً ما يسلـكه المؤرخون عند 
يره، كل ذلك تقليد لمؤرخي اسمه الدولتين من غير تفطن لمقاصدهم  ونسبه وأباه وأمه ونساءه ولقبه وخاتمه وقاضيه وحاجبه ووز

ير والحاجب من دول )...(، فما الفائدة للمصنف في هذا العهد في قديمة  ةذكر الأبناء والنساء ونقش الخاتم واللقب والقاضي والوز
مقاصد المؤلفين الأقدمين والذهول عن  يعرف فيها أصولهم ولا أنسابهم ولا مقاماتهم، إنما حملهم على ذلك التقليد والغفلة عن لا

بني المهلب  تحري الأغراض من التاريخ، اللهم إلا ذكر الوزراء الذين عظمت آثارهم، وعمت على الملوك أخبارهم، كالحجاج و
بني سهل بخت وكافور الأخشيدي وابن  والبرامكة و والإشارة إلى أحوالهم  لماع بآبائهمإأبي عامر وأمثالهم، فغير نكير البن نو

ً الثقة بالناقلين وتمحيص ذلك يرجع إلى  لانتظامهم في عداد الملوك، )...( ومن الأسباب المقتضية للـكذب في الأخبار أيضا
ينقل الخ بر على ما في ظنه  ر من الناقلين لا يعرف القصد بماالتعديل والتجريح، ومنها الذهول عن المقاصد، فكثي عاين أو سمع، و

 )...(، ثم يبين في موضع آخر أن المحافظة على العمران من مقاصد الشرع، يقول: "ومثل ما يذكر فيب وتخمينه، فيقع في الـكذ
طبيعة التعاون والاجتماع وتبيان العبارات المقاصد ب أصول الفقه في باب إثبات اللغات أن الناس محتاجون إلى العبارة عن

أيضاً  تعليل الأحكام الشرعية بالمقاصد في أن الزنا مخلط للأنساب مفسد للنوع، وأن القتل أخف، ومثل ما يذكره الفقهاء في
ام، فإنها المقاصد الشرعية في الأحك مفسد للنوع، وأن الظلم مؤذن بخراب العمران المفضي لفساد النوع، وغير ذلك من سائر

 النظر فيما يعرض له". كلها مبنية على المحافظة على العمران، فكان لها
يد الأنصاري فيما يشبه هذا السياق: " (2 َ ( يقول د فر الكلية؛ لاستيعاب  صد الشارع تقصيداً شرعياً، في تفسير النصوصمما يق

يعة. والتفكير المقاصدي ضرورة من ضرورات  المفهومات الجديدة للمصالح والمفاسد والحقوق؛ بما ينضبط إلى أحكام الشر
-من جديد، أو يدخلها  يالبعثة، وأصل من أصول التجديد، فبغيره تتيه الأمة بين الظواهر؛ بما قد يرفع شوكة الفكر الخارج

يبقى الوسط بعيداً عن لسان الميزان! وشيء من هذا وذاك  -بالضد هو حاصل،  -الأسف مع-في متاهات التحليل الباطني، و
يد الأنصاري "،ولل  ه عاقبة الأمور لامية إلى حركة الإسلام"! من الحركة الإسالتجديد المقبلة في ظل الاجتياح العولمي":  "بعثة ،د. فر

يعة( مجلة البيان3ـ  3) بر:  هـ،4929*شعبان 442* العدد   الثامنة عشرة  السنة -(، )تجديد أصول الفقه ومقاصد الشر  .م2443أكتو
  .444الفكر المقاصدي قواعده وفوائده: ص:  (3)
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 أهمية إدماج المقاصد الشرعية في مواجهة التحديات: -3
ية الجواب عن مجموعة من يؤمل في إدماج  بو وتفعيل المقاصد الشرعية في المناهج التر

 التحديات والتساؤلات من مثل:
 .؟مية للتحديات الداخلية والخارجيةما مدى استجابة المواد الإسلا -
ية والتعليمية  - بو بية الإسلامية روحا تسري في مجمل المنظومة التر كيف نجعل من التر

باني للإنسان بما يؤهله لحياة طيبة في الدنيا وللبلاد لتناسب شمولية ا  .سعادة في الآخرة؟لتوجيه الر
كيف يمكن للمواد الإسلامية أن تؤدي وظيفتها على الوجه الأكمل حتى يتحقق لها  -

الارتباط بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتعايش مشكلات المجتمعات الإسلامية 
 .المعاصرة؟

ية مكانتها في المنظومة التعليمية للكيف يمكن تثبيت المو - أمة؟ وكيف اد الإسلامية وتقو
بوي التعليم  .ي؟لها أن تساير المستجدات؟ وما هي التدابير المناسبة لجعلها رائدة في المجال التر

ير مناهجها وطرقها  - يس المواد الإسلامية، وتطو كيف يتم الرفع من مستوى تدر
 .؟رها بما يؤهلهم لـكسب رهان الجودةتهيئ أطالبيداغوجية ووسائلها التعليمية و

فبخصوص التحديات الخارجية التي تواجه المواد الإسلامية والتي يقصد بها ما يتجاوز 
ية التعليمية وتشترك فيه مع الواجهات الإعلامية والثقافية  بو قدرات المنظومة التر

ازات مجتمعية ن إفروالاجتماعية والدينية وحتى السياسية، سواء كانت تلك التحديات م
داخلية أو نتيجة غزو خارجي متعدد الأبعاد، ونعتقد أن بناء المناهج على أساس المقاصد 
ين  ية لمواجهتها، فيمكن التركيز على جملة من عناو بو الشرعية يمكن أن يؤهل المنظومة التر

 تلك التحديات، يختلط فيه ما هو عقائدي وما هو سلوكي: 
 .تحدي الميوعة والانحلال

 تحدي المسكرات والمخدرات.
 تحدي الـكسل والخمول. 

 تحدي اللامبالات وتفاهة الاهتمامات.
يةتحدي الع بقايا التيارات اليسار  .متطرفة(ال)لمانية و

 تحدي قوة التمسك بالدنيا والغفلة عن الآخرة.
 تحدي التدني الأخلاقي من كذب ورشوة وإفساد.
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يط في العبادات وضعف آثارها   فيمن يؤديها.تحدي التفر
 تحدي الخرافة والابتداع ومظاهر الشرك.

 تحدي التطرف والغلو.
 .تحدي التفكك الأسري والاجتماعي

يغي المتطرف( ية. )مثل التيار الأماز  .تحدي العرقية والعنصر
 تحدي التنصير.

 تحدي التشيع.
 .عبدة الشيطان()تحدي العقائد الشاذة، مثل: 

 والانبهار بالغرب لغة وسلوكا.تحدي احتقار الذات وكره الوطن 
وليس بالضرورة أن تكون هذه التيارات أو الآفات على درجة واحدة. بل المهم هو 
معرفة مجال الاشتغال وحجم الانحراف المطلوب مواجهته من خلال الرصد العلمي ووضع 
يات والوقوف على الأصول المشتركة التي إذا عولجت، عولجت معها جملة من  سلم للأولو

لانحرافات، والتمكن من رصد الوسائل والسبل الناجعة في المواجهة والجبهات التي يمكن ا
ينها والجهات التي يمكن تعاونها لمواجهة كل انحراف على حدة.  تكو

ية أن تساهم في الجواب عنه بو  ا:ومن التساؤلات التي يمكن لعملية إدماج المقاصد في العملية التر
لحالية للمواد الإسلامية للأصول؟ وهل تحقق المعلوم من هل هناك وفاء من المناهج ا

 .الدين بالضرورة؟ وهل تسهم في التأهيل للقيام بفروض العين وفروض الـكفاية؟
والمقصود بالمعلوم من الدين بالضرورة هو ما علمه عامة المسلمين من الدين بالأولية من 

يما، مثل: الشهادتين،  با أو تحر ها، والصلوات الخمس وعدد ركعاتدون نظر ولا تأمل وجو
 وهيئتها العامة من حيث ضرورة استقبال الـكعبة، ثم قيام وركوع وسجود.

 والصيام، ووجوب صيام رمضان. -
 والزكاة، وإنها مفروضة في أموال الأغنياء.  -

يق التواتر، وهي الأفعال التي اصطلح  فالمعلوم من الدين بالضرورة هو ما وصل إلينا بطر
يم الزنا على تسمي يب من ذلك تحر تها بالفرائض أو أسس الإسلام أو أركان الإسلام، وقر

ير والقتل إلى غير ذلك من المسائل التي ينتشر بين المسلمين  والعقوق والظلم والخمر والخ نز
يمها في الاعتقاد أو العمل، وأما الواجب تعلمه من فروض العين وفروض  بها أو تحر وجو
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يعرفعلى المسلم أ الـكفاية: به وجودا وتوحيدا وكمالا، و ف ن يتعلم من العقيدة ما يعرف به ر
يت -صلى الل  ه عليه وسلم  -نبيه  يصلي عليه، و يطيعه و يحبه و علم أركان بما يجعله يؤمن به و

يمانه من الـكتب والرسل واليوم الآخر وما يجري من أحواله من سكرات الموت وأمور  إ
 ب، ومسائل أشراط الساعة الصغرى والـكبرى والبعثالقبر وما فيه من سؤال ونعيم أو عذا

والحشر والميزان والحوض والصراط والجنة والنار، والملائكة والقدر خيره وشره، وما ثبت 
بالنقل الصحيح من غيب كالجن وخلق آدم وقصص الأنبياء والأمم السابقة، ومعرفة 

بما أنه انقياد لل  ه تعالى بالطاعة بفعل  هيات بعد الواجبات وترك المنالإسلام وقواعده، و
الخلوص من الشرك في الاعتقاد والقول والعمل، ومعرفة أحكام الإسلام وشرائعه مما هو 
في حاجة إليه، من علم الطهارة من وضوء ونواقضه، وغسل وموجباته، وتيمم عند فقد الماء 

ا ها، ومأو العجز عن استعماله ومعرفة أنواع النجاسات من بول ومذي وعذرة ودم ونحو
 يتعلق بطهارة البدن والثوب والمكان.

والصلاة بمعرفة فرضها ونفلها وكيفية أدائها بعد معرفة شروطها وأركانها وواجباتها وسننها 
ية كالعيدين، والمراد  ومعرفة مبطلاتها وصورها الفردية والجماعية اليومية والأسبوعية والسنو

يبة والناد لماء رة، ولا التفصيلات التي تترك للعمعرفة الأساسيات لا المسائل الغر
 المتخصصين. 

ومثل ذلك علم الصيام عندما يجيء رمضان، فرضه ونفله وأركانه وسننه ومبطلاته ومثله 
يتعلم من أنواع الزكاة ما هو مفتقر إليه، فإن كان، تاجرًا تعلم  علم الزكاة عندما يملك نصابها، و

ام والزروع والثمار، وإذا قدر على الحج وعزم عليه زكاة التجارة، أو فلاحا تعلم زكاة الأنع
عرف أهم أحكامه وأحكام العمرة: فرضهما ونفلهما ومعرفة أركانهما وواجباتهما وسننهما 

لهما إذ قال:  -صلى الل  ه عليه وسلم-ما أداءً يوافق أداء رسول الل  ه ومفسداتهما، وكيفية أدائه
 ".  حجوا َكمَا رََأيتمونِي َأحج"

ه أن يعرف أهم أحكام الحلال والحرام التي يتعرض لها المسلم في حياته في المأكل كما علي
ينة، والبيت، والعمل، وحياة الأسرة والمجتمع.   والمشرب والملبس والز

وعلى كل مسلم أن يعرف ما يخصه من أحكام، فالوالي يعرف أحكام الولاية، والتاجر 
لطب، والزوج يعرف حقوق الزوجية يعرف أحكام التجارة، والطبيب يعرف أحكام ا

وواجباتها، وكذلك الزوجة، والأب يعرف أحكام الأبوة والبنوة، فيعرف حق الوالدين الذي 
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هو طاعتهما في المعروف وإيصال الإحسان بهما، وكف الأذى عنهما، وحق الأبناء وذوي 
بى، وهو صلتهم والإحسان إليهم وكف الأذى عنهم ، وحق اليتامى، وهو ص انة مالهم، يالقر

َنة القول لهم،  يهم والهش في وجوههم وِإلا والإحسان إليهم بإطعام جائعهم وكسوة عار
يهم والتواضع لهم،  والعطف عليهم والرحمة بهم، وحق المساكين بإطعام جائعهم وكسوة عار
وإلانة القول لهم وحق الج يران بكف الأذى عنهم وإسداء المعروف إليهم، وحق الصاحب 

لزوج والزوجة والصديق والرفيق والتلميذ، فهؤلاء حقهم الإحسان إليهم والتلطف بالجنب كا
في معاملتهم، وحق ابن السبيل الذي هو إرشاده إن ضل، وإيواؤه إن قل وحمله إن كل 

 وحفظ ماله وجسمه ودينه.
ومعرفة حقوق المسلمين عامة وهي إكرامهم والتعاون معهم وموالاتهم وحرمة دمائهم 

رام دمه كل المسلم على المسلم ح: "-الل  ه عليه وسلم ىصل-وأموالهم لقول الرسول أعراضهم و
 "، وعدم خذلانهم وتسليمهم.وعرضه وماله

يعة ما يضبط به سلوكه  وعلى كل مسلم أن يعرف من علم الأخلاق والآداب الشر
 ً بالفضائل،  ابضوابط الشرع، فلا يحيد عما أمر الل  ه به، ولا يتجاسر على ما نهي الل  ه عنه متحلي

الطاعة فعلاً عند القيام ب -تعالى–ة الإحسان الذي هو مراقبة الل  ه متخليًا عن الرذائل، ومعرف
ً كأنه ينظر إلى الل  ه أو أن الل  ه ينظر إليه، فيحمله ذلك على إحسان العبادة والإخلاص  أو تركا

يادة ولا  قديم ولا ولا ت نقصانفيها لل  ه وحده، وأدائها على الوجه الذي شرعت عليه بلا ز
قد  تأخير، حتى تثمر له زكاة نفسه الموجب لفلاحه بالنجاة من النار ودخوله الجنة؛ لقوله تعالى:

 .44 - 4الشمس:  ،أفلح من زكاها *وقد خاب من دساها
ير وما ذبح لغير الل  ه، والمشارب  ومعرفة ما حرم الل  ه من المطاعم كالميتة والدم ولحم الخ نز

ير للرجال، والمناكح كالمحارم والزنى واللواط كالخمر وسائر  المسكرات والملابس كالذهب والحر
والسحاق ونكاح المتعة، والأقوال المحرمة كالـكذب والغيبة والنميمة وخلف الوعد ونكث 
العهد وخيانة الأمانة، والفجور في الخصومة، وما إلى هذا مما حرم الل  ه ورسوله من الأقوال 

 والأفعال.
مة ومجتمع المسلمين أن يهيئ بعد هذا الحد الأدنى الذي تقام به فروض الـكفاية وعلى الأ

 في مختلف مجالات أمور الدين والدنيا.
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يقدر على تعليمها  يحسنها و والعلوم الـكفائية هي التي يجب أن يوجد في الأمة من يعلمها و
ط الواجب طلوب سقونشرها بين أفراد الأمة، فإن وجد من يقوم بهذا الواجب على الوجه الم

برئت ذمتها من الإثم، وإن لم يوجد فالأمة آثمة، ولا يبرأ من الإثم إلا غير  عن الأمة و
المكلفين منها كالصبيان والمجانين، ومن هذه العلوم الـكفائية ما هو ديني، ومنها ما هو دنيوي، 

يثاب فاعله إن ن-تعالى  –يؤول أمره إلى الدين حيث يتقرب به إلى الل  ه  ى به ذلك، و، و
 وعلى سبيل المثال لا الحصر العلوم الآتية: 

 علوم الآلة، كالقراءة والكتابة واللغة والنحو والصرف وفنون البلاغة. -4
 التفسير وعلومه. -2
 الحديث وعلومه. -3
 الفقه وأصوله . -3
يث والحساب. -9  الموار
 التاريخ العام والخاص. -3

ية:   ومن العلوم الدنيو
 العام والخاص. الطب -4
بية بلا استثناء إلا ما كان محرم -2 اً الصناعة على اختلافها وفي جميع ميادينها المدنية والحر

 صنعه وانتاجه لفساده وضره المحض.
 الفلك والهيئة والـكونيات عامة. -3
اللغات الحية ذات الأثر في حياة الأمة عامة، وما ييسر أمر دعوة شعوب الأرض  -9

 ك.لمن تصدى لذل
 الهندسة وفن الإنشاء والتعمير. -3
يد وتصدير.  -4  الفلاحة من غراسة وزراعة وتصبير وتور

 وهناك علوم محرمة لا يحل طلبها وتحرم معرفتها وهي: 
 السحر والشعوذة والدجل.  -4
 الـكهانة. -2
 التنجيم. -3
 صناعة الخمر وسائر المسكرات.  -9
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وأما ما يباح منها فهو ما لم يكن واجباً ولا محرماً. وعليه، فالعلوم الـكفائية إذا وجد في الأمة 
من يحسنها وسقط بذلك الواجب عنها، أصبح تعلم تلك العلوم مباحاً لا إثم على من تركه، ولا 

به يثاب ىالخاصة التي ينقلب بها المباح إلثواب لمن تعلمه إلا بالنية  يؤ قر  جر عليه.فاعلها و
ً لتعاطي المباح وفعله أن لا يحول دون فعل واجب، وأن لا يوقع في   يشترط شرعا و

 الحرام، وإلا انقلب حراماً ووجب تركه وعدم تعاطيه.
ومن جهة المقاصد يمكن النظر أيضا إلى منهاج المواد الإسلامية من مداخل كثيرة سواء 

بة وصبر  اعة وشكر، أو من باب التوحيد والطمن باب ما يحقق السعادة الدينية، من تو
والسنة والحذر من الشرك والبدعة والمعصية، أو النظر فيما يدفع الجهل والغفلة والهوى، أو 

به ونفسه والدنيا التي يحيى فيها، والآخرة التي سينتقل يرتب علاقة المسلم مع ر إليها  ما يبين و
والأسرة  لى إقامة الدين في حياة الفردوالناس الذين حوله والـكون المحيط به، أو ما يساعد ع

ية راشدة، أو ما يحقق مقاصد الشرع  والمجتمع والدولة والأمة والإسهام في نهضة حضار
 العامة.
 مفردات المقاصد الشرعية: -4

تختلف الأنظار في تحديد مفردات المقاصد الشرعية بحسب ما يكتنف الأمر من جنوح 
ومن  -تعالى  -خراج تلك المقاصد من كتاب الل  ه إلى الإجمال أو التفصيل بخصوص است

لقرن السادس ، فمثلا نجد ابن رشد من علماء ا-عليه الصلاة والسلام  -سنة الحبيب المصطفى 
يعة العامة في تعليم العلم الحق  ل فيالتي تتمثإفادة السعادة الإنسانية  الهجري يحدد مقاصد الشر

ومعرفة  ،ة الل  ه وسائر الموجودات على ما هي عليهمعرف غيرالعلم الحق ليس الحق، و والعمل
ية والشقاء الأخروي، والعمل الحق  ي تفيد امتثال الأفعال التيتمثل في السعادة الأخرو

 السعادة، وتجنب الأفعال التي تفيد الشقاء.
يمكن ترجمة السعادة بالحياة الطيبة في الدنيا ودخول الجنة في الآخرة، وتجنب حياة الضنك  و

 .-تعالى –ن ذلك من غير رضوان الل  ه والشقاء في هذه الدار والنجاة من النار، ولن يتحقق شيء م
يمكن إجمال  بعثت لأتمم مكارم  إنمافي قوله: " -صلى الل  ه عليه وسلم-مقصد بعثة النبي و

مقصد و ،التالية: مقصد السعادة قاصد، فالمقاصد الشرعية يمكن جمعها في الم"الأخلاق
، عز وجل-قصد التوحيد، ومقصد الطاعة لل  ه ومقصد الخلافة، ومقصد العمارة، ومالعبادة، 

واتباع رسول الل  ه والتزام سنته، ومقصد نبذ مختلف أشكال الشرك وتجنب المعاصي وهجر 
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مقصد وأمهات الفضائل ومكارم الأخلاق، تحقيق مقاصد والبدع والمحدثات في الدين، 
د إقامة منية تحفظ الفضائل العلمية والعملية، ومقصمقصد وجود سلطة زووحدة المسلمين، 

 مقصد رعاية المصالح.والدين وإصلاح المجتمع 
يعة مبنية على رعاية المصالح ف ياتوالشر المقاصد حفظ  من، وحفظ الكليات والضرور
 .لأموالحفظ اوحفظ الأعراض وحفظ الأنساب وحفظ العقول وحفظ النفوس ، والدين

الأخذ بالعزائم في الشرع من ، وورفع الحرج ،مراعاة الحاجاتمن مقاصد الشرع و
 .التحسينيات

ية وقد  ين في عصرنا إلى إضافة جملة من القضايا الحيو نادى العديد من العلماء والمفكر
التي تشغل الناس في إطار المقاصد العامة، وإن كان يمكن إدراج الـكثير منها فيما سبق أن 

براز واستقلال بعض الفروع عن الأصول الـكبرى؛ لتصبح ذكره القدماء، غير أن هذا  الإ
 في ذاتها أصولا، يعد تجديدا واستمرارا لجهود السابقين.

 ومقصد تحقيق الـكرامة الإنسانية، ومقصد حفظ النظام العام، ،مقصد التزكية :من ذلك
 .وتحقيق ما يسمى اليوم الأمن القومي الداخلي والخارجي

ية بالمس بط الحر ي ؤولة، فالإنسان حر أولا، ومسؤول ثانيا عن اختياراته وأفعاله فومقصد ر
ومقصد تحقيق الـكفاية وتوفير الحد الأدنى من ضرورات العيش وإشراك الناس  ،الدنيا والآخرة

مقصد حماية وفي خيرات البلد، وهو ما يسمى بـ"العدالة الاجتماعية وتحقيق الرفاه البشري"، 
يعة، حقوق الإنسان كما هو موافق  مقصد ومقصد الحكم بما انزل الل  ه، ومقصد الشورى، وللشر

ناس مقصد التعارف بين الومقصد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والدعوة إلى الل  ه، 
ين الفرد اومقصد التعاون بين الناس في المعروف، ووالشعوب والأمم،  لصالح والأمة مقصد تكو

  في الخ ير، ومقصد حماية البيئة.مقصد تميز الأمة عن غيرها والصالحة، 
يعة يقف على جملة من   ح أن تكون مادةمقاصد الفرعية تصلالوالمطلع على تفاصيل الشر

يعي عام مستفاد من أدل للقواعد المقصدية التي تعبر كل واحدة منها يعةعن معنى تشر  ة الشر
شارع إلى إقامتها من خلال الأحكام مييزها أن يجتمع نفي تالتي لا ي، لمختلفة اتجهت إرادة ال

والأصولي في آن  في بعض قواعدها الوصف المقاصدي والفقهي، أو الوصف المقاصدي
 واحد. 



 ــــــــــــــــــــ ول الدّينمجلّة أص ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وكيفية تفعيلها في المناهج الدراسية مقاصد الشريعة وأهدافهاـــــــــــ 

  818 
 

وإذا أخذنا كتابا في الفقه مثل "بداية المجتهد"، لابن رشد نجد شأنه في ذلك شأن معظم 
نماذج من الأخذ بالمصالح واستحضار البعد المقاصدي كتب الفقه، بحيث نقف على 

بهممن ذلك: صوص، للن لح مع الـكفار الصعند قوة المسلمين، و إسقاط نصيب المؤلفة قلو
اة لمصلحة تقسيم أراضي الفتوح مراعو ،على شيء يتنازل عنه المسلمون في حالة الضعف

، بعض التصرفات مما يدخل في مصلحتهجبر الوصي محجوره على ، والأجيال القادمة
يك على البيع لدفع الضررإجبار ، وتضمين الصناعومصلحة  ناء الزانية من استث، والشر

يد من الفساد يعة مز يب سدا لذر ما لم يحضره قبول شهادة الصبيان فيما بينهم في، وكذا التغر
 ، وغيرها من المصالح والمقاصد المبثوثة في الفروع.غيرهم حفظا للحقوق

المتعلم، والمدرس حتاجه العالم وفعلم المقاصد علم جدير بالطلب والقراءة والبحث والمدارسة، ي
بي وصاحب السلطان،  والتلميذ، والفقيه والمتفقه، والمفتي والقاضي، والمصلح والداعية، والمر

يعالج النيات التي هي أساس الأعمال.  وغيرهم كثير، إنه علم يحدد البوصلة والوجهة و
 دمج المقاصد الشرعية في المناهج التعليمية: -5

 قاصد الشرعية في مختلف جوانب المنظومة التعليمية: ضرورة مراعاة الم
 الـكفايات المسطرة للمراحل المختلفة. -
 مضامين المنهاج الدراسي. -
يم. - يس والتقو  طرائق وأساليب التدر
ين المستمر للممارسين. - ين المدرسين والتكو  تكو
ية وصو - بو يس والتأطير والتنشيط والإدارة التر ا إلى لالبيئة المحيطة بدءا بهيئة التدر

 .الإنسانية ط الاجتماعي والعلاقاتوالمحي بيت المتعلم وكل ما يتعلق بالفضاء المدرسي
يات:  وتتناول الموضوعات من خلال ثلاث مستو

 .مبادئ أولية مبسطة )المرحلة الابتدائية( -
 .معلومات أساسية مناسبة )المرحلة الإعدادية( -
ين  -  .)المرحلة المتوسطة(توسع متوسط بما فيه الإشارة إلى أراء الآخر

وحتى يكون تفعيل المقاصد الشرعية في المناهج الدراسية سليما وعلميا فهو بحاجة إلى 
 استحضار جملة من القضايا والعناصر، من ذلك: 
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ية بما ين • -فئة )المدرسين اسب كلحضور المقاصد الشرعية على مستوى الموارد البشر
يين ، فكلما كانت هما عاما كان ذلك أحد مقومات التلاميذ(-المسؤولين-المكونين-الإدار

يد بالعملي ين، بحيث يعرف الجميع ماذا نر ة نجاحها وذلك بالتحسيس والتوعية والتأطير والتكو
يتم استحضار ذلك في الانتقاء والتوظيف وإسناد المهام ونحو ذلك.  التعليمية التعلمية، و

 التنظيمية:حضور المقاصد الشرعية على مستوى المدخلات  •
يقصد بها الرؤى والتصورات والـكفايات والأهداف، الاستراتيجيات والسياسات، 

يني والمذكرات والمقررات بوي والتكو يعات التنظيمية المتعلقة بالمجال التر التي  والقوانين والتشر
 تهم المواد الدراسية.

 حضور المقاصد على مستوى المدخلات الفنية: •
ينية، ثم الطرق والأساليب التر يقصد بها البرامج والم ية والتكو بو ية ناهج والمواد التر بو

ين عليها، ثم الأدوات  بية والتكو ينية وخصائصها وملاءمتها للموضوعات التي يتم التر والتكو
يني. بوي والتكو  والأجهزة وسائر التسهيلات اللازمة للعمل التر

 حضور المقاصد الشرعية على مستوى المدخلات الثقافية: •
بوي السائد، والثقافة المدرسية والمحيط المجالي.  يقصد به القيم والمناخ التر

 حضور المقاصد على مستوى المدخلات المادية: •
 ية.يقصد بها الموارد المادية التي تحتاجها عملية تفعيل وإدماج المقاصد الشرعية في المناهج الدراس

المقاصد الشرعية على مستوى العمليات والأنشطة بحيث نرصد حضور تلك  حضور•  
 المقاصد أو غيابها، قوتها أو ضعفها:

يس المواد الإسلامية في أولا - بتدر : بدراسة وتحليل المناخ الخارجي المحيط بالمدرسة، و
يني الموازي للمدرسة في البيوت والمؤسسات الموا بوي والتكو  ية.ز علاقاتها بالعمل التر

يس المواد الإسلامية، والتعرف على ثانيا - : دراسة وتحليل المناخ الداخلي للمدرسة وتدر
مواطن القوة، وتحديد مصادر الضعف التي تعاني منها، وتبيين الإمكانيات المساندة للعمل 

يني والمعوقات القائمة أو المحتملة. بوي التكو  التر
راتيجيات مة للمدرسة والمواد الإسلامية والاستالعا وتحليل الاستراتيجية: دراسة ثالثا -

 الوظيفية في مختلف مجالات النشاط ومتطلبات تنفيذها.
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ية بالمؤسسة والمناسب لمتطلبات تنفيذ وتحقيق رابعا - : تحديد هيكل الموارد البشر
بية  يناستراتيجية المواد الإسلامية في مجال التر  .والتكو

ين وتصميم فعالياتهما بما ينظم واستراتيجيات ا بناء :خامسا - بية والتكو تناسب مع لتر
ين المست ية ككل. أي: في موازاة مع خطة في التكو  مر.متطلبات استراتيجية لتنمية الموارد البشر

ين في مجال المواد  • بية والتكو حضور المقاصد الشرعية في تحديد استراتيجية التر
 الإسلامية.

يني للحضور المقاصد الشرعية في تحديد •  بوي والتكو ية العمل التر مواد رسالة ورؤ
ية المؤسسة التعليمية.  الإسلامية على ضوء رسالة ورؤ

ين، سواء على مستوى: • بية والتكو  حضور المقاصد الشرعية في تحديد سياسات التر
بين، المسؤولين، التنظيميين - ين مع المواد الإسلامية )التلاميذ، المر  (.المتعاملين المباشر
يتح - بو ين مع المواد الإسلامية، وترجمتها إلى أهداف تر ة ديد احتياجات المتعاملين المباشر

ينية.  وتكو
 إعداد خطة للنهوض بالمواد الإسلامية والتدقيق في تفصيلاتها التنفيذية. -
ينية المناسبة.  - ية والتكو بو  تصميم البرامج التر
ينية. - ية والتكو بو ير المنتجات التر  تطو
ينية.تنفيذ ال - ية والتكو بو  برامج التر
ينية. - ية والتكو بو  متابعة البرامج التر
ينية: )التغذية الراجعة( - ية والتكو بو يم البرامج التر  .تقو
يم المخرجات على ضوء المقاصد الشرعية -  .تقو
 أطر وكفاءات. -
مت النتائج المتعلقة بالتلاميذ بما في ذلك العقائد والتصورات والمستوى الوجداني، والس -

 والخلق والسلوك ومدى الالتزام. 
ياته. -  معلومات أو مهارات أو اتجاهات جديدة بما يؤدي إلى تحسن الأداء ورفع مستو
ية من جهة الإنتاجية- بو  .النتائج المتعلقة بالمؤسسة التر
 اسات وقرارات واستراتيجيات تهم المواد الإسلامية.اتخاذ سي -
 قيم واتجاهات ايجابية نحو المادة في المؤسسة التعليمية. -
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 النتائج المتعلقة بالمجتمع: في مدى حضور المقاصد الشرعية كأثر للمواد الإسلامية في -
 ا وإسنادها.هالمجتمع، ومدى تفاعل المجتمع مع هموم وقضايا المواد الإسلامية بدعمها وحب

بثها في المناهج التعليمية لي ست ومما يجدر التنبيه عليه كون المقاصد الشرعية المراد غرسها و
يتها، بل بعضها  على درجة واحدة، لا من حيث كليتها وعمومها، ولا من حيث رتبتها وأولو

بعضها دون ذلك. بعضها أعم وأشمل، و بعضها دون ذلك، و  أولى وأعلى، و
 ناهج والبرامج:مفردات الم -6

يقين متوازنين متكاملين:  يمكن تحقيق البعد المقاصدي من خلال طر
باني والهدي النبوي الثابت الصحيح وفقههما بما يناسب  - يق سماع الوحي الر طر

يا( قد سمع عن الل  ه ورسوله قولهما، وفهم ما  ية، بحيث يكون تلميذ )الباكالور المراحل العمر
يقة مض تبار مونة لا يند بسببها شيء من أصول المقاصد وأمهاتها باعتيسر من ذلك، وهذه طر

يمكن تقسيم المادة القرآنية على مدار اثنتي عشرة  الوحي منبع كل ذلك ومادته الأساسية، و
بعين أسبوعا في  سنة لتغطي المراحل الأساسية والمتوسطة بمعدل ثمن واحد في الأسبوع وأر

ين حديثا صحيحا فيالسنة، وكذلك يفعل مع الأحاديث الصحيح  ة بمعدل واحد وعشر
 .(1)الأسبوع على مدار نفس الفترة

يق اعتماد مواضيع مختارة لتغطية ما يمكن من المقاصد، على أن تكون تلك  - طر
يقة السابقة من  يقة مكملة للطر المقاصد روحا تسري في المنهاج كله بمختلف مواده، وهذه الطر

 شرعية.فيه وتمعنه أثناء المرور العام على النصوص ال جهة التركيز على ما يمكن إغفال النظر
 المحاور والمواضيع المقترحة لإدماج المقاصد الشرعية في المناهج التعليمية: -أ
اده الصادقين عب -تعالى-فقد وصف الل  ه  تحقيق رضا الل  ه عز وجل وتجنب سخطه، -

ً في غير ما موضع بأنهم:  ّ هِ وَرِضوَان  .24، الفتح: ايَبتَغونَ فَضلاً مَن الل
فَمَن : في سورة آل عمران -سبحانه-إتيان أسباب دخول الجنة والنجاة من النار، كما قال  -

َاع الغرورِ  َيَاة الدنيَا ِإلا مَت َنةَ فَقَد فَازَ وَما الح  . :483زحزَِح عَِن النارِ وَأدِخلَ الج
في  -تعالى-ال ق إتيان أسباب الحياة الطيبة وتجنب ما يجلب حياة الضنك والشقاء، -

يَنهم سورة النحل:  َلَنحيِيَنه َحيَاةً َطيبَةً وَلَنَجزِ ًا من ذَكَرٍ َأو أنثَى وَهوَ مؤمِن  ف مَن عَمَِل َصاِلح

                                                 

بعة آلاف وأصوله(1 في  ا( وذلك على قول من يحصر الحديث الصحيح في حوالي عشرة آلاف وإلخاص بالأحكام حوالي أر
 خمسمائة.
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وَمَن َأعرََض عَن ذِكرِي فَِإن  :، وقال في سورة طه: 47َأجرَهم بَِأحسَِن مَا كَانوا يَعمَلونَ 
 .   :429القِيَامَةِ َأعمَىلَه مَعِيشَةً َضنكًا وََنحشره يَومَ 

تحقيق مقصد العبادة بإخلاص وصواب. والعبادة ليست سوى غاية الخضوع لل  ه  -
وَمَا خَلَقت الجِن ، حيث قال في محكم كتابه: -سبحانه وتعالى-عز وجل والممزوج بغاية حبه 

يد َأن يطعِم56وَالِإنَس ِإلا لِيَعبدون ) يد مِنهم من رزٍق وَمَا أرِ ّ هَ هوَ 57وِن )( مَا أرِ ( ِإن الل
يات.(38) الرزاق ذو القوةِ المَتِين  ، الذار

صلى الل  ه عليه -تحقيق التوحيد لل  ه تعالى والطاعة لمن تجب والتزام سنة رسول الل  ه  -
 .-وسلم
 تجنب الشرك والمعاصي والبدع في الدين. -
ة صتحقيق مقصد الاستخلاف )إقامة الدين في النفس والمحيط وسياسة الدنيا الخا -

 .والعامة بالدين بحسب الوسع والطاقة(
 تحقيق مقصد العمارة والتعمير والعمران.  -
 مقصد الصلاح والإصلاح، والمرجع في كل شيء إلى الصالح ين من أهل الخ برة به. -
ال ق تحقيق مقصد تأهيل الإنسان لحسن الاستفادة من تسخير الل  ه الـكون لبني آدم، -

براهيم:  -تعالى–الل  ه  ّ ه الذِي خَلََق السمَاوَاِت وَالَأرَض وََأنزََل مَِن السمَاء مَاء في سورة إ الل
فََأخرََج بِهِ مَِن الثمَرَاِت رِزقًا لـكم وََسخرَ لـَكم الفلَك لِتَجرَِي فِي البَحرِ بَِأمرِهِ وََسخرَ لـَكم الَأنهَارَ 

ِبَينَ وََسخرَ لـَكم الليَل وَال32) َ دَآئ ( وَآتَاكم من كل مَا 33نهَارَ )( وََسخر لـَكم الشمَس وَالقَمَر
ّ هِ لاَ تحصوهَا ِإن الِإنسَانَ لَظَلوم  َكفار    .(39)َسَألتموه وَِإن تَعدوا نِعمَةَ الل

تَبَارَكَ سورة الملك:  في -تعالى-تحقيق مقصد النجاح في الاختبار والابتلاء، قال الل  ه  -
ِيَدِهِ الملك وَهوَ عَلَى كل شَيءٍ قَدِير  ) َيَاةَ لِيَبلوَكم َأيكم َأحسَن ( ا1الذِي ب لذِي خَلََق المَوَت وَالح

يز الغَفور  .(2)عَمَلاً وَهوَ العَزِ
)الحكمة، العفة، الشجاعة، العدل، ( 1)تحقيق مكارم الأخلاق وأمهات الفضائل -

 .( وتجنب الرذائل..والجود والإحسان.
                                                 

( تباينت عبارات العلماء عن أمهات الأخلاق وأصولها، فقال أبو حامد الغزالي في إحياء علوم الدين: "أمهات الأخلاق (1
بعة: الحكمة، والشجاعة، والعفة، والعدل، ومن أهل العلم من يبدل الحكمة بالصبر، ولا شك أن الحكمة تستلزم  وأصولها أر

لحكمة بالاعتدال، والعفة بالأمانة. ولا شك أن الاعتدال من الحكمة، وأن العفة والأمانة متلازمتان. الصبر. ومنهم من يبدل ا
وتوضيحا لما سبق نقول: إن الصبر والحكمة يحملان الإنسان على الاحتمال، وكظم الغيظ، وإماطة الأذى، والحلم والأناة 
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 . (2)والاستقامة (1)مقصد التقوى -
 بالعهود وأداء الأمانات.مقصد الصدق والسماحة والوفاء  -
 مقصد الشكر والصبر والتضحية من أجل المبادئ النبيلة. -
 مقصد وجود سلطة زمنية تحفظ الفضائل العلمية والعملية. -
 .(3)مقصد قيام الناس بالقسط والعدل -

                                                 

الحياء وهو  جتناب الرذائل والقبيح من القول والفعل، وتحمله على=والرفق وعدم الطيش والعجلة، والعفة تحمل الإنسان على ا
ركن كل خير، وتمنعه من الفحش والبخل والـكذب والغيبة والنميمة، والشجاعة تحمل الإنسان على عزة النفس وإيثار معالي 

له على كظم الغيظ ه، وتحمالأخلاق والشيم، وعلى البذل والندي الذي هو شجاعة النفس وقوتها على إخراج المحبوب ومفارقت
يكبحها بلجامها عن السطو والبطش، كما قال النبي  صلى الل  ه عليه وسلم  -والحلم، فالإنسان بقوة نفسه وشجاعتها يمسك عنانها و

: "ليس الشديد بالصرعة، إنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب". متفق عليه، وهذه هي حقيقة الشجاعة، وهي ملـكة -
يط، يقتدر بها عل ى ضبط نفسه، وإصلاح خصمه، والعدل يحمل الإنسان على اعتدال أخلاقه، وتوسطه بين الإفراط والتفر

فيحمله على خلق الجود والسخاء الذي هو توسط بين الإمساك والتقتير، وعلى خلق الحياء الذي هو توسط بين الذلة والقحة، 
وسط منشأ ى خلق الحلم الذي هو توسط بين الغضب والمهانة، والتوعلى خلق الشجاعة الذي هو توسط بين الج بن والتهور، وعل

بعة.  جميع الأخلاق الفاضلة الأر
ث أنس: "قال: حه لحديأما ابن حجر في فتح الباري فجعل أمهات الأخلاق الشجاعة والجود والحكمة، وذلك عند شر

 أحسن الناس وأشجع الناس وأجود الناس". -صلى الل  ه عليه وسلم-كان النبي 
بعة عنها تتركب كل فضيلة، وهي العدل والفهم  وأما ابن حزم فقال في الأخلاق والسير: "أصول الفضائل كلها أر
بعة عنها تتركب كل رذيلة، وهي أضداد الذي ذكرنا وهي الجور والجهل والج بن  والنجدة والجود، أصول الرذائل كلها أر

يب  :والشح. اهـ  عن موقع إسلام و
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=121266 

يعة الإسلامية، وإذا سادت، وأصبحت خلقا راسخا في النفوس، فإنها تقوم (1 ية في نظام الشر ( والتقوى هي الفضيلة المركز
بي، والمعلم، والواعظ المرشد، والقاضي...، وحينما تنعدم أو تنهزم، تسو دعة، والاستكبار د المغالبة والمخابما يقوم به المر

يسوني. الكليات الأساسية: د. :والاستئثار، والاستبداد والإفساد. انظر  أحمد الر
الاستقامة هي إحدى الصفات الخلقية الأساسية، الجامعة لمعاني الدين ومقاصده، والموجهة لما لا يحصى من أحكامه  (2)

 وآدابه.
والنزاهة، والعدل، والإنصاف، والوفاء، والأمانة، والاعتدال، وأداء ففي الاستقامة: الصدق، والإخلاص، 

فهي الدين كله، والدين هو الاستقامة في الأمور كلها. الدين كله إنما هو: عقيدة  الحقوق لأصحابها من دون التواء ولا مراء.
سل الل  ه.  انظر: الكليات لذي جاء به رمستقيمة، وفكر مستقيم، ولسان مستقيم، وعمل مستقيم، وهذا هو )الصراط المستقيم( ا

يسوني.  الأساسية: د. أحمد الر
يع الإسلامي، ليس خاصا بالنظام العام، وليس خاصا بالحكم (3 ( تحقيق العدل من الكليات ومن المقاصد الـكبرى للتشر

الأقارب، لج يران ووالقضاء، والقسمة والعطاء، بل هو مقصد مطلوب في الوضوء والصلاة، والصوم والزكاة، وعلاقات ا
وفيما بين الأزواج والأبناء، والأمهات والآباء، ومع الطلبة والتلاميذ، بل حتى مع الإنسان في خاصة نفسه وأعضاء جسمه= 



 ــــــــــــــــــــ ول الدّينمجلّة أص ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وكيفية تفعيلها في المناهج الدراسية مقاصد الشريعة وأهدافهاـــــــــــ 

  817 
 

مقصود الشرع رفع الظلم، فوجب رفعه لمن قدر عليه، ووجب تقليله عند العجز عن  -
 لا يرفع بالظلم. إزالته بالكلية.والظلم

 مقصود الشرع استيفاء الحقوق، والمطل بالحقوق المقدور عليها محظور. -
 مقصد مراعاة عموم الأحكام وتساوي الناس فيها وأمامها. -
 مقصد وحدة المسلمين،   -
 .(2) وتقليلهاوجلبها ودفع المفاسد  (1) المصالحمقصد رعاية  -
 مقصد حفظ الدين.  -
 مقصد حفظ النفوس.  -
 مقصد حفظ العقول.  -
 مقصد حفظ الأنساب وحفظ الأعراض.  -
 مقصد حفظ الأموال والتصرف فيها بضابط الحق والنفع.. -
ية بما يخدم الآخرة وليس مجاراة الأهواء. -  مقصد مراعاة المصالح الدنيو
ية أصل للمقاصد الحاجية والتحسينية. -  المقاصد الضرور

                                                 

يقظته، وأكله ولباسه...، ففي كل ذلك مجال للعدل، وفي كل ذلك يدخل مقصد العدل. انظر = الكليات  :وفي نومه و
 يسوني.الأساسية: للدكتور أحمد الر 

بطال أحدهما.1)  ( من القواعد المقاصدية في هذا الباب: الجمع بين المصلحتين أولى من إ
ين بالتزام أدناهما. - يدفع شر الشر يت أدناهما و ين بتفو  يرجح خير الخ ير
 درء المفاسد أولى من جلب المصالح. -
 ترتيب المصالح بحسب الأحكام الخمسة عند التعارض. -
 مقدمة على المصلحة الخاصة.المصلحة العامة  -
 النفع المتعدي أفضل من القاصر. -
( فكل ما في القرآن والسنة كذلك متضمن إما جلب مصلحة أو مصالح، ودفع مفسدة أو مفاسد، كلية أو جزئية، مباشرة 2)

يمان وعمَل اأو غير مباشرة، وجاء التعبير عن ذلك في الشرع بالخ ير والشر، والنفع والضر، والحسنات والسيئات، و لإ
يضة  يضة الـكبرى التي جاء بها الأنبياء، وحملوها لأتباعهم من بعدهم، وهي فر الصالحات، كما تجدر الإشارة إلى أن الفر

 )الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر(، ما هي إلا تعبير آخر عن جلب المصالح ودرء المفاسد.
يم بمختلف الصيغ والألومن أهم ما يجب الانتباه إليه في موضوع المصالح وال فاظ، هو عموم مفاسد التي تحدث عنها القرآن الـكر

المصالح، واستغراقها لكل ما هو صلاح وخير ونفع، وعموم المفاسد واستغراقها لكل ما هو فساد وشر وضرر، فهي شاملة 
اسية، د. أحمد لكليات الأسلجميع الأجناس والأصناف والأشكال والمراتب والمقادير، سواء في المصالح أو في المفاسد. ا

يسوني.  الر
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الحرج عنهم، وأن لا تكليف بما لا مقصد مراعاة حاجات الناس والتدرج بهم ورفع  -
 يطاق.
 مقصد مراعاة واقع الناس وتغير الأحكام بتغير موجباتها. -
 مقصد مراعاة عادات الناس إذ الأصل فيها العفو فلا يحظر منها إلا ما حرمه الشرع. -
مقصد مراعاة حسن الظن في المسلمين وعدم اتهام الناس بغير دليل إذ الأصل براءة  -

 المسلمين محمولة على الصحة والسداد ما أمكن.الذمم. وأمور 
يات والحاجيات.  -  مقصد العناية بالتحسينيات بعد تحقيق الضرور
يعة ودوامها بحيث لا نسخ في الكليات، وأن الثوابت مبناها على  - مقصد استمرار الشر

 التفصيل والمتغيرات مبناها على الإجمال.
ومن ذلك إخراج المكلف عن داعية  مقصد الشارع ضبط الخلق إلى القواعد العامة، -
 هواه.
 مقصد الشرع أن يقدم في الولايات والمسؤوليات الأقوم بأركانها وشروطها. -
 المقاصد المشروعة لا تسوغ الوسائل الممنوعة. -
يمنع الفعل متى ثبت أن المقصود به محض الإضرار  - مقصود الشرع إزالة الضرر، و

يحتمل   الضرر الخاص لدفع الضرر العام.بالغير، والضرر لا يزال بمثله، و
 مقصد مراعاة ظاهر الناس دون البحث في بواطنهم. -
 مقصد التزكية والسمو الروحي بالمجاهدة الدائمة.  -
 مقصد الشرع في الأعمال دوام المكلف عليها. -
 مقصد تحقيق الـكرامة الإنسانية.  -
 مقصد التعلم والتفقه في الدين. -
ِينَ : -تعالى-مقصد إلحاق الرحمة بالعالمين، لقوله  - َم ، ومن وَمَا َأرَسلنَاكَ ِإلا رَحمَةً لِلعَال

 كان من وراث النبوة لزمه العناية بهذا المقصد.
ين. -  مقصد الذلة على المؤمنين والعزة على الكافر
 الخارجي.ومقصد حفظ النظام العام وتحقيق ما يسمى اليوم الأمن القومي الداخلي  -
 مقصد نصرة الدين وإعلاء كلمة الل  ه في العالمين. -
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ية الإنسان ومسؤوليته، فالإنسان حر أولا ومسؤول ثانيا عن اختياراته  - مقصد حر
وََأن لَيَس ، وقال: وَلاَ تَزِر وَازِرَة وِزرَ أخرَى: -تعالى-وأفعاله في الدنيا والآخرة، قال 

 .لِلِإنسَاِن ِإلا مَا َسعَى
د الشرع في التصرفات المصلحة، فيصح تصرف الإنسان في خالص حقه إذا مقصو -

 لم يتضرر به غيره.
مقصد تحقيق الـكفاية وتوفير الحد الأدنى من ضرورات العيش وإشراك الناس في  -

 خيرات البلد وهو ما يسمى بالعدالة الاجتماعية وتحقيق الرفاه البشري. 
يعة. مقصد حماية حقوق الإنسان كما هو موافق ل -  لشر
 مقصد الشورى في تدبير أمور المسلمين من الأسرة إلى شؤون الحكم.  -
مع مراعاة قواعد من مثل: لا دين إلا ما شرَعه الل  ه ولا  مقصد الحكم بما انزل الل  ه، -

يم إلا ما حرمه الل  ه، وأن الأصل في الطيبات أنها حلال، والأصل في الخبائث أنها حرام.  تحر
 باحة.والأصل في الأشياء الإ 

 مقصد الدعوة إلى الل  ه والإسهام في هداية الخلق.  -
 مقصد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. -
 مقصد التعارف بين الناس والشعوب والأمم.  -
بين المسلمين وغيرهم. -  مقصد التعايش وإشاعة أدب الاختلاف بين المسلمين و
 مقصد التعاون بين الناس في المعروف والبر والتقوى. -
 سطية والاعتدال.مقصد الو -
 مقصد مراعاة الفطرة. -
 مقصد مراعاة المسلمات العقلية والحسية.  -
ين الفرد الصالح والأمة الصالحة.  -  مقصد تكو
 مقصد تميز الأمة عن غيرها في الخ ير.  -
 مقصد حماية البيئة. -
باني. - بي باعتباره وسيلة أساسية لفهم الوحي الر  مقصد تعظيم اللسان العر
مقصد العناية باللسان المحلي والانفتاح على لغات الدنيا للتعارف والتعاون والدعوة  -

 .-تعالى–إلى الل  ه 
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باني العليم، والقوي الأمين، والمجاهد الحكيم. -  مقصد تأهيل: الر
باه رسول الل  ه  - يد الذي ر يبة من الجيل الفر ية قر صلى الل  ه -مقصد تخريج نماذج بشر

 :-نهمرضي الل  ه ع-لقرون وأمر بالاقتداء به، فقد كانوا ، ووصفه بخ ير ا-عليه وسلم
يعظمون أمره وأمر رسوله. – 4  يوحدون الل  ه و
يمانهم وأقوالهم وأعمالهم. صادقون-2  في إ
 عندهم أولا والدنيا عندهم مزرعة للآخرة. الآخرة-3
 شجاعة في الحق وولاؤهم لل  ه ولرسوله وللمؤمنين. لهم-9
يكرهون الخلاف والفرقة.يحرصون على الاجتماع وا -3  لوحدة و
بة والاستغفار كلما بدر منهم ما يستوجب ذلك. -4  يسارعون إلى التو
يواسون إخوانهم. -7  يتكافلون بينهم و
 متواضعون ينبذون الغرور. -8
ياء في فعل خير الدنيا والآخرة. -4  محسنون أقو

يمان.-44 بوا عزة الإسلام وكان لهم استعلاء بالإ  تشر
 أنفسهم بالعبادات. يزكون -44
 ثباتهم أمام المطامع والشهوات. -42
 حرصهم على الأخذ بأسباب القوة العلمية والعملية. -43
 استنصارهم بالل  ه عز وجل وطلبهم العزة بما أعزهم الل  ه به. -49
 ثقتهم بنصر الل  ه. -43
 حبهم للعدل ورحمتهم بالخلق. -44
 تهم إخوانهم.حبهم لأوطانهم والتفاني في خدمتها ونجد -47
 حبهم العلم النافع والعمل الصالح. -48
 حبهم الجهاد في سبيل الل  ه والرغبة في الاستشهاد. -44
 معرفتهم قيمة الأوقات وتعميرها بالطاعات. -24
 لهم فقه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. -24
يخهم وإحاطة بمخططات أعدائهم. -22  لهم معرفة بواقعهم وتار
 قوة في أرواحهم وعقولهم وأبدانهم. لهم -23
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 :(1)محاور ومواضيع تهم مقاصد المكلفين-ب
يع. -  قصد الشارع من المكلف أن يكون قصده في العمل موافقا لقصده في التشر
 كل من ابتغى في التكاليف ما لم تشرع له فعمله باطل. -
ئ رالشرع لا يعد من المقاصد إلا ما تعلق به غرض صحيح محصل لمصلحة أو دا -

 لمفسدة.
 الأعمال بالنيات، ولا ثواب إلا بنية، وصلاح العمل وفساده بحسب النية. -
 النية لا تصلح مع التردد. -
بطال العبادة. -  رفض النية ينتهض سببا لإ
 مجرد النية لا عبرة به في أحكام الشرع ما لم يتصل به الفعل. -
 ما كان من أعمال الجوارح فلا يتحقق بمجرد النية. -
 لمعاملة بنقيض المقصود الفاسد.من الأصول ا -
 يمنع الفعل متى ثبت أن المقصود به محض الإضرار بالغير. -
 البناء على المقاصد الأصلية يصير تصرفات المكلف كلها عبادات. -
 العادات تنقلب عبادات بالنيات الصالحات. -
 الأحكام الخمسة إنما تتعلق بالأفعال والتروك والمقاصد. -
 أوانه عوقب بحرمانه.من استعجل شيئا قبل  -
 ليس للمكلف أن يقصد المشقة نظرا إلى عظيم أجرها. -
يقاع أسباب الرخص بغرض الانحلال من العزائم. -  ليس للمكلف إ
 اليقين لا يزول بالشك. -
 القادر على اليقين لا يعمل بالظن. -
 الاشتغال بغير المقصود إعراض عن المقصود. -
 الحكم عند الاشتباه التحري. -
 الأحكام على الأسباب للشارع لا للمكلف.ترتيب  -
 الحيل باطلة إذا هدمت أصلا شرعيا. -
 إذا كانت الحيلة لا تهدم أصلا شرعيا ولا مصلحة معتبرة فغير داخلة في النهي. -

                                                 

 (.344-344( انظر: معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية والمقاصدية، المجلد الرابع، الصفحات: )(1
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 لا ينسب إلى ساكت قول لـكن السكوت في معرض الحاجة إلى بيان. -
 صية.لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، والإعانة على المعصية مع -
 محاور ومواضيع تهم: كيف تعرف المقاصد الشرعية؟ -ج

من المفيد أن نعطي لأبنائنا وناشئتنا أدوات المعرفة وكيف يستخرجون ما يعنيهم من 
يواجهون قضاياهم ومشكلاتهم، وهذه بعض  يعة فيجتهدون لزمانهم بما يناسبه و كنوز الشر

ينهم (1)القواعد المقاصدية ا يجعلها في وثقافتهم على أن تبسط بم التي يجب أن تدخل في تكو
 متناولهم:

 مقاصد الشرع تعرف بالكتاب والسنة والإجماع. -
 لسان العرب هو المترجم عن مقاصد الشرع. -
 المقاصد تعرف من كل خطاب للشارع يدل على رضاه أو سخطه. -
يحي دليل على مقصد الشارع. -  مجرد الأمر والنهي الابتدائي التصر
يعة.بالاستنباط يتوصل  -  إلى معرفة قصد صاحب الشر
 علل الأحكام تدل على قصد الشارع فيها فحيثما وجدت اتبعت. -
 الامتنان بالنعم يشعر بالقصد إلى التناول والانتفاع ثم الشكر عليها. -
 معرفة أسباب النزول والورود تكشف عن مقصود الشارع. -
 الصحابة أعلم الناس بمقاصد الشرع. -
يق الأعظم الذي تثبت ب -  ه الكليات الشرعية هو الاستقراء المعنوي.الطر
يعة ومصالحها تعرف بالفطرة. -  مقاصد الشر
 سكوت الشارع عن أمر مع وجود مقتضيه دليل قصده. -
 مقاصد الشرع لا تثبت إلا بالقطع أو بالظن الراجح. -
 مصالح الدنيا ومفاسدها تعرف بالتجارب والعادات. -
 الشرع نزل بلسان الجمهور. -

ية لتكوين طلبة العلوم الشرعية وتخريج المجتهدينملحق مفيد في   الشروط الضرور
ية لتربية ملـكة الاجتهاد بعض  :الشروط الضرور

                                                 

 (.293-4انظر: معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية والمقاصدية، المجلد الخامس الصفحات ) (1)
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يموت بموته والاجتهاد يح الاجتهاد في الأمة  الفقه يجمد بجمود الحياة، وتوقفيى بحياة المجتمع، و
ية شاملة، إذ إن ازدهاره كان في مرحلة الإقدام، وإحجامه وقع عندما  كان بسبب أزمة حضار

جنحت الحياة الدينية نحو الفتور، حيث شاعت أجواء نفسية واجتماعية وسياسية وثقافية وعلمية 
بة الاجتهاد، وغابت  غير مشجعة، وزاد الخوف وطلب السلامة والاحتماء بالأحوط، وازدادت غر

بية والإ بداع الذاتية والموضوعية المتعلقة بطبيعة البيئة والتر  داد والمران.عشروط الإ
ير  بداع في الأمة، إذا تم تطو بية الإ يمان من جديد بإمكان تر وليس من حل سوى الإ
بداع عموما يمكن أن يقال في  بين الأكفاء، وما يقال في الإ الطرق والمناهج وإعداد المر

بداع .  الاجتهاد باعتباره لونا من ألوان الإ
وذلك  : "هذا الهدى-رحمه الل  ه-م مالك أبو زهرة بعد استعراضه لحياة الإما شيخيقول ال

العلم ينبعث من صفات الشخص ومن شيوخه بالتوجيه، ومن عصره بالجو الفكري الذي يتغذى 
فشجرة الاجتهاد تترعرع وتزهر ، (1)منه، ثم بجهوده، والصفات الذاتية أصل وغيرها فروع"

برعاي بة طيبة صالحة، و ة فائقة وتثمر أطيب الثمار بوجود فسيلة قابلة للغرس والنمو والتطور، في تر
من أيدي كفأة وأمينة، تجلب الماء الطيب وغيره من المنافع، وتدفع الأذى والضرر بالتهذيب 

 حر. اع والعلو في الفضاء الوالتشذيب، وتهتم باستقامة العود وإزالة ما يعوق الارتف
بين أكفاء ومناهج وطرق رفيعة ومن طلبة علم من ذوي  فلابد إذن من بيئة صالحة ومر

 الهمم العالية.
 : البيئة الصالحة والمربون الأكفاء -4

يمانية، إلا بيئة صالحة للاجتهاد، إذا كان أهلها  إن البيئة الإسلامية لن تكون بطبيعتها الإ
يمان، فمن توابع التوحيد والتسليم لرب العالمين، احتومؤمنون حقا، واع اء ون بمقتضيات الإ

يمانية، وت ية والتطبيقية لجعلها تتحقق في دائرة القناعات الإ تشكل كافة الأنشطة الإنسانية النظر
تحت  ث لا يند منها شيء عن الحكم الشرعي، والدخوليوفق مطالبها وتصوراتها الشاملة، بح

 المندوب أو الحرام أو المكروه أو المباح. دائرة الواجب أو
وما دامت الحوادث والمستجدات غير متناهية حتى تقوم الساعة، فكذلك الاجتهاد 
يم بكلمة "اقرأ" لا  يلاحقها باعتباره ضرورة عقدية، كما أن الدين الذي بدأ نزول كتابه الـكر

كري، حيث ي والبحث الفيمكن أن يكون إلا دينا اجتهاديا، يفتح صدره للنشاط الاجتهاد
                                                 

 .442( تاريخ المذاهب الفقهية، ص: (1
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بى الطفل منذ نعومة أظفاره مع "اقرأ"، تفكر، تفقه، انظر، اعلم، تبصر، وكن من الذين  يتر
بها، في صورة اجتهادات تمتد  يعقلون...، ولا شك أنها كلمات توتي أكلها كل حين بإذن ر

يلهما على مشكلات كل عصر بحسب ظروفه وإم اناته كبالنص القرآني والحديث النبوي؛ لتنز
 تحقيقا لخلود الشرع.

ام ما ينظم لعباده من الأحك -تعالى  –بل إنها بيئة تفرض الاجتهاد، إذ لم يشرع الل  ه 
ابتداء كل تفاصيل شؤونهم، بل جاءت ف ي أغلبها قواعد عامة تصلح للتفصيل بما يناسب 

هاد؛ ليكون تعلى عباده بفرض الاج -سبحانه وتعالى-الزمان والمكان ومختلف الأحوال، فمَن 
عبادة تؤديها عقولهم، وزكاة لنعمة التفكير، كما فرض الجهاد؛ ليتخذ من صالحي عباده 

َ مِن كل فِرقَةٍ مِنهم : ﴿-تعالى  –شهداء، يقول  وَمَا كَانَ المومِنونَ لِيَنفِروا كَافةً فَلَولا نَفَر
بة: ﴾رََجعوا ِإلَيهِم لَعَلهم َيحذَرونََطائِفَة  لِيَتَفَقهوا فِي الديِن وَلِينذِروا قَومَهم ِإذَا   (.423)التو

فإذا فضل المجاهدون بما بذلوا من دماء، فإن فضل المجتهدين يكون بما يبذلونه من جهد 
يعته، الاجتهاد فرض "وإن ف في الاستنباط لتعلو كلمة الل  ه ولتحكم تصرفات الناس كلها شر

 .(1)عظيم"قصر منه أهل عصرعصوا بتركه، وأشرفوا على خطر 
َ وهذا كتاب الل  ه فيه آيات لقوم يتفكرون، يأمر الناس بالاعتبار: ﴿ بِروا يَا أولِي فَاعت

َبَصارِ  ، فإن كان لم يأمر بالتفقه كافتهم كما في الآية فإنه لم يسقط الاجتهاد 2﴾، الحشر: الا
ى لوَلَو رَدوه إعن جميعهم، وفرض وجود مراجع في الأمة، يرجع إليهم عند الحاجة: ﴿

 .83﴾، النساء: الرسوِل وَإلى أولِي الاَمرِ مِنهم لَعَلِمَه الذِيَن يَستَنبِطونَه مِنهم
يفة تزف بشرى الأجر لمن بذل وسعه وطاقته في الاجتهاد، سواء  ية الشر وهذه السنة النبو

قول: : أنه سمع رسول الل  ه ي-رضي الل  ه عنه  -أصاب في ذلك أم أخطأ، فعن عمرو بن العاص 
َلَه َأجر   ِإذَا" َلَه َأجرَاِن، وَِإذَا حَكَم فَاجتَهَدَ ثم َأخطََأ ف َاِكم فَاجتَهَدَ فََأَصاَب ف  . (2)"حَكَم الح

، ومع هذه الخلفية العقدية للبيئة الإسلامية، فسيبقى الاختلاف بينها عبر الزمان والمكان
بحسب تفاعل الناس مع هذه المعاني فهما وتنفيذا، ومع أن العقيدة هي العقيدة، والنصوص 
هي النصوص لـكن الناس ليسوا هم الناس، ولم يكن من العبث فضل من سلف من أهل 

                                                 

 .8/228الزركشي البحر المحيط،  (1)
، وقال عنه وهبة الزحيلي في 949، ص: -صلى الل  ه عليه وسلم-( أورده الإمام الشافعي في "رسالته"، بسنده إلى الرسول 2)

، حديث متواتر المعنى، أخرجه البخاري ومسلم وأحمد وأصحاب 2، من كتابه أصول الفقه الإسلامي، ج 4434هامش صفحة: 
 السنن.
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ية على من بعدهم من الخلف، حيث كانت فيهم ملـكة الاجتهاد القرون المشهود لها ب الخ ير
ين،ابن حجر الهيثمي، أقوى وأعمق، يقول  إن  وهو يميز بين مصطلح المتقدمين والمتأخر

ين، ولا يسمون بالمتقدمين  بع مائة، ومن عداهم يسمون بالمتأخر المتقدمين: "هم من قبل الأر
يوجه هذا الاصطلاح بأن بقية  أهل القرن الثالث من جملتهم السلف المشهود لهم )...(، و

بوا م -صلى الل  ه عليه وسلم  -على لسانه  ن عصر بأنهم خير القرون، فلما عدوا من السلف وقر
المجتهدين وكانت ملـكة الاجتهاد فيهم أقوى من غيرهم خصوا تمييزا لهم على من بعدهم باسم 

 . (1)المتقدمين"
(، ولا …ء مجتهدين )كانوا فقها -صلى الل  ه عليه وسلم  -للنبي فنجد "أكثرالصحابة الملازمين 

، وكان المجتهدون (2)يطمع في عد آحاد المجتهدين من الصحابة والتابعين لـكثرتهم وعدم حصرهم"
 في المائة الثانية أكثر وأوفر، وكانوا أجل وأعظم بالنسبة لمن بعدهم، كما كانت "المائة الثالثة مزدانة

، وصار العلماء للجدال على قلتهم بالنسبة للمائة قبلها بخلاف الرابعة التي فشا فيها التقليد بالأئمة الكبار
خَير : "-صلى الل  ه عليه وسلم  -(، كل ذلك تصديقا لقوله …في أي المذاهب أفضل وأيها يرجح )

 . (3)"القروِن قَرْني ثم الذِيَن يَلونَهم ثم الذِيَن يَلونَهم
ي كل المجتهدين صرنا إلى كثرة يمكن عدها، ثم إلى قلة ثم بدأنا نبحث ففبعد عجزنا عن عد 

بين نكاد، إلا أن ندخل المجتهدين المنتس قرن من الزمان عن الثلاثة والإثنين والواحد أو لا
 وأصحاب الوجوه والترجيح والفتوى والتلفيق...، ثم صرنا لمناقشة خلو العصر من المجتهد...

مر الأمة من رابطة الشورى الحقيقية والخلافة الراشدة إلى قاعدة وهكذا منذ أن تحول أ 
العصبية والملك والاستبداد وهي في نقصان؛ لأن الكل يعلم "أن الاستبداد ماح للاجتهاد 

، وعسى أن يكون في عودة الاعتبار إلى الشورى في الأمة شيئا فشيئا، (4)موجب للتقليد"
 ، عودة إلى أمر الاجتهاد كما بدأ.حتى تتوج بالخلافة على منهاج النبوة

ثم عهد الصحابة  --وتجدر الإشارة إلى أن الأمة الإسلامية رسخ فيها منذ عهد الرسول 
والتابعين وتابعيهم، أخذ العلم عن أفواه الرجال، ولم تكن الكتابة إلا أمرا تابعا للاحتياط ضد 

يادة في الضبط والتوثيق، فكانوا يجمعو ،عوامل النسيان خذ العمل ن إلى أخذ العلم أوز
                                                 

 ، الناشر: المكتبة الإسلامية.9/49(، "الفتاوى الفقهية الـكبرى"، ه479أحمد بن حجر الهيتمي، )ت:  ((1
 .487 -484السيوطي، "الرد على من أخلد إلى الأرض"،  (2)
 .3/98، 2الحجوي، الفكر السامي، م  (3)

 .274 - 2/274، 4المرجع السابق، م( 4)
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ين والفهم السليم، ولهذا "كان يقال لا تحم بية والتكو لوا والسلوك مما يكون له أبلغ الأثر في التر
 ففي ،، إنما هي الرحلة لملاقاة الشيوخ(1)العلم عن صحفي ولا تأخذوا القرآن عن مصحفي"

ية للملـكة  سبق بيانه. كما التلقي عنهم وقوف على احوال من يؤخذ عنه الدين، وفيه تقو
ا وإذا نظرنا إلى البيئة التي نشأ فيها الأئمة المجتهدون الكبار نجدها مشجعة وملائمة لما صارو

ش مية عانشأ في الـكوفة حيث توفرت له بيئة عل -رحمه الل  ه  -إليه، فهذا الإمام أبو حنيفة 
ية في عصره،  فيها، واستنشق عبيرها وجالس علماءها، والتقى بكل أنواع الاتجاهات الفكر

 ،ر معاملات الناس ولزم شيوخا بصروه بالدقائق ونبهوه إلى ما خفيبومارس التجارة وخ
حتى سار في أمره على نور، فقد لزم حماد بن أبي سليمان ثمانية عشر سنة، واطلع من خلال 

في طلب  ه عمر المبني على المصلحة، وفقه علي المبني على الاستنباط والغوصأساتذته على فق
ترجمان  الل  ه بن مسعود المبني على التخريج، وعلى علم ابن عباس حقائق الشرع، وعلى علم عبد

القرآن. يقول أبو حنيفة: "كنت في معدن العلم والفقه، فجالست أهله ولزمت فقيها من 
 .(2)فقهائهم"

ة، وليس فقط ورثت علم النبوة معايشنشأ في بيئة المدينة التي  -رحمه الل  ه-لك والإمام ما
يد بن ثابت وعائشة، وغيرهم كثير، رواية وأثر الصديق، ثم  أثر عمر وعبد الل  ه بن عمر وز

وأثمرت حلقات الدراسة في المسجد النبوي مدرسة ظهر منها جماعة من الفقهاء، مثل: سعيد 
بير والقاسم بن محمد وأبو بكر بن عبد الرحمن وسليمان بن يبن المسيب وعروة بن ال سار ز

يد وعبيد بن عبد الل  ه وغيرهم.  وخارجة بن ز
فوالدته الأزدية  ،ونشأ مالك في بيت متجه لاكتساب العلم واقتنائه، وتعلمه وتعليمه

بيعة الرأي فتعلم من أدبه قبل علمه" م لقي عليهوأبوه في البيت ي، ترشده: "اذهب إلى ر
المسائل، قال مالك: "كان لي أخ في سن ابن شهاب، فألقى أبي يوما علينا مسألة، فأصاب 

  .(3)فقال لي: أبي ألهتك الحمام" ،أخي وأخطأت
بير: "كان  يد من الطلب، وهذه ابنته تحفظ الموطأ، قال الز وكان ذلك حافزا له على مز

ارئ نقرت باب، فإذا غلط القوكانت تقف خلف ال ،لمالك ابنة تحفظ علمه، يعني: الموطأ
                                                 

(، "أخبار المصحفين"، تحقيق: صبحي البدري السامرائي، عالم ه382العسكري، )ت: ( أبو أحمد الحسن بن عبد الل  ه (1
 .4هـ، ط: 4944الـكتب، بيروت: 

 .2/433( أبو زهرة: تاريخ الذاهب الإسلامية، (2
 .4/444( القاضي عياض، ترتيب المدارك، (3
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كما أن مالكا انقطع إلى ابن هرمز سبع سنين، لم يخلطه ، (1)الباب، فيفطن مالك، فيرد عليه"
ين، وستمائة من منهم ثلاثمائة من التابع ،وذكر النووي "أن شيوخ مالك بلغوا التسعمائة ،بغيره

  .(2)تابعيهم"
 انتقى الرجال بالمدينة وأعرض عمنوقال ابن حبان في الثقات: "كان مالك أول من 

ه والدين ولا يحدث إلا عن ثقة مع الفق ،ليس بثقة في الحديث، ولم يكن يروي إلا ما صح
حيث كان الناس  ،يتفاعل مع مشاكل عصره -رحمه الل  ه-، وكان (3)والفضل والنسك"

يقة في الحضارة ل فارس كثيفة السكان معقدة الحياة، مث ،يحملون إليه مشاكل أقاليم عر
 ومصر ... مما خصب فكره ووسع آفاقه.

يتفصح يأخذ طبعها، و بواديها يتعلم كلامها، و  وهذا الإمام الشافعي ينتقل بين بيئة مكة و
بية، ثم يطلب الفقه والحديث من الفقهاء والمحدثين بمكة، ثم ينتقل إلى بيئة ال مدينة في العر

يصاحب مالكا حوالي تسع سنين، ثم يلازم شيوخها، و راقية؛ ليلازم ينتقل إلى البيئة الع و
محمد بن الحسن الشيباني، فاجتمع له فقه الحجاز وفقه العراق، وتصرف في ذلك حتى أصل 

 ،الأصول، وقعد القواعد ووازن بين المنهجين، وعكف على ذلك ببصر نافذ، وتأمل مدرك
تنباط في كتاب لاسانتهي به إلى الخروج بمذهب خاص به، كما أنه خرج للناس ببيان قواعد ا

ين وازدهار العلوم وعصر جدل ومناظرات،  "الرسالة" العظيم، فكان عصره عصر التدو
يحق الحق في جدله ومناقشة" ، (4)"ولذلك كان نظارا مجادلا يعرف كيف يبطل الباطل و

 فلقب بـ"ناصر السنة".
بيته أمه ببغداد التي كانت تعج بم تلف أنواع خوالإمام أحمد نشأ يتيما، وقامت على تر

يكثر فيها القراء والفقهاء، والمحدثون والمتصوفة، وعلماء اللغة والفلاسفة  المعارف والفنون، و
ية والذب عنها، تصدى لبدعة القول: "بخلق  والحكماء، فكان مبرزا على أقرانه بحفظ السنة النبو

                                                 

 .4/444( القاضي عياض، ترتيب المدارك، 1)
 .2، وندوة الإمام مالك، ج 244المهدي الوافي "الإمام مالك وكتابه الموطأ"، ص:  (2)

، مطبعة مجلس دائرة المعارف 7/934" ت(، "الثقاه339( محمد بن حبان بن أحمد أبي حاتم التميمي البستي، )ت: 3)
 ، الناشر: مؤسسة الـكتب الثقافية.ه4343، 4العثمانية، بحيدر آباد الدكن الهند، ط: 

 .2/293( أبو زهرة: تاريخ المذاهب الفقهية، 4)
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ما ثالث أبو بكر لهالقرآن"، وكان علي بن المديني يقول: "إن الل  ه أعز هذا الدين برجلين ليس 
 . (1)الصديق يوم الردة، وأحمد بن حنبل يوم المحنة"

قى عن فقه الرأي الذي كان يمثله فقه أبي يوسف، وتل واستفاد منبدأ بطلب الحديث 
الإمام الشافعي، وطلب فقه الصحابة، وخصص لكل صحابي مسندا قائما بذاته، ومعلوم أن 

يعطيه ملـكة فقهية عميقة، وإذا أضيف إدراسة فقههم "يرهف عقل الراوي المستيق لى ظ و
يقا في يب يكون فقيها عر  ذلك أنه التقى بضابط علم الاستنباط الإمام الشافعي، فإنه بلا ر

يعة"  .(2)فقه السنة، لا يمكن في آرائه أن يخرج عن سمت الشر
، التي كانت تضم في (3)وهذا ابن حزم الذي نشأ في قرطبة حاضرة الإسلام يومذاك 

اياها: العلم والمعرفة، والعمران والحضارة، ونشأ في بيت له سلطان، وكان ابن حزم يعتز بأنه ثن
يق العلم، فتذوقه صغيرا وحلا  طلب العلم لا يبغي به جاها ولا مالا، ومهدت له أسرته طر

عوامل ليه، وعرفت عنه حدة، فسرت في بعض جوانبها بإمذاقه في نفسه كبيرا، فانصرف 
ية، حيث ت غيرت حالها لظروف سياسية، وحلت بها شدة بدلت نعيمها بؤسا، وأخرى أسر

 نفسية تولدت نتيجة مرض وعلة، وكذا عامل الإثارة من الوسط والمحيط. 
يقول ابن حزم: "ولقد انتفعت بمحك أهل الجهل منفعة عظيمة، وهي أنه توقد طبعي 

ظيمة النفع، اليف عواحتدم خاطري وحمى فكري وتهيج نشاطي، فكان ذلك سببا إلى تو
ولعله يقصد ، (4)ولولا استثارتهم ساكني، واقتداحهم كامني، ما انبعثت لتلك التواليف"

فقهاء المالـكية وجو المناظرات والجدل الذي خاض غماره، وكان صوتا نشازا في وسط قد 
رأي الباحث عن الاستقلال بالسلك مسلك استقر فيه المذهب، فاجتهد في نبذ التقليد و

الدليل، فتميز بشخصية متحمسة مندفعة، وكان مناظرا عنيدا لا يرحم خصمه، ملك ناصية 
يعة، ونشأ على التعلق بالسنة، وما يؤخذ عليه أنه رجل  فن الجدل سواء في الكلام أو في الشر

                                                 

 . 3/489( الخطيب البغدادي: "تاريخ بغداد"، (1
 .2/287( أبو زهرة: تاريخ المذاهب الفقهية، (2

يعا من محطتها صيف:  (3) م، فحملت معي حجرا من أرضها، ولم أملك غير الدموع مما 4483، ه4944مر بي القطار سر
ير معالمها، ومن الصلبان تغطي فضاءها، وتساءلت في حسرة وألم ممزوج بالأمل: متى يعود الإسلام رأيت أثناء العبور من تغ

 .لرحابها؟
 .347، 2أبو زهرة: "تاريخ المذاهب الفقهية" ج (4)
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يرى الـكثيرون أن من أعظم البلية تشييخ الصح ، ولهذا (1)فةيعصامي، لم يلازم الشيوخ، و
، ومهما يكن اختلافنا (2)فرح الناس بانتصار الباجي عليه وإفحامه وإصلاح ما أحدثه من بدع

 مع بعض اجتهاداته، فلا يمكن أن ينكر منصف جهاده؛ لاستمرار خط الاجتهاد ونبذ التقليد.
يشتد  صعبهذا الجهاد الذي سي يد، وشنع كلما رسخ التقلعلى طالب الاجتهاد بعده و

يد الخروج على القاعدة والبيئة المألوفة، فلا غرابة أن ينتاب الخوف ال مقلدة على كل من ير
ين، فيحجمو حالة أهل إعن إعلانهم الاجتهاد، يقول الشيخ عز الدين بن جماعة: " نالـكثير

، (3)زماننا وجود المجتهد يصدر عن جبن ما، وإلا فكثيرا ما يكون القائلون لذلك من المجتهدين"
 إرهاب البيئة عندما تكون في غير صالح الاجتهاد. -من غير شك-إنه 

ومع أهمية جميع عوامل: البيئة والأسرة والمؤسسات والمرافق السياسية والاجتماعية 
ين والاقتصادية والثقافية وقوة التفاعل بينها، فإن البيئة العلمية يبقى لها التأثير المباش ر في تكو

بحسب القائمين عليهملـكة الاجتهاد بحسب ما يسوده ية وحوار، و ا وما ا من تنوع وتفتح وحر
يتوفر فيهم من صفات علمية ومنهجية وأخلاقية، وما لديهم من استقلالية وتحمس للبوادر 

 الاجتهادية وتشجيع وتسامح وعلاقات دافئة وقبول للخلاف والرأي الآخر.
ية - 2  :القدوة الحسنة ودورها الإيجابي في العلاقة التربو

ية جميعا،  -صلى الل  ه عليه وسلم-عنهم توفر لهم رسول الل  ه  -رضي الل  ه-فالصحابة  بي البشر مر
بوا في أحضان كبار الصحابة من أمثال الخلفاء الراشدين وغيرهم، والتابعون  وصغار الصحابة تر

بية أتباع التابعين بوا بدورهم في أحضان أولئك العظام، وقاموا بتر بى فو ،تر ي الإمام مالك تر
أحضان فقهاء المدينة، وكان أستاذا للشافعي مع جلة من شيوخ مكة والعراق، أبرزهم محمد 

بى على فقهاء الـكوفةا بى بدوره في أحضان أبي حنيفة، الذي تر  .بن الحسن الشيباني الذي تر
والإمام أحمد الذي درس على يد جلة من الشيوخ، أبرزهم محمد بن الحسن الشيباني 

 ومع ما قيل عن ابن حزم فإنه تتلمذ لابن عبد البر وصحب أبا الحسن بن والإمام الشافعي،
غيرهم كذلك الشأن في و  ،(4)علي الفاسي، وقال عنه: "ما رأيت مثله علما وعملا ودينا وورعا"

ممن لم نذكر، مثل: الإمام ابن تيمية الذي نشأ في  دمشق معدن العلم التي كانت من العلماء 
                                                 

ية"، ص: (1 بو  .277( صالح محمد صغير مقبل: "محمد بن علي الشوكاني وجهوده التر
يعة بين ابن حزم والباجي"، ص:  ( عبد المجيد تركي: "مناظرات في أصول2)  .43-42الشر

 .497السيوطي: "الرد على من أخلد إلى الأرض"، ص:  (3)
 .2/339( أبو زهرة، المذاهب الفقهية، (4
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بد لفقه الشافعي والفقه الحنبلي وغيرها، وكان فيها أمثال: العز بن عفيها مدارس الحديث وا
السلام ومحيي الدين النووي وابن دقيق العيد، الذين كانوا يدرسون الفقه والحديث دراسة 

 .(1)فاحصة فيقارنون في الفقه بين المذاهب الإسلامية
ورأينا طول ملازمة الشيوخ كيف تستمر لسنوات، الأمر الذي يفيد نوعية العلاقة 
الرفيعة بين طلبة الاجتهاد وأساتذتهم، والدفء الذي كان يسودها، فقد كانت علاقة أبي 

يزوج غير القادر  -رحمه الل  ه-حنيفة  مع تلامذته مثل علاقة الأب بأولاده، يواسيهم بماله و
ينفق عليه وعلى عياله، فإذا تعلم ققال فيه بعض م ،منهم يه: "كان يغني من يعلمه و ال عاصر

 .  (2)له: لقد وصلت إلى الغنى الأكبر بمعرفة الحلال والحرام"
ونصح أبو حنيفة بعض تلامذته، فقال: "وأعط كل من يختلف إليك نوعا من العلم 

يأخذ كل واحد منهم بحفظ شيء منه، وأخذهم بجلي العلم قيقه، دون د ينظرون فيه، و
وآمنهم ومازحهم أحيانا وحادثهم، فإن المودة تستديم مواظبة العلم وأطعمهم أحيانا، واقض 

، فكان أبو حنيفة (3)حوائجهم واعرف مقدارهم وتغافل عن زلاتهم، وكن كواحد منهم"
أمة وحده، خرج بهذا المسلك ما تعجز عنه أعرق الجامعات بأطرها ومناهجها  -رحمه الل  ه-

 .وسائلها ومختلف
فبالإضافة إلى الجم الغفير الذي استفاد من علمه في زمانه وملايين الخلق بعد زمانه إلى 
الآن، فقد لازمه ستة وثلاثون طالبا كانوا من خاصته، اطمأن إلى مسلـكه فيهم واجتهاده عليهم، 

حون لفقال: "هؤلاء ستة وثلاثون رجلا منهم ثمانية وعشرون يصلحون للقضاء، ومنهم ستة يص
، (4)للفتوى، ومنهم اثنان يصلحان يؤدبان القضاة وأصحاب الفتوى، وأشار إلى أبي يوسف وزفر"

 تخرج على أيديهم علماء عظام. -رحمهم الل  ه-وكذلك الشأن في الأئمة 
 
 
 
 

                                                 

 .2/944أبو زهرة، المذاهب الفقهية،  (1)
 .2/494أبو زهرة، المذاهب الفقهية،  (2)
 .2/492أبو زهرة، المذاهب الفقهية،  (3)
 بيروت.  -، دار الـكتب العلمية298-49/297(، "تاريخ بغداد"، ه943علي أبو بكر الخطيب البغدادي، )ت: ( أحمد بن (4
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 : صياغة مناهج تعليمية هادفة إلى تربية ملـكة الاجتهاد -3
ير ال:)ينبغي على المدرسة أن تكون h-rothيقول روث  مواهب المكان الذي يتم فيه تطو

بالو يضها، وأن علاقة المواهب بالتعليم أكثر أهمية من ارتباطها بالنضج و  ،ط المحيطسوتحر
 .(1)وهذا ما يجعل طرائق التعليم تضطلع بدور جديد يتصف بالدلالة والنموذجية(

الإشراف  لىوقد كان لسلفنا حظ وافر من اهتمامهم بجودة المناهج والطرق، والوصول إ
بناء مرجعياتهم وحسن توجيههم، وإثارة  ين طلبتهم، و بوي والتعليم السليم من خلال تكو التر
ينهم عليه لتأهيلهم لحمل الأمانة بعدهم، وإذا استثنينا  بناء ملـكة الاجتهاد وتمر تفكيرهم و

تغيرة مالمضامين التي تجمع بين عناصر ثابتة وأخرى متغيرة، فإن المناهج والطرق في أصلها 
يكون المهم دائما كيف نحقق الأهداف؟ وكيف نوفر الشروط  بة والتطور، و تخضع للتجر
ية مهما  بة البشر لذلك؟ الأمر الذي يفيد أن الباب مفتوح للاستفادة في هذا المجال من التجر

 كان مصدرها، غير أن الواقع يؤكد أن التاريخ التعليمي للمسلمين لا يزال يشكل سبقا في بعض
 .(2)به إلى اليومجوان

يات (3)جانب الـكفايات–أ   :والأهداف والمحتو

                                                 

بداع العام والخاص"، ص:  (1)  م.4484، دجنبر: 499، عالم المعرفة،  ص: 448الـكسندو روشكا: "الإ
 .4943: رجب 39كتاب الأمة،  ،34( عمر عبيد حسنه: مقدمة كتاب الأمة "النظم التعليمية عند المحدثين"، ص: (2

يقصد بها القدرة على الاستخدام الناجع لمجموعة مندمجة من المعارف والمهارات والسلوكات لمواجهة وضعية جديدة أو  (3)
يجي اندماجي يطإغير مألوفة، وللتكيف معها ولحل المشكلات و يه إلى إرساء تعلم تدر يهدف بحسب منظر ور نجاز مشروع، و

بة  باستمرار قدرة التلميذ على توظيف معارف ومهارات لحل قضايا ومشكلات ذات الدلالة بالنسبة للمتعلم، وتؤكد المقار
تعاقب الدروس ذات  يقوم علىبالـكفايات على مبدأ الإدماج، وترفض النمط التعليمي التراكمي الذي نمارسه حاليا، والذي 

 الأهداف المستقلة، حيث نتناول المضامين منفصلة عن بعضها البعض  دون أن نفكر في إنجاز  أنشطة إدماجية.
ية المعتمدة لتحسين نتائج المتعلمين باعتباره أداة دقيقف  بة بالـكفايات هو الركيزة الجوهر ة تقيس التقييم المعياري في المقار

بي من الوقوف على جوانب  بات التي تستوجب التدخل كما تمكن المر لنقص فيتداركها، أو االأداء المنتظر وترصد الصعو
يكون مها، يتدعفيقوم بالتميز جوانب  عية من جهة من الخصائص المنتظرة لمنتوج المتعلمين: استثمار الموارد المتعلقة بالوضو

يجابية تجاه المشاكل المطروحة.  المعارف، وفهم الوضعيات وتوظيفها لحل المشكلات من ناحية المهارات، واتخاذ المواقف الإ
يمان بالل  ه واليوم الآخر، ودر  سألة في وأدب المعاملة، نطرح الم س الصلاة،فمثلا عوض أن نسأل المتعلم عن درس الإ

صورة اندماجية كتكليفه بإنجاز موضوع نصه: "تعرفت على سائح أجنبي يقضي عطلة بمدينتك، فعرضت عليه الدخول في 
ين وحدث مرة إثر خروجكما من المسجد أن لاحظتما تدافع بعض المصل الإسلام، فيسر الل  ه أن استجاب، فعلمته الصلاة،

يمان وروح الصلاة  وتزاحمهم على أحد الباعة، مما أدى إلى اشتداد الخصام بينهم، فساءكما هذا السلوك المخالف لحقيقة الإ
ودار بينكما حديث يعالج هذه الظاهرة"، فناجحنا مع المتعلم لا يكون بقياس كم المعلومات التي حشونا ذهنه بها، وإنما في حسن 

 = توظيفه لذلك.
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بشكل أكثر  ياتها، و وهنا من الضروري أن تحدد الـكفايات والأهداف في كل مستو
بة منا هي: تخريج علماء  بية ملـكة الاجتهاد. فإذا كانت الـكفاية الأساس المطلو اتساقا لتر

 أكفاء تتوفر فيهم ملـكة الاجتهاد.
يات مختلفة فالأهداف  الجزئية أو القدرات المطلوب تحققها لهذه الـكفاية عبر مستو

 ومراحل متتابعة هي:
ند الحاجة ومعرفة مظانها ع الاطلاعضبط نصوص الوحي قرآنا وسنة صحيحة بالحفظ أو  -4

 وإتقان البحث فيها.
ل وفهم هذه النصوص أو ما يقف عليه منها، بالآليات المعتدمة في ذلك من لغة وأص -2

يلها أو ورودها وغيرها،  والتمييز فيها بين القطعي والظني. ومعرفة ظروف تنز
يعة، -3 ين الأدلة عندما والتفقه في الترجيح ب وتشرب مقاصدها، ضبط القواعد الكلية للشر

 يكون ظاهرها التعارض.
وضع في الواقعة أو النازلة م ضبط مجال الاجتهاد ومعرفة المسكوت عنه، والتفقه -9

يل الدواء في موضع الداء وليس خارجا عنه. معرفة و الاجتهاد والاستعانة بالخ براء في ذلك لتنز
 ما يتعلق بذلك من ملابسات ومصالح للناس في ذلك أو أضرار واقعة أو متوقعة.

نه وت عوإلحاق المسك تطبيق القواعد الكلية على ما يندرج تحتها من جزئيات، -3
 بالمنصوص عليه إذا وجد المعنى الجامع وانتفت الموانع.

بة لتحقيق هذه القدرات والأهداف هي نفسها  يات والمعارف المطلو أما المضامين والمحتو
 شروط الاجتهاد التي سبق تفصيل الحديث فيها. 

فيظهر من هذا أن ملـكة الاجتهاد تتكون من هذه القدرات أو الملكات الصغرى مجتمعة 
بعة الأولى حائزا بشك ل وظيفي وليس تراكمي كمي، فلا يعد من حاز واحدا منها أو الأر

 على ملـكة الاجتهاد ما لم ينتقل إلى النقطة الخامسة أي التطبيق وإنجاز اجتهاده.

                                                 

يس بالـكفا= يعد التدر بو يس بالأهداف من صعو يراد به تجاوز ما لوحظ على التدر ة يات من آخر الصيحات في المجال التعليمي و
بط  تقييم مختلف جوانب المعرفة: حيث عادة ما ترد الاختبارات في شكل مجموعة من الأسئلة المستمدة من كل الدروس دون ر

ياضية، وهوبينها، وهو ما يوقع المعلم في حيرة لانتقاء أسئلة الاختبار ية أو الكتابية أو لبناء مسائل ر ما يؤدي بالمتعلم إلى  ات الشفو
يع مباشرة بعد الاختبارات مباشرة.  الحفظ الآلي والنسيان السر
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ين المفسر والمحدث والأصول ي فإذا بقي تعليمنا الشرعي في أعلى مقاصده منحصرا في تكو
صر على الفصل بين هذه المجالات ووضع الخطوط الوهمية والفروعي وحتى المقاصدي، وأ

ي بين هذه التخصصات، فضلا عن استقلال الكليات الحديثة ذات المناهج العلمانية بالتفقه ف
ين الفقيه المجتهد؛ لأن العلوم عموما في أصلها كلها متعاو الواقع، نة فسنبقى بعيدين عن تكو

 مشكاة واحدة؟ مرتبطة بعضها ببعض، فكيف بالتي خرجت من
 :المهارات وطرق التدريس والعرض والبحث -ب 

ين ملـكة الاجتهاد، فمادة اشتغالنا ليس يوجد  هذه جميعا ينبغي الاهتمام بها في مسارنا لتكو
أرفع منها في الدنيا كلها، فهي كلام الل  ه عز وجل، وكلام خاتم الأنبياء، وإجماع الأمة المعصومة، 

ية. ولـكن قد نؤتى من جهة منهج التعامل ونظر وآراء أولياء الل  ه  الصالح ين ونخبة عقلاء البشر
وطرق التفاعل وأسلوب التلقي وغيرها مما يدخل في الوسائل والطرق والمناهج، نلمس بعضا من 
ذلك في إشارة النبي صلى الل  ه عليه وسلم إلى أن الوحي هو الوحي غير أن مستوى الانتفاع منه 

 حتى في الزمن الواحد من شخص لآخر ومن فئة لأخرى.تختلف من جيل لآخر، بل و
ياد بن لبيد الأنصاري رضي الل  ه عنه قال: ّ ه عليه وسلمصلى ال-أتيت النبي " فعن ز وهو  -ل

يحدث أصحابه، وهو يقول: قد ذهب أوان العلم، قلت: بأبي وأمي، وكيف يذهب أوان العلم 
يعلمه أبناؤنا أب كلتك أمك ناءهم إلى أن تقوم الساعة؟ فقال: ثونحن نقرأ القرآن ونعلمه أبناءنا و

يا بن لبيد، إن كنت لأراك من أفقه أهل المدينة، أوليس اليهود والنصارى يقرؤون التوراة 
 .(1)"والإنجيل ولا ينتفعون منهما بشيء هذا؟

مثل ما بعثني ال: "ق -صلى الل  ه عليه وسلم-وفي صحيح البخاري عن أبي موسى عن النبي 
ّ ه به من  ت الهدى والعلم كمثل الغيث الـكثير أصاب أرضا، فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتالل

ّ ه بها الناس فشربوا،  الكلأ والعشب الـكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء، فنفع الل
وسقوا وزرعوا، وأصابت منها طائفة أخرى، إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، 

                                                 

 "حديث (، في "المستدرك على الصحيحين"، وقال:ه943( أخرجه محمد بن عبد الل  ه أبو عبد الل  ه الحاكم النيسابوري، )ت: (1
ه، 4944، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الـكتب العلمية، بيروت: 3/484 صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه".

 م، الطبعة: الأولى.4444
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ّ ه به فعلم وعلم، ومثل من لم يرففذلك مثل من فقه في دين ا ّ ه ونفعه ما بعثني الل ع بذلك لل
ّ ه الذي أرسلت به  . (1)"رأسا ولم يقبل هدى الل

 ،فأهم المهارات التي ينبغي الاهتمام بها والاجتهاد في تحسين أدائها من طرف المعلم والمتعلم
صاح والمطالعة : البيان والتبيين والإسماع والتفهيم والإفهي وإعادة النظر في أسلوب تعاملنا فيها

والقراءة والتلاوة والاستماع والإنصات وإدارة الحوار والسؤال والحفظ والفهم والموازنة 
والمقارنة والترجيح والاستدلال والاستقراء والاستنباط وغيرها من أساليب التواصل والتبليغ 

غيرها،  عضها تنبيه للمجهود الذي ينبغي أن يبذل فيوالمعرفة والبحث، وفي حديثنا عن ب
إصلاحا للقنوات التي توصل ماء الوحي لتحيى به القلوب والعقول، فتثمر خيرا في اجتهاد 

 النظر والعمل.
فعن المطالعة والسماع وكثرة التحصيل، قال ابن أبي زنبر: "سمعت مالكا يقول كتبت 

لشافعي: "حملت عن محمد بن الحسن وقر بعير ، وقال الإمام ا(2)بيدي مائة ألف حديث"
 .(3)ليس عليه إلا سماعي منه"

ية على درب الاجتهاد والذي يعد بدوره  ولا شك أن هذا من الخطوات الأولى الضرور
 خطوة سابقة عن الحفظ وغيره.

يط فيها-أ  :الحفظ خاصية إسلامية لا يجوز التفر
رضي الل  ه -، فعن أنس بن مالك -ل  ه عنهمرضي ال-قد كان ملازما للمجتهدين منذ الصحابة 

ّ ه عليه وسلم-كنا نقعد إلى النبي قال: " -عنه لا، يعني: فيحدثنا فعسى أن يكون ستين رج -صلى الل
، (4)"بالحديث، ثم يدخل لحاجته فنتراجعه بيننا، هذا ثم هذا، فنقوم وكأنما زرع في قلوبنا

عند المسلمين حفظ القرآن كاملا قبل الجلوس إلى العلم، وسيرة العلماء  فكان من البدهيات
يب يثبت هذه الحقيقة، وكان جملة من  يخي إلى عهد قر والمجتهدين تبين ذلك، بل الواقع التار

                                                 

، كتاب العلم، باب: 4/92(، "الجامع الصحيح المختصر" ه234( محمد بن إسماعيل أبو عبد الل  ه البخاري الجعفي، )ت: (1
 م، الطبعة: الثالثة.4487ه، 4947 -، تحقيق: مصطفى ديب البغا، دار ابن كثير، اليمامة، بيروتفضل من علم وعلم

 .4/424القاضي عياض: "ترتيب المدارك"،  (2)
 .2/233أبو زهرة: "تاريخ المذاهب الفقهية"،   (3)

، تحقيق: د. محمد ضياء 4/244 ،"الـكبرى السنن إلى المدخل" ،(ه938رواه  أحمد بن الحسين بن علي البيهقي أبو بكر، )ت: (4)  
يت:  ه، ورواه أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي 4949الرحمن الأعظمي، دار النشر: دار الخلفاء للكتاب الإسلامي، الـكو

ة: م، الطبع4489ه، 4949، تحقيق: حسين سليم أسد، دار المأمون للتراث، دمشق: 7/434، مسنده في ،(ه347التميمي، )ت: 
  الأولى.
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، فهذا -ز وجلع-هم عن كتاب الل  ه نالعلماء لا يقبلون الأطفال في حلقاتهم، حتى يسألو
 :قال ،لا :أعمش فقلت: حدثني، قال: أتحفظ القرآن؟ قلتحفص بن غياث يقول: "أتيت ال

اذهب فاحفظ القرآن، ثم هلم أحدثك، قال: فذهبت فحفظت القرآن، ثم جئته فاستقرأني، 
 ، فكان المجتهدون في عمومهم حفاظا، فقد أورد صاحب "ترتيب المدارك"(1)"فقرأته فحدثني

ما كان له مع الإمام الزهري حيث  ، من ذلك-رحمه الل  ه-أمورا كثيرة في شأن حفظ مالك 
يد الاستزادة، فسأل الزهري عن  بعين حديثا في جلسة واحدة، ثم أتاه من الغد ير لقنه نيفا وأر
بعين حديثا منها فقال الزهري: ما كنت  مآل ما ألقاه إليهم بالأمس، قال مالك: "فحدثته بأر

"مالك أحفظ أهل زمانه"،  ، وقال سفيان الثوري:(2)"…أظن أنه بقي أحد يحفظ هذا غيري
وقال الإمام أحمد: "مالك حافظ متثبت من أثبت الناس في الحديث"، وقال ابن معين: "كان 

 .(3)مالك حافظا"
وحفظ الإمام الشافعي القرآن وهو دون العاشرة، وحفظ الأشعار، وحفظ الموطأ في  

ليال معدودة، وكان صاحب ذاكرة واعية حافظة، وكذلك الشأن في  في وقت وجيز أي
الإمام أحمد وغيره من الأئمة، وأملى أبو داود ثلاثين ألف حديث من حفظه، وأعاد ابن 

 حزم كتابة جملة من كتبه التي أحرقت، وفي ذلك قال:
 .تضمنه القرطاس، بل هو في صدري    فإن تحرقوا القرطاس لا تحرقوا الذي      
ي  يسير معي حيث استقلت ركاـئبي           ينزل إن أنزل، و  يدفـن في قـبرــــو
 (4)وقولوا بعلم كي يرى الناس من يدري   راق رق وكاغد     ــــن إحــدعوني م   

دد مرات الإقرار ع فالحافظ عندنا في الدين حجة على من قصر، يقول ابن رشد في مسألة
"وعمدة الـكوفيين ما ورد من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس الذي يلزم بها حد الزنا: 

بع مرات ثم أمر برجمه، وفي  -عليه الصلاة والسلام  -عن النبي  أنه رد ماعزا حتى أقر أر
 ،غيره من الأحاديث، قالوا: وما ورد في بعض الروايات أنه أقر مرة ومرتين وثلاثا تقصير

                                                 

، تحقيق: محمد 243(، "المحدث الفاصل بين الراوي والواعي"، ص: ه344( الحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي، )ت: 1)
 ، الطبعة: الثالثة.ـه4949عجاج الخطيب، دار الفكر، بيروت: 

 .4/422( القاضي عياض: ترتيب المدارك، 2)
براهيم بن الصديق: "مالك المحدث"، (3  من: "ندوة الإمام مالك".، 2/243( إ
 هـ.4943رجب:  ،39، "كتاب الأمة"، 32( المكي اقلانية: "النظم التعليمية عند المحدثين..."، ص: (4
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وء الحفظ مما يضعف الرواية، يقول في موضع ، وس(1)ومن قصر فليس بحجة على من حفظ"
ذكاة  :-لم رسول الل  ه صلى الل  ه عليه وس -قال  :آخر: "وروى ابن المبارك عن ابن أبي ليلى قال

 (.2)الحفظ" سيئالجنين ذكاة أمه أشعر أو لم يشعر، إلا أن ابن أبي ليلى 
ية أساس للنبوغ في أي علم؛ لأنها تمد العالم بغذاء يكون أساسا لفكره،  لعقله فالحافظة القو

فالعلم كما قال من سلف: "ما ثبت في الخواطر، لا ما أودع في الدفاتر، وما حوته الصدور لا ما 
سود في السطور"، "وإن علم النفس في حاضره وماضيه يقرر أن مقياس الذكاء يكون بالحافظة 

 .(3)وحضور البديهة التي تثير المعلومات في الوقت المناسب"
بة شديدة من قبل كثير من  بية المحد رجالوقد حورب هذا الأسلوب محار ثين، التر

با غير فعال؛ لأنه يسلب الإنسان شخصيته، وغفلو حوله، وأثاروا ضجة كبرى وه أسلو ا عن وعد ُّ
 الحقائق التالية:

 ،قد يصدق عن الحفظ بعض ما يقولون لو كان المسلمون يكتفون بعتبته دون الفهم -
بية المسلمين يقول بذلك.ولا أحد م  ن علماء التر

يب تكذب هذا  - يخية والواقعية إلى عهد قر بة التار فحول وأعلام ، فجميع الالادعاءالتجر
هو يها فاللغة والدين والأدب وغيره من العلوم في تاريخ المسلمين كان الفضل الأكبر لنبوغهم 

ت التعليم الإسلامي فهو سمة من سماأسلوب الحفظ الذي يبدأ بالقرآن في الكتاتيب ثم الفهم، 
 أنتج علماء كبار في مختلف الفنون. وقد على مر العصور،

بعاد  - ليس مستبعدا أن يكون هذا الأسلوب هدفا لحملات أعداء الإسلام والمسلمين لإ
يم، فتم  ية فبذلك الناس عن حفظ القرآن الـكر بو ي هذا توظيف الدراسات النفسية والتر

 المجال.
با متخلفا كما يدعي البعض، يقول أحد الباحثين: "إن دراسات الحفظ ل - يس أسلو

ية" بو يجابية في العملية التر يقول بـ"أن (4)حديثة أثبتت فعالية هذا الأسلوب وآثاره الإ ، و
تلميذ الأمس كان يهتم بالحفظ أولا، ثم الفهم في مرحلة تالية، أما تلاميذ اليوم فهم يبدؤون 

                                                 

 .2/328( بداية المجتهد، (1
 .4/329( بداية المجتهد، (2
 .2/344( أبو زهرة: تاريخ المذاهب الفقهية، (3
ية"، ص: (4 بو  .342( "الشوكاني وجهوده التر
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غره فأصبحت النتيجة عدم الفهم والحفظ، وإذا فات المتعلم الحفظ في صتعليمهم بالفهم، 
 .(1)فلا يقدر عليه وقت الـكبر"

هل أولهذا لا بد من حد أدنى من الحفاظ على هذه الملـكة في الأمة، وإن كنا لا نرى قدرة 
وأمثاله  ومجاراة المتقدمين في هذا المجال، فإذا كان الإمام الحافظ الذهبي وهو من ه زماننا على

براهيم بن إسماعيل الإسماعيلي الجرجاني إمام  في زمانه يقول في ترجمة الحافظ أبي بكر أحمد بن إ
أهل جرجان الشافعي المتوفى سنة إحدى وسبعين وثلاثمائة: "ابتهرت بحفظه، وجزمت بأن 

ياس من أن يلحقوا المتقدمين في  الحفظ والمعرفة" ين على إ ن نقول: غير ، فما عسانا نح(2)المتأخر
 أن الل  ه عز وجل تغمدنا برحمته وستر هذه العورة فينا، بما تيسر لنا من الوسائل الحديثة.

ولا ينبغي في الحد الأدنى أن يقل طموح الصادقين في الانتماء للأمة من وضع خطة في 
ية يتمكن من خلالها أبناؤنا من ختم كتاب الل  ه عز وجل مع حصولهم على شهادة  بو برامجنا التر

يا" يكون ذلك بمعدل خمسة أحزاب في السنة، وهي ليس كثيرة إذا صدقت "الباكلور ، و
ين جيل  عامر القلب بكتاب الل  ه عز وجل. النيات في تكو

يق الاجتهاد والإبداع -ب ية في طر  :الفهم مطلب شرعي وخطوة ضرور
باجتهاد الع .حيث لا قيمة معتبرة للحفظ من غير فهم، ولا فقه وتفقه الم )يسمى فقيها و

كما يؤكد  ،(3)لا بحفظ مسائل الفقه، ولو بلغت في العدد أقصى ما يمكن أن يحفظه إنسان(
قة، على الخ بر وحفظه هو فهم معانيه الجلية والدقي الاطلاعإذ الهدف المتوخى من  شد.ابن ر

 -طالب المعرفة - ئالقارفالثقافة )تكتسب أساسا من النصوص، ومن الحوار الذي ينشأ بين 
والمؤلف حيث يتم سبر أغوار فكره ووجدانه، وحيث يتم خلق نوع من التعاطف الضروري 

 . (4)لكل فهم ولكل تواصل(
ية فكيف بنصوص الوحي التي تحتفظ بخصوصياتها  وإذا كان هذا في النصوص البشر

 المتميزة؟ 

                                                 

ية"، ص: ( (1 بو  .342"... الشوكاني وجهوده التر
، تحقيق: محمد 4/24(، "الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المصنفة"، ه4393( محمد بن جعفر الكتاني، )ت: 2)

 م، الطبعة: الرابعة.4484، ـه4944المنتصر محمد الزمزمي الكتاني، دار البشائر الإسلامية، بيروت: 
 .2/497 ( بداية المجتهد3)

بوي"، ص: (4  .3( محمد الدريج: "النصوص التر
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ففهم المراد الإلهي بأوامره ونواهيه مبني على فهم خصائص الأصول في الدلالة على 
الأوامر والنواهي واعتبار الغاية التطبيقية فيهما، أي: استحضار مقتضيات ذاتية ترتبط 

بته الخاصة، ومقتضيات موضوعيبشخصية دارس  ة، النص وإمكاناته ومؤهلاته العلمية، وتجر
تتوقف على تقنيات يمكن استفادتها من الشروط المعرفية للاجتهاد، إذ هناك قواعد وضوابط 

بي في الدلالة .لفهم نصوص الوحي لعلاقة بين أو ا ،منها ما يرجع إلى قانون اللسان العر
لاقة المنطقية بين الكل والجزء والعام والخاص واللازم النصوص قرآنا وحديثا أو الع

 . (1)والملزوم
ومهما يكن من أمر الضوابط فسيبقى للخلاف مجاله بين الناس مثل ما يكون من حالهم 
بين الحرفية والغائية. وذلك منذ عصر الصحابة رضوان الل  ه عليهم. فقد روى الإمام البخاري 

ا يصلين أحد لال النبي صلى اله عليه وسلم يوم الأحزاب: "عن ابن عمر رضي الل  ه عنه قال: ق
يق، فقال بعضهم لا نصلي حتى  يظة، فأدرك بعضهم العصر في الطر العصر إلا في بني قر

ّ ه عل-فذكر للنبي  ،نأتيها، وقال بعضهم بل نصلي لم يرد منا ذلك فلم يعنف  -يه وسلمصلى الل
 . 2"واحدا منهم

يا، ا في سفر فحضرت الصلاة ولم يكن معهما ماء فصلوكذلك ما روي أن صحابيين خرج
بهما رسول الل  ه  ثم وجدا الماء في الوقت فأعاد أحدهما ولم لى الل  ه عليه ص-يعد الآخر، فصو

لك لذي أعاد: "ل لوقا "،أصبت السنة وأجزأتك صلاتكوقال للذي لم يعد صلاته: " ،-وسلم
يرد  يقبل منهم ما وسع الشرع ذلك، -وسلم صلى الل  ه عليه  -، وكان النبي (3)"الأجر مرتين و

رأة على بغير علم، وفيه ج صادرا يعنف إذا كان الرأيوقد  ،الأفهام التي تناقض الأصول
مثل قوله: في أولئك الذين أفتوا رجلا جرح في رأسه بوجوب  ،الفتوى ونتج عنه فساد

ّ هالاغتسال فمات: " مثل قوله: لأحد  ،لأمر ذلك، أو يتلطف إذا لم يبلغ ا(4)"قتلوه قتلهم الل
في  -ل  ه عليه وسلمصلى ال-غير أنه لم يفهم قوله  ،الصحابة بأنه كان يعده أفقه رجل بالمدينة

                                                 

يلا،  (1)  هـ.4944: سنة: 22، كتاب الأمة، 4/43عبد المجيد النجار فقه التدين فهما وتنز
 ، كتاب: أبواب صلاة الخوف، باب: صلاة الطالب والمطلوب راكبا وإيماء.4/324صحيح البخاري،  (2)
رواه أبو داود، وقال الحاكم في "المستدرك على الصحيحين: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين؛ فإن عبد الل  ه بن  (3)

 .4/284نافع ثقة، وقد وصل هذا الإسناد عن الليث، وقد أرسله غير"، 
 ، باب: في المجروح يتيمم.        4/43( أورد نصه أبو داود في سننه: 4)
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، (1)واومع ذلك انحرف ،فبين له أن التوراة موجودة بين اليهود ،انحراف الأمة عن القرآن
من  يط الأبيضقلت: يا رسول الل  ه ما الخ :قال ،وكذلك ما كان من شأن "عدي بن حاتم

يض القفا إن أبصرت الخيطين،  : لا -ثم قال-الخيط الأسود . أهما الخيطان؟ قال: إنك لعر
بياض النهار  . (2)"بل هو سواد الليل و

 :أما مستوى استثمار النصوص –ج 
بين ما لا نص فيه، سواء ب ،فيتعلق باستثمارها داخليا الموازنة أو فيما بينها أو بينها و

يكون والمقارنة  والترجيح أو استخدام آليات الاستدلال والاستقراء ومنهج الاستنباط، و
بين واقع الحياة الإنسانية  بينه و ذلك بالتفاعل بين العقل المدرك ونصوص الوحي من جهة، و

الضابط  :ثلم ،من جهة أخرى، الأمر الذي يفرض استحضار الضوابط النصية كما أسلفنا
بي، أو المنهج الظاهراللغوي مع الاحتياط من المنه ي ج الباطني الذي يهدر قانون اللسان العر

 الذي يلغي المقاصد الشرعية.
والمنهج المتكامل يكمن: في استحضار جميع النصوص الواردة في الموضوع المبحوث، مع  

مراعاة ضوابطها الظرفية المتعلقة بأسباب النزول أو الورود، ومعرفة أحوال العرب وعاداتهم 
ه النص من وفق ،ل النص أو وروده. واستحضار العوامل العقلية المؤثرة في الفهمحال نزو

 معارف وعلوم تتعلق بالـكون والحياة والإنسان، التي لها دور في تعيين المدلول النصي، وتقدير
رفة المقاصد. ثم استحضار دراسة محل الحكم، والـكيفية التي يتم بها بسط الحكم على الواقع بمع

يل المفاهيم أو ابتكار أفهام ل طبيعة هذا م الواقع؛ ليفضي الأمر إلى الاستنباط الفقهي أو تأو
 .(3)ترد على أذهان السابقين

 :الاستنباط اعتماد منهج -
يقول ابن القيم: "ومعلوم أن الاستنباط إنما هو استنباط المعاني والعلل ونسبة بعضها إلى 

يلغي ما لا يصلح، هذا الذ ،بعض، فيعد ما يصح منها بصحة مثله ي يعقله ومشبهه ونظيره، و
الناس من الاستنباط، قال الجوهري: الاستنباط كالاستخراج ، ومعلوم أن ذلك قدر زائد 
يقة الاستنباط إذ موضوعات الألفاظ لا تنال  على مجرد فهم اللفظ، فإن ذلك ليس طر

                                                 

 .3/484 "حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه"، ي "المستدرك على الصحيحين"، وقال:( أخرج أصله الحاكم ف(1
بوا حتى يتبين لـكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، (2)  .9/4494 أخرجه البخاري، باب: وكلوا واشر
 .4/73( فقه التدين، (3
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بحانه ذم من سمع اصد المتكلم، والل  ه سبالاستنباط، وإنما تنال به العلل والأشباه والنظائر ومق
، (1)ظاهرا مجردا فأذاعه وأفشاه، وحمد من استنبط من أولى العلم حقيقته ومعناه"

فالاستنباط مرحلة متقدمة عن الفهم الأولي للنص، ولا بد فيه من معارف تمكن من ذلك 
رف كتاب أن من ع إلى -رحمه الل  ه-صد، ولهذا أشار الإمام الشافعي مثل معرفة العلل والمقا

الل  ه نصا واستنباطا استحق الإمامة في الدين، يقول: "فإن من أدرك علم أحكام الل  ه في كتابه 
نصا واستدلالا ووفقه الل  ه للقول والعمل بما علم منه فاز بالفضيلة في دينه ودنياه وانتفت 

يب ونورت في قلبه الحكمة واستوجب في الدين موضع الإمامة"  .(2)عنه الر
 ر الإمام الشاطبي أن درجة الاجتهاد إنما تحصل لمن اتصف بوصفين: وذك

يعة على كمالها ى فهمه والثاني: التمكن من الاستنباط بناء عل ،"أحدهما: فهم مقاصد الشر
 ،، هذا الاستنباط لا يمكن أن يتم إلا بواسطة معارف تساعده على الفهم والاستنباط(3)فيها"

 .(4)في الاستنباط"إذ "لا تظهر ثمرة الفهم إلا 
وأما عن ما جاء في "البداية" من نصوص مباشرة في ذكر كلمة الاستنباط: ففي المقدمة 
بعد ذكره للقول والفعل والإقرار، بين أن هذه هي المصادر التي تصلح للاستنباط، قال: 

، ومن أمثلة الاستنباط من (5)"فهذه أصناف الطرق التي تتلقى منها الأحكام أو تستنبط"
وَِإن كنتم عَلَى َسفٍَر وَلَم القول ذكره لرأي من منع الرهن في الحضر استنادا لقوله تعالى: 

ً فَرِهَان  مَقبوَضة   ِبا ، ثم قال: "والقول في استنباط منع الرهن في 282، البقرة: َتجِدوا كَات
 . (6)الحضر من الآية هو من باب دليل الخطاب"

ى في موضع آخر مثالا للاستنباط من آيتين، حيث قال: "آية الأنفال توجب ثم أعط
فوجب أن تكون إحداهما ناسخة  ،التخميس، وآية الحشر توجب القسمة دون التخميس

أموال وذلك في جميع ال ،للأخرى، أو يكون الإمام مخ يرا بين التخميس وترك التخميس
يجب و  ،لبعض الناس، وأظنه حكاه عن المذهبوذكر بعض أهل العلم أنه مذهب ، المغنومة

                                                 

 .4/323( إعلام الموقعين، (1
 .4/44الرسالة،  (2)

 .77-9/74، 2الموافقات، م:  )3(
 .77-9/74، 2الموافقات، م:  )4(

 .4/3بداية المجتهد،  (5)
 .2/247( بداية المجتهد، 6)
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يد أن يستنبط من الجمع بينهما ترك قسمة الأرض  :دا الأرضوقسمة ما ع ،على مذهب من ير
أن تكون كل واحدة من الآيتين مخصصة بعض ما في الأخرى أو ناسخة له حتى تكون آية 

ة الحشر مس، وآيفأوجبت فيها الخ. الأنفال خصصت من عموم آية الحشر ما عدا الأرضين
 ،دليلوهذه الدعوى لا تصح إلا ب ،فلم توجب فيها خمسا ،خصصت من آية الأنفال الأرض

مع أن الظاهر من آية الحشر أنها تضمنت القول في نوع من الأموال مخالف الحكم للنوع الذي 
 بيه علىهو تن ،فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب :تعالى -وذلك أن قوله  ،تضمنته آية الأنفال

ذ كانت والقسمة بخلاف ذلك إ ،للجيش خاصة دون الناس االعلة التي من أجلها لم يوجب حق   
يجاف" ناف ما استنبط من حديث الأص ،-صلى الل  ه عليه وسلم-ومن قول النبي ، )1(تؤخذ بالإ

ية، عن عبادة قال: " بو ّ ه الر ّ ه عليه وسلم  -سمعت رسول الل ع الذهب ينهي عن بي -صلى الل
ا سواء بسواء ب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، إلبالذه

بعد ذكره لأوجه الخلاف فيما استنبطه العلماءعينا بعين، فمن زاد أو ازداد فقد أربى قال:  ،". و
"ولكل واحد من هؤلاء أعني: من القائلين دليل في استنباط الشبه الذي اعتبره في إلحاق 

بعة"  . (2)المسكوت عنه بالمنطوق به من هذه الأر
وقال في المسألة نفسها: "وأما المالـكية فإنها زادت على الطعم إما صفة واحدة، وهو الادخار 

وتمسكت في  .ار والاقتيات، على ما اختاره البغداديونوإما صفتين وهو الادخ ،على ما في الموطأ
نص على واحد الطعم وحده لاكتفى بالتنبيه على ذلك بال :استنباط هذه العلة بأنه لو كان المقصود

بعة الأصناف المذكورة، فلما ذكر منها عددا علم أنه قصد بكل واحد منها التنبيه على  من تلك الأر
مثالا للاستنباط من الفعل عند حديثه عن قصر الصلاة في السفر ، ثم أعطى (3)ما في معناه"

 .حيث ذكر استنباط العلماء عدد الأيام التي يعد فيها المسافر مقيما
للمهاجر مقام  جعل-وسلمصلى الل  ه عليه -المالـكية لمذهبها أن رسول الل  ه قال: "وقد احتجت 

ت تسلب عن على أن إقامة ثلاثة أيام ليسثلاثة أيام بمكة مقاما بعد قضاء نسكه، فدل هذا عندهم 
الصلاة  عليه-المقيم فيها اسم السفر، وهي النكتة التي ذهب الجميع إليها وراموا استنباطها من فعله 

  .(4)، أعني: متى يرتفع عنه بقصد الإقامة اسم السفر"-والسلام 
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، يفهم ذلك من ومضيقثم أشار ابن رشد إلى أن العلماء في الاستنباط يتوزعون بين موسع 
با على هذه الأصناف الستة فهم أحد صنفين: إما قوم نفوا القياس  قوله: "إن الذين قصروا صنف الر

ية، وإما قوم نفوا قياس الشبه"   .(1)في الشرع، أعني: استنباط العلل من الألفاظ، وهم الظاهر
ية، الرافوكما وجه انتقاده في "البداية" للجامدين على ظاهر النص من الظاه ضين ر

للاستنباط أحيانا ولو كان في حكم النص أو أولى منه بالحكم، بين في مواضع أخرى تجاوز 
ى قول أو ففي نصاب العروض أعطى نموذجا لاستنباط لا يستند إل .الموسعين في الاستنباط

ين؛ عفعل أو إقرار وسماه بالشرع الزائد لا المستنبط، قال: "وأما مالك فشبه النوع ههنا بال
لئلا تسقط الزكاة رأسا عن المدير، وهذا هو بأن يكون شرعا زائدا أشبه منه بأن يكون شرعا 
مستنبطا من شرع ثابت، ومثل هذا هو الذي يعرفونه بالقياس المرسل، وهو الذي لا يستند 

  .(2)منصوص عليه في الشرع إلا ما يعقل من المصلحة الشرعية فيه" أصلإلى 
بين في موضع آخر  ها أن هناك أمورا في الشرع لا يصلح فيها الاستنباط، إنما المعول فيو

مثل قوله في اختلاف العلماء في ميراث ولد الملاعنة: "وهذا  ،على ما ينص عليه الشارع
وهو مشهور في الصدر الأول واشتهاره في الصحابة  ،القول مروي عن ابن عباس وعثمان

، وفي موضع آخر أشار إلى (3)يستنبط بالقياس"دليل على صحة هذه الآثار فإن هذا ليس 
ج في وذلك عند اختلافهم في شأن ولاية التزوي ،الخلاف الواقع في الاستنباط من الإجماع

البكر البالغ وفي الثيب غير البالغ ما لم يكن ظهر منها الفساد، حيث قال: "ولاختلافهم في 
 . (4)"ضع الإجماعهاتين المسألتين سبب آخر وهو استنباط القياس من مو

ى وفي مجال الموازنة بين العلل المنصوص عليها والمستنبطة قال: "العلة المنصوص عليها أول 
استنباط ن الأأشار إلى  ،العين أو الجهة د، وفي مسألة القبلة وهل المقصو(5)من المستنبطة"

بة والملاحظة وغيرهاأكما يكون في الشرع يكون في غيره على  يقول: "ونحن لم  ،ساس التجر
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يق الهندسة المبني على الأرصاد المستنبط منها طول البلاد  نكلف الاجتهاد فيه بطر
 .(1)وعرضها"

 الاستدلال:  اعتماد منهج -
يعني استخدام المبادئ العامة من أجل الوصول إلى معرفة تفصيلية، فتحصيل المجتهد 

صود الشرعي إنما لشاطبي: "كلي المقيقول ا ،للكليات يكون انطلاقا من التفقه في الجزئيات
انتظم له، أي: للمجتهد، من التفقه في الجزئيات والخصوصيات ومعانيها ترقى إلى ما ترقى 

وقد ورد الاستدلال في "البداية" بكثرة، ولـكن بمعنى إقامة الدليل، ففي مواضع  ،(2)إليه"
يادة بالثيذكر ما يستدل به من القرآن والسنة مثل قوله: "واستدل من ألح من بقوله عز ق الز

، وكذلك قوله: "استدلوا بجواز التيمم (4)، وقوله: "واستدل على ذلك بما روي..."(3)وجل..."
 . (5)للجنب والحائض بعموم قوله عليه الصلاة والسلام..."

 :-تعالى-ستدل على ذلك بأنه زعم أن قوله وأورده في الاستدلال بالنسخ مثل قوله: "وا
 عليهما فيما افتدت بهفلا جناح"وأورده أيضا في الاستدلال بدليل الخطاب (6)، منسوخ ،

بقوله: "وفي هذا ضرب من الحجة لأبي حنيفة في قوله بوجوب السجود؛ لأنه علل ترك 
السجود في هذه السجدة بعلة انتفت في غيرها من السجدات، فوجب أن يكون حكم التي 

لاف لأنه ها العلة، وهو نوع من الاستدلال، وفيه اختانتفت عنها العلة بخلاف التي ثبتت ل
يز دليل الخطاب" ، وقوله أيضا: "وهذا استدلال بدليل الخطاب، وقد أجمع (7)من باب تجو

، وقد يكون (8)عليه في هذا الموضع فقهاء الأمصار مع اختلافهم في صحة الاستدلال به"
من كان  ريج عن الشافعي أنه قال:الاستدلال من الواقع المحسوس مثل قوله: "وحكى ابن س
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مذهبه الاستدلال بالنجوم ومنازل القمر، ثم تبين له من جهة الاستدلال أن الهلال مرئي، 
يه" يجز  .  (1)وقد غم فإن له أن يعقد الصوم و

وأورد لفظ الاستدلال في حديثه عن القياس، يقول: "وهذا الاستدلال بين كما ترى مع 
، وفي الاستدلال بعمل (2)القائلون بالتحديد ليس تسلم مقدماته"أن القياس الذي اعتمده 

أهل المدينة قال: "وقد تكلمنا فيما سلف من كتابنا هذا في وجه الاستدلال بالعمل، وفي هذا 
 . (3)النوع من الاستدلال الذي يسميه الحنفية عموم البلوى"

ما رواه مالك  قال بالقافةوكذا الاستدلال بعمل الصحابي مثل قوله: "وعمدة استدلال من 
، وأورده (4)عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب كان يليط أولاد الجاهلية بمن استلاطهم"

في الاستصحاب مثل قوله: "ومما اعتمد عليه أهل الظاهر في هذه المسألة النوع من الاستدلال 
بالقواعد الفقهية مثل قوله(5)الذي يعرف باستصحاب حال الإجماع" يفة : "واستدل أبو حن، و

 .(6)من قبل أن الضمان لا يتعلق بمعدوم قطعا وليس كذلك المفلس"
يجاب الوضوء على  ومن ذلك بيانه بعض أوجه الاستدلال الضعيفة في حديثه عن مسألة إ

ّ ه أوتعليقه على من استدل في ذلك بحديث ابن عباس: " ،الجنب إذا أراد أن ينام -ن رسول الل
ّ ه عليه   ؟أأصلي فأتوضأ :فقال ؟خرج من الخلاء، فأتي بطعام فقالوا ألا نأتيك بطهر -وسلمصلى الل

: يث قالح"، فقال ما أردت الصلاة فأتوضأ ؟ألا تتوضأ :فقيل له ،وفي بعض رواياته
 . (7)"والاستدلال به ضعيف فإنه من باب مفهوم الخطاب من أضعف أنواعه"

تركا فهي قوله: "فإن اليد وإن كانت اسما مشكما لا يصح الاستدلال بالاسم المشترك مثل 
رك وليس كل اسم مشترك هو مجمل وإنما المشت ،في الـكف حقيقة وفيما فوق الـكف مجاز
وفي هذا قال الفقهاء إنه لا يصح الاستدلال  ،المجمل الذي وضع من أول أمره مشتركا
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رك على من الف ، وأحيانا يرد الاستدلال بمعنى الاستنباط مثل قوله: "واستدل(1)به"
 . (2)الطهارة..."

يبين أحيانا وجه الاستدلال مثل قوله: "واختلفوا من هذا في بيع الفضولي هل ينعقد  و
 ،وعمدة المالـكية ما روي أن النبي صلى الل  ه عليه وسلم دفع إلى عروة البارقي دينارا ؟أو لا
ب :قال ،اشتر لنا من هذا الجلب شاة :وقال يت شاتين بدينار و ى الشاتين بدينار عت إحدفاشتر

لهم بارك له في ال :فقال .يا رسول الل  ه هذه شاتكم وديناركم :فقلت ،وجئت بالشاة والدينار
ره في الشاة الثانية لم يأم -صلى الل  ه عليه وسلم-ووجه الاستدلال منه أن النبي  ،صفقة يمينه

لغير وعلى الشافعي في ل لا بالشراء ولا بالبيع فصار ذلك حجة على أبي حنيفة في صحة الشراء
ين جميعا"  . (3)الأمر

 :الاستقراءاعتماد منهج -
ماثلة يعني استخدام المعرفة التفصيلية من أجل الوصول إلى المبادئ العامة وتتبع المسائل المت 

للوقوف على قاعدة كلية تجمعها، ومما ورد في "البداية" حول استقراء الشرع ما ذكره في مسألة 
بعضها إلى بعض وفي ضم الحنطة والشعير والسلت، حيث قال: "فكل واحد منهما ضم القطاني 

عتبر فيها أن أحدهما يحتج لمذهبه بالأشياء التي ا :أعني ،يروم أن يقرر قاعدته باستقراء الشرع
 . (4)والآخر بالأشياء التي اعتبر الشرع فيها المنافع" ،الشرع الأسماء

عال ا ذكره في مسألة: ترتيب الأفعال المفروضة مع الأفوفي استقراء اللغة وكلام العرب م
، وذلك الاشتراك الذي في واو العطف :أحدهما :المسنونة، حيث قال: "وسبب اختلافهم شيئان

وذلك ظاهر من  ،لمرتبةا يعطف بها الأشياء المترتبة بعضها على بعض، وقد يعطف بها غير أنه قد
الفقير والمسكين، حيث قال: "والأشبه عند استقراء ، وكذا في صفة (5)استقراء كلام العرب"

 .(6)اللغة أن يكونا اسمين دالين على معنى واحد، يختلف بالأقل والأكثر في كل واحد منهما"
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 :المقارنات والموازنة اعتماد منهج -
، الذي يمكن (1)وتقابل الأدلة الظنية على سبيل التمانع ،في الغالب عند التعارض الظاهري

يظهر  دفعه: يهام الاضطراب والاختلاف عن الأدلة الشرعية، و إما بالجمع حيث يدفع إ
يع أم التخصيص أم التقييد أو التبعيض أم ا ،الائتلاف والتوافق بينهما ختلاف سواء بالتنو

 الحال.
أو يدفع التعارض بإثبات النسخ، لوجود ما يدل عليه مثل ذكر الراوي التاريخ أو بوجود  

يازه ك، أو يدفع التعارض بالترجيح: بتقديمه أحد الأدلة الظنية المتعارضة لامتالإجماع على ذل
، سواء من قبل الإسناد (2)على غيره، قصد العمل به بتوظيف بعض المرجحات الـكثيرة

ككثرة الصحبة، أم من قبل المتن بالرجوع إلى الذي قصد به البيان عن الذي لم يقصد به 
أو يمكن أن يدفع التعارض  أحدهما موافق لظاهر القرآن،ذلك، أو بأمر خارجي ككون 

 بالقول بالتخيير بين الأدلة والأخذ بأيها شاء.
يمكن الوصول إلى هذه الملكات بالإضافة إلى ما يذكره العلماء في شروط الاجتهاد،  و

لماء على أقوال الع عبالاطلاوالممارسة الميدانية للتفقه والاجتهاد لتحصيلها، وذلك  بالاطلاع
ومعرفة سيرة المجتهدين وكيف تكونت الملـكة الاجتهاد عند الصحابة رضي الل  ه عنهم، 

والعلم والبصر بمواضع الخلاف وحضور مجالس العلماء  على الفروع الفقهية، والاطلاع
 المجتهدين.
المحيط":   رب "البحصاحيقول  ،على آراء العلماء وكتبهم بعين ناقدة متفحصة الاطلاعفعن 

يكفي في حصول الملـكة على شيء تعرفه، بل لا بد مع ذلك من الارتياض في "ليس 
وال فلذلك إنما تصير للفقيه ملـكة الاحتجاج واستنباط المسائل أن يرتاض في أق ،مباشرته

بما أغناه ذلك عن العناء في مسائل كثيرة، وإنما ينتفع بذلك  العلماء وما أتوا به في كتبهم. ور
صحيح من تلك الأقوال من فاسدها، ومما يعينه على ذلك أن تكون إذا تمكن من معرفة ال

له قوة على تحليل ما في الـكتب ورده إلى الحجج، فما وافق منها التأليف الصواب فهو صواب، 
 . (3)وما خرج عن ذلك فهو فاسد وما أشكل أمره توقف فيه"
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يشبه ذلك  فمعرفة شروط الاجتهاد لا تغني عن معرفة كيف يمارس ذلك عند العلماء، و
التعليم بالمشاهدة والملاحظة قبل النزول إلى الميدان الذي تأخذ به المناهج الحديثة في 

ية.  بو  المؤسسات والمعاهد التر
عقد الشيخ " ولهذا من المفيد معرفة سيرة المجتهدين وكيف يعملون، قال الإمام السيوطي:

فإنه قال: هذا  ،وظاهر كلامه في خطبته أنه لم يذكر فيها سوى المجتهدين ،أبو إسحاق في طبقاته
ليه في معرفة من يعد إلا يسع الفقيه جهله؛ لحاجته كتاب مختصر في ذكر الفقهاء ]وأنسابهم[ 

يعتد به في الخلاف..." ل هدون لتحصي، وأضيف: ومعرفة كيف يجت(1)قوله في انعقاد الإجماع و
بداعية الحديثة، ،جانب النظر ىتقويالقدوة بالممارسة، ف حيث  وهذا ما نجده في الدراسات الإ

 يقومون باستقراء سير العظماء والمبدعين للخروج بقواعد مشتركة ومبادئ نافعة في الميدان.
 :التجربة الذاتية وتغليب أسلوب الحوار والمناقشة

انوا يحضرون: "ك -رضي الل  ه عنهم-تهاد، فالصحابة الاج كما أنه من المفيد حضور مجالس
يق التهذيب وتنقيح  (…ابن عباس وغيره من أصاغر الصحابة، مجلس الاجتهاد ) على طر

يقة الاجتهاد"  .(2)الخواطر وتعليم طر
وقد سبق أن رأينا كيف تمرس الأئمة المجتهدون بفقه من سبقهم من التابعين والصحابة 

ء منهم الإمام أبو حنيفة أم الإمام مالك أم الإمام الشافعي أم الإمام رضي الل  ه عنهم سوا
أحمد الذي جمع في ذلك مسنده...، حيث يعطي كل ذلك ملـكة فقهية عميقة. يقول الإمام 
يع الفقه(، فهو  الغزالي في ذلك: "إنما يحصل منصب الاجتهاد في زماننا بممارسته، )أي: تفار

بة في هذا ال يق تحصيل الدر يق في زمان الصحابة ذلك"طر لم  ، ولهذا(3)زمان، ولم يكن الطر
بة عليه، وفائ يجعله من يع يولدها المجتهدون، ولـكنها تفيد الدر دة الشروط الأساسية؛ لأن التفار

يق ممارسة الفقه ومطا الاطلاع ين الملـكة عن طر لعة على الفروع الفقهية: لا تخفى أهميتها في تكو
ما ولده المجتهدون من قبل، ومعرفة مداركهم، ومآخذ أقوالهم، وطرائق اجتهادهم، وتنوع 

بهم ومنازعهم في الاستنباط والاستدلال  .مشار

                                                 

 .487"الرد على من أخلد إلى الأرض.."، ص:  ،( الإمام السيوطي(1
 .444الإمام السيوطي، "الرد على من أخلد إلى الأرض..."، ص: ( (2
 .2/333( المستصفى، (3
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ل واحد، ف وأسبابه وأدلة ككما أن هذا الاطلاع سيفيد في الوقوف على مواضع الاختلا
 فالذي يصير بصيرا بمواضع الاختلاف يصبح جديرا بأن يتبين له الحق في كل نازلة تعرض

بد الل  ه قال : "يا ع -صلى الل  ه عليه وسلم-له، ولأجل ذلك جاء في حديث ابن مسعود أنه 
لحب في الل  ه، اأتدري أي عرى الإسلام أوثق؟ قلت الل  ه ورسوله أعلم، قال: الولاية في الل  ه، و

فإن أعلم  :قال ،الل  ه ورسوله أعلم :يا عبد الل  ه أتدري أي الناس أعلم؟ قلت ،والبغض في الل  ه
ه وإن كان مقصرا في العلم، وإن كان يزحف على إست ،الناس أعلمهم بالحق إذا اختلف الناس

 . (1)زحفا"
وفي الحديث تنبيه على المعرفة بمواقع الخلاف، وعن قتادة: "من لم يعرف الاختلاف لم 

وكلام الناس هنا كثير، وحاصله معرفة مواقع الخلاف، لا حفظ مجرد  …يشم أنفه الفقه، 
فتنوع  ،(2)الخلاف، ومعرفة ذلك إنما تحصل بما يقدم من النظر، فلا بد منه لكل مجتهد"

تفاد وتعدد الآراء الاجتهادية مما كون ملـكة الاجتهاد عند الأئمة المجتهدين، فاسالبيئة الفقهية، 
أبو حنيفة من اختلاف الصحابة، فجمع فقه عمر وعلي وعبد الل  ه بن مسعود وابن عباس 
وغيرهم، وكذلك فعل مالك، والشافعي كتب: كتاب خلاف مالك أو الرد على مالك، 

ق بين اف ابن أبي ليلى وأبي حنيفة(، وحاول التوفيوخلاف العراقيين، أي: كتابه: )اختل
 فقه أهل الرأي وأهل الحديث.

هـ( وظف حجج المخالفين له في الرأي لبناء مذهبه 274وداود ابن علي الأصفهاني )ت: 
الخاص، قيل لداود: "كيف تبطل القياس؟ وقد أخذ به الشافعي، فقال: أخذت أدلة 

بطال الاستحسان، فوجدت  .(3) القياس(ها تبطل الشافعي في إ
لشافعي: ولا بد أنه قرأ ل ،وهذا ابن حزم بدأ بدراسة الفقه على مذهب مالك، وقرأ الموطأ

بطال الاستحسان،  ،اختلاف مالك فانتقل إلى المذهب الشافعي، وقرأ من غير شك كتاب إ
 .(4) الظاهريوترك المذهب الشافعي، وانتقل إلى المذهب 

                                                 

مسند أبي داود ) ه،249بأبي داود الطيالسي، المتوفى سنة: سليمان بن داود بن الجارود الفارسي البصري، الشهير ( 1)
 ، دار الحديث، بيروت.34الطيالسي(، ص: 

 .447-9/444الشاطبي: الموافقات،  (2)
 .2/397أبو زهرة: "تاريخ المذاهب الفقهية"،  (3)
 .2/337أبو زهرة: "تاريخ المذاهب الفقهية"،  (4)
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بوطةٌ بأصولها مما يخطو بالعالم في سبيل الاج عموماً؛ فمعرفة المذاهبِ و تهاد ودراسة الأحكام مر
يعة.  خطوات سر

ومما يقوي الملكاِت السابقةَ أيضا الممارسة الفعلية للاجتهاد والتدرب عليه، ولو في بعض 
يدرب الصحابة على  -صلى الل  ه عليه وسلم  -جوانبه واستهداف بعض ملكاته؛ فقد كان النبي 

يشجعهم عليه، من ذلك تعيينه الولاة والقضاة الذين كانوا يعملون بالكتاب والسنة،الاجتهاد   و
تهد مرة عنه الذي اج -رضي الل  ه  -فإن لم يجدوا اجتهدوا رأيهم: مثل علي بن أبي طالب 

 ،قرع علي بينهمأوهو باليمن: "أتاه ثلاثة نفر يختصمون في غلام، فقال كل منهم: هو ابني، ف
ين ثلثي الدية. لرجلقارع، ]أي: من ظهر سهمه في عملية المقارعة[، وجعل علي لفجعل الولد لل

رضي الل  ه عنه  -فضحك حتى بدت نواجده من قضاء علي  -صلى الل  ه عليه وسلم-فبلغ النبي 
-"(1). 

به النبي  "،الذي قال: "اجتهد رأيي ذومثل معا  ، واجتهد -لمصلى الل  ه عليه وس-فاستصو
 مالقضاء في بعض أمور الصلاة، حيث ترك "قضاء الفائت أولا. ثوغير الولاية مرة في 

وحكم . (2)"، وقال: قد سن لـكم معاذ-صلى الل  ه عليه وسلم-الدخول في الصلاة ورضي النبي 
يظة، فاجتهد سعد وحكم بقتل -صلى الل  ه عليه وسلم-النبي  رجالهم  سعد بن معاذ في بني قر

يهم، فأقره النبي  وأمر عبد الل  ه بن  .(3)على ذلك -صلى الل  ه عليه وسلم  -وسبي نسائهم وذرار
-ى رسول الل  ه حيائه من التقدم علعمرو بن العاص بالقضاء بين خصمين وألح عليه رغم است

ّ ه - يجاء خصمان إلى النب، فعن عبد الل  ه بن عمرو بن العاص: "-صلى الل  ه عليه وسلم صلى الل
ّ ه كنت أولى ب : اقض بينهما،-ه السلامعلي-، فقال -عليه وسلم ه، قال: فقلت: يا رسول الل

وإن كان، قلت: ما أقضي؟ قال: على أنك إن أصبت كان لك عشر حسنات وإن أخطأت 
 .(4)"كان لك حسنة واحدة

                                                 

 .4/243( إعلام الموقعين، (1
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل، قال:  2/244، روى البيهقي في السنن الـكبرى 8/238لمحيط، البحر ا (2)

-قهم النبي ب"أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال، فذكر حال القبلة وحال الأذان، فهذان حالان، قال وكانوا يأتون الصلاة وقد س
صلى الل  ه عليه -بقه النبي تين، فجاء معاذ وقد سبالأصابع واحدة ثنببعض الصلاة فيشير إليهم كم صلى  -صلى الل  ه عليه وسلم

صلى -ل  ه لببعض الصلاة، فقال: لا أجده على حال إلا كنت عليها ثم قضيت، فدخل في الصلاة، فلما قضى رسول ا -وسلم
 افعلوا".ف : "قد سن لـكم معاذ فهكذا-صلى الل  ه عليه وسلم-قام معاذ يقضى، فقال رسول الل  ه ، -الل  ه عليه وسلم

 .4/249إعلام الموقعين،  (3)
 ، قال: "ضعفه الأكثرون، وصححه الحاكم في المستدرك".244-8/244أورده صاحب "البحر المحيط"،  (4)
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أصحابه بالقضاء بحضرته،  -صلى الل  ه عليه وسلم-المواقف التي يأمر فيها النبي  وقد تضافرت
يبهم الا بهم من الكلام المجرد إلى المجال اإشعارا لهم بارتباط العلم بالتطبيق، وانتق لعملي وتدر

 على ذلك.
ية الأخرى، فلا يمكن أن يقدح زناد ملـكة الاجتهاد إلا اختيار  بو وأما عن باقي الطرق التر
ية والفعالة  أحسنها وأفضلها، واستنفاذ الوسائل الممكنة لتوصيل العلم وتحقيق المشاركة القو

 الدرجات فيه. للطلبة في تحصيله ونيل أعلى
ية على نمط الاجتهاد" -كما يقول الشوكاني–لابد لهذه الطرق أن تكون  ، فهذا أبو (1)"جار

يبين الأسس -رحمه الل  ه  -حنيفة   يعرض المسألة من المسائل التي تعرض له على تلامذته و
بعد أن يقلب النظ من كل  رالتي قد تبنى عليها أحكامها، فيتجادلون معه، وكل يدلي برأيه...، و

 نواحيه يدلي هو بالرأي الذي خلصت إليه المحاورات.
يقول معاصره مسعد بن كرام في وصف درسه: "كانوا يتفرقون في حوائجهم بعد صلاة 
يرفعون الأصوات لـكثرة ما  الغداة، ثم يجتمعون إليه فيجلس لهم، فمن سائل ومن مناظر، و

، (2)لعظيم الشأن في الإسلام" (، وإن رجلا يسكن الل  ه به هذه الأصوات…يحتج لهم )
ٌ لمختلف التقنيات يقة فيها تثقيٌف للمتعلم، وتمحيٌص لآراء المعلم، وفيها استثمار : من وهي طر

يم  حوار مفتوح ومناقشة حرة واعتماد الدعم والتنشيط من طرف المدرس واعتماد التقو
تى كأنها جزء منه، لم حالذاتي وإشعار طالب العلوم الشرعية بـأنه معني بالقضية موضوع التع

أي ما يسمى في الدراسات الحديثة )بالتماثل الشخصي(، واعتماد أسلوب المقارنات بين 
يق ما بينها من  الآراء المعروضة وهو ما يسمى بـ)التماثل المباشر( وتوليد الأفكار عن طر

 .(3)ترابط
وذلك بإلقاء المسألة والاجتهاد في فهمها، ثم طرح الحلول الممكنة، واختيار ما يناسب 

جعل منها، كما هو الحال في طبيعة العلاقة التي سبق الحديث عنها بين الشيوخ وطلبتهم، والتي ت
المناقشات تمر في جو علمي عاٍل، وتكون المباحثات مثمرةً، وذلك بالتحضير المسبق للمسألة 

مام الطلبة بالإعداد القبلي لها، الأمر الذي يفيده رغبة الجميع في المشاركة بحيث قد واهت

                                                 

ية"، ص: 1) بو  .442( صلاح محمد صغير مقبل: "الشوكاني وجهود التر
 .2/494( أبو زهرة: "تاريخ المذاهب الإسلامية"، 2)
بداع العام والخاص"، ص: ( الـكسندرو روشكا: 3)  م.4484، ديسمبر: 499، من عالم المعرفة، ع: 444"الإ
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يؤدي أحيانا إلى ارتفاع الأصوات بما لا يضر. ووجود عناصر التعاون والصدق والموضوعية 
 وتقبل الآراء بصدر رحب والاستماع والانتباه لما يقوله الآخرون.

قدمها، حيث اظ بالمناخ الملائم والمناسب للمناقشة وتوالعمل على فهمه واستيعابه والاحتف
لاحظنا كيف يسود الهدوء عند تجميع حصيلة هذا العمل الجماعي المثمر. وما يتطلبه من 
يتدخل في الوقت المناسب لضبط  تسيير محكم من طرف الشيخ الذي يستلم زمام الأمور، و

لاً قال مسعد بن كدام: "إن رج المواقف بأسلوب هادئ وحكيم دون فظاظة أو انفعال، كما
يسكن الل  ه به هذه الأصوات لعظيم الشأن في الإسلام"، فهو ملم بالمشكلة وله معرفة جيدة 
يبدي رأيه  يجتهد في تنظيم المناقشة، و يطرح في كل مرة مسألة، يسكت في البداية، و بها و

 بعد الاستماع إلى الآراء بانتباهٍ ودقةٍ.
يعدهي -رحمه الل  ه-وأبو حنيفة  ا وجه تلامذتَه إلى أهمية ما هم فيه من مناقشة ومباحثة، و

رحمه -سبيل التفقه إذ الفقه عنده وكما هو عند الجميع مرتبة زائدة على طلب الحديث يقول 
ية ولا يدري لأي داء -الل  ه : "مثل من يطلب الحديث ولا يتفقه كمثل الصيدلاني يجمع الأدو

، (1)ه"الحديث لا يعرف وجه الحديث حتى يجيء الفقيهي، حتى يجيء الطبيب.. هكذا طالب 
يعرف ما وراء النصوص من علٍل وأحكاٍم ومراميَ نصوٍص  الذي يتجه إلى لب الحقائق، و
الكتاب والسنة، مستعينا في ذلك بإشارات الألفاظ وملابسات الأحوال وما يترتب على 

 الحكم من جلب المصالح أو دفع المضار.
يعلمهم  بعد أن يبذلوا وسعهم في ذلك عدم الغرور، واحتمال مراجعة  -رحمه الل  ه-و

الرأي إذا ظهر الحق في غيره يقول: "قولنا هذا رأي، وهو أحسن ما قدرنا عليه فمن جاءنا 
 .(2)بأحسن من قولنا فهو أولى بالصواب منا"

مجال لوفي المشاركة والتعلم الذاتي واستثمار التعاون الجماعي واعتماد تقنية السؤال في ا
بوي، إذا اختلفوا أحيانا يترك تلامذته يتساءلون فيما بينهم ف -رحمه الل  ه-كان الإمام مالك  التر

رفعوا الأمر إليه على لسان اثنين منهم فيسألانه: ما تقول أصلحك الل  ه في كذا؟ أليس كذا؟ 
 .(3)وأيهما أصاب أجابه مالٌك وفقك الل  ه

                                                 

 .2/434أبو زهرة: "المذاهب الفقهية"، ( 1)
 .2/434أبو زهرة: "المذاهب الفقهية"، ( 2)
كريم التواتي: "المنهجية في مدرسة مالك بن أنس وفي أصول مذهبه"، ص: ( 3)  .2، "ندوة الإمام مالك"، ج: 344عبد اـل
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"أنى أصبَت هذا العلمَ؟ قال: لساٌن سؤوٌل،  :وعن أهمية السؤال، قيل لابن عباس 
، وهذا رسول (2)، وروي عن الزهري قوله: "العلم خزائن وتَفتحها المسألة"(1)وقلٌب عقوٌل"

ائلين والطلبة يعطي القدوةَ للمعلمينَ والمدرسينَ في تقبل أسئلة الس -صلى الل  ه عليه وسلم-الل  ه 
 .وإن كان فيها بعض الشدة

ما نحن جلوٌس ول: "بينالعلم من صحيح البخاري عن أنس بن مالك يقفقد جاء في كتاب 
م عقله في المسجد دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد، ث -صلى الل  ه عليه وسلم-مع النبي 

لنا: هذا الرجل متكئ بين ظهرانيهم، فق -صلى الل  ه عليه وسلم-مد، والنبي ثم قال لهم: أيكم مح
: قد -الل  ه عليه وسلم صلى-بي الرجل: ابن عبد المطلب؟ فقال له النالأبيض المتكئ، فقال له 

ي المسألة فلا تجد : إني سائلك فمشدد عليك ف-صلى الل  ه عليه وسلم-لرجل للنبي أجبتك، فقال ا
بك ورب من قبلك آلل  ه أرسلك إلى  علي َّ في نفسك، فقال: سل عما بدا لك، فقال أسألك بر

، إلى آخر الحديث، وكما يقول أهل العلم: "ليس كثرة (3)".الناس كلهم؟ فقال: اللهم نعم..
 السؤال: فيم، أليس إعناتاً، ولا قَبول ما صح في النفس تقليداً".

 وأنشد المبرد:
 ِ  فسَِل الفقيهَ تكن فقيهاً *** لا خيرَ في علمٍ بغير تدبر

 التدريب على البحث والتصنيف والتطبيق الميداني: -5
َ يرشدو ين ملـكة الاجتهاد، فهذا كما أن العلماء ن إلى أهمية البحث والتصنيف في تكو

بابها قلت لفائدتين:  الإمام السيوطي يقول: "فإن قلت: فلم صنفت كتب الفقه مع فناء أر
يق الاجتهاد من تصرفاتهم في الحوادث، وكيفية بناء بعضهم على بعض  أحدهما استفادة طر

ياته الدنيا (4)والأخرى بيان المتفق عليه من المختلف فيه" ، فالتصنيف والبحث ولو في مستو
يثير انتباهه  يقظة لدى الطالب، و ية ونشاطا و مثل القيام بعروض وأبحاث صغيرة يوجد حيو

يد ثقته بالنفس. يز  واهتمامه و
بية ملـكة  بهذه الطرائق جميعا وغيرها يتحول طالب العلوم الشرعية الذي نقصد إلى تر و

من  ال ينطلق من دافعية داخلية ذاتية، وهذا لا يعني التقليلالاجتهاد لديه، إلى مشارك فع
                                                 

 .4/244( المدخل إلى السنن الـكبرى: 1)
 .4/244( المدخل إلى السنن الـكبرى: 2)
 .4/33( صحيح البخاري: 3)
 .474"الرد على من أخلد إلى الأرض..."، ص: ( 4)
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المنهج الإلقائي الذي يبقى له دوره وخصوصا في العلوم الشرعية لتنظيم معلومات الطلبة، 
 .وتوجيهها الوجهة السليمة

وإعطائهم ما يعجزون عن الوصول إليه بجهودهم الذاتية، فإن الدروس الأكاديمية  
ين  والمحاضرات يمكن أن ين استعدادات البحث في العلوم الشرعية، وتكو تساهم في تكو

أولى ملكات الاجتهاد إذا ما تم ترك القضايا والمسائل والمشكلات مفتوحة من أجل التفكير 
المستقل للطالب، وتركت الفرصة للطلبة لطرح بعض المشكلات المتعلقة بالدرس وإفساح 

 المجال لإسهاماتهم في حل بعض المشكلات.
يات أدنى منه يس ما تلقوه لمستو أو لطلبة مبتدئين  مكما أنه من المفيد دفع الطلبة إلى تدر

ين المبكر ،في ذلك العلم  وهو نظام كان يعمل به في الحضارة الإسلامية، مما يؤدي إلى التكو
للطلبة، والذي يبدو أن الشيوخ كانوا يتعمدون دفع النجباء من الطلبة إلى ذلك إمعانا في 

ي  نهم ميدانيا مع توفر حد أدنى من شروط ذلك.تكو
ين من عمره، قال مصعب  فهذا الإمام مالك يتولى إدارة حلقة العلم، وهو دون العشر
سمعت مالكا يقول: "ما أفتيت حتى شهد لي سبعون أني أهل لذلك، وفي رواية أخرى: حتى 

َ سنةً، بَع عشرة الوقت لا  وكان في ذلك قال لي ثلاثون معمماً: َأفِت، فأفتيت وأنا ابن أر
 .(1)يتعمم إلا فقيه"

ين عاماً، وكان من منهجه أثناء  يس والإفتاء وهو ابن عشر والإمام الشوكاني تصدى للتدر
تلقيه للعلم عندما ينتهي من دراسة كتاب على شيخه، يدرسه بعد ذلك لأقرانه وزملائه، بل 

بما اجتمعوا على الأخذ عنه قبل أن يفرغ من قراءة الكت ساعده اب على شيخه. ومما كان ير
على الإتقان تتبع دراسة الكتاب الواحد على عدد من الأساتذة حتى يستفرغ ما عندهم من 

بعة من العلماء أحدهم  مادة حول الكتاب، كما فعل "بشرح الأزهار" حيث قرأه على أر
ات في ه، وهذا المنهج مكنه من الاستفادة الـكبيرة والاطلاع على مختلف الاتجا…والده

يس وطرق التفكير  .(2)طرق التدر
ين يشرك المتعلم ولو  ً في التكو ً فعالا با وكان أسلوب العرض أو القراءة على الشيخ أسلو
يات دنيا في العملية التعليمية، سواء كانت القراءة من كتاب أم من حفظ الطالب،  بمستو

                                                 

 .4/437"ندوة الإمام مالك"،  :( عبد السلام جبران المسفيوى1)
ية"، ص: ( صالح محمد صغير مقبل: "محمد علي الشوكاني وجهوده 2) بو  .444-444التر
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، (1)فة ومالك"و حني"وقد فضل بعض العلماء العرض على السماع من لفظ الشيخ، منهم أب
ه "ترتيب المدارك": "قال مالك لابني المهدي )الخليفة العباسي( بعد أن طلبا من فقد جاء في

القراءة عليهما: إن هذا البلد إنما يقرأ فيه على العالم كما يقرأ الغلام على المعلم، فإذا أخطأ 
إلا من  ولم يكن يقرأ عليه، وجاء أيضا فيه "قال الشافعي قرأت الموطأ على مالك (2)فتاه"

 .(3)"…فهم العلم وجالس أهله
 العناية بالوسائل التعليمية وخصوصا منها كتب الدراسة:

أما عن الوسائل التعليمية فكانت للعلماء عناية خاصة بكتب الدراسة التي تؤهل طلبة  -
يقول ابن  ،العلوم الشرعية إلى مراتب الاجتهاد، ومنها كتاب "البداية" الذي نحن بَِصدده

رشد: "فإن هذا الكتاب إنما وضعناه ليبلغ به المجتهد في هذه الصناعة رتبة الاجتهاد إذا حصل 
ما يجب له أن يحصل قبله من القدر الكافي له في علم النحو واللغة وصناعة أصول الفقه 

يكفي من ذلك ما هو مساو لجرم هذا الكتاب أو أقل" د" ه، فهو يقترح هنا "بداية المجت(4)و
يبا من جرم هذا الكتاب في النحو واللغة والأصول.  وقدرا كافيا قر

وقال الإمام الذهبي عند ترجمته لابن حزم: "قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام وكان 
أحدَ المجتهدين: ما رأيت في كتب الإسلام في العلم مثل "المحلى" لابن حزم، وكتاب "المغني" 

يهقي، صدق الشيخ عز الدين، وثالثها: "السنن الـكبرى" للب للشيخ موفق الدين، قلت: لقد
يَن، وكان من أذكياء المفتين وأدمن  ورابعها: "التمهيد" لابن عبد البر، فمن حصل هذه الدواو

، وقد وضع الشيخ عز الدين بن عبد السلام مصنفه )الإمام (5)المطالعةَ فيها، فهو العالم حقا"
يمة في اقتحام عقبة الاجتهاد، فهو في بيان أدلة الأحكام( رهن إشا رة من له الرغبة والعز

يذكر أمثلة عديدة في دلالات الألفاظ والحقيقة والمجاز والأوامر والنواهي وكيفية استخراج 

                                                 

 هـ.4948سنة محرم:  44، كتاب الأمة ع: 79همام عبد الرحيم سعيد "الفكر المنهجي عند المحدثين"، ص: ( 1)
 .4/437( القاضي عياض: "ترتيب المدارك"، 2)
 .4/449( القاضي عياض: "ترتيب المدارك"، 3)
 .2/497( بداية المجتهد: 4)
 .48/443( سير أعلام النبلاء: 5)
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يب في  يقول في الأخير: "وإنما ذكرت هذه الأمثلة للتدر الأحكام من أدلتها التفصيلية و
 .(1)مجملة أو مبينة سواء كانت مفردة أو مكررة"استخراج الأحكام من أدلتها وسواء كانت 

وهذا الإمام النووي يعطي نبذة عن المنهاج الذي تكون عليه، وجعل منه إماما مبرزا 
مبدعا رغم عمره القصير، يقول صاحب "طبقات الشافعية": "وذكر لي الشيخ أنه كان يقرأ 

ً وتصحيحاً: درسي ً على المشايخ، شرحا ً في  ن في الوسيط،كل يوم اثني عشر درسا ودرسا
أعطى، ودرساً في الجمع بين الصحيحين، ودرساً في صحيح مسلمٍ، ودرسا في "اللمع" لابن ِجنى 
يف، ودرساً في أصول الفقه  ودرساً في اصطلاح المنطق لابن السكيت، ودرساً في التصر

الرجال، ودرساً  ءتارة في "اللمع" لأبي إسحاق، وتارة في المنتخب لفخر الدين، ودرساً في أسما
في أصول الدين، وكنت أعلق جميَع ما يتعلق بها من شرح مشكل ووضوح عبارة وضبط 

 .لغة )...(، وقد سمع الحديث الـكثير
لبقاء كتاب الـكمال لعبد الغني على أبي ا وأخذ علم الحديث عن جماعة من الحفاظ، فقرأ

خالد النابلسي، وشرح مسلم، ومعظم البخاري على أبي إسحاق المرادي، وأخذ أصول الفقه 
بي، وشمس الدين عبد الرح من عن القاضي أبي الفتح التفليسي، وتفقه على الـكمال إسحاق المغر

بلي، وكمال ال بلي،بن نوح المقدسي، وعز الدين عمر بن أسعد الإر قرأ على ابن  دين سلار الإر
مالك كتاباً من تصانيفه وعلق عنه أشياءَ )...(. وقال ابن العطار: "ذكَرَ لي شيخنا أنه كان لا 

يق  يضيع له وقتاً في ليٍل ولا نهاٍر إلا في وظيفةٍ من الاشتغال بالعلم حتى في ذهابه في الطر
 -رحمه الل  ه-، فنجده (2)بالتصنيف" يكرر أو يطالع، وأنه بقي على هذا ست سنين ثم اشتغل

بداع والعطاء. ين الـكثيف يشرع مباشرة في التصنيف والإ  في فترةٍ وجيزةٍ من التكو
ين المجتهد، ونأخذ منهما  ين من فصل أكثرَ، فوضع برنامجاً شاملاً لتكو وهناك من المتأخر

بخصوِص ا أول: سبق أن رأينا لنموذجين أحدهما للشوكاني، والثاني لمحمد الحجَوي الثعالبي، و
أن الشوكاني يقسم طلبة العلم الشرعي إلى ثلاث طبقات أساسية حسب طموحها ورغبتها، 

 وحدد لكل فئةٍ ما يناسبها من الـكتب.

                                                 

يز بن عبد السلام بن أبي القاسم السلمي: )ت: 1) ، تحقيق: 4/289(، "الإمام في بيان أدلة الأحكام"، هـ444( عبد العز
يبة، دار البشائر الإسلامية، بيروت:   ، ط: الأولى.ـه4947رضوان مختار بن غر

، تحقيق: د. الحافظ 434 -2/439لشافعية"، (، "طبقات اهـ834( أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي شهبة، )ت: 2)
 هـ، ط: الأولى.4947عبد العليم خان، عالم الـكتب، بيروت: 



 ــــــــــــــــــــ ول الدّينمجلّة أص ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وكيفية تفعيلها في المناهج الدراسية مقاصد الشريعة وأهدافهاـــــــــــ 

  116 
 

ية في تحصيل والتي هي صاحبة الهمة العالية والرغبة القو  ،فالـكتب المناسبة للطبقة الأولى
 العلم التي تكون مرجعاً للعباد.

بية يَقترح في يري، )ت:  :النحو من علوم العر هـ(: "ملحة الإعراب" 344منظومة الحَرِ
هـ( وشروحها، ومغني اللبيب، لابن هشاٍم 494وشروحها، وكافية ابن الحاجب، )ت: 

هـ( على الكافية، وألفية 484هـ( وشروحه، وشرح الرضي محمد الحسن، )ت: 742)ت: 
هـ(، والكتاب 338للزمخشري، )ت: بن مالك وشروحها، والتسهيل وشرحه، والمفصل، 

يه.  لسيبو
يحانة" و"لامية  وفي علم الصرف: يَقترح كتاب الشافية، لابن الحاجب وشرحها، "والر

بردي، )ت:  الأفعال، لابن مالك، وشرح الرضي على الشافية بعد اشتغاله بشرح الجار
 هـ(، "ولطف الل  ه الغياث المسماة "المناهل الصافية على الشافية".794
 علم المعاني والبيان: يَقترِح حفظ "مختصر التلخيص" ومختصر شرح "السعد"، وقراءة فيو

هـ(، 974ما عليه من حواٍش وشروٍح، و"أسرار البلاغة"، لعبد القاهر الجرجاني )ت: 
هـ(، والاشتغال ببعض الفنون، 424و"دلائل الإعجاز" و"مفتاح العلوم"، للسكاكي )ت: 

يف الجرجاني، )ت: مثل: فن الوضع من خلال "ر هـ(، وفن 844سالة الوضع"، للشر
 هـ(.734المناظرة من خلال "آداب البحث العضدية"، لعضد الدين بن عبد الرحمان، )ت: 

بية: يَقترِح دراسة اللغة المشتملة على بيان مفرداتها، مثل  وفي مفردات اللغة العر
هـ(، و"شمس 847ي، )ت: هـ(، و"القاموس"، للفيروز أباد343"الصحاح"، للجوهري )ت: 

هـ(، و"ضياء الحلوم "له أيضاً، و"ديوان 373العلوم"، لأبي سعيد نشوان الحميري، )ت: 
براهيم الفارابي، )ت:  يب القرآن"، 334الأدب"، لإسحاق إ هـ(، والمؤلفات المختصة بـ"غر

يب الحديث"، لابن قتيبةَ.  و"غر
ى"، لابن الحاجب، رات مثل: "المنتهعلم أصول الفقه: يَقترِح حفظ مختصر من المختص وفي

هـ(، أو "الغاية" المسماة غاية السؤال في علم الأصول، 774أو "جمع الجوامع"، للسبكي، )ت: 
 هـ(.4434للحسين بن القاسم، )ت: 

ثم الاشتغال بشروحها مثل: "العضد على المختصر"، وشرح المحلى على الجوامع، لجلال 
 الحسين بن الإمام على الغاية.هـ(، وشرح 849المحلى، )ت: 
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يقترح بعد ذلك  على مؤلفات أهل المذاهب الأخرى: مثل "تنقيح الأصول"،  الاطلاعو
يعة البخاري، )ت:  هـ(، والتوضيح، للأسدي القدسي، "والتلويح شرح 797لصدر الشر

ـ(، ه744التنقيح"، للتفتازاني، و"مناهل الأنوار في أصول الفقه"، لعبد الل  ه النسفي، )ت: 
ير ابن الهمام"، )ت:   هـ(.844"وتحر

وفي علوم القرآن: يَقترِح الاطلاعَ على علوم الأداء وكل ما كان له مدخل في التلاوة 
يز ومن أمثلة الـكتب المعينة على ذلك: "الإتقان في علوم  وسائر العلوم المتعلقة بالكتاب العز

(، وتسمى حرز ـه344، )ت: للسيوطي و"الشاطبية"، للقاسم بن فيره الأندلسي القرآن"
هـ(، ثم كتب 833الأماني وشرحها النشر في القراءات العشر، لمحمد الجزري، )ت: 

لات، مثل: مفاتيح التفسير بالمأثور"، للسيوطي، ثم التبحر في المطوفي التفاسير: "الدر المنثور 
هـ(، 823ت: (، و"تيسير البيان في أحكام القرآن"، للموزعي، )ـه444الغيب للرازي، )ت: 

 هـ(.832و"تفسير آيات الأحكام"، ليوسف أحمد عثمان )ت: 
هـ(، و"الألفية"، للعراقي 493وفي علوم السنة والحديث: مؤلفات ابن الصلاح، )ت: 

هـ( وشروحها، و"جامع الأصول من أحاديث الرسول"، لأبي السعادات مبارك 844)ت: 
ي هـ(، المعروف بابن الأثير، و"مشارق444محمد )ت:  ة" الأنوار من صحاح الأخبار المصطفو

هـ(، و"كنز العمال في سنن الأحوال والأفعال"، للمتقي الهندي )ت: 434للصغاني، )ت: 
هـ(، و"بلوغ المرام 432هـ(، و"منتقى الأخبار"، لعبد السلام عبد الل  ه بن تيمية، )ت: 437

الأحكام عن سيد  (، و"عمدةهـ832من أحاديث الأحكام"، لابن حجرٍ العسقلاني، )ت: 
 (.ـه444الأنام"، لعبد الواحد المقدسي، )ت: 

يقترح سماع الـكتب الستة )صحيح البخاري ومسلم وسنن الترمذي وابن ماجه والنسائي  و
يمة، )ت:  هـ( 339هـ(، وابن حبانَ، )ت: 344وأبو داود ومسند أحمد وصحيح ابن خز

 هـ(.938ـ(، والبيهقي )ت: ه383هـ(، وسنن الدارقطني، )ت: 244وابن الجارود )ت: 
ثم دراسة شروحها والإكثار من النظر في مؤلفات "علم الجرح والتعديل" مثل: "أعلام 

هـ(، وتاريخ الإسلام، لابن حجٍر، وتذكرة الحفاظ، للذهبي، 798النبلاء"، للذهبي، )ت: 
 وميزان الاعتدال في نقد الرجال، للذهبي.

و علم تهاد حسب رأيه سواء في علم المنطق أثم يقترح كتب أخرى في باقي مواد الاج
يقترح الاطلاع أيضا على العلوم "غير الشرعية"،  الكلام وعلم التاريخ وعلم الفقه والشعر، و
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التي يرى أنها تساعد على صقل الأفكار وتصفية القرائح وتوسيع المدارك، ثم يقترح كتب 
بية وعلم أصول  ير وعلم الحديث، الفقه وعلم التفسدون ذلك للطبقة الثانية تشمل علوم العر

وكتب أخرى للطبقة الثالثة دون ذلك تهم علم الإعراب وعلم مصطلح الحديث وعلم الحديث 
 وعلم التفسير...، فالمنهج المقترح يعطي صورة عن المنهج السائد في عصر الشوكاني ومرتبط

صر الأعمار عن تحقيقه، قبالبيئة اليمنية التي نشأ فيها وهو منهج طموح ومثالي بمقايسنا وت
ياته يقول الشوكاني: "وأنت بعد العلم أي علم يهدف إلى استيعاب المجتهد لدقائق العلم ومحتو  و

 .(1)من العلوم حاكم عليه بما لديك من العلم غير محكوم عليك"
هـ( الذي يبدو 4374النموذج الثاني وهو محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي الفاسي، )ت: 

ية مع أهل زمان دب في أصحابه الفتور وضعفت فيه الهمم وهاله ما رأى من أكثر واقع
ذو  ،لذكي النفسا )الأحوال التي أصبح فيها الفقه(، فهو ينظر إلى المجتهد على أنه )"لبالغ

بالتكليف  ،العقلي الذي هو البراءة الأصلية العارف بالدليل الملـكة التي بها يدرك المعلوم، و
بلاغة،ذو  ،به في الحجية بية وأصولا و من كتاب  ومتعلق الأحكام الدرجة الوسطى لغة وعر

 .(2)وسنة"
والمتوسط عنده من يميز العبارة الصحيحة من الفاسدة، والراجحة من المرجوحة ليتأتى له 
الاستنباط المقصود من الاجتهاد وإن لم يحفظ متون آيات الأحكام وأحاديثها فهو على مذهب 

 اد.المجتهد في الأحكام الشرعية أن يكون مجتهداً في كل علم يتعلق به الاجتهمن يرى أنه لا يلزم 
لمعالم الفقهية، ، وافهو يورد قولة أحد شيوخ العز بن عبد السلام "أن قراءة مثل: الجزولية

والاطلاع على أحاديث الأحكام الـكبرى، لعبد الحق ونحو ذلك، يكفي في تحصيل 
َ العين و"الصحاح" للجوهري ، ومفتاح الوصول إلى (3)الاجتهاد"، وأضاف ابن عرفة مختصر

يف التِلِمساني.  بناء الفروع على الأصول، للشر
بعد ذلك يقترح كتباً على سبيل التخيير يغني   :أحياناً بعضها عن بعضو

                                                 

ية"، ص:  (1) بو  .242"الشوكاني وجهوده التر
 .2/933 :للحجوي ،الفكر السامي (2)

 .2/934( الفكر السامي: 3)
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بي، يرشح كتاَب ابن حزٍم في الناسخ والمنسوخ، وأحكامَ القرآن، لابن العر : ففي علوم القرآن
يب الحديث، لابن  ٍ الطبري، والنهاية في غر ير َ ابِن جر وأحكام القرآن، للجصاص، وتفسير

 الأثير.
ح الباري، رحه فتموطأ الإمام مالك، وصحيح البخاري مع ش وفي علوم السنة والحديث:

أو سنن أبي داوود، فهي كافيةٌ على رأي الغزالي، أو مسند الإمام أحمد، ومعه "كنز العمال" 
ل إلى جامع تيسير الوصو واللذان هما من أجمع الـكتب لما يحتاج إليه المجتهد من السنة، أ

يزي المشتمِِل  لى عالأصول لابن الديبع، وهو كاف وحده، وكفى بكتاب المشكاة للتبر
( حديثاً، وهي معظم ما يحتاجه المجتهد، وشرحها لعلي القاري، ولا يستهان بـ"بلوغ 3943)

للشوكاني، فهناك غاية وطر المجتهد، ومن كتب هذا الشأن  الأوطار"، المرام" وشرحه "نيل
كتاب "التحقيق في أحاديث التعليق"، لابن الجوزي، وما علق عليه به الحافظ شمس الدين 

 بد الهادي في كتابه "تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق".أحمد بن ع
وأما ما يتعلق بالإجماع: فيَقترح كتاَب الإجماع لأبي بكر الرازي، و"الإقناع في مسائل 
الإجماع" لأبي الحسن بن القطان، أو كتاب الإجماع لابن حزم، أو لابن المنذر، أو لابن عبد 

 من إجماعات ابن عبد البر.البر، مع التنبيه إلى تحذير العلماء 
بية: يقترح: كتاب "القاموس المحيط" في اللغة وشرحه، وأساس البلاغة، للزمخشري  .وفي علوم العر

يف أبي عبد الل  ه  وفي علم الأصول: "مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول" للشر
ية متن ابن هـ(، وسماه "تيسير الوصول"، و"الأصول774محمد بن أحمد التلمساني )ت: 

ية، حيث مدحه (1)التلمساني" يمكن أن نضيَف إليه كتاب "إعلام الموقعين"، لابن قيم الجوز ، و
يق الرشاد لولا ما فيه من  يوضح طر بتحفظ بقوله: "من أحسن ما يدرب على الاجتهاد، و

ية"  .(2)التحامل على الحنفية والأشعر

                                                 

يز بن عبد الفتاح القاري الذي خرج أحاديث 1) ، وكتاب 2/934الفكر السامي وعلق عليه هامش: ( كذلك سماه عبد العز
بي العلمية بية، الدار البيضاء، والذي قامت بتحقيقه "لجنة دار الكتاب العر يف التلمساني الذي نشرته مكتبة الوحدة العر  الشر

ح الوصول في ابمصر أشير إلى عنوانه في مقدمة التحقيق "مفتاح الوصول في ابتناء الفروع على الأصول"، وعلى الغلاف "مفت
 علم الأصول".

 .2/992الفكر السامي، للحجوي: ( 2)
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، (1)شيبة" نونَ" و"مصنف ابن أبيالفروع الفقهية وعلم الخلاف: يقترح "مدونة َسح وفي
ير يحيى بن هبيرة، "وهو  فإن الفقيه أحوج ما يكون إليه، وكتاب "الإشراف"، لأبي المظفر الوز

بعة يأتي (2)أحسن ما ألف وألطف ما صنف في الباب" ، فهو في خلافيات المذاهب الأر
الأدلة، وذكر من  رد عنأولا بما هو متفق عليه من المسائل، ثم بما هو مختلف فيه غير أنه مج

يق  كتب الخلاف التي تعين على الاجتهاد جدا، كتاب "المنتقى للباجي" الذي يرشد إلى طر
الاجتهاد والتعليل والقوادح وكتاب "بداية المجتهد"، لابن رشٍد الحفيد، وهو الذي اخترناه 

بية ملـكة الاجتهاد في مبحٍث خاٍص.  نموذجاً تطبيقيا لتر
 َ اطلاع المجتهد على علوم العصر خصوصاً منها علمَ الاجتماع والعلومَ  وهو لا ينسى ضرورة

ن القانونية، غير أنه لم يَقترح كتباً في ذلك، يقول بأن الأمة: "محتاجة لمجتهدين بإطلاٍق، عارفي
يعة المطهرة  ٍ طِبَق الشر ية بعلوم الاجتماع والحقوق يكون منهم أساطين لسن قوانينَ دنيو

 .(3)..."تناسب روَح العصر
 كما أنه لا ينسى أن تجديد الفقه لن يكون إلا بإصلاح التعليم وإشاعته بين الناس.

ولا شك أن الباب مفتوح لعلماء الأمة ولمعاهدها وكلياتها ومجامعها الاجتهادية؛ لاقتراح 
يطة عدم إغفال ما يناسب المستجدات  ما يناسب من الـكتب والمقررات لتخريج المجتهدين شر

بة والملاحظة والتتبعفي كل   حين. واعتماد الطرق العلمية في الاختيار والمبنية على التجر
يم، واعتماد مبدأ التخصص واقتصاد الجهد واختصار الوقت.  والتقو

ولا شك أن الوسائل الحديثة توفر وسائل الجمع والتصنيف وتنظيم المعلومات وسرعة 
يمهد عمل مل مع المصنفات الضخمة و استحضارها وتيسير توظيفها وهو أمر سيسهل التعا

 المجتهدين بشكل لم يسبق له مثيل.

                                                 

جمع إمامنا الحافظ هذه الأحاديث والآثار من كل من سمع أو عرف حديثاً أو أثراً دون أي ( جاء في مقدمة تحقيقه: "1)
لحديث خا أهل امحاكمة أو شروط ولم يترك إلا الواضح الوضع الظاهر الـكذب، وأخذ عنه الحديث الـكثيرون، ومنهم شي

 البخاري ومسلم، والعديد من أصحاب السنن كأبي داود وابن ماجه والبغوي وسواهم.
يف فهو  فالمصنف من أوائل كتب الحديث التي جمعت في طياتها مختلف الآراء والأقوال وشتى النقول للحديث النبوي الشر

أي رأي أو قول أو مرجعه وسنده..."، علق عليه  لا غنى عنه لكل باحث في أصول الفقه والحديث إذا أراد معرفة منشأ
 م.4488 ،بيروت ،الأستاذ سعيد اللحام، الإشراف الفني والمراجعة والتصحيح: مكتب الدراسات والبحوث في دار الفكر

 .2/992( الفكر السامي، للحجوي: 2)
 .2/944الفكر السامي: ( 3)
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 :(1)قواعد المقاصد في الاجتهاد
لنظر ونختم بالتذكير ببعض القواعد المقاصدية التي يجب أن يستحضرها كل من يهيئ نفسه ل

ين من نؤهلهم له يباشر الاستنباط منها، وتدخل في تأهيل وتكو يفة و يعة الشر ه ذفي هذه الشر
 المهمة الجليلة من التلاميذ والطلبة المتفوقين:

يعة على كمالها، وتمكن من  - إنما تحصل درجة الاجتهاد لمن اتصف بفهم مقاصد الشر
 الاستنباط بناء على فهمه فيها.

 جميع وجوه الاجتهاد تحتاج إلى معرفة المقاصد. -
يعة اللفظية لا تستغني عن معرفة المقاصد الشرعي -  ة.أدلة الشر
يم. -  مقاصد الآيات القرآنية تفهم في ضوء المقاصد العامة للقرآن الـكر
ية تعرف مقاصدها بتمييز مقاماتها. -  التصرفات النبو
 تعد في متابعة النبي متابعته في قصده. -
 المصلحة المحافظة على مقصود الشرع حجة لا خلاف فيها. -
 الفجور.َيحدث للناس أقضيةٌ بِقَدر ما أحدثوا من  -
يةٍ أو حاجيةٍ، حكمَ عليها بما يناسبها  - عوائد الأمِم متى اشتملت على مصلحةٍ أو مفسدةٍ ضرور

يم.  من وجوٍب أو تحر
 مصالح الدنيا ومفاسدها تعرف بالتجارب والعادات. -
 والفتوى تدور مع المصلحة حيث دارت. -
 اتباع المصالح يبنى على ضوابط الشرع ومراسمه. -
يعتها. بحسب عظم -  المفسدة يكون الاتساع والتشدد في سد ذر
 النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعا. -
 العمل بالظواهر على تتبع وتغال بعيد عن مقصود الشارع وإهمالها إسراف. -
 نوط الأحكام الشرعية بمعان وأوصاف لا بأسماء وأشكال. -
 الأصل في الأحكام المعقولية لا التعبد. -
 الأصل في العادات الالتفات إلى المعاني. -
 الأصل في العبادات التعبد دون الالتفات إلى المعاني. -

                                                 

 .237-3/337المقاصدية"، ( انظر: "معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية و1)
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 العبادات وضعت لمصالح العباد على الجملة وإن لم يعلم ذلك على التفصيل. -
يَع فيه، وكل ما ثَبََت فيه اعتبار المعاني دون -  كل ما ثَبََت فيه اعتبار التعبد فلا تفر

 فلا بد فيه من اعتبار التعبد.التعبد، 
يعة شيء على خلاف القياس الصحيح. -  ليس في الشر
بطال. -  لا يجوز أن يستنبط من النص معنى يعود عليه بالإ
 كل فعل مأذون فيه يصبح غير مأذون فيه إذا آل إلى مفسدة غالبة. -
 الحكم يختلف بحسب الكلية والجزئية. -
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 لائحة المصادر والمراجع:
 فة بحسب ورودها في العرض إلا من بعض الاستثناءات:هي مصن

(، "صحيح ابن حبان ـه339محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي، )ت:  -
، ـه4949، مؤسسة الرسالة، بيروت 2بترتيب ابن بلبان"، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، ط: 

 م.4443
 الآمدي: "الإحكام في أصول الأحكام". -
(، "الجامع لأحكام ـه474أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي أبو عبد الل  ه، )ت: محمد بن  -

 .2م، ط: 4372القرآن"، تحقيق: أحمد عبد العليم البردوني، دار الشعب، القاهرة: 
ير". - ير والتنو  ابن عاشور: "التحر
 ابن حجر: "فتح الباري شرح صحيح البخاري". -
يس القرافي المالـكي، ) - (، "الأمنية في إدراك معنى النية"، ط: ـه489ت: أحمد بن إدر

 م.4489، دار الـكتب العلمية، بيروت: 4
ير ـه874محمد بن محمد بن محمد بن حسن بن علي بن سليمان بن عمر، )ت:  - (، "التقر

، دار الفكر، بيروت: 4والتحبير في علم الأصول الجامع بين اصطلاحي الحنفية والشافعية"، ط: 
 م.4444

يعة الإسلامية"، بتحقيق الأستاذ: محمد الطاهر الميساوي، ط: ابن  - عاشور: "مقاصد الشر
 م.4444، دار النفائس، الأردن، ودار الفجر، كوالالمبور: 4

يعة الإسلامية ومكارمها" دار الغرب الإسلامي، ط:  - ، 3علال الفاسي: "مقاصد الشر
 م.4443

ية المقاصد عند الإمام  - يسوني: "نظر باط، ط: أحمد الر ، 4الشاطبي"، دار الأمان، الر
 م.4444

يسوني: "المنحى المقاصدي في فقه ابن رشد". -  أحمد الر
يسوني: "الفكر المقاصدي قواعده وفوائده". -  أحمد الر
يسوني: "الكليات الأساسية". -  أحمد الر
 أبو حامد الغزالي: "المستصفى". -
يس العلوم  -  م.4444الشرعية"، ط: علي أحمد مدكور: "منهج تدر
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 ابن رشد الحفيد: "بداية المجتهد ونهاية المقتصد". -
 ابن رشد الحفيد: "الضروري في السياسة". -
 أبو إسحاق الشاطبي: "الموافقات". -
براهيم بن حمد القعيد: "العادات العشر للشخصية الناجحة"، دار المعرفة للتنمية  - د. إ

ية، ط:  ياض، 4922، 4البشر  السعودية.هـ، الر
 "معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية والمقاصدية". -
بر: 4929، شعبان: 442، العدد: 48"مجلة البيان"، السنة:  -  م.2443هـ، أكتو
(، "المستدرك على هـ 943محمد بن عبد الل  ه أبو عبد الل  ه الحاكم النيسابوري، )ت:  -

، دار الـكتب العلمية، بيروت:  4الصحيحين"، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، ط: 
 م.4444، ـه4944

(، "الجامع الصحيح هـ 234محمد بن إسماعيل أبو عبد الل  ه البخاري الجعفي، )ت:  -
، هـ4947اليمامة، بيروت:  ،، دار ابن كثير3المختصر"، تحقيق: مصطفى ديب البغا، ط: 

 م.4487
(، "المدخل إلى السنن الـكبرى"، هـ 938أحمد بن الحسين بن علي البيهقي أبو بكر، )ت:  -

يت:  تحقيق: د. محمد ضياء الرحمن الأعظمي، دار النشر: دار الخلفاء للكتاب الإسلامي، الـكو
 هـ.4949

حقيق: (، "المسند"، تهـ 347أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي التميمي، )ت:  -
 .4م، ط: 4489هـ، 4949حسين سليم أسد، دار المأمون للتراث، دمشق: 

 محمد أبو زهرة: "تاريخ المذاهب الفقهية". -
 الزركشي: "البحر المحيط". -
 الإمام الشافعي: "الرسالة".-
كبرى"، الناشر: المكتبة الإسلامية.هـ 479أحمد بن حجر الهيتمي، )ت:  -  (، "الفتاوى الفقهية اـل
 السيوطي: "الرد على من أخلد إلى الأرض وَجهِل أن الاجتهادَ في كل عصرٍ فرٌض". -
 محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي: "الفكر الإسلامي".  -
(، "أخبار المصحفِينَ"، تحقيق: هـ 382أبو أحمد الحسن بن عبد الل  ه العسكري، )ت: -

 هـ.4944، عالم الـكتب، بيروت: 4صبحي البدري السامرائي، ط 
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 القاضي عياض اليحصبي: "ترتيب المدارك". -
 المهدي الوافي: "الإمام مالك وكتابه الموطأ". -

 ندوة الإمام مالك، نشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المغرب.
(، "الثقات"، مطبعة هـ 339محمد بن حبان بن أحمد أبي حاتم التميمي البستي، )ت:  -

، الناشر: مؤسسة هـ 4343، 4عثمانية، بحيدر آباد، الدكن الهند، ط: مجلس دائرة المعارف ال
 الـكتب الثقافية.

ية". - بو  صالح محمد صغير مقبل: "محمد بن علي الشوكاني وجهوده التر
يعة بين ابن حزم والباجي". -  عبد المجيد تركي: "مناظرات في أصول الشر
(: "تاريخ بغداد"، دار الـكتب هـ 943أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي، )ت:  -

 العلمية، بيروت.
بداع العام والخاص"، عالم المعرفة، ع: -  م.4484دجنبر:  499الـكسندو روشكا: "الإ
عمر عبيد حسنه: مقدمة كتاب الأمة "النظم التعليمية عند المحدثين"، كتاب الأمة،  -

 هـ.4943، رجب: 39ع
(، "المحدث الفاصل بين الراوي هـ 344الحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي، )ت:  -

 هـ.4949، دار الفكر، بيروت: 3والواعي"، تحقيق: محمد عجاج الخطيب، ط: 
براهيم بن الصديق: "مالك المحدث"، في "ندوة الإمام مالٍك". -  إ
رجب:  39ع  المكي اقلانية "النظم التعليمية عند المحدثين..."، "كتاب الأمة"، -

 هـ.4943
(، "الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة هـ 4393جعفر الكتاني، )ت: محمد بن  -

، بيروت: 9المصنفة"، تحقيق: محمد المنتصر محمد الزمزمي الكتاني، دار البشائر الإسلامية، ط: 
 م.4484هـ، 4944

يةمحمد الدريج " -  ".النصوص التربو
يلا"،  -  هـ.4944، سنة: 22 كتاب الأمة: عد. عبد المجيد النجار، "فقه التدين فهما وتنز
ية: "إعلام الموقعين عن رب العالمين". -  "ابن قيم الجوز
سليمان بن داود بن الجارود الفارسي البصري الشهير بأبي داود الطيالسي، )ت:  -
 (، )مسند أبي داود الطيالسي(، دار الحديث، بيروت.ـه249
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يم التواتي: "المنهجية في مدرسة مالك - دوة بن أنس وفي أصول مذهبه"، ن عبد الـكر
 الإمام مالٍك.

محرم:  44د. همام عبد الرحيم سعيد: "الفكر المنهجي عند المحدثين"، "كتاب الأمة" ع:  -
 هـ.4948

يز بن عبد السلام بن أبي القاسم السلمي، )ت:  - (، "الإمام في بيان أدلة هـ 444عبد العز
يبة،   .ـه4947، بيروت: 4دار البشائر الإسلامية، ط: الأحكام"، تحقيق: رضوان مختار بن غر

"، طبقات الشافعية(: "هـ 834أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي شهبة )ت -
 هـ.4947تحقيق: د. الحافظ عبد العليم خان، عالم الـكتب، بيروت 

 


