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امللخـــ�ص:
�أرفع  �إىل  جاءت �أحكام �ل�رشيعة �لإ�سالمية حتمل مقا�سد �سامية ترتقي باملجتمع �لب�رشي وت�سمو به 
�لعملية  �لآلية  �لو�سائل هي  �إن هذه  �إليها، حيث  توؤدي  �ملقا�سد و�سائل  لهذه  و�أرقاها، وكان  �لإن�سانية  درجات 
للمقا�سد خ�سائ�ص  �إن  �أمر يف غاية �لأهمية؛ حيث  لتطبيق مقا�سد �ل�رشيعة. و�لتمييز بني �ملقا�سد و�لو�سائل 
وم�سامني وللو�سائل خ�سائ�ص وم�سامني خمتلفة، و�خللط بينها يوؤدي �إىل خلل يف فهم �أحكام �ل�رشيعة وخلل 
يف ��ستنباط �لفروع �لفقهية فيها؛ وذلك �أنَّ �ملقا�سد �ل�رشعية يف حقيقة �لأمر من �أ�سول �ل�رشيعة و�أ�س�سها؛ ولذ� 
فهي غري قابلة للتغيري �أو �لتبديل و�إل لنهدمت �أ�س�ص �ل�رشيعة وبنيانها. �أما �لو�سائل يف �ل�رشيعة �لإ�سالمية فهي 
�أدنى مرتبة من �ملقا�سد، وهي تابعة لها وت�سقط ب�سقوطها؛ �إذ هي غري مق�سودة لذ�تها يف �لغالب، و�إمنا ُق�سد بها 
عت لأجلها. وعلى هذ� �لعتبار فاإن �لو�سائل يف �ل�رشيعة �لإ�سالمية ق�سمان:  حتقيق �ملقا�سد و�لغايات �لتي �رشرٌ
ق�سم ثابت ل يتغري ول يتبدل وذلك �إذ� ما كانت هذه �لو�سيلة من�سو�سًا عليها وجاءت متَعَبدً� بفعلها، �أو �إذ� جاءت 
بدليل قطعي.  وق�سم قابل للتغيري و�لتبديل، وذلك �إذ� ما كانت هذه �لو�سيلة م�سكوتًا عنها، �أو جاءت غري متعبد 
بفعلها �أو بدليل غري قطعي، وهذ� كله �إذ� �أ�سبحت هذه �لو�سيلة عاجزة عن حتقيق �ملق�سد �ل�رشعي �لذي �رشعت 

لتحقيقه، ووجدت و�سيلة �أخرى هي �أقدر على حتقيق هذ� �ملق�سد �ل�رشعي. 

isam22222@hotmail.com   * بريد الباحــث اإللكرتوني : 

Abstract :

The provisions of Islamic Shari’s carry noble objectives that elevate human 
society and elevate it to the highest degree of humanity.These objectives pos-
sess means for achieving them since these means are the practical mecha-
nism to implement the objectives of the wise legislator.
The distinction between objectives and means is very important. Objectives 
have their own content and   properties and means have their own different 
properties and ways too. Mixing them leads to a failure in understanding 
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the provisions of Shari and a defect 
in the deduction of jurisprudence 
branches.
legitimate objectives are, in fact, 
the  principles and foundations of 
sharia’;and are therefore not subject 
to change or substitution, otherwise 
the  foundations and construction of 
sharia’ will collapse .
The means of Islamic sharia’ are 
inferior to objectives  belonging to 
them and  falling with their fall. It 
is because these means are not  of-
ten intended for themselves, but for  
the objectives and targets that have 
been legislated to achieve.
On this account, the means in Is-
lamic sharia”  are divided into two 
sections: the constant  that do not 
change or switch and if these are 
the means prescribed in texts ,wor-
shipped by their  doing , or if they  
came with peremptory evidence.
The other type  is subject to change 
and substitution if these  means are 
the ones which people  are silent 
about,  not worshiped by doing or 
not confirmed by peremptory evi-
dence . All  this if such means can 
not achieve the religious objec-
tives  intended  to achieve, and  oth-
er means are found  better able to 
achieve these  religious  objectives.

�حلمد هلل رب �لعاملني، حمدً� كثريً� طيبًا مباركًا فيه، 
�لنبي  �ملر�سلني،  �أ�رشف  على  و�ل�سالم  و�ل�سالة 

املقدمة:  

�لعربي �لأمي �لأمني، وبعد…
فاءنَّ من �أهم �سمات �ل�رشيعة �لإ�سالمية �أنها �رشيعة 
ولهذ�  خبري،  عليم  لدن  من  �أحكامها  �أنزلت  ربانية 
 " تعاىل:  قال  �لعبث،  عن  �لبعد  كل  بعيدة  جتدها 
�أفح�سبتم �أمنا خلقناكم عبثا" ، وعند �لتدقيق يف هذه 
لها مقا�سد وغايات عظيمة جاءت  �أن  �ل�رشيعة جند 
لرتتقي باجلن�ص �لب�رشي �إىل �أعلى درجات �لإن�سانية 
نف�سه  بحفظ  ومرورً�  دينه  بحفظ  �بتد�ء  و�أرقاها، 
�أ�س�سًا  �ملقا�سد  هذه  وجعلت  وماله،  وعقله  ون�سله 

و�أ�سوًل لهذه �ل�رشيعة.
لها  �إن  بل  فح�سب،  هذ�  عند  �ل�رشيعة  تقف  ومل 
�ملقا�سد  تخدم  فرعية  مقا�سد  ت�رشعه  حكم  كل  يف 
�ملقا�سد  لهذه  جعلت  وقد  معها.  وتن�سجم  �لكلية 
و�سائل لتحقيقها وتطبيقها على �أر�ص �لو�قع، وهذه 
على  لي�ست  �أنها  جند   – �لتدقيق  عند   – �لو�سائل 
و�ملتغرية،  �لثابتة  �لو�سائل  منها  بل  و�حدة،  �ساكلة 
ومنها �لتعبدية وغري �لتعبدية، ومنها �لقطعية وغري 

�لقطعية.

ملّا كانت �لو�سائل هي �لآلية �لعملية لتحقيق �ملقا�سد 
يف �ل�رشيعة �لإ�سالمية؛ حيث �إن �ملقا�سد ل تتحقق �إل 
عن طريق هذه �لو�سائل، جاء هذ� �لبحث ليميز بني 
�لو�سائل  �ملقا�سد و�لو�سائل من جانب، وليميز بني 

�لثابتة وغري �لثابتة من جانب �آخر.
�لوقوع  من  �ملجتهد  يحفظ  �لذي  هو  �لتمييز  وهذ� 
ما  وحتديد  �لفقهية  �لفروع  يف  نظره  �أثناء  �لزلل  يف 
وخ�سو�سًا  للتغيري،  قابل  هو  وما  منها  ثابت  هو 
�لفقهية  �لفروع  من  كثري  يف  �ختلفو�  قد  �لعلماء  �أن 

لختالف نظرهم يف هذه �مل�ساألة �لدقيقة.

مو�ضوع البحث

�ل�سوء على جزئية  �أنه ي�سلط  �لبحث يف  �أهمية  تربز 
�أغلب فروع  �لفقه تدخل يف  �أ�سول  هامة جدً� يف علم 
�إىل وقوع  �ل�رشيعة، وعدم �لو�سوح فيها قد يوؤدي  

اأهمية البحث
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�أحكام  على  باجلمود  �إما  وذلك  �خلطاأ؛  يف  �ملجتهد 
لي�ست  �إذ  و��ستمر�رها،  دو�مها  �ل�سارع  يق�سد  مل 
�ل�سارع  ق�سد  �أحكام  بتغيري  و�إما  �لثو�بت،  من  هي 
بقاءها ودميومتها. وكال �لأمرين فيه خمالفة ملقا�سد 

�ل�سارع �حلكيم.

�أما �أهم �لأهد�ف �لتي عمل �لباحث على �إبر�زها فهي:
1.بيان خ�سائ�ص كل من �ملقا�سد و�لو�سائل ؟

2.بيان �أهم �لفروق بني �ملقا�سد و�لو�سائل ؟
3.بيان كيف نتعامل مع �لو�سائل �مل�سكوت عنها ؟

وغري  �لتعبدية  �لو�سائل  مع  نتعامل  كيف  4.بيان 
�لتعبدية ؟

وغري  �لقطعية  �لو�سائل  مع  نتعامل  كيف  5.بيان 
�لقطعية ؟

اأهداف البحث

�لدر��سة  من  حقه  ياأخذ  مل  �ل�رشيعة  مقا�سد  علم 
�إل ما كان من بع�ص  عند علمائنا �لأجالء يف �ل�سابق 
�لأعالم كالإمام �ل�ساطبي و�لإمام �لعز بن عبد �ل�سالم 
و�لإمام �بن تيمية وتلميذه �لإمام �بن �لقيم رحمهم 
من  �أقل حظًا  كان  فقد  �لو�سائل  علم  �أما  �هلل جميعًا، 
�لع�رش  يف  �أما  و�لبحث.  �لدر��سة  يف  �ملقا�سد  علم 
�حلا�رش فقد ز�دت �لدر��سات �لتي �أُفردت للبحث يف 
�لدر��سات  �لو�سائل فما ز�لت  �أما علم  �ملقا�سد،  علم 
فيه قليلة، ولرمبا كانت – على حد ��سطالع �لباحث 
خمدوم  �هلل  كر�مة  بن  م�سطفى  �لدكتور  – ر�سالة 
�لإ�سالمية"  �ل�رشيعة  يف  �لو�سائل  "قو�عد  بعنو�ن: 
وفيها  و�أعمقها  بالو�سائل  �ملتعلقة  �لدر��سات  �أو�سع 
�لر�سالة  �أن  �لباحث  يرى  ذلك  ومع  مميز.  جهد 
ثبات   – بحثنا  يتناولها  �لتي  �جلزئية  تناولت  قد 
– ب�سكل عابر ل يفي بغر�سنا يف  �لو�سائل وتغريها 
�لدكتور  در��سة  تعر�ست  فقد  وكذلك  �لبحث.   هذ� 
�لتنزيلي -  �لجتهاد  بن مولود جحي�ص - يف  ب�سري 
لبع�ص مفرد�ت در��ستنا كتعريف  يف بع�ص مباحثها 

الدرا�ضات ال�ضابقة

�ملقا�سد و�لو�سائل وخ�سائ�ص �لو�سائل، ولأن هدف 
فاإنها مل تخ�ص يف  �لدر��سة مغاير لهدف بحثنا  هذه 
عن  �لباحث  ��سطلع  فقد  وكذلك  مو�سوعنا.   �سلب 
"�أحكام  بعنو�ن:  در��سة  على  �لإنرتنت  �سبكة  طريق 
كامل  �هلل  "لعبد  �لإ�سالمية  �ل�رشيعة  يف  �لو�سائل 
تت�سمن  �ليمن  يف  �لإميان  جامعة  يف  �سيف  عبده 
و�أق�سامها  �لو�سائل  لتعريف  تعر�ست  مطالب،  �ستة 
و�رشوط  م�رشوعيتها  على  و�لأدلة  وخ�سائ�سها 
بحثنا  جلزئية  تتطرق  مل  وهي  و�أحكامها،  �عتبارها 

.  - وتغريها  �لو�سائل  – ثبات 

در��سته  يف  �لو�سفي  �ملنهج  �لباحث  �عتمد  لقد 
يف  و�لتدقيق  �لرتكيز  خالل  من  وذلك  للمو�سوع؛ 
�لو�سائل  وبني  بينها  و�لتمييز  �ل�رشيعة  مقا�سد 
�لو�سائل  هذه  بني  �لتمييز  ثم  ومن  �إليها،  �ملو�سلة 

�أنف�سها بهدف معرفة �لثابت منها و�ملتغري.

منهجية البحث

ق�سم  فقد  �ملرجوة،  �لغايات  �إىل  بالبحث  للو�سول 
�لبحث  م�سكلة  ت�سمل  مقدمة  �إىل  �لبحث  �لباحث 
و�أهميته و�لأ�سئلة �لتي يطرحها و�لدر��سات �ل�سابقة 
مفرد�ت  يتناولن  مبحثني  ثم  �لبحث،  جمال  يف 

�لدر��سة كالتايل:

 خطة البحث وتق�ضيماته

و�أهمية  و�لو�سائل  �ملقا�سد  تعريف  �لأول:  �ملطلب 
�لتمييز بينها.

�ملطلب �لثاين: خ�سائ�ص �ملقا�سد و�لو�سائل.

املبحث الأول: تعريف املقا�ضد والو�ضائل 
وخ�ضائ�ص كل منها 

�ملطلب �لأول: �لو�سائل �مل�سكوت عنها.
�ملطلب �لثاين: �لو�سائل �لتعبدية وغري �لتعبدية.

�ملطلب �لثالث: �لو�سائل �لثابتة بدليل قطعي.
�خلامتة

املبحث الثاين: ثبات الو�ضائل وتغريها  
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د،  َمْق�ِسِِِ جمع  �ملقا�سد  لغة:  �ملقا�سد  تعريف   .1
�لأ�سّد  فيه وطلب  تو�سط  �أي  �لأمر ق�سدً�  وق�سد يف 

ومل يتجاوز �حلد. وهو على ق�سد �أي ُر�سد2 .
2. تعريف �ملقا�سد ��سطالحًا: عرف �لعلماء مقا�سد 
عالل  ذكره  ما  منها  متقاربة،  بتعريفات  �ل�رشيعة 
و�لأ�رش�ر  منها  �لغايات  "هي  قال:  حيث  �لفا�سي، 
�لتي و�سعها �ل�سارع عند كل حكم من �أحكامها"3 . 
�لغايات  " هي  �لري�سوين حيث قال:  ومنها ما ذكره 
   .5 �لتي و�سعت �ل�رشيعة لتحقيقها مل�سلحة �لعباد"4. 
فهو  دقة  �أكرث  �لري�سوين  �لدكتور  ذكره  ما  ولعل 
بع�ص  �أنَّ  وذلك  �أحكامها"؛  من  حكم  "كل  يذكر  مل 
�أ�رش�رها  معرفة  يف  �لعجز  ويظهر  تعبدية  �لأحكام 

وحكمها.

املبحث الأول: تعريف املقا�ضد والو�ضائل 
وخ�ضائ�ص كل منها

املطلب الأول: تعريف املقا�ضد والو�ضائل 
واأهمية التمييز بينها
اأوًل: تعريف املقا�ضد

من حتقيق �مل�سلحة. وميثل ذلك تعريف �بن عا�سور، 
بها  لأن  �رشعت  �لتي  �لأحكام   " �أنها  عرفها  حيث 
لذ�تها،  مق�سودة  غري  فهي  �أخرى،  �أحكام  حت�سيل 
�إذ  �لأكمل،  �ملطلوب  �لوجه  على  غريها  لتح�سيل  بل 
معَر�سًا  يح�سل  �أو  �ملق�سد،  يح�سل  ل  قد  بدونها 
�لتعريف،  هذ�  من  وقريبًا   .9 و�لنحالل"  لالختالل 
ت�سبق  �لتي  �لأمور   " هي:  بقوله  �خلادمي  عرفها 
�ملف�سية  �لطرق  هي  �أو  �إليها،  وتو�سل  �ملقا�سد 
�لعقل، وذلك  �ل�سارع، و�جتهاد  �إليها بح�سب و�سع 
�ل�سالة  ل�سحة  و�سيلة  �لطهارة  ��سرت�ط  نحو  على 
�أو�سل  ما  كل  هي  �إذً�  فالو�سائل  وح�سورها... 
�حل�سول  حيث  من  بها  مرتبطة  وهي  �ملقا�سد،  �إىل 
وعدمه"10 . ويالحظ يف هذ� �لجتاه لتعريف �لو�سائل 
�أن فيه تقييدً� �أكرث من �لأول للمعنى �للغوي وح�رشه 
بالو�سيلة �ملوؤدية �إىل �مل�سالح دون �ملفا�سد . 11. 12 ولعل 
تعريف �لجتاه �لثاين يكون �أقرب �إىل �ل�سو�ب؛ لأن 
�لو�سائل عندما تذكر ُيفهم منها عادة �لنظر يف حتقيق 

مق�سود �ل�سارع من حتقيق �مل�سلحة.

1.تعريف �لو�سائل لغة: جمع و�سيلة، و�لو�سيلة : ما 
�لغري. وتاأتي  �إىل  به  �ل�سيء وُيتقرب  �إىل  به  ُيتو�سل 

مبعنى �ملنزلة عند �مللك، وكذلك �لقربة و�لدرجة6. 
2. ��سطالحًا: للعلماء يف تعريف �لو�سائل وجهتان:

�لأوىل، وهي �لأقرب �إىل �ملعنى �للغوي، بحيث تعترب 
على  �ملفا�سد  �أو  للم�سالح  موؤدية  م�سالك  �لو�سائل 
�ل�سو�ء. وميثل ذلك تعريف �لقر�يف لها بقوله: " هي 
�لطرق �ملف�سية �إىل �ملقا�سد"7 �أي �مل�سالح و�ملفا�سد 
�مل�سالح  �إىل  �ملوؤدية  �لطرق  يف  يدخل  فاإنه  8.وعليه؛ 

�لطرق  يف  ويدخل  �ل�رشعية،  و�ل�رشوط  �لأ�سباب 
�ملف�سية  �لباطلة و�لذر�ئع  �ملفا�سد �حليل  �إىل  �ملوؤدية 

�إىل �لأمور �ملحرمة.
�ل�سارع  مق�سود  يف  للنظر  تتجه  �لتي  وهي  �لثانية: 

غاية ثانيًا: تعريف الو�ضائل يف  �أمر  و�لو�سائل  �ملقا�سد  بني  �لتمييز  �إن 
ل  �خلطاأ  �إىل  يوؤدي  بينهما  �خللط  و�إن  �لأهمية، 

حمالة؛ وذلك لمور:
�رشعًا،  مق�سودة  لي�ست  �أمور  على  �جلمود  �لأول: 
فنجعل �لو�سيلة مق�سدً� فنتع�سب لها، وبالتايل نتعبد 
تعطيل  �إىل  بالإ�سافة  – على جهل،  – عز وجل  �هلل 
�ل�سارع  مق�سود  بنقي�ص  و�لإتيان  �خللق،  م�سالح 
م�سالح  لتحقيق  �رشعه  �أنزل  �لذي  وهو  �حلكيم، 
�لعباد، لأنَّ " �لتكاليف كلها ر�جعة �إىل م�سالح �لعباد 
على  " �جلمود  فاإن  وعليه   . و�أخر�هم"13  دنياهم  يف 
�ملنقولت �أبدً� �سالل يف �لدين وجهل مبقا�سد علماء 

�مل�سلمني و�ل�سلف �ملا�سني" 14. 
و�سيلة  �ملق�سد  فنجعل  يتغري،  مال  تغيري  �لثاين: 
فنت�ساهل يف تغيريها، وبالتايل نتجاوز حدود ما �أنزل 
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�هلل – عز وجل – فنتعبده مبا ل ير�سيه، وهذ� يوؤدي 
�لأهو�ء  وفق  وتغيريها  �ل�رشيعة  �أحكام  متييع  �إىل 

و�ل�سهو�ت، وهذ� كفيل بهدم �أحكام �لدين كلها.
وبالتايل  �مل�سالح،  بني  �ملو�زنة  يف  �خللل  �لثالث: 
�لإخالل مبقا�سد �ل�رشيعة يف �لجتهاد �لتطبيقي عند 

تنزيل �لأحكام على �أر�ص �لو�قع.

تت�سم �ملقا�سد بعدة خ�سائ�ص، �أهمها:
�أ�س�ص  هي  �ملقا�سد  �أن  ذلك  ؛  و�لعموم  �لثبات   .1
�ل�رشيعة و�أ�سولها و�أركانها �لتي ل ميكن �أن تكون 
معر�سة للتغيري �أو �لتبديل،  و�إل ملا بقي يف �ل�رشيعة 
قد  �ل�سارع  �أن  " ثبت  �ل�ساطبي  �لإمام  يقول  ثابت. 
ق�سد بالت�رشيع �إقامة �مل�سالح �لأخروية و�لدنيوية؛ 
وذلك على وجه ل يختل لها به نظام ل بح�سب �لكل 
قبيل  من  كان  ما  ذلك  يف  و�سو�ء  بح�سب �جلزء،  ول 

�ل�رشوريات �أو �حلاجيات �أو �لتح�سينات"15 .
فاإنها  �ل�رشع  كليات  �ملقا�سد من  و�أن  وملا كان هذ�، 
غري قابلة للن�سخ، وقد ُوجد بال�ستقر�ء �أنه  " مل يثبت 

ن�سخ لُكليٍّ �ألبتة" 16.
2. عدم تبعيتها لأهو�ء �ملكلفني؛ لن �ل�رشيعة جاءت 
لتخرج �لنا�ص من دو�عي �أهو�ئهم حتى يكونو� عبيدً� 
" ولو �تبع  �أنهم عبيد هلل ��سطر�ر�،  هلل �ختيارً� كما 
ومن  و�لأر�ص  �ل�سماو�ت  لف�سدت  �أهو�ءهم  �حلق 

فيهن" 17.
لذ�، فكون �أمر ما م�سلحة يف نظر �سخ�ص ما ل يعترب، 
�لدنيا  �حلياة  به  تقوم  �لأمر  هذ�  يكون  �أن  و�ملعترب 
�ل�سارع �لذي  �إل تبعًا لر�سم  لالآخرة، وهذ� ل يكون 
يعلم �مل�سلحة من هذه �حليثية موفقًا بينها وبني ما 

�أجر�ه يف �سنة �لوجود 18.
3. دعوتها �إىل �لتو�سط،؛ حيث �إن  " مق�سد �ل�سارع 
�إفر�ط  غري  من  �لتو�سط  على  �حلمل  �ملكلف  من 
�ل�رشيعة  �أو�مر  كل  يف  جار  وهذ�   ،19  " تفريط  ول 

املطلب الثاين: خ�ضائ�ص املقا�ضد والو�ضائل
اأوًل: خ�ضائ�ص املقا�ضد

�رشعية  كلية  يف  نظرت  �إذ�   " �إنك  حيث  وتكاليفها، 
َمياًل  ر�أيت  فاإن  �لتو�سط،  فتاأملها جتدها حاملة على 
و�قع  مقابلة  يف  فذلك  �لأطر�ف،  من  طرف  جهة  �إىل 
�أو متوقع يف �لطرف �لآخر20 . وهذ� �لفهم – �حلمل 
على �لتو�سط - قد ثبت �أنه هو �ملو�فق لق�سد �ل�سارع 

وهو �لذي كان عليه �ل�سلف �ل�سالح21.
�إنها  حيث  عليها،  حمكوم  غري  حاكمة  كونها   .4
يقول  منها.  جزء  كل  يف  �ساٍر  وذلك  للعمل،  كالروح 
�أرو�ح �لأعمال فقد �سار  " فاإن �ملقا�سد   : �ل�ساطبي 
�ملقا�سد  لأن  وذلك   . �جلملة"22  على  روح  ذ�  �لعمل 

كليات يف �ل�رشع تدور �لأحكام يف فلكها23 .
5. مر�عاتها للفطرة، حيث �إنها ثابتة و�لفطرة ثابتة، 
�لنا�ص  ُفطر  �لتي  �لفطرة  تر�عي  �ملقا�سد  �أن  جند 
�لنظر  �أجدنا  �إذ�  " ونحن  عا�سور:  �بن  يقول  عليها. 
يف �ملق�سد �لعام من �لت�رشيع جنده ل يعدو �أن ي�ساير 
حفظ �لفطرة و�حلذر من خرقها و�ختاللها"24 . ولذ� 
فال�رشيعة تدعو �إىل حفظ �لفطرة و�إحياء ما �ندر�ص 

منها �أو �ختلط بها25 .

تت�سم �لو�سائل بعدة خ�سائ�ص، �أهمها:
و�ملقا�سد  �ملقا�سد.  من  مرتبة  �أقل  �لو�سائل   .1
�ملقا�سد  مر�عاة   " فاإن  لذ�  �لو�سائل،  على  مقدمة 
" �لتابع ل  لأنَّ   . �أبدً�"26  �لو�سائل  رعاية  على  مقدم 
�لو�سائل دون منزلة  . ولأن منزلة  �ملتبوع"27  يتقدم 
يف  يغتفر  ل  ما  �لو�سائل  يف  يغتفر   " فاإنه  �ملقا�سد، 
�لنية  �إيجاب  �لأمة يف  . ولهذ� مل تختلف  �ملقا�سد"28 

لل�سالة و�ختلفو� يف �لو�سوء29 .
غري  لأنها  �ملقا�سد؛  ب�سقوط  ت�سقط  �لو�سائل   .2
مق�سودة لذ�تها، فاإذ� ما �أ�سبحت �لو�سيلة ل توؤدي 
مق�سودها فاإنها ت�سقط،  وقد ت�ستبدل بو�سيلة �أخرى 
�سقط  " كلما  �لقر�يف:  يقول   . �ملق�سد30  لتحقيق هذ� 
�عتبار �ملق�سد �سقط �عتبار �لو�سيلة؛ فاإنها تبع له يف 
�حلكم"31   . ويقول �ل�ساطبي: " �إن �لأعمال �ل�رشعية 
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لي�ست مق�سودة لأنف�سها و�إمنا ق�سد بها �أمور �أخر 
لأجلها،  �رشعت  �لتي  �مل�سالح  ،وهى  معانيها  هي 
فالذي عمل من ذلك على غري هذ� �لو�سع فلي�ص على 
من  " �لو�سائل  فاإن  وعليه    . �مل�رشوعات"32  و�سع 
حيث هي و�سائل غري مق�سودة لأنف�سها و�إمنا هي تبع 
للمقا�سد بحيث لو �سقطت �ملقا�سد �سقطت �لو�سائل 
ُيَتو�سل  مل  دونها  �ملقا�سد  �إىل  تو�سل  لو  وبحيث 
يكن  مل  جملة  �ملقا�سد  عدم  فر�سنا  لو  وبحيث  بها، 
ولهذ�  كالعبث" 33،  تكون  كانت  بل  �عتبار  للو�سائل 
�لَغَزو�ت  �أو  و�جلماعات  �جُلمعات  فاتته  َمْن  فاإن 
�لوجوب  ��ستفاد  �أنه  وذلك  �إليها؛  �ل�سعي  عنه  �سقط 
من وجوبهن، وكذلك �حلال بالن�سبة للمندوبات فاإنَّ 
�لندب  ��ستفادت  لأنها  ب�سقوطها؛  ت�سقط  و�سائلها 
منهن 34 . وهنا ل بد من مالحظة �أن �ملق�سد ل ي�سقط 
ب�سقوط �لو�سيلة؛ �إذ هو �لأ�سل، وهو " كاملو�سوف 
يرتفع  ل  �ملو�سوف  �أن  �ملعلوم  ومن  �أو�سافه،  مع 
�إذ�  �ل�سالة  مثل  وذلك   ، �أو�سافه"35  بع�ص  بارتفاع 
ذلك  غري  �أو  �لتكبري  �أو  �لقر�ءة  �أو  كُر  �لذِّ منها  َبُطَل 
�ل�سالة،  �أ�سل  ُيبِطل  فاإنه ل  �أو�سافها؛  ُيعد من  مما 
وكذلك لو �رتفع �عتبار �ملماثلة يف �لق�سا�ص مل يبطل 

�أ�سل �لق�سا�ص36 .
3. بع�ص �لو�سائل هي نف�سها مقا�سد. فبجانب كون 
�آخر،  باعتبار  مق�سدً�  تكون  فقد  و�سيلة،  �لو�سيلة 
فهي و�سيلة من جانب ومق�سد من جانب �آخر. يقول 
�إىل  و�سيلة  بع�سها  يكون  قد  " و�لأعمال  �ل�ساطبي: 
�لبع�ص و�إن �سح �أن تكون مق�سودة يف �أنف�سها"37 . 
ومثل ذلك �جلهاد يف �سبيل �هلل، فهو و�سيلة من جانب 
�ملال  من  للجهاد  فالإعد�د  �آخر،  جانب  من  ومق�سد 
و�لرجال و�لعتاد و�سيلة للجهاد، فاجلهاد بهذ� �لنظر 
و�لذود  �لدين  لإعز�ز  و�سيلة  ذ�ته  و�جلهاد  مق�سد. 

عن حيا�ص �مل�سلمني، وهو بهذ� �لنظر و�سيلة.
مقا�سدها،  عظمت  كلما  �أجوُرها  َتْعُظم  �لو�سائل   .4
فاإن  وعليه،  مقا�سدها.  رذلت  كلما  �آثامها  وتعظم 

مرتبة ثو�ب �لو�سيلة مبني على عظم �ملق�سد �ملطلوب، 
فكلما َعُظم �ملق�سُد ز�د �أجر �لو�سيلة، " فالتو�سل �إىل 
معرفة �هلل تعاىل ومعرفة ذ�ته38  و�سفاته �أف�سل من 
معرفة  �إىل  و�لتو�سل  �أحكامه،  معرفة  �إىل  �لتو�سل 
�أحكامه �أف�سل من �لتو�سل �إىل معرفة �آياته، و�لتو�سل 
�إىل  بال�سعي  �لتو�سل  �أف�سل من  �إىل �جلهاد  بال�سعي 
�أف�سل  �جلمعات،  �إىل  بال�سعي  و�لتو�سل  �جلمعات 
�ل�سلو�ت  يف  �جُلماعات  �إىل  بال�سعي  �لتو�سل  من 
�ملكتوبات"39  وهكذ� دو�ليك،  ولهذ� فاإنَّ مرتبة �إثم 
وعليه  �ملطلوب،  �ملق�سد  رذ�لة  على  مبني  �لو�سيلة 
فاإن " ف�سل �لو�سائل مرتب على ف�سل �ملقا�سد"40 ، 
و�لعك�ص �سحيح، فكلما رذل �ملق�سد ز�د �إثم �لو�سيلة 
من  �أرذل  و�سفاته  �هلل  بذ�ت  �جلهل  �إىل  " فالتو�سل 
�لقتل  �إىل  و�لتو�سل  باأحكامه،  �جلهل  �إىل  �لتو�سل 
�أرذل من �لتو�سل �إىل �لزنا و�لتو�سل �إىل �لزنا، �أقبح 
�لقتل  على  و�لإعانة  بالباطل  �لأكل  �إىل  �لتو�سل  من 

بالإم�ساك �أقبح من �لدللة عليه" 41، وهكذ� . 
غري  وبع�سها  عليها،  من�سو�ص  �لو�سائل  بع�ص   .5
كيفيتها  على  ن�ص  �لتي  فالو�سيلة  عليها.  من�سو�ص 
تكون حمددة بكيفية معينة، و�لو�سيلة غري �ملن�سو�ص 
عليها ل تكون حمددة بكيفية معينة. فالأذ�ن مثاًل - 
بن�سو�ص  حمدد   - �ل�سالة  �إىل  �لند�ء  و�سيلة  وهو 
�رشعية ، �أما �جلهاد يف �سبيل �هلل فاإن �أدو�ته وو�سائله 

مل حتدد ،�إمنا تركت بح�سب �لزمان و�ملكان.

بني  �لتمييز  �أهمية  �ل�سابق  �ملبحث  يف  �لباحث  ذكر 
وما  بينهما  �خللط  خطر  وبيّننا  و�لو�سيلة  �ملق�سد 
�ل�ستنباط  عملية  على  �سلبية  �آثار  من  �إليه  يوؤدي 
برمتها. ويف هذ� �ملبحث �سيعمل �لباحث على �لتمييز 
�إىل  تنق�سم  �لو�سائل  �إن  �أنف�سها، حيث  �لو�سائل  بني 
وق�سم  �أبدً�،  تغيريه  ميكن  ل  ثابت  ق�سم  ق�سمني، 
�لنظر  باختالف  �أو  و�ملكان  �لزمان  باختالف  متغري 
�مل�سلحي عند تطبيق �لأحكام �ل�رشعية، وهناك خطر 
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عظيم يف عدم �لتمييز بني هذين �لنوعني من �لو�سائل 
�ملقا�سد  بني  �لتمييز  عدم  عند  �خلطر  هو  كما  متامًا 

و�لو�سائل.
متغرية  و�سيلة  �لثابتة  �لو�سيلة  �عتبار  فاإن  وعليه، 
 – �هلل  حدود  وجتاوز  �لدين  �أحكام  هدم  �إىل  يوؤدي 
�ل�رشيعة وتغيريها وفق  �أحكام  – ومتييع  عز وجل 
�لأهو�ء و�ل�سهو�ت، كما �أن �عتبار �لو�سيلة �ملتغرية 
 – – عز وجل  �هلل  نتعبد  �أن  �إىل  يوؤدي  ثابتة  و�سيلة 
على جهل وبغري ما �أر�د؛ وذلك باجلمود على غري ما 
هو مطلوب �رشعًا، وهذ� كله يوؤدي �إىل تعطيل م�سالح 
�خللق �لتي جاءت �أحكام �ل�رشع �حلنيف لتحقيقها، 

و�إىل �لإخالل مبقا�سد �ل�رشيعة نف�سها.
بني  منيز  �أن  هو  �ملبحث  هذ�  يف  �لهدف  فاإن  لذ� 
�لقو�عد  جهة  على  و�ملتغرية  �لثابتة  �لو�سائل 
و�لأ�سول ولي�ص �جلزئيات �لفردية ؛ من خالل و�سع 
�سو�بط لهذه �مل�ساألة، لذ� فاإننا �سنق�سم �لو�سائل �إىل 
و�سائل  �لأول:  �لتايل:  �لنحو  على  �عتبار�ت،  ثالثة 
تعبدية،  تعبدية وغري  �لثاين: و�سائل  عنها،  م�سكوت 
�لثالث: و�سائل قطعية، و�سيعمل �لباحث يف كل و�حد 
وهذه  و�ملتغرية.  �لثابتة  �لو�سائل  متييز  على  منها 

�لعتبار�ت هي مطالب هذ� �ملبحث.

�أن  دون  مبق�سدها  �ل�رشع  جاء  �لتي  �لو�سائل  هي 
�لنوع  فهذ�  هيئتها،  �أو  كيفيتها  بتحديد  ن�ص  ياأتي 
ترك �ل�سارع حتديد كيفيته لأفهام �ملكلفني متطلعني 
وناظرين يف ذلك �إىل �لو�سيلة �لأكرث حتقيقًا للمق�سد 
�لذي و�سعه �ل�سارع �حلكيم. وهذ� �أقرب ما يكون يف 
قد  �ملخري  �لو�جب  ففي  �ملخري،  �لو�جب  �إىل  �ل�رشع 
يختار  �أمورً�  له  فعاًل حدد  �ملكلف  �ل�رشع  من  طلب 
�ملكلف �أحدها في�سقط به �لو�جب. �أما هذ� �لذي نحن 
ب�سدده فقد طلب �ل�سارع فعله دون �أن يحدد للمكلف 
كليًا  �لتحديد  ترك  و�إمنا  بينها،  من  ليختار  �أمورً� 
�ن�سجامًا  و�لأكرث  �لأن�سب  �لو�سيلة  ليختار  للمكلف 

املطلب الأول: الو�ضائل امل�ضكوت عنها

مع مقا�سد �ل�سارع؛ ذلك �أن هذ� �لنوع من �لأحكام 
لي�ص يف �أمور تعبدية و�إمنا يف �أمور م�سلحية متغرية.

ويرى �لباحث �أن مثل هذه �لو�سائل يف هذ� �لنوع من 
�لأحكام �إذ� ما ُوجدت وحتقق فيها �رشطان: �لأول : 
�أن تكون م�رشوعة يف ذ�تها. �لثاين: �أن تطبق بال�سكل 
هذه  يف  فاإنها  �ل�رشعي.  �ملق�سد  حتقيق  على  �لأقدر 
�حلالة تكون د�خلة يف م�سمون قول �لنبي �سلى �هلل 
فله  ح�سنة  �سنة  �لإ�سالم  يف  �سن  " من  و�سلم:  عليه 
�أجرها و�أجر من عمل بها �إىل يوم �لقيامة" 42. يوؤكد 
هذ� �ملعنى منا�سبة قول �لنبي عليه �ل�سالة و�ل�سالم 
43. وقد جاء يف �رشح معنى هذ� �حلديث لالإمام  هذ� 
�لبتد�ء باخلري�ت و�سن  فيه �حلث على  �أن  �لنووي 
�لأباطيل  �خرت�ع  من  و�لتحذير  �حل�سنات  �ل�سنن 
و�مل�ستقبحات..... ويف هذ� �حلديث تخ�سي�ص قوله 
بدعة  بدعة وكل  " كل حمدثة  عليه و�سلم:  �هلل  �سلى 
و�لبدع  �لباطلة  �ملحدثات  به  �ملر�د  و�أن  �ساللة"  
�ملذمومة 44. هذ� وقد �أ�سار �ل�ساطبي �إىل هذ� �ملعنى يف 
�لعت�سام فقال: " وهذ� من قبيل �مل�سالح �ملر�سلة45  
قد  �ملر�سلة  و�مل�سالح  �ملحدثة،  �لبدع  قبيل  من  ل 
ومن  �ل�سحابة  من  الُح  �ل�سَّ لُف  �ل�سَّ مبقت�ساها  َعٍمًل 
عنها  �سكت  �لتي  �لو�سائل  فاإن  وعليه،   . بعدهم"46 
نظر  �إىل  ذلك  وترك  كيفيتها  يحدد  ومل  �ل�سارع، 
�ملكلفني  ل بد فيها �أل تناق�ص �أ�ساًل من �أ�سول �لدين 
�أو مق�سد� من مقا�سده، و�لأمثلة لهذ� �لنوع كثرية 

ولنف�سل يف بع�سها.

 ُيعد نظام �ل�سورى �أحد �أهم ركائز �لنظام �ل�سيا�سي 
وخ�سو�سًا  �رشعًا،  و�جب  �أمر  وتطبيقه  �لإ�سالمي، 
 " تعاىل:  لقوله  �لأمة  تهم  �لتي  �لعامة  �لق�سايا  يف 
و�أمرهم   " تعاىل:  وقوله   ،47 �لأمر"  يف  و�ساورهم 
و�سلم  عليه  �هلل  �سلى  و�لنبي   ، بينهم"48  �سورى 
�هلل  ر�سو�ن  لأ�سحابه  م�سورة  �لنا�ص  �أكرث  كان 
و�لجتماعية  �ل�سيا�سية  �لأمور  يف  جاٍر  وهذ�  عليهم. 

1. ال�ضورى
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وغريها.  و�لرتبوية  و�لع�سكرية  و�لقت�سادية 
�أ�سوب  �إىل  للو�سول  يهدف  �ل�سورى  نظام  وتطبيق 
�لآر�ء و�أ�سدها، وعدم تطبيقه يوؤدي �إىل بعرثة �لقلوب 
تقوي�ص  �إىل  ثم  ومن  و�لطاقات،  �لأذهان  وت�ستيت 

�ملجتمع.
عليها  ليقوم  �ل�سورى  نظام  �أر�سى  و�إن  و�لإ�سالم 
�أو  كيفية  يحدد  مل  �أنه  �إل   ، �لإ�سالم  يف  �حلكم  نظام 
�سورة معينة لتطبيقه، �إذ لو حدد لوقع �مل�سلمون يف 
يف  �ساحلة  تكون  قد  معينة  �سورة  عظيم؛لأن  حرج 
زمان معني  وغري �ساحلة يف �أزمان �أخرى، و�حلرج 
مرفوع يف هذه �ل�رشيعة �ل�سمحاء لقوله تعاىل: " وما 
جعل عليكم يف �لدين من حرج"49 . و�لناظر يف كيفية 
تطبيق �لنبي -�سلى �هلل عليه و�سلم- لل�سورى يف ذلك 
�ملجتمع �ل�سغري، �سيدرك بي�رش �أن �سورة �لتطبيق 
�ملمكن يف زماننا هذ� يف ظل �ملجتمعات �لكبرية و�ملعقدة 
من حيث �أنظمة �لرت�سيح و�لنتخاب وجمال�ص �لأمة 
وغري ذلك �ستكون مغايرة يف �ل�سكل، و�إن �حتدت يف 
�لغاية و�لهدف .  وعليه، فاإن �مل�سلمني �ليوم ملزمون 
�ملنا�سبة  و�ل�سورة  بال�سكل  �ل�سورى  نظام  بتطبيق 

�لتي تتفق مع �ملق�سد �لذي �رشع هذ� �لنظام لأجله.

جاء �أمر �لإعد�د للجهاد يف قوله تعاىل: " و�أعدو� لهم 
به  ترهبون  �خليل  رباط  ومن  قوة  من  ��ستطعتم  ما 
عدو �هلل وعدوكم و�آخرين من دونهم ل تعلمونهم �هلل 
يعلمهم"50 . ولهذ� فاإن حكم �لإعد�د و�جب حتمًا على 
تفيد  نكرة  �لآية  " قوة" يف  كلمة  ولقد جاءت  �لأمة، 

�لعموم دون ح�رش �أو تقييد بو�سيلة معينة.
�لتي  بالو�سائل  �لإعد�د  ع�رش  كل  يف  فاملطلوب 
و�ل�سالم  �ل�سالة  عليه  زمنه  يف  كان  فاإن  تنا�سبه، 
بالطائرة  �لإعد�د  فاليوم يكون   .... �ل�سيف و�لرمح 
و�لدبابة و�ل�ساروخ وغريها. حتى �إن ما �أ�سارت �إليه 
"  مل يفهم منه �أحد �أن �ملر�بطة  �لآية " من رباط �خليل
بالن�ص، بل فهم كل  �لتي جاءت  �إل باخليل  ل تكون 

2. الإعداد للجهاد

من له عقل يعرف �للغة و�ل�رشع �أن خيل �لع�رش هي 
�لدبابات و�ملدرعات ونحوها من �أ�سلحة �لع�رش 51.

تعاىل  بقوله  �ملنكر  عن  و�لنهي  باملعروف  �لأمر  جاء 
وياأمرون  �خلري  �إىل  يدعون  �أمة  منكم  "ولتكن   :
مل  �لآية  لكن   . �ملفلحون"52  هم  و�أولئك  باملعروف 
و�سائل  �إن  �لو�جب. حيث  بهذ�  �لقيام  حتدد طريقة 
�لمر باملعروف و�لنهي عن �ملنكر متغرية، و�ملطلوب 
�لآية  حتمله  �لذي  للمق�سد  حتقيقًا  �لأكرث  هو  منها 
تختلف  �ليوم  فو�سائل  و�ملكان،  �لزمان  بح�سب 
هذه  يف  دخل  حيث   ، �ملا�سي  �لع�رش  و�سائل  عن 
كالتلفاز  �ل�سابق  يف  تكن  مل  حمدثة  �أمور  �لو�سائل 
– وهذ� قطعًا  و�ملذياع و�ل�سينما و�مل�رشح و�لن�سيد 
بان�سباطها بال�سو�بط �ل�رشعية – وهذه �لو�سائل مل 

تكن موجودة يف زمن �لنبوة وبعده.
وكذلك دخل يف �لنهي عن �ملنكر وحماربته بالإ�سافة 
مبكافحة  �ليوم  ُيعرف  ما  �ل�سابقة  �لو�سائل  �إىل 
�جلرمية، كو�سائل �لك�سف عن �ملجرمني مثل ب�سمة 
�ليد و�لعني و�لب�سمة �لور�ثية ونوع �لدم وغري ذلك. 

3. الأمر باملعروف والنهي عن املنكر

من  �رشط  �لقبلة  ��ستقبال  �أن  على  �لعلماء  �أجمع 
با�ستقبال  �لأمر  جاء  ولقد  �ل�سالة،  �سحة  �رشوط 
يف  وجهك  تقلب  نرى  قد   " تعاىل:  قوله  يف  �لقبلة 
�سطر  وجهك  فول  تر�ساها  قبلة  فلنولينك  �ل�سماء 
وجوهكم  فولو�  كنتم  ما  وحيث  �حلر�م  �مل�سجد 
 : و�سلم  عليه  �هلل  �سلى  �لنبي  وقول    53"... �سطره 
��ستقبل  ثم  �لو�سوء  فاأ�سبْغ  �ل�سالة  �إىل  قمت  " �إذ� 
بالقرب  ي�سلي  �لذي  �أن  ومعلوم  فكرب..."54   �لقبلة 
من �لكعبة وير�ها فاإنه يتوجه �إليها – �إىل عينها- . 
لكن ماذ� عن �لذي يبعد �آلف �لكيلومرت�ت ؟ حيث �إن 
�لآية و �حلديث مل يحدد� و�سيلة حتديد �لقبلة وُترك 

�لأمر لالأمة لرتى �لطريقة �ملنا�سبة يف ذلك.

4. حتديد اجتاه القبلة لل�ضالة 
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عليها  �ملن�سو�ص  غري  �لو�سيلة  هذه  �أن  ر�أينا  ولهذ� 
�لتي  �لو�سائل  ومن  �ملتعاقبة،  �لأزمان  يف  تغريت  قد 
ذكرها �لعلماء قدميًا يف حتديد �جتاه �لقبلة، �ل�سم�ص 
ومنازله  �سريه  يف  و�لقمر  ومغربها  مطلعها  يف 
هبوبها  يف  و�لرياح  و�أفولها  طلوعها  يف  و�لنجوم 

و�جلبال يف مر��سيها55 .
فاإنه  �لكبري،  �لعلمي  �لتطور  بعد  هذ�  زماننا  يف  �أما 
�لقبلة  حتديد  يف  �لدقيقة  �لآلت  ��ستخد�م  ميكن 
قد  �إنها  حيث  �لإلكرتونية  �لبو�سلة  �أو  كالبو�سلة، 
جمرد  �أن  ومعلوم  �لقطع،  درجة  �إىل  دقتها  يف  ت�سل 

غلبة �لظن تكفي يف �لعباد�ت.
ومثلها كذلك، �خلطوط �لقو�سية �لتي و�سعت موؤخرً� 
يرى  ل  �لذي  بها  ي�ستدل  و�لتي  �حلر�م،  �مل�سجد  يف 
�لو�جب  �أن  ذلك  �لقبلة؛  �جتاه  على  �مل�رشفة  �لكعبة 
عني  ��ستقبال  هو  �حلر�م  �مل�سجد  يف  �مل�سلي  على 

�لكعبة.

كما  �لعملية–  �لإ�سالمي  �لت�رشيع  �أحكام  تنق�سم 
هو معلوم – �إىل ق�سمني، ق�سم معلل معقول �ملعنى، 
وق�سم تعبدي غري معقول �ملعنى. و�لأحكام �لتعبدية 
�أغلبها يف جمال �لعباد�ت، و�لأحكام �ملعللة �أغلبها يف 
جمال �لعاد�ت، يقول �ل�ساطبي: " �لأ�سل يف �لعباد�ت 
�ملعاين،  �إىل  �للتفات  دون  �لتعبد  للمكلف  بالن�سبة 
و�لأحكام   .56 �ملعاين"  �إىل  �للتفات  �لعاد�ت  و�أ�سل 
وجل  –عز  �هلل  ��ستاأثر  �لتي  �لأحكام  هي  �لتعبدية: 
– بعلم معانيها وعللها وتعجز �لعقول �لب�رشية عن 
�إدر�ك هذه �ملعاين �أو �لعلل عد� معرفة ق�سد �لتقرب 
�لأحكام  �أما  بفعلها.  – و�لتعبد  – عز وجل  �هلل  �إىل 
بالطرق  وعللها  معانيها  ُعلمت  �لتي  فهي  �ملعللة: 

�ملعتربة �رشعًا.
وبناًء على ذلك، فاإن �لو�سيلة �لتعبدية: هي �لو�سيلة 
�لتي ق�سد �ل�سارع �حلكيم جعلها طريقًا معينًا ملق�سد 

املطلب الثاين: الو�ضائل التعبدية وغري 
التعبدية  

��ستاأثر عز وجل – بعلمه، وما على �لعبد �إل �لتقرب 
بفعلها هلل –عز وجل - . �أما �لو�سيلة غري �لتعبدية: 
معينة  غاية  منها  �ل�سارع  ق�سد  �لتي  �لو�سيلة  فهي 
��ستنبطها  �أو  �إليها  �أ�سار  �أو  �لغاية  هذه  ذكر  وقد   -
وملعرفة   .57 لذ�تها  مق�سودة  غري  وهي  �لعلماء-  
 – – معللة  �أم غري تعبدية  و�سيلة ما هل هي تعبدية 
فاإن  �ملطروحة،  �مل�ساألة  يف  �لنظر  تدقيق  من  بد  فال 
�ملعقولية  تكن  ومل  وجه،  �مل�سلحي  للتعليل  يكن  مل 
فيها ظاهرة، وكان �لتعبد هو �لظاهر، فهنا ل يجوز 
بحال �أن ُتغري �لو�سيلة مطلقًا، بل ل بد من �لوقوف 
�لدين،  يف  �بتد�عًا  يكون  فيها  تغيري  �أي  و�إن  عندها، 
وتعبدً� هلل – عز وجل – مبا مل ي�رشع، وخروجًا عن 
و�ل�سالم:  �ل�سالة  عليه  قال  �ل�سالح.  �ل�سلف  نهج 
" �إياكم وحمدثات �لأمور فاإن كل حمدثة بدعة وكل 
يف  �مل�سلحي  �لتعليل  كان  �إن  و�أما   . بدعة �ساللة"58 
�لتعبد  وكان  بادية  فيها  و�ملعقولية  ظاهرً�،  �لو�سيلة 
حتقيق  عن  عاجزة  �لو�سيلة  و�أ�سبحت  ظاهر،  غري 
من  غريها  �أن  ُوجد  �أو  �ملطلوب،  �ل�رشعي  �ملق�سد 
فهنا  �ل�رشعي،  �ملق�سد  حتقيق  على  �أقدر  �لو�سائل 
 – �لتعبدية  – غري  �لو�سيلة  ��ستبد�ل هذه  بد من  ل 

بالو�سيلة �لأكرث حتقيقًا للمق�سد �ل�رشعي.
يف  �رشعي  مق�سد  لتحقيق  مبتكرة؛  و�سيلة  و�إيجاد 
م�ساألة ما يندرج هذ� حتت قول �لنبي- �سلى �هلل عليه 
و�سلم : " َمْن �سنَّ يف �لإ�سالم �سنة ح�سنة فله �أجُرها 
و�أجر من عمل بها �إىل يوم �لقيامة" 59. ولنو�سح ما 

طرحنا يف هذ� �ملطلب بالأمثلة:

بدخول  �لنا�ص  �إعالم  و�سيلة  هو  �لأذ�ن  �أن  معلوم 
وقت �ل�سالة ولياأتو� لتاأديتها يف �مل�سجد، و�لتعبد يف 
هذه �لو�سيلة ظاهر؛ وذلك ملا جاء عن �بن عمر ر�سي 
�هلل عنهما قوله : " كان �مل�سلمون حني قدمو� �ملدينة 
يجتمعون فيتحينون �ل�سالة لي�ص ينادى لها فتكلمو� 
مثل  ناقو�سًا  �تخذو�  بع�سهم:  فقال  ذلك  يف  يومًا 

1. الأذان
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بوقًا مثل قرن  بل  �لن�سارى وقال بع�سهم:  ناقو�ص 
�ليهود فقال عمر �أول تبعثون رجال ينادي بال�سالة 
فقال ر�سول �هلل  �سلى �هلل عليه و�سلم : يا بالل قم فناد 
بال�سالة" 60. فهو �إذ� و�سيلة �أمر بها �لنبي- �سلى 
�إىل  بالإ�سافة  هذ�  و�سلم-، ورف�ص غريها،  عليه  �هلل 
�أن لالأذ�ن �ألفاظًا خم�سو�سة وكيفية معينة، وذلك ملا 
روي عن �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم �أنه: " �أمر بالًل 
�أن ي�سفع �لأذ�ن و�أن يوتر �لإقامة" 61. هذ� عد� عن 
ف�سله وثو�به. وعليه، فاإن �لأذ�ن و�إن كان ملق�سود 
ليح�رشو�  �ل�سالة  وقت  بدخول  �لنا�ص  �إعالم  هو 
�إليها، �إل �أن �لتعبد فيه ظاهر، لذ� ل يجوز باأي حال 
من �لأحو�ل �أن ُي�ستبدل �أو يغري بو�سيلة �أخرى �أبدً�.

لذ� ن�ستطيع �لقول �إن �لأذ�ن و�إن قلنا �إنه و�سيلة �إل 
مق�سد.  – هو  تعبديته  ب�سبب  �آخر-  من جانب  �أنه 
وهكذ� هو حال كل و�سيلة تعبدية؛ ذلك �إنها ملا كانت 
�لأذ�ن  �إن  بل  ذ�تها،  �إذً� مق�سودة بحد  تعبدية فهي 
باعتباره تعبديًا قد �أ�سبح �سعرية من �سعائر �لإ�سالم.

�أن �لأذ�ن  ومع هذ� �لذي ذكرناه، ل بد من مالحظة 
ميكن  �أنه  �إل  جانب،  من  ثابتة  و�سيلة  �إنه  قلنا  و�إن 
توؤثر  ل  و�لتي  تطبيقه،  �سفات  بع�ص  فيه  يغري  �أن 
�لذي �رُشع  للمق�سد  بل تزيده حتقيقًا  على جوهره، 
�إىل  �ملوؤذن  �سعود  مبثال:  ذلك  ولنو�سح  �أجله.  من 
�ملوؤذن كان يف  �إن  مكان عال و�لتفاته ميينًا و�سماًل. 
�لأزمان �ملا�سية ي�سعد على مكان مرتفع كاملنارة �أو 
�ل�سومعة لكونه �أبلغ يف �لند�ء �إىل �ل�سالة، فقد جاء 
�أن بالًل – ر�سي �هلل عنه – كان يوؤذن على بيت �مر�أة 
من بني �لنجار لأن بيتها كان �أعلى بيت بالقرب من 
�إىل مكان عال لي�ص  �أن �ل�سعود  �مل�سجد62 . وُيالحظ 
مق�سودً� يف �لأذ�ن، و�إمنا هو و�سيلة لتحقيق مق�سد 
لي�سمعه  مدى  �أبعد  �إىل  �لأذ�ن  �إي�سال  وهو  �رشعي 

�أكرب عدد من �لنا�ص.
�أبيه قوله:  �أبي جحيفة عن  ما جاء يف حديث  وكذلك 
وهاهنا  هاهنا  فاه  �أتتبع  فجعلت  قال:  بالل،  " و�أذن 

يقول حي على �ل�سالة حي على �لفالح" 63، وو��سح 
– و�لتفاته  – ر�سي �هلل عنه  �أن ما كان يفعله بالل 
�إىل  �إي�سال �ل�سوت  �إمنا كان زيادة يف  ميينًا و�سماًل 
هذه  �أيامنا  يف  ولهذ�،  �لجتاهات.  �سائر  يف  �مل�سلمني 
كو�سيلة  �ل�سوت  ��ستخد�م مكرب�ت  يف  �أبدً�  ل حرج 
لأنها  �لعالية،  �لأماكن  �إىل  �ل�سعود  بدل  م�ستحدثة 
ولأن  �ملق�سود.  حتقيق  يف  و�أبلغ  �لتطبيق  يف  �أ�سهل 
�ل�سعود �إىل �لأماكن �لعالية م�ساألة �لتعليل �مل�سلحي 
ل  وكذلك  �ألبتة.  ظاهر  غري  و�لتعبد  ظاهر  فيها 
�ل�سوت  ��ستخد�م مكرب�ت  بعد  �ليوم  للموؤذن  د�عي 
لاللتفات ميينًا و�سماًل، ذك �أن هذ� لي�ص �أمرً� تعبديًا، 
ولأن ذلك قد يوؤدي �إىل �إ�سعاف �ل�سوت ، وهو عك�ص 

�ملق�سود. 

– يف  و�سلم  عليه  �هلل  – �سلى  �لنبي  مل�سجد  يكن  مل 
بد�ية �لأمر منرب. وقد كان – �سلى �هلل عليه و�سلم – 
�أن يخطب  �أر�د  �إذ�  كما جاء يف �لأحاديث �ل�سحيحة 
يقوم �إىل جذع يف �مل�سجد، فقد روي عن جابر بن عبد 
�هلل قوله: " كان �مل�سجد م�سقوفا على جذوع من نخل 
فكان �لنبي  -�سلى �هلل عليه و�سلم - �إذ� خطب يقوم 
�إىل جذع منها فلما �سنع له �ملنرب وكان عليه ف�سمعنا 
لذلك �جلذع �سوتا ك�سوت �لع�سار 64 حتى جاء �لنبي  
-�سلى �هلل عليه و�سلم - فو�سع يده عليها ف�سكنت" 
65 وروي عن �لطفيل بن �أبي بن كعب عن �أبيه قال: كان 

ر�سول �هلل -�سلى �هلل عليه و�سلم-  ي�سلي �إىل جذع 
ذلك �جلذع  �إىل  �مل�سجد عري�سًا وكان يخطب  كان  �إذ 
�سيئا  لك  جنعل  �أن  لك  هل  �أ�سحابه:  من  رجل  فقال 
�لنا�ص وت�سمعهم  تقوم عليه يوم �جلمعة حتى ير�ك 
خطبتك؟ قال: نعم ف�سنع له ثالث درجات فهي �لتي 
�أعلى �ملنرب فلما و�سع �ملنرب و�سعوه يف مو�سعه �لذي 
هو فيه فلما �أر�د ر�سول �هلل  -�سلى �هلل عليه و�سلم 
- �أن يقوم �إىل �ملنرب مر �إىل �جلذع �لذي كان يخطب 
و�ن�سق،  ع  ت�سدَّ حتى  خاَر  �جلذع،  جاوز  فلما  �إليه 

2. منرب امل�ضجد
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فنزل ر�سول �هلل  -�سلى �هلل عليه و�سلم-  ملا �سمع 
�سوَت �جلذع فم�سحه بيده حتى �سكن، ثم رجع �إىل 
�ملنرب، فكان �إذ� �سلى ،�سلى �إليه، فلما هدم �مل�سجد 
وُغريِّ �أخذ ذلك �جلذع �أبي بن كعب وكان عنده يف بيته 
حتى بلي فاأكلته �لأر�سة وعاد ُرفاتًا "66 . و�ملالحظ 
�أن �ملنرب مل يكن موجودً� �أ�ساًل عند بناء �مل�سجد، ثم 
�إن رجاًل من �ل�سحابة -  ر�سي �هلل عنهم – قد �قرتح 
على �لنبي – �سلى �هلل عليه و�سلم – �أن ي�سنع له " 
و�لق�سد  �جلمعة،  يوم  عليه يف خطبته  " يقوم  �سيئًا 
من ذلك هو و�سوح �لروؤية و�ل�سماع كما �رُشح به " 
". و�ل�سحابي  �لنا�ص وُت�سمعهم خطبتك  حتى ير�ك 
قد �سنع ذلك �ملنرب و�سيلة لتحقيق هذ� �ملق�سد، ولقد 
�ملنرب  يكون  �أن  �ملق�سد  هذ�  لتحقيق  �ل�سحابي  ر�أى 

بذلك �ملقا�ص – �لرتفاع – فعمله ثالث درجات.
فاملنرب – كما هو و��سح – و�سيلة ملق�سد لي�ص �أكرث67 
�إمنا   – درجات  –ثالث  ومقا�ساته  �سفاته  �إن  ثم   ،
كانت وفق ما ُيحتاج �إليه يف ذلك �لوقت ويف ذلك �ملكان 
مبا يتالءم مع م�ساحة م�سجد �لنبي – �سلى �هلل عليه 
و�سلم – . و�إن تلك �ملقا�سات – بال �سك -  مل ت�سدر 
هي  –  و�إمنا  و�سلم  عليه  �هلل  – �سلى  �لنبي  باأمر 
�سنعة �ل�سانع وتقدير�ته. وعليه، فاإن كان م�سجد ما 
كبريً� بحيث يت�سع لآلف �مل�سلني، فاإنه ل حرج �أبدً� 
�أن يكون �ملنرب على خالف منرب ر�سول �هلل – �سلى 
�هلل عليه و�سلم – �سو�ء من حيث �ل�سكل �أو �لرتفاع 
�أو عدد �لدرجات �أو غري ذلك، بحيث يكون �أو�سح يف 
وكل  �حلا�رشين.  �إ�سماع  يف  و�أ�سهل  �خلطيب  روؤية 
هذ� �إمنا يحدده �ملتخ�س�سون يف �مل�ساألة. وو��سح كل 
�لو�سوح �أن م�ساألة �ملنرب بعيدة كل �لبعد عن م�ساألة 
�لتعبد، و�أن �لتعليل �مل�سلحي فيها ظاهر جدً�، ولذ� 
فاإن تغري هذه �لو�سيلة منوط بتحقيق �ملق�سد ب�سكل 

�أكرب.

وهي عقوبة �أ�سلية 68 يف �لقتل و�جلرح �خلطاأ و�سبه 
�لعمد. وهذه �لعقوبة جاءت يف �لن�سو�ص �ل�رشعية، 
�أن  ملوؤمن  كان  " وما  تعاىل:  قوله  ففي  �أما يف �خلطاأ 
يقتل موؤمنًا �إل خطئًا ومن قتل موؤمنًا خطئًا فتحرير 
قو� فاإن  دَّ رقبة موؤمنة ودية ُم�سلَّمة �إىل �أهله �إل �أن ي�سَّ
كان من قوم عدو لكم وهو موؤمن فتحرير رقبة موؤمنة 
م�سلمة  فدية  ميثاق  وبينهم  بينكم  قوم  من  كان  و�إن 
ف�سياُم  يجد  مل  فمن  موؤمنة  رقبة  وحترير  �أهله  �إىل 
�سهرين متتابعني توبًة من �هلل وكان �هلل عليما حكيمًا 
�ل�سالة  عليه  قوله  ففي  �لعمد  �سبه  يف  و�أما   ،69  "
قتيل  �لعمد  �سبه  �خلطاأ  قتيل  �إن  �أل   "  : و�ل�سالم 
�أربعون يف بطونها  �ل�سوط و�لع�سا دية مغلظة منها 
�أولدها " 70. وقد ق�سى ر�سول -�هلل �سلى �هلل عليه 
من  �لرجل  قر�بة  وهم  �لعاقلة،  على  -بالدية  و�سلم 
جهة �لأب، فلما كان ع�رش عمر ر�سي �هلل عنه جعل 
�مل�ساألة  هذه  يف  و�ملالحظ  �لديو�ن71.  �أهل  على  �لدية 
�إن فيه  �أن دفع �لدية يت�سمن مق�سدً� �رشعيًا؛ حيث 
تعوي�سًا لأهل �ملقتول من جانب، وتخفيفًا عن �لقاتل 
�ملال  �ملبلغ من  له يف حتمل هذ�  خطاأ مب�ساركة غريه 
�أما و�سيلة حتقيق هذ� �ملق�سد   . – وهو غري قليل- 
ق�سى  �لتي  �لو�سيلة  �إن  حيث  متغرية؛  فوجدناها 
بها �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم يف ع�رشه وهي حتمل 
�لتنا�رش  �أن  �عتبار  على  �لدية  لدفع  �لرجل  قر�بة 
�لأن�سب  هو  هذ�  �أن  �سك  ول  بالن�سب.  كان  زمنه  يف 
 - عمر  زمن  يف  �لتنا�رش  كان  ملا  ثم  �لوقت.  ذلك  يف 
– بالديو�ن غري عمر �لو�سيلة وجعل  ر�سي �هلل عنه 
وعلى  �لدية.   دفع  يتحملون  من  هم  �لديو�ن  �أهل 
ذلك؛ فيمكن �لقول �إن و�سيلة " دفع �لدية " متغرية 
جاءت  �لذي  للمق�سد  حتقيقًا  �لأكرث  �ل�سكل  بح�سب 
�سارو�  �إن  �لنا�ص  �أن  �لعلماء  ذكر  ولهذ�  لتحقيقه. 
و�إن  �حلرفة،  �أهل  فعاقلتهم  باحلرف  يتنا�رشون 

كانو� يتنا�رشون باحللف فعاقلتهم �أهل �حللف72. 

3. الدية
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وقد تكون يف �أزمان �أخرى هي �حلزب �ل�سيا�سي �أو 
غري  �أو  �لتكافلية  �لتاأمني  �رشكات  �أو  �ملهنية  �لنقابة 
ذلك بح�سب �لن�رشة. فامل�ساألة �إذً� بعيدة كل �لبعد عن 
�مل�سلحي و��سح فيها متامًا،  �لتعبد، و�لنظر  معاين 
�مل�سلحي  للنظر  تبعًا  متغرية  و�سيلة  فهي  ولهذ� 
و�لبعد �ملقا�سدي، وهذ� و��سح يف عمل عمر – ر�سي 

�هلل عنه – يف �مل�ساألة.

ُفر�ست �سدقة �لفطر يف نف�ص �ل�سنة �لتي ُفر�ص فيها 
وهي  للهجرة،  �لثانية  �ل�سنة  يف  �أي  رم�سان،  �سيام 
�أمو�ل. و�حلكمة  �أبد�ن ولي�ست زكاة  �أو  زكاة رقاب 
من م�رشوعيتها كما جاء عن �بن عبا�ص -ر�سي �هلل 
عليه  �هلل  �سلى  �هلل-  ر�سول  فر�ص   " قال:  عنهما- 
و�سلم- زكاة �لفطر طهرة لل�سائم من �للغو و�لرفث 

وطعمة للم�ساكني" 73. فاحلكمة تتعلق بجانبني:
�لأول: جانب �ل�سائمني، وما ع�ساه �أن يكون قد �ساب 

�سيامهم من لغو �حلديث ورفث �لكالم.
�لثاين: جانب �ملجتمع، وبالأخ�ص �لفقر�ء؛ حيث �إن 
�أن يكون يوم �لعيد يوم فرح و�رشور، وما  �ملطلوب 
ع�ساه �أن يكون كذلك �إذ� ر�أى �أهل �حلاجة �ملو�رشين 
ل  وهم  �لطعام،  �أ�سناف  من  وطاب  لّذ  ما  ياأكلون 
يجدون ما ي�سد رمقهم، فاقت�ست �حلكمة �أن ُي�رشف 
ويغنيهم  حاجتهم  ي�سد  ما  �ليوم  هذ�  يف  للم�ساكني 
�ل�سالة  -عليه  �لنبي  عن  ورد  ولهذ�   ، �ل�سوؤ�ل  عن 
و�ل�سالم- قوله : " �أغنوهم عن �مل�ساألة يف هذ� �ليوم" 
74. و�أما ما ُيخرج يف �سدقة �لفطر فقد ورد عن �لنبي 

عليه �ل�سالة و�ل�سالم �أ�سناف عدة من �لطعام مثل: 
وعليه،  و�لقمح.  و�لأقط   و�لزبيب  و�ل�سعري  �لتمر 
فاإن �ملق�سد �ل�رشعي من �سدقة �لفطر يتمثل يف �إغناء 
�لفقر�ء و�مل�ساكني عن �ل�سوؤ�ل يف يوم �لعيد و�إدخال 
�لفرح و�ل�رشور على قلوبهم، وقد كانت �لو�سيلة هي 

�لأ�سناف �لتي ذكرها �لنبي عليه �ل�سالة و�ل�سالم.
و�أن  �لو�سيلة،  هذه  تتغري  �أن  �ملمكن  من  هل  لكن 

4. �ضدقة الفطر

ت�ستبدل باأخرى؟  للعلماء يف ذلك �أقو�ل:
وكذلك  �ملذهب،  �حلنابلة يف ظاهر  ذهب  �لأول، حيث 
�لظاهرية �إىل �أنه ل يجوز �لعدول عن هذه �لأ�سناف 
�لتعبد،  على  ذلك  حاملني  عليها  �لقدرة  مع  �ملذكورة 
�أي �إن �هلل تعبدنا باإخر�ج هذه �لأ�سناف بعينها. حيث 
�إنه ملا �سئل �لإمام �أحمد عن �إعطاء �لدر�هم – �لقيمة 
�أل يجزئه، خالف  " �أخاف  – يف �سدقة �لفطر قال: 

�سنة �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم"75 .
مل  �إنهم  حيث  و�ل�سافعية،  �ملالكية  به  وقال  �لثاين، 
و�أجازو�  �مل�ساألة،  تعبدية  يف  �حلنابلة  مذهب  يذهبو� 
�أن يخرج �مل�سلم �سدقة فطره من غالب قوت �لبلد76.

غالب  من  فطره  �سدقة  �مل�سلم  يخرج  �أن  و�أجازو� 
قوت �لبلد. 

ذهبو�  و�إن  �إنهم،  حيث  �حلنفية،  به  وقال  �لثالث، 
مذهب �ملالكية و�ل�سافعية يف �أن �مل�ساألة لي�ست تعبدية، 
�إخر�ج  فجوزو�  �آخر  مبنظار  لها  نظرو�  �أنهم  �إل 
�ملق�سد  حتقيق  على  �لأقدر  �لو�سيلة  لأنها  �لقيمة 
�أد�ء  �أن  ذلك  77؛  �لعيد  يوم  يف  �لإغناء  وهو  �ل�رشعي 
�لقيمة �أقرب �إىل منفعة �لفقري بحيث ي�سرتي به للحال 
ما يحتاج �إليه من �أمور كثرية �سوى �لطعام كاملالب�ص 
هو  �حلنفية  قول  �أن  �سك  ول  �لأخرى.  و�حلاجيات 
�لتعبد،  عن  بعيدة  �مل�ساألة  �أن  ذلك  �لأرجح؛  �لقول 
و�لتعليل �مل�سلحي �لو�رد يف �لأحاديث جلي و��سح، 
ولهذ� ل بد من �تباع �لو�سيلة �لأكرث حتقيقًا للمق�سد 
عليه  �هلل  �سلى  �لنبي  فعله  بالذي  �سو�ء  �ل�رشعي 
�أم بو�سائل �أخرى حتقق هذ� �ملق�سد  و�سلم يف زمنه 

يف �لأزمان �لأخرى.

جاء �لأمر ب�سيام �سهر رم�سان يف قوله تعاىل: " يا 
على  ُكتب  كما  �ل�سيام  عليكم  ُكتب  �آمنو�  �لذين  �أيها 
 " تعاىل:  بقوله   ، تتقون" 78  لعلكم  قبلكم  من  �لذين 
و�حلج  للنا�ص  مو�قيت  هي  قل  �لأهلة  عن  ي�ساألونك 
"  دون �أن يف�سل كيفية �لتوقيت بها، بالروؤية  79.....

5. اإثبات هالل رم�ضان
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كما   – وذلك  ذلك؛  بغري  �أو  باحل�ساب  �أو  �لب�رشية 
و�ملكان.  �لزمان  عن  �لكرمي  �لقر�آن  لتعايل   – يبدو 
�أما و�سيلة �إثبات �ل�سيام فقد وردت يف �ل�سنة، حيث 
�لهالل  بروؤية  �ل�سيام  و�ل�سالم  �ل�سالة  عليه  ربط 
بقوله: " �سومو� لروؤيته و�أفطرو� لروؤيته فاإن �أغمي 
عليكم فاقدرو� له ثالثني"80 ، ويف رو�ية " فاإن غبي 
فاأكملو� عدة �سعبان ثالثني" 81. و�ملالحظ يف  عليكم 
بروؤية  �ل�سيام  و�ل�سالم  �ل�سالة  عليه  �لنبي  ربط 
�لهالل �أن هذه �لو�سيلة هي �لو�سيلة �ملمكنة يف زمنه 
و�ملتوفرة عند �مل�سلمني �آنذ�ك، بل �إنه من غري �ملعقول 
�أن يكلف �لنبي عليه �ل�سالة و�ل�سالم �مل�سلمني بغري 
هذه �لو�سيلة يف حتديد �ل�سهر؛ �إذ كيف يكلفهم بغري 
هذه �لو�سيلة – كاحل�ساب مثاًل – وهم ل يعرفونها 
�أن يف ذلك حرجًا وم�سقة  ول يقوون عليها، ول �سك 
�ل�سمحة  �لإ�سالمية  �ل�رشيعة  يف  مرفوع  �أمر  وهذ� 
لقوله تعاىل: " وما جعل عليكم يف �لدين من حرج" 82. 
هذ� وقد �أ�سار �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم �إىل علة عدم 
" �إنا �أمة  �أمره �مل�سلمني با�ستخد�م �حل�ساب بقوله: 
�أمية ل نكتب ول نح�سب �ل�سهر هكذ� وهكذ�"83  يعني 
مرة ت�سعة وع�رشين ومرة ثالثني. و�ملق�سود بالأمة 
هنا �لعرب �أو قري�ص يف وقته عليه �ل�سالة و�ل�سالم، 
و�ملق�سود باأنها �أمة �أمية �أي �أن �لكتابة فيها عزيزة 
يف  بعث  �لذي  " هو  تعاىل:  لقوله  م�سد�قًا   ،84 نادرة 
�لأميني ر�سوًل منهم  يتلو� عليهم �آياته ..."85 ، فهذ� 
�ل�سيام  �ل�سالة و�ل�سالم  �لنبي عليه  هو �سبب ربط 
عدم  عللو�  فقد  �لقد�مى  فقهاوؤنا  و�أما   . بالروؤية86 
ونهيهم  بل  زمانهم،  يف  �لفلكي  باحل�ساب  �أخذهم 
وغري  وتخمني  حد�ص  �أنه  باعتبار  فيه  �خلو�ص  عن 
مبني على قطع �أو ظن غالب87. وهم يف قولهم هذ� يف 
�إن علم �لفلك يف ذلك �لوقت  زمانهم م�سيبون، حيث 
فح�سب  هذ�  ولي�ص  و�لتخمني،  �لظن  على  يقوم  كان 
حتى  �أي�سًا،  و�لكهانة  بالتنجيم  كذلك  �رتبط  بل  ؛ 
�حل�ساب  رف�سه  على  ��ستدل  قد  �لفقهاء  بع�ص  �إن 

" من   : �لنبي عليه �ل�سالة و�ل�سالم  88 بقول  �لفلكي 
مبا  كفر  فقد  يقول  مبا  ف�سدقه  عر�فًا  �أو  كاهنًا  �أتى 
حتديد  عدم  فاإن  ذلك؛  وعلى   .89 حممد"  على  �أنزل 
�لنبي  وتعليل  �ل�سهر،  �إثبات  لو�سيلة  �لكرمي  �لقر�آن 
باأمّية  �لب�رشية  بالروؤية  �لأخذ  عليه و�سلم  �هلل  �سلى 
�لأخذ  رف�سهم  �لفقهاء  وتعليل  �لوقت،  ذلك  �لأمة يف 
باحل�ساب �لفلكي بعدم دقته و�عتماده يف وقتهم على 
�لظن و�لتخمني و�رتباطه بالتنجيم. هذ� كله يبني لنا 
بو�سوح �أن �مل�ساألة مبنية على �لنظر �مل�سلحي و�لبعد 
�لهالل:  فاإثبات  �لتعبد.  عن  بعيدة  و�أنها  �ملقا�سدي، 
يوم  حتديد  �أو  �ل�سيام  �سهر  دخول  ملق�سد  و�سيلة 
عرفة يف �سهر ذي �حلجة، وهذه �لو�سيلة قد تكون يف 
زمن ما بالروؤية �لب�رشية لنعد�م ما هو �أدق و�أف�سل 
ي�سل  زمن  يف  �لفلكي  �حل�ساب  �إىل  تتغري  وقد  منها، 
حتديد  لدقة  مِلا  وخ�سو�سًا  و�ليقني،  �لقطع  �إىل  فيه 
بد�ية �ل�سهر من مقا�سد كبرية �أخرى كتوحيد �لأمة 

يف �سومها وفطرها.

جاءت  ولقد  �لعلماء،  باإجماع  فر�ص  �جلمعة  �سالة 
فر�سية �سالة �جلمعة يف قوله تعاىل: " يا �أيها �لذين 
�آمنو� �إذ� نودي لل�سالة من يوم �جلمعة فا�سعو� �إىل 
ذكر �هلل وذرو� �لبيع ذلكم خري لكم �إن كنتم تعلمون" 
91، وقول �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم: " لينتهني �أقو�م 

ثم  ليختمن �هلل على قلوبهم  �أو  َوَدِعهم �جُلمعات  عن 
�جلمعة  رو�ح   "  : وقوله   ، �لغافلني"92  من  ليكونن 
�لأحاديث.  ذلك من  و�جب على كل حمتلم"93  وغري 
معلوم  يوم  معلوم يف  تكون يف وقت  و�سالة �جلمعة 
هو يوم �جلمعة، وهذ� �ليوم له ف�سل خم�سو�ص عن 
هذ�  با�سم  �جلمعة  �سالة  �سميت  حيث  �لأيام  باقي 
�ليوم. وقد جاء يف هذه �خل�سو�سية �أحاديث كثرية، 
منها قول �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم: "َمْن �غت�سل ثم 
�أن�ست حتى يفرغ  �أتى �جلمعة ف�سلى ما قدر له ثم 
من خطبته ثم ي�سلي معه غفر له ما بينه وبني �جلمعة 

6 . �ضالة اجلمعة 90
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�جلمعة  يوم  يف  ثم   ،  94" �أيام  ثالثة  وف�سل  �لأخرى 
�ساعة ي�ستجاب فيها �لدعاء، يقول عليه �ل�سالم: " يف 
�جلمعة �ساعة ل يو�فقها م�سلم قائم ي�سلي ي�ساأل �هلل 
خري� �إل �أعطاه"95 . ثم �إنَّ هناك �أحكامًا خم�سو�سة 
بيوم �جلمعة مثل عدم جو�ز �لبيع عند �لند�ء ل�سالة 
�إذ�  �آمنو�  �لذين  �أيها  "  يا  يقول عز وجل:  �جلمعة، 
ذكر  �إىل  فا�سعو�  �جلمعة  يوم  من  لل�سالة  ُنودي 
 " تعلمون  كنتم  �إن  لكم  خري  ذلكم  �لبيع  وذرو�  �هلل 
ووقتًا  معلومًا  يومًا  �جلمعة  ل�سالة  فاإنَّ  وعليه،   .96

معلومًا وهيئة معلومة وف�ساًل معلومًا مرتبطًا باليوم 
– �أمر  و��سح  هو  – كما  وهذ�  �ملحددين،  و�لوقت 
خلق  �لذي  هو  وجل  عز  �هلل  لأن  حم�ص؛  تعبدي 
�لأزمان وف�سل بع�سها على بع�ص، وهو �لذي جعل 
هذه �ل�سالة يف هذ� �لزمن �ملعلوم، وجعل لها �لثو�ب 
�لذي �أر�ده، وهذ� كله ل دخل للتعليل �مل�سلحي فيه، 
معينة،  معقولة  منا�سبة  �لوقت  هذ�  يف  لنا  تظهر  ول 

و�إمنا يفعله �مل�سلم تعبدً� وتعظيمًا للرب جل يف عاله.
�أَنَّ  �لأحو�ل  من  بحال  يحل  ل  فاإنه  ذلك،  على  وبناًء 
يغري وقت �سالة �جلمعة �إىل �أي وقت �أو يوم �آخر غري 

�لذي حدده �ل�سارع �حلكيم.

لتحقيق  معينة   97 و�سيلة  يعني  �رشعي  حكم  ورد  �إذ� 
مق�سد �رشعي معني، وثبت هذ� �حلكم بدليل قطعي98 
، فهذ� يعني �أن هذه �لو�سيلة مق�سودة �رشعًا، وهي 
عن  متعالية  هي  بل  �لتبديل،  �أو  للتغيري  قابلة  غري 
�لزمان و�ملكان؛ ذلك �إن هذه �لو�سيلة ملا ُعّينت لذ�تها 
99 وجاءت بهذه �لقطعية دل ذلك على �أن �ملقا�سد �لتي 

�لو�سائل،  هذه  يف  نة  مت�َسمَّ �حلكيم  �ل�سارع  يريدها 
�لتي  للمقا�سد  �نخر�مًا  يعني  لها  تغيري  �أي  و�إن 
جزء  بتعطيل  �أو  بتعطيلها  �حلكيم  �ل�سارع  �أر�دها 
هو  �ل�سارع  مقا�سد  �أهم طرق معرفة  �إن  ذلك  منها؛ 
�لأمر  فاإن   " �ل�ساطبي:  يقول  �لقطعي.  �للفظ  دللة 
فوقوع  �لفعل  لقت�سائه  �أمرً�  كان  �إمنا  �أنه  معلوم 

املطلب الثالث: الو�ضائل الثابتة بدليل قطعي

وكذلك  لل�سارع  مق�سود  به  �لأمر  وجود  عند  �لفعل 
عنه  �لكف  �أو  �لفعل  لنفي  مقت�ص  �أنه  معلوم  �لنهي 
ملق�سوده  خمالف  و�إيقاعه  له  مق�سود  وقوعه  فعدم 

كما �أن عدم �إيقاع �ملاأمور به خمالف ملق�سوده"100 .
هذه  �أن  �للحظات  من  حلظة  يف  للعقل  بد�  و�إن  هذ�، 
فاإن  �مل�سلحة،  مقت�سى  تخالف  �لقطعية  �لو�سيلة 
يجوز  ل  �لعقل  " دليل  باأن  ذلك  �إليه؛  ُيلتفت  ل  هذ� 
�لأدلة  لأن  �ل�سارع؛  من  �ل�رشيح  �لنطق  يقابل  �أن 
 – �لقطعي  �لن�ص  �أن  عن  عد�  هذ�   . تتعار�ص"101  ل 
حمل  �إن  حيث  �أ�ساًل،  فيه  �جتهاد  ل   – �ل�رشيح 
�لجتهاد هو �لن�ص �لظني فح�سب. يقول �لغز�يل: " 
و�ملجَتَهد فيه كل حكم �رشعي لي�ص فيه دليل قطعي، 
�لكالم  وم�سائل  �لعقليات  عن  بال�رشعي  و�حرتزنا 
�آثم  و�ملخطئ  و�مل�سيب و�حد  فيها و�حد  فاإن �حلق 
فيه  �ملخطئ  يكون  ل  ما  فيه  باملجتهد  نعني  و�إمنا 
وما  و�لزكو�ت،  �خلم�ص،  �ل�سلو�ت  ووجوب  �آثما 
�تفقت عليه �لأمة من جليات �ل�رشع فيها �أدلة قطعية 
 .  102" �لجتهاد  ذلك حمل  فلي�ص  �ملخالف  فيها  ياأثم 

ولنو�سح ما ذكرنا بالأمثلة.

حد �ل�رشقة – كما هو معلوم – هو قطع يد �ل�سارق، 
وقد ثبت هذ� �حلكم باأدلة قطعية، منها : قوله تعاىل: " 
و�ل�سارق و�ل�سارقة فاقطعو� �أيديهما جز�ًء مبا ك�سبا 
 – نكاًل من �هلل و�هلل عزيز حكيم" 103. وهذ� �حلكم 
�لقطع – هو و�سيلة ملعاقبة �ل�سارق وردعه وردع كل 
من ت�سول نف�سه بال�رشقة و�لعتد�ء على حرمة و�أمن 
�ملجتمع. وهذ� جممع عليه عند علماء �لأمة104 . وبناًء 
على ذلك فاإن هذه �لو�سيلة قطعية غري قابلة للتغيري 
�أو �لتبديل وهي متعالية عن �لزمان و�ملكان. وعليه، 
�لو�سيلة  هذه  بتغيري  ينادي  من  قول  ُي�سمع  ل  فاإنه 
عن  وبعيدة  �لع�رش  لروح  منا�سبة  غري  �أنها  باعتبار 
�لتقدم؛ ذلك لأن تغيري �حلكم �لقطعي لو�سيلة ما يعني 
جند  لذ�  قطعية،  و�سيلة  �أو  حكم  �أي  تغيري  �إمكانية  

1. قطع ال�ضارق
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يريد  �لذي  �ملدخول  " و�لعقل  يقول:  �لغز�يل  �ل�سيخ 
�حلدود  يف  �لت�رشيعي  �لفقه  ن�سو�ص  نتاأول  �أن  مّنا 
�أن  غدً�  منا  يطلب  �سوف  و�ملعامالت  و�لق�سا�ص 
�ل�سالة  يف  �لأخرى  �لإ�سالم  ن�سو�ص  كذلك  نتاأول 
تلك  من  �أوىل  هذه  فلي�ص  و�حلج،  و�لزكاة  و�ل�سوم 

بوقف �لتنفيذ "105 .

حمدودة،  �آيات  يف  �ملري�ث  �أحكام  �أغلب  جاءت  لقد 
منها: قوله تعاىل: "يو�سيكم �هلل يف �أولدكم للذكر مثل 
حظ �لأنثيني"106  ، وقد تكرر قوله تعاىل: " للذكر مثل 
حظ �لأنثيني"  يف نف�ص �ل�سورة �آية رقم 176، ولقد 
علمكم  ـ  "�علمو�  بقوله:  �لآية  على  �لعربي  �بن  علَّق 
�أركان �لدين، وعمدة من  �أن هذه �لآية ركن من  ـ  �هلل 
ُعمد �لأحكام، و�أم من �أمهات �لآيات ... وهذ� �لقول 
�لأنثيني"  حظ  مثل  كر  " للذَّ تعاىل  قوله  �إىل  �إ�سارة  ـ 
�أخذ مثلي ما  �إذ� �جتمع مع �لأنثى   �أن �لذكر  ـ يفيد 
تاأخذه �لأنثى، و�أخذت هي ن�سف ما ياأخذه �لذكر"107 
�لعلماء  �إجماع  �أن  كما  نف�ص درجتها.  كان من  �إذ�   .
منعقدرٌ على ما تفيده هذه �لآية، يقول �لإمام �لقرطبي: 
"و�أجمع �لعلماء على �أن �لأولد �إذ� كان معهم َمْن له 
فر�ص ُم�سّمى �أعطيه، وكان ما بقي من �ملال للذكر مثل 
حظ �لأنثيني" 108. وهذ� ـ كما هو و��سح ـ ن�ص قطعي 
هذ�  يفيده  �لذي  �ملعنى  على  �لإجماع  �نعقد  حُمكم، 
�لن�ص كو�سيلة معينة لتق�سيم �لرتكة، وهذ� يعني �أن 
�حلكم �مل�ستنبط �ملجمع عليه حكم متعاٍل عن �لزمان 
�مل�ستفادة  قطعيته  مع  �حلكم  هذ�  �أن  وذلك  و�ملكان؛ 
لي�ص حماًل  �أ�سبح  عليه  �ملنعقد  و�لإجماع  �لن�ص  من 
غري  ثابتة  �لو�سيلة  هذه  �أن  يعني  وهذ�   ، لالجتهاد 
عن  متعالية  باعتبارها  جديد  من  فيها  للنظر  قابلة 

�لزمان و�ملكان .
ولهذ� ل ُيقبل ر�أْي من ينادي بتغري هذ� �حلكم نتيجة 
وخا�سة  �حلا�رش،  �لع�رش  يف  �ملر�أة  ظروف  لتغري 
خروجها للعمل يف بع�ص �ملجتمعات؛ لأن هذ� �حلكم 

2. مرياث املراأة 

يف  بقيت  �أم  �ملر�أة  عملت  �سو�ء  يتغري  ل  ثابت  قطعي 
بيتها لرعاية �أ�رشتها.

وبالنظر �ملجرد لهذ� �حُلكم، جند فيه ِحكمًا وم�سالح 
وهي  و�لأزمان  �لع�سور  مدى  على  تتغري  ل  ثابتة 
مرتبطة باأحكام كثرية �أخرى �سمن �لنظام �لإ�سالمي 
�ل�سامل. �إذ �إنه من �ملعلوم يف �ل�رشيعة �أن �لذكر هو 
يف  متعددة  جهات  على  و�ملوؤن  �لنفقات  تلحقه  �لذي 
�ملجتمع �لإ�سالمي، وهذ� بعك�ص �ملر�أة �لتي مل يوجب 
عليها �ل�رشع �لإنفاق على �أحد ، وحتى على نف�سها ـ 
ـ فهي ل تكفل  �إل يف حالت حمدودة يف حال ي�رشها 
�أبيها  �لنفقة من  �أحد، و�ل�رشع قد �سمن لها  موؤونة 

قبل زو�جها، ومن زوجها بعد زو�جها.

معلوم �أن عقوبة �لقتل �لعمد هي �لقود �أي �لق�سا�ص 
�لقتل  �رشوط  فيه  �جتمعت  �إذ�  �لقاتل  بقتل  وذلك 
كقوله  قطعية  باأدلة  �حلكم  هذ�  ثبت  وقد   ، �لعمد109 
�لق�سا�ص  عليكم  �آمنو�  كتب  �لذين  �أيها  " يا  تعاىل: 
و�لأنثى  بالعبد  و�لعبد  باحلر  �حلر  �لقتلى  يف 
�لق�سا�ص  يف  ولكم   "  : وقوله   ،  110  " بالأنثى... 
�أجمع  وقد   ، تتقون"111  لعلكم  �لألباب  �أويل  يا  حياة 
�لعلماء على هذ� �حلكم 112. وبناء على ذلك فاإن هذه 
�لو�سيلة – قتل �لقاتل – تعترب و�سيلة قطعية لأنها 
ثابتة باأدلة قطعية، ومن ثم فهذه �لو�سيلة غري قابلة 
للتغيري �أو �لتبديل ومتعالية عن �لزمان و�ملكان و�إن 
ر�أى �لبع�ص – من �ملفتونني بح�سار�ت �لغري -  غري 

ذلك.

3. الق�ضا�ص يف القتل العمد

غري  �جلن�سية  �لعالقات  �أنو�ع  كل  �لإ�سالم  منع 
�لعالقة  هذه  وح�رش  و�ملر�أة،  �لرجل  بني  �ل�رشعية 
�إطار  خارج  عالقة  �أي  وجعل  �ل�رشعي،  بالزو�ج 
�لزو�ج حمرمة �رشعًا، فقد قال عز وجل : " و�لذين 
ما  �أو  �أزو�جهم  على  �إل  حافظون،  لفروجهم  هم 
�بتغى ور�ء  فاإنهم غري ملومني، فمن  �أميانهم  ملكت 

4. عقد الزواج
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�لو�سيلة  فاإن  وعليه،  �لعادون" 113.  هم  فاأولئك  ذلك 
عد�   - و�ملر�أة   �لرجل  بني  �جلامع  لالإطار  �لوحيدة 
�لرق – هو عقد �لزو�ج، وغري ذلك من �لو�سائل باطلة 
وغري معتربة �رشعًا. فهذ� �لعقد كو�سيلة للرباط بني 
�لزوجني قد ثبت باأدلة قطعية ولذ� فهذه �لو�سيلة غري 
قابلة للتغيري �أو �لتبديل باأي و�سيلة �أخرى على مدى 

�لع�سور و�لأزمان.

هذه �أهم �لنتائج �لتي تو�سل �إليها �لباحث من خالل 
�لبحث:

�ل�سارع  �أر�د  �لتي  �لغايات  هي  �ل�رشيعة  •مقا�سد 
�لأ�س�ص و�لأ�سول  تعترب من  �حلكيم حتقيقها، وهي 
هي  وبالتايل  �لإ�سالمية،  �ل�رشيعة  عليها  بنيت  �لتي 

غري قابلة للتغيري و�لتبديل.
– لي�ست مق�سودة لذ�تها،  •�لو�سائل - ب�سكل عام 
�ملُر�دة  �ل�رشعية  و�لغايات  �ملقا�سد  حت�سيل  وبها 

من ِقَبل �ل�سارع �حلكيم
�ملقا�سد  بعظم  تعظم  للمقا�سد،  تبع  •�لو�سائل 

وت�سقط ب�سقوطها.
يتغري  ل  ثابت  ق�سم  ق�سمني،  �إىل  �لو�سائل  •تنق�سم 
�لو�سائل  ُوجد من  �إذ�  و�لتبديل  للتغيري  قابل  وق�سم 

�لأقدر على حتقيق �ملقا�سد �ملناطة بالو�سيلة.
يوؤدي  �لثابتة  وغري  �لثابتة  �لو�سائل  بني  •�خللط 
وتعطيل  �ل�رشع،  حلدود  وجتاوز  عظيم،  خطر  �إىل 

م�سالح �خللق
كيفيتها  بتحديد  �ل�رشع  جاء  ما  �لو�سائل  •من 
�أفهام  �إىل  ذلك  حتديد  ترك  ما  ومنها  وهيئتها، 
على حتقيق  �لأقدر  �لو�سيلة  بذلك  متحرين  �ملكلفني، 

مقا�سد �ل�سارع �حلكيم.
ل  �أن  بها  ُيوؤخذ  �لتي  �لو�سيلة  َقبول  يف  •ُي�سرتط 
من  مق�سدً�  �أو  �لدين  �أ�سول  من  �أ�ساًل  تناق�ص 

مقا�سده، و�أن حتقق �ملق�سد �ملطلوب.
جعلها  �ل�سارع  ق�سد  �لتي  هي  �لتعبدية  •�لو�سيلة 

اخلامتة

بعلمه،  وجل  عز  �هلل  ��ستاأثر  ملق�سد  معينًا  طريقًا 
وعلى �لعبد فعلها بق�سد �لتقرب �إىل �هلل عز وجل.

هو  �لتعبد  كان  �إذ�  تعبدية  باأنها  �لو�سيلة  •ُتعرف 
للتعليل  يكن  ومل  �ملعقولية،  ولي�ست  فيها  �لظاهر 

�مل�سلحي فيها وجه.
ول  �لتعبدية،  �لو�سيلة  حدود  عند  �لوقوف  •يجب 
هذ�  كان  و�إل  تبديل،  �أو  تغيري  يعرتيها  �أن  يجوز 

�بتد�عًا يف �لدين وخروجًا عن نهج �ل�سلف �ل�سالح.
�ل�سارع  ق�سد  �لتي  هي  �لتعبدية  غري  •�لو�سيلة 
�أو  �إليها  �أو �لإ�سارة  منها غاية معينة، وذلك بذكرها 

با�ستنباط �لعلماء لها، وهي غري مق�سودة لذ�تها.
تكون  باأن  تعبدية  غري  باأنها  �لو�سيلة  •ُتعرف 
ظاهر  غري  فيها  و�لتعبد  بادية  فيها  �ملعقولية 

وللتعليل �مل�سلحي فيها وجه.
عاجزة  �أ�سبحت  �إذ�  �لتعبدية  غري  •�لو�سيلة 
من  وُوجد  �ملطلوب،  �ل�رشعي  �ملق�سد  حتقيق  عن 
�ملق�سد  ذلك  حتقيق  على  �أقدر  هو  ما  �لو�سائل 

�ل�رشعي وجب ��ستبد�لها بهذه �لو�سيلة �لأقدر.
�أنها بذ�تها  •كون �لو�سيلة ثابتة بدليل قطعي يعني 
�أو  للتغيري  قابلة  غري  فهي  ولهذ�  �رشعًا،  مق�سودة 

�لتبديل، وهي متعالية عن �لزمان و�ملكان.
نة يف  •�ملقا�سد �ل�رشعية ل بّد حتمًا �أن تكون مت�سمَّ
�أهم طرق معرفة  �لثابتة بدليل قطعي؛ لأن  �لو�سائل 

مقا�سد �ل�سارع هو دللة �للفظ �لقطعي.
يعني  قطعي  بدليل  �لثابتة  للو�سيلة  تغيري  •�أي 
فيها  نة  �ملت�سمَّ �ل�رشعية  �ملقا�سد  لتلك  �نخر�مًا 

�سو�ء بتعطيلها �أو بتعطيل جزء منها.
�لو�سائل  مو�سوع   �أن  يرى  �لباحث  فاإن  •و�أخريَ� 
يو�سي  فاإنه  لذ�  �لدر��سة،  من  �لكايف  حظه  ينل  مل 
مبزيد من �لدر��سات يف هذه �جلزئية �لهامة من علم 

�أ�سول �لفقه.
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�لإ�سالمية،  �ل�رشيعة  يف  �لو�سائل  قو�عد  �هلل،  كر�مة 
يف  ب�سري،   ، جحي�ص   ، و�نظر  بعدها.  وما   41 �ص 
�لثاين  �لف�سل  من  �لول  �ملبحث  �لتنزيلي،  �لجتهاد 
�سبكة  على  موجود  وهو   .93 رقم  �لأمة   كتاب  يف 

�لنرتنت على موقع ��سالم ويب.
 13 - �بن عبد �ل�سالم، عز �لدين، قو�عد �لأحكام يف 

م�سالح �لأنام، 2/62.
14  - �لقر�يف، �أحمد، �لفروق، 1/321.

 15 - �ل�ساطبي، �إبر�هيم، �ملو�فقات،2/37.
16  - �ل�ساطبي، �إبر�هيم، �ملو�فقات، 3/105.

17  - �ملوؤمنون، 71.
18  - تعليق �ل�سيخ در�ز على �ملو�فقات 2/38.

19 - �ل�ساطبي، �إبر�هيم، �ملو�فقات، 4/258.

 20- �ل�ساطبي، �إبر�هيم، �ملو�فقات، 4/167.
21  - �ل�ساطبي، �إبر�هيم، �ملو�فقات، 4/260.
22  - �ل�ساطبي، �إبر�هيم، �ملو�فقات، 2/344.

يف   �لري�سوين  عند  �لتف�سيالت  هذه  �نظر   -  23  
�لإمام  عند  �ملقا�سد  نظرية  كتابه  يف  متفرقة  م�سائل 

�ل�ساطبي �ص 145 وما بعها .
�ل�رشيعة  مقا�سد  حممد،  عا�سور،  �بن   -   24

�لإ�سالمية، �ص 266.
�لطاهر  حممد  بها  قام  �لتي  �لدر��سة  �نظر   -  25  
�ملي�ساوي لكتاب مقا�سد �ل�رشيعة �لإ�سالمية للطاهر 

بن عا�سور، �ص114 .118.
 26 - �ملقري، حممد، �لقو�عد، �ص320.

 27 - �لزرك�سي، حممد، �ملنثور،1/236.
28 - �ل�سيوطي، عبد �لرحمن، �لأ�سباه و�لنظائر،   

.1/158
29 - �ل�سيوطي، عبد �لرحمن، �لأ�سباه و�لنظائر،   

.1/158
�أو  �إذ� مل تكن �لو�سيلة نف�سها مق�سودة  30  - هذ� 
من  ر�أ�ص  على  �حلج  يف  �ملو�ص  �إمر�ر  مثل  تعبدية، 
يقول  �ل�سعر.  �إز�لة  �إىل  و�سيلة  �أنه  مع  له،  �سعر  ل 

  1. �ملوؤمنون، 115.
  2. �لفيومي، �أحمد، �مل�سباح �ملنري، 2/505.

ومكارمها،  �ل�رشيعة  مقا�سد  عالل،  �لفا�سي،   -  3  
�لإمام حممد  �ملقا�سد عند  نقاًل عن كتاب نظرية  �ص 

�لطاهر بن عا�سور، �إ�سماعيل �حل�سني، �ص 118.
�لإمام  عند  �ملقا�سد  نظرية  �أحمد،  �لري�سوين،   .4   

�ل�ساطبي، �ص 19.
�ملقا�سد  تعريفات  يف  �لتف�سيل  من  ملزيد   -  5  
و�جتاهاتها  �نظر �لري�سوين، �أحمد، نظرية �ملقا�سد 
و�نظر،   بعدها،  وما  �ص17  �ل�ساطبي،  �لإمام  عند 
خمدوم، م�سطفى بن كر�مة �هلل، قو�عد �لو�سائل يف 

�ل�رشيعة �لإ�سالمية، �ص 32 وما بعدها.
 .11/725 �لعرب،  ل�سان  �بن منظور، حممد،   -6   

�لفريوز�أبادي، حممد، �لقامو�ص �ملحيط،1/1379.
 7 - �لقر�يف، �أحمد، �لفروق، 2/60. 

 8 - لأن �ملقا�سد عنده مت�سمنة للم�سالح و�ملفا�سد يف 
�أنف�سها. �لقر�يف، �أحمد، �لفروق، 2/60.

 9 - �بن عا�سور، حممد، مقا�سد �ل�رشيعة �لإ�سالمية، 
�ص 417.

�ملقا�سدي،  �لجتهاد  �لدين،  نور  �خلادمي،   -  10  
.1/64-65

11 - ل بد من مالحظة �أن �لذر�ئع �لتي معناها لغة: 
�لو�سائل، لها �أي�سا معنيان. �لأول : كل ما ُيتذرع به 

�إىل �مل�سالح �أو �ملفا�سد.
�لثاين: كل ما ُيتذرع به �إىل �ملفا�سد. ولهذ� قال �لإمام 
�إىل  وطريقًا  و�سيلة  كانت  ما   : و�لذريعة  تيمية:  �بن 
عما  عبارة  �لفقهاء  ُعْرف  يف  �سارت  لكن  �ل�سيء، 
�أف�ست �إىل فعل حمرم ولو جتردت عن ذلك �لإف�ساء 
مل يكن فيها مف�سدة، ولهذ� قيل: �لذريعة : �لفعل �لذي 
�بن تيمية،  �إىل حمرم.  �أنه مباح وهو و�سيلة  ظاهره 

�أحمد ، �لفتاوى �لكربى، 3/256.
12  - ملزيد من �لتف�سيل، �نظر خمدوم، م�سطفى بن 

احلوا�ضي والهوام�ص
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كالو�سف  �لو�سيلة  كون  فر�سنا  �إن   " �ل�ساطبي: 
للمق�سود بكونه مو�سوعًا لأجله، فال ميكن و�حلال 
هذه �أن تبقى �لو�سيلة مع �نتفاء �ملق�سد، �إل �أن يدل 
مق�سودة  ذ�ك  �إذ  فتكون  ببقائها،  �حلكم  على  دليل 
�إىل  و�سيلًة  تكون  �أن  ذلك  مع  �جنرَّ  و�إن  لنف�سها، 
يحمل  ذلك  وعلى  هذ�،  يف  �متناع  فال  �آخر،  مق�سود 
�إمر�ر �ملو�سى على �سعر من ل �سعر له" �ملو�فقات، 

.2/19-20
 31 - �لقر�يف، �أحمد، �لفروق، 2/61.

 32 - �ل�ساطبي، �إبر�هيم، �ملو�فقات، 2/385.

33  - �ل�ساطبي، �إبر�هيم، �ملو�فقات، 2/212.
34  - �بن عبد �ل�سالم، عز �لدين، قو�عد �لأحكام يف 

م�سالح �لأنام، 1/106.
 35 - �ل�ساطبي، �إبر�هيم، �ملو�فقات، 2/19.

�إبر�هيم،  �ل�ساطبي،  عند  �لأمثلة  هذه  �نظر   -   36
�ملو�فقات، 2/19.

37  - �ل�ساطبي، �إبر�هيم، �ملو�فقات، 1/66.
 38 - �أي �سفات ذ�ته عز وجل.

39  - �بن عبد �ل�سالم، عز �لدين، قو�عد �لأحكام يف 
م�سالح �لأنام، 1/104.

40  - �بن عبد �ل�سالم، عز �لدين، �لفو�ئد يف �خت�سار 
�ملقا�سد، 1/140.

41  - �بن عبد �ل�سالم، عز �لدين، قو�عد �لأحكام يف 
م�سالح �لأنام، 1/107

42  - م�سلم، �سحيح م�سلم، 2/705.
 43 - روى م�سلم يف �سحيحه منا�سبة هذ� �حلديث 
�أخربنا  �لعنزي،  �ملثنى  بن  حممد  "حدثني  فقال: 
حممد بن جعفر، حدثنا �سعبة عن عون بن �أبي جحيفة 
عن �ملنذر بن جرير عن �أبيه، قال كنا عند ر�سول �هلل  
فجاءه  قال:  �لنهار  �سدر  يف  و�سلم   عليه  �هلل  �سلى 
متقلدي  �لعباء،  �أو  �لنِّمار  جمتابي  عر�ة  حفاة  قوم 
�ل�سيوف عامتهم من م�رش بل كلهم من م�رش فتمعر 
وجه ر�سول �هلل  �سلى �هلل عليه و�سلم  ملا ر�أى بهم من 

�لفاقة ،فدخل ثم خرج ،فاأمر بالًل فاأذن و�أقام ف�سلى 
�لذي  ربكم  �تقو�  �لنا�ص  �أيها  يا   " فقال:  خطب  ثم 
�هلل  �إن  �لآية،  �آخر  �إىل  و�حدة"   نف�ص  من  خلقكم 
" �تقو�  �لتي يف �حل�رش  "  و�لآية  رقيبا  عليكم  كان 
�هلل ولتنظر نف�ص ما قدمت لغد و�تقو� �هلل"  ت�سدق 
بره  �ساع  من  ثوبه  من  درهمه  من  ديناره  من  رجل 
قال فجاء  ب�سق مترة  ولو  قال  من �ساع متره حتى 
بل  عنها  تعجز  كفه  كادت  ب�رشة  �لأن�سار  من  رجل 
قد عجزت قال ثم تتابع �لنا�ص حتى ر�أيت كومني من 
طعام وثياب، حتى ر�أيت وجه ر�سول �هلل  �سلى �هلل 
عليه و�سلم  يتهلل كاأنه مذهبة :فقال ر�سول �هلل  �سلى 
�هلل عليه و�سلم : من �سن يف �لإ�سالم �سنة ح�سنة فله 
�أجرها و�أجر من عمل بها بعده من غري �أن ينق�ص من 
�لإ�سالم �سنة �سيئة كان  �أجورهم �سيء ومن �سن يف 
�أن  عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غري 

ينق�ص من �أوز�رهم �سيء" 2/705.
�سحيح  على  �لنووي  �رشح  يحيى،  �لنووي،   -   44

م�سلم، 7/104.
ُعرف  �رشعي  مق�سود  هي  �ملر�سلة:  -�مل�سلحة   45  

ب�سهادة �ل�رشع �لإجمالية ولي�ص باأ�سل معني.
  .1/185 �لعت�سام،  �إبر�هيم،  �ل�ساطبي،   -  46  
�هلل  ر�سي  �ل�سحابة  عهد  يف  ذلك  على  �لأمثلة  ومن 
زمن  يف  تكن  مل  و�لتي  للدو�وين  عمر  �إن�ساء  عنهم 
�لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم و زمن �أبي بكر �ل�سديق.

47  - �آل عمر�ن، 160.
48 -  �ل�سورى ، 38.

 49 - �حلج، 78.
 50 - �لأنفال ، 60.

 51 - �لقر�ساوي، يو�سف، كيف نتعامل مع �ل�سنة 
�لنبوية، �ص141.

52  - �آل عمر�ن، 104.
 53 - �لبقرة، 144.

 54 - �لبخاري، حممد، �سحيح �لبخاري، 5/2307.
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�لكبري،  �حلاوي  �حل�سن،  �أبو  �ملاوردي،   -  55  
.2/136

 56 -  �ل�ساطبي، �إبر�هيم، �ملو�فقات، 2/300.
 57 - يندرج حتت هذ� �لق�سم �أفعال �لنبي �سلى �هلل 
على  جريًا  فعلها  �لتي  �لعادية  �لأمور  يف  و�سلم  عليه 
عادة قومه وماألوفهم كبع�ص عاد�ت �لزو�ج و�للبا�ص 
و�لطعام حيث �إن �لأ�سل فيها و�أمثالها هو �لإباحة ل 

غري، �إل يف حالتني:
�لأوىل: �أن يرد قول ياأمر بها �أو يرغب فيها، فيظهر 

�أنها حينئذ تكون �رشعية.
غري  بقرينة  بال�رشع  �رتباطها  يظهر  �أن  �لثانية: 
قولية، كتوجيه �مليت يف قربه �إىل �لقبلة، فاإن �رتباط 
�أفعال  حممد،  �لأ�سقر،  به.  خفاء  ل  بال�رشع  ذلك 
�لر�سول �سلى �هلل عليه و�سلم ودللتها على �لأحكام 

�ل�رشعية، 1/237.
على  �مل�ستدرك  حممد،  �لني�سابوري،   -  58

�ل�سحيحني، 1/176.
 59 - م�سلم، �سحيح م�سلم، 2/705.

 60 - �لبخاري، حممد، �سحيح �لبخاري، 1/219.
61 - �لبخاري، حممد، �سحيح �لبخاري، 1/220.

�لكربى،  �لبيهقي  �سنن  �أحمد،  �لبيهقي،   -  62  
.1/425

63  -  م�سلم، �سحيح م�سلم، 1/360.
�لباري،  فتح  �لع�سقالين،  �نظر  �لناقة،  �أي   -   64

.1/109
65  - �لبخاري، حممد، �سحيح �لبخاري، 3/1314.
66  - �بن ماجه، حممد، �سنن �بن ماجه، 1/454.

67  - ولهذ� وجدنا �لإمام �ل�سافعي ي�رشح باأنه " ل 
باأ�ص �أن يخطب �لإمام على �سيء مرتفع من �لأر�ص 

وغريها"، �لأم، 1/199.
 68 - وهي �أ�سلية لأنه ي�سار �إليها يف �خلطاأ و�سبه 
�أما  �لكفارة،  ومثلها  �لق�سا�ص  وجوب  لعدم  �لعمد 

�لتبعية فهي مثل �حلرمان من �ملري�ث و�لو�سية.

 69 - �لن�ساء،92.
حبان،  �بن  �سحيح  حممد،  حبان،  �بن   -  70  

.13/364
 71 - �لزيلعي، عبد �هلل، ن�سب �لر�ية، 4/398.

72  - �بن جنيم، زين �لدين، �لبحر �لر�ئق، 8/456.
على  �مل�ستدرك  حممد،  �لني�سابوري،    -   73

�ل�سحيحني، 1/568.
 .2/432 �لر�ية،  ن�سب  �هلل،  عبد  �لزيلعي،   -   74

وقال غريب بهذ� �للفظ.
75  - �بن قد�مة، عبد �هلل، �ملغني، 2/357.

 .1/205 �ملجتهد،  بد�ية  حممد،  ر�سد،  �بن   -  76  
�لنووي، يحيى، �ملجموع، 6/108.

77  - �ل�رشخ�سي، �سم�ص �لدين، �ملب�سوط، 3/107.
 78 - �لبقرة، 183.
79  - �لبقرة، 189.

 80 - م�سلم، �سحيح م�سلم، 2/759.
81  - �لبخاري، حممد، �سحيح �لبخاري، 2/674.

82  - �حلج، 78.
 83 - �لبخاري، حممد، �سحيح �لبخاري، 2/675.
 84 -  �لعيني، بدر �لدين، عمدة �لقاري، 10/286.

85  - �جلمعة، 2.
 86 - �لعيني، بدر �لدين، عمدة �لقاري، 10/286.
 87 - �لعيني، بدر �لدين، عمدة �لقاري، 10/287.
 88 - �ل�رشخ�سي، �سم�ص �لدين، �ملب�سوط، 3/78.

 89 - �بن حنبل، �أحمد، م�سند �أحمد، 2/429.
 90 - جاء يف �سوؤ�ل بع�ص �مل�سلمني �لذين يعي�سون 
�سالة  تغيري  �إمكانية  عن  ��ستف�سار  �لغرب  بالد  يف 
�ملربر�ت  بع�ص  �ساقو�  وقد  �لأحد،  يوم  �إىل  �جلمعة 
�لعطلة  يوم  هو  �لأحد  يوم  �إن  بقولهم  هذ�  لطرحهم 
كذلك،  لي�ص  �جلمعة  ويوم  �لبالد  تلك  يف  �لر�سمية 
يحقق  �لأحد  يوم  �إىل  �جلمعة  �سالة  نقل  فاإن  لذ� 
�لنا�ص  جمع  حيث  من  �سو�ء  �جلمعة  �سالة  مقا�سد 
يف مكان و�حد �أو من حيث �لفو�ئد �لعلمية و�لفقهية 
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�أكرث مما  و�لرتبوية و�لإميانية و�لجتماعية وغريها 
يتحقق من �ل�سالة يوم �جلمعة وذلك لقلة �لجتماع 

ب�سبب �أن يوم �جلمعة لي�ص عطلة ر�سمية.
 91 - �جلمعة، 9.

92  - م�سلم، �سحيح م�سلم، 2/591.
93  - �لن�سائي، �أحمد، �سنن �لن�سائي، 3/89.

 94 - م�سلم، �سحيح م�سلم، 2/587.
95  - �لبخاري، حممد، �سحيح �لبخاري، 5/2029.

 96 - �جلمعة، 9.
97  - ل بد من بيان �أن �لو�سيلة �إذ� كانت من�سو�سًا 
للحكم  تغري  هو  �لو�سيلة  تغري  �أن  يعني  فهذ�  عليها 
�لذي ثبتت به، ولذ� فاإنه يعربَّ �أحيانًا عن ذلك بتغري 
�لو�سيلة و�أحيانًا �أخرى بتغري �حلكم ول م�ساحة يف 

�ل�سطالح.
يحتمل  ل  �لذي  �لدليل  هو  �لقطعي:  �لدليل   -   98
�ل�رشعي  �أو  �للغوي  و�سعه  بحكم  و�حدً�  معنى  �إل 

و�نعقد �إجماع �لأمة على هذ� �ملعنى.
لذ�تها،  مق�سودة  غري  �لو�سيلة  تكون  قد   -   99
تعترب  ل  وبالتايل  معني،  لو�قع  و�سفًا  تكون  كاأن 
�لو�سيلة  مثل  وذلك  �رشعًا.  مق�سودة  �لو�سيلة  هذه 
�لنا�ص  " و�أذن يف  �مل�ستخدمة يف �حلج يف قوله تعاىل 
كل  من  ياأتني  �سامر  كل  وعلى  رجاًل  ياأتوك  باحلج 
�لتعب.  �ملهزول من  �لبعري  �أي  فج عميق" فال�سامر 
لي�ص و�سيلة مق�سودة �رشعًا و�إمنا جاء ذكرها و�سفًا 

للو�قع و�حلال يف ذلك �لزمن. 
 100 - �ل�ساطبي، �إبر�هيم، �ملو�فقات،2/393.

101  - �لغز�يل، �أبو حامد، �مل�ست�سفى، 1/250.

102  - �لغز�يل، �أبو حامد، �مل�ست�سفى، 1/345.
103  - �ملائدة، 38.

104  - �بن قد�مة، عبد �هلل، �ملغني، 9/93.
105  - �لغز�يل، حممد، من هنا نعلم، �ص36.

 106 - �لن�ساء،11.
107 - �بن �لعربي، حممد، �أحكام �لقر�آن،1/429.

�لقر�آن،  لأحكام  �جلامع  حممد،  �لقرطبي،   -  108  
.5/60

109 - �نظر تف�سيل �آر�ء �لعلماء يف �لقتل �لعمد عند: 
عودة، عبد �لقادر، �لت�رشيع �جلنائي يف �لإ�سالم 

) �لقاهرة، مكتبة د�ر �لرت�ث( 2/12 وما بعدها.
 110 - �لبقرة، 178.
111  - �لبقرة، 179.

112  - �بن قد�مة، عبد هلل، �ملغني، 8/207.
113  - �ملوؤمنون، 5-7.
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 ،3 ط  بريوت،   ، كثري  �بن  د�ر  �لبغا،  ديب  م�سطفى 
1987م.  - 1407هـ 

حتقيق  �لكربى،  �لبيهقي  �سنن  �أحمد،  15.�لبيهقي، 
حممد عبد �لقادر عطا، مكتبة د�ر �لباز، مكة �ملكرمة، 

1994م.  - 1414هـ 
كتاب  �لتنزيلي،   �لجتهاد  يف  ب�سري،   ، 16.جحي�ص 
�لأمة  رقم 93. وهو موجود على �سبكة �لنرتنت على 

موقع ��سالم ويب.
�ملقا�سدي،  �لجتهاد  �لدين،  نور  17.�خلادمي، 
 ،1 ط  قطر،  �لإ�سالمية،  و�ل�سوؤون  �لأوقاف  وز�رة 

1998م.  - 1419هـ 
�لإمام  عند  �ملقا�سد  نظرية  �أحمد،  18.�لري�سوين، 
�لوليات  �لإ�سالمي،  للفكر  �لعاملي  �ملعهد  �ل�ساطبي، 

�ملتحدة �لأمريكية، 1991م.
و�لأوقاف  �ل�سوؤون  وز�رة  حممد،  فائق  19.ي�سري 

�لإ�سالمي، �لكويت، ط  3.
20.�لزيلعي، عبد �هلل، ن�سب �لر�ية لأحاديث �لهد�ية، 
حتقيق حممد يو�سف �لبنوري، د�ر �حلديث، م�رش، 

1357هـ.
21.�ل�رشخ�سي، �سم�ص �لدين، �ملب�سوط، د�ر �لفكر، 

بريوت.
22.�ل�سيوطي، عبد �لرحمن، �لأ�سباه و�لنظائر، د�ر 

�لكتب �لعلمية، بريوت، ط  1 ، 1403هـ .
23.�ل�ساطبي، �إبر�هيم، �لعت�سام، �ملكتبة �لتجارية 

�لكربى، م�رش.
�هلل  عبد  حتقيق  �ملو�فقات،  �إبر�هيم،  24.�ل�ساطبي، 

در�ز، د�ر �ملعرفة، بريوت.
25.�ل�سافعي، حممد، �لأم، د�ر �ملعرفة، بريوت، ط 

.2
26.عودة، عبد �لقادر، �لت�رشيع �جلنائي يف �لإ�سالم 

) �لقاهرة، مكتبة د�ر �لرت�ث(.
�لقاري �رشح �سحيح  عمدة  �لدين،  بدر  27.�لعيني، 

�لبخاري، د�ر �إحياء �لرت�ث �لعربي، بريوت.

   �لقر�آن �لكرمي
1.�بن �لعربي، حممد، �أحكام �لقر�آن، حتقيق حممد 

عبد �لقادر عطا، د�ر �لفكر للطباعة، لبنان.
له  قدم  �لكربى،  �لفتاوى   ، �أحمد  تيمية،  2.�بن 

ح�سنني حممد خملوف، د�ر �لكتب �لعلمية، بريوت.
حتقيق  حبان،  �بن  �سحيح  حممد،  حبان،  3.�بن 
�سعيب �لأرناوؤوط، موؤ�س�سة �لر�سالة، بريوت، ط 2، 

1993م.  - 1414هـ 
قرطبة،  موؤ�س�سة  �أحمد،  م�سند  �أحمد،  4.�بن حنبل، 

م�رش.
�ملقت�سد،  5.�بن ر�سد، حممد، بد�ية �ملجتهد ونهاية 

د�ر �لفكر، بريوت.
6.�بن عا�سور، حممد، مقا�سد �ل�رشيعة �لإ�سالمية، 
د�ر  �ملي�ساوي،  �لطاهر  حممد  ودر��سة  حتقيق 

�لنفائ�ص، عمان، ط 2، 1421هـ - 2001م.
�خت�سار  يف  �لفو�ئد  �لدين،  عز  �ل�سالم،  عبد  7.�بن 
�لفكر  د�ر  �لطباع،  خالد  �إياد  حتقيق  �ملقا�سد، 

�ملعا�رش، دم�سق، ط 1، 1416هـ .
يف  �لأحكام  قو�عد  �لدين،  عز  �ل�سالم،  عبد  8.�بن 

م�سالح �لأنام، د�ر �لكتب �لعلمية، بريوت.
بريوت،  �لفكر،  د�ر  �ملغني،  �هلل،  عبد  قد�مة،  9.�بن 

ط 1، 1405هـ.
حتقيق   ، ماجه،  �بن  �سنن  حممد،  ماجه،  10.�بن 

حممد فوؤ�د عبد �لباقي، د�ر �لفكر، بريوت.
�سادر،  د�ر  �لعرب،  ل�سان  حممد،  منظور،  11.�بن 

بريوت، ط  1.
�لر�ئق �رشح كنز  �لبحر  �لدين،  12.�بن جنيم، زين 

�لدقائق، د�ر �ملعرفة، بريوت، ط 2.
عليه  �هلل  �سلى  �لر�سول  �أفعال  حممد،  13.�لأ�سقر، 
موؤ�س�سة  �ل�رشعية،  �لأحكام  على  ودللتها  و�سلم 

�لر�سالة، بريوت، ط 2، 1408هـ 1988-م.
حتقيق  �لبخاري،  �سحيح  حممد،  14.�لبخاري، 

قائمة املراجع
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28.�لغز�يل، �أبو حامد، �مل�ست�سفى من علم �لأ�سول، 
�لكتب  د�ر  �ل�سافعي،  �ل�سالم  عبد  حممد  حتقيق 

�لعلمية، بريوت، ط  1 ، 1413هـ .
29.�لغز�يل، حممد، من هنا نعلم، د�ر �لكتب �حلديثة، 

�لقاهرة، ط 1.
�ملحيط،  �لقامو�ص  حممد،  30.�لفريوز�أبادي، 

موؤ�س�سة �لر�سالة، بريوت.
31.�لفيومي، �أحمد، �مل�سباح �ملنري، �ملكتبة �لعلمية، 

بريوت.
�لفروق،  �أنو�ء  يف  �لربوق  �أنو�ر  �أحمد،  32.�لقر�يف، 
حتقيق خليل �ملن�سور، د�ر �لكتب �لعلمية، بريوت، ط  

1998م.  - 1418هـ    ،1
�ل�سنة  مع  نتعامل  كيف  يو�سف،  33.�لقر�ساوي، 
�لوليات  �لإ�سالمي،  للفكر  �لعاملي  �ملعهد  �لنبوية، 

�ملتحدة �لأمريكية، ط 2، 1401هـ - 1981م.
34.�لقرطبي، حممد، تف�سري �لقرطبي، د�ر �ل�سعب، 

�لقاهرة.
فقه  يف  �لكبري  �حلاوي  �حل�سن،  �أبو  35.�ملاوردي، 
�ملزين،  خمت�رش  �رشح  وهو  �ل�سافعي  �لإمام  مذهب 

د�ر �لفكر، بريوت.
36.خمدوم، م�سطفى بن كر�مة �هلل، قو�عد �لو�سائل 
يف �ل�رشيعة �لإ�سالمية، د�ر ��سبيليا، �ململكة �لعربية 

�ل�سعودية، ط     1 ، 1420هـ - 1999م.
عبد  فوؤ�د  حممد  حتقيق  م�سلم،  �سحيح  37.م�سلم، 

�لباقي، د�ر �إحياء �لرت�ث �لعربي، بريوت.
38.�ملقري، حممد، �لقو�عد، حتقيق �أحمد بن عبد �هلل 

بن حميد، جامعة �أم �لقرى، �ل�سعودية.
عبد  حتقيق  �لن�سائي،  �سنن  �أحمد،  39.�لن�سائي، 
�أبو غدة، مكتبة �ملطبوعات �لإ�سالمية، حلب،  �لفتاح 

ط 2.
د�ر  �ملهذب،  �رشح  �ملجموع  يحيى،  40.�لنووي، 

�لفكر، بريوت، 1997م.
�سحيح  على  �لنووي  �رشح  يحيى،  41.�لنووي، 

 ،2 ط  بريوت،  �لعربي،  �لرت�ث  �إحياء  د�ر  م�سلم، 
. 1392هـ 

42.�لني�سابوري، حممد، �مل�ستدرك على �ل�سحيحني، 
حتقيق م�سطفى عبد �لقادر عطا، د�ر �لكتب �لعلمية، 

بريوت، ط  1 ، 1407هـ - 1990م.
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