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بسم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني ،بارئ اخلالئق أمجعني ،باعث األنبياء واملرسلني ،مث الصالة والسالم على سيدنا وحبيب قلوبنا أيب القاسم
املصطفى حممد وعلى أهل بيته الطيبني الطاهرين األبرار املنتجبني ،سيما خليفة اهلل يف األرضني ،واللعنة الدائمة األبدية على أعدائهم إىل
يوم الدين ،وال حول والقوه إال باهلل العلي العظيم.
من مقاصد الشريعة الرحمة
واالستشارية في شؤون الحكم والحياة
()6
ِ
ِ
اَ فََلااا نَِِااي َو الَ َق َِا ِ
اس اتَا َ ِف َر لَ ك ا َام
اَ لَ ك ا َام َولَا َاً كَ َُا َ
قااال اهلل اعاااىل فَبِ َمااا َر َح َما ناة ِما َان الِنا ِاَ لَُِا َ
ال ال َا َف ااًا ما َان َح ًَل ا َ فَااا َف ك َف ا َُا ك َم َو َ
ن ِ ()1
َ فَاتَا ًَنَ َل َفَِى الَِ
َو َشا ِوَركه َم فِي األ ََم ِر فَِإ َذا َف َزَم َ
بصائر الًُر في آية الِين واالستشارة

ها ه اةيااة ال رتااة متعاان موعااة لاان بصااائر النااور الاامي ت اان اسااتلهالها لنهااا بالتاادبر ،كمااا ت اان اسااتنبا العديااد لاان احلِ َ اام واألح ااام
والقواعااد والاادروه لنهااا ،كمااا أ ااا اأا ل أساسااا لاان أهاام أسااو احل اام الرماايد وارمااد إىل قعالااة لاان أهاام قعااائم اقويااة النسااي اال تماااعي
واستح اله.
وسوف نأري يف ه ا البحث بأ ل لبسط إىل بصريين لفتاحيتني على ضوء ه ه اةية القرآنية ال رتة.
البصيرة األولى :لِشريعة مقاصد ولِمقاصد مقاصد

لقاصد وللمقاصد لقاصد أخرى ،وبعبارة أخرى أن للأريعة لقاصد عظمى انأعب لنها لقاصد أخرى.
إن للأريعة
َ

فمااً ::حقاان الاادلاء وصاايانة األعاراأل وحفااع األلاوال اعااد لاان لقاصااد الأاريعة أي ممااا ماارعو موعااة لاان التأاريعا للمحا ظااة عليهااا
كحرلااة الس ارقة والغصااب ولصاااقرة األل اوال والرمااوة والغااف و ريهااا أل اال ا ا ظااة علااى األل اوال ،وهااي لقاصااد لتفرعااة عاان املقصااد األ ااى
ِِ
ين * إِالن َم َن َرِح َم َرب َ َولِ َذلِ َ َخَِ َق ك َم.)2(
للأريعة وهو الرمحة اإلهلية إذ يقول اهلل اعاىل َ وال يَا َزالكً َن كم َختَِف َ
الِين مقصد لِشريعة ،ومقصد المقصد هً الرحمة اإلل ية
ويف آية البحث جند أن املقصد األ ى هاو َ ر َح َم نة ِم َن الِن َِ وأن لان ها ه الرمحاة افارص لقصاد آخار هاو (لاني الرساول  قاوال وقلباا)
استَا َ ِف َر لَ ك َم َو َشا ِوَركه َم فِي األ ََم ِر.
مث افرعو لن ه ا املقصد الثاين سلسلة لن األح ام فَا َف ك َف َُا ك َم َو َ
اللني والر ق والالعنف هي لن لقاصد الأريعة والمي اتفرص عنها سلسلة كبرية لن األح اام ،كماا أ اا بادورها لتفرعاة عان املقصاد األعظام
للأريعة وهو (الرمحة) وأيعا (احل مة).
وذلك هو لا اأري إليه الروايا الأريفة باملطابقة أو التعمن أو االلتزام أو بداللة االقتعاء أو اإلتاء والتنبيه واإلماارة ،وسنأاري إىل بعا
الروايا قط
اإلمام  : ال يعرض لي بابان َ:هما ح:ل إال أخذت باليسير مُ ما
ِ
ِ
ِ
ِ
َح َاِ:م كح نااًاا فَا َد َخََُِا
قد ورق يف الرواية عن حنان بن سدير قاال  كَ َُ ك
اير َوِزيَ ك
ااد َاأل َ
َ أََا َوأَبي َوأَبكً َح َم َزَة الً َماالي َو َف َبا كد الا نرح ِيم الَ َقص ك
ِ
ِ
اَ ِم َان
االِ :م َان الَ ككًفَ ِاة .قَ َ
اََ قَ َ
َفَِى أَبِي ًَ َع َف نر  فَا َرأَى ِزيَادا َوقَ َد تَ َسِن َخ ًِ َِ كدهك ،فَا َق َ
َح َرَم َ
َح َرَم َ
اال َ :ول َام أ َ
ال  لََك :م َان أَيَ َان أ َ
( )1سورة آل عمران آية .151
( )2سورة هوق آية .111-111
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ِ
االَ :مااا بَا كع ا َد ِما َان َِ
اال َ مااا بَاِن َ ا َ َه ا َذا إِنال ََ ا نذا  .كا نم
ًَ ا ِر .فَا َقا َ
اال :بَاَِ َُِااي َفا َان بَا َع ِ ا كك َم أَنااَك قَا َ
الَ ككًفَا ِاةَ فَا َقا َ
اإل َحا َار ِام فَا ك ا َاً أَ َفََا كام ل َ َ
ِ ِ
ِ
اَ أَ َن
الِ :م َن ال نربَ َذ ِة .فَا َق َ
ََ فَا َق َ
قَ َ
َحبََب َ
ال  لََكَ :ولِ َم ِألَن َ َس ِم َع َ
َح َرَم َ
َ أَ نن قَا َبا َار أَبِاي َذ بر بِ َ اا فَْ َ
ال  ألَبِي َح َم َزَة الً َمال ِّي :م َن أَيَ َن أ َ
ِ ِ ِ
ِ
صا َة َواتنابَا َعتك َمااا الساُن َة َوَال
َح َرَمتك َماااَ فَا َقا َااالِ :ما َان ال ََع ِقيا ِ  .فَا َقا َ
اًزهك .كا نم قَا َ
َال تَ كاا َ
اال  ألَبِااي َو َف َبااد الا نرح ِيم :ما َان أَيَا َان أ َ
َصا َابتك َما الر َخ َ
اال  :أ َ
ِ
ِ ِ ن ِ ِ
اان َِ َ:هم ااا ح ا َا:ل إِنال أَ َخا ا َذ ك ِ ِ
ض لِااي باب ا ِ
اير َويكا َع ِ ااي َفَِااى الَيَ ِس ااي ِر َما اا َال يكا َع ِ ااي َفَِ ااى
كَ َ
يَا َعا ا ِر ك َ َ
ت بالَيَس ااي ِر َو َذلا ا َ ألَ نن الِ ا َاَ يَس ااير يكح اال الَيَس ا َ
ال كَع َُ ِ  ،)1(وسيأيت يف احلديث القاقم بع قه ه ا احلديث إذا ماء اهلل اعاىل.
أحل األفمال هلل اإليمان بَ والرف بعباده!

اًل الِنا ِاَ َ :مااا ِما َان َف َما نال
اال َر كسا ك
كمااا أن ممااا قااد يسااتظهر لنااه اراقاااء الر ااق واللااني إىل لصاااف لقاصااد الأاريعة لااا ورق يف احلااديث قَا َ
ِ
ِِ ِ
اإل َشار ِ
الرفَ ِ بِ ِعب ِاد ِه ،وما ِمن َفم نل أَبا َ ِ ن ِ
اإليم ِ ِ
ِ
اب بِالِن ِاَ تَا َعاالَى وال كَع َُا ِ
َح ن
ان بِالِنَ َو ِّ َ َ َ َ َ َ َ
أَ
َ
ل إِلَى الِنَ تَا َعالَى َوإِلَى َر كسًلَ م َن َِ َ
ض إلَى الَِ تَا َعاالَى م َان َِ َ
َفَِى ِفبَ ِاده )2(وذلك هو الغريب حقا أن ي ون أحب عمل هلل اعاىل بعد اإلتان هاو الر اق بعبااقه ،بال يصار الرساول  بأ ماا أحاب إىل
اهلل والرسول لن أي عمل آخار ااا يأامل فتلاف أناواص العبااقا مماا يساتدعي عقاد ااث خاا كاللاي عان لوقاا الر اق بالعبااق باني العبااقا
لا و وق لا هو ركن الدين يها ،وعن لا هاو لقتعاى اعماا باني الرواياا وهال بععاها نااةر إىل هاة خاصاة أو لنصارف أو أن ا بوبياة ألار
والت ليف ملصلحة للزلة ألر آخر؟ ولعله يأيت ال الم عن ذلك.

من شروط الًالي أن يكًن األف ل حِما
كما جند أن ألاري املانلنني علياه الساالم اعتاه يف عهاده ملالاك االماص لان لواصافا احلااكم والاوا أَفَ َ اَِ ك َم ِح َِماا وِم نم َان يكا َب ِ ا ك َفا ِن
ِ ِ ِ ِ ِِ ِ
ِ
ِ
ِ
الَ َ َ ا ِ
ااه َم ًَ َيبااا َوأَفَ َ اَِ ك َم ِح َِمااا ِم نما َان يكا َب ِ ا ك َف ا ِن
اح ك َم فااي َا َفس ا َ لِنااَ َول َر كسااًلَ َوِِإل َمام ا َ َوأَ َا َقا ك
ال َو ...قااال فَ ا َاً ِّل ما َان كًُكااًد َب أَ َ َ
صا َ
()1
الَ َ َ ِ
ِ
َف بِال َع َف ِاء َويَا َُبكً َفَِى َاألَقَ ًِيَ ِاء ِم نم َن َال يكًِي كارهك ال كَع َُا ك َوَال يَا َق كعا كد بِ ِاَ ال ن َاع  )4(ولعلاه ياأيت بعا قاه
ر
ت
س
ي
و
يح إِلَى ال كَع َذ ِر َويَا َرأ ك
َ
َ
ل َ َ ك
احلديث الحقا إذا ماء اهلل اعاىل.
البصيرة الًا ية :مًقع مقاصد الشريعة في الفقَ اإلمامي
إن لن املعروف اهتمام أهل العالة بفقه املقاصاد ،كماا أن لان املعاروف – يف املقابال  -إمهاال علمااء الأايعة لفقاه لقاصاد الأاريعة ولا ا ال
ااارى يف لثاال املعاااس والرسااائل وال فايااة وال يف لثاال املسااالك واحلاادائق واعاواهر ونظائرهااا اوثااا عاان قااه املقاصااد وإن و ااد إمااارا وكلمااا
ل نها ال ارقى إىل لستوى (البحث) كسائر لا اثوه باستيعاب الحع اثهم لالستصحاب لثال وقارنه اا أماروا به إىل اث املقاصد.
لماذا اهتم العامة بفقَ المقاصد وأهمِ ا الشيعةَ
والسر يف ذلاك واضاف اأن أهال العالاة عاانوا لان نقا ذرياا يف الرواياا الامي اباني الأارائا واألح اام لعادم ر اوعهم إىل أئماة أهال البياو
(علاايهم السااالم) لاان هااة ولسااد عماار باااب الروايااة عاان رسااول اهلل  لاان هااة أخاارى إذ كااان يعاقااب علااى الروايااة عنااه ويقااول َ ح َس ابكاَُا
َِتَا ك الِنَ )5(ل ا التجأوا إىل القياه واالستحسان وكانو لقاصد الأريعة لديهم لن أبواب انقيف القياه واالستحسان وسد ال رائا.
ألااا علم اااء الأ اايعة قااد أ ن ااتهم الرواي ااا املت اااثرة الواص االة ع اان رس ااول اهلل  وعاان املعص ااولني (عل اايهم السااالم) ن اوال ح اوا ق ارنني
( )1اإلستبصار ج.162 2
( )2اار األنوار ج.54 22
( )3لما عرأل له لا يو عبه ،ابا ء يف التفاعل واالستجابة ملثريا الغعب بل اعالل انتهى اهلدوء واحل مة.
( )4لستدرك الوسائل ج.164 13
( )5األلا (للمفيد) .36
2
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ونصااف ،عاان اللجااوء إىل ااري االسااتنبا لاان النصااو الصاااقرة عاان الرسااول  والثقاال اةخاار حسااب حااديث الثقلااني ،إضااا ة إىل وضااو
ًل الُناقِص ِة و َاْلر ِاء الَب ِ
يس الَ َف ِ
ِ
ِ
صا ك بِال كَع كق ِ
اطَِ ِة َوال ََم َقايِ ِ
اس َد ِة )1(جملهولياة لالكاا األح اام
ين الِنَ َال يك َ
َ َ َ َ
بطالن القياه واالستحسان إذ إِ نن د َ
لاادينا ا ااا وإن علِ ام بععااها أو ال ثااري لنهااا إمجاااال إال أن عاادم اإلحانااة عااا بأمجعهااا وعاادم لعر ااة ازامحا ااا واملوانااا عاان كاال واحااد لنهااا أو
الأرائط هلا وسائر لعاقال ا ،أو ب استحالة استخراج احل م اإلهلي عه القياه واالستحسان.
وًَ ا ًي مبتكر ل رورة طرق با فقَ المقاصد
ول ن ولا ذلك كله ،نقول لا يفتف بابا ديدا لعرورة نرق بااب قاه لقاصاد الأاريعة يف علام ال االم ،بال وعلام الفقاه واألصاول و ريهاا
وعقد صل خا هلا ال الستنبا األح ام لنها إذ ال ت ن ذلك ملا سبق بل عها أخرى اعد عوالل لساعدة ا ميلية.
 -2الفائدة الك:مية لفقَ المقاصد

أوال :الفائاادة ال الليااة ،ااأن لعر ااة الغاارأل لاان اخللقااة واملقاصااد العالااة للأ اريعة اسااتناقا إىل نصااو ال تاااب والساانة ،يثااري علاام ال ااالم
وتنحااه بعاادا آخاار أكثاار حيويااة و اعليااة إذ يت فاال بااد ا كثااري لاان الأاابها الاامي قااد يطرحهااا أاباااص امل ا اهب األخاارى أو الاامي قااد يسااأل عنهااا
ِ
اال باَِاى ول ِ
َك َان
الأباب احلائر ،إضا ة إىل أنه يزيد ال ثري لن الناه انمئنانا بالأرص األقده وهو لطلوب يف حد ذااه ،قَ َ
اال أ ََولَ َام تكا َاؤم َن قَ َ َ َ
لِيَ ََمئِ نن قَا َِبِي.)6(
ويتعف ذلك أكثر عندلا نعرف أن بع املا اهب واألقياان بنياو علاى العناف والقساوة والأادة بأا ل عاام أو يف اعملاة ،الوهابياة لاثال
بنيو على العنف الأديد وعلاى ا فاري عالاة املسالمني جملارق ا ام يَا َبتَا كاً َن إِلَاى َربِّ ِ َام ال ًََ ِسايَِةَ )3(بالتوسال باألنبيااء واألوصاياء أو يتهكاون
باملأاهد املأر ة كما يفعله عالة املسلمني ،وهي المي أنتجو لعاللها القاعدة وقاعف و ريمها كنتيجة نبيعية ملاا باع علياه لا هبهم لان العناف
يف اال العقيدة والأريعة والسلوك.
ًساى لَِق ًَِم ِاَ يَاا
وك لك الديانة اليهوقية قد بنيو يف اعملة على ملساا عناف حا يف الادين اري ا ارف قاد قاال اعااىل َ وإِ َذ قَ َ
اال كم َ
قَاًِم إِن ككم ظََِمتكم أَ كفس ككم بِاتِّ َخ ِ
اذ كَ َم ال َِع َا َل فَاتكًبكًا إِلَى بَا ِرئِ كك َم فَاقَاتكاِكًا أَ كف َس كك َم ذَلِ كك َم َخ َيار لَ كك َم ِف َُ َد بَا ِرئِ كك َم فَاتَا َ َفََِي كك َم إِنَك كه َاً
َ
َ َ َ َ َ
()4
ِ
يم
التا ن
نًا ك ال نرح ك
ألااا اإلسااالم ا ماادي األصاايل املسااتلهم لاان القاارآن ال ااره وساانة الرسااول وأهاال بيتااه األنهااار قااد بااع علااى الر ااق والرمحااة واللااني واملااداراة
وا بة ،وادل على ذلك لتواار الروايا .
ويف الروايتني التاليتني أكه الداللية
الرفَ ِ َوالتناَْل ِ َوال ًََقَاا ِر َوالت ِنقين ِاة
َا ًَِر َوأَ نن إِ َم َامتَاَُا بِ ِّ
َ أَ نن إِ َم َارَة بَُِي أ َكمينةَ ََا َ َ
قال اإللام الصاقق  أ ََما َفِِ َم َ
َ بِال نس َي ِ َوال ََع َس ِ َوال َ
ِ
ِ ِ ِ
ااس فِااي ِديااُِ كك َم َوفِااي َمااا أَ َااتك َم فِيا ِاَ )5(ها ا هااو الفااارق بااني اإللااالتني إلالااة األوصااياء باااحلق
َو كح َسا ِن الَ كخ َِ َااة َوالَا َاًَرِِل َواال ًَت َ اااد فَا َرنِّبكااًا الُنا َ
()6
ِ
اه َم أَئِ نمة يَ َد كفً َن إِلَى الُنا ِر.)2(
َ و ًَ َعََُِا م َُا ك َم أَئِ نمة يَا َ كدو َن بِْ ََم ِرَا وإلالة أئمة اعور َ و ًَ َعََُِ ك
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( )1لستدرك الوسائل ج،12
( )2سورة البقرة آية .262
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( )4سورة البقرة آية .54
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ِ
نار َفَِى الَ َ َي ِن الِنَي ِن ال نس َ ِل الَ َق ِر ِ
يل )1(واملراق لن القريب القرياب لان النااه والا ي ال جباه
وعن رسول اهلل  أنه قال  كح ِّرَمَ الُ ك
عنهم ِحجاب وح ّجاب ،كما يفعل احل وليون والساسة وكثري لان الأخصايا  ،وقاد ورق اخلطااب للمر اا األعلاى يف هلاناه السايد أيب احلسان
االصفهاين (أ لو يف الدهليز وارخ نفسك للناه) وكاان السايد الوالاد قاد حادق يولياا سااعة لان الظهار قبال الازلن للقااء عالاة النااه بادون
لواعيد لسبقة ك لك يفعل السيد العم وعدق لن األعالم.
واملراق لن السهل السهل يف التعالل والقعاء واالقتعاء ،ولعلنا نفرق ل لك اثا لستقال.
()2
وعن النيب  قال ال كَم َؤِمُكً َن َهيِّاُكً َن لَيِّاُكًن
 -6الفائدة االًتمافية لفقَ المقاصد
ا يااا :أن لقاصااد الأ اريعة اصاالف أن ا ااون املرمااد العااام لكلااة يف كيفيااة العِأاارة واملعاماارة والتعالاال لااا اةخ ارين يف العأااائر واألح ازاب
واالماقا والنقابا ويف الأركا واملنسسا ويف احل ولة و ريها.
الرفَا ك َفَِاى َش َاي نء إِنال َزا َاَك َوَال كو ِِ َاع الَ كخ َار كق َفَِاى َش َاي نء إِنال َشاا ََ )3(اأذا قار
هي اصلف كمنه حياة ولو ه عام ول ا ورق َ ماا كو ِِ َاع ِّ
األلر بني أن يتعالل الزوج لا هو ته أو األب لا ابنه أو املعلم لا المي ه بالر ق أو العنف (ولنفرأل لراباة اائزة لناه) كاناو لقاصاد الأاريعة
هي املرمد للتعالل باالر ق بال انتهاى اللطاف ،وه ا ا يف اعالال القيااقا لاا األابااص واألععااء واعمااهري بال حا ويف س ّان القاوانني ماثال لاو
سن العرائب (وهي حمرلة قطعا وبدعة إذ ال ضرائب يف اإلسالم إال اخلمو والزكاة واعزية واخلاراج وهاي كا ياة وا ياة والادول كاذباة
رضنا واه ّ
يف قعااوى حا تهااا للع ارائب إذ يف لوارقهااا الطبيعيااة خاصااة للاامي تلااك حقااول الاانفط وماابهها ال فايااة وأكثاار ،باال األل اوال اصااب البااا يف
ا اريو اسااتبداق احلااكم ومااهوااه) وقار األلار بااني ساانّها لتنبساط يااد الدولاة أكثاار أو عادم ساانّها لي ااون النااه يف سااعة وراحاة ،كااان الثاااين أوىل
اَ
قطع ااا حس ااب ق ااه املقاص ااد وحس ااب املس ااتفاق ل اان ذوق الأا اريعة وس اارية الرس ااول  واألئم ااة (عل اايهم الس ااالم) ولا ا ا ق ااال  بكِعًَ ا ك
َحُِ ِيفين ِة ال نس َم َحة.)4(
بِال َ
ولا لك جنااد أن الناااه بااون لاان يتعالاال لعهاام بر ااق ولاان ينسااى أخطاااءهم ويصاافف عاانهمم مااا مااب أن يتعالاال لعااك لاان هااو وقااك
بالر ق واللني تعالل لا هو لن قونك باللطف واللني ك لك!
وجند يف اعبري األلري  أكه الداللة يف عهده لالماص ِ م نم َان يكا َب ِ ا ك َفا ِن الَ َ َ ِ
يح إِلَاى ال كَعا َذ ِر ويف التعباري باا(يسصيف) لطاف
ال َويَ َساتَ ِر ك
بالغ وح مة كهى ،إذ يستفاق لنه انه لن ا ب سي ولو يا أن يسصيف املرء نفسيا لن الع ر أي اعتا ار لان ةلماه أو آذاه أو أهعجاه مث ينساى
بعاادها كاال لااا علااه ذلااك اةخاار (الصااديق ،الاازوج ،الزو ااة ،الأاريك ..ا ) يف حقااه الأخصااي ،ع ااو لااا يصاانعه الاابع حيااث يتأاادقون يف
عدم قبول األع ار لتهمني املعت ر بأنه اهير بارق أو لر وأل أو أنه ع ر أقبف لن ذنب!
والسابب واضاف يف حسان قباول االعتا ار اان االعتا ار قليال علاى اإلذعاان بقابف ال اهى و ارق حماولاة او ياه الصاغرى ،وها ا أ عال ب ثاري
ممن ير قبف ال هى أو يصر على العناق بارا اب الصغرى!
 -1الفائدة األصًلية الفق ية لفقَ المقاصد
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( )2ال ايف ج.234 2
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الًا :ت ن أن نستنبط وائد هالة لفقه املقاصد ال الساتنبا احل ام الأارعي لنهاا لبامارة بال يف واناب أخارى نأاري ههناا ألمههاا بأجيااه

وألا التفصيل بحا ة إىل كتابة كتاب لستقل لعمق يف اث وانب القعية واألخ والرق يها

أ -الِين والرف المًازن االستراتياي ل:حتياط
 -1إن بع لقاصد الأريعة ،ولنقتصر اةن على الرمحة واللني والر ق باعتبار أن حمور البحث هو اةية الأاريفة ،اعاد املاواهن االساصاايجي
لالحتيااا م ذلااك أن ساارية كثااري لاان العلماااء اار علااى مبيا االحتيااا والسااوق إليااه باعتبااار أنااه حساان علااى كاال حااال ألنااه لو ااب للااتحفع
علااى لصاالحة الواقااا حتمااا ،ول اان إذا ثبااو أن اللااني والرمحااة والتسااهيل هااي لاان لقاصااد الأاريعة – كمااا أساالفنا وكمااا ساايأيت – ااان ذلااك قااد
يو ااب عاادم االنااد اص يف االحتيااا يف الفتااوى (وهااو ااري الفتااوى باالحتيااا ) باال أن النتيجااة ا ااون إىل التخيااري بينهااا إن اساااو املصاالحتان
رضا( )1أو ار يف انب لصلحة التسهيل واللني والر اق علاى اناب اإلحاراه القطعاي ملصالحة الواقاام وذلاك هاو لاا قاد اأاهد باه العدياد لان
الروايا .
(سًق المسِمين) امارة تس يِية تُبعث من مقصد الِين والرحمة
ان َفن أَبِي الَاار ِ
ِ ِ ن
ِ
ال فِي ِاَ
ود قَ َ
َاابك ِّنَ فَا كق َِ ك
الَ :ساَْل ك
ََ أَبَاا ًَ َع َفا نر َ فا ِن ال ك
ولنها َ ف َن كم َح نمد بَ ِن سَُ َ
َك
اَ لَاَك :أَ َخبَا َر اي َم َان َرأَى أَناَك يك َا َع ك
الَميتةك فَا َق َ ِ
ِِ
ن ِن
ِ
(ِ ِ )6
اَ أَناَك َم َيتَاة فَ َا :تََْ كَ َِاَكَ ،وإِ َن لَ َام تَا َعَِ َام فَا َشاتَ ِر
اينَ! إِ َذا َفِِ َم َ
َ ََ
ال :أَم َن أ َ
ًَ ِل َم َكان َواحد يك َا َع كل فيَ ال ََم َيتَةك كح ِّرَم في ًَمي ِع َاأل ََرِ َ
()3
ِ
ًدا َن
َابك ننَ ،والِن َِ َما أَظكن كَِن ك َم يك َسمً َنَ ،ه ِذ ِه الَبَا َربَا َر َو َه ِذ ِه الس َ
َوبِ َع َوكَ َلَ ،والِنَ إِ ِّي َألَ َفتَ ِر ك
ض السً َق فََْ َشتَ ِري بِ َ ا الِن َح َم َوال نس َم َن َوال ك
ولن الواضف أن ال الم يف الأبهة ري ا صورة وأن َ والِن َِ َما أَظكن كَِن ك َم يك َسمً َن ليو لان قائارة مابهة ال ثاري يف ال ثاري املو اب لتنجاز
العلم اإلمجا .
وذلك كله لا أن إحراه لصالحة الواقاا باالحتياا مم ناة بال كاان لان املم ان أن يقياد اإللاام االقتحاام يف األكال لنهاا بصاورة عادم العسار
ِ
َااابك ننَ ،والِن ِاَ َمااا
واحلارج ،اأنالق القااول ب اَ وإِ َن لَ َام تَا َعَِا َام فَا َشاتَ ِر َوبِا َاع َوكَ َال وَ والِنااَ إِ ِّاي َألَ َفتَا ِر ك
ض الساً َق فََْ َشااتَ ِري بِ َ اا الِن َحا َام َوال نس َام َن َوال ك
ًدا َن قليل على أر حية لصلحة التسهيل والر ق على لصالحة االحتياا  .ولتحقياق ذلاك واألخا
أَظكن كَِن ك َم يك َسمً َن َه ِذ ِه الَبَا َربَا َر َو َه ِذ ِه الس َ
والرق يه ال آخر ،إذ ال الم كما سبق إمنا هو بنحو اإلمارة.
(اليد) امارة أخرى تس يِية من مُ ِ الِ والرحمة
ولنها  فن َفِِي بن إِبار ِاهيم َفن أَبِ ِيَ و َفِِ ِّي ب ِن مح نم ند الَ َقاسا ِ ِّي ً ِميعا َف ِن الَ َق ِ
اس ِم بَا ِن يَ َحيَاى َف َان كساََِي َما َن بَا ِن َد كاو َد َف َان َح َف ِ
اْ بَا ِن
َ َ
َ ك ََ َ َ َ َ ك َ
ِني ن
اال
االَ :ا َع َام ،قَ َ
اًز لِاي أَ َن أَ َشا َ َد أَناَك لَاَكَ قَ َ
اال :قَ َ
ااٍ َف َان أَبِاي َف َب ِاد الِنا َِ  قَ َ
اَ َش َايئا فِاي يَا َد َي َر كً نال أَيَ كا ك
اَ إِ َذا َرأَيَ ك
اال لَاَك َر كًال :أ ََرأَيَ َ
َ
ال لََك أَبكاً َف َب ِاد الِن ِاَ  :أَفَايَ ِحال ِّ
اال أَبكاً َف َب ِاد
االَ :ا َع َام ،فَا َق َ
الش َاراءك ِم َُاَكَ قَ َ
ال نر كً كل :أَ َش َ كد أَنَك فِي يَ ِد ِهَ ،وَال أَ َش َ كد أَنَك لََك ،فَاَِ َعِنَك لِ ََي ِرِه! فَا َق َ
ِ
اًز أَ َن
اير ِم َِكااا لَا َ كا نم تَا كقا َ
اًل بَا َعا َد ال َِم َِا ِ كها ًَ لِااي َوتَ َحِِا َ َفََِيا ِاََ ،وَال يَ كاا ك
الِنا ِاَ  :فَاَِ َعِنااَك لِ ََيا ِرِه ،فَ ِما َان أَيَا َان ًَا َ
ااز لَا َ أَ َن تَ َشااتَ ِريََك َو يَصا َ
()5
ِ ِ
ِ
ِ ِِ
ين كسًق
ص َار ِم َِ ككَك ِم َن قِبَِِ َِ إِل ََي َ ( َ)4ك نم قَ َ
تَا َُسبََك إِلَى َم َن َ
َم يَ كا َز َه َذا ل َ
ال أَبكً َف َبد الِنَ  :ل ًََ ل َ
َم يَا كق َم لِ كَم َسِم َ
( )1لصلحة إقراك الواقا ولصلحة التسهيل.
( )2أي اعنب.
( )3وسائل الأيعة ج.111 25
( )4وبعبارة أخرى كيف اراعي الفرص واقبل به وال اقبل األصل لا أن ه ا الفرص إمنا هو لن روص ذلك األصل ومما يصاب عليه؟
( )5ال ايف ج.312 2
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ولان الواضاف أن عاال قاعادة الياد الااارة حساب احلادوق الواسااعة الامي علهاا الأااارص الاارة ياه إىل قر ااة صاحة الأاهاقة أ ااا لاه لاا أ ااا يف
يااده قااط ،والاامي أثااار اسااتغراب السااائل يف ها ا املااورق ،قلياال علااى أن هنالااك لصاالحة لزامحااة أخاارى ااري لصاالحة إقراك الواقااا اقتعااو ها ا
ِ ِِ
ين كسًق نانق ب لك.
َم يَ كا َز َه َذا ل َ
التأريا ،واملستظهر أ ا لصلحة التسهيل والر ق باملسلمني ولعل لسان ل ًََ ل َ
َم يَا كق َم لِ كَم َسِم َ
 مقاصد الشريعة تصِح مؤيدا لدفًى اال صراف أو العكس -2أن لقاصد الأريعة قد( )1اصلف لساعدة على قعوى االنصراف أو اأكد قعوى العدمم ان الفقهاء كثاريا لاا يساتندون يف عادم اول
عاام حلصاة لان احلصا إىل قعاوى االنصاراف عنهاا ر ام الأامول لفظاا ،واملقاصاد لاو أذعان عاا الفقياه قاد ا اون إحادى األقلاة أو علاى األقاال
املنيدا على االنصراف.
مثال اراأى العديد لن الفقهاء أن املتنجو األول لنجو ألا املتنجو الثاين ليو انجو إذا القى ري املاائا ،ها ا رأي ،والارأي اةخار،
أن املتنجو الثاين لنجو قون الثالث والرأي اةخر أن املتنجو الثالث لنجو قون الرابا صااعدا وقيال املتانجو لانجو لطلقاا ،لاو القاو
اليد اليسرى لثال جناسة كالبول ج ّفو القو اليد اليمىن الرنبة الياد األوىل انجساو لاو القاو الثاوب املرناوب اانجو علاى رأي وس يانجو
على رأي آخر على عدم التنجو لو القى الثوب ميئا آخر كاعدار س يتنجو وقيل بل يتنجو لطلقا توى أو احتيانا.
قااد ي ااون االنصاراف هااو و ااه قعااوى عاادم لنجسااية ااري املتاانجو األول ،أو عاادم ساراية النجاسااة إىل سلساالة ال لتناهيااة وقااد ي ااون لاان
لنيدا االنصراف أن اسلسلها إىل لا ال اية خالف الر ق باخللق والرمحة عم.
وك لك لو قيال بانصاراف جناساة الادم عان الا را اري املرئياة ،اان قاعادة الرمحاة واللطاف لعيناة لسااعدة ،بال لاو قيال باأن الو اه هاو عادم
صادق الادم عر اا عليهاا اان عال الأاارص املوضاوص هاو خصااو العاريف لناه ال الادقي أيعاا يتجاانو إن س ينبعاث عان الرمحاة اإلهلياة ولصاالحة
التسهيل .تألل
مرًحا في با التعارض
ج -مقاصد الشريعة تصِح ِّ

 -3أن لقاصااد الأ اريعة اصاالف لر حااا يف باااب التعااارأل ،بناااء علااى التعاادي عاان املر حااا املنصوصااة (كالأااهرة ولوا قااة ال تاااب
ِِ
َصا َدقكا ك ما فِاي الَح ِاد ِ
يث َوأ ََوَر كف ك َماا )2(إن قيال بأ اا لان لر حاا الرواياة
َ
وفالفة العالة بل ولثال ال ك
َح َك كم َما َح َك َم بَ أَ َفا َدلك ك َما َوأَفَا َق ك ك َماا َوأ َ َ
ال احلاااكم واحلااق خال ااه) إىل ااري املنصوصااة كمااا هااو لساالك الأاايد االنصاااري (قااده سااره) وحينئا ااأن لقاصااد الأاريعة اصاالف كماار ّ ف ااري
لنصو لدى اعارأل الروايتني.
لاو ورق حاديث باحلرلاة وآخار بال راهاة أو اعاواه كاناو لقتعاى الرمحاة واللاني والر اق بالعبااق اار يف ال راهاة أو اعاواه وكا ا لاو ابااين خاه
قال على الو وب لا آخر قال على اعواه ،وال خيفى أنه ي ون لر حا لعمونيا.
ولاا ذكاار ههنااا لاايو إال نرحاا أوليااا للبحااث ولايو املقصااوق لنااه حاليااا ابااع أي ماايء ممااا سابق إذ ذلااك يسااتدعي لزياادا لاان التاادبر والتألاال
والتحقيااق والفح ا  ،وإمنااا ناار لفااتف ه ا ا الباااب كااي يتناولااه األعااالم باألخ ا والاارق والنقااا كائن اا لااا كانااو النتيجااة ح ا وإن كانااو الاار
املطلااقم أال ااارى أن اااث حجيااة الأااهرة أو اإلمجاااص املنقااول ممااا يبحااث عنااه يف علاام األصااول ،لااا وضااو أن ال ثاريين ذهباوا إىل عاادم حجيتهااا
إال أن ه ا املبىن س يل ِغ ضرورة اثهما يف علم األصول وإن كانو النتيجة السلب .تدبر يدا واهلل اهلاقي العاس.
وآخر دفًا ا ان الحمد هلل ر العالمين وصِى اهلل فِى محمد والَ ال يبين ال اهرين

( )1يالحع قولنا (قد) ههنا و يما سبق.
( )2ال ايف ج.62 1
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