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  تقرير عن أطروحة دكتوراه 

 الفكر المقاصدي باألندلس إلى نهاية القرن الخامس الهجري

  عبد الكريم بنانــــــي: الدكتور 
ال ميكن احلديث عن املقاصد وعن الفكر املقاصدي دون اإلشارة إىل جهود اإلمام الشـاطيب  

    لت يف كتابيه وأسبقيته إىل تأسيس هذا الفن ، وإىل نظرياته اليت تأص) هـ  790تـ (رمحه 

 كتاب على تانصب املعاصرين الباحثني دراسات أغلب ت، وإذا كان" املوافقات واالعتصام " 

 فيما –أحدا فإن منهجه، ومسار طريقته وتبيني أفكاره توضيح ةحماول الشاطيب لإلمام املوافقات

 اذه راعى من أغلب منها ل اليت املدرسة أو املنهج هلدا األوىل النواة بدراسة يهتم مل -أحسب

  . الشريعة نصوص مع تعامله يف االجتاه

 صـدرت  الـيت  سواء ، األندلس فقهاء وفتاوى آراء يف معامله الحت نحىامل هدا أن لكذ   

 ـا  صـدرت  الـيت  أو النوازل كتب أو الفقه كتب يف مبثوثة نقلت اليت أو كتبهم يف عنهم

  .وبفكرهم م التعريف حماولة ترامجهم

 إطاره يف الشرعي النص فهم على القائم املنهج لكذ يلحظ ، هؤالء عن جاء ما بعضل واملتتبع

 هذا بني إذ ، حدود حتدمها ال اللذين واإلفراط التسيب أو واجلمود احلرفية عن بعيدا املقاصدي

  .الشرعية األحكام مدار وذاك
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  : لذلك تشهد اليت األمثلة بعض هذوه

 يده من اخلامت إزالة املكلف على جيب هل مسألة يف) هـ238( حبيب ابن'  واضحة' يف جاء •
 . املاء وصول القصد مادام بتحريكها يكتفي مأ ؟ ال أم الوضوء عند

 ألن 2" واسـعا  كان إن ذلك عليه وليس حتريكه فعليه ضيقا كان إن:" 1 حبيب ابن قال     

 من حيصل قد ملا ، وتركه بإزالته ذلك بعد تعلق فال ،  العضو إىل املاء بوصول حتقق قد القصد

  .ذلك يف التضييق

 فقهاء لبعض خالفا – وختفيفا تيسريا – قليلها من الصالة دةإعا يرى مل ، النجاسة مسائل ويف

 مـن  إال الصالة التعاد واحلوت والبهيمة اإلنسان ودم املذكي كدم امليتة دم" معتربا ، املالكية

  3"كثريه

 البيـوع  ألن ، البيـع  يف اليسري الغنب جواز ، 4)هـ255( العتيب لإلمام املستخرجة يف جاء •
             حبرفية    االلتزام   وألن  5 جماز  فيها  مستخف فهو ،لدلك اليسري الغرر عن التنفك

                                                           

1
كان بإلبرية، وسكن قرطبة،  .ن جامهة بن عباس بن مرداس السلمي، يكىن أبا مروانعبد امللك بن حبيب بن سليمان بن هارون ب 

ورحل فسمع من عبد امللك . روى عن صعصعة بن سالم، والغازي بن قيس، وزياد بن عبد الرمحن. وقد قيل إنه من موايل سليم
  .ج، وأسد بن موسى، ومجاعة سواهم كثريبن املاجشون، ومطرف بن عبد اهللا، وإبراهيم بن املنذر اجلذامي، وأصبغ بن الفر

وكان حافظا للفقه على . وكان مشاورا مع حيىي بن حيىي، وسعيد بن حسان. وانصرف إىل األندلس، وقد مجع علما عظيما  
ـ . معـ واجلوا. ـ الواضحة، مل يؤلف مثلها  :له مؤلفات يف الفقه والتاريخ واآلداب كثرية حسان، منها.مذهب املدنيني، نبيال فيه

ـ وكتاب طبقات الفقهاء . ـ وكتاب سرية اإلمام يف امللحدين. ـ وكتاب املسجدين. وكتاب فضل الصحابة رضي اهللا تعاىل عنهم
تاريخ العلماء  .هـ  238تويف سنة  (...).النبوي كالطب املشهورة كتبه من ذلك وغري .ـ وكتاب مصابيح اهلدى. والتابعني

عين بنشره  313-1/312. فظ أيب الوليد عبد اهللا بن حممد بن يوسف األزدي املعروف بابن الفرضياحلا. والرواة للعلم باألندلس
 .م 1954/هـ1373. عزت العطار احلسين: وتصحيحه

2
 ) .مرقونة( احلسنية احلديث بدار رسالة 2/1 اإلدريسي عزيزة: حتقيق الطهارة ،كتاب والفقه السنن يف الواضحة 

3
 .2/2 نفسه املصدر 
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 مرفوع واحلرج ، واحلرج املشقة يف الناس جيعل 6)) أشياءهم الناس تبخسوا وال(( تعاىل  قوله
 .الكلية وقواعدها العليا مقاصدها من فهو الشريعة لنصوص االستقراء مبقتضى األمة عن

، عنـد  يف شرحه النفيس على صحيح البخاري7) هـ449ت( هللا ابن بطال رمحه ا قال •

وهذا حديث مما يرد قول أهـل الظـاهر،   : "8"إِنما جعلَ االستئْذَانُ من أَجلِ الْبصرِ: "حديث

ويكشف غلطهم يف إنكارهم العلل واملعاين، وقوهلم إن احلكم لألمساء اخلاصة، ألنه عليه السالم 

نه إمنا جعل من قبل البصر، فدلّ ذلك على أن النيب صلى اهللا عليـه وسـلم   علّل االستئذان بأ

أوجب أشياء وحظر أشياء من أجل معان علق التحرمي ا، ومن أىب هذا فقد رد نص السـنن،  

وجعلْنا في االَرضِ رواسي أَنْ تميـد  : (وقد نطق القرآن مبثل هذا كثريا، من ذلك قوله تعاىل

                                                                                                                                                                                           

 من مشس عبد بن أمية بن حرب بن صخر بن سفيان أيب بن عتبة أيب بن مجيل بن عتبة أيب بنمد بن أمحد بن عبد العزيز العتيب حم 4
 حسان  بن وسعيد حيىي بن حيىي من باألندلس مسع أصح وهو سفيان أيب بن عتبة آلل موىل هو وقيل اهللا عبد أبا يكىن قرطبة أهل

 مجع الذي وهو بالنوازل عاملا للمسائل حافظا وكان ونظرائهما الفرج بن وأصبغ سعيد نب سحنون من فسمع ورحل وغريمها
 املستخرجة يف أدخلوها قال مسعنا فإذا الغريبة باملسألة يؤتى وكان الشاذة الغريبة واملسائل املطروحة الروايات من فيها وأكثر مستخرجه

 ) .مرجع سابق( 9-2/8. تاريخ العلماء والرواة. 

5
-1404 اإلسالمي الغرب ،دار حجي حممد د: حتقيق9/385 اجلد رشد ابن ، والتعليل والتوجيه والشرح والتحصيل يانالب 

1984. 

6
 .85 آية ج األعراف 

 الباء بفتح بطّال وابن. اللحام بابن املعروف البلنسي مث القرطيب البكري احلسن أبو بطال بن امللك عبد بن خلف بن علي هو 7
 اليماين البطال بن مسلم بن إبراهيم بن حممد اهللا عبد أيب جلد اسم وهو البطال إىل النسبة وهذه املهملة، الطاء يدوتشد املوحدة،
 العنربي، اهللا عبيد بن وأمحد اهلامشي، مسلم بن علي عن ا وحدث بغداد قدم. اليمن صعدة من وهو املصيصة، نزيل البطايل

 املقري ابن منه ومسع. وغريمها املقري، إبراهيم بن حممد بكر وأبو القزاز، احلسن بن يباحلب عنه روى. الدوري حممد بن والعباس
 . م1994. القاهرة. اخلاجني مكتبة. 2/414. امللك عبد بن خلف بشكوال ابن. الصلة كتاب. وثالمثائة عشر سنة بعد باملصيصة

 .19/259. البصر أجل من االستئذان باب. البخاري رواه 8
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ى: (وقال. 9)بِهِملِ الْقُراَه نم هولسلَى رع ا أَفَاَء اللَّه(إىل قوله تعاىل) م : نيولَةً بكُونَ دالَ ي كَي

كُمناِء م(وقال تعاىل. 10)االَغْنِي :يِهِمغبِب ماهنيزج كيف مواضع كثرية يكثر عددها، فال . 11)ذَل

 .12"يلتفت إىل من خالف ذلك

 الـذي  أن لـو  احلكم ما لكن 13" حرام فهو أسكر شراب كل" والسالم الصالة عليه يقول •
 الـرب  عبـد  ابـن  ،قـال  بإسكاره يشعر ومل به سكر أو يسكر ال بأنه ظن مثال النبيذ شرب

 يف وقع مادام احلد عليه توجب النص حرفية أن مع 15"عليه الحد:" الكايف يف14) هـ463(
 املكلـف  قصد تراعي ، احلديث ملفهوم غائية نظرة ،وهذه مضطرا أو ناسيا يكن ومل احملظور
 مع يدور فاحلكم تذوقه حني به يشعر مل أو -التحرمي علّة وهي – اإلسكار إىل يقصد مل الذي
 . ذلك بعد العلماء نص كما وعدما وجودا علته

                                                           

 .31 اآلية. نبياءاأل سورة 9

 .7 اآلية. احلشر سورة 10

 .146 اآلية. األنعام سورة 11

. 2.ط. 9/19. إبراهيم بن ياسر متيم أيب: حتقيق. بطال ابن امللك عبد بن خلف بن علي احلسن أبو. البخاري صحيح شرح 12
 ومستقبله وتطوه نشأته. شريعةال مقاصد يف البحث الريسوين، أمحد الدكتور وانظر. م2003/هـ1423. الرياض. الرشد مكتبة

 .   م2005. 2- 1.ص. بلندن اإلسالمي للتراث الفرقان مؤسسة نظمتها اليت الشريعة مقاصد لندوة مقدم حبث). بتصرف(

13
 ).9ح( اخلمر شرب باب األشربة كتاب املوطأ 

14
 النسابة، الفقيه، احملدث، احلافظ القاضي، القرطيب، النمري عمر أبو عاصم، بن الرب عبد بن حممد بن اهللا عبد بن يوسف هو 

 الفرضي بن الوليد وأبا به، وتفقه املكوى، بابن املعروف امللك عبد بن أمحد عمر أبا لزم ، الرب عبد بابن املعروف املتفنن املقرئ،
 حممد بن احلسني علي وأبو حزم، بن حممد وأبو احلميدي، اهللا عبد أبو منه مسع. وغريه الطَّلَمنكي عمر أيب عن وروى احلافظ،

 وكتاب ـ. واألسانيد املعاين من املوطأ يف ملا التمهيد كتاب ـ  :منها جليلة كثرية تآليف له. كثري وخلق اجلياين، الغساسي
 مالك: الفقهاء الثالثة فضائل يف االنتقاء وكتاب ـ. واآلثار الرأي معاين من املوطأ تضمنه فيما األمصار علماء ملذاهب االستذكار

 حممد بن حممد. املالكية علماء طبقات يف الزكية النور شجرة.  كثري وغريها. الفقه يف الكايف وكتاب ـ. حنيفة وأيب لشافعيوا
 .هـ1349. لبنان. بريوت. الفكر دار. 1.ط. 1/115.خملوف

15
 .الرياض احلديثة الرياض مكتبة ماديك ولد أحيدر حممد حتقيق 2/1079 
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 ثالثـة  أحـدكم  الجيد أو:" فقال االستطابة عن والسالم الصالة عليه الرسول سئل •
16"أحجار؟

 

 اخلرق من احلجر بغري االستجمار أجاز بل ، اللفظ حدود عند17) هـ474( الباجي قفي مل

 يتعذر فقد ، للمشقة رفع من هذا يف وملا 18بنجس وليس منق مادام... معنامها يف وما والقشب

 بـه  يستجمر فيما يكون ال بأن ومقيدة حمددة هنا احلكمية ونظرته ، ما مكان يف املاء وجود

 الوقت نفس يف ويوضح ، ةاملسأل هذه يف املقاصدي الفكر اعتماد ضوابط دىإح وهذا ، جناسة

 . منها واالستنباط النصوص فهم يف األندلس فقهاء يسلكه كان يالذ النهج

 فهـم  يفالعلمـاء   هؤالء مترس مدى عن املبدئي التصور إالّ تعطينا أن ميكن ال األمثلة هوهذ

 هؤالء هدف كان فقد ، اال هدا يف كعبهم لووع املقاصد علم يف فكرهم رسوخو  النصوص

 الظن من الفقهي االستدالل ينقل أن عليها االعتماد شأن من قطعية أصول استخالص الفقهاء

 اإلمـام  شـعلتها  أوقـد  اليت الفتيلة وهي ، أمكن إذا االتفاق إىل  االختالف ومن القطع إىل
 عليهـا  قبضته حيكم من – لألسف– جتد ومل ، اهلجري الثامن القرن يف) هـ790( الشاطيب

  . بنورها االستنارة لالحقني يتسىن حىت

                                                           

16
 )29ح( الوضوء جامع باب الطهارة كتاب املوطأ 

 احلافظ النظار، املتكلم األصويل الفقيه، القاضي. 17الباجي األندلسي التجييب الوليد أبو أيوب بن سعد بن خلف بن سليمان 17
 اختصار يف املهذب وكتاب ـ. املوطأ شرح يف املنتقى ـ: منها جليلة كثرية تآليف له. الشاعر الفصيح األديب احملدث،
 وغريها. املنهاج سنن وكتاب.الفقهاء فرق وكتاب. األصول أحكام يف الفصول إحكام وكتاب.املوطآت الفاخت وكتاب.املدونة

 إبراهيم: حتقيق. الضيب. األندلس تاريخ يف امللتمس بغية. ومناظرات جمالس الظاهري حزم ابن وبني بينه وكانت. كثري
 .م1989/هـ1410. بريوت. اللبناين ابالكت ودار. القاهرة. املصري الكتاب دار. 3 ط 1/385.األبياري

18
 .ه1/1331ط العريب الكتاب دار 68-1/67 ،الباجي مالك إمام موطأ شرح املنتقى 
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 علـى  والوقوف املنهج ذا التعريف حماولة يف تكمن الدراسة أمهية أن أحسب فإين وهلذا

اإلمام الشاطيب يف جمال املقاصد ما جاء به أن  سلمنافإذا حنن  الفكر، هذا أطّرت اليت اإلضافات

هج اليت سبقه إليها غريه من الفقهاء عموما وفقهاء األندلس علـى وجـه   كان مثرة لتلك املنا

اخلصوص، فإن إخراج هذه املسلمة من حيز النظر إىل حيز التطبيق والتدليل عليهـا وبيـان   

حيتاج إىل دراسة فكر الرعيل األول من العلماء وارتباطهم باملنظومة املذهبية  جوانبها املختلفة،

بغيـة   وبلـورة معاملـه   هذه الدراسة رسم خطوطه العريضةحاولت  السائدة أنذاك، وهو ما

التأسيس ملنهج فقهي أصيل يف منطلقاته، متميز يف معامله، مجاعي ومصلحي يف أهدافه، فيه من 

عمق اإلدراك لغايات الشريعة ومعانيها، بقدر ما فيه من مراعاة ألفاظها ومبانيها، وكذا يـئ  

ن والسنة فهما رساليا عن طريق االستفادة من مناهج فكر علمـاء  اتمع املسلم إىل فهم القرآ

  .منهم خصوصا األوائلو عموما األندلس

أن أحدد بدءا العلماء الذين ميكـن   ، وللوصول إىل حتقيق هذه األهداف كان لزاما علي

االستفادة من مناهجهم ، فاخترت األساطني الذين صدرت آرائهم وفتاويهم كتب املتأخرين ، 

، ابن زرب القرطيب )هـ238(عبد امللك بن حبيب  :عتربا أا مناذج دالة على غريها ، وهم م

، فابن عبد الرب )هـ449(، ابن بطال األندلسي )هـ361(، ابن حارث اخلشين )هـ319(

، دون إغفال بعض اآلراء املقاصدية اليت ) هـ474(، مث أبو الوليد الباجي )هـ463(النمري 
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كيحي بن حيي الليثي ، وحممد بن عمر بن لبابـة  ن علماء الفترة املدروسة جاءت عن غريهم م

ـ واملهلب بن صفرة وغريهم  ت، حماوال التركيز على مذهبية هؤالء ، باعتباره الركيزة اليت قام

  .عليها دعائم هذا الفكر باألندلس 

وضـيح  لبيان وت خصصتهوهكذا انتظمت الدراسة يف مخسة فصول ، ابتذرا بفصل متهيدي 

ته يف الفقه اإلسالمي ، وأهم ما حاولت ذا الفصل اإلجابة عنه مفهوم الفكر املقاصدي ونشأ

ي والعقل مث تبيان ديث عن النظر والرأسبقيتهم إىل احلهو تناول علماء األندلس هلذه املفاهيم وأ

ـ  ر األصويل والفكر املقاصدي يف نشأتالزم الفك الل ة هذا الفكر وتطور علم املقاصد مـن خ

النهج األصويل وعدم االنفكاك عنه رغم كل ما يثار حول استقاللية هذا العلم ، واليت تبقـى  

سـيس للنـهج   تنباطي للمفاهيم األصولية يف التأاستقاللية نظرية ، بالنظر إىل االستعمال االس

البيئـة احلضـارية    الفصـل األول األندلسية، ، وتناولت يف املدرسة املقاصدي كما تصورته 

ندلس إىل اية القرن اخلامس اهلجري حماوال التعريف ذه البيئة وتأثريها يف هذا الفكر من باأل

والثقافية ، وكذا من خـالل  جتماعية ، الفكرية ، العمرانية السياسية ، اال: جوانبها املختلفة 

 ابعضـه  على فبالوقوف القطر، هذا عرفها اليت للحركية تأكيدهارته كتب النوازل يف  ماسطّ

 السياسـية،  أم العمرانية أم الفكرية أم االجتماعية منها سواء العامة احلياة مالمح لدينا تتصور

 فكـر  حول مهمة معطيات على الوقوف يف يفيدنا" األندلس فقهاء نوازل يف التمعن أن ذلك

 مثـل  األندلسيون، خاضها اليت احلرب آثار من النوازل بعض أشارت فقد...  الفقهاء هؤالء

 وفرار األسبان، بيد األسرى ووقوع األندلسية، الرقعة خارج بالنصرانية والتزوج بعضهم، تنصر

  .وزوجام أسرهم على ذلك وأثر العدو، بأرض ااهدين وفقدان األسر، من البعض
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 وأضعف األندلسي، اتمع طبقات بعض إىل تسرب احنطاط مظاهر على يدل ما النوازل ويف  

 اجلمعـة،  خطبـة  إىل اإلصغاء عن تشيح مجاعة وهذه اخلط، يضرب إمام فهذا الديين، الوازع

 قائد لدى بربيء يسعى ظامل وهذا اخلطبة، إلقاء وقت املسجد بباب الوقوف عن باإلمام وتنأى

 أن ذلـك  ، والنظر الفكر إعمال تأكيد من يلزم ما هذا ويف ، 19"بالباطل ماال فيغرمه املوضع

 ممـا  الشـرع  حكـم  ترتيل تنتظر بالفعل واقعة مسألة على وفالوق يعين النازلة على الوقوف

 تلـك  على احلكم ترتيل يف للمقاصد وفهمه ونظره فكره إعمال الفقيه أو املفيت من يستدعي

  . النازلة

عن الفقه املالكي باألندلس ورعايته للمقاصد باعتباره اللبنة اليت قام  الفصل الثاينوحتدثت يف  

فمرونة هذا الفقه باألندلس ، واعتماده األصول اليت سار عليها املالكية  عليها فكر األندلسيني ،

كاملصلحة املرسلة ، واالستحسان وسد الذرائع ومراعاة اخلالف ، ومراعاة قصد املكلـف ،  

لتأسيس مدرسة أندلسية متيزت باملوسوعية العلمية ، واسـتطاعت   ركائزشكلت  أصولكلها 

اصدي حىت استوى على سوقه وأصبح حي أن ختدم الفكر املقبفضل اعتمادها منهج مالك املصل

فخصصته ألعالم  الفصل الثالث، أما علما له من النظريات ما يشد أنظار الباحثني والدارسني 

الفكر املقاصدي من فقهاء املالكية باألندلس، املنظّرين هلذا العلم ، وهم الستة الـيت حسـبت   

 ليبلـغ  بعد، فيما سيعتمد الذيصيل يف التأسيس والتأحازوا قصب السبق بفضل من اهللا أم 

 باملقاصـد  البصر على ومكان زمان لكل الشريعة صالح وتأسيس ونضجه، استقالله الفن هذا

فتناولت فيه أصول االجتهاد الفقهي عند أعالم هذا الفكر، مربزا  الفصل الرابع، أما  واألصول

حكام سواء ظهرت العلة بـالنص أو اسـتنبطها   اهتمامهم وعنايتهم بأصل التعليل يف بناء األ
                                                           

 الفقهية النوازل ندوة ضمن منشور. 168.ص. أألجفان أبو حممد. د. األندلسي سراج بن القاسم أيب اجلماعة قاضي نوازل 19
 . م2001. الرباط. اجلديدة فاملعار مطبعة. واالجتهاد الفتوى يف وأثرها
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، الضروريات واحلاجيات والتحسينياتالعلماء بالفهم والنظر ، وكذا أصول املقاصد من حفظ 

وما يدل على حفظها ومراعاا ، دون إغفال وسائل الفكر املقاصدي اليت سار إليها اجتهادهم 

اخلالف والعرف ، وتغري الزمـان   كمراعام للمصلحة ، واالستحسان وسد الذرائع ومراعاة

املفيد يف تغري األحكام ، وتقعيد املقاصد يف قواعد استقاها العلماء من بعد يف إطـار قاعـدة   

واألخري ليبني جتليات الفكر املقاصدي وترتيالم له يف  الفصل اخلامسمة ، وجاء مقاصدية حمكّ

ـ جماالت العقيدة والعبادات واملعامالت ، موضحا باملثال  م للفكـر  كيف توسعت دائرة فهمه

، يقاف الشذوذوأثره يف الفكر العقدي الذي اعتمد منهج مالك يف إ املقاصدي ، فالحت معامله

 عليهم الرسل مجيع ا بدأ حيث العقيدة، هي اإلسالم يف البداية نقطة أن مبا"  غريبا هذا وليس

 البـدء  أن شك وال ومكان، زمان أي يف دعوته داعية كل يبدأ أن ينبغي وا دعوم، السالم

 اإلخالص قدر على إذ األصل، فهي الشريعة، به جاءت عمل كل أساس ألا طبيعي، شيء ا

 قوا قدر وعلى سليما، تعاىل اهللا إىل السري يكون صحتها قدر وعلى العمل، قَبولُ يكون فيها

 قـول  علـى  يرد وهو مثال اهللا رمحه بطال ابن ولنتأمل، 20"قويا احلياة يف املسلم عطاء يكون

 والطاعـة  السمع باب يف فذكر عليهم، والقيام اجلور أئمة على اخلروج يرون الذين اخلوارج

: وسـلم  عليـه  اهللا صلى اهللا رسول قال: قال عنهما، تعاىل اهللا رضي عمر ابن حديث لإلمام

"عمةُ السالطَّاعو قا حم لَم رمؤي ،ةيصعفَإِذَا بِم رأُم ةيصعفَالَ بِم عمالَ سةَ وقـال . 21"طَاع :

. جورهم ظهور عند عليهم والقيام اجلور أئمة على اخلروج ورأوا اخلوارج احلديث ذا احتج"

 وتركهم اإلميان، بعد بكفرهم إال خلعهم وال عليهم القيام جيب ال أنه األمة مجهور عليه والذي

                                                           

. اجلامعية الرسائل سلسلة. اإلسالمي للفكر العاملي املعهد. 96-95.ص. الوكيلي حممد. الضوابط يف دراسة: األولويات فقه 20
 . م1997/هـ1416. 1.ط. 22 رقم

 . 3423 ومسلم 2735 البخاري رواه 21
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 وأمر أمرهم استوطأ إذا عليهم، اخلروج جيوز فال اجلور من لكذ دون ما وأما الصلوات، إقامة

 القيـام  ويف الدماء، وحقن واألموال الفروج حتصني عليهم اخلروج ترك يف ألن معهم، الناس

فال ميكن أن تتحقق مصلحة األمة باخلروج على اإلمام  ،22"لأللفة وتشتت للكلمة تفرق عليهم

 عبـد  ابن ويرى ،عقيدته ، ويتضح كفره بعد اإلميان  وما يصاحبه من فتنة وخراب مامل تفسد

 حيث كالكامل، فيها الناقص فليس بعض، فوق بعضها مراتب اإلميان" أن تعاىل اهللا رمحه الرب

 ذُكـر  إِذَا الَّذين الْمومنونَ إِنما: (تعاىل لقوله واليقني، واألجر بالثواب بعض على بعضها يزيد

اللَّه جِلَتقُلُ ومهإِذَا وبو تيلت هِملَيع هاتَءاي مهتاداناً زلَى إِميعو هِمبكَّلُـونَ  روتإمنـا  أي ،23)ي 

 كمـا . "24)"حقّاً الْمومنونَ هم أُولَئك: (تعاىل لقوله هذه، صفته كانت من اإلميان حق املؤمن

 وكـذلك  باليـد،  أم باللسان سواء م، الضرر وإحلاق الناس إذاية عدم اإلميان مراتب من أن

 تبـارك  اهللا وذكـر  واألمانة والصالة اهللا، يف والبغض اهللا يف واحلب احلسنة باألخالق التخلق

  . 25"اإلميان مراتب من كلها فهذه وتعاىل،

 إن حيـث  مـن  اإلميان، مراتب عن حديثه يف حاضر املقاصدي الفكر أن الي األمر وهو  

 إليـه  يفضـي  وما أحكام، من عليها يترتب وما ونيته، املؤمن بقصد يقةوث صلة ذات العقيدة

  . مفسدة أو مصلحة من حيققه وما عمله،

                                                           

 ). س.م. (5/126. بطال ابن. البخاري صحيح شرح 22

 .2 اآلية. نفالاآل سورة 23

- 9/246. البكر حممد و. العلوي مصطفى. تـ. النمري الرب عبد بن عمر أبو. واألسانيد املعاين من املوطأ يف ملا التمهيد 24
 ). س.م( .هـ1387.ط. الرباط. اإلسالمية والشؤون األوقاف وزارة.247

. يعيش بن حممد.د. باملغرب املالكي املذهب تدعيم يف وآثارها والفقه احلديث يف الرب عبد بن عمر أيب احلافظ اإلمام مدرسة25
   .م1994/هـ1414. الرباط. اإلسالمية والشؤون األوقاف وزارة منشورات2/13
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وأما جمال العبادات واملعامالت فقد ظهر بوضوح استثمارهم للفقه الواقعي واملصـلحي  

 يتضـح  هـذا  على واالستداللالذي يراعي التيسري ورفع احلرج واملشقة والتكليف مبا يطاق 

 يـدها،  فيه أدخلت ومما املرأة، سؤر من بالوضوء بأس ال: "حبيب بن امللك عبد قال باملثال،

 يشرب وال: "أيضا تعاىل اهللا رمحه وقال. 26"نقية يدها كانت إذا حائضا، أو جنبا، كانت وإن

 إال تغسل، حىت آنيته يف ماء من وال يده، فيه أدخل مباء وال به، يتوضأ وال النصراين، سؤر من

 عليـه  إعادة فال مضطر غري أو مضطرا ذلك من بشيء توضأ ومن مضطر، ذلك إىل يضطر أن

 سئل وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أن االستطابة حديث يف جاء ما أيضا ومنه . 27"لصالته

 هـي  االسـتطابة : البـاجي  قـال  ؟"أَحجارٍ ثَالَثَةَ أَحدكُم يجِد الَ أَو": فقال االستطابة عن

 ثَالَثَةَ أَحدكُم يجِد الَ أَو": قال ذلك عن سئل فلما الطيب، من مأخوذ باألحجار تجماراالس

 مثـل  يعلم يكاد ال الْمحدثَ ألن وتيسريه، األمر تسهيل بذلك يريد :الوليد أبو قال ؟"أَحجارٍ

  . 28"هذا

 جانـب  يف خلاصـة وا العامة للمصلحة ورعايته هؤالء فكر جدة عن أبانت اليت القضايا ومن

 جيمع أن لإلمام ينبغي: "حبيب بن امللك عبد فيها قال اليت البيع، يف التسعري قضية املعامالت،

                                                           

 ). س.م. (2/25. حبيب ابن. الواضحة 26

 ). س.م. (2/26. حبيب ابن. الواضحة 27

 ). س.م. (1/338. الوضوء جامع باب. الباجي. املنتقى 28
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 يشترون كيف فيسأهلم صدقهم، على استظهارا غريهم وحيضر الشيء، ذلك سوق أهل وجوه

 علـى  نجيربو وال: قال. به يرضوا حىت سداد وللعامة هلم فيه ما إىل فينازهلم يبيعون، وكيف
 معرفة إىل يتوصل ذا أن ذلك ووجه أجازه، من أجازه هذا وعلى. رضا عن ولكن التسعري،

 إجحاف فيه يكون وال م يقوم ما الربح من ذلك يف للباعة وجيعل ،واملشترين الباعة مصاحل

 وإخفاء األسعار فساد إىل ذلك أدى فيه هلم ربح ال مبا رضا غري من عليهم استقر وإذا بالناس،

 ، لألمة العامة املصلحة راعت اإلسالمية الشريعة كانت فإذا. 29"الناس أموال وإتالف األقوات

 هـذا  مبثل هلم يتحقق ، خاصة جهات أو معينة فئات مصاحل تغفل مل النصوص وباستقراء فإا

 فـإن  ، للمشـتري  مصلحة من حيققه ما مع فالتسعري ، تدفع مضار أو ، جتلب مصاحل احلكم

 األصـول  خيـالف  أيضا مصاحلهم ودراسة ، غريهم استشارة ودون به معني سوق أهل إجبار

  . الشريعة عليها نصت اليت الكلية

 األندلس علماء من تأكيد ، البحث ثنايا بني مبثوث هو مما وغريها القضايا هذه إن

ـ  سوء إىل باألساس مردها وحديثا قدميا الناس سلوك يف الواقعة االحنرافات كل أن على  مفه

 فـإن  مث ومـن  منها، األحكام الستنباط اتباعه الواجب الصحيح املسلك وإضالهلم النصوص،

 والتفكر األولويات واجلزئيات الكليات وتدبر واملناهج األصول وحتكيم النصوص مقاصد معرفة

 تغـري  ومراعاة املعيش الواقع فقه على والوقوف له، املؤسسة النظم جهة من الكون أسرار يف

 شـروط  مراعاة أما ، والسليم الصحيح الفهم عاملم الكتمال معتربة أصول األحوالو الظروف

                                                           

 ). س.م. (352-6/351. الباجي. املنتقى 29
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 والتعليـل  صـول األ بقواعد واإلملام التشريع مبصادر اإلحاطة حيث من املقاصدي الفكر حتقق

 القصـد  يعتمـد  فقيه لكل ضرورية ضوابط فهي النظر ملكة وامتالك واملعاين احلكم مبضمون

 فعليـا  األنـدلس  علماء اعتمدها اليت واملناهج املسالك وهي ، حكاماأل استنباط يف والتقصيد

  .املقاصد علم تأسيس يف بعدهم جاء من خلدمة

 الصالحات تتم بنعمته الذي هللا والحمد
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