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فيما تعادل من المصالح الدنيوية  القواعد المقاصدية
 واألخروية

 ُمرفَّق ناجي مصلح ياسين

المملكة  ،جامعة نجران فقه، كلية الشريعة وأصول الدين،قسم أصول ال
 .العربية السعودية

  moravaq1@hotmail.comالبريد اإللكتروني: 

 ملخص البحث:
موازنُة اإلسالم بين الدنيا واآلخرة دليُل كماله واعتداله، ودليل شموِله 

لدنيا جميع المصالح العاجلة واآلجلة، ومن أدلة ذلك التوازي بين الحياة ا
واألخرى، ما قصده الشارع من التساوي بينهما في بعض المعاني المقاصدية 

القواعد المقاصدية فيما تعادل من  الكبرى، تناولتها هذه الدراسة بعنوان: )
المصالح الدنيوية واألخروية(، وفي دراسة هذا التعادل والتماثل داللٌة قطعيةٌ 

 أن تصور وأالح األخروية، على بطالن تصور مجيء الشريعة لمجرد المص
كمال التعبد واالمتثال في التجافي المطلق عن مصالح الدنيا في جميع 
األحوال، فضالً عن الغفلة عن معنى العبودية حال قيام المكلف بالمصالح 

 ميع المصالح من غيرأن االعتدال والوسطية في تناول جوأفادت الدنيوية، 
، مشكلة البحثية في هذه الدراسة العلميةتتجلى البهذا رهبانية، وأو  تفريط  

، وفي الكلية المقاصدية المعاني التعادل أحدمعنى وأهمية الدراسة في تناولها 
المعادلة بين المصالح العاجلة واآلجلة إبراٌز لمعاني المساواة و دراسة هذه
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الوسطية، وفي تضمنها الدعوة إلى المسارعة في تحقيق المصالح الدنيوية 
؛ لكونها ال تخرج عن األحكام الدينية، وهدف الدراسة: بيان مفهوم المعتبرة

القاعدة المقاصدية ومعنى تعادل المصالح الدنيوية واألخروية، واستقراء 
المصالح الدنيوية المتعادلة مع المصالح األخروية، وصياغتها في قواعد 

، تعبر عنها وتبين مدلولها، بمنهج  استقرائي  تحل ، من خالل مقاصدية  كلية  يلي 
إجراءات  منهجية، يتم فيها استقراء المعاني المقاصدية التي تعادلت فيها 

فيها كبرى، يتم  مقاصدية   والتعبير عنه بقاعدة   ،المصالح الدنيوية واألخروية
، وإثباتها باألدلة واألمثلة اإلجمالية والتفصيلية، وبناء موضوعهاتعريف 

وأهم نتائج الدراسة أن جميع األحكام  .القواعد المقاصدية الفرعية عليها
التكليفية ال تخلو من مصلحة، وأن تعادل المصالح الدنيوية واألخروية في 
بعض المعاني ال يتعارض مع أولوية المصالح األخروية عند التزاحم، وأن 

من باب تقسيم الصفات  ،تقسيم األحكام الفقهية إلى عبادات ومعامالت
ارين متعادلة في مقصد التعبد، واإلخالص، ، وأن مصالح الدوتنوعها

واالتباع، والتشريك في النية، وأن معرفة القواعد المقاصدية المتعادلة له كبير 
األثر في فهم النصوص، واستنباط األحكام التي تتجاذبها دالئل متقاربة 

 وقرائن متشابهة.

 .لالتعلي ،البدعة ،التماثل ،التشريك ،التعبد: الكلمات المفتاحية
  



 أصول الفقــــــه

 1181 م2020هـ / 1442 لوى: مجادى األالثالثالعدد    

Maqasid Rules on The Equality of The Worldly and 
The Eternal Interests  

Moravaq Naji Musleh Yaseen 

Department of Islamic Jurisprudence Principles and Maqasid 
Al-Shariah, Faculty of Islamic Law and Religion Principles, Najran 
University, KSA 

Email: Moravaq1@hotmail.com  

Abstract 

The balance of Islam between the world and the everlasting 
is an evidence of its perfection and moderation and also its 
inclusiveness for all worldly and eternal interests. One of the 
evidences of this balance is the intended meaning stated by the 
legislator (Allah The Almighty) about the equality between the 
two worlds in some whole meanings of maqasid. The study of 
this balance and equality is a definitive indication to the invalidity 
of assuming that the emergence of Sharia was merely for the 
eternal interests or assuming that the perfection of worship and 
obedience in absolute abandonment for the worldly interests in 
all cases, as well as neglecting the core meaning of worshipping 
when doing the worldly interests by the mankind. The study 
found that the moderation is associated with all interests without 
excess or negligence. Therefore, the problem of the study has 
been stemmed and its importance lies in dealing with the 
equality as one of the overall Maqasid meanings. Through 
studying the equality and balance between the worldly and 
everlasting interests, the meanings of moderation have been 
highlighted and its call to accelerate the realization of respected 
worldly interests as they are compliant with the religious rulings. 
This study aimed to clarify the concept of the Maqasid rule and 
the meaning of equality between the worldly and eternal 
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interests, and extrapolate the worldly interests that are equal to 
the eternal interests, and write them in holistic maqasid rules 
with clear explanations and meanings, using an inductive 
analytical approach and systematic procedures for deducing the 
maqasid meanings in which the worldly and eternal interests are 
equal in a holistic definition in a general maqasid rule with 
general and detailed evidences and examples and thus 
developing the partial maqasid rules. The study revealed that all 
binding rulings are not devoid of interest, and that the equality 
between the worldly and eternal interests in some meanings is 
consistent with the priority of the eternal interests when 
conflicting, and the classification of jurisprudential rulings into 
worship and transactions is a matter of dividing and diversifying 
attributes. The interests of the two worlds are equal in the 
purpose of worship and sincerity, obedience and overlapping of 
faith. The study also showed that the awareness of the equal 
Maqasid rules has a great impact on understanding of the 
provisions and rulings debated by comparable and converging 
evidences.  

Keywords: Worship, Overlapping, Equality, Heresy, Evidence.  
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على  مكتمالً عنده اإلسالم، ورضي ه لنا  الحمد هلل الذي جعل الدين  

ه باطنًة وظاهرة، وعم   الدنيا واآلخرة،  مصالح   هنِ ديب التمام، وأسبغ علينا نعم 
 أمرنا، للعالمينرحمًة هدًى والمبعوث ، خاتم النبيين والصالة والسالم على

وعلى آله اهلل عليه فساد، صل ى و غي   عن كل  ونهانا، صالح  ورشادبكل 
لين وأصحابه الغر ِ   ، ومن تبعهم بإيمان  وإحسان  إلى يوم الدين.الُمحجَّ

 بصور   واألخروية الدنيوية جميع  المصالح راعىاإلسالُم فإن أما بعد 
 ىف يث ىثُّ: خسران أو من غير طغيان   ،وقواعد  متعادلة   ،متماثلة  
 َّممرن ام يل ىل مل يك مكىك لك اك يفىقيق
 المصلحة على المعتبرة ةالدنيوي المصلحةتغليب فكان ، [9-7]الرحمن:
الدنيوية في كل المصلحة  األخروية على المصلحة تغليب ، أوةاألخروي

االمتثال، يسوق صاحبه لطرف و التعبد منابذاً لكمال ،الوحاألو فوظرال
 الروحي هذا التغليب فكان التساهل واإلهمال، طرفأو ، اإلصر واألغالل
ض بالدليل للعمل الدنيوي لماديأو ا للعمل األخروي،  ،والبرهان الُمعار 

لُيصبحوا  ،المكلفينعقول  تظليل همن شأن ،اً مخترع زاءاً جتاو اً عبتد  مُ  افتراءاً 
 وأال يرونها من الدين،  وصناعة  مادية   نقيضين: أهل براعة  دنيوية  طرفين بين 

الحق والكمال  كانف ،المسلمين حياة أهل عبادة  ورهبانية  ال يرون فيها مصالح  
كما  ،ة المصالح الدنيوية واألخرويةرعايالقائم على واالعتدال، في الشمول 

في الشريعة  تكليفي    كم  ما من حُ ف، أقرته النصوص النقلية واألدلة الشرعية
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وما من  خروية،أو أُ  دنيوية   مفسدة   أو درءِ  لجلب مصلحة  كان وإال اإلسالمية 
بصورة   إال وكانت في هذه الشريعة محفوظًة مرعيةً  مصلحة  دنيوية  أو أخروية  

،  خلُّ وقال: [،٢9األعراف: ] َّ...مض خض حض جضُّ قال تعالى: متوازية 
 يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل
حصى، في مواطن ال تُ  المعنى ذلكالعلماء ر ، وقر  [٢٥]الحديد:  َّ...جنحن

خرة، وال في الدنيا واآل إال وهو أمر صالح   ،قط وما أمر اهلل بأمر  »قال قتادة: 
شيخ  قالو، (1)«إال وهو أمر فساد في الدنيا والدين ،قط اهلل عن أمر   ىنه

ًدا »ابن تيمية:  اإلسالم ريعة ال تي بعث اهلل  بها محم  والت حقيق: أن  الش 
 نيا واآلخرة  عُ وض  »وقال الشاطبي: ، (٢)«جامعٌة لمصالح الد 

رائع إن ما هو لمصالح العباد في العاجل واآلجل  .(3)«مًعا الش 

 ،في غاية االتزانتجدها  ،األُخرويةوالدنيوية  المرعية، المصالحهذه و
 في الدارين، ومصالحهم همفالحالعباد وصالح  بما يحقق ،وكمال االنسجام

 هوُمتقابلة، و ُمتباينةً  وقد تكونمتماثلة،  ُمتعادلةً تكون  قد الدنيوية واألخروية
 نفرادها.إاألخروية على كذلك ها، والدنيوية فيما بينالمصالح  الحال في

 صديةاالمعاني الكلية والقواعد المق الدراسة علىاقتصرت هذه إنما و
 األخرويةوالدنيوية  لمصالحا من كثيرةً  جزئيات  معناها الكلي  يجمعالتي 

)القواعد المقاصدية فيما تعادل من المصالح الدنيوية  :عنوانتحت  ،المتعادلة

                                                             

 (.3/38٢)الطبري  ،يانجامع الب (1)
 (.٢/73)العز بن عبد السالم  ،قواعد األحكام في مصالح األنام (٢)
 (.٢/9)الشاطبي  ،الموافقات (3)
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 الشارع مصالح الدنيا مراعاةالدراسة إظهار هذه د ؛ ألن مقصوواألخروية(
 ،بالغة   ة  بحكم ،في بعض المعاني الجامعةاآلخرة كمراعاته مصالح  ،المعتبرة
كثيرةٌ ال تحصى،  المعنى على ذلكالدالة  والشواهد واألحوالدامغة،  ة  وحج

كانت ، تستوفيها الجزئياُت المتفرقةال  لما كان إظهار تلك المحاسنف
 على أدلة  ، مبنية  قاطعة   كثيرة  ألحكام  جزئية   جامعة   في قواعد كلية   هاصياغت
 اليقين بما قصده الشارعالتسليم و نهمن شأ ،ظاهرة كثيرة   ، وحجج  متواترة  
في بعض المعاني  اآلخرةمصالح من المعادلة بين مصالح الدنيا و ،الحكيم

ه كائٌن الخلق والوجود فإن صدمق تعالى إذا كان التعبُد هللف، المقاصدية الجامعة
التعليل ومثله  ،الدنيوية التعامليةو األخروية في األعمال الشعائرية معهودٌ 

وترتيب الجزاء صدي، االمق بالمعنى التعليلكذلك والتعبدي،  بالتوقيف
والنهي  الدنيوي، األخروي علىالجزاء  وترتيب األخروي، العمل على يوالدني
، واألخروية إن راجحةٌ  أخرويةٌ  ترتب عليها مفسدةٌ إن المصلحة الدنيوية عن 

ذهبية وقد امتألت الكتب الفقهية الم، راجحةٌ  دنيويةٌ  مفسدةٌ ترتبت عليها 
وهو الحال ، واألخروية ةالعملية بالمصلحة الدنيويَّ والمقاِرنة بتعليل األحكام 

د الفقهية، وكذلك القواع الكلية المقاصدية، ومثلها القواعد في القواعد
خصُة الشرعي   :األصولية فإنها قاعدةٌ  ،ة من األحكام الوضعيةفإذا كانت الرُّ

بة متعادلٌة في األعمال العاجلة واآلجلة؛ فمصلحتها الدنيوية رفع المشقة ال مسب ِ
واألوجاع، والمصلحُة األخروية في رفع المشقة لالنقطاع الداعية لآلالم 

ة والندامة، وربما كراهية الطاعة، الداعية للملل والكسل، الباعثة على السآم
ة التي تنضوي جميعها ة والقواعد المقاصدي  من المعاني الكلي  الكثير والكثير 
واألخرى، من مصالح الدنيا  ت فيهاتعادلالتي المقاصد الكبرى  عداوتحت ق
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ات هذه المعاني يوما قصدناه إنما ه  .متعادلةال وقواعدهاالشاملة  أمَّ

جامعة -كر لوزارة التعليم ولعمادة البحث العلمي يتوجه الباحث بالشو
المملكة العربية السعودية؛ لدعمها المالي والتقني للبحث تحت رمز:  -نجران

NU/SHED/16/068" 

 مشكلة البحث:
تقرير معنى االعتدال والوسطية الكائن في هذه  المشكلة البحثية في 

يتبادر إلى ما وهو : فراط()طرف اإل األول الدراسة العلمية بين طرفين مائلين:
ال يكون إال باألعمال  دين اإلسالمبتعالى التعبد هلل كمال  األفهام أن
أو أقل ما في األمر ، فاة المطلقة عن المصالح الدنيويةالمجاوباألخروية، 

الغفلة عند القيام بالتكاليف الشرعية عما قصده الشارع من مصالح دنيوية 
ها مُ  ،ه بهاير فيها، فضالً عن جهلمعتبرة، ال يسع المكلف التقص ضًة عار  أو ظن ِ

اعتقاد أنَّ الدين وهو : )طرف التفريط( والثاني. كمال التعبد واالمتثالب
 محصوٌر بترتيب المصالح األخروية اآلجلة دون المصالح الدنيوية العاجلة،

 تجريد الحياة عن التعاليم الدينيةال تتحقق إال ب الدنيوية وأن مصالح الخلق
 .والشرائع السماوية

، بين المصلحتين في دين اإلسالم فإذا تقرر عدم التعارض والتناقض
 رعايته منافع الدارين، فما حدود ذلك التماثل والتعادلفي وأن كماله وتمامه 

وكيف شمل اإلسالم بأحكامه التكليفية ؟ بين المصالح الدنيوية واألخروية
وما هي المعاني ؟ متكاملة   ة  متعادلة  جميع المصالح الدنيوية واألخروية بصور

 .لوجوه ذلك التشابه والتناظر؟الكلية والقواعد الجامعة 
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 أهمية البحث وأسباب اختياره:
أوالً: جمعت الدراسة بين الجانبين النظري والتطبيقي باستقراء جزئيات 
مصالح الدارين المتعادلة المتفرقة في النصوص النقلية واألحكام الجزئية 

 .كلية اجها ضمن قواعد مقاصديةوإدر

 الشريعة ا ِحكم  هإيضاحِ بثانياً: إذا كانت القيمة العلمية للمقاصد 
؛ فإن دراسة  العالئق وأوُجه الترابط بين تلك الِحكم أكثر وأسرارها المنيعة

الكبرى التي منها  ةمقاصد الكليالمعاني والأهميًة وأجدى فائدًة؛ لتعلقها ب
كان جل عناية  الكلية الجامعة وبيان تلك المعانيل، التعادومعنى التماثل 

 القرافي في كتابه الفروق.

ثالثاً: التأكيد على أن التقسيم العلمي للموضوعات الفقهية إلى عبادات  
وإنما هي قسمٌة اصطالحيةٌ  ،ومعامالت  ال يعني خروج الثاني عن العبادة
 ، وغيرها.الق أو المخلوقباعتبار الفروق العلمية الغالبة من تعلق  بحق الخ

الموضوع يدعو إلى المسارعة في تحقيق المصالح الشرعية رابعاً: 
الدنيوية؛ الستشعار المكلف وجوب النهوض بها، والتعبد هلل عز وجل في 
القيام بتحقيقها، سواًء كانت أعماالً مهنية، أو زراعية أو صناعية، أو مشاريع 

 تراتيجية.اس اً خطط ، أوتنموية، أو رؤى حضارية

إذا كان جميع التكاليف الشرعية إلقامة المصالح الدنيوية خامساً: 
واألخروية فمن األولى التأمل في روابط تلك المصالح وخصائصها 
المتعادلة، حتى يستقيم فهم النصوص النقلية في ضوء تلك القواعد الكلية، 

ة التي ويسترشد المجتهد بها في الحكم على أشباهها من المسائل العملي
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 قرائن متضاربة. وأتتجاذبها دالئل متقاربة 

كما  على معالجته  اعتناء البحث بما حرص النبيسادساً: 
عن أحياناً وذهابه  على اإلنسانلخفائه  سيأتي في دراسة القواعد المتعادلة؛

 واإلخالص والمتابعة ، وهو أن التعبدالدنيوية عند القيام باألعمال األذهان
 .أخرويةً  وأ مصلحته دنيويةً  كانت ل  سواءً كل عم يكون في

شمول اإلسالم جميع مصالح األنام  يقرر الموضوع بهذا العنوانسابعاً: 
 .وجماله تدل على علوه وكماله متوازنة   بصورة  

 أهداف البحث:
المصالح الدنيوية  ومعنى تعادل ،القاعدة المقاصدية مفهومأوالً: بيان 

 واألخروية.

 مع المصالح األخروية وصياغتها المتعادلة الدنيوية المصالح استقراء ثانياً:
 في قواعد مقاصدية كلية تعبر عنها وتبين مدلولها.

إظهار مزايا الدين اإلسالمي في تلبية حاجات البشرية، وترتيب ثالثاً: 
 جميع مصالح حياتهم الدنيوية واألخروية.

-ن جوانب االعتدال تعزيز معنى الوسطية بتناُول جانب  ُمعين  مرابعاً: 
بصورة  أكثر  -وهو المعادلة بين المصلحة العاجلة الدنيوية واآلجلة األخروية

 تدقيقاً وتحقيقاً من الدراسات العامة المنوطة باالعتدال والوسطية.

بيان شمول التعبد، واإلخالص، واالتباع، والتشريك في النية خامساً: 
 جميع المصالح الدنيوية واألخروية.
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 :العلميةسات السابقة واإلضافة الدرا
في تعادل المصالح الدنيوية تقليدية أو أكاديمية لم أجد دراسًة علميًة 

العلوم الشرعية نائيًة عن  مجالن الكتابة في ولن تك لكواألخروية، ومع ذ
القرآن الكريم  :الوحيينكالم العلماء ومجال إرشادهم الذي ال ينفك عن 

 فهو ؛ن على منوالهم وفهمهم المرتبط بالدليل النقليفإن لم يك ،والسنة النبوية
لهذا فإن مظان الدراسات السابقة لتلك الجزئيات  ؛على غير بينة  وهدى

 في المؤلفات والمدونات التالية: المتفرقة

موضوعاته مظان  المقاصد الشرعية وقواعدها : وأوالً: أصول الفقه
واالستصالح، والتواتر، والتعادل الكلية: كالعلة ومسالكها، ودليلي االستقراء 

 والتراجيح.

القواعد المقاصدية المدونة  على بعض الشتمالها ثانياً: القواعد الفقهية:
فيها على أنها فقهية مع أنها مقاصدية أيضاً، وليس كل قاعدة  فقهية  قاعدةً 

ُحكماً فقهيا كلياً  تإن تضمن فقهية أيضاً القواعد المقاصدية  تكونمقاصدية، و
 لمعنى يتضمن ِحكمًة أو مصلحًة عامة. موضوعةً  مع كونها

المتضمنة لألحكام العملية التطبيقية لتلك  ثالثاً: كتب الفروع الفقهية:
 القواعد المقاصدية.

كمقاصد الصالة للحكيم الترمذي، وشفاء  رابعاً: الكتب المقاصدية:
هـ(، وقواعد ٥0٥الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل للغزالي )ت

هـ(، والفروق للقرافي 660سالم )تال بن عبد األحكام في مصالح األنام للعز
هـ(، وشفاء 7٢8)ت ابن تيميةشيخ اإلسالم (، ومجموع الفتاوى ل684)ت
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هـ(، 7٥1العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل البن القيم )ت
 اإلسالمية البن عاشورهـ(، ومقاصد الشريعة 790)ت والموافقات للشاطبي

، وغيرها الكثير من المؤلفات المعاصرة المتخصصة في المقاصد هـ(1393)
 الشرعية.

من رسائل  ،الشرعية جميع ما ُكِتب في المقاصد :العلميةاإلضافة 
مصالح ل المتعادلةقواعد الم أجد فيها تناول ل أكاديمية ومؤلفات  علمية،

باحث الستنباط تلك القواعد المقاصدية الدنيوية واألخروية، وإنما يسعى ال
 السابقة المعبرة عن تعادل المصالح الدنيوية واألخروية من تلك الكتب

 بين األحكام والتكامل يتجلى معنى التعادلل ؛وغيرها من الكتب الفقهية
 .الشرعية

لقواعد مقاصدية  من صياغة   الباحث به ما سيقوم :ومن اإلضافة العلمية
 .هل تقعيدالإلى ما لم يتطرق العلماء معادل تعبر عن ذلك الت

المتشابهة في  جمع القواعد المقاصديةب عنتولم أجد دراسًة علميًة 
وكلُّ ما كتب في القواعد المقاصدية فإنما هي قواعد معنى إجمالي واحد، 

أو اعتبار  باعتبارات  متكررة كاعتبار العموم والخصوص والجزئية، متنوعة
، أو باعتبار التيسير ورفع الحرج، وغيرها من االعتباراتالمقصد والوسيلة، 

ولم أجد دراسًة عن نوع  من أنواع تلك القواعد المقاصدية المنتظمة تحت 
كتابة عن بالنسبة للفكان موضوع البحث جديداً  ،معنى من المعاني الكلية

ة ال مجرد فروعها الفقهي ،الكلية ذاتها قواعد المقاصد في والنظائر األشباه
 وجزئياتها.
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  منهج البحث:
من خالل استقراء المصالح الكبرى  التحليلي سأتبع المنهج االستقرائي

التي تعادلت فيها األعمال الدنيوية واألخروية، وتحليل ذلك المعنى الذي 
تعادلت في مصالح الدارين، من خالل التعبير عنه بقاعدة مقاصدية كبرى، 

لية والتفصيلية، وبناء القواعد المقاصدية اإلجما باألدلة واألمثلة اإثباتهو
 التالي: اإلجراءات من خالل، المتفرعة عنها

الشروع بمبحث  تمهيدي يُجل ِى المعاني اللغوية واالصطالحية  أوالً:
لأللفاظ المفردة والمركبة، التي اشتمل عليها عنوان الدراسة، وهي: القاعدة 

روية، باعتباراتها التركيبية: المقاصدية، وتعادل المصالح الدنيوية واألخ
 اإلضافية، والوصفية.

التي تتعادل فيها  ،الكبرى الجامعة اقتصار الدراسة على المعانيثانياً: 
مصالح الدنيا واألخرى، وباألخص المعاني التي قد يتبادر لألفهام أنها من 

اإلخالص، مقصد التعبد، ومقصد سمات المصالح األخروية ال الدنيوية: ك
 .والتشريك في النية اع وعدم االبتداع،واالتب

بين  الجامع الكليمعنى الصياغة القاعدة المقاصدية المعبرة عن ثالثاً: 
 .للعلماء ، وعزوها لمصدرها إن كانت منصوصةً المصلحتين

من استقراء الباحث فُيكتفى بذكر  القاعدة المقاصدية كانت رابعاً: إذا
، وهو منهج علمي متبع بصوغها التزام  مضمونها من غير عنوانها بما يعبر عن 

، أو ، أو فقهيةً أصوليةً  :أيا كانت الكلية لكثير  من األئمة عند ذكرهم القواعد
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 .(1)، فيكتفون بالحكاية عن القاعدة من غير أن تكون مصوغةً مقاصديةً 

جزم  صوغها، وبحكاية القاعدة من غير خامساً: في حال اكتفاء الباحث 
ن موضوع القاعدة بالمصدر، كقوله: )تشريك نية والتعبير عبحكمها، 

المصالح الدنيوية في األعمال األخروية(؛ فإن ذلك ال يعني التردد في ثبوتها، 
كما يتبين من خالل شرح القاعدة، وبيان أو اإلشارة إلى االختالف فيها، 

 لنصوص الدالة عليها.ا مدلولها، وسرد

دون بقية ين المصلحتين الجامع ب المقاصدي معنىالتعريف سادساً: 
الحكم  ؛ ألهمية المعنى المقاصدي في كونهمفردات القاعدة المقاصدية

فإن المراد منها  الكلي المقصود من دراسة القاعدة، وأما بقية مفردات القاعدة
 بصورة  إجمالية. هامدلوليتبين من خالل شرح القاعدة وبيان 

                                                             

حديث القسامة المذكور أصل من أصول الشرع، »ومن أمثلة ذلك: قال القاضي عياض: ( 1)
بفوائد مسلم إكمال المعلم « وقاعدة من قواعد األحكام، وركن من أركان مصالح العباد

، »(، وقال النووي: 448/٥) من قتل نفسه، أو ارتكب معصية غيرها، ومات من غير توبة 
فليس بكافر، وال يقطع له بالنار، بل هو في حكم المشيئة، وقد تقدم بيان القاعدة 

فال يخلد في النار أحٌد مات على »(. وقال: ٢/13٢شرح النووي على مسلم )« وتقريرها
ل من المعاصي ما عمل ...وقد تظاهرت أدلة الكتاب والسنة وإجماع التوحيد ولو عم

(، وقال شيخ 1/٢17شرح النووي على مسلم )« من يعتد به من األمة على هذه القاعدة
والقاعدة الكلية في هذا: أن ال نعتقد أن أحداً معصوم بعد النبي »اإلسالم ابن تيمية: 
والقاعدة الكلية في شرعنا: »(، وقال: 6/196)منهاج السنة النبوية « صلى اهلل عليه وسلم

أن الدعاء إن كان واجباً أو مستحباً فهو حسٌن يثاب عليه الداعي، وإن كان محرمًا 
(، وقال ابن رجب: 8/336مجموع الفتاوى )« كالعدوان في الدماء فهو ذنٌب ومعصية

 (.1/٢09جامع العلوم والحكم )« من قواعد الشريعة تحريم قليل ما يسكر كثيره»
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بيان أقوال العلماء جماع، وتحرير محل النزاع من محل اإلسابعاً: 
 دلتهم إذا دعت الحاجة لمثل ذلك.أو

من القرآن الكريم والسنة النبوية  باألدلة اإلجمالية لقاعدةلالتدليل ثامناً: 
  القاعدة المقاصدية.موضوع الدالة على تعادل المصلحتين التي تضمها 

األدلة ؛ ألن باألدلة التفصيلية واألحكام التطبيقية للقاعدةالتمثيل تاسعاً: 
 كونها أدلة تفصيلية. مع أمثلة تطبيقية تعد المعينة المبينة آلحاد المصالح الكلية

بناء القواعد الفرعية على القواعد األصلية الكبرى، فإن  فيعاشراً: 
يكتفي بذكر القاعدة، ووجه بنائها على غيرها، وأدلتها النقلية أو الباحث 

ن البناء الفقهي أو األصولي أو ولكو ،تجنبا لإلطالة ؛أمثلتها التطبيقية
أو  ،فقهي    أن يكون على مذهب   فيه الذي يتطلب ،المقاصدي مغايراً للتخريج

  معين. عالم   رأي

 حدود البحث:  
المتباينة وال المتقابلة،  المصالح الدنيوية واألخروية البحث تناوللم ي

)الدنيوية  تناول المصالح الدينية وإنما ة،نيالكو القدرية المصالح الو
، المنوطة لداخلة في وسعهو ،المطلوبة من المكلف ،واألخروية( المتعادلة

الدينية  السنن مصالح عادل بينالتماثل والتف باألوامر الدينية ال الكونية،
 .نافعٌ بابه و ، مجاله واسعٌ آخر موضوعٌ  كونيةال اإللهية مصالح السننو

 تقاسيم البحث: 
 :مباحث أربعةومبحث تمهيدي البحث يتكون من 
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: مفهوم القواعد المقاصدية والمصالح الدنيوية المبحث التمهيدي
 واألخروية المتعادلة 

، وفيه فرعان: : تعريف القواعد المقاصديةالمطلب األولوفيه مطلبان: 
الفرع الثاني: تعريف ، الفرع األول: تعريف القواعد المقاصدية باعتبارها مركباً 

: مفهوم المصالح الدنيوية المطلب الثاني، ارها لقباً القواعد المقاصدية باعتب
الفرع األول:: مفهوم المصالح الدنيوية ، وفيه فرعان: واألخروية المتعادلة

 .الفرع الثاني: مفهوم تعادل المصالح الدنيوية واألخروية، واألخروية

 : كل مصلحة  مرضية  عبادةٌ شرعيةالمبحث األول

شرح : المطلب الثاني، : تعريف العبادةلالمطلب األووفيه ستة مطالب: 
العبادة بالمصالح  : تخصيصالمطلب الثالث، القاعدة وبيان مدلولها

ى العبادة بالمصالح ، وفيه فرعان: األخروية الفرع األول: تخصيص مسم 
تخصيص حقيقة العبادة  الفرع الثاني:، األخروية عند الفقهاء ومبرراته

، : أدلة القاعدة اإلجماليةمطلب الرابعال، وأضراره بالمصالح األخروية
: المطلب السادس، لة التفصيلية واألمثلة التطبيقية: األدالمطلب الخامس
الفرع األول: تعليل المصالح الدنيوية بأنها ، وفيه فرعان: القواعد الفرعية

 .الفرع الثاني: تعليل المصالح األخروية بأنها تعبدية، تعبدية

 مقصوٌد في المصالح الدنيوية واألخروية لنية: إخالص االمبحث الثاني

المطلب ، : تعريف اإلخالص والنيةطلب األولالموفيه خمسة مطالب: 
، : أدلة القاعدة اإلجماليةالثالث المطلب، : شرح القاعدة وبيان مدلولهاثانيال

الفرع األول: وفيه فرعان:  ،لة التفصيلية واألمثلة التطبيقية: األدالمطلب الرابع
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لة الفرع الثاني: أدلة وأمث، ثلة اإلخالص في المصالح األخرويةة وأمأدل
وفيه  : القواعد المتفرعة.المطلب الخامسالدنيوية،  اإلخالص في المصالح

الفرع الثاني: ، نتفاء النية الفاسدة لدفع العقابالفرع األول: ضرورة ا فرعان:
 الطاعة وإن أخطأ المكلف اإلصابة حصول الثواب على قصد

 : البدعة مفسدةٌ واقعٌة في كل عبادة  وعادة  المبحث الثالث
، وفيه ثالثة فروع: : تعريف البدعةاألول المطلبوفيه خمسة مطالب: 

، الفرع الثاني: تعريف البدعة في الشرع، الفرع األول: تعريف البدعة في اللغة
شرح : المطلب الثاني، المناسبة بين المعنى اللغوي والشرعيالفرع الثالث: 
: المطلب الرابع، : األدلة اإلجماليةالمطلب الثالث، مدلولهاالقاعدة وبيان 

الفرع األول: أدلة وأمثلة ، وفيه فرعان: واألمثلة التطبيقيةاألدلة التفصيلية 
الفرع الثاني: أدلة وأمثلة االبتداع في المصالح ، االبتداع في المصالح الدنيوية

الفرع األول: الفرعية، وفيه فرعان: د القواع: المطلب الخامس، األخروية
الفرع الثاني: ، البدعة واقعٌة في جميع الكليات الضرورية الدنيوية واألخروية

كل مشابهة  للكفار عبادية أو عادية في خصائصهم وشعائرهم الدينية فهي من 
 .البدع المحدثة

 : التشريك في النية بين المصالح الدنيوية واألخرويةالمبحث الرابع
: المطلب الثاني، : تعريف التشريكالمطلب األولوفيه ثالثة مطالب: 

: األدلة واألمثلة التفصيلية للتشريك الثالثالمطلب ، مدلول القاعدة وأدلتها
 الدليلالفرع األول: )الصالة( ، وفيه فرعان: بين المصالح األخروية والدنيوية

الفرع الثاني:  .العمل األخرويالتفصيلي لتشريك المصالح الدنيوية في 
 العمل الدنيوي.لح األخروية في لتشريك المصا التفصيلي الدليل)الزواج( 
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 التمهيدياملبحث 
 املتعادلة الدنيوية واألخروية القواعد املقاصدية واملصاحلمفهوم 

 املطلب األول

 تعريف القواعد املقاصدية

 :ها مركبًاتعريف القواعد املقاصدية باعتبار الفرع األول:

جمع قاعدة، وهي:  القواعد في اللغة تعريف القواعد لغة واصطالحًا:واًل: أ
وأصله التي يقوم عليها، يقال: فالن يبني على غير قاعدة: أي  (1)أساس البيت

 خلُّ قوله تعالى: وسواء كانت تلك القواعد حسية كما في (٢)على غير أساس

تعالى: قوله أو معنوية كما في  ،[1٢7]البقرة:  َّ...حم جم يل ىل مل
على أن المراد تمثيل ما ، [٢6]النحل:  َّ..مق حق مف خف حف...ُّ

 القاعدة وتأتي، (3)ملت على عموم الماكرينمن المكر بالقواعد إذا حُ  نصبوه
ك  ومنه: : والمالزمة على الدواممعنى الثبات ب بوصفك اهلل  أي:، اهلل   ق ِعيد 

لما يلبث  هي األصول وهو مأخوٌذ من القواعد التي ،بالدوام والثبوت
ةُ( و، (4)ويبقى اُدُه(  الرجل و)ق ِعيد  ِمن (٥)بالكسر امرأته)ِقع  د: الزَّ ع  الذي ، والُمق 

                                                             

 (.1/143) الفراهيدي انظر: العين، (1)
 (.8/٥٥6) نشوان الحميري انظر: شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم، (٢)
 لباب التأويل في معاني التنزيل،(، ٢/٢09) ، النسفيانظر: مدارك التنزيل وحقائق التأويل (3)

 (.4/86الخازن )
 (.٥/٢34) ، ابن سيدهانظر: المخصص(4)
 (.٢٥7) ، زين الدين الرازيانظر: مختار الصحاح (٥)
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وذو القعدة: شهر كانت فالقعود مالزٌم له على الدوام،  ،(1)ال يستطيع القيام
، فهي مالزمة بيوتها فال غزو وال (٢)العرب تقعد فيه عن الغزو، وعن األسفار

 اللغة بمعنى: األصل، واألساس، والثبات، والدوام. فالقاعدة في سفر.

، (3)األمر الكلي المنطبق على جميع جزئياتههي اصطالحاً:  اعدةوالق
موضوعها،  جزئيات   حكام  أعلى  بالقوةاشتمالها  حيثمن  كليةٌ  قضيةٌ وقيل: 

مى فروعاً  تس  اع حق   كقولنا منها تفريعاً ، واستخراجها و  م  هي : وقيل ،: كل ِإج 
اِحد : يجمع فروعا من ب اب  والضابط، شتى أبواب  من  تجمع فروعاً  لتيا و 

(4) ،
 ، والقاعدة بمعنى األمر الكلي المنطبق على جميع جزئياته تشمل كل قاعدة 

 ، أو لغوية، أو منطقية.سواًء كانت أصولية، أو فقهية، أو مقاصدية

من باب قصد،  :المقاصد في اللغة تعريف املقاصد لغة واصطالحًا: ثانيًا:
داً، وللقصد في اللغة معاني: ص  ق  داً وم  دته ق ص  ء األول يقال: قص  : إتياِن الشي 
ه داً، ِإذا أمَّ د  الرجُل األمر  يقِصده ق ص  ه، ق ص  واعتماده وأ م ِ
وقصدُت الشيء   ،(٥)

ته د  له: اعتم  و 
(6). 

ِتصاِد ِضدُّ اإلفراط، وهو ماالثاني بين  : االعتدال واالستقامة: كاالق 

                                                             

 (.٢/661) ، ابن دريد األزديانظر: جمهرة اللغة (1)
 (.٥/109، مقاييس اللغة )760ابن فارس )، انظر: مجمل اللغة (٢)
 (.٢/٥10) ، الفيوميانظر: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (3)
 (.7٢8)ص ، الكفويانظر: الكليات (4)
 (.٢/6٥6) ، ابن دريد األزديظر: جمهرة اللغةان (٥)
 .(4/383) ، ابن سيدهالمخصصانظر:  (6)
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ام   ت ق  ٌن ِفي أ مره، أ ي: اس  د  فاُل  ت ص  اق  ومنه ُمخٌّ قصيٌد، ، (1)اإلسراف والتقتير، و 
ف وق المهزول ُهو  دون السمين و  د: ل ي س  بالجسيم (٢)وق ُصوٌد، و  صَّ رجل ُمق  ، و 

ال  الضئيل و 
(3). 

قِ الثالث ال  تُُه، و  ر  : ك س  ء  ي  ُت الشَّ د  ُة: : الكسر، والتفصيل، يقال: ق ص  د  ص 
دٌ  ُع ِقص  م  ال ج  ، و  ر  ا ت ك سَّ ِء ِإذ  ي  ُة ِمن  الشَّ ع  ِقط  ال 
ُة ِإذا أُخرجت  .(4) والقصيدُة: الُمخَّ

ا ِإذا انفصلت من موضعه  من ال عظم، و 
تُها:  ،(٥) د  داً وق صَّ ة قص  ت الُمخَّ د  وق ص 

لتها كسرتها وفصَّ
(6). 

من: :الرابع ة السمينة الجسيمة الممتلئة ومنه الناق االمتالء واالكتناز والس ِ
ٌي  ُهو  المخُّ ، (7)لحماً التي بها ِنق  ِصيِد و  أ صله من الق  ر، و  ع  ومنه القصيد من الش 

ال عرب  ر ِإذا استخرج من قصبه لسمنه، و  د أ ي: ي ت ك سَّ صَّ ِمين الَِّذي ي ت ق  السَّ
ا كالٌم سميٌن أ ي: جي   ذ  م ف ت قول: ه  ق الُوا: ِشعٌر تستعير السمن  ِفي ال ك ال  ٌد، و 

 .(8)قصيٌد: ِإذا ك ان  منقحاً مجوداً 

                                                             

 ، ابن سيده(، والمحكم والمحيط األعظم396/ص1) ، الزبيديالقاموس المحيط (1)
 (.3/3٥4) ، ابن منظورولسان العرب (6/18٥)

 (.8/٢7٥)، األزهري تهذيب اللغةانظر:  (٢)
 (.6/186) ، ابن سيدهعظمالمحكم والمحيط األانظر:  (3)
 (.٥/9٥) ، ابن فارسانظر: مقاييس اللغة (4)
 (.8/٢7٥) ، األزهريتهذيب اللغةانظر:  (٥)
 (.6/187. المحكم والمحيط األعظم )4/383المخصص )انظر:  (6)
 (.4٢-9/41(، تاج العروس )96-٥/9٥مقاييس اللغة )انظر:  (7)
 (.8/٢74) ، األزهريتهذيب اللغةانظر:  (8)
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هـ( في اإلحكام عند تحقيقه 631اآلمدي )ت ذكر :والمقاصد اصطالحا
ِع »للمعنى المقصود من شرع الحكم في الفصل الثاني:  ر  ُصوُد ِمن  ش  ق  م  ال 

مُ  ج  ة  أ و  م  رَّ ض  ُع م  ف  ة  أ و  د  ل ح  ص  ُب م  ل  ا ج  ِم ِإمَّ ي نِ ال ُحك  ر  ، فجعل مقاصد (1)«وُع األ  م 
ما  المقاصد جعل القرافي أن تبعهو، المنافع ودفع المضاراألحكام جلب 

وأورد  ،(٢)يتعلق بها غرٌض صحيٌح محصٌل لمصلحة، أو دارٌئ لمفسدة
لمصالح ا: أفاد أنهاما لعل أجمعها مقاصد التشريع عن الشاطبي كالماً متفرقاً 

ا ِبِه ِنظ اٌم ِفي  ائمة في التشريع، القاألخروية والدنيوية ت لُّ ل ه  ه  ال  ي خ  ج  ل ى و  ع 
الِ  و  لَِّفين  واأل  ح  ال ُمك  ِليِف و  ِميِع التَّك  ج 
وبعد أن أورد الدكتور يوسف ، (3)

ابن تيمية عن الشريعة والمقاصد شيخ اإلسالم البدوي نصوصاً متعلقة بكالم 
الِحكم التي أرادها اهلل »د ابن تيمية: انتهى به األمر إلى إن مقاصد الشريعة عن

، (4)«من أوامره ونواهيه لتحقيق عبوديته وإصالح العباد في المعاش والمعاد
فو لها عرَّ ال  ، الشريعة الغاية من بأنها عبدالواحد الفاسي الفهريبن  ع 

، ومفاد هذه (٥)الشارع عند كل ُحكم  من أحكامها واألسرار التي وضعها
األحكام  وضع من المرعية غاياتال هي :الشارعاصد التعريفات أن مق

 .، وهذه الغايات هي المصالح الدنيوية واألخرويةالشرعية

القواعد  :ها لقباباعتبار تعريف القواعد املقاصديةالثاني:  الفرع
                                                             

 (.3/٢71آلمدي )، ااإلحكام في أصول األحكام( 1)
 .(4/7) ، القرافيالفروق (٢)
 (.٢/6٢) ، الشاطبيانظر: الموافقات (3)
 (.٥4انظر: مقاصد الشريعة عند ابن تيمية، يوسف البدوي )ص (4)
ل (٥) الَّ  (.7ص)الفاسي  انظر: مقاصد الشريعة ومكارمها، لع 
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 من قبل العلماءها حد ِ بيان قصد كالمقاصد الشرعية في عدم  المقاصدية
عدم إن  ، بل بصورة  عامة قاصدعن المالذين تطرقوا للكالم المتقدمين 

 ألن ؛المقاصد عدم تطرقهم لحد أولى من المقاصد قواعد هم لحد ِ تطرق
 ،ةالكليقواعد المقاصد لبالنسبة  هي جزئيات الشرعيةمقاصد األحكام 

في ناشئة عن جزئياتها المتعددة، فإذا كانت القواعد تابعًة لجزئياتها  القواعدو
 الحدود.التعاريف وي فمن األولى ف ،الوجود

وإذا كان العلماء والباحثون استخرجوا حد المقاصد من نصوص 
المقاصد، وفي كالم الشاطبي عن قواعد فكذلك الحال في  األولين،العلماء 

طرق إثبات العموم، ذكر أن له جهتان: األولى: صيغ العموم، وهذا الطريق 
لعموم: االستقراء لمعنى هو المشهور في كالم أهل األصول، والطريق الثاني ل

من المعاني الواردة في مواقع متفرقة ومتعددة من النصوص النقلية، وهو 
الثَّاِني:  صل منه »الذي ذكره الشاطبي بقوله: و  استقراء مواقع المعنى حتى يح 

؛ كليٌّ عٌر في الذهن أم  مجرى العموم المستفاد من فيجري في الُحكمامٌّ
ي غ بمعنى رفع الحرج المستفاد من نوازل متعددة،  ثم مث ل لذلك، (1)«الص ِ

مختلفة الجهات، متفقة في أصل رفع الحرج، كمشروعية التيمم، والصالة 
قاعداً، والقصر والفطر والجمع بين الصالتين في السفر، والنطق بالكفر خوف 
القتل، وإباحة الميتة خوف التلف، وغيرها من الجزئيات التي يحصل 

 .(٢)ع لرفع الحرجبمجموعها قصد الشار

                                                             

 (.4/٥7) ، الشاطبيالموافقات (1)
 (.4/٥7) ، الشاطبيالموافقات (٢)
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وبناء على ما ذكره الشاطبي من االستقراء المعنوي الذي ينتج عنه حكٌم 
 كليٌّ مقصوٌد للشارع يمكن من خالله تعريف القاعدة المقاصدية بأنها: المعنى

الجاري في الحكم على  ،الكلي  المستفاد من النصوص النقلية المصلحي
الحكم الكلي المجرد عن المعنى  فخرج ،(1)ةاللفظي اتجزئياته مجرى العموم

المصلحي حتى وإن كان مؤثراً في استنباط األحكام كالقواعد األصولية 
الجزئية  المصلحية خرجت المعانيوالقواعد الفقهية غير المقاصدية، و

 رتبطة باألحكام الفقهية الجزئية.الم

 

 

h 

 
  

                                                             

 (.4/٥8) ، الشاطبيالموافقات (1)
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 الثانياملطلب 

 املتعادلة مفهوم املصاحل الدنيوية واألخروية

 الفرع األول

 املصاحل الدنيوية واألخروية مفهوم

واحدة المصالح،  المصلحة في اللغة :لغة واصطالحًا تعريف املصلحةأواًل: 
الح خالُف الفساد والطَّالح، يقال: فسد يفسد فساداً  وهي بمعنى الخير والصَّ

ويقال: صُلح برفع الالم، يصُلح صالحاً،  وُفُسوداً، ويقال: صل ح الشيء،
ك ي ف   لُوًحا، فهو صالٌح، وصليح والجمع ُصل حاء،وُص  وأنشد أبو زيد: و 

ت ِني ت م  ا ش  ا م  اِفي ِإذ  ِن ُصُلوُح.***ِبأ ط ر  ي  اِلد  ِم ال و  ت  د  ش  ا ب ع  م  والصلح: اسم بمعنى  و 
واإِلصالح: ن ِقيُض  المصالحة والتصالح خالف المخاصمة والتخاصم،

د   ل ح الشيء  ب ع  اِدِه: أ قامه، ويقال: أمر اهلل تعالى ونهى  اإِلفساد، وأ ص  ف س 
الستصالح العباد، وأصلح: أتى بالصالح، وهو الخير والصواب، وفي األمر 

 .(1)مصلحة: أي: خير، وجمعها مصالح

من أطلقها على المنافع، ومنه تعريف العلماء من  :والمصلحة اصطالحاً 
أن  الغزالي نثم بيَّ  (٢)ع مضرةأو دف جلب منفعة،ها بأن لها الغزالي وابن قدامة

                                                             

 ، الزمخشري(، أساس البالغة3/1٥٢) ، ابن سيدهانظر: المحكم والمحيط األعظم (1)
ـ، (، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير3/303) ، ابن فارس(، مقاييس اللغة٥٥4/1)

برهان الدين ، ترتيب المعرب (، المغرب في4/41٢المخصص ) (،1/34٥) الفيومي
ِزى  )ص  (.٢/٥17) ، ابن منظور(، لسان العرب٢70الخوارزمي الُمط ر ِ

(، 1/478(، روضة الناظر وجنة المناظر، ابن قدامة )174انظر: المستصفى، الغزالي )ص( ٢)
 (.7/3398التحبير شرح التحرير، المرداوي )
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المصلحة كل ما يتضمن حفظ المقاصد الخمسة الكلية الضرورية، وكل ما 
، وعرفها البوطي بأنها: (1)يفوت هذه األصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة

المنفعة التي قصدها الشارع الحكيم لعباده، من حفظ دينهم، ونفوسهم، »
من العلماء و، (٢)«يب  ُمعين  فيما بينهاوعقولهم، ونسلهم، وأموالهم، طبق ترت

من أطلقها على األعمال المشروعة التي تكون سبباً في تحصيل المنافع، ومن 
السبب المؤدي إلى مقصود الشارع عبادًة أو » :بأنها ذلك تعريف الطوفي

الدنيوية هي المصالح  التعبدية والعادية إن األعمالوعليه ف، (3)«عادة
ومما يؤكد  لمعنى للمصلحة هو المقصود في هذه الدراسة،واألخروية، وهذا ا

تحقق بها ح، تسمية األعمال التي تإطالق العلماء على األعمال نفسها بالمصال
بعينها وال تتعارض مع الشريعة بالمصالح  ولم يرد فيها نصٌّ  الشرعية المنافع

ن يرى وهو أ": المصالح المرسلة)"»قال شيخ اإلسالم ابن تيمية:  المرسلة،
 ،(4)(الفعل يجلب منفعة راجحة؛ وليس في الشرع ما ينفيه المجتهد أن  هذا

وأطلقوا أيضاً المنفعة على اللذة  فذاك الفعل هو المسمى بالمصلحة المرسلة،
والمنفعة عبارة عن اللذة أو ما يكون »وما يكون طريقاً إليها، كما قال الرازي: 
، وأضاف (٥)«و ما يكون طريقاً إليهطريقاً إليه والمضرة عبارة عن األلم أ

 اللذة في المصلحة والغم مع األلم في المفسدةمع الفرح  سالمال بن عبد العز

                                                             

 (.174المستصفى )ص( 1)
 (.٢3ريعة اإلسالمية، البوطي )صضوابط المصلحة في الش (٢)
 (.1/٢39التعيين في شرح األربعين، الطوفي ) (3)
 (.343-11/34٢مجموع الفتاوى ) (4)
 (.٥/1٥8) المحصول، الرازي (٥)
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ا :والمصلحة»بقوله:  ببه  ة أ و س  ا، والمفسدة ،ل ذَّ ببه  ببه :أ و فرحة أ و س   ،ألم أ و س 
ببه ِسيل ًة ِإل ى ف رح  أ  »وقال:  ،(1) «أ و غم أ و س  ا ك ان  و  ة  عاجلة  أ و وكل م  و ل ذَّ

ة تلك  فالمصلحة تطلق على األعمال وعلى منافع، (٢)«آجلة  ف ُهو  مصلح 
إنا »ي: رازنفكان، قال اليأن الحكم ومصلحته متالزمان ال ؛ وذلك األعمال

لما تأملنا الشرائع وجدنا األحكام والمصالح متقارنين ال ينفك أحدهما عن 
أوضاع الشرائع، وإذا كان كذلك كان العلم بعد استقرار  وذلك معلومٌ  ،اآلخر

السبب بأنه ، ولما عرف الشاطبي (3)«ظن حصول اآلخر بحصول هذا مقتضياً 
؛ لحكمة  يقتضيها ذلك الحكم، وعرف العلة بأنها:  ما وضع شرعاً لُحكم 

: بقوله عق ب على ذلكالِحكم والمصالح أو المفاسد التي تعلقت بها األوامر، 
يطلق لفظ السبب على نفس العلة؛ الرتباط ما بينهما، وال  ومع ذلك فإنه قد»

 ذلك الترابط والتداخل ما دل عليه ومصداققلت: ، (4)«مشاحة في االصطالح
 يل...ُّ وقوله: [،16٢]آل عمران: َّ .... جب هئ مئ خئ ُّ قوله تعالى:

 هئُّ  :طلق لفظفأ[ ٢7]الحديد:  َّ... نن من زن رن مم ام
العمل، وفي اآلية الثانية على  اهلل منما شرعه  في اآلية األولى على َّ جب

 .المقصودة من التشريع المصلحة

العلماء في  عباراتاختلفت  : تعريف املصاحل الدنيوية واألخروية:ثانيًا
وكانت عبارة شيخ اإلسالم  التعبير عن حقيقة المصالح الدنيوية واألخروية،

                                                             

 (.3٢الفوائد في اختصار المقاصد )ص (1)
 (.٥1انظر: الفوائد في اختصار المقاصد، العز بن عبد السالم )ص (٢)
ل الفاسي )صمقاصد الشريعة وم (3) الَّ  (.7كارمها، ع 
 ( بتصرف.1/410الموافقات) (4)
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لق من غير حظر  ابن تيمية بأن المصالح الدنيوية: هي التي فيها مصلحة الخ
مصلحة شرعي كالمعامالت، وأن المصالح الدينية )األخروية(: هي التي فيها 

شرعي، كالعبادات، وكثير  من المعارف، واألحوال،  منع  من غير  اإلنسان
اإلنسان في  مصلحة الدنيوية واألخروية فيالمنافع  ، فكالهما(1)والزهادات

، ويبين ابن العربي متعل قاتهاايرت العاجل واآلجل، وإن اختلفت أنواعها، وتغ
العبادة حظ »بقوله:  -مع كون المصلحة أخروية- وجه هذه المنفعة اإلنسانية

إذ العبادة وتركها باإلضافة  ؛ال يبالي الباري عنها ،وخالصة منفعتها ،النفس
إلى جالله واحدة، ولكنه بحكمته البالغة ومشيئته النافذة جعل الدنيا دار 

 .(٢)«آلخرة دار جزاءوجعل ا ،عمل  

المصالح الدنيوية: ما كانت من قبيل العادات الجارية الشاطبي أن يرى و
بين الخلق في االكتساب وسائر المحاوالت الدنيوية، التي هي طرق الحظوظ 

المصالح األخروية ما كانت من وأن ، العاجلة كالعقود، والتصاريف المالية
، وقال (3)جهة توجهه إلى الواحد المعبود قبيل العبادات الالزمة للُمكلَّف، من

ني بالمصالح: »المصالح الدنيوية في موطن  آخر: عن  ما يرجع ِإلى قيام وأ ع 
 ،(4)«الشهواني ة والعقلية ونيله ما تقتضيه أوصافه، اإلنسان وتمام عيشهحياة 

أنها ما جرت عليه العادات من األمور الضرورية كتناول أصل ذكر أيضاً و
الشراب، والحاجية كالتمتع بالطيبات من المأكوالت والمشروبات، األكل و

                                                             

 (.11/343انظر: مجموع الفتاوى ) (1)
 (.٢78القبس في شرح موطأ مالك بن أنس )صانظر: ( ٢)
 (.٢/380انظر: الموافقات ) (3)
 (.٢/44انظر: الموافقات ) (4)
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، وعرفها (1)والتحسينية كمجانبة المآكل النجسات، والمشارب المستخبثات
المعامالت التي يدخل فيها االحتياج إلى المحاكمات »ابن حجر بأنها: 

ا عن المصالح الدنيوية بأنها م ر الطوفيوعب  ، (٢)«فيشمل البيوع واألنكحة
يقصده الشارع لنفع المخلوقين وانتظام حالهم كالعادات، والمصالح 

ما سبق  جميع وبناء على، (3)األخروية: هي ما يقصده الشارع لحقه كالعبادات
المصالح الدنيوية هي: ما يرجع من التكليف في األصل إلى  يمكن القول بأن

وسائر ت التي شرعت لها العاداالعاجلة  العباد وحظوظهم إقامة منافع
قيام حياة اإلنسان، وتمام  أجل من، في األصل معقولة المعنى المعامالت

عيشه، ونيل ما تقتضيه طبائعه البشرية. والمصالح األخروية: هي: ما يرجع من 
التي شرعت ، اآلجلة وحظوظهم العباد التكليف في األصل إلى إقامة منافع

حصول جل أل ؛معنى في األصللها العبادات العلمية أو العملية غير معقولة ال
 .الرضوان والنعيم المقيم

 :تعادل املصاحل الدنيوية واألخروية مفهوم :الثانيالفرع 

والتماثل، من  ،والتناسب ،والتوازن ،التساوي :: تعريف التعادل لغةأواًل
ا  ه وبرُده، وكل م  العدل، بمعنى االستواء، يقال: يوٌم معتدٌل: إذا تساوى حرُّ

ى، ويقال للشيء تناسب: فقد  ت و  تُُه ف اس  ي  وَّ : أي س  ل  ت د  تُُه ف اع  ل  دَّ اعتدل، وع 
ي به غيره: لُه، والمشرك يعدل بربه عز وجل: كأنه يسو ِ  يساوي الشيء: هو ِعد 

ل الشيُء [1]سورة األنعام: آية َّىنين من خن حن جن...ُّ د  ، وع 
                                                             

 (.٢3-٢/19انظر: الموافقات ) (1)
 (.1/136فتح الباري ) (٢)
 (1/٢39نظر: التعيين )ا (3)
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ن   از  ل ه: و  الً، وعاد  د  دِلُه ع  ل  المواالشيء  ي ع  دَّ اها، زين والمكاييل: سو  ه، وع 
ُل  ِعد  ال  ت ِح يعادل في الوزن والقدر الذيو  لُُه ِبال ف  د  ع  ما يقوم مقامه من غير ، و 
وتقول:  ،[9٥]المائدة:  َّ مع جع مظ حط...ُّ  :ومنه قوله تعالى، جنسه

ادله إذا ت وقَّف  ل أمره ويُع  ل  لك، أي: ال مثل  لك، ويقال: هو يُعد ِ الل هم  ال ِعد 
تيار بين أم   ِدر على اخ  ت ِوي ي ن ال ي ق  ه ُمس  رين أيهما يأتي، يُريد أنَّهما كانا عند 
 .(1)أحدهما

ِن  ثانيًا: تعريف التعادل اصطالحًا: ي  ِليل  اِوي الدَّ عرفه األصوليون بت س 
ا يرجحه على اآلخر بحيثالمتعارضين  ا م  ال  يكون ِفي أ حدهم 

وقيل: هو ، (٢)
، والجمهور (4)استواء األ مارتينوقيل: هو ، (3)وجهالتساوي والتقابل من كل 

منهم يجعلون التعارض بين األدلة مرادفاً للتعادل؛ ألنه ال تعارض إال بعد 
ومنهم من ، (٥)التعادل، وإذا تعارضت األدلة فقد تعادلت وتكافأت وتساوت

يفرق بين التعارض والتعادل في االصطالح األصولي كما أنهما مفترقان في 
، بحيُث المع نى اللغوي، وذلك أن التعاُدل  يعني تساوي الدليلين من كل  وجه 

ر، وأما التعاُرض فهو تقابُل الدليلين في  ال يبقى ألحدهما مزيٌة على اآلخ 

                                                             

( المحكم والمحيط ٢48-4/٢47(، مقاييس اللغة )٢/1٢6(، تهذيب اللغة )٢/39العين ) (1)
 (.٢/396( المصباح المنير )3/191( النهاية في غريب األثر )14-11/ص٢األعظم )ج

 (.8/41٢8التحبير شرح التحرير، المرداوي ) (٢)
 (.493طي )الكوكب الساطع والجليس الصالح، السيو (3)
 (.٢/٢٥7إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم األصول، الشوكاني ) (4)
 (.٥48انظر: الشرح الكبير لمختصر األصول )ص (٥)
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 .(1)الظاهر مع إمكان الوصول إلى الجمع بينهما أو ترجيِح أحدهما

في اصطالح التعادل : : تعريف تعادل املصاحل الدنيوية واألخرويةثالثًا
وهو التساوي، كذلك  ،األصوليين المنوط باألدلة مبنيٌّ على أصله اللغوي

، فإنه ال يخرج عن هذا المعنى التعادل بين المصالح الدنيوية واألخروية
وليس المراد أيضاً بالتعادل التساوي الذي ينتج عنه التعارض والتقابل 

م معنى التجانس، فهو المتضمن معنى التعاكس، وإنما هو التقابل المستلز
تعادٌل ينتج عنه االنسجام واالتزان العام، والتكامل التام، تعادٌل مبنٌي على 

من التوازن والتناسب المعتدل، ويمكن أن يُقال في  ،لغوي المكتملأساسه الُّ 
األعمال الشارع بين هو تسوية المراد بـتعادل المصالح الدنيوية واألخروية: 

، كتساويهما في معنى التعبد، أو ي مصلحة كليةف الدنيوية واألخروية
وخرج بلفظ "التسوية": المصالح الدنيوية  وغيرها من المعاني. اإلخالص،

ا نحن  ، وهو موضوٌع آخرواألخروية المتقابلة ال تقل أهمية  البحث فيه عمَّ
بصدده، فالمصالح المتعادلة نقيض المصالح المتقابلة، وفروُقهما كثيرةٌ منها: 

التعبد، ومنها:  )األخروية( التعليل واألخرى )الدنيوية( ألصل في األولىاأن 
 أن   على المسامحة، ومنهامبني ٌة األولى مبناها على المشاححة والثانية أن 

األولى اإلباحة والثانية المنع، والكثير من المعاني المقاصدية في األصل 
ع شتاتها، وتلم الكلية التي تحتاج إلى جمع  ضمن قواعد مقاصدية تجم

"بين  :وخرج بلفظ، شعثها، ليستأنس بها المجتهد، ويستزيد منها المقتصد
األعمال الدنيوية واألخروية" ما يوجد من التسوية بين األعمال الدنيوية 

وخرج بلفظ: "في  .نفسها، وكذلك األخروية فيما بينها، فليست محل الدراسة
                                                             

 (.٢83انظر: أصول الفقه الذي ال يسع الفقيه جهله، عياض السلمي )ص (1)
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" األحكام الشرعية،  ن مثال فيالتساوي الكائ ما عداها من مصلحة  كلية 
أيضاً لفظ: "في  كما أفاد وغير ذلك من أنواع التسوية، والمصالح الجزئية،

" ليس على إطالقه  المصالح الدنيوية واألخروية التساوي بينأن  مصلحة  كلية 
 وليسمزرعة اآلخرة، والدنيا  وسيلة، واآلخرة غاية، من كل وجه، فالدنيا
ادل والتساوي بين مصالحهما إنما هو فيما يتحقق به الوسيلة كالغاية، فالتع

التوازن، ويستقيم به أمر الدارين، من غير طغيان  أو خسران، وهذا الجانب هو 
، ويتعذر حصرها، وإنما يتناول البحث أهمها وأعمها، المعني في هذه الدراسة

وما يتجلى في دراستها معنى شمول اإلسالم جميع المصالح الدنيوية 
 روية.واألخ
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 األول بحثامل

 (1)شرعية عبادٌة مرضيٍة كل مصلحٍة

 األولاملطلب 

 العبادةتعريف 

ال ِلين ل: األو  للعبادة في اللغة معنيان:  الفرع األول: تعريف العبادة لغة:
ل، و فيقاً قويَّاً، الثاني: والذُّ ب دة، إذا كان ص  القوة والصالبة، يقال هذا ثوٌب له ع 

ر قوله وفُ  ]سورة  َّمكىك لك اك يق ىق يف ىف يثُّ تعالى:س ِ
ن  هذا وأِنف من قوِله81الزخرف: آية ن غ ِضب  ع  ُل م  [. أي: أوَّ

(٢). 

، وهي وللعبادة  :شرعًاالفرع الثاني: تعريف العبادة  في الشرع معنيان: عامٌّ
اسٌم جامٌع لكل ما يحبه اهلل ويرضاه من األقوال »كما عرفها به شيخ اإلسالم: 

القاعدة؛ لكون هذه عين  تعريفه العبادة، و(3)«هرة والباطنةواألعمال الظا
مفاده: )كل ما يحبه اهلل ويرضاه فهو وقضايا كلية،  االصطالحية التعاريف

، (4)«العبادة: فعل المكلف على خالف هوى نفسه تعظيماً لربه»عبادة(، وقيل: 
 وهذا يعم كل عمل  مشروع، فمخالفة الهوى تكون في كل ما تطمع إليه

الخاص فمقصوٌر على ما لم يُعل م من  العبادة وأما معنى، النفس وتهوى

                                                             

ر: مجموع الفتاوى، ( ويمكن التعبير عن القاعدة بــ)كل ما يحبه اهلل ويرضاه فهو عبادة( انظ1)
 (.10/149ابن تيمية )

 (.٢07-4/٢0٥( مقاييس اللغة )٢)
 (.10/149( مجموع الفتاوى )3)
 (.٢3٥التوقيف على مهمات التعاريف، المناوي )ص (4)
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هي التي أمر اهلل بها ال »، وعرفها الرازي بقوله: (1)األعمال إال من الشارع
لمصلحة  مرعية  في الدنيا، بل لمصالح مرعية  في الدين، وهي الصالة، 

سائر أعمال والزكاة، والصوم، والحج، والجهاد، واإلعتاق، والنذور، و
يصلح اهلل بها  ؛ وهذا بناء على أن تصرفات العباد نوعان: عباداٌت (٢)«البر

مما  ،وهي ما اعتاده الناس في دنياهم يصلح اهلل بها دنياهم، دينهم، ومعامالٌت 
؛ لذا تجد الفقهاء يجعلون مصنفاتهم الفقهية على قسمين: (3)يحتاجون إليه

إنما هو المعنى األول المتضمن عموم عبادات، ومعامالت، وموضوع القاعدة 
، وقولية. طاعة  كل   اعتقادية، وعملية 
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 (.1/163( الفروع وتصحيح الفروع )1)
 (.16/163مفاتيح الغيب ) (٢)
 (.13-4/1٢انظر: الفتاوى الكبرى، ابن تيمية ) (3)
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 الثانياملطلب 

 شرح القاعدة وبيان مدلوهلا

على األعمال األخروية، بل  ةً مقصور تليس العبادةالقاعدة أن  مدلول
جميع في جميع المصالح المرضية، والمصالح المرضية هي  ةٌ نا كائإنه

وسواء كانت  ،أو أخرويةً  دنيويةً  امصلحته سواًء كانت ،عةالمشرواألعمال 
كما أن الصالة والصدقة والصوم وجميع ف المصلحة في جلبها أو في درئها،

األعمال األخروية يجب أن تكون وفق ما أراده اهلل وإال كانت وباالً وحسرة: 
ربه، كصالتهم عند البيت مكاًء وتصدية، وعبادة األصنام تزلفاً إلى اهلل وق

وزعمهم أنهم أبناء اهلل وأحباؤه، واعتقادهم أن النار لن تمسهم إال أياماً 
المصالح الدنيوية أخرويٌة بزعمهم لكنها باطلة، فكذلك  مصالحمعدودة، فهي 

وفق ما أراده اهلل وأذن به، وتلك أن تكون  وال تتأت ى إال ال تصح وال تستقيم
كانت  لح الدنيوية وفق ما أراده اهللفإن لم تكن المصا ،حقيقة العبادة وعينها

بتحليل الخبائث وتحريم الطيبات التعبد من جنس ما اخترعه المشركون من 
المأكولة من البحائر والسوائب والوصائل والحوامي، ومن جنس تعبدهم 

 مس خس حس جس مخُّ بالمفاسد الدنيوية كقتلهم أوالد هم:

]األنعام:  َّ...مض خض حض جض مص حصخص
، وبما أن العبادة شاملٌة كل مناحي صالح الدنيوية، وغيرها من الم[137

الحياة، فإن األعمال الدنيوية ال تخرج عن حقيقة العبادة، مع ما تتسم به تلك 
األعمال الدنيوية من أحكام  في بعض أحوالها تكون مصلحتها أخروية، كذلك 
م األعمال األخروية تجد فيها أيضاً ما تكون مصلحته دنيوية، قال شيخ اإلسال
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فالشريعة جاءت في العادات باآلداب الحسنة، فحرمت منها ما فيه »ابن تيمية: 
فساد، وأوجبت منها ما ال بد منه، وكرهت ما ال ينبغي، واستحبت ما فيه 
مصلحة راجحة في أنواع هذه العادات ومقاديرها وصفاتها، وإذا كان كذلك 

ريعة، كما يأكلون فالناس يتبايعون ويتاجرون كيف شاءوا ما لم تحرمه الش
ويشربون كيف شاءوا ما لم تحرمه الشريعة، وإن كان بعض ذلك قد يستحب 
أو يكون مكروهاً، ولم تحد الشريعة في ذلك حداً فيبقون فيه على اإلطالق 

ومسألة تداخل وتكامل المصالح هو ما يتناوله الباحث في قاعدة  (1)«األصلي
 .التشريك بين األعمال الدنيوية واألخروية

 

h 
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 الثالث املطلب

 العبادة باملصاحل األخروية ختصيص

 :ومربراتهعند الفقهاء  العبادة باملصاحل األخرويةمسّمى : ختصيص الفرع األول
جريان العرف الفقهي على تسمية األعمال األخروية: من الصالة، والزكاة، 
 والصوم، والحج، وغيرها بالعبادات، والمصالح الدنيوية: من البيوع،
، ال يُراد  واألنكحة، واألقضية، وغيرها بالمعامالت، إنما هو تقسيٌم اصطالحيٌّ

من المصالح  به مفهوُم المخالفة، وهو حصُر التعبد عليها، ونفيه عما سواها
من باب تقسيم الصفات وتنوعها، ال  ذا التقسيم الفقهي إنما هو، وهالدنيوية

 مبرراتها العلمية،الفقهية ة لهذه التسمي، ومن باب تقسيم الذوات وتعددها
العملية  حكاماألكثير  من في  المجتهدين لىالتفصيلية ع الِحكمةغياب منها: 

بقصد  يحكمون عليها بأنها تعبدية، أي أن فعلها كائنٌ هم جعل ، ممااألخروية
وإن خفيت علينا مقاصد تلك األعمال؛ لكونها غير معقولة  ،التعبد واالمتثال

قال العلماء: أصل العبادة الطاعة، وكل عبادة  » ي رحمه اهلل:قال النووالمعنى، 
فلها معنى قطعاً؛ ألن الشرع ال يأمر بالعبث، ثم معنى العبادة قد يفهمه 

، فلما غلب على األعمال األخروية عدم العلم (1)«المكلف وقد ال يفهمه
 بالحكم التفصيلية كانت أولى بمسمى العبادات.

التي منها أن  ،بادة والعادة من الفروق العلميةما يوجد بين العها: ومن
وقد تقدم ذكره في الفروق  ،األصل في العبادة األمر، وفي العادة عدم الحظر

 الكلية بين المصالح الدنيوية واألخروية.
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االنقياد؛ التعبد و كمال من المصالح األخروية ما تتسم بهها: ومن
ومن »قال النووي: ، العاجلة، وحظوظ النفس عن المصالح الدنيوية هاتجردل

ف العبد بهما؛ ليتم ل ِ فهم معناها: السعي، والرمي، فكُ العبادات التي ال يُ 
فإن هذا النوع الحظ للنفس فيه، وال للعقل به، وال يحمل عليه إال  ،انقياده

فإنه قد يتبادر إلى أذهان  ه السمة؛ ولهذ(1)«مجرد امتثال األمر وكمال االنقياد
الدنيوية؛  المصالح أن العبادة مجرد األعمال األخروية دون ينوأفهام المكلف

أن تكون طاعة قومه لألحبار والرهبان  استنكار عدي ابن حاتم   هومن
عبادًة، كما سيأتي ذلك في االستدالل لشمول العبادة المصالح الدنيوية بقوله 

[، 31]التوبة:  َّ...جس مخ جخ مح جح مج حج ُّ تعالى:
بوبية: أن يطيع  »تفسيره يقول:  وتجد اإلمام الطبري في ويقال إن  تلك الرُّ

، وإن لم يصلُّوا لهم تهم وقادتهم في غير عبادة  ، فقصد بنفي (٢)«الناس ساد 
العبادة ما كان كالصالة، وال يعني بحال  من األحوال نفي مطلق العبادة عن 

د النبي وبهذا االعتبار المتبادر للذهن أرا، غير الصالة من األعمال المشروعة
  تجليته لجميع أمته، عندما بي ن ألصحابه  أن التعبد هلل

ِب تعالى يكون في طلب الرزق، كما أنه يكون في الجهاد،  ن  ك ع  ة بن  ع  ر  ُعج 
 ِ ل ى النَِّبي رَّ ع  : م  ُسوِل اهلِل  ، ق ال  اُب ر  ح  أ ى أ ص  ُجٌل، ف ر  ر 
  ُس الُوا: ي ا ر  اِطِه، ف ق  ن ش  ِبيِل ِمن  جلِدِه و  ا ِفي س  ذ  ول  اهلِل: ل و  ك ان  ه 

ُسوُل اهلِل  ال  ر  ل ِدِه ِصغ اًرا اهلِل؟ ف ق  ل ى و  ى ع  ع  ج  ي س  ر  : )ِإن  ك ان  خ 
ي ِن ف ُهو  ِفي  ِبير  ِن ك  ي  ي خ  ِن ش  ي  ل ى أ ب و  ى ع  ع  ج  ي س  ر  ِإن  ك ان  خ  ِبيِل اهلِل، و  ف ُهو  ِفي س 

                                                             

 (.8/٢43المجموع شرح المهذب ) (1)
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ِإن  ك ان   ِبيِل اهلِل، و  ج   س  ر  ِإن  ك ان  خ  ، و 
ِبيِل اهللِ ا ف ُهو  ِفي س  ه  ِسِه يُِعفُّ ل ى ن ف  ى ع  ع  ي س 

ط اِن( ي  ِبيِل الشَّ ًة ف ُهو  ِفي س  ر  اخ  ُمف  ِري اًء و 
، وعندما سألهم من المفلس؟ وبين أنه (1)

ما أُِمر به شرعاً من »وبهذا االعتبار، ولمثل هذه المبررات جعلوا حد العبادة: 
 عقلي   غير اطرا

 عرفي   وال اقتضاء 
 .(٢)«د 

تبين أن  :وأضراره باملصاحل األخروية لعبادةا حقيقة ختصيص الفرع الثاني:
األخروية باسم العبادة ال يفيد  المصالح   هم من العلماءالفقهاء وغيرِ  تخصيص

وأن المصالح  ،دون غيرها من المعاملة بمعنى التعبداختصاص تلك المصالح 
بها وبغيرها من  هلل تعالى التعبديكون  وإنما ،العبادةعن  الدنيوية خارجةٌ 

المصالح مجرد العبادة أن  اعتقاد مفاسد أن نبينبقي والمصالح الدنيوية، 
 .المصالح الدنيوية دون األخروية

ل القرآِن عضين،: تجزئة الديناألضرارالمفاسد و ومن تلك  ، وجع 
، الحياة اإلنسانيةوجميع أنظمة  ة،األحوال البشريباعتقاد أن اإلسالم ال يشمل 

األمور األخروية بعيداً عن مصالح الناس الدنيوية العامة  فيحصره بو
المتعلقة  األخروية باألحكام التزام المكل ف مجرد العبادة أنوالخاصة، و

مع  ،حقوق العباد )المعامالت( دونبحقوق اهلل عز وجل المحضة )العبادات( 
نه األمر أو للع أن كلًّ حق   مشروع   باد هو حقٌّ هلل عز وجل ما دام وقد تضم 

                                                             

، قال المنذري: رواه الطبراني ورجاله ٢8٢( برقم: 19/1٢9المعجم الكبير للطبراني ) (1)
ر   اُه الطَّب  و  ِحيِح، رجال الصحيح، وقال الهيثمي: ر  اُل الصَّ ِبيِر ِرج  ك  اُل ال  ِرج  ث ِة، و  اِنيُّ ِفي الثَّال 

( برقم: 4/3٢٥، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد )٢610( برقم: ٢/33٥الترغيب والترهيب )
7709. 

 (.1/163( الفروع وتصحيح الفروع )٢)
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 وفيه حق هلل تعالى، وهو اال عبدفما من حق   لل»قال القرافي:  ،النهي الشرعي
أمره بإيصال ذلك الحق إلى مستحقه، فيوجد حق اهلل تعالى دون حق العبد، 

 مل خل حلُّقال تعالى: ، (1)« وفيه حق اهلل تعالىاال عبدوال يوجد حق ال

[، قال ابن 91-90الحجر: ] َّيلجم ىل مل خلهلجم
  .(٢)«أي: جزؤوا كتبهم المنزلة عليهم، فآمنوا ببعض وكفروا ببعض»كثير: 

في حياة العباد، وذلك أن المصالح الدنيوية الفتنة والفساد وقوع ومنها: 
ال يمكن تحقيقها على الكمال واالعتدال إال بموازين الشرع الحكيم، فال 

 ىه مه جه ين ىن من خن حن ُّ يم إال بأمر الدين:يصلح الكون وال يستق
 رئ ِّّٰ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه
[، 16-14]الملك:  َّىبيب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ
مبنياً على المفهوم الكلي لإلسالم، عن أبي  ال يكون إال شرعيال عبدالتف

ن  ، قال: قال رسول اهلل هريرة  و  ض  ن  ت ر  ا أ ت اُكم  م  : )ِإذ 
ِدين هُ  ُه و  ِريٌض( ُخُلق  اٌد ع  ف س  ِض و  ن ٌة ِفي األ  ر  ُلوا ت ُكن  ِفت  ع  ُجوُه، ِإالَّ ت ف  و ِ ف ز 

، فكان (3)
الميزان الشرعي الذي تتحقق به المصلحة الدنيوية واألخروية هو النظر الكلي 

إلى الفتنة والصالح للراغب في النكاح، وفيما عدا ذلك خروٌج عن االستقامة 
ٌد في جميع األحوال، فمن ُعرف بالفضل والصالح والسفاح، وهو ميزاٌن مطر

                                                             

 (.1/141أنوار البروق في أنواء الفروق ) (1)
 (.4/٥49كثير )تفسير القرآن العظيم، ابن ( ٢)
(، برقم: 3/387، واللفظ له، والترمذي )1967(، برقم: 1/63٢أخرجه ابن ماجه )( 3)

ِن »، وقال: 108٥ ِرُف ل ُه ع  ال  ن ع  ٌة، و  ب  ِنيُّ ل ُه ُصح  اِتم  الُمز  أ بُو ح  ِريٌب، و  ٌن غ  س  ِديٌث ح  ا ح  ذ  ه 
ِديِث  النَِّبي ِ  ا الح  ذ  ر  ه  ي   «.غ 
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بل عند الموازنة والمقايسة  اعتقاداً، وعبادًة، ومعاملًة، وأخالقاً فهو الفاضل،
فإن المقتِصد في األعمال األخروية الُمحسن في األعمال الدنيوية خيٌر من 
ة الُمكثر في األعمال األخروية المسيء في األعمال الدنيوية، عن أبي هرير

 ،ك ُر من كثرة صالتها ، قال: قال رجٌل: يا رسول اهلل، إن  فالنًة يُذ 
وصيامها، وصدقتها، غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها، قال: )ِهي  ِفي النَّاِر(، 
ا  ِإنَّه  ا، و  تِه  ال  ص  ا، و  ِته  ق  د  ص  ا، و  : يا رسول اهلل فإن  فالنًة يُذكر من ِقلَِّة ِصي اِمه  ق ال 

ُق  دَّ نَِّة(ت ص  : )ِهي  ِفي ال ج  ا، ق ال  اِنه  ا ِبِلس  ان ه  ِذي ِجير  ال  تُؤ  اِر ِمن  األ  ِقِط، و  ِباأل  ث و 
(1) ،

الظلم والتعدي من العابد المعتدي على مصالح اآلخرين الدنيوية يقضي و
ة   ر  ي   على مصالح أعماله األخروية، وحسنات أعماله الشعائرية: عن أبي ُهر 

 ُسول  ا ِ أ نَّ ر  ِلُس؟( قالوا: ) :قال هللَّ ُمف  ُرون  ما ال  أ ت د 
ِتي ي أ ِتي يوم  ِلس  من أُمَّ ُمف  ت اع  فقال: )ِإنَّ ال  م  له وال م  ه  ِلُس ِفين ا من ال  ِدر  ُمف  ال 
ال  هذا،  أ ك ل  م  ف  هذا، و  ق ذ  ت م  هذا، و  ي أ ِتي ق د ش  ، و  اة  ك  ز   و 

ِصي ام  ة  و  ال  ِة ِبص  ِقي ام  ال 
ن اِتِه، ف ِإن  و   س  ا من ح  ذ  ه  ن اِتِه، و  س  ط ى هذا من ح  ُيع  ب  هذا، ف  ر  ض  م  هذا، و  ك  د  ف  س 

ت  عليه ثُمَّ طُِرح   ط اي اُهم  ف طُِرح  ى ما عليه أُِخذ  من خ  ض  ن اتُُه قبل أ ن  يُق  س  ِني ت  ح  ف 
في النَّاِر(
(٢). 

وية وترجيح كفة ومن هذه اآلثار واألضرار إهمال قيمة المصلحة الدني 
دون النظر إلى المصالح األخروية عند تقويم اآلخرين والحكم عليهم، 

المقدمة على هذا  ، وبناءً الحسنة والمعاملة والُخُلق الكريم، الصحيح، االعتقاد
                                                             

، «إسناده حسن»، وقال المحققون له: 967٥(، برقم: 4٢٢-1٥/4٢1أخرجه أحمد )( 1)
 ، وقال األلباني: صحيح.119(، برقم: 63وأخرجه البخاري في األدب المفرد )ص

 .٢٥81( برقم: 4/1997أخرجه مسلم ) (٢)
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 عاديين، آخرينو ،عابدين إلى رجال دين   المسلمين تصنيفتم ي ،الخاطئة
د هلل على وصف التدي نحصر يُ و دون اعتبار   بالمصالح األخروية عالىت المتعب ِ

أما اآلخرين فليسوا كذلك وإن كانوا محسنين في و ،للمصالح الدنيوية
ت المجتمعات  ،ومقتصدين في العبادات األخروية المعامالت الدنيوية وعج 

قائٌم على التبعيض  نيٌف وهو تص المسلمة بهذا التصنيف وبهذا التعريف،
ألن الذي يتحقق به االعتدال والوسطية؛ والتجزئة ال الشمول والكلية 

االستقامة المقصودة شرعاً: هي االلتزام بشمول أحكام اإلسالم وكمالها كما 
الخالق العليم، ما لم يكن كذلك فقد حصرنا الشارع الحكيم، و أرادها

 المصالح الدنيوية،وأهملنا غيرها من  ،المصالح األخرويةاإلسالم على 
 . ير  من األحكام العمليةوكث ،واألخالق الكريمة

تضييع اإلنسان من يعول، بعزوفه عن الدنيا على  األضرار:ومن تلك 
أنها مفسدةٌ محضة، مما يسوق إلى خراب الدنيا وانعدام عمرانها الذي يعد 

ومن نتاج وأمشاج هذا االعتالل أحد المقاصد الكلية من إيجاد البشرية، 
يبكون تالدهم ويندبون أمجادهم،  جعل المسلمينيواالختالل ركوٌد وجموٌد 

وحرماته  ،ةكما أنه يسوق أهل األهواء والألواء إلى الهزو ِ بشعائر الدين العلي  
مفاسد عديدة: كغلبه غير المسلمين على أهل  أيضاً  ينتج عنهو ة،الجلي  

 إالوالقيام بها التي ال يمكن أداؤها  الديناإلسالم، وضياع الكثير من شرائع 
إحدى الكليات الخمس  المالدنيوية التي منها مصلحة حفظ بالمصالح ال
  .ستقامة الدنيا والدينالالضرورية 
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 الرابع املطلب

 اإلمجالية القاعدة دلةأ

 ،المجملة من النصوص النبوية والسنة الكريم كل ما ورد في القرآن
تبين أنها من غير قرينة   ،المتضمنة لفظ العبادة وما في معناها ومقصودها

فإنها تعم كل مصلحة  دنيوية  وأخروية؛ إذ تخصيصها  ،بنوع  من أفرادها قيدةٌ م
وما يذكره المفسرون من معاني في مدلولها،  تحكمٌ  بنوع  منها من غير دليل  

الدالة  الُمجملة والنصوص، ؛ ألنه من قبيل التمثيلشمولهاال ينافي  بعينها
 :منها كثيرةٌ، كل عمل دنيوي وأخروي العبادة شمول على

التعبد هلل  هي التكويني أمر الخلق واإليجاد منالمقصودة الغاية  أوالً:
 وأ دنيويٌ الصالح الفيه كل ما مُّ ، الذي يعاألمر التكليفي الدينيطاعة تعالى ب

]الذاريات:  َّىئيئ نئ مئ زئ رئ ُّّٰتعالى: قال خروي، األ
بدون أفاد معمول الفعل يع ُف ذ  اآلية ما يكون به العبادة، وح   طلقتفأ، [٥6

الخالفة، مقاصد خلق اإلنسان، وهي:  العموم؛ لهذا جعل الراغب األصفهاني
والمقصود واحٌد بهذه العبارات، وإن »واحداً، قال:  والعمارة، والعبادة

. وما كان له أن يجعل عبارة مقصود عمارة (1)«اختلفت بحسب االعتبارات
ف الرازي ادة، األرض، ومقصود العبادة واحداً لوال أن عمارتها عب ولما عر 

التعظيم ألمر اهلل، والشفقة »لها، عرفها بأنها:  واإلنُس  العبادة التي ُخِلق الجنُّ 
فجعل العبادة  ،(٢)«على خلق اهلل، فإن هذين النوعين لم يخل شرٌع منهما

                                                             

 (.1/139تفسير الراغب األصفهاني ) (1)
 (.٢8/193مفاتيح الغيب ) (٢)
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وإنما تكون شفقة  أخروية بتعظيم الخالق، ودنيوية بالشفقة على المخلوق،
بإقامة مصالحهم الدنيوية واألخروية، ولما كان إقامة  اإلنسان على خلق اهلل

من تناول طيباتها، والتنعم  المصالح الدنيوية عبادة هلل كان ذم الدنيا ليس لذاتها
النصرافنا عن الحكمة التي خلقنا  ُذم ت وإنما بزينتها، التي امتن اهلل بها علينا،

سنة في الدنيا ليس راجًعا الذم الوارد في الكتاب وال»من أجلها، قال الهيتمي: 
كر أو  فًة لمن أراد أن يذَّ لزمانها وهو الليل والنهار؛ فإن اهللَّ تعالى جعلهما ِخل 
أراد شكوًرا، وال لمكانها وهو األرض؛ ألن اهللَّ تعالى جعلها لنا مهاًدا، وال 
إلى ما أودعه تعالى فيها من الجمادات والحيوانات؛ ألن ذلك كله من نعمه 

 َّ...مف خف حف جف مغ جغ مع جعُّ لى عباده، قال تعالى:تعالى ع
وإنما هو راجٌع إلى االشتغال بما فيها عما ُخلقنا ألجله من [، ٢9]البقرة: 

 . (1)«َّىئيئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ُّعبادته تعالى، قال تعالى: 

هي  ،-عليهم السالم- األنبياء بعثةِ  مقصد وحي السماء، وغايةثانياً: 
: قال تعالى ما هو جميع مصالح الدنيا واألخرى،العبادة، وما جاء به األنبياء إن

 َّ...ىب نب مب زب يئرب ىئ نئ مئ زئ رئُّ
،  [،36النحل: ] ، وصالح  ، وهود  وأخبر اهلل عن أنبيائه عليهم السالم: نوح 

، قولهم: ، ٥9األعراف: ] َّ...ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ...ُّ  وشعيب 
 خن حن جن يم ىم ممُّ [، وعن إبراهيم، وعيسى:8٥، 73، 6٥

 نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ... ُّ [، 16 العنكبوت:] َّ...من

اتفاق جميع الملل على ذلك يقرر أن المراد من ف[، 7٢]المائدة:  َّ...ىئ
                                                             

 (.٥03صالفتح المبين بشرح األربعين ) (1)
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أصل  أن المراد ، أوال إجمالية األدلة تفصيلية هذهالعبادة إما التوحيد فتكون 
، فتكون من األدلة اإلجمالية تعم المصالح الدنيوية واألخروية،ف ،الطاعة

ر، وكل ما نهى عنه وزجرتشمل توحيده وطاعته في و كل ما دعا إليه وأم 
(1)، 
 والعموم أولى؛ لحذف معمول فعل العبادة المأمور بها في جميع اآليات.

]سورة الحجر:  َّرثزث يت ىت نت متُّقوله تعالى:  :ثالثاً 
فاألمر  ،(٢)«تعم جميع الطاعات»ابن تيمية أنها:  شيخ اإلسالم [، قال99آية

ها، فدل  أن  العبادة الواجبة حتى الوفاة تشمل عانوبالعبادة مجمٌل بالنسبة أل
قول النبي  الشمول، األخروية، ومن األدلة المبينة لذلكوالمصالح الدنيوية 
  ت ط اع  أ ن  ال  ي ُقوم ِدُكم  ف ِسيل ٌة، ف ِإن  اس  ِد أ ح  ِبي  ُة و  اع  ِت السَّ : )ِإن  ق ام 

) ل  ع  ي ف  ا ف ل  ه  ِرس  تَّى ي غ  ح 
بدوام العبادة بصورة  الكريم لقرآنفكما أمر ا، (3)

 التي يجب المداومة ،مجملة، فإن السنة قد بي نت أن من صور تلك العبادة
غرس األشجار، وحفر األنهار، المصالح الدنيوية من  :عليها ما لم تقم الساعة

وإصالح الطرقات، وبناء المستشفيات، وتصنيع الملبوسات، وتشييد 
 ،دوام عمران األرض بكل ما هو صالح ونافعالمساكن، وإيجاد المراكب، و

والحاصل أنه مبالغٌة في الحث على غرس األشجار، »قال المناوي رحمه اهلل: 
وحفر األنهار؛ لتبقى هذه الدار عامرًة إلى آخر أمدها المحدود المعدود 

                                                             

ولقد بعثنا أيها الناس في كل  أمة سلفت قبلكم رسوالً كما بعثنا »قال ابن جرير الطبري:  (1)
جامع « فيكم بأن اعبدوا اهلل وحده ال شريك له، وأفردوا له الطاعة، وأخلصوا له العبادة

 (.17/٢01البيان )
 (.88شرح العمدة )ص (٢)
اِلك  ، إسناد1٢981( برقم: ٢0/٢96مسند أحمد ) (3) ن  م   .ه صحيح، من حديث أنس ب 
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 .(1)«المعلوم عند خالقها

مسعود بن  اهلل عبدوغيره: عن  رحمه اهلل أحمد اإلمام ما رواهرابعاً: 
،  ُسوُل اهلِل : ق ال  ر  مٌّ ق ال  اب ُه ه  ا أ ص  ٌد ق طُّ ِإذ  ب  ا ق ال  ع  : )م 

 ِفيَّ 
اض  ، م  ، ن اِصي ِتي ِبي ِدك  ِتك  ُن أ م  ، اب  ِدك  ب  ُن ع  اب  ، و  ُدك  ب  ٌن: اللُهمَّ ِإن ِي ع  ز  ح  و 

... الحديث( اُؤك  ٌل ِفيَّ ق ض  د  ، ع  تأكيد عموم قال ابن القيم في ، (٢)ُحك ُمك 
ام عبوديته من الذل»التعبد:  ِتز  بدك( ال  له: )إن ِي ع  نى ق و  ع  ِقيق ِبم  ِفي التَّح   ،و 

يه ،وامتثال أ مر سي ده ،واإلنابة ،والخضوع تن اب ن ه  اج   ،ودوام االفتقار اليه ،و 
هِ  هِ  ،واالستعانة ِبهِ  ،واللجأ ِإل ي  ي  ل  د ِبِه ولياذه بِ  ،والتوك ل ع  ب   (3)ِه، وأن الوعياذ الع 

ِرِه محب ًة وخوفاً ورجاًء، وفيه أيضاً  ِميع الوجوه :يتعل ق قلبه ِبغ ي   ،إني عبٌد من ج 
ال قلب،  ،ومطيعاً وعاصياً  ،حي اً ومي تاً  ،صغيراً وكبيراً  معافى ومبتلى، ِبالروِح، و 

ان، والجوارح الل ِس   . (4)«و 

 َّ...مهىه جه ين ىن من خن حن جنُّ  قوله تعالى:خامساً: 

من  قصودةهي العبادة الم االختبار واالبتالء فمناط ،[.٢الملك:آية ]سورة
 العمل الوارد بلفظو ،َّّٰ ِّ ُُّّقوله تعالى: العمل الوارد في 

                                                             

 (.3/30فيض القدير ) (1)
رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني »، وقال الهيثمي: 4318( برقم: 7/341أخرجه أحمد )( ٢)

والبزار، إال أنه قال: "وذهاب غمي"، مكان: "همي". ورجال أحمد، وأبي يعلى رجال 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد  «بانالصحيح غير أبي سلمة الجهني، وقد وثقه ابن ح

(10/186-187.) 
(3) " ِإن لم ال   وكان تصويبها بـ "وأن ال" واهلل أعلم بالصواب. في األصل: "و 
 (.٢٢انظر: الفوائد، ابن القيم )ص (4)
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 جعلكما فالنكرة في سياق االستفهام أفاد عموم كل عمل  دنيوي وأخروي، 
اهلل الغاية من الخلق عموم العبادة في اآلية السابقة، كذلك جعل الغاية من 

ما ورد من الحث و، في هذه اآلية الموت والحياة االبتالء بعموم األعمال
دنيوي وأخروي يحبه اهلل  كل عمل   أيضاً  على العمل الصالح فإنه يعم

 من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىكُّ تعالى: قال، ويرضاه
يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية: ، [30]سورة الكهف: َّىنين نن

ة، واالست» الطَّاع  ة، و  ِعب اد  ال  ِلك من و  و ذ  ن ح  ت قيم و  ُمس  اط ال  ر 
لُُزوم الص ِ قامة، و 

ُهو  فعل  ان، و  س  ح  ِ الح: ُهو  اإل  ل الصَّ م  ال ع  اِحد...ف  اء مقصودها و  م  األ  س 
اب أ و  ا أ مر ِبِه أ مر ِإيج  ُهو  م  ُسوله، و  ر  ا أحبه اهلل و  ن ات، والحسنات ِهي  م  س  ال ح 

اب   ت ج   .(1)«اس 

-التي أوحى اهلل بها إلى أنبيائه الدنيوية واألخروية ال سادساً: من األعم
 مل خل ُّ: وكانوا له بها عابدين، مصلحة فعل الخيرات -عليهم السالم

 من حنخن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل
 الخير من األلفاظ المعبرة عن المصالحو [73األنبياء: ] َّجه ين ىن

لح والمفاسد ويعبر عن المصا» سالم:ال بن عبد ، قال العزالدنيوية واألخروية
 بالخير والشر، والنفع والضر، والحسنات والسيئات؛ ألن المصالح كلها خيورٌ 

 .(٢)«سيئات مضراٌت  ، والمفاسد بأسرها شرورٌ حسناٌت  نافعاٌت 

ه بالعبادة بصورة  مجملة: -عليه السالم- أمر شعيٌب سابعاً:   ُِّّ قوم 
                                                             

 (.7٢-71العبودية )ص (1)
 (.1/٥قواعد األحكام في مصالح األنام ) (٢)



 أصول الفقــــــه

 1225 م2020هـ / 1442 لوى: مجادى األالثالثالعدد    

 َّ...يبرت ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ زئمئ رئ ّٰ
ومنه اجتناب يكون بمثله التعبد والتقرب إلى اهلل، ثم بين ما [ 8٥األعراف: ]

وفي ذلك أعظم الرعاية للمصلحة الدنيوية  الفساد في األرض بعد إصالحها،
 ىق يف ىف يث ىث نث مث زث...ُّ واألخروية:

في األرض  الفسادو[ 8٥األعراف: ] َّ...ىك مك لك اك يق
ل تعطيفيها، وهذا الفساد يعم   اإلنسان عمرانها واستخالفمقصد مناقٌض ل

 ىب نبُّما ذكره اهلل تعالى في قوله:  ا، ومنهكل مصلحة  دنيوية أو أخروية
ذكر  [،48]النمل:  َّزث رث يت ىت نت مت زت رت يب

المفسرون أنهم كانوا يكسرون الدنانير والدراهم، فإنها إذا ُكِسرت بطلت منها 
 .(1)الفائدة، وأضر  ذلك بالناس

 

h 

 

  

                                                             

 (.9/88الجامع ألحكام القرآن، ) (1)
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 اخلامس املطلب

 تطبيقيةألمثلة الالتفصيلية وا دلةاأل

من أجمع ما ورد في  أدلة وأمثلة التعبد باملصاحل األخروية:: الفرع األول
، ما ورد من أوصاف التفصيليةاألخروية الدنيوية و شمول العبادة المصالح

 َّاآليات...خت حتُّ عباد الرحمن في أواخر سورة الفرقان، في قوله تعالى:
 ية العقائدية: التوحيد:[، ومن عبادتهم في األعمال األخرو74-63الفرقان: ]

ومن األعمال األخروية القلبية: تدبر ما يتلى  َّخم حم جم يل ىل ملُّ
 ٰى ين ىن نن من زن رن مم...ُّ عليهم من اآليات القرآنية:

داً وقياماً: َّ ري  وفي األعمال الشعائر التعبدية، بياتهم هلل تعالى سج 
وفي الدعاء بدرء المفاسد األخروية ، َّمص خص حص مس...ُّ

 .َّخف حف جف مغ معجغ جع مظ حط مضُّعنهم: بصرف عذاب النار 

ومن أدلة وأمثلة التعبد بالمصالح األخروية: التعبد بهداية الناس إلى  
 مل خلُّالخير، والتعبد بإقامة الصالة، وإيتاء الزكاة، قال تعالى: 

 من حنخن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل

[، وأما فعل الخيرات فسبق أن داللته إجمالية تعم 73األنبياء: ] َّينجه ىن
 نيوية واألخروية.المصالح الد

 جن ىميم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّ ومنها: األوبة، قال تعالى:
[، ومن األعمال التي تكون مصلحتها لفاعلها دنيوية 17ص: ] َّحنخن

 ىت نت مت زت رتُّ وأخروية، التعبد هلل تعالى بقول التي هي أحسن:

[، ومن أجل العبادات عبادة الدعاء وهي من المصالح ٥3اإلسراء: ] َّيترث
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 مف خف حف جف جغمغ مع جع مظ حط مضُّ :خرويةالدنيوية واأل
 [.186البقرة: ] َّجلحل مك لك خك حك جك حقمق

من تلك األدلة واألمثلة  أدلة وأمثلة التعبد باملصاحل الدنيوية:: الفرع الثاني
 التي من أجلهاما ورد في آخر سورة الفرقان من بيان  ألوصاف عباد الرحمن 

ومن أحوال قيامهم تعبدهم هلل تعالى باألعمال الدنيوية واألخروية، شمول 
 بالمصالح الدنيوية، ما وصفهم اهلل به من التحلي باآلداب واألخالق الكريمة:

 اك يقُّ، َّ جس مخ جخ مح جح مج حج مث هتُّ
كذلك تعبدهم هلل تعالى باإلنفاق على  َّىليل مل يك ىك مك لك

 حلُّ النفس، واألهل والولد، والتوسط واالعتدال فيه بين السرف واالقتار:
ء بدرء المفاسد الدنيوية وفي الدعا َّمم خم حم جم هل مل خل

 ين ىن من خن حن جن يم ىم ممُّ عن ضروريت ي النفس والنسل:
وفي الدعاء بجلب المصالح الدنيوية من األزواج والذرية التي تقر  َّجه

 خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىيُّ العين بها:
وجميع تلك الصفات مقصودةٌ مرعيٌة وعباداٌت شرعية استحقوا  َّمب

وصفهم بعباد الرحمن، وأن ينالوا بها أعالي بالتزامها والدوام عليها نيل شرِف 
 َّجحمح مج حج مث هت مت خت حت جتُّ الجنان:

 [ اللهم ارزقنا حسن عبادتك والكمال في طاعتك.7٥الفرقان: ]

ومن صور التعبد هلل باألعمال الدنيوية أكل الحالل من الطيبات، قال 
 يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ُّ تعالى:

 اك يق ىقُّ ي:[ وتقديم الضمير ف114النحل: ] َّ لكمك اك
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داللة على اختصاص المعبود بعبادة التحليل والتحريم التي  َّلكمك
مناطها المأكوالت والمشروبات وسائر الحالل من الطيبات، والمعنى: 

، فتحريم الطيبات مفسدةٌ (1)«افعلوا العبادة له، والشكر في األحوال كلها»
ف م ا يُؤكل من الحالل دنيوية يقابلها مصلحُة ِحل ِها وعدِم تحريم أكلها، ووص 

بالطيب إمعاناً في بيان كمال مصلحتها الدنيوية من حصول اللذة في تناولها، 
ا ورد األمُر به  وتقريراً لدوام منفعتها األخروية، وهذه سمة العبادة؛ فإنه لمَّ

، وما »كانت العبادة بالتزامه، قال الراغب:  ه الحواس  وأصل الطَّي ِِب: ما تستلذ 
ه الن فس رع: ما كان متناوال من حيث ما يجوز، تستلذ  ، والط عاُم الطَّي ُِب في الش 

باً عاجال وآجال ال  ومن المكان ال ذي يجوز فإن ه متى كان كذلك كان ط ي ِ
باً عاجال -يستوخم، وإال  فإن ه  .(٢)«لم ي ِطب  آجال -وإن كان ط ي ِ

ناس ومنها: التعبد هلل تعالى إيفاء الكيل والميزان، وعدم بخس ال
 زب رب يئ ىئ نئ زئمئ رئ ّٰ ُِّّ أشياءهم، قال تعالى:

 ىث نث مث زث يترث ىت نت مت زت يبرت ىب نب مب

والتعبد هلل عز وجل بالشكر ، [8٥األعراف: ] َّ...يف ىف يث
على نيل المصالح الدنيوية، يقرر أن تلك المصالح ال تنبو عن العبودية، بدليل 

 معجغ جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حصُّ قوله تعالى:

[، فأولئك القليل 13 سبأ:] َّحكخك جك مق حق خفمف حف جف مغ
 هم المتعبدون هلل بشكره على ما آتاهم من المصالح الدنيوية.

  

                                                             

 (.6/٥86تأويالت أهل السنة، الماتريدي ) (1)
 (.٥٢7المفردات في غريب القرآن )ص (٢)
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 السادساملطلب 

 القواعد الفرعية

قاعدتان  )كل مصلحة  مرضية فهي عبادةٌ شرعيٌة(يتفرع عن قاعدة: 
وذلك أن  مضمونهما )تعليل المصالح الدنيوية واألخروية أنهها تعبدية(،

مبنيٌّ على  -بما فيها المصالح الدنيوية-نها تعبدية تعليل جميع المصالح بأ
المعينة عند تعذر معرفة الحكمة  يكون به هاتعليلألن  ؛أنها عبادةٌ شرعية

أو الحتمال حكم  كثيرة  متعددة يتعذر على المجتهد تعليل الحكم  ،التفصيلية
 ،ىوالمقصد األسم ،فيعللونها بالغاية الكبرى ،(1)بجميعها أو بواحد  منها

وهو التعبد واالمتثال، وال يعني هذا أن الحكمة  ،من الدين بالضرورة المعلوم
سبق منها هي مجرد التعبد واالمتثال، فإنه ما من حكم  إال له ِحكمٌة كما 

ألحكام التعبدية وقبل سرد األمثلة أنبه القارئ الكريم إلى إن نسبة هذه اذكره، 
ال يعني  ،ن المذاهب الفقهية األربعةمإلى مجتهد  بعينه أو إلى مذهب  معين  

المذاهب األخرى، المجتهدين والمذهب بها دون بقية ذلك المجتهد أو  تفرد
وإنما قد تتفق على ذلك مذاهٌب شتى ال أذكرها مكتفياً بأحدها؛ ألن 

والغرض األهم من ، ال حصر جميع األقوال ،المقصود ما يتحقق به المثال
إال  إن  لفقهاء للمصالح الدنيوية بأنها تعبدية، هذا الفرع هو إثبات تعليل ا

طبيعة الدراسة ومنهجها يقتضي التمثيل لذلك التعليل في جميع المصالح 
 األخروية والدنيوية، وهو ما سيأتي ذكره.

وهي كثيرةٌ ال يكاد أن أنها تعبدية: األخروية تعليل املصاحل : الفرع األول
                                                             

 (.3/٢3٢بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )انظر:  (1)
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العبادات، باعتبار التقسيم الفقهي قسم الفقه في  يخلو  منها باٌب من أبواب
لألحكام العملية، ومن أمثلة ذلك: ما ذكره الحنفية أن الوظيفة في أعضاء 
الوضوء األربعة غير معقولة المعنى؛ ألن أعضاء الحدث غير نجسة  حقيقًة؛ 
، فال تقاس الطهارة  لعدم إصابتها، وتطهير الطاهر ُمحال، ولكنه أمٌر تعبديٌّ

ذه األعضاء على طهارة النجاسة الحقيقية في جواز تطهيرها بما الُحكمية له
 ، اعتصر من الشجر والثمر عند أبي حنيفة وأبي يوسف؛ ألنه ليس بماء  مطلق 
حتى وإن كان بمعنى الماء المطلق في اإلزالة، إال إن طهارة أعضاء الوضوء 

الماء الراكد ، ومنها: أن النهي الوارد عن االغتسال في (1)غير معقولة المعنى
، ومنها: أن نقض الوضوء (3)، وكذلك غسل الميت(٢)تعبدي عند اإلمام مالك

بأكل لحم الجزور تعبدي في الصحيح من مذهب الحنابلة؛ لهذا ال يقاس 
، ومنها: (4)عليه لحم الخبيث المباح للضرورة كلحم السباع في نقض الوضوء

رجل فضلة طهور المرأة ما نص عليه اإلمام أحمد أن النهي عن استعمال ال
تعبدي؛ ولهذا فإن المنع مختٌص بالرجل محل النهي، وال تُقاس المرأة عليه 
في المنع، فيباح للمرأة التطهر بفضلة طهور المرأة من الحدث، وغسل 

، ومنها: أن النهي عن الصالة في (٥)الجنابة وغيرهما؛ ألنه غير معقول المعنى
والمزبلة، ومحجة الطريق، تعبدي عند  بعض المواضع كالمقبرة، والمجزرة،

                                                             

 (.3٥8-1/3٥7البناية شرح الهداية )انظر:  (1)
 (.1/77شرح مختصر خليل، الخرشي )انظر:  (٢)
 (.1/408وقي )انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، الدس (3)
 (.1/٢18( اإلنصاف، المرداوي )1/٢36انظر: الفروع، ابن مفلح ) (4)
 (.1/1٥9المغني، ابن قدامة )انظر:  (٥)
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األكثرين؛ وعليه ال تصح الصالة في أسطحة هذه المواضع؛ إذ الهواء يتبع 
، ومنها: ما ذكره بدر الدين العيني أن (1)القرار، بدليل تبعه له في مطلق البيع

قصر الصالة في السفر إلى ركعتين؛ ألجل التخفيف، وأما الزيادة على األصل 
، ومنها: قول أكثر الحنفية أن (٢)ان في الحضر فهو أمٌر تعبديوهو الركعت

، لم يعقل له معنى، ومنهم من ذكر له  السجود مثنى في كل ركعة  أمٌر تعبديٌّ
 .(3)حكمة، فقيل: ترغيما للشيطان؛ ألنه أمر بالسجود فأبى، وقيل حكماً أخرى

صغيرة ال ومنها: قطع الصالة بمرور المرأة بين يدي المصلي تعبدي؛ وال
يصدق عليها أنها امرأة وال تقاس على الكبيرة فال تبطل الصالة بمرورها؛ ألنه 
تعبدي، كما أن الصحيح من المذهب عند الحنابلة أن خلوتها ال تؤثر بمنع 

، ومنها: أن زكاة ست وسبعين من اإلبل بنتا لبون (4)الوضوء من فضل وضوئها
يجب في اثنين وسبعين بنتا  تعبدي، ال بمقتضى الحساب؛ ألن مقتضاه أن
، ومنه أن منع الصوم مع (٥)لبون؛ ألن بنت اللبون وجبت في ست وثالثين

  .(6)الحيض والنفاس وجوازه أدائه مع الجنب غير معقول المعنى

منها: ما قاله ابن الصالح،  أنها تعبدية:الدنيوية تعليل املصاحل : الفرع الثاني

                                                             

 (.٢/36انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي ) (1)
 (.٢/304البناية شرح الهداية )انظر:  (٢)
 (.1/310الطوري ) البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملةانظر:  (3)
 (.٢/٢61انظر: الفروع، ابن مفلح ) (4)
 (.٢/188إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين )انظر:  (٥)
 (.1/44بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )انظر:  (6)
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، ومنها ما (1)النهي عن الذبح بالعظام تعبدي سالم أنال بن عبد ومال إليه العز
ذكره الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير أن رد مشتري المصراة للصاع 

، أمرنا به الشارع ولم نعقل له معنى أمٌر تعبديٌّ
، ومنها: أن الصحيح عند (٢)

للمشتري عن بيع الطعام حتى يكتاله،  المالكية أن نهي النبي 
صاوي في حاشيته على الشرح الصغير: كراهة شراب ، وذكر ال(3)تعبدي

خليطين إن أمكن اإلسكار أم ال: كزبيب وتمر، أو تين، أو مشمش، أو نحو 
وقال ابن رشد ظاهر الموطإ أن النهي عن هذا تعبدي ال لعلة، »وقال: ذلك، 

، وعلق الشيخ (4)«وعليه فيكره شراب الخليطين، سواء أمكن إسكاره أم ال
قول خليل: )ولزوجة المفقود: الرفع: للقاضي، والوالي، ووالي ُعل ي ش على 

الماء، وإال فلجماعة المسلمين، فيؤجل الحر أربع سنين، إن دامت نفقتها، 
والراجح أن »والعبد نصفها من العجز عن خبره، ثم اعتدت: كالوفاة( بقوله: 

اشتراط  ، ومنها: أن(٥)«تأجيل الحر بأربع سنين تعبدي بإجماع الصحابة عليه
، ومنها: أن منع طالق (6)العدد في الشهادة عند الحنفية تعبدي فال يتعداها

، ومنه: اشتراط الزوجية لصحة الظهار؛ (7)الحائض أمٌر تعبديٌّ غير معلل  بعلة

                                                             

 (.٢/٥80اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ) انظر: (1)
 (.3/116ي )انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، الدسوق (٢)
 (.3/1٥1انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، الدسوقي ) (3)
 (.٢/186حاشية الصاوي على الشرح الصغير )بلغة السالك ألقرب المسالك( )انظر:  (4)
 (.318-4/317منح الجليل شرح مختصر خليل )انظر:  (٥)
 (.9/1٢1ية )البناية شرح الهدا(، ٢/143انظر: االختيار لتعليل المختار ) (6)
 .(٢/٥39بلغة السالك ألقرب المسالك )انظر:  (7)
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ألن ثبوت الحرمة بالظهار تعبدي غير معقول المعنى، فلو قال ألجنبية: إن 
الظهار، حتى لو تزوجها فدخلت دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي، ال يقع 

، ومنه: (٢)، ومنها أن علة تحريم الربا تعبدية(1)الدار ال يصير مظاهراً باإلجماع
، وهذا مبحٌث لطيٌف في غاية النفع، (3)أن تحديد القسامة بالخمسين تعبدي

وما أورده الباحث إنما هو من قبيل التمثيل، وإال فآحاده كثيرةٌ، منها المتفق 
 نها المختلف فيها.عليها، وم

 

 

h 

 
  

                                                             

 (.3/٢3٢بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )انظر:  (1)
 (.4/٢7٢تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي ) انظر: (٢)
 (.4/٢96انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، الدسوقي ) (3)
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 الثاني املبحث

 (1)الدنيوية واألخروية املصاحل يف ٌدومقص إخالص النية

 األول املطلب

 تعريف اإلخالص والنية

اإلخالص في اللغة: من خل ص الشيء : تعريف اإلخالص: الفرع األول
بالفتح، يخلص ُخلوصاً، أي صار خاِلصاً وهو تهذيب الشيء وتصفيته من 

، ومنه: استأجره ليُخل ص له تراب المعدن، وهو بمعنى الوصول، درن   كدر  أو
ء تخلصاً  ي  خلص إليه الشيء، أي: وصل، وبمعنى النجاة، تخلَّصت من الشَّ

ا ه  ُه، ومنه: تخلَّص الظبي والطائر من الحبالة ِإذا أفلت ِمن   ،(٢)ِإذا سلمت ِمن 
د بِ و ص  ِب إلى أعمال الشريعة اإلخالص في الشرع: عرفه ابن حزم بأنه ال ق  ل  ق  ال 

ا يَّة ن فسه 
ُهو  الن ِ كل ِها، و 

، فعرفه بما يقرر أن اإلخالص في جميع األعمال (3)

                                                             

ال ى ِبن ص  »قال ابن حزم:  (1) دين، ف لم يأمر اهلل ت ع  ة كلها عبادةٌ و  ِريع  حَّ أن أعمال الشَّ قد ص  و 
ِلك باإلخالص ان إال أن نؤدي كل ذ  قر  (. وقال ابن رجب: ٥0النبذة الكافية )ص« ال 

فتح الباري البن « وبكل حال؛ فاإلخالص شرٌط لحصول الثواب في جميع األعمال»
فصٌل في األمر »كتابه األذكار فصالً بوب ه بقوله:  (، وعقد النووي في3/3٢٢رجب )

واستدل له بقوله « باإِلخالص وحسن الني ات في جميع األعمال الظاهرات والخفيَّات
األذكار  [37]الحج:  َّ... جفحف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حضُّتعالى: 
 (.6)ص

غة (، جمهرة الل1٥1(، المغرب في ترتيب المعرب )ص٢/٢08انظر: مقاييس اللغة ) (٢)
 (.3/1037(، الصحاح تاج اللغة )1/604)

 (.٥0انظر: النبذة الكافية البن حزم )ص (3)
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الشرعية الدنيوية واألخروية، كما أفاد أن اإلخالص بمعنى النية، وقال ابن 
، (1)«والقصد إلى أداء ما افترض الني ة في التقرب إليه، اإلخالص:»بر: ال عبد

، أو (٢)اإلخالص: إفراد المعبود بالقصد في كل ما أمر بالتقرب به إليهوقيل: 
ُبود تجريد القصد طاعةً هو  ع  م  ِلل 

ويقال اإلخالص: هو تصفية النية في  ،(3)
 .(4)طاعة اهلل تعالى

ًة  الفرع الثاني: تعريف النية: النية في اللغة: من نوى ينوي ِنيًَّة وِني 
ِفيِف ونواًة، ومعنا ر  أو ِبالتَّخ  ي  ها: القصد، وهو ما ينوي اإلنسان بقلبه من خ 

شر   
يَّة لُغ ةً (٥)

ض  من ، وقال الكفوي: الن ِ افقاً لغ ر  اُه ُمو  ا ير  و م  : انبعاُث ال قلب ن ح 
االً ومآالً  دفع ضر   ح  هي القصد للعمل تقرباً إلى اهلل،  :والنية، (6)جلب نفع  و 

رجب أن للنية في كالم العلماء معنيين: ذكر ابن و ،(7)وطلباً لمرضاته وثوابه
األول: تمييز العبادات عن بعضها، كتمييز صالة الظهر عن العصر، وتمييز 
العبادات عن العادات: كتمييز غسل الجنابة من غسل التبرد والتنظف، والنية 
بهذا المعنى توجد كثيراً في كالم الفقهاء، والمعنى الثاني: اإلرادة وهي تمييز 

                                                             

 (.1/٢64االستذكار )انظر:  (1)
 (.6/3٥٢أضواء البيان، محمد األمين الشنقيطي ) (٢)
 (.٢/18٢إعالم الموقعين عن رب العالمين ) (3)
  (.4/4٥7ار السمعاني )تفسير السمعاني، أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجب (4)
(، القاموس 1٥/347(، لسان العرب )3٢٢( مختار الصحاح )ص8/394العين )انظر:  (٥)

 (.1341المحيط )ص
 (.90٢الكليات )صانظر:  (6)
 (.14بهجة قلوب األبرار وقرة عيون األخيار )صانظر:  (7)
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بالعمل، والمقصود هو اهلل وحده دون غيره، وهي التي يتكلم عنها  المقصود
السلف، وهي التي يتكرر ذكرها في كالم النبي تارًة بلفظ النية، وتارًة بلفظ 
اإلرادة، وتارًة بلفظ  مقارب  لذلك، وجاء ذكرها كثيراً في كتاب اهلل بغير لفظ 

 ىل مل يك ىك مك...ُّالنية، وإنما بلفظ اإلرادة، كقوله تعالى: 
[، وقد يعبر عنها بلفظ االبتغاء: كقوله 1٥٢]آل عمران:  َّ...مم ام يل

، وهذا المعنى الثاني هو (1)[٢0]الليل: َّىتيت نت مت زت رتُّ  تعالى:
 مقصود القاعدة، وهو المعني  في هذه الدراسة.

 

 

 

h 

 
  

                                                             

 (.67-1/6٥انظر: جامع العلوم والحكم ) (1)
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 الثاني املطلب

 امدلوهلبيان القاعدة و شرح

بدالً  : )إخالص النية(ي قولهف اإلضافةب في صياغة القاعدةعب ر الباحث 
بالذكر  أحد اللفظينوبدالً من إفراد  : )اإلخالص والنية(العطفالتعبير بمن 

نت إلخالص بمعناه الخاص؛ فبي  ل الخاص مغايرٌ النية بمعناها  ؛ ألندون اآلخر
، هاال يوجد إال ب ، وكانت إضافته إليها؛ ألنهأن المقصود هو اإلخالص العبارةُ 

اإلخالص ال يكون مشروعاً صحيحاً إال بالنية المتعلقة بفعل » قال البزودي:
 النية ، أما(٢)«ال إخالص إال بالنية» ، وفي االختيار لتعليل المختار:(1)«العبادة
اإلخالص جزٌء من فقد تكون خالصًة هلل تعالى وقد ال تكون، إنها ف بمجرده

للعبادة قدٌر زائٌد على ، ورد في غاية األماني أن النية منه والنية أعم ،النية
اإلخالص، فإن اإلخالص إفراد المعبود عن غيره، ونية العبادة لها مرتبتان: 
إحداهما: تمييز العبادة عن العادة. والثانية: تمييز مراتب العبادات بعضها عن 

يكون المعنى اإلجمالي للقاعدة أن و ،(3)بعض، واألقسام الثالثة واجبة
إلخالص النية من افتقار كل   منها ية متعادلٌة في المصالح الدنيوية واألخرو

بن اوقد ذكر »قال ابن حجر:  ،المثوبةواألجر  لنيل ؛شوائبها غير الشرعية
ال تظهر له  كل عمل   :شترط فيه النية مما ال يشترط فقالالمنير ضابطاً لما يُ 

 وكل عمل   ،فيه بل المقصود به طلب الثواب فالنية مشترطةٌ  عاجلةٌ  فائدةٌ 

                                                             

 (.٥٥٥/(٢الكافي شرح البزودي ) (1)
 (.1/47االختيار لتعليل المختار ) (٢)
 (.1/337انظر: غاية األماني في الرد على النبهاني ) (3)
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بينهما فال تشترط  ظهرت فائدته ناجزة وتعاطته الطبيعة قبل الشريعة لمالئمة  
أن  ومفاده، (1)«إال لمن قصد بفعله معنى آخر يترتب عليه الثواب ،النية فيه
المصالح الدنيوية  صحةلتكن شرطاً وإن لم  -بمعنى اإلخالصالتي  -النية 

حصول ومقصٌد مرعيٌّ في  شرعيٌّ المنوطة بالطبيعة البشرية إال  إنها شرٌط 
فالعاقل »ال شهاب الدين القسطالني في إرشاد الساري: ، قالثواب من فعلها

 ،ال يتحرك حركًة إال  هلل: فينوي بمكثه في المسجد زيارة ربه في انتظار الصالة
واعتكافه على طاعته، وبدخوله األسواق ذكر اهلل، وليس الجهر بشرط وأمًرا 

ر، وينوي عقب كل فريضة انتظار أخرى فأنفاسه إًذا بمعروف ونهًيا عن منك
 .(٢)«نفائس، ونيته خيٌر من عمله

 

 

h 

  

                                                             

 (.1/136فتح الباري ) (1)
 (.1/1٥0إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري ) (٢)
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 الثالث املطلب

 اإلمجالية القاعدة أدلة

هو  ، والموت والحياة،أوالً: غاية اإليجاد والمعاد، والبداية والنهاية
 :، قال تعالىهلل تعالى المصالح الدنيوية واألخروية جميع إخالصاالبتالء ب

ذكر  ،[٢]سورة الملك:آية َّ...مه جه ين ىن من خن حن جنُّ 
أخلصه » َّمه جه ينُّ عياض أن معنى قوله تعالى:بن  الفضيل

وأصوبه، فإنه إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يقبل، وإذا كان صواباً ولم 
يكن خالصاً لم يقبل حتى يكون خالصاً، والخالص إذا كان هلل، والصواب إذا 

نكرة في سياق االستفهام أفادت عموم  َّمهُّوقوله:  ،(1)«كان على السنة
ومما يؤكد شمول االبتالء المصالح الدنيوية،  الدنيوية واألخروية، المصالح

 َّربزب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َُّّقوله تعالى: 
مناط االبتالء هي ما  جعلها اهلل، وزينة األرض التي [7]سورة الكهف: آية

 يل ىل مل خلُّ الدنيوية: مصالحهاوكل  ،عليها من المال والبنين

: بداللة النصمناط االبتالء  أيضاً  ، والمال والبنون[46]الكهف: َّ...جمحم
 .[1٥التغابن: ] َّ...ٰىري ين ىن ننُّ

من الدين  ومعلومٌ ، أمور الدينكل  أمر اهلل تعالى باإلخالص له في ثانياً: 
: ، قال تعالىأو أخرويةً  بالضرورة أن الدين ال يخرج عن كونه مصالح دنيويةً 

 ،[٥]سورة البيَّنة: آيةَّ...جض مص خص حص مس خس حس جس مخُّ

                                                             

 (.8/9٥حلية األولياء وطبقات األصفياء ) (1)
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 َّىتيت نت مت زت رت يب ىب نب مب زبُّ وقال:

[، 11الزمر: ] َّىميم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّ[، وقال: ٢الزمر:]
حَّ »قال ابن حزم: ، [14الزمر: ] ََُّّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذُّ وقال: قد ص  و 

ال ى ِبن ص   ة كلها عبادةٌ ودين، ف لم يأمر اهلل ت ع  ِريع  ان إال أن أن أعمال الشَّ ال قر 
؛ فاإلخالص وبكل حال  »قال ابن رجب: و، (1)«نؤدي كل ذ ِلك باإلخالص

  .(٢)«شرٌط لحصول الثواب في جميع األعمال

جميع  وجميع أمته، باإلخالص في أمر اهلل نبيه : ثالثاً 
 محجخمخ جح مج حج مث هت مت خت حتُّالحياة والممات: أعمال 

َّ...حص مس حسخس جس
والممات في اآلية  ، والمحيا[.163-16٢]األنعام:  

بمعنى أعمال المحيا، وأعمال الممات، أو بمعنى ما يعتريه في الحياة وبعد 
، ويظهر أن المقصود أعمال الحياة والممات هلل؛ ألن تلك األعمال (3)الممات

 خص حص مسُّ مناط األمر الديني المتعلق بتكليف العباد، بدليل قوله تعالى:

قائع والحوادث فهو مختٌص وأما ما يعتريه فيهما من الو َّجضحض مص
باألمر التكويني المتعلق بالخلق واإليجاد وليس هو المراد، ومع ذلك تجد 
من القائلين بالقول الثاني لم ينفوا أن المراد باألمر في اآلية الكريمة هو األمر 
الديني، فهو محل اتفاق؛ وحتى ال يلزموا أنفسهم بالتعارض قالوا بأن اإلشارة 

فقط ال إلى  َّحس جس مخُّ ترجع إلى قوله: َّحص مسُّ في قوله تعالى:
                                                             

 (.٥0النبذة الكافية البن حزم، )( 1)
 (.3/3٢٢البن رجب ) فتح الباري (٢)
 (.8/٢01انظر: التحرير والتنوير ) (3)
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، والمناسب إنما هو رجوعها إلى جميع جملة القول، فيكون (1)سبقجميع ما 
وفي »المأمور باإلخالص هلل تعالى فيه هو جميع األعمال، قال الثعالبي: 

ي به حتى  إعالن النبي   بهذه المقالة ما يلزُم المؤمنين التأس ِ
د  وجه اهللَّ عزَّ وجلَّ يلتزموا في جميع أعم ، والمراد عند البيضاوي (٢)«الهم ق ص 

ومثَّل  (3)بالمحيا والممات: طاعات الحياة والخيرات المضافة إلى الممات
كالصدقة الجارية المعلقة على »صاحب المنار لطاعات الممات، بقوله: 

ي كالصدقات الجارية المبتدأة ف -وإن وجد قبله  -الموت وما يستمر بعده 
عهد الحياة، والتصانيف التي ينتفع بها الناس، وبهذا تكون اآلية جامعة لجميع 
األعمال الصالحة التي هي غرض المؤمن الموحد من حياته وذخيرته لمماته، 

، وبما أن المحيا والممات هلل فإنه يشمل (4)«يجعلها خالصًة هلل رب العالمين
، قال أبو منصور آجلة مصلحة أخروية، وإخالص كل مصلحة دنيوية عاجلة

زَّ -األمر بإخالص العبادة هلل  َّ...هت مت خت حتُّوفي قوله: »الماتريدي:  ع 
لَّ  ج   .(٥)«وإسالم النفس له في جميع أحواله محياه ومماته -و 

                                                             

ِد اهللَّ عزَّ »قال الثعالبي: ( 1) ويحتمل أن يريد بهذه المقالة أنَّ صالته ونسكه وحياته ومماته ِبي 
ُت على  ِبذِلك  أُِمر  ي ف  شاء سبحانه، ويكون قوله: و  ، واهللَّ يصرفه في جميع ذلك ك  وجلَّ

، أو راجعاً إلى القول وعلى التأويل  راجعاً -هذا التأويل ِريك  ل ُه فقط  إلى قوله: ال  ش 
الجواهر الحسان في تفسير القرآن « األول، يرجع إلى جميع ما ُذِكر  من صالة وغيرها

(٢/٥3٥.) 
 (.٢/٥3٥الجواهر الحسان في تفسير القرآن )( ٢)
 (.٢/191أنوار التنزيل وأسرار التأويل ) (3)
 (.8/٢1٥ر )تفسير المنا( 4)
 (.4/338تأويالت أهل السنة ) (٥)
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الزيادة في الدنيا  ؛الدنيوية المصالحفي خالص اإلجعل اهلل جزاء  :رابعاً 
 ٰى ين ننىن من زن رن مم ام يل ىل ملُّ: ، قال تعالىواآلخرة

]سورة الشورى:  َّهئجب مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري
فمن كان يريد بما آتاه اهلل من المصالح الدنيوية وجه اهلل والدار ، [٢0آية

ها وفق ما شرعه اهلل زاد نكرةٌ  َّننُّاهلل في حرثه، و هاآلخرة؛ فأدى حقَّ
مضافٌة لمعرفة  أفادت عموم الحرث الدنيوي واألخروي، قال السمعاني: 

ق وله: » مل ِإالَّ للدنيا، ف أ ما  َّهئجب مئ خئ حئ جئ يي...ُّو  ن لم يع  ا ِفي م  ذ  ه 
ة ِخر  اآل  ي ا و  ن  ة ف يجوز أ ن يؤتيه اهلل الدُّ ِخر  اآل  بن  ، وقال العز(1)«من عمل للدنيا و 

، وقال القرطبي: (٢)«يعطي اهلل على نية اآلخرة من الدنيا ما شاء»سالم: ال عبد
ثاً آلخرته، فأدى حقوق اهلل وأنفق في والمعنى: أي من طلب بما رزقناه حر»

إعزاز الدين، فإنما نعطيه ثواب ذلك للواحد عشراً إلى سبعمائة فأكثر" ومن 
كان يريد حرث الدنيا" أي طلب بالمال الذي آتاه اهلل رئاسة الدنيا والتوصل 
إلى المحظورات، فإنا ال نحرمه الرزق أصال، ولكن ال حظ له في اآلخرة من 

من كان يريد بمحاسنه، وخيراته، ومصالحه الدنيوية، يكون المعنى: ف، (3)«ماله
ثواب اآلخرة نزد له في حرثه الدنيوي واألخروي: أما في الدنيا هو التوفيق 

 .(4)إلى الطاعة، والنماء والزيادة، وأما في اآلخرة فالنعيم والسرور الدائم

                                                             

  (.٥/7٢تفسير السمعاني ) (1)
 (.3/141تفسير العز بن عبد السالم ) (٢)
 (.16/18الجامع ألحكام القرآن ) (3)
 ( باختصار.9/119انظر: تأويالت أهل السنة ) (4)
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في  أخرويةوهو كل مصلحة  دنيوية  أو - المعروف على ثوابال :خامساً 
 جم يل ىل خلملُّ : ، قال تعالىمشروٌط بابتغاء مرضات اهلل -ُعرف الشارع

 يه ىه جهمه ين منىن حنخن جن يم ىم مم خم حم

ذكر [، 114]النساء:َّٰرٰى ٰذ يي ىي مي خي جيحي
دنيويها وأخرويها، بدليل ، (1)المعروف لفٌظ يعم أعمال البر كل ِهاالقرطبي أن 

، كالزواج في قوله تعيين لفظ "المعروف" على بعض ما كانت منفعته دنيوية
 َّنت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئُّ  تعالى:
[، أي: ما فعلن في أنفسهن من التزين  والتطيب والتزوج؛ ألن ٢40]البقرة:

 اك يق ىق يف ىف يث ىث نثُّ ، وكقوله تعالى:(٢)ذلك لهن

[، والمعروف المتراضى به كل ما يرجع إلى حقوق ٢3٢]البقرة: َّلك
المبني على التراضي إنما هو من  ، فالتزين والتطيب والزواج(3)الزوجية

المصالح الدنيوية، كما قال الزنجاني مبيناً اشتمال الفقه على مصالح المعاد 
ال ال عباد، »ومصالح المعاش التي منها الزواج:  ه ُهو  أ فع  ِفق  وموضوع علم ال 

ا الح ال عباد: ِإمَّ ِعيَّة ُشرعت لمص  ر  ته: تهذيباٌت دينية، وسياساٌت ش  ِقيق  ح  ِفي  و 
ات، والمناكحات،  بياع  ِعب اد ات، أ و ِفي معاشهم كأبواب ال  معادهم كأبواب ال 

ِجن اي ات ك ام ال  أ ح  ، بل "المعروف" يصاحب الُمكل ف في أخص منافعه (4)«و 
 َّ...جن مم خم حم جمُّ الدنيوية كاألكل كما في قوله تعالى:

                                                             

 (.٥/383الجامع ألحكام القرآن ) (1)
 (.٢61/ص٥جامع البيان ) (٢)
 (.479/ص1) الراغب األصفهاني تفسير (3)
 (.33ص) تخريج الفروع على األصول (4)
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خالص هلل [، فكل معروف  دنيوي  أو أخروي  ثوابه مشروٌط باإل6]النساء:
 جيحي يه ىهُّ قوله تعالى:ومرضاته في تعالى وابتغاء مرضاته، 

يعم كل قصد  صحيح  مشروع  دنيوي أو أخروي رضيه اهلل تعالى  َّمي خي
أن »واإلصالح بين الناس، قال الرازي:  ،والمعروف ،لعباده من األمر بالصدقة

ة إال أن هذه األقسام الثالثة من الطاعات وإن كانت في غاية الشرف والجالل
، فأما إذا أتى بها اإلنسان إنما ينتفع بها إذا أتى بها لوجه اهلل ولطلب مرضاته

وهذه اآلية من للرياء والسمعة انقلبت القضية فصارت من أعظم المفاسد، 
أقوى الدالئل على أن المطلوب من األعمال الظاهرة رعاية أحوال القلب في 

 .(1)«إخالص النية

، للنيات أن جميع المصالح تابعٌة في الثوابنبوية دلت السنة ال :سادساً 
يَّاِت  قال

اُل ِبالن ِ م  ا األ ع  ى: )ِإنَّم  ا ن و  ِرئ  م  ِ ام  ا ِلكُل  ِإنَّم  إن ، ف(٢)(، و 
من قال تقديره: إنما ثواب األعمال بالنيات، فالمراد عموم األعمال من 

حنبل عن  ، ونقل ابن رجب رواية(3)العبادات والعادات من غير تخصيص
اإلمام أحمد استحباب تقدم النية لكل نوع  من أنواع البر؛ ألن قول النَِّبيُّ 

 )يَّاِت
اُل ِبالن ِ م  ا األ ع  ، وهو (4)يأتي على كل أمر  من األمور: )ِإنَّم 
فٌة بـ)أل( االستغراقية أفادت  ؛ظاهر الحديث المتبادر لألذهان فاألعمال ُمعرَّ

باٌب: ما جاء إن  األعمال »ب له البخاري بقوله: كل عمل  من األعمال، وبو  
                                                             

 (.11/٢18) مفاتيح الغيب (1)
 .. من حديث عمر بن الخطاب 1( برقم:6/ص1أخرجه البخاري ) (٢)
 (.64/ص1جامع العلوم والحكم البن رجب ) (3)
 (.64/ص1جامع العلوم والحكم البن رجب ) (4)
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الة،  بالن ي ة والحسبة، ولكل  امرئ  ما نوى، فدخل فيه اإليمان، والوضوء، والص 
وم، واألحكام ، والص  كاة، والحج  ، فأومأ في تبويبه أن النية واإلخالص (1)«والز 

وضوء، الذي عبر عنه بـ )الحسبة( شامٌل )اإليمان(: وهو االعتقاد، و)ال
والصالة، والزكاة، والحج، والصوم(: وهي العبادات، و)األحكام(: وهي 
المعامالت، وفسر ابن حجر رحمه اهلل األحكام بأنها المعامالت المحتاج فيها 

وجعلها القسطالني:  ،(٢)إلى المحاكمات، وتشمل البيوع، واألنكحة، والتقارير
، قال ابن (3)ي كلها القصدالمناكحات، والمعامالت، والجراحات، إذ يشترط ف

فبين في الجملة األولى أن العمل ال يقع إال بالنية، ولهذا ال يكون » القيم:
عمل إال بنية، ثم بين في الجملة الثانية أن العامل ليس له من عمله إال ما 

وسائر العقود  ،والنذور ،واأليمان ،والمعامالت ،وهذا يعم العبادات ،نواه
على أن من نوى بالبيع عقد الربا حصل له الربا، وال  واألفعال، وهذا دليل

يعصمه من ذلك صورة البيع، وأن من نوى بعقد النكاح التحليل كان محلال، 
وال يخرجه من ذلك صورة عقد النكاح؛ ألنه قد نوى ذلك، وإنما المرئ ما 
نوى؛ فالمقدمة األولى معلومة بالوجدان، والثانية معلومة بالنص، وعلى هذا 

ا نوى بالعصر حصول الخمر كان له ما نواه، ولذلك استحق اللعنة، وإذا فإذ
 .(4)«نوى بالفعل التحيل على ما حرمه اهلل ورسوله كان له ما نواه

  

                                                             

 (. ٢0/ص1صحيح البخاري ) (1)
 (.136/ص1فتح الباري البن حجر )انظر:  (٢)
 (.1/148إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري )انظر:  (3)
 (.3/91انظر: إعالم الموقعين عن رب العالمين ) (4)
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 املطلب الرابع

 لة التفصيلية واألمثلة التطبيقيةاألد

  : أدلة وأمثلة اإلخالص يف املصاحل األخروية:الفرع األول

، روى هي في األصل من المصالح األخروية، وكلمة التوحيدأوالً: 
:  رسول اهلل قال، قال: البخاري من حديث أبي هريرة 

اِلًصا ِمن   ُ، خ  ن  ق ال  ال  ِإل ه  ِإالَّ اهللَّ ِة، م  م  الِقي ام  ِتي ي و  اع  ف  ُد النَّاِس ِبش  ع  )...أ س 
ِبِه( ل ك: (1)ق ل   .(٢)«وال نفاٌق  ،والمراد به: أن ال يشوبه شركٌ »، قال ابن الم 

األعراف: ] َّ... مفحق خف حف جف... ُّ الدعاء، قال تعالى: ثانياً:
 حت جت هبُّ [ وقال:14غافر: ] َّ...هت مت خت حت جت ُّ [، وقال:٢9
 بشير،بن  ، عن النعمان[6٥غافر: ] َّ...جحمح مج حج مث هت مت خت

اءُ ): قال  عن النبي ع  ةُ  ُهو   الدُّ  مخُّ ، وقد قال اهلل تعالى:(3)(الِعب اد 
 [.٥]سورة البيَّنة: آيةَّ...جض مص خص حص مس خس حس جس

ها اهلل بوجوب اإلخالص بعد إيجابه في إقامة الصالة، وقد خص  ثالثاً: 
 جك مق حق مف خف حف مغجفُّعموم األعمال، قال تعالى: 

وال  :قال المفسرون: يعني»قال الرازي: [ 31]الروم: َّخكلك حك
طبي رحمه قال القر، و(4)«تشركوا بعد اإليمان، أي: وال تقصدوا بذلك غير اهلل

                                                             

 .99(، برقم: 1/31أخرجه البخاري ) (1)
 (.6/6٢شرح المصابيح ) (٢)
 .«صحيحٌ  سنٌ ح حديثٌ  هذا»، قال: ٢969، برقم: (٥/٢11) الترمذي أخرجه (3)
 (.٢٥/99مفاتيح الغيب ) (4)
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 .(1)«بين أن العبادة ال تنفع إال مع اإلخالص»اهلل: 

 عن النبي عن أبي هريرة صيام رمضان وقيامه، رابعاً: 
 م  ِمن  ): قال دَّ ا ت ق  اًبا، ُغِفر  ل ُه م  ِتس  اح  اًنا و  ِر ِإيم  د  ل ة  الق  ن  ق ام  ل ي  م 

ا ِتس  اح  اًنا و  ان  ِإيم  ض  م  ام  ر  ن  ص  م  ِبِه، و  ن  ِبهِ ذ  ن  م  ِمن  ذ  دَّ ا ت ق  ومعنى ، (٢)(بًا ُغِفر  ل ُه م 
اًنا( :  قوله ضه من عند اهلل، وأن عبادته فيه إنما ر  أن ف  أي: )ِإيم 

ابًا: )ومعنى قوله ، هي هلل تعالى ِتس  أنه يعتد األجرة عند اهلل  (اح 
 .(3)مدخرة إلى اآلخرة ال يريد أن يستعجل شيئًا منها في الدنيا

أن  عن أبي هريرة  والصالة عليه، اتباع جنازة المسلم، خامساً:
ك ان  ): قال  رسول اهلل ابًا، و  ِتس  اح  اًنا و  ، ِإيم  ِلم  ة  ُمس  ن از  ِن اتَّب ع  ج  م 

نِ  اط ي  ِر ِبِقير  ِجُع ِمن  األ ج  ِإنَُّه ي ر  ا، ف  ِنه  ف  ُرغ  ِمن  د  ي ف  ا و  ه  ي  ل  لَّى ع  تَّى يُص  ُه ح  ع  ، (4)...(م 
اًبا(.بق بيان معنى قوله وس ِتس  اح  اًنا و   : )ِإيم 

أن  الخطاب بن  الهجرة لمصلحة أخروية، عن عمرسادساً: 
ن   رسول اهلل  ى، ف م  ا ن و  ِرئ  م  ِ ام  ِلُكل  يَِّة، و 

اُل ِبالن ِ م  قال: )األ ع 
ر   ِ و  تُُه ِإل ى اهللَّ ر  ُسوِلِه ف ِهج  ر   و 

ِ تُُه ِإل ى اهللَّ ر  تُُه ك ان ت  ِهج  ر  ن  ك ان ت  ِهج  م  ُسوِلِه، و 
ِه( ر  ِإل ي  اج  ا ه  تُُه ِإل ى م  ر  ا، ف ِهج  ُجه  وَّ  ي ت ز 

أ ة  ر  ا، أ ِو ام  ي ا يُِصيُبه  لُدن 
، والمعنى: فمن (٥)

كانت هجرته إلى اهلل ورسوله نيًة وقصداً؛ فهجرته إلى اهلل ورسوله حكماً 
                                                             

 (.14/3٢تفسير القرطبي، ) (1)
 .760(، برقم: 1/٥٢3، مسلم )1901( برقم: 3/٢6أخرجه البخاري ) (٢)
 (. باختصار.٢78-٢77القبس في شرح موطأ مالك بن أنس )ص (3)
 .47(، برقم: 1/18أخرجه البخاري ) (4)
 .٥4(، برقم: 1/٢0أخرجه البخاري ) (٥)
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، فهي حظه من يتزوجها و امرأة  ، أيظفر بها ، ومن قصد بهجرته دنيا(1)وشرعاً 
 .(٢)في آخرته منها هجرته، وال نصيب له

 الجهاد بالقتال في سبيل اهلل، عن أبي موسى األشعري سابعاً: 
ُجٌل ِإل ى النَِّبي ِ  اء  ر  ُجُل قال: ج  الرَّ ن ِم، و  غ  م  ُل ِلل 

اتِ ُجُل: يُق  ، فقال: الرَّ
اتِ  ُجُل يُق  الرَّ ِر، و  ك 

اِتُل ِللذ ِ ن  ق ات ل  يُق  : )م  ِ؟ ق ال  ِبيِل اهللَّ ن  ِفي س  انُُه، ف م  ك  ى م  ُل ِلُير 
)ِ ِبيِل اهللَّ ي ا ف ُهو  ِفي س   ِهي  الُعل 

ِ ُة اهللَّ ِلت ُكون  ك ِلم 
في ». قال ابن دقيق العيد: (3)

الحديث دليٌل على وجوب اإلخالص في الجهاد، وتصريٌح بأن  القتال 
ي جاعة والحمي ة، والر  ، ونقل ابن بطال عن المهل ب: (4)«اء: خارٌج عن ذلكللش 

إذا كان أصل النية إعالء كلمة اهلل، ثم دخل عليها من حب الظهور بإعالء 
 .(٥)، فال يضره ذلككلمة اهلل، وأن يحب الغنى بإعالء كلمة اهلل

 عن أبي هريرة تعلُّم العلم، وقراءة القرآن، واإلنفاق، سابعاً: 
ِة ): يقول  سمعت رسول اهلل قال: ِقي ام  م  ال  ى ي و  ض  ل  النَّاِس يُق  ِإنَّ أ وَّ
هِ  ي  ل  ا، ...ع  ف ه  ر  ُه ف ع  م  ف ُه ِنع  رَّ ، ف أُِتي  ِبِه ف ع  آن  ُقر  أ  ال  ق ر  ُه و  لَّم  ع  ، و  ِعل م  لَّم  ال  ُجٌل ت ع  ر  و 

تُهُ  لَّم  ع  ، و  ِعل م  ُت ال  لَّم  : ت ع  ا؟ ق ال  ِمل ت  ِفيه  ا ع  : ف م  :  ق ال  ، ق ال  آن  ُقر  أ ُت ِفيك  ال  ق ر  و 
: ُهو  ق اِرٌئ،  ال  آن  ِلُيق  ُقر  أ ت  ال  ق ر  اِلٌم، و  : ع  ال  م  ِلُيق  ِعل  ت  ال  لَّم  ل ِكنَّك  ت ع  ، و  ب ت  ك ذ 
ع  اهللُ  سَّ ُجٌل و  ر  ِقي  ِفي النَّاِر، و  تَّى أُل  ِهِه ح  ج  ل ى و  ، ثُمَّ أُِمر  ِبِه ف ُسِحب  ع  د  ِقيل   ف ق 

                                                             

 (. ٢6انظر: شرح األربعين النووية، ابن دقيق العيد )ص (1)
 (.4/309انظر: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، القسطالني ) (٢)
 .1904(، برقم: 3/1٥13، ومسلم )٢810(، برقم: 4/٢0أخرجه البخاري ) (3)
 .(318/ ٢انظر: إحكام األحكام شرح عمدة األحكام ) (4)
 (.٥/٢6رى البن بطال )انظر: شرح صحيح البخا (٥)
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ا  : ف م  ا، ق ال  ف ه  ر  ُه ف ع  م  ف ُه ِنع  رَّ ِه، ف أُِتي  ِبِه ف ع 
اِل ُكل ِ ن اِف ال م  ط اُه ِمن  أ ص  أ ع  ِه، و  ي  ل  ع 

 ، ا ل ك  ُت ِفيه  ق  ف  ا ِإالَّ أ ن  ق  ِفيه  ف  ِبيل  تُِحبُّ أ ن  يُن  ُت ِمن  س  ك  ا ت ر  : م  ا؟ ق ال  ِمل ت  ِفيه  ع 
ل ِكنَّك   ، و  ب ت  : ك ذ  ل ى  ق ال  ، ثُمَّ أُِمر  ِبِه ف ُسِحب  ع  د  ِقيل  اٌد، ف ق  و  : ُهو  ج  ال  ل ت  ِلُيق  ف ع 

ِقي  ِفي النَّارِ  ِهِه، ثُمَّ أُل  ج  وجميع ذلك محموٌل على ما إذا كان أصل  ،(1)(و 
 .تلك األعمال جميع فيال اإلخالص  قصده القيل

  :ةالدنيويأدلة وأمثلة اإلخالص يف املصاحل : الفرع الثاني

، وهي هاأرشد القرآن الكريم إلى إخالص النية في :األضحيةأوالً: 
 مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حضُّ: ، قال تعالىمصلحٌة دنيوية

يَُّة، واإِلخالص، وما أريد به وجه اهلل ، [37]الحج: َّجف
والمراد بالتقوى: الن ِ

 :وقوله[، ٢6الفتح:] َّ ني مي زي ُّ بدليل قوله تعالى:  ،(٢)تعالى
 ميىيُّ  [، وكما في قوله تعالى:٢7المائدة: ] َّمننن زن رن مم ام ُّ

[، وتقوى القلوب: 3٢]الحج: َُِّّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي
ما نص عليه  كونها مصلحًة دنيويةً  دليلو، (3)عبادتها هلل وحده دون ما سواه

 جسحس مخ جخ مح جحُّالقرآن من تسخيرها، واالمتنان باألكل منها: 

وجمهور الفقهاء يجعلونها  [،36]الحج: َّمصجض خص حص مس خس
قبل  ،عقب كتاب الحجيجعلونها ، والحنابلة (4)في كتاب األطعمة والذبائح

                                                             

 (.190٥(، برقم: )3/1٥13أخرجه مسلم ) (1)
 (.734الوجيز، الواحدي )ص انظر: (٢)
 (.17/48٥مجموع الفتاوى )انظر:  (3)
منهاج الطالبين  (،4/140(، الذخيرة، القرافي )٥/16االختيار لتعليل المختار )انظر:  (4)

═ 
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األمر : »انعنوبوعقد النووي في كتابه األذكار فصالً  ،(1)فصل العقيقة
واستدل « في جميع األعمال الظاهرات والخفيَّات ،باإِلخالص وحسن الني ات

َّجف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حضُّ له بقوله تعالى:
(٢). 

صد المقل أن تكون موافقةً  ب الشارعُ رغ  فقد  :سب الدنيويةالمكاثانياً: 
، أو مكاثرة،  ةالشرعي ، أو سمعة  ، أو مفاخرة  ِب من غير رياء  ن  ك ع  ة بن  ع  ر  ُعج 
  ِ ل ى النَِّبي رَّ ع  : م  ُسوِل اهلِل  ق ال  اُب ر  ح  أ ى أ ص  ُجٌل، ف ر  ر 
   ُسول الُوا: ي ا ر  اِطِه، ف ق  ن ش  ِبيِل ِمن  جلِدِه و  ا ِفي س  ذ  اهلِل: ل و  ك ان  ه 

ُسوُل اهلِل  ال  ر  ل ِدِه ِصغ اًرا اهلِل؟ ف ق  ل ى و  ى ع  ع  ج  ي س  ر  : )ِإن  ك ان  خ 
ي ِن ف ُهو  ِفي  ِبير  ِن ك  ي  ي خ  ِن ش  ي  ل ى أ ب و  ى ع  ع  ج  ي س  ر  ِإن  ك ان  خ  ِبيِل اهلِل، و  ف ُهو  ِفي س 

ِإن  ك ان  ي س   ِبيِل اهلِل، و  ج  س  ر  ِإن  ك ان  خ  ، و 
ِبيِل اهللِ ا ف ُهو  ِفي س  ه  ِسِه يُِعفُّ ل ى ن ف  ى ع  ع 

ط اِن( ي  ِبيِل الشَّ ًة ف ُهو  ِفي س  ر  اخ  ُمف  ِري اًء و 
 عد  ، فكل عمل  دنيوي بنية  مقصودة  يُ (3)

؛ فمن شرط اإلخالص موافقة مقاصد الشارع؛ لهذا عرفه خالصةً  وقربةً  عبادةً 
للوجه الذي  هو أن يخلص العمل المأمور به: اإلخالصو»ابن حزم بقوله: 

                                                             
═ 

 (.3٢0)ص
 (.3/٢0)كشاف القناع عن متن اإلقناع انظر:  (1)
 (.6األذكار )ص (٢)
، قال المنذري: رواه الطبراني ورجاله ٢8٢( برقم: 19/1٢9المعجم الكبير للطبراني ) (3)

اُل »رجال الصحيح، وقال الهيثمي:  ِبيِر ِرج  ك  اُل ال  ِرج  ث ِة، و  اِنيُّ ِفي الثَّال  ر  اُه الطَّب  و  ر 
ِحيحِ  مجمع الزوائد ومنبع الفوائد  ،٢610(، برقم: ٢/33٥الترغيب والترهيب )«. الصَّ

 .7709( برقم: 4/3٢٥)
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 .(1)«تعالى به فيه فقط أمره اهلل

المصالح من فهي  :النفقة على الزوجة، وجميع المالذ المباحةثالثاً: 
السنة النبوية قول النبي  فيورد  :ألجل حصول المثوبة ؛المفتقرة للنية الدنيوية
 أبي وقاص بن  لسعد ُا : )ِإنَّك  ل ن  ت ت ِغي ِبه  ًة ت ب  ق  ِفق  ن ف  ن 

) أ ِتك  ر  ُل ِفي ف ِم ام  ع  ا ت ج  تَّى م  ا، ح  ه  ي  ل  ت  ع  ِ ِإالَّ أُِجر  ه  اهللَّ ج  و 
قال النووي: ، (٢)

وفيه أنَّ المباح إذا ُقصد به وجه اهلل تعالى صار طاعًة ويثاب عليه...ألن »
ه المباحةزوجة اإلنسان هي من أخص ِ حظوظه الدنيوية وشهواته ومال ، (3)«ذ 

وإذا وضع اللقمة في في ِها فإنما يكون ذلك في العادة عند »وقال أيضاً: 
المالعبة والمالطفة والتلذذ بالمباح فهذه الحالة أبعد األشياء عن الطاعة 
وأمور اآلخرة...ويتضمن ذلك أن اإلنسان إذا فعل شيئاً أصله على اإلباحة 

، وذكر بدُر الدين العيني وجه  الحكمة (4)«وقصد به وجه اهلل تعالى يثاب عليه
ا ِإل ى ال ُمنفق، فالنفقة تؤثر ِفي  ته  ع  ف  ن  من تخصيص الزوجة بالذكر أ ن عود م 
غ اِلب من  ِويَّة، وال  ي  ن  حسن بدن الزوجة ولباسها، وهي من أحظ حظوظه الدُّ

ة عليها لُحُصول الشهوة وقضاء الوطر، فإذا استحق األ ق  جر مع النَّاس النَّف 
داعية الملذة وقضاء الشهوة، فحصول الثواب مع غير داعية الملذة وتكلف 

ة أولى قَّ ش  م  ال 
ومن المقاصد الحسنة في النفقة على الزوجة: التعفف،  ،(٥)

                                                             

 (.4/301المحلى باآلثار ) (1)
  .٥6( برقم: 1/٢0أخرجه البخاري ) (٢)
 (.11/77شرح النووي على مسلم ) (3)
 (.11/78شرح النووي على مسلم ) (4)
 (.1/3٢0انظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري ) (٥)
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والتستر، وأداء الحق، واإلحسان إلى األهل، وعونهم على الخير من أعمال 
أته، وما ينفقه على نفسه أيضا البر التي يؤجر بها المنفق وإن كان ما يطعمه امر

وكف نفسه وبصره ونحوهما عن  ،(1)بقصد التقوي على الطاعة والعبادة
كلَّ  هذا األمر يعم، و(٢)الحرام، وأن يقضي حقها، ويحصل ولداً صالحاً منها

مع صحة المقصد  ،أو حيوان   ،كائنة  إلنسان   ،أو مباحة   ،أو مندوبة   ،نفقة  واجبة  
ما يكون من األمور التحسينية أو مكمالتها كجعل اللقمة في  ونية القربة، حتى

ي ِ الزوجة؛ لداعية المداعبة والمالطفة، كما في دليل الفالحين شرح رياض فِ 
 ،وحقارتها ،وجاللها ،وكثرتها ،وفيه تعميم للنفقة باعتبار قلتها»الصالحين: 

ة تنتقل إلى درجة وباعتبار مصرفها...وأخذ منه أن المباحات إذا اقترن بها الني
 :، ومن أفراد ذلك العموم(3)«الطاعات ويثاب عليها، فللوسائل حكم المقاصد
، وقال شيخ اإلسالم ابن (4)النوم لالستراحة؛ بقصد القيام إلى العبادة نشيطاً 

ومن أحب أن يلحق بدرجة األبرار، ويتشبه باألخيار، فلينو في كل يوم  »تيمية: 
، فيما يسر اهلل من مصالحهم على يديه، وليطع تطلع فيه الشمس نفع الخلق

اهلل في أخذ ما حل، وترك ما حرم، وليتورع عن الشبهات ما استطاع، فإنَّ 
طلب الحالل والنفقة على العيال باٌب عظيٌم ال يعدله شيٌء من أعمال 

  .(٥)«البر

                                                             

 (.1٥9-6/1٥8انظر: المنتقى شرح الموطإ ) (1)
 (.11/78انظر: شرح النووي على مسلم ) (٢)
 (.3/119دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين ) (3)
 (.11/78انظر: شرح النووي على مسلم ) (4)
شرح حديث جبريل عليه السالم في اإلسالم واإليمان واإلحسان، المعروف باسم كتاب  (٥)

═ 
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المصالح  وهي من :العبد أو األمة مكاتبةاألموال العائدة من رابعاً: 
أنه ال يحل للمرء رحمه اهلل ابن حزم  ذكر ،وية المفتقرة للنية الخالصةالدني
 ؛إال في الكتابة خاصة عبده أو أمته إال هلل عز وجل، وال يجوز أخذ مال   عتق

هلل جازت، وإذا  فإذا كانت خالصةً  ؛لمجيء النص فيها، بدليل أن العتق عبادةٌ 
ألنها وقعت بخالف ما أمر معه تعالى، أو لغيره محضاً، بطلت؛  كانت لشريك  

 مع جع حطمظ مض خض جضحض مص خص حصُّ :اهلل تعالى
 .(1)[٥]البينة:  َّجغمغ

ساً: فروض الكفايات من المهن الطبية، والهندسية، وكل ما تحتاجه ماخ
األمة بمجموعها من األمور العسكرية، والصناعية، والقضائية، والعلوم 

لنيل األجر  ؛لإلخالص لنية القربة المستلزمة مفتقرةٌ  : فهذه جميعهاالحديثة
نيوي ة وال تتعل ق به ما شُ »سالم: ال بن عبد والمثوبة، قال العز رع للمصالح الد 

المصالح األخروي ة إال  تبًعا كإقباض الحقوق الواجبة، وفروض الكفايات ال تي 
نائع  رع، والن سج والغزل، والص  نيوي ة من الحرث والز  تعل ق بها المصالح الد 

وقطع ما يجب قطعه،  ،عليها بقاء العالم، ودفع ما يجب دفعهال تي يتوق ف 
، فإن   فهذا ال يؤجر عليه إذا قصد إليه إال  أن ينوي به القربة إلى اهلل  عز  وجل 

 . (٢)«اهلل  ال يقبل من األعمال إال  ما أريد به وجهه، وإن ما األعمال بالن ي ات
  

                                                             
═ 

 .(609اإليمان األوسط، ابن تيمية )ص
 (.16٢/ص8المحلى باآلثار )ر: انظ (1)
 (.178-177/ص1قواعد األحكام في مصالح األنام ) (٢)
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 املطلب اخلامس

 الفرعيةالقواعد 

 :ولالفرع األ 

 :لدفع العقابضرورة النية الفاسدة وانتفاء  ،النية اإلمجالية كافية للثواب

رسمت هذه القاعدة وجهاً من وجوه التعادل بين المصالح الدنيوية 
انتفاء وأن  أن النية اإلجمالية كافية لنيل المكلف الثواب، واألخروية، وهو

نية اإلجمالية كافيٌة ال»في فيض الباري: ولدفع العقاب، ضرورة النية الفاسدة 
، ثم مث ل للنية (1)«إلحراز الثواب، وإنما الضروريُّ انتفاء النية الفاسدة فقط
 على زائدٌ  أمرٌ  هألناإلجمالية بحصول األجر في نفقة العيال بدون االحتساب؛ 

، موضعُ  ألنه ؛ههنا االحتساب وقيَّد   ،النية  فإنه أحد، األجر فيه يرُجو ال ذهول 
 .(٢)هذا على تنبيًها االحتساب   فزاد طبعٌي، أمرٌ 

ومما يقرر هذه القاعدة الفرعية من األدلة التفصيلية: عن أبي هريرة 
  أن رسول اهلل ( :ي ُل قال ُجل   الخ  ٌر، ِلر  ُجل   أ ج  ِلر   ِست ٌر، و 
ل ى ع  ُجل   و  ٌر، ر  ا ِوز  رٌ  ل هُ  الَِّذي ف أ مَّ ُجٌل : أ ج  ا ف ر  ب ط ه  ِبيلِ  ِفي ر  ا ف أ ط ال   ،اهللَِّ  س   ِفي ِبه 
ج   ر  ، أ و   م  ة  ض  و  ا ر  اب ت   ف م  ا ِفي أ ص  ِله  ِلك   ِطي  جِ  ِمن   ذ  ر  ةِ  أ وِ  الم  ض  و   ل هُ  ك ان ت   الرَّ

، ن ات  س  ل و   ح  ط ع   أ نَّهُ  و  ق  ا، ان  ُله  ت نَّت   ِطي  ًفا ف اس  ر  نِ  أ و   ش  ي  ف  ر  ا، ك ان ت   ش  ا آث اُره  اثُه  و  أ ر   و 
ن ات   س  ل و   ل ُه، ح  ا و  ت   أ نَّه  رَّ ، م  ر  ِرب ت   ِبن ه  هُ  ف ش  ل م   ِمن  ِقي   أ ن   يُِرد   و  ِلك   ك ان   ي س   ذ 
ن ات   س  ِلك   ف ِهي   ل ُه، ح  ٌر، ِلذ  ُجٌل  أ ج  ر  ا و  ب ط ه  ًيا ر  ًفا ت غ ن ِ فُّ ت ع  قَّ  ي ن س   ل م   ثُمَّ  و   ِفي اهللَِّ  ح 

                                                             

 (.1/٢36فيض الباري على صحيح البخاري ) (1)
 (.1/٢36فيض الباري على صحيح البخاري ) (٢)
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ا اِبه  ال   ِرق  ا، و  ِلك  لِ  ف ِهي   ظُُهوِره  ٌر، ذ  ُجٌل  ِست  ر  ا و  ب ط ه  ًرا ر  ِري اءً  ف خ  اءً  و  ِنو  لِ  و   أِل ه 
ال ِم، ل ى ف ِهي   اإِلس  رٌ  ذ ِلك   ع  يةِ  كفايةِ  على دلَّ »، قال في فيض الباري: (1)(ِوز   الن ِ
ر، إِلحراز اإِلجماليةِ  «مرَّ  كما األ ج 

 الُجزئيات ُسنُوح يُشترط هل»، وقال: (٢)
 ،قطًعا الثواب إلحراز كافية اإلجمالية النية أن يظهر والذي... الثواب؟ إلحراز

 األجر له يحصل اهلل سبيل في فرًسا ربط من أن ترى أال ،سنوحها يجب وال
ن ح لم أنه مع وشربه، وعلفه، وري ِه، واستنانه، وبوله، روثه، على  هذه له ي س 

 اآلجر، ساطانب في دخيل النية بسط نعم، ،اهلل سبيل في ربطه عند الجزئيات
 .(3)«ببسطها وبسطها بقبضها فقبضها للنيات، تابعة وثمارها األعمال فإن

 عن المقاصد السيئة فإن إذا كان بعيداً  أو عادةً  فالعمل المشروع عبادةً 
حاصٌل بالنية اإلجمالية، الكائنة في موافقة قصده مقاصد حصول الثواب 

ة الفاسدة فضرورةٌ لدفع وأما انتفاء الني الشارع من غير شرائط تفصيلية،
: قوله  على ذلكوقد دل  العقوبة فضالً عن حصول المثوبة،

ط اِن( ي  ِبيِل الشَّ ًة ف ُهو  ِفي س  ر  اخ  ُمف  ج  ِري اًء و  ر  ِإن  ك ان  خ  )...و 
(4). 

 :حصول الثواب على قصد الطاعة وإن أخطأ املكلف اإلصابةالفرع الثاني: 

المتفرعة على قاعدة:  دة والمعاملةمن المصالح المتعادلة بين العبا
الثواب على قصد أن  مقصوٌد في المصالح الدنيوية واألخروية( )إخالص النية

                                                             

 .٢371، برقم: (3/113) البخاري أخرجه (1)
 .(4/1٥1) البخاري صحيح على الباري فيض (٢)
 .(1/87) البخاري صحيح على الباري فيض (3)
 .1٢16ص سبق تخريجه (4)
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وإن أخطأ المكلف إصابته، ومن  حاصٌل  الطاعة في العمل الدنيوي واألخروي
ن ًة( س  ا، ُكِتب ت  ل ُه ح  ه  ل  م  ل م  ي ع   ف 

ن ة  س  مَّ ِبح  ن  ه  ق في ، وال فر(1)أدلة ذلك: )م 
حصول األجر على همه بالحسنة الدنيوية أو األخروية، فالنكرة في سياق 
الشرط تعم، وكذلك ال فرق في حصول األجر بين عدم تمكنه من العمل 

ِرو م  اِص بن  بالمرة أو تمكنه مع خطئه؛ لما رواه ع  أنه سمع  الع 
د  ثُمَّ   رسول اهلل ت ه  اِكُم ف اج  ك م  الح  ا ح  اب  ف ل ُه  ي ُقوُل: )ِإذ  أ ص 

ٌر( ل ُه أ ج  ط أ  ف  د  ثُمَّ أ خ  ت ه  ك م  ف اج  ا ح  ِإذ  اِن، و  ر  أ ج 
سالم ال بن عبد ، ومث ل العز(٢)

م القاسم،  هذا الحديث:ل بإقرار المقر، وشهادة الشاهد، وحكم الحاكم، وقس 
واألخروية، وإن لم يصيبوا فإن أصابوا الحكم فقد تحققت المصلحة الدنيوية 

ى اهلل بإنفاق ال عبدهم وأثيبوا على قصدهم، ومثله أيضاً إذا تقرب الطؤعفي خ
وهو عند اهلل  ،أو قصد به مصلحة دنيوية كقضاء دينه ،المال الذي يظنه حالالً 

ر برقبة كافرة يظنها مسلمةً  وإن لم  ،فإنه يثاب على قصد التقرب ،حراماً، أو كف 
وذكر أن ابن ، (3)ن والكفارةتحصل بهما القربة، وإن لم تبرأ ذمته من الدي

المنير ضابطاً لما يشترط فيه النية مما ال يشترط مفاده أن النية شرط في كل 

                                                             

: ق ال  130( برقم: 118/ص1أخرجه مسلم ) (1) ة  رضي اهلل عنه ق ال  ر  ي  ، من حديث أ ِبي ُهر 
ُسوُل اهلِل  لَّى اهللُ ر  ِن النَِّبي ِ ص  ا، ع  ُهم  ن  ُ ع  ِضي  اهللَّ بَّاس  ر  ِن ع  ِن اب  ِه ، وروى البخاري ع  ي  ل   ع 

ئ اِت ثُمَّ ب يَّن  ذ   ي ِ السَّ ن اِت و  س  ت ب  الح  : )ِإنَّ اهللَّ  ك  لَّ ق ال  ج  زَّ و  ب ِِه ع  ن  ر  ِوي ع  ا ي ر  ، ِفيم  لَّم  س  ، و  ِلك 
اِمل ًة( أخرجه البخاري ) ن ًة ك  س  ُه ح  د  ُ ل ُه ِعن  ا اهللَّ ه  ت ب  ا ك  ه  ل  م  ل م  ي ع  ن ة  ف  س  مَّ ِبح  ن  ه  ( 8/103ف م 

 .6491برقم:
 . 1716( برقم: 3/134٢، ومسلم )73٥٢( برقم: 9/108أخرجه البخاري ) (٢)
 (.103انظر: الفوائد في اختصار المقاصد )ص (3)
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بل  ،عاجلةٌ  عمل حتى يترتب عليه الثواب، فقال: كل عمل ال تظهر له فائدةٌ 
 ظهرت فائدته ناجزةً  وكل عمل   ،فيه فالنية مشترطةٌ  ،المقصود به طلب الثواب

إال لمن  ،فال تشترط النية فيه ،لمالئمة بينهما ؛بل الشريعةوتعاطته الطبيعة ق
 .(1)قصد بفعله معنى آخر يترتب عليه الثواب

 

 

 

 

 

h 

 

  

                                                             

 (.1/136فتح الباري البن حجر )انظر:  (1)
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 املبحث الثالث

 (1)يف كل عبادٍة وعادٍةواقعٌة البدعة مفسدٌة 

 األول املطلب

 البدعة تعريف

 :يف اللغة البدعة تعريف: الفرع األول

ثة البدعة في اللغة: عا، وابتدعه: (٢)الُمحد  ُعه ب د  د  ع الشيء، ي ب  ، ِمن ب د 
، ولها أصالن: األول: ابتداء الشيء وُصنُعه ال عن سابق مثال، (3)أنشأه وبدأه

ومنه: أبدعُت الشيء: إذا ابتدأته، والثاني: االنقطاع والكالل، ومنه: أُبِدعت 
، واإلبداع ال يكون إال بظ ل ع ِطب ت  احلة: ِإذا ك لَّت  وع  الرَّ
، والظَّل ع: من ظ ل ع  (4)

ِرج   ِيه وع  ش  ز  ِفي م  م  عا: إذا غ  ابَّة ي ظ ل ُع ظ ل  الدَّ الرجل و 
ع (٥) ت د  ، وأكثر استعمال الُمب 

م ِ  ُعرفا ِفي الذَّ
(6). 

  البدعة يف الشرع:الفرع الثاني: تعريف 

نة ، وقيل: ما أُحِدث وليس له (7)ما خالف أصول الشريعة، ولم يوافق السُّ
                                                             

لسيوطي ، اشرح سنن ابن ماجه، (1/٥1االعتصام، لشاطبي )، (3/ص1االستقامة )انظر:  (1)
 (.17)ص ، السعديبهجة قلوب األبرار ،(3وغيره )ص

 (.٢/14٢تهذيب اللغة )انظر:  (٢)
 (.33/ص٢) المحكم والمحيط األعظم انظر: (3)
 (.٢10-٢09/ص1انظر: مقاييس اللغة ) (4)
 (.٢1/469، تاج العروس )6٥/ص٢انظر: المحكم والمحيط األعظم ) (٥)
 (.107/ص1انظر: النهاية في غريب الحديث واألثر ) (6)
 (.1/107انظر: النهاية في غريب الحديث واألثر ) (7)



 أصول الفقــــــه

 1259 م2020هـ / 1442 لوى: مجادى األالثالثالعدد    

، وقيل: اختراُع شيء  في الدين بما ال يوجد في (1)يدل  عليه الشرع أصٌل 
و"أحدث"  ،، ولفظ: "ولم يوافق السنة" في التعريف األول(٢)الكتاب والسنة

عة، يتوحي جميعها بقصد القربة من غير شر :و"اختراع" في األخير ،في الثاني
ث  بذلك الق د  ت كلَّ أمر  ُمح  أو كان دنيوياً  ،صدكما أن جميع التعريفات عم 

ِدث  يخالف كتاباً أو سنًة أ و  أثًرا أو إجماًعا، »، قال الشافعي: أخروياً  ا أُح  م 
ُة الضاللة ع  ، ومدلول كالمه أن االبتداع يكون بعموم وقوع (3)«فهذه ل ِبد 

اإلحداث المخالف للدليل الشرعي في كل عمل دنيوي وأخروي، وقال ابن 
ة: ِهي  »تيمية:  ع  ِبد  ان دينا لم ي أ مر  ال  ُسوله، ف من د  ر  ين الَِّذي لم ي أ مر اهللُ ِبِه و  الد 

ت دع ُسوله ِبِه ف ُهو  ُمب  ر  م على تعريفه هذا قوله في بداية الفصل: (4)«اهلل و  ، وقد 
ُهو  » ُفُروع و  ِفي ال  م ال ُمحدث، و  ُهو  ال ك ال  ُُصول و  فصٌل: الرأي ال ُمحدث ِفي األ 

ه، والت الرأي ال ُمحدث ِفق  ُمحدث كالتصوف ال ُمحدث، والسياسة ال عبدِفي ال 
، فأدخل في البدعة: الرأي المحدث في الفقه، ومعلوٌم أن الفقه (٥)«المحدثة

عبادة ومعاملة، وأدخل كذلك السياسة وإنما قصد بذلك الفروع المنوطة في 
لشاطبي وصرح ا، (6)باب الحكم والوالية كما هو ظاهٌر في كالمه الذي يليه

ا على رأي من أدخل األعمال »بدخول البدعة في األعمال العادية، فقال:  وأم 

                                                             

 (.13/٢٥3) فتح الباري البن حجرانظر:  (1)
 (.13/٢74عمدة القاري شرح صحيح البخاري )انظر:  (٢)
 (.٢06المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي )ص (3)
 (.٥/ص1االستقامة ) (4)
 (.3/ص1االستقامة ) (٥)
 (.1/11االستقامة ) (6)
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ين مخترعةٌ، تضاهي  العادي ة في معنى البدعة، فيقول: البدعة: طريقٌة في الد 
رعي ة لوك عليها ما يقصد بالط ريقة الش  رعي ة، يقصد بالس  ، وبعد أن ذكر (1)«الش 

ر خ وعليه نبني »الصة ما رجح لديه بقوله: االختالف في ذلك، وناقشه، حر 
الكالم فنقول: ثبت في األصول الشرعية أنه ال بد في كل عادي   من شائبة 
التعبد...فإن جاء االبتداع في األمور العادية من ذلك الوجه؛ صح دخوله في 

وقرر السيوطي أن األولى أن يكون االتباع ، (٢)«العاديات كالعباديات، وإال فال
ء  حتى في المأكل والمشرب والملبس، وإن كان يسع لإلنسان ما في كل شي

م المباحات، »رحمن السعدي: ال عبد، وقال الشيخ (3)صدر منه فيها ومن حرَّ
فالبدعة: هي عبادُة اهلل بما لم يشرعه، ، (4)«أو تعبد بغير الشرعي ات: فهو مبتدع

جميع  البدعةوهو شمول - وإن أردت تفصيالً يتجلى به مقصود البحث
ُقِصد به القربة  ،: فهي كل فعل  أو ترك  دنيوي أو أُخروي-واألعمال المصالح

 .من غير مشروعية  

 الفرع الثالث: املناسبة بني املعنى اللغوي والشرعي:

عةٌ  ى البدعة في الشرعمعن ثٌة ُمخت ر  د   ،مبنٌي على أساسه اللغوي، فهي ُمح 
طعٌة عن الدين القويم والصراط وهي منق ومثال  سابق، شرعي    على غير أصل  

وإن كان صاحبها قاصداً اإلخالص  المستقيم؛ لكونها مخالفًة ألدلته وأحكامه،
، وهي في أكثر استعماالت  إال إنه مع التعبد بما لم يُشرع في عرج  و ظ ل ع 

                                                             

 (.1/٥1لشاطبي )اام، االعتص (1)
 (.٢/٥70االعتصام، الشاطبي ) (٢)
 ، (3شرح سنن ابن ماجه للسيوطي وغيره )ص (3)
 (.17)ص ، السعديبهجة قلوب األبرار وقرة عيون األخيار (4)
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 سارية بن  حديث العرباض، كما في األدلة التي منها الشرع مذمومةٌ 
ُُموِر، ف ِإنَّ ُكلَّ قال: ). أن رسول اهلل  ث اِت األ  د  ُمح  ِإيَّاُكم  و  ..و 

ل ٌة( ال  ة  ض  ع  كُلَّ ِبد  ٌة، و  ع  ث ة  ِبد  د  ُمح 
ث اِت  ،(1) د  ُمح  ِإيَّاُكم  و  وفي سنن الترمذي: )و 

ل ٌة( ال  ا ض  ِإنَّه  األُُموِر ف 
(٢). 

 

 

 

 

 

h 

 

  

                                                             

  .4607( برقم: 4/٢00) أخرجه أبو داود (1)
 «.حسٌن صحيح حديثٌ  هذا». وقال: ٢676( برقم: ٥/44) أخرجه الترمذي (٢)
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 الثانياملطلب 

 وبيان مدلوهلا القاعدةشرح 

فإن ؛ وحصول الثواب لمشروعالعمل اقبول في ٌط كما أن اإلخالص شر
 بقصد، فأداء الصالة المشروعة فيه شرٌط لقبول اإلخالصالعمل مشروعية 

 زب رب نئىئيئ مئُّ :سبيل الوعيد بالويل ،سمعةالو رياءال
واإلخالص [، 6 - 4الماعون: ] َّزتمت رت نبىبيب مب

 ىل مل يك ىك ُّ : بدعٌة مردودةٌ  ،مشروعالعمل غير الهلل تعالى في أداء 
الكهف: ] َّميني زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل
 أبيبن  وسعد عباس ابن فقال فيهم، واختلفوا»قال البغوي: ، [103-104

 في أنفسهم حبسوا الذين، الرهبان هم: وقيل ،والنصارى اليهود هم: وقاص
 العمل وقوعفال  ،(1)«حروراء أهل هم: طالب أبيبن  علي وقال ،الصوامع
غير  العمل فيدي، وال التحلي باإلخالص دون اإلخالص يُجب المشروع
فالسالك طريق الزهادة والعبادة »يُغني، قال شيخ اإلسالم ابن تيمية:  المشروع

كان عمله باطالً، وإن كان  ،إذا كان متبعاً للشريعة في الظاهر وقصد الرياء
 كانت هذه العبادات باطلةً  ،خالصاً في نيته لكنه يتعبد بغير العبادات المشروعة

األعمال  فيعلى ذلك أن البدعة تجري  ، وأفادت القاعدة بناءً (٢)«ومردودة
فإن ، العادية الدنيوية واألخروية في حال مخالفة المشروع منها بقصد القربة

 إنما تكون العادة بدعًة باعتقاد مشروعية فعل شيء  دنيوي لم يشرعه اهلل :قيل

                                                             

 .(3/٢٢1) البغوي تفسير (1)
 ( باختصار.11/613) مجموع الفتاوى (٢)
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 ،كون االبتداع في اعتقاد القربةديٌن وقربة؛ في العادةبناء على أن تلك  تعالى،
 .ال صلة لها باألمور الدنيويةو ،أخرويةً  خرج عن كونها بدعةً تال  وبناء عليه

منع من كون يال وقصد القربة شائبة التعبد وجود أن  :الجوابو
 ،باألمور العاديةوتصنيفها  بالمصالح الدنيوية، ن صلتها؛ ألالمصلحة دنيوية

حقيقة العمل ف باعتبار معقولية معناها من عدمه، ،من حيث نوع العملإنما هو 
ما لم يعقل معناه على التفصيل »التعبدي والعمل العادي كما ذكر الشاطبي: 

من المأمور به أو المنهي عنه؛ فهو المراد بالتعبدي، وما عقل معناه وعرفت 
مصلحته أو مفسدته فهو المراد بالعادي، فالط هارات والصلوات والصيام 

كلها تعبدي، والبيع والنكاح والشراء والطالق واإلجارات والجنايات  والحج
 إن: العلماء من قال منو، (1)«كلها عادي؛ ألن أحكامها معقولة المعنى

 العرفي المعنى: بالتعبدي قصد إنما ،(تعبدية) المعنى معقولة غير األحكام
 إذ األحكام؛ ةبقي عن العام بمفهومه( التعبد) معنى نفي ولم يقصد به الفقهي،
افل التكليفية، األحكام لجميع غائية علةٌ  التعبد  المعنى المجتهد عن غاب م 

 األحكام وصف فال الكلي، التعبدي بالمعنى التعليل بقي الجزئي المصلحي
 وال سواها، عما الكلي اإلجمالي التعليل ينفي معللة بأنها المعنى معقولة
 عما عام المطلقال عبدالت ينفي تعبدية بأنها المعنى معقولة غير األحكام وصف
 تعدد باب من ال الصفات تنوع باب من الُعرفية التسمية فكانت سواها،
غير المعقولية، وإنما مناطها التعبد، وقد تأكد لنا  البدعة ليسمناط ف، الذات

في كل عمل  عبادي    في القاعدة األولى أن معنى التعبد بمفهومه العام مقصودٌ 
 وقد تظاهرت وتظافرت نصوص الشارع عليه. دنيوي، عادي   أخروي، أو 

                                                             

 (.٢/٥70االعتصام، لشاطبي ) (1)
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موافقاً  فجميع األعمال الدنيوية واألخروية ال بد وأن يكون كالًّ منهما 
أن التقرب إلى اهلل تعالى  لهذا تجد ؛لمقصد الشارع في المظهر والجوهر

، بمقاصد ونوايا غير اموغيره، والصالة، كالدعاء بالمصالح األخروية:
وإن كانت فاسدًة، كما أن  ،، ال يخرجهما عن كونهما أعماالً أخرويةشرعية  

ال  ة،وعرمشالغير األعمال األخروية جنس  من ء  بشي تعالى التقرب إلى اهلل
وإن كانت فاسدًة باطلًة، فسماها  أخروية، تعبديةً أعماالً يخرجها عن كونها 

 ٰر ٰذ يي ىي ميُّ  القرآن الكريم صالًة مع كونها مكاًء وتصدية:
ومعلوٌم أن الصالة مصلحٌة أخروية، [، 3٥األنفال: ] َّ...ٍَّّ ٌّ ٰى
، وذلك بحسب زعم سمى شركهم قرباناً مع كونه ضالالً وإفكاً وافتراءً و

 جن خممم حم جم هل مل خل حل جل مكُّ  قال تعالى:أصحابها، 

قال و[، ٢8األحقاف: ] َّجيحي ٰه مه جه هن خنمن حن
 مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث...ُّتعالى: 
فالشاهد أن اعتقاد مشروعية فعل  دنيوي   أو أخروي   لم  [،3الزمر: ] َّ...ىل

عدم شمول البدعة ، ويكون الجواب على في الدين بدعةٌ  تعالى يشرعه اهلل
األعمال الدنيوية  أنو ،أن البدعة ال تكون إال بنية القربةحجة األمور الدنيوية ب

مشروعة تصير بتلك النية عبادات، من وجهين: األول: أن جميع األعمال ال
وإن اختلفت أوصافها وتنوعت  دنيويًة كانت أو أخرويًة تعد عبادات  

خصائصها، وتخصيص األخروية بمسمى العبادة ال يخرج غيرها من حقيقة 
لثاني: أن وا، (عبادةٌ شرعيةٌ  : )كل مصلحة  مرضي ة  في قاعدة سبقالوصف كما 

وابتغاء وجه اهلل نية القربة  كونه دنيوياً  عن وصف العمل الدنيوي ال يخرجه
، فمن األولى أن ال يخرجه عن ذلك االبتداع الممنوع ،على الوجه المشروع
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 بدليل اآليات السابقة الدالة على ذلك.
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 املطلب الثالث

 اإلمجالية القاعدة أدلة

جعل اهلل حكمة الخلق واإليجاد، والموت والمعاد؛ هي االبتالء أوالً: 
 جه ين ىن من خن حن جنُّ  :وأخروي    دنيوي    إحسان كل عمل  ب
نكرةٌ في  َّّٰ ِّ ُُّّ فقوله تعالى: ،[٢]سورة الملك:آيةَّ...مهىه

سياق االستفهام أفادت عموم االبتالء في كل عمل  دنيوي   وأخروي، وإحسان 
عياض: أن يكون خالصاً هلل، وصواباً على بن  العمل هو ما اشتهر عن الفضيل

 م لفظ العمل، وضرورة إحسان العملعمو وهما- ، فأفادت المقدمتان(1)السنة
نتيجًة حتميًة وهي إحسان كل عمل  دنيوي  -بمعنى اإلخالص والمتابعة

 .وباتباع السنة وعدم االبتداع ،وأخروي باإلخالص وعدم الرياء

 هس مس هث مث هت مت هب مب هئ مئ...ُّ  قوله تعالى:ثانياً: 
نكرةٌ في  َّهث مث هتُّ [، وقوله:110الكهف: ] َّلكمك هش مش

فادت عموم كل عمل  صالح  دنيوي   أو أخروي، والعمل الصالح سياق األمر أ
، (٢)أيضاً هو اإلحسان، وهو فعل الحسنات كما ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية

واإلحسان يكون باإلخالص والمتابعة كما ذكره الفضيل، وقد سبق الكالم في 
 قاعدة: )شرُط ثواب المصالح الدنيوية واألخروية إخالص عن اإلخالص في

 والكالم في هذه القاعدة عن المتابعة. النية(،

ثن ى  ثالثاً: بعد أن ذكر اهلل مكانة اإلخالص وأهميته في صالح الدارين،
                                                             

 (.8/9٥حلية األولياء وطبقات األصفياء ) (1)
 (.7٢-71العبودية ) (٢)
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ن من التدين بالتشريعات الدنيوية واألخروية باإلنكار على صنيع الكافري
 زي ري ٰى ين ننىن من زن رن مم ام يل ىل ملُّ :المبتدعة

 جت هب مب خب هئجبحب مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي

والتشريع الديني يعم كلَّ  [٢1-0٢]الشورى:  َّ...مججح حج مث هت مت خت حت
؛ فما أذن اهلل به فهو الدين  ،أو كراهة   ،أو إيجاب   ،أو ندب   ،إباحة   أو تحريم 

معصية، ومع مخالفة الشريعة والشريعة، وما لم يأذن به ففعُله مع اعتقاد 
 هت متُّ لى:في قوله تعا َّ متُّ رعٌة ُمنكرة، ووِش  ،اعتقاد القربة بدعٌة مخترعة

يعم كل بدعة  في األعمال الدنيوية  ،اسم موصول بمعنى الذي َّمج حج مث
العادات  في واألخروية، فيدخل فيه العبادات، والتحليل والتحريم

يت بعون ما شرع لهم شياطينهم من الجن  بل »المعامالت، قال ابن كثير: و
ائبة والوصيلة والحام،  موا عليهم، من البحيرة والس  واإلنس، من تحريم ما حر 
الالت والجهالة الباطلة،  م والقمار، إلى نحو ذلك من الض  وتحليل الميتة والد 
ال تي كانوا قد اخترعوها في جاهلي تهم، من الت حليل والت حريم، والعبادات 

 .(1)«اطلة، واألقوال الفاسدةالب

الحاصلة بنزول  ،وسائر المنافع الدنيوية ،ثالثاً: ما جعل اهلل من األرزاق
ليس لنا االنتفاع بها أو االمتناع عنها إال وفق ما رسمه الشرع، وما  ،األمطار

عدا ذلك من التحليل والتحريم الخارج عن إذن الشارع الحكيم يعتبر ابتداعاً 
 زي ري ٰى ين ىن نن من زنُّتراًء على رب العالمين: في الدين، واف
]يونس:  َّمبهب خب حب جب مئهئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي

                                                             

 (.7/198تفسير ابن كثير ) (1)
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فالحرام من المنافع الدنيوية والحالل منها إنما يحكم به موجدها  [،٥9
تعالى على من حرم ما أحل اهلل، أو  أنكر اهلل»والُمنِعم علينا بها، قال ابن كثير: 

، (1)«ي ال مستند لها وال دليل عليهاأحل ما حرم بمجرد اآلراء واألهواء، الت
ا هو ومثال ما  ا هو حالٌل لهم: البحيرة وأمثالها، ومثال ما أحلُّوه ممَّ موه ممَّ حرَّ

، واآلية من األدلة على أن اهلل وحده هو المستحق (٢)حراٌم: الميتة وأمثالها
للحكم؛ ألن من الضروري أن من خلق الرزق وأنزله هو الذي له التصرف فيه 

 حب جب هئُّ، ومثل هذه اآلية الكريمة قوله تعالى: (3)التحليل والتحريمب
 مح مججح حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب
 [.116]النحل:  َّحصخص مس خس حس جس مخ جخ

ة   اِئش  ن  ع  ِ رابعاً: ع  ُسوُل اهللَّ : ق ال  ر  ن  ، ق ال ت  : )م 
دٌّ( ا ل ي س  ِفيِه، ف ُهو  ر  ا م  ذ  ِرن ا ه  ث  ِفي أ م  د  أ ح 
كما ذكره الهيتمي: أي:  ، والمعنى(4)

من أنشأ واخترع من ِقب ل نفسه فيما شرعه اهللَّ تعالى مما ينافيه، أو ال يشهد له 
شيٌء من قواعده وأدلته العامة فهو مردوٌد على فاعله؛ لبطالنه وعدم االعتداد 

، وداللة الحديث على وقوع البدعة في العمل (٥)به، عبادًة كان أو عقًدا
                                                             

 (.4/٢76تفسير القرآن العظيم، ابن كثير ) (1)
 ( .٥0٢الوجيز، الواحدي )ص (٢)
 (.7/٥٢أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ) (3)
( برقم: 3/1343. وفي رواية عند مسلم)٢697( برقم: 3/184أخرجه البخاري ) (4)

ُسول  اهلِل 1718 ُة رضي اهلل عنها، أ نَّ ر  اِئش  ِه  .: عن ع  ي  ل  س  ع  ي  اًل ل  م  ِمل  ع  ن  ع  : )م  ق ال 
. ) دٌّ ُهو  ر  ُرن ا ف   أ م 

 ( باختصار.٢٢1لمبين بشرح األربعين )صالفتح ا (٥)
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ِرن ا(ي من وجوه، منها: قوله: الدنيوي واألخرو ِ أمر  من أمور  )أ م  أفاد عموم كل 
ا ل ي س  ِفيِه(الشرع عبادًة كان أو عادة، وقوله:  ِ محدث   )م  خارج  أفاد عموم كل 

وأورد تقي الدين في العبادات كان أو في العادات، عن اعتبار الشارع 
قضاء من األحكام ، ومعلوٌم أن ال(1)المقدسي هذا الحديث في باب القضاء

ية ال األخروية التعبدية، وعلق على ذلك العطار بقوله: تالدنيوية المعامال
وإنما أدخل المصنف هذا الحديث في باب القضاء؛ حيث إن القضاء في »

المحاكمات ال ينضبط وال ينحصر، وهي مردودةٌ إلى الشرع، وفي العادة 
ث  على أن كل ما يجري والغالب ال يجري على مقتضاه، ذنبه بذكره الحدي

واستدل العلماء بهذا الحديث ، (٢)«منها على هذا النحو مردود، إحداثًا وعماًل 
على القاعدة األصولية المنوطة بالعبادات والمعامالت، مطلق النهي يقتضي 

ألن المنهي عنه مخترٌع محدٌث، وقد ُحكم »الفساد، وعللوا ذلك بقولهم: 
  .(3)«عليه بالرد المستلزم للفساد

قال:   اهلل بن عبد خامساً: أخرج مسلٌم في صحيحه عن جابر
ِديِث  كان رسول اهلل  ر  ال ح  ي  ُد، ف ِإنَّ خ  ا ب ع  إذا خطب يقول: )أ مَّ

ة   ع  كُلُّ ِبد  ا، و  ث اتُه  د  ُُموِر ُمح  رُّ األ  ش  ، و  د  مَّ ي ُمح  ى ُهد  ُر ال ُهد  ي  خ  ِكت اُب اهلِل، و 
ل ٌة( ال  شامٌل كامٌل يتناول جميع أمور الدنيا  هديه  ، فكما أنَّ (4)ض 

والدين، فكذلك المحدثات النائيات عن هديه وسنته تتناول جميع ذلك بدليل 
                                                             

 (.1/44٥عمدة األحكام الكبرى ) (1)
 (.3/1٥٥3العدة في شرح العمدة في أحاديث األحكام البن العطار ) (٢)
 (.٢30انظر: الفتح المبين بشرح األربعين )ص (3)
 .867( برقم: ٢/٥9٢أخرجه مسلم ) (4)
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ا(  عموم قوله: ث اتُه  د  ُُموِر ُمح  رُّ األ  ش  يريد ما لم يوافق كتاباً أو »قال القرطبي: )و 
و من ، فاألمور اسم معرف بـ)أل( وه»(1)سنًة، أو عمل الصحابة 

 .ألفاظ العموم مستغرٌق كل أمر  من أمور الدين

: ، قال رسول اهلل أبي طالب  بن  سادساً: قال علي
ِدثًا،  ى ُمح  ثًا، أ و  آو  د  ا ح  ث  ِفيه  د  ن  أ ح  ، ف م  ر  ر  ِإل ى ث و  ي  ن  ع  ا ب ي  ٌم م  ر  ِدين ُة ح  )الم 

النَّاِس  ال ئِك ِة و  الم  ِ و  ن ُة اهللَّ ِه ل ع  ي  ل  ال   ف ع  ٌف و  ر  ِة ص  م  الِقي ام  ُه ي و  ُل ِمن  ب  ، ال  يُق  ِعين  م  أ ج 
ٌل( د  ع 
وقوله )حدثاً( نكرةٌ في سياق الشرط يعم كل حدث في الشرع، قال  ،(٢)

وهذا الحديث في سياق العموم، فيشمل كل حدث  أحدث فيها »الشاطبي: 
 .(3)«مما يُنافي الشرع

 

h 

 
  

                                                             

 (.٢/87الجامع ألحكام القرآن )انظر:  (1)
 .1370( برقم: ٢/1147، ومسلم )67٥٥( برقم: 8/1٥4خرجه البخاري )أ (٢)
 .(1/113انظر: االعتصام للشاطبي ) (3)
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 املطلب الرابع

 ية واألمثلة التطبيقيةلة التفصيلاألد

 أدلة وأمثلة االبتداع يف املصاحل األخروية:الفرع األول: 

 ىق يف ىف يث...ُّ :أوالً: القربة إلى اهلل بالشرك وعبادة األوثان
[، وهي من البدع 3الزمر: ] َّ...ىل مل يك ىك مك لك اك يق

األخروية، كما أنها بدعٌة اعتقادية وعملية، لهذا وصف اهلل عاقبة هذا الفعل 

 حل جل مكُّ  الل واالفتراء، وهو شأن سائر البدع، قال تعالى:بالض

 ٰه مه جه هن خنمن حن جن خممم حم جم هل مل خل

 [.٢8األحقاف: ] َّجيحي

ثانياً: اعتقادهم أن النار لن تمسهم إال أياماً معدودات، ذكروا ذلك في 
 ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حيُّ صريح قولهم بما أخبر اهلل به عنهم:

إنما  [، أي:٢4]آل عمران:  َّزئمئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ
أهم على مخالفة الحق وثبتهم على دينهم الباطل افتراؤهم على اهلل فيما  جرَّ

 .(1)ادعوه وخدعوا به أنفسهم أن النار ال تمسهم بذنوبهم إال أياما معدودات

ب إلى اهلل بالصالة الباطلة، المتضمنة المكاء والتصدية، قال  ثالثاً: التقر 
ال: ]األنف َّ...ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي ميُّ تعالى: 

[، سواء كان المقصود بصالتهم: دعاؤهم، أو ما يسمونه صالة، أو ما 3٥
يضعونه موضع الصالة، لم يكن إال ابتداعاً في الدين، وافتراء على رب 

                                                             

 .(٢/٢8انظر: تفسير القرآن العظيم، ابن كثير ) (1)
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العالمين، من الصفير والتصفيق، الذي يستحقون به العذاب الدنيوي 
، معل، (1)واألخروي ةٌ لكل إنسان  ر  ومٌة ظاهرُة وبدع العقائد والعبادات متصوَّ

العيان، وإنما ما يحتاج للبسط والتبيان، ما قد يعزف عن الذهن من البدع 
العادية؛ لهذا كانت المقصود األهم في التدليل والتمثيل، وهو ما نتناوله في 

 الفرع التالي.

 أدلة وأمثلة االبتداع يف املصاحل الدنيوية: الفرع الثاني:

حرم باآلراء الفاسدة واألهواء أوالً: بدعة تحليل وتحريم األشهر ال
فخالفوا بذلك ما شرعه اهلل لهم من المصالح الدنيوية؛ لما في حرمتها  الباردة،

 خلُّ قال تعالى: من حفظ النفوس وصون الدماء، واألعراض، واألموال،

 حن جن يم ىم مم خم جمحم يل ىل مل
 يي ىي خيمي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن

قال ابن [، 37]التوبة:  َِّّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰرٰى ٰذ
هذا مما ذم  اهلل تعالى به المشركين من تصرفهم في شرع اهلل بآرائهم » كثير:

الفاسدة، وتغييرهم أحكام اهلل بأهوائهم الباردة، وتحليلهم ما حرم اهلل 
والنسيء: التأخير، ومنه: أنسأ اهلل فالناً أجله، ونسأ  ،(٢)«وتحريمهم ما أحل اهلل

أخير حرمة شهر  إلى شهر  في أجله، فيكون النسيء في الشهور: عبارة عن ت
والمعنى: أن تأخير المشركين شهور الحرم  ،(3)آخر، ليست له تلك الحرمة

                                                             

 (.3/٥8انظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي ) (1)
 (4/1٥0تفسير القرآن العظيم ) (٢)
 (16/44)انظر: مفاتيح الغيب  (3)
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األربعة، وتصييرهم الحرام منهن حالالً، والحالل منهن حراًما، زيادةٌ في 
كفرهم وجحودهم أحكام  اهلل وآياته
(1). 

 وسبب نزول اآلية: أن أهل الجاهلية كانوا يجعلون»قال السمعاني: 
م أبدلوا الصفر بالتحريم،  المحرم مرًة حالالً ومرًة حراماً، فإذا أحلوا الُمحر 
وكان السبب في ذلك أن عامة معايشهم كانت بالغارات والقتال والسيوف، 

، فكان وجه (٢)«فكان يشق عليهم أن يكفوا عن القتال ثالثة أشهر متوالية
ُحُرًما بعينها، وهم اعتبروا  االبتداع والتبديل أن اهلل جعل الدين القيم أربعةً 

مجرد عددها؛ ليواطئوا بهذا التبديل مجرد العدة، فخالفوا بذلك ما شرعه اهلل 
لهم من المصالح الدنيوية؛ لما في حرمتها من حفظ النفوس وصون الدماء، 

 هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي نيُّ واألعراض، واألموال، قال تعالى:
 جخ جحمح مج حج هتمث مت خت حت جت هب مب خب حب جب
وكذلك المصالح األخروية؛ ألن تحريم هذه [، 36لتوبة: ]ا َّ...جس مخ

الشهور األربعة هو دين إبراهيم وإسماعيل عليهما السالم، وورثه العرب 
، وألن التفضيل الديني (3)منهما، فكانوا يعظمونها ويحرمون القتال فيهما

، ال تتحقق المصلحة الدنيوية إال به، وال يعن ي لألماكن واألزمان أمٌر تعبديٌّ
كونه تعبدياً عدم القدرة مطلقاً على استنباط حكم  شرعية من التكليف بها، 
فقد اجتهد بعض أهل العلم في استنباط حكمة تخصيص األشهر الحرم 
بأربعة  وتمييزها دون البقية مع أن أجزاء الزمان متشابهة، وذلك لعلم اهلل تعالى 

                                                             

 (14/٢43انظر: جامع البيان ) (1)
 (٢/308تفسير القرآن ) (٢)
 .(.٢/٢69انظر: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، الزمخشري ) (3)
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ثيراً في تطهير النفس أو أن وقوع الطاعة أو المعصية في هذه األوقات أكثر تأ
ها القبائح في تلك األوقات لترك   المكلف في خبثها، وألنه ربما لو ترك

 .(1)مطلقاً 

ف المشركون ما أباحه اهلل لهم من األنعام بما لم تأت به ملة،  ثانياً: وص 
ومن تلك األوصاف المبتدعة والتشريعات المخترعة في المصالح الدنيوية 

ريم أكل لحم ما أحل اهلل لهم من األنعام إال من شاؤا والمنافع العاجلة: تح
من خدم األوثان والرجال دون النساء، وأنعاٌم يحرمون الركوب عليها، وأنعاٌم 

وهذه ، (٢)يذكرون أسماء األصنام عند ذبحها وال يذكرون اسم اهلل عليها
و األنعام المحرمة بأهوائهم والتي جعلوها ألصنامهم ما ولد منها حي اً فه

، قال (3)خالٌص للرجال دون النساء، وما ولد ميتاً أكله الرجال والنساء جميعا
 حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّتعالى: 
 ىي مي حيخي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن
 زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰذٰر يي
 نت زتمت رت ىبيب نب مب زب رب يئ نئىئ مئ
 [.139ِ -138]األنعام:  َّيترث ىت

ل حد ِ الزنا عقوبًة مالية بدالً من  ع  العقوبة اإللهية، من األعمال ثالثاً: ج 
دِ  ي  ز  ة ، و  ر  ي  ن  أ ِبي ُهر  بن  الُمحدثة واألفعال المردودة: بدليل ما روى البخاري ع 

                                                             

 (.4٢-16/41مفاتيح الغيب، الرازي ) (1)
 (.٢/184أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي )انظر:  (٢)
 (.٢/316معالم التنزيل، البغوي )انظر:  (3)
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ِني ِ   الُجه 
اِلد  ِني ك ان  خ  ِ ِإنَّ اب  ُسول  اهللَّ : ي ا ر  ال  ، ف ق  اِبيٌّ ر  اء  أ ع  ، ق اال : ج 

أ ِتِه،  ر  ن ى ِبام  ا، ف ز  ذ  ل ى ه  ِسيًفا ع  ي ُت اب ِني ِمن ُه ع  د  ُم، ف ف  ج  ل ى اب ِنك  الرَّ الُوا ِلي: ع  ف ق 
ال  له النَِّبيُّ  ، ف ق 

ة  ِليد  و  دٌّ ِبِمائ ة  ِمن  الغ ن ِم و  الغ ن ُم ف ر  ُة و  ِليد  ا الو  : )أ مَّ
ُس  ا أ ن ت  ي ا أُن ي  أ مَّ ، و  ام  ِريُب ع  ت غ  ، و  ُد ِمائ ة  ل  ل ى اب ِنك  ج  ع  ، و  ل ي ك  ُد ع  ُجل  ف اغ  ِلر 

ا( ه  ُجم  ا، ف ار  ذ  أ ِة ه  ر  ل ى ام  ع 
ا »، وعل ق ابن رجب على هذا بقوله: (1) وأم 

المعامالت كالعقود والفسوخ ونحوهما، فما كان منها تغيًرا لألوضاع 
الشرعية، كجعل حد الزنا عقوبًة ماليًة، وما أشبه ذلك، فإنه مردوٌد من أصله، 

 .(٢)«غير معهود  في أحكام اإلسالم ال ينتقل به الملك، ألن هذا

ثة التي أوردها شيخ  رابعاً: من أمثلة األعمال الدنيوية واألخروية الُمحد 
اإلسالم ابن تيمية: التعبد هلل بدوام الصمت، أو دوام القيام في الشمس أو 
على السطح، أو دوام التعري من الثياب، أو مالزمة لبس الصوف أو الليف 

الوجه، أو االمتناع من أكل الخبز أو اللحم أو شرب الماء، ونحوه، أو تغطية 
ومنها ما ذكره الطوفي: كالوضوء بماء مغصوب، أو مسروق،  ،(3)أو نحو ذلك

أو نجس، أو بدون النية، وفي الصالة لغير القبلة، أو بغير سترة، أو الصوم بال 
غار، أو المتعة، نية من الليل، أو بيع الغائب، أو النجش، أو الغرر، أو نكاح الش

أو بال ولي   أو شهود
(4). 

خامساً: ومن األمثلة التطبيقية لوقوع البدعة في األمور الدنيوية، ما ذكره 
                                                             

 .٢69٥( برقم: 3/184أخرجه البخاري ) (1)
 (.187-1/181جامع العلوم والحكم، ) (٢)
 (.11/613مجموع الفتاوى، ) انظر: (3)
 (.1/9٢التعيين في شرح األربعين ) (4)
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واختالفهم في استعمال القوس  شيخ اإلسالم ابن تيمية من تردد الحنابلة
، وليس من العبادات  وإنما هو الفارسية، وغيرها مما فيه منفعٌة من غير مضرة 

مور الدنيوية؛ لتعارض دليل مالزمة الهدي في منع التشبه بأهل الكتاب من األ
 .(1)واألعاجم، ودليل استعمال ما فيه منفعة بال مضرة

سادساً: في سؤال الشيخ حافظ الحكمي: ما هي البدع في المعامالت؟ 
كان جوابه بأنها اشتراط ما ليس في كتاب اهلل وال سنة رسوله، كاشتراط الوالء 

 .(٢)، أو حرم حالالً أحل حراماً  معتق، وكذلك كل شرط  لغير ال
 

h 

 

  

                                                             

 (.406-1/40٥اقتضاء الصراط المستقيم، ) (1)
 (..1٢3ص) المنصورة الناجية الطائفة العتقاد المنشورة السنة أعالم انظر: (٢)
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 املطلب اخلامس

 القواعد املتفرعة عنها

 :(1)الدنيوية واألخروية ةالضروري مجيع الكليات يف واقعٌة ة: البدعالفرع األول

إذا كان أعلى درجات المصلحة هي الضرورية المعتبرة في كل أمة  
األخروية فيها مرعي ة بصورة  متعادلة، قال وملة؛ فإنَّ المصالح الدنيوية و

ا ال  بُدَّ منها في قيام مصالح الدين »الشاطبي:  ا أ نَّه  ن اه  ع  ُروِريَُّة، ف م  ا الضَّ ف أ مَّ
، وحدُّ الضروري: ما كان حفظه سبباً للسالمة من هالك البدن، أو (٢)«والدنيا
، فإنَّ منها ضرورة ، فإذا كان حفظ الدين إحدى الضروري ات الخمس(3)الدين

فإن من  ،والنفس، وإن كان الجهاد بالنفس مشروعاً لحفظ الدين ،حفظ المال
 .مقاصده أيضاً حفظ نفوس ودماء المؤمنين

والضروريات الخمس هي: الدين، النفس، العقل، النسل أو النسب، 
 المال، قال في مراقي السعود: 

 ضــــــــــرورة  ت نت ِســـــُب  مــــــاٌل إلى *** ديٌن فنفٌس ثم عقــٌل نسُب 

                                                             

البدع من جملة المعاصي، وقد ثبت التفاوت في المعاصي، فكذلك »قال الشاطبي: ( 1)
يتصور مثله في البدع. فمنها: ما يقع في رتبة الضروريات؛ أي: أنه إخالل بها، ومنها: ما 
يقع في رتبة الحاجيات، ومنها: ما يقع في رتبة التحسينيات، وما يقع في رتبة 

االعتصام  «يقع في الدين، أو النفس، أو النسل، أو العقل، أو المالالضروريات: منه ما 
 (.٢/3٥7للشاطبي )

 (.17الموافقات، الشاطبي )/( ٢)
 (٢/177نشر البنود على مراقي السعود، عبد اهلل بن إبراهيم العلوي الشنقيطي ) (3)
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ظُها حتٌم على اإلنسانِ  ِ ِشرعة  من األديـــــانِ  *** فِحف   (1)في كل 

وقد سبق التمثيل للبدع االعتقادية والعملية األخروية في  أوالً: الدين:
األدلة التفصيلية واألمثلة التطبيقية، ومع ذلك لعله من المناسب التأكيد عليها 

مناسبة كون الدراسة قد اعتنت بالدليل والتمثيل، ولمناسبة ذكر بمثال  آخر؛ ل
ومثالها ما اخترعه المشركون من التقرب المصالح الضرورية الدينية الدنيوية، 

إلى اهلل بالتحريمات المعينة والتسميات المبتدعة من البحائر والسوائب 
 خل حل جل مك لك خك حك جك مقُّ :والوصائل والحوامي، قال تعالى

 َّمهٰه جه هن خنمن حن جن مم خم حم جم هل مل
فهم شرعوا شرعًة، وابتدعوا في ملة إبراهيم »[، قال الشاطبي: 103]المائدة: 

والبحيرة هي التي ، (٢)«عليه السالم هذه البدعة، توهماً أن ذلك يقربهم من اهلل
ها عن الناس للطواغيت، والسائبة التي يسيبونها آللهتهم فال يحمل  يُمن ع درُّ

ة: الناقة البكر كان يسيبونها لطواغيتهم إن وصلت األنثى عليها شيٌء، والوصيل
باألنثى ليس بينها ذكر، والحام: فحل اإلبل يضرب الضراب المعدود فيعفوه 

، وقد جعل الشاطبي هذه البدعة من البدع (3)عن الحمل ويدعوه للطواغيت
به من ، وهي بالنظر إلى تحريمهم ما أحل اهلل لهم االنتفاع (4)الواقعة في الدين

بدع العادات، وبالنظر إلى تقربهم بها لطواغيتهم من بدع العبادات كما قال 
                                                             

-89م الشنقيطي )انظر: مراقي السعود لمبتغي الرقي والصعود، عبد اهلل بن الحاج إبراهي (1)
90.) 

 (.٢/37٥االعتصام ) (٢)
 (.3/187انظر: تفسير القرآن العظيم، ابن كثير ) (3)
 (.1/٢38انظر: االعتصام ) (4)
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 مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن ممُّ تعالى:

 جت هب خبمب حب جب هئ مئ خئ حئ ييجئ ىي ني

 [.136]األنعام:  َّمحجخ جح مج مثحج هت مت خت حت

من بدع العادات التي تُفسد على الناس حيات هم التعدي  ثانياً: النفس:
 حس جس مخُّ خشية اإلمالق أو لحوق العار: على النفوس بقتل األوالد

 خض حض جض مص حصخص مس خس

[، 137األنعام: ] َّمفحق خف حف مغجف جغ مع جع مظ مضحط
وداللة اآلية على بدعية قتل األوالد وليس مجرد العصيان من وجوه: األول: 

وال يكون لبسه إال  َّمضحط خض حضُّ :علة التزيين لبس الدين
وهو االبتداع، الثاني: قوله:  بتغييره وتبديله، أو الزيادة فيه، أو النقصان منه،

، واالفتراء إنما يقع في نفس التشريع على أن ما َّمفحق خف حفُّ
يفعلونه مما جاء به الدين، أما مجرد العصيان فال يكون افتراء، الثالث: 

 زثُّاالقتران بين قتل األوالد مع تحريم ما أحل اهلل وكله من جملة االفتراء: 
 يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث

[، الرابع: من خاصية 140األنعام: ] َّزنمن رن مم ام يل ملىل
 رن مم ام يلُّ البدعة الضالل وهو ما ذكر في قوله تعالى:

َّزنمن
ويجري مجرى إتالف النفس؛ إتالف »قال الشاطبي: ، (1)

بعضها، كقطع عضو  من األعضاء، أو تعطيل منفعة  من منافعه بقصد التقرب 

                                                             

 (.36٢-٢/360انظر: االعتصام ) (1)
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التبتل، وترك االشتغال جملة البدع، فالخصاء بقصد  إلى اهلل بذلك، فهو من
 ؛... وكذلك فقؤ العينينمذمومٌ  بمالبسة النساء واكتساب األهل والولد مردودٌ 

 .(1)«لئال ينظر إلى ماال يحل له، أو ما أشبه ذلك

نهى اهلل عن كل مفسدات العقل المعنوية والمادية، ثالثاً: العقل: 
سبيل التقليد بالباطل  المعنوية كتقليد اآلباء في االمتناع عن اتباع الهدى على

 جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّ بتعطيل العقول، قال تعالى:

[، ٢3الزخرف: ] َّجيحي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن
 ىئ نئ مئُّ والماديَّة كتجويز شرب الخمر بالتأويل الباطل لقوله تعالى:

[، 93المائدة: ] َّ...مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ
أنه شرب ُمسِكراً، فلما  ونمظعبن  ذكر الُقرطبي أن الجارود شهد على قدامة

ه  ما كان  -كما يقولون -قال قدامة: واهلل لو شربت، أراد عمر جلد 
 رب يئ ىئ نئ مئُّ ألن اهلل سبحانه يقول: ؛لك أن تجلدني يا عمر

 زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب
فقال عمر: أخطأت التأويل يا  َّىقيق يف ىف ىثيث نث مث

فهؤالء استحلوا »ل الشاطبي: ، قا(٢)قدامة، إذا اتقيت اهلل اجتنبت ما حرم اهلل
، وغيره من  بالتأويل ما حرم اهلل بنص الكتاب، وشهد فيهم عليٌّ 

، ومن البدع (3)«الصحابة؛ بأنهم شرعوا في دين اهلل، وهذه هي البدعة بعينها

                                                             

 (.64-٢/363االعتصام ) (1)
 (.6/٢98انظر: الجامع ألحكام القرآن ) (٢)
 (.٢/37٢االعتصام ) (3)
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ن في التشريع، وأنه محس ِ  الواقعة في هذه الضرورية زعم أن العقل له مجالٌ 
من أصول  وخالفوا أصالً  ،دين اهلل ما ليس فيهح مستقل، فابتدعوا في ومقب ِ 
وهو أن حكم اهلل على العباد ال يكون إال بما شرع في دينه على ألسنة  ،الدين

أنبيائه، ومنها: تأول بعض فالسفة اإلسالميين جواز شربها للنفع ال للهو، على 
 كمن يستحل الخمر زعماً  :، ومنها(1)يحفظ الصحة أنها عندهم غذاٌء صالحٌ 

نه أنها إنما تحرم على العامة الذين إذا شربوها تخاصموا دون الخاصة م
فأما أهل النفوس الزكية  ،العقالء، أو العامة الذين ليس لهم أعماٌل صالحةٌ 

 .(٢)واألعمال الصالحة فتباح لهم

ومن جملة البدع الواقعة في النسل، ما كان رابعاً: النسل أو النسب: 
لية وفي أول اإلسالم من وراثة الرجال النساء  عليه أهل المدينة في الجاه

كرها، إذا مات الرجل وله امرأة؛ كان ابنه من غيرها أو قريبه من عصبته أحق 
بها من نفسها ومن غيره، فإن شاء تزوجها بغير صداق، وإن شاء زوجها غيره 
وأخذ صداقها، وإن شاء عضلها ومنعها من األزواج ضراراً لتفتدي منه بما 

 مئُّ من الميت أو تموت هي فيرثها؛ حتى نزلت هذه اآلية الكريمة: ورثته 

 جح مج حج مث هت ختمت حت جت هب مب خب حب جب هئ

 ّٰ ِّ ُّ َُّّ ، وقال تعالى:(3)[19]النساء:  َّ...مح

                                                             

 (.369االعتصام )/ (1)
 (.11/403انظر: مجموع الفتاوى، ابن تيمية ) (٢)
(، 40/ص1(، تفسير القرآن، السمعاني )90/ص3انظر: انظر: تفسير ابن أبي حاتم ) (3)

 (.٥87/ص1معالم التنزيل، البغوي )
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 رت يب ىب نب مب ربزب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ

أبي بن  [، ومنها منع النسل باالختصاء، قال سعد٢٢]النساء:  َّزتمت
ِ وقاص  ُسوُل اهللَّ دَّ ر  ل ى : )ر  ان   ع  ، بن  ُعث م  تُّل  ظ ُعون  التَّب  م 

ن ا( ي  ت ص  ل و  أ ِذن  ل ُه ال خ  و 
، ومن بدع الجاهلية الواقعة في النسل ما ابتدعه (1)
 في األنكحة الفاسدة، قالت عائشة  كاسدة   المشركون من تشريعات  

ج  النَِّبي ِ  و  اِهِليَِّة ك ان  ": ز  ك اح  ِفي الج 
ل ىالن ِ ةُ  ع  ب ع  ِنك اٌح  أ ر  : ف  اء  أ ن ح 

ن ت ُه، ف   ت ُه أ ِو اب  ِليَّ ُجِل و  ُجُل ِإل ى الرَّ طُُب الرَّ : ي خ  م  ا ِنك اُح النَّاِس الي و  ه  ا ثُمَّ ِمن  ِدُقه  ُيص 
ا. ِكُحه  ، ثم ذكرت نكاح االستبضاع وغيره من األنكحة المبتدعة، وذكر (٢)"..ي ن 

في ضرورية النسل، كاستحالل  ابُن تيمية صوراً من بدع هذه األمة الواقعة
مؤاخاة النساء األجانب والخلو بهن زعماً منه أنه يحصل لهن البركة بما يفعله 

وكمن يزعم أن التمتع بالنظر إلى الُمردان  معهن وإن كان محرماً في الشريعة،
ومباشرتهم طريٌق لبعض السالكين حتى يترقى من محبة المخلوق إلى محبة 

دمات الفاحشة الكبرى وقد يستحلون الفاحشة الكبرى الخالق، ويأمرون بمق
ومنها ما ذكره ، (3)كما يستحلها من يقول: إن التلوط مباح بملك اليمين

الشاطبي من تجويز النكاح بأكثر من أربع لغير الرسول بزعم االقتداء به، أو 
 .(4)تحريفا لآلية

 ادة بينهما:ومنه التسوية بين البيع والربا بجامع الزيخامساً: المال: 
                                                             

 .140٢( برقم: ٢/10٢0، ومسلم )٥073( برقم: 7/4أخرجه البخاري ) (1)
 .٥1٢7( برقم: 7/1٥أخرجه البخاري ) (٢)
 (.11/40٥انظر: مجموع الفتاوى ) (3)
 (.٢/367) االعتصام، الشاطبي (4)
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 َّ...ٰذٰر يي ىي مي خي جيحي يه ىه مه جه ين ىن...ُّ
[، سواء كان الربا في بيع النقد كما لو اشترى الرجل ما ال ٢7٥]البقرة: 

بدرهمين، أو كمن  بدرهمين جاز، فكذلك إذا باع درهماً  يساوي إال درهماً 
اشترى ثوباً بعشرة ثم باعه بأحد عشر فهذا حالل، فكذا إذا باع العشرة بأحد 

، أو كان الربا في بيع النسيئة وهو (1)يجب أن يكون حالل في شبهتهم عشرة
المعروف عند أهل الجاهلية وذلك أن المرابين منهم إذا حلَّ مال أحدهم على 
غريمه؛ قال له الغريم: "زدني في األجل وأزيدك في مالك" على أنه ال فرق 

جل بالتأخير، فكذبهم بين الزيادة في أول البيع بالربح، والزيادة عند حلول األ
قالوا: كما لو باع الثوب الذي يساوي عشرة في الحال بأحد عشر  ،(٢)اهلل تعالى

إلى شهر جاز؛ فكذا إذا أعطى العشرة بأحد عشر إلى شهر، وجب أن يجوز 
ألنه ال فرق في العقل بين الصورتين، ولحصول التراضي من الجانبين 

ص على الحرام بالنص، ومثله قياس ، وهو من باب قياس الحالل بالن(3)فيهما
، (4)المشركين الميتة بالمذكَّى، قائلين: أتأكلون ما قتلتم وال تأكلون ما قتل اهلل؟

فإنهم لما استحلوا العمل به؛ احتجوا بقياس  فاسد...فهذه »قال الشاطبي: 
، فكان من جملة المحدثات؛ كسائر  محدثٌة أخذوا بها مستندين إلى رأي  فاسد 

 .(٥)«وا في البيوع الجارية بينهم، المبنية على الخطر والغررما أحدث

                                                             

 (.7/76. مفاتيح الغيب، الرازي )1/3٢1انظر: انظر: الكشاف، الزمخشري ) (1)
 (.1/38٢(، معالم التنزيل، البغوي )6/1٢) انظر: جامع البيان، الطبري (٢)
 (.7/76انظر: مفاتيح الغيب، الرازي ) (3)
 (.19/٢87وع الفتاوى، ابن تيمية )انظر: مجم (4)
 (.٢/374االعتصام، الشاطبي ) (٥)
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 الفرع الثاني:

من  يشعائرهم الدينية فهويف خصائصهم  عبادية أو عاديةللكفار  مشابهٍة كل
 البدع احملدثة: 

، من األصول الجامعة التي أوردها شيخ اإلسالم ابن تيميةوهذه القاعدة 
يه من عبادة، أو عادة، أو كليهما هو من كل ما يُشاب هون ف: »قال رحمه اهلل

فجميع األدلة الدالة من الكتاب  ... المحدثات في هذه األمة، ومن البدع
والسنة واإلجماع على قبح البدع، وكراهتها تحريماً أو تنزيهاً، تندرج هذه 
الُمشاب هات فيها، فيجتمع فيها أنها بدٌع ُمحدثة، وأنها ُمشاب هٌة للكافرين، وكل 

وتحرير محل التشبه بهم المنهي عنها ، (1)«د  من الوصفين موجٌب للنهيواح
والمخالفة لهم المأمور بها: هي في كل فعل  من أفعال العبادة أو العادة أو 
منهما معاً أمر الشارع بمخالفتهم به، أو نهى عن مشابهتهم فيه، سواًء قصد 

كبياض  ،تشبه بهمفاعله التشبه بهم كاالحتفال بأعيادهم، أو لم يقصد ال
الشعر، وطول الشارب، ونحو ذلك مما يكون داخالً في التشبه بهم لألمر 

، ويخرج عن ذلك ما ليس (٢)وإن لم يكن فعُله بقصد المشابهة ،بمخالفتهم فيه
من خصائصهم، وال من شعائر دينهم الباطل، وما كان مشروعاً لنا، وقد فعله 

لصالة فإنه جائٌز، كما أن لبسهما سلفنا السابقون، مثل نزع النعلين في ا
وللتفصيل في ذلك فقد جعل أعمال الكفار التي نُهينا عن التشبه بهم ، (3)جائز

فيها مما لم يكن سلف األمة عليه، ثالثة أقسام: قسٌم مشروٌع في ديننا، مع 
                                                             

 (.1/477اقتضاء الصراط المستقيم ) (1)
 (.1/473اقتضاء الصراط المستقيم ) (٢)
 (.479، 1/47٢اقتضاء الصراط المستقيم ) (3)
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كونه كان مشروعا لهم، أو ال يعلم أنه كان مشروعا لهم لكنهم يفعلونه اآلن، 
شروعاً ثم نسخه شرع القرآن، وقسٌم لم يكن مشروعاً بحال، وقسٌم كان م

وإنما هم أحدثوه، وهذه األقسام الثالثة: إما أن تكون في العبادات المحضة، 
أو العادات المحضة، وهي اآلداب، وإما أن تجمع العبادات والعادات، فهذه 

 تسعة أقسام: 

 العباداتثة أنواع: القسم األول: ما كان مشروعاً في الشريعتين، وفيه ثال
 والعادات:كصوم عاشوراء، فسن لنا صوم تاسوعاء وعاشوراء مخالفة لهم، 

كقوله: )اللحد لنا والشق لغيرنا(، وسن توجيه قبور المسلمين إلى الكعبة 
تمييزاً لها عن قبور غيرهم، فأصل الدفن من األمور العادية، ومثال ما جمع 

يض، ولباس النعل في الصالة فيهما عبادة العبادات والعادات معاً: اعتزال الح
 وعبادة.

القسم الثاني: ما كان مشروعاً لهم ثم نسخه شرعنا بالكلية، وفيه ثالثة 
أنواع: العبادات كالسبت، والعادات، كاالمتناع عن أكل الشحوم، وكل ذي 
ظفر على وجه التدين بذلك، وما كان ُمركباً من العبادات والعادات: كاألعياد 

، أو التي  ، أو صدقة  ، أو ذكر  كانت مشروعة لهم، فالعبادة ما فيها من صالة 
، والعادة ما يفعل فيه من التوسع في الطعام واللباس، فموافقتهم في هذا  نسك 
القسم المنسوخ من العبادات، أو العادات، أو كالهما: أقبح من موافقتهم فيما 

مة، كما سنذكره، وفي هو مشروع األصل، ولهذا كانت الموافقة في هذا محر
 األول قد ال تكون إال مكروهة.

القسم الثالث: وهو ما أحدثوه من العبادات، أو العادات، أو كليهما، 
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وهو أقبحها كما ذكر؛ فإنه لو أحدثه المسلمون لقد كان يكون قبيحاً، فكيف 
إذا كان مما لم يشرعه نبيٌّ قط؟ بل أحدثه الكافرون، فالموافقة فيه ظاهرة 

 .(1)حالقب

وذكر ابن رجب أن االبتداع في العبادة يكون بأمور  منها: أوالً: ما لم 
يكن مشروعاً بالكلية، كمن جعلوا صالتهم مكاًء وتصدية، وكمن تقرب إلى 
اهلل بسماع المالهي، ثانياً: ما كان قربًة في عبادة  دون غيرها، كمن تعبد 

غير ما شرع له من الصالة بكشف رأسه في غير اإلحرام، وكالتعبد بالقيام في 
وغيرها، ثالثاً: التقرب بعبادة  منهي  عنها بخصوصها كصوم العيد، والصالة 
وقت النهي، رابعاً: التعبد بالزيادة على القدر المشروع فيكون مبطالً كزيادة 
ركعة، ويكون غير مبطل كالوضوء أربعاً أربعاً، أو وصال صيام الليل مع 

 .(٢)النهار

 

h 
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 الرابع ثاملبح

 خرويةاألالتشريك يف النية بني املصاحل الدنيوية ومقصد 

 التشريك تعريف: املطلب األول

  الفرع األول: تعريف التشريك لغًة:

ك تشريكاً،  في اللغة: التشريك ك يُشر ِ كُت بينهما في يقال: مصدر شرَّ شر 
ُخف ف المال وأشركته في األمر والبيع تشريكاً، أي: جعلته له شريكاً، ثم 

ةٌ  م  ِكل  ٌم و  اُل ِكل  ا يُق  ك ٌة، ك م  ِشر  ٌك و  المصدر فيقال: ِشر 
ركة: مخالطة (1) ، والش ِ

ِريِك، إال إنه عند (٢)الشريكين، واشتركنا بمعنى تشاركنا ن ى التَّش  ع  اُك ِبم  ر  ، واإل ش 
 .(3)التشريكوليس كذلك اإلطالق ينصرف اإلشراك إلى اتخاذ شريك  هلل، 

 : تعريف التشريك اصطالحًا:الفرع الثاني

األول: التشريك في العمل  التشريك باعتبار نوع المصلحة قسمان:
 العمل الدنيوي قصده من جمع المكلف في :اصطالحاً  والمراد بهالدنيوي، 

 العمل الدنيوي مصلحةً  عم المكلف قصد هو أو، مصلحتي الدارينبين 
 اصطالحاً: والمراد به، خروياألالتشريك في العمل والثاني: ، معتبرة أخروية

 هو أو، مصلحتي الدارينبين  قصده من العمل األخروي جمع المكلف في
 .معتبرة مع العمل األخروي مصلحًة دنيوية قصد المكلف

                                                             

 (.1/311المصباح المنير )انظر:  (1)
 (.٥/٢9العين )انظر:  (٢)
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 الثاني املطلب

 وأدلتها مدلول القاعدة

بين المكلف في قصده  على مشروعية تشريكالقاعدة هذه دلت 
األعمال التي شرعت في بالمكلف  ال قيامحالمصالح الدنيوية واألخروية 

 علىأيضاً كما دلت ، كالبيوعات، وسائر العادات ،األصل للمصالح الدنيوية
مشروعية تشريك المكلف في قصده بين المصالح الدنيوية واألخروية عند 
قيامه باألعمال التعبدية التي شرعت في األصل للمصالح األخروية كالصالة 

 يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ُّّٰعالى: ، قال توالحج وغيرها

 َّ...ىتيت نت مت زت رت يب ىب نب مب ربزب
ولعل ما ذكره الغزالي يجلي ذلك التعادل بين المصالح [، 198البقرة: ]

وقد نبه الرب تعالى على مقصود القصاص، » الدنيوية واألخروية في قوله:
: ونبه على فساد الخمر، بقوله [179البقرة: ] َّ...مث هت مت ختُّ بقوله:

 َّ... جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّ
وهي من المضار والمحذورات في أمور الدنيا؛ وقد يقترن به [، 91المائدة: ]

و قد نبه على مصالح الدين في قوله في الصالة: ، مفسدة الدين أيضاً 
وما يكف عن الفحشاء  َّ...مضحط خض حض جض مص خص...ُّ

، فالقصاص (1)«فهو جامٌع لمصالح الدين، وقد تقترن به مصلحة الدنيا أيضا
مور به، والخمر والميسر المنهي عنه، جميع ذلك من المصالح الدنيوية المأ

ها المصلحة األخروية، والصالة من المصالح األخروية المقترنة بها المقترنة ب
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وبما أن الشارع قد  المصلحة الدنيوية، وسيأتي تفصيلها في النموذج التطبيقي،
رع في ذلك عند قيامه اعلى المكلف موافقة قصد الش قصد هذا االقتران فإن  

ال يخرج عن ا به هبين المصلحتين حال قيام هتشريك فكان ،بهذه األعمال
 .مقصد الشارع

ومن أدلة جواز تشريك المصالح الدنيوية في األعمال األخروية 
مشروعية قصد العبادة مع عبادة  أخرى سواها، كمجيئ المسجد بقصد التنفل 

ة الناس، واستغفار المالئكة له، وكل فيه، وانتظار الصالة، والكف عن إذاي
قصد  منها صحيٌح في نفسه باتفاق  وإن كان العمل واحداً وهو مجيئ 
المسجد؛ ألن جميع ذلك محموٌد شرعاً؛ ويقاس عليه ما كان غير عبادة  من 
المأذون فيه؛ الشتراكهما في اإلذن الشرعي، وألن حظوظ النفوس الدنيوية 

ة باإلنسان ال يمنع اجتماعها مع العبادات، إال  ما كان بوضعه منافياً  المختص 
لها كالحديث، واألكل، والشرب، والنوم، والرياء، أما ما ال منافاة فيه فال 
يقدح القصد إليه في العبادة، غير أن إفراد قصد العبادة عن قصد األمور 
الدنيوية أولى بال نزاع؛ ولهذا إذا غلب قصد الدنيا على قصد العبادة كان 

 .(1)الحكم للغالب، فلم يعتد بالعبادة، فإن غلب قصد العبادة فالحكم له

واستدل الشاطبي رحمه اهلل لجواز التشريك بين المصالح بترتيب الجزاء 
على األعمال من قبل الشارع، فإنه دليٌل على أن الجزاء مقصود، فالعامل ليقع 

 دنيوي أو أخروي، سواء كان ذلك الجزاء له الجزاء عامٌل بما قصده الشارع،
حظ نفسه، وإنما ال عبدال يُ ؛ ألنه في اإلخالص ذلك التشريك وال يقدح

                                                             

 (.٢/37٢الموافقات ) (1)
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 من بيده الحظ المطلوب، واإلخالص البريء عن الحظوظ العاجلة اهلل عبدي
قصد ذكر أن ، و(1)من التكليف بما ال يطاق فيكون قريباً  ،جداً  واآلجلة عسيرٌ 
 :قسمان هأنو ،نافي اإلخالص فيهاالعبادة األخروية ال ي منالحظ الدنيوي 

عند الناس، واعتقاد  به مصلحة تحسين الظنأن يقصد المكلف األول: 
فال إشكال في  ،والباعث على العبادة ،الفضيلة، فإذا كان هو األصل المتبوع

صلي هلل ثم يحب أن يُعلم عنه ذلك، وأن يُرى أنه رياء، وإن كان تابعاً كمن يُ 
 مالٌك  حل نظر واجتهاد العلماء، فكرهه ربيعة، وعد  في طريق المسجد، فهو م

ه مرأى بمعنى أن اإلنسان إذا سر   ،أن اعتباره رياء من قبيل الوسوسة العارضة
وليس كذلك؛ لقوله  ،الناس له على الخير وسوس له الشيطان بأن ذلك مراء  

[. وألن ابن عمر 84]الشعراء:  َّحمخم جم يل ىل مل خلُّ  تعالى:
ق ع  ِفي ن   ُر: أِل ن  ت كُون  قال: "و  ال  ُعم  ا، ف ق  ُت أ ن  أ قُول ه  د  ل ُة، ف أ ر  ا النَّخ  ِسي أ نَّه  ف 

ا" ك ذ  ا و  بُّ ِإل يَّ ِمن  ك ذ  ا أ ح  ت ه  ُقل 
، فأحب عمر أن يُعلم ذلك عن ابنه  (٢)

 مح جح مج حج مث هتُّ مع أن طلب العلم عبادة، وقوله تعالى:
هروا أفعالهم [، المراد: أظ160]البقرة:  َّخسمس حس جس مخ جخ

للناس بالصالح والطاعات؛ إلثبات أمانتهم، وصحة إمامتهم، وقبول 
شهادتهم، ولكي يقتدي بهم غيرهم، ويرى الغزالي أن مثل هذا الحظ ال 

 .(3)تتخل ص فيه العبادة

الراجع إلى ما يخص اإلنسان في نفسه، مع الغفلة  الدنيوي الثاني: الحظ
                                                             

 (.360-٢/3٥7الموافقات )انظر:  (1)
 (.٢811(، برقم:4/٢164، ومسلم )131(، برقم: 1/38أخرجه البخاري ) (٢)
 (.36٢-٢/360الموافقات )انظر:  (3)
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جد لألنس بالجيران، وكالصوم توفيراً عن مراءة الغير، كالصالة في المس
أو للحمية من ألم  أو بطنة، وكالصدقة للذة السخاء والتفضل على  ،للمال

الناس، وكالحج لرؤية البالد واالستراحة من األنكاد، أو الهجرة مخافة الضرر 
في النفس أو األهل أو المال، أو تعلم العلم لالحتماء من الظلم، أو الوضوء 

الحج ماشياً ليتوفر له الكراء، وهي أيضاً محل اختالف إذا كان للتبرد، أو 
القصد المذكور تابعاً لقصد العبادة ال متبوعاً، وقد التزم الغزالي فيها وفي 

عن اإلخالص بشرط أن يصير العمل عليه أخف بسبب  أشباهها أنها خارجةٌ 
 ،صهذه األغراض، وذهب ابن العربي إلى أنها ال تخرج بذلك عن اإلخال

، وسبب الخالف انفكاك القصدين أو وأن العبادة مع ذلك الحظ صحيحةٌ 
عدم انفكاكهما بناًء على مسألة الصالة في الدار المغصوبة، فالغزالي التفت 
إلى مجرد وجود اجتماع القصدين كانا مما يصح انفكاكهما أو ال، والتفت 

ب غ  من الم الكية: البطالن، وجعل ابن العربي إلى وجه االنفكاك، ورأى فيها أ ص 
الشاطبي القول بصحة االنفكاك فيما يصح فيه االنفكاك أوجه لألدلة في 

 .(1)ذلك

واالختالف الذي أورده الشاطبي إنما هو فيما لم يرد فيه النص، أما ما 
ورد النص فيه فال خالف في جواز التشريك فيه، سواء كان ذلك في العمل 

نية بيان مقصد اإلخالص في جميع األعمال الدنيوي وقد سبق في القاعدة الثا
ومنها األعمال الدنيوية، واإلخالص أجل وأعظم المصالح األخروية، وسيأتي 
بيان ذلك بالتفصيل في النموذج التطبيقي التفصيلي، وسواء كان ذلك في 
العمل األخروي، فقد نقل القرافي اإلجماع على جواز تشريك المصالح 

                                                             

 (.364-٢/36٢الموافقات )انظر:  (1)



 القواعد املقاصدية فيما تعادل من املصاحل الدنيوية واألخروية

 1292 جملة كلية الدراسات اإلسالمية بنني بأسوان

ألعمال األخروية(، وبيَّن الفرق بين قاعدة الرياء في الدنيوية في العبادات )ا
العبادات، وبين قاعدة التشريك في العبادات، وهو أن التشريك في العبادات 
ال يضرها وال يقدح بها وال يحرم باإلجماع، وأما إذا قصد من العبادة الرياء: 

يدفع عنه  فإنه إما أن يقصد وجه اهلل وأن يعظمه الناس؛ لينال منهم نفعاً، أو
ضرراً، فيسمى رياء الشرك، أو يقصد من ذلك العمل الناس فقط دون وجهه 
ق بين من يجاهد؛ ليقال عنه شجاع، فإنه  تعالى، فيُسمى رياء اإلخالص، وفر 
رياٌء محرٌم، وبين من يجاهد ليحصل على السالح من أموال العدو، فال يضر، 

 .(1)وال يحرم باإلجماع

شريك التي نحن بصددها أعم من أن تحصر على ومع هذا فإن قاعدة الت
مقصد اإلخالص، وإنما المقصود بالتشريك في األعمال كما سبق في 

مع قيامه بالعمل األخروي، أو التعريف: أن يقصد المكلف مصلحة دنيوية 
مصلحة أخروية عند قيامه بالعمل الدنيوي، وما اإلخالص إال أحد هذه 

مثلة التفصيلية والنماذج التطبيقية من شأنها المصالح األخروية؛ لهذا فإن األ
 تجلية تلك المعادلة في أبهى صورة.

h 
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 املطلب األول

 ني املصاحل األخروية والدنيويةللتشريك ب األدلة واألمثلة التفصيلية

 الفرع األول:

 صاحل الدنيوية يف العمل األخروي:)الصالة( الدليل التفصيلي لتشريك امل

أن  جدنورد من النصوص  بالنظر إلى ما: لحٌة أخرويةأواًل: الصالة مص
الشارع عادل بين األعمال الدنيوية واألخروية بمراعاة مصالح الدارين في كل   

اعتبار الشارع للمصالح الدنيوية في ا الدليل التفصيلي بين في هذيتسومنهما، 
البدنية  اتأُولى العباد هي الصالة، والمثال التطبيقي لذلكاألعمال األخروية، 

وقد تظاهرت النصوص وتظافرت األقوال على أن ، القربات العمليةأهم و
 من زنُّقوله تعالى:  الماتريدي أنذكر  الصالة من األعمال األخروية،

إلصالح ما بينهم وبين ربهم، وفي األمر  [، أمرٌ 43]البقرة:  َّ...ىن نن
االستعانة بالصالة وعلل الطبري  ،(1)بإيتاء الزكاة إصالح ما بينهم وبين الخلق

إن الصالة فيها تالوة كتاب اهلل، الداعية آياته إلى »على أمور اآلخرة بقوله: 
نعيمها، المسلية النفوس عن زينتها وغرورها، المذكرة  رفض الدنيا وهجر

مر بالمحافظة على األوعلل الرازي ، (٢)«اآلخرة وما أعد اهلل فيها ألهلها
 خم حم جم يل ىل مل خلُّ في قوله تعالى:الصالة 
ما في الصالة من القراءة أولها:  بثالثة وجوه:[، ٢38]البقرة:  َّممىم

والقيام والركوع والسجود والخضوع والخشوع تفيد انكسار القلب من هيبة 
                                                             

 (.7/449انظر: تأويالت أهل السنة ) (1)
 (.1٢-1/11جامع البيان ) (٢)



 القواعد املقاصدية فيما تعادل من املصاحل الدنيوية واألخروية

 1294 جملة كلية الدراسات اإلسالمية بنني بأسوان

اهلل تعالى، وزوال التمرد عن الطبع، وحصول االنقياد ألوامر اهلل تعالى 
الربوبية وذلة العبودية  واالنتهاء عن مناهيه، والثاني: أنها تذكر العبد جاللة

وأمر الثواب والعقاب فعند ذلك يسهل عليه االنقياد للطاعة، والثالث: كل ما 
تقدم من بيان النكاح والطالق والعدة اشتغال بمصالح الدنيا، فأتبع ذلك بذكر 

فالصالة وإن كانت في بعض جزئياتها غير  ،(1)الصالة التي هي مصالح اآلخرة
لركعات وتعيين األوقات إال إنه مع ذلك قد نص معقولة المعنى كعدد ا
تنهى عن الفحشاء  أنها :منها، أخروية لها تفصيلية الشارع على مقاصد

الصلة باهلل تعالى وذكره على الدوام، وكالهما مذكوٌر في  :، ومنهاوالمنكر
 مضحط خض حض جض مص خص مسحص خس...ُّ :قوله تعالى
ثر األخروي علل الرازي ذلك األو، [4٥]العنكبوت:  َّ...معجغ جع مظ

ألن الصالة تمنع عن االشتغال بالدنيا، وتخشع القلب، » للصالة بقوله:
ويحصل بسببها تالوة الكتاب والوقوف على ما فيه من الوعد والوعيد 
والمواعظ واآلداب الجميلة، وذكر مصير الخلق إلى دار الثواب أو دار 

ترك  سان حينئذ  فيهون على اإلن ؛العقاب رغبة في اآلخرة ونفرة عن الدنيا
وفي مقصد الذكر  .(٢)«الرياسة، ومقطعة عن المخلوقين إلى قبلة خدمة الخالق

بن  ذكر العز[، 14]طه:  َّجهمه ين ىن...ُّ تعالى: اهلل يقولأيضاً 
سالم في هذا المعنى أن مقصودها األعظم تجديد العهد باهلل تعالى؛ ال عبد

فرضاً وندباً ما لم ولهذا اشتملت من أعمال القلوب واأللسن والجوارح 
يشتمل عليه غيرها، ونهي فيها عن أعمال وأقوال لم ينه عنها في غيرها، 

                                                             

 (. بتصرف.6/48٢مفاتيح الغيب ) (1)
 (.3/490مفاتيح الغيب ) (٢)



 أصول الفقــــــه

 1295 م2020هـ / 1442 لوى: مجادى األالثالثالعدد    

وذكر  ،(1)وجعل لها مواقيت متقاربة؛ لئال يبعد عهد العبد بذكر اهلل تعالى
الشاطبي أن أصل مشروعية الصالة الخضوع هلل، بإخالص التوجه إليه، 

، (٢)ه، وتذكير النفس بالذكر لهواالنتصاب على قدم الذلة والصغار بين يدي
جامعة ألنواع العبادات النفسانية والبدنية، من الطهارة »وذكر البيضاوي أنها 

وستر العورة وصرف المال فيهما، والتوجه إلى الكعبة والعكوف للعبادة، 
وإظهار الخشوع بالجوارح، وإخالص النية بالقلب، ومجاهدة الشيطان، 

آن، والتكلم بالشهادتين وكف النفس عن األطيبين ومناجاة الحق، وقراءة القر
والسيوطي في حاشيته ، (3)«حتى تجابوا إلى تحصيل المآرب وجبر المصائب

أن الصالة جامعة للعبادات وزائدة عليها؛ ألنها ال »على تفسير البيضاوي ذكر 
تصح إال ببذل مال ما جار مجرى الزكاة فيما يستر به العورة ويطهر به البدن 

ساك في مكان مخصوص يجرى مجرد االعتكاف، والتوجه إلى الكعبة وإم
تجري مجرى الحج، وذكر اهلل ورسوله يجري مجرى الشهادتين ومجاهدة في 
مدافعة الشيطان جارية مجرى الجهاد وإمساك عن األطيبين جاري مجرى 
الصوم وفيها ما ليس في شيء من العبادات األخرى من وجوب القراءة 

 .(4)«ع والركوع والسجود وغير ذلكوإظهار الخشو

هذا بالنسبة للمقاصد األخروية وهي األصل في مشروعية الصالة، وبقي 
                                                             

 (.14انظر: مقاصد العبادات، العز بن عبد السالم )ص (1)
 (.3/14٢انظر: الموافقات ) (٢)
 (.1/77أنوار التنزيل وأسرار التأويل ) (3)
-٢/٢٢8نواهد األبكار وشوارد األفكار = حاشية السيوطي على تفسير البيضاوي ) (4)

٢٢9.) 
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وهو المصالح الدنيوية والجانب الثاني منها بيان الغرض من المسألة 
 .الصالةالمقصودة من 

 مصلحة الصالة األخروية: معثانيًا: تشريك املصاحل الدنيوية 

 هبُّ تعانة بها على أمور الدنيا، قال تعالى: االس منها:، وهي كثيرة

 حق مف خف حف جفُّ  ، وقال:[4٥البقرة: ] َّ...حت جت

ذكر ابن كثير أن االستعانة بهما تكون فيما يؤملون  [1٥3البقرة: ] َّ...مق
وقد سبق ما يتعلق باآلخرة، وبقي مقاصدها ، (1)من خير الدنيا واآلخرة

 جي يه ىه مه جه ينُّعطف: »قال ابن عاشور: الدنيوية، 

على قوله: [، 1٥٥البقرة: ] َّٰرٰى ٰذ ىييي مي خي حي
فكانت  ،(٢)«عطف المقصد على المقدمة َّ...مق حق مف...ُّ 

االستعانة بالصبر والصالة المأمور بها؛ ألجل دفع مفاسد دنيوية من نوائب 
الدهر ومصائب الحياة التي منها الخوف والجوع، ونقص األموال واألنفس 

 .والثمرات

ما يصيب المؤمن من  التي تُدرؤها الصالة يويةالدن ومن تلك المفاسد
 ُّّٰ  أهل الضالل واألهواء: ئه منيذاإل ، وألم  في الفؤادالصدر في ضيق  

 َّرتزت يب ىب نب مب زب يئرب ىئ نئ مئ زئ رئ
وخص السجود بالذكر من جميع أعمال الصالة؛ ألنها [، 98-97]الحجر: 

                                                             

 (.1/٢٥1انظر: تفسير ابن كثير ) (1)
 (.٢/٥4ير )التحرير والتنو (٢)
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فكان  ،(1)أكرم حاالت الصالة وهي حالة القرب من اهلل، ذكره ابن عطية
قال إطالق السجود على الصالة في اآلية من باب إطالق الجزء على الكل، 

األمر بالتسبيح  -جل وعال  -اعلم أن ترتيبه»الشنقيطي في األضواء: 
بسبب ما يقولون له من السوء،  والسجود على ضيق صدره 

 وورد في السنة، (٢)«دليل على أن الصالة والتسبيح سبب لزوال ذلك المكروه
ة   النبوية: ف  ي  ن  ُحذ  : )ك ان  النَِّبيُّ  ع  ٌر،  ق ال  ب ُه أ م  ز  ا ح  ِإذ 
لَّى( ص 
 .(4)به أمٌر شديدٌ  وألمَّ  ،، أي: نابه(3)

، استدل ومن مقاصدها الدنيوية وحظوظها العاجلة حصول الرزق
 مح مججح حج مث متهت خت حت جت هبُّ: العلماء لذلك بقوله تعالى

: ك ان  روى ابن  [،13٢]طه:  َّخس حس جس جخمخ ن  ث اِبت ق ال  أبي حاتم ع 
ا أصابه خصاصة نادي أهله: )يا أهاله صلوا( ق ال  النَِّبيُّ  : ِإذ 

ا نزل بهم أمر فزعوا إلى الصالة ِبي اء ِإذ  ذكر الحرالي أن ، (٥)ث اِبت: وك ان ِت األ ن 
إيذان بأن الصالة تصلح الحال مع األهل، وتستدر البركة في في اآلية 

إذا أقمت  :يعني َّجخ مح مججح حج مثُّ :وقال ابن كثير: وقوله ،(6)الرزق
                                                             

 (.3/376انظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ) (1)
 (.٢/3٢3أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ) (٢)
رواه أبو داود، وروى الطبراني في »، قال العيني: 1319( برقم: ٢/3٥سنن أبي داود ) (3)

 (.8/100عمدة القاري )« )تفسيره( بإسناد حسن
 (.17/4لى مسلم )شرح النووي ع (4)
  (.13٥93، برقم: 7/٢44تفسير ابن أبي حاتم ) (٥)
 (.416تراث أبي الحسن الحرالي المراكشي ) (6)
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 رن...ُّ واستدل لذلك بقوله تعالى:  ،الصالة أتاك الرزق من حيث ال تحتسب

 ،(1)[3-٢]الطالق:  َّ...ىي ني مي زي ري ينٰى ىن نن من زن
أن العبد إذا قام بين يدي ربه يناجيه، هان عليه كل ما في وعلله الشنقيطي ب

فيرزقه  ،منه، فيتباعد عن كل ما ال يرضي اهلل  ورهبةً فيما عند اهلل الدنيا رغبةً 
 .(٢)ويهديه ،اهلل

اِء، ، عبده ما أهمهكفاية اهلل ل :ومن تلك الحظوظ العاجلة د  ر  ن  أ ِبي الدَّ ع 
ر    أ ِبي ذ  ِ  ، و  ُسوِل اهللَّ ن  ر  ال ى أ نَُّه  ،ع  ت ع  ك  و  ار   ت ب 

ِ ِن اهللَّ ع 
 : م  )ق ال  ك ع   :اب ن  آد  هُ  ار  ِفك  آِخر  اِر أ ك  ِل النَّه  ات  ِمن  أ وَّ ك ع  ب ع  ر  أي: ، (3)(ِلي أ ر 

، (4)أكفك شغلك وحوائجك، وأدفع عنك ما تركه بعد صالتك إلي آخر النهار
والحديث محموٌل على صالة الضحى، واستدلوا به على أفضلية األربع 

 .(٥)على غيرها في صالة الضحى ركعات

ي ا ): هموم الدنيا وكدرها، لقوله من بها  واحاالسترومنها: 
ا ن ا ِبه  ة  أ ِرح  ال  ُل أ ِقِم الصَّ متاعب األعمال  من، ففي الصالة راحًة (6)(ِبال 

ةُ : ؛ لما فيها من لذًة المناجاة، كما قال الدنيوية ُجِعل ت  ُقرَّ )و 
                                                             

 (.٥/3٢7تفسير ابن كثير ) (1)
 (.1/3انظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ) (٢)
رِ ». وقال: 47٥، برقم: ٢/340أخرجه الترمذي ) (3) ٌن غ  س  ِديٌث ح  ا ح  ذ   «.يٌب ه 
 (.4/1٢41انظر: شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن ) (4)
 (.3/٥4(، فتح الباري، ابن حجر )٢/٢67انظر: االستذكار، ابن عبد البر ) (٥)
ِحيح، انظر: مشكاة قال األلباني:  .498٥( برقم: 4/٢96انظر: سنن أبي داود ) (6) ص 

 (.1/393المصابيح )
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ِة( ال  ِني ِفي الصَّ ي  ع 
من تعب  وكان فيها نعيمه ولذته وراحته»قال الشاطبي:  ،(1)

حاً فيها، وإنما كماٌل دالوجه ليس قا االدنيا، فدل أن الدخول فيها على هذ
 .(٢)«وباعث على اإلخالص

وفي هذا المعنى ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية أن من األسباب الداعية 
كر ما يجده السكارى من منفعة اللذة والسرور؛ لغياب الهموم واألحزان  للسُّ

ها تصدهم عن ذكر اهلل والصالة التي يكون فيها من عنهم تلك الساعة إال إن
المنفعة ما هو أعظم من منفعة الخمر، فاللذة الحاصلة بالذكر والصالة باقية 
دافعة للهموم واألحزان وقت الصالة وبعد الصالة، وهي لذة ومنفعة عظيمٌة 
شريفٌة دافعٌة للمضار تغني عن تلك المنفعة القاصرة المانعة مما هو أكمل 

 .(3)نها، والجالبة لمضرة تربي عليهام

في  سبباً مباشراً  تكان ما والمصالح العاجلة ومن تلك المنافع الجليلة
االستخارة، صالة ك وإنجاحها مشروعية بعض الصلوات من أجل تحصيلها،

 .(4)والحاجة، واالستسقاء

د ابُن القيم أنواعاً من المنافع الدنيوية التي تجلبه ا وفي زاد المعاد عد 
 لألذى، مطردةٌ  للصحة، دافعةٌ  للرزق، حافظةٌ  والصالة مجلبةٌ »الصالة، قائالً: 
 للكسل، منشطةٌ  للنفس، مذهبةٌ  للوجه، مفرحةٌ  للقلب، مبيضةٌ  لألدواء، مقويةٌ 

                                                             

أخرجه النسائي وغيره ». قال ابن حجر: 3940( برقم: 7/61) انظر: أخرجه النسائي (1)
 (.11/34٥فتح الباري )« بسند صحيح

 (.37٢-٢/366الموافقات ) (٢)
 (.146-٢/14٥انظر: االستقامة ) (3)
 (.3/143انظر: الموافقات، الشاطبي ) (4)
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 للقلب، حافظةٌ  للروح، منورةٌ  مغذيةٌ  ،للصدر للقوى، شارحةٌ  للجوارح، ممدةٌ 
من  من الشيطان، مقربةٌ  مبعدةٌ  للبركة، للنقمة، جالبةٌ  للنعمة، دافعةٌ 

باهلل عز وجل، وعلى قدر صلة العبد بربه  الرحمن...وسر ذلك أن الصالة صلةٌ 
 .(1)«عز وجل تفتح عليه من الخيرات أبوابها، وتقطع عنه من الشرور أسبابها

 

 انيالفرع الث

 صاحل األخروية يف العمل الدنيوي:)الزواج( الدليل التفصيلي لتشريك امل

األعمال المشروعة قد تكون أعماالً أخروية،  :: الزواج مصلحٌة دنيويةأواًل
وقد تكون أعماالً دنيوية، واألعمال الدنيوية: هي األعمال الجارية بين العباد 
التي قصد الشارع من األمر بها أو النهي عنها في األصل جلب المصالح 

اإلجارة، فلما كان للعباد ودرء المفاسد عنهم في العاجلة، كالنكاح والبيع و
هذه األعمال دنيوية كان الحظ والغرض الدنيوي منها ثابٌت ومرعيٌّ في أوامر 
ونواهي الشرع؛ لهذا كان طلبه عند القيام باألعمال الدنيوية موافقاً لمقصد 
ِلِه  و  الشارع، ولو لم يكن طلب الحظ فيها سائغاً لم يصح االمتنان بها: ك ق 

ال ى:   َّ...نيىي مي زي ري ٰى ين ىن نن منُّت ع 
 : ، فهل يصح التشريك في العمل الدنيوي بين المصالح الدنيوية (٢)[67]يُونُس 

والمصالح األخروية؟ قام الدليل من القرآن الكريم والسنة النبوية على 
مشروعية ذلك، فالعلماء يمثلون للعادات الجارية بين الخلق بالزواج الذي 

                                                             

 . (.30٥-4/304زاد المعاد في هدي خير العباد ) (1)
 (.374-٢/373انظر: الموافقات ) (٢)
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ء من جعل حكمه اإلباحة إذا لم يتحقق به الحظوظ الدنيوية؛ لهذا من العلما
يقترن به نية؛ ألن المقصود منه حينئذ  مجرد قضاء الشهوة، ومبنى العبادة على 

، ولما أورد الرازي الخالف بين أبي حنيفة (1)خالف ذلك كما ذكر ابن الهمام
والشافعي في مسألة أفضلية التفرغ للعبادة أم النكاح لمن ال تتوق نفسه إليه 

القيام به، جعل من أدلة الشافعية على أفضلية التخلي للعبادة:  مع قدرته على
أن النكاح ليس بعبادة بدليل أنه يصح من الكافر، والعبادة ال تصح منه، »

 نئ مئ زئ رئ ُّّٰفوجب أن تكون العبادة أفضل منه لقوله تعالى: 
ق (٢)«[ واالشتغال بالمقصود أولى٥6]الذاريات:  َّىئيئ ، ولما فرَّ

عِرض مجرد التكليف الشاطبي بين الع ادات والعبادات بأن العبادات تأتي في م 
عِرض االمتنان؛ لما فيها من الكلفة وقطع األهواء على خالف العادات  ال م 
 التي تميل إليها النفوس وتقضى بها األوطار؛ استدل لذلك بقوله تعالى:

 يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نثُّ
وِم:  َّ...ىل مل الزواج التي يقع بها أيضاً  حظوظ ومن أجل  ، (3)[٢1]الرُّ

 َّ...ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ...ُّ  االمتنان حصول األوالد:
 جي ٰه مه جه هن من خن حن جن مم خمُّ [،187البقرة: ]

النكاح ضرورٌي »[، قال الراغب: 7٢]النحل:  َّ...هي مي خي حي
في حفظ النسل وبقاء النوع اإلنساني كما أن الغذاء ضروريٌّ في حفظ 

                                                             

 (.3/189انظر: فتح القدير، ابن الهمام ) (1)
 (.٢3/369مفاتيح الغيب ) (٢)
 (.374-٢/373انظر: الموافقات ) (3)
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 .(1)«الشخص

 حل األخروية يف مصلحة الزواج الدنيوية:ثانيًا: تشريك املصا

 أن يقصد من الزواج من المشروع أيضاً مع ذلك الحظ الدنيوي
ُدود   حظ اً أُخرويا حثَّ عليه النبي  المكلف و  ُجوا ال  وَّ بقوله: )ت ز 

) م  ُم  اِثٌر ِبُكُم األ  ِإن ِي ُمك  لُود  ف  و  ال 
، وقد استدل القاضي عياض بمقصد المكاثرة (٢)

، (3)القيامة على استحباب الزواج في حق كل من يرجى منه النسليوم 
واستدل ابن الوزير به على أن المكاثرة والمفاخرة جائزةٌ في الدار اآلخرة، 

ن أمتُّه أكثر فثوابُه أكثر؛ ألن له مثل أجر من تبعه فإن م 
، فاجتمع في العمل (4)

 المكاثرة يوم القيامة.الحظَّان: الحصول على الولد، و -وهو الزواج-الدنيوي 

ومن مراعاة الشارع للمصالح األخروية واعتبارها في أمر الزواج أن 
ِ أوصاف الزوجين الدين، الذي فيه صالح أمر الدنيا واآلخرة،  جعل من أجل 
ال  النَِّبي ِ  كما أن المال والحسب والجمال من المصالح العاجلة، فق 

 ِل : ب ع  أ ُة أِل ر  ر  ر  : )تُن ك ُح الم  ا، ف اظ ف  ِلِديِنه  ا و  اِله  م  ج  ا و  ِبه  س  ِلح  ا و  اِله  م 
) اك  يِن، ت ِرب ت  ي د  اِت الد ِ ، وفي الحديث إباحة النكاح لقصد الخصال (٥)ِبذ 

األربع التي يُرغ ب في نكاح المرأة ألجلها؛ لكن قصد الدين أولى كما نقله 
                                                             

 (.٢٢1انظر: الذريعة الى مكارم الشريعة ) (1)
 .٢0٥0( برقم: ٢/٢٢0انظر: سنن أبي داود ) (٢)
 (.9/111انظر: فتح الباري البن حجر ) (3)
 (.٢/16٢) انظر: سبل السالم (4)
. من 1466، برقم: ٢/1086، واللفظ له، ومسلم، )٥090(. برقم: 7/7أخرجه البخاري ) (٥)

ة   ر  ي   .حديث أ ِبي ُهر 
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ات الدين، فينبغي أن فجعل العمدة ذ»قال ابن بطال:  (1)ابن حجر عن القرطبي
ن  أ ِبي (٢)«تكون العمدة فى الرجل مثل ذلك ، وقد قام الدليل النقلي عليه، ع 

 ِ ُسوُل اهللَّ : ق ال  ر  ة ، ق ال  ر  ي  ِدين ُه ُهر  ُه و  ن  ُخُلق  و  ض  ن  ت ر  ا أ ت اُكم  م  : )ِإذ 
ف س   ِض و  ن ٌة ِفي األ  ر  ُلوا ت ُكن  ِفت  ع  ُجوُه، ِإالَّ ت ف  و ِ ِريٌض(ف ز  اٌد ع 

، ووجه الفتنة (3)
والفساد أن انحصار التزويج على ذي الجاه والمال يبقي أكثر النساء والرجال 
بال زواج، ويترتب عليه قطع النسب، وقلة الصالح والعفة، ويكثر االفتتان 
بالزنى، ولحوق العار باألولياء فتهيج بذلك الفتن والفساد كما في تحفة 

كما ذكر الغزالي مهمٌّ في الدين؛ لدفعه غائلة الشهوة؛ ، فالنكاح (4)األحوذي
فإن الشهوة إذا غلبت ولم يقاومها قوة التقوى جرت إلى اقتحام الفواحش، 
وإن كان ملجماً بلجام التقوى فغايته أن يكف الجوارح عن إجابة الشهوة 
فيغض البصر ويحفظ الفرج، فأما حفظ القلب عن الوسواس والفكر فال تزال 

تجاذبه وتحدثه بأمور الوقاع وال يفتر عنه الشيطان الموسوس إليه في  النفس
أكثر األوقات، والمواظبة على الصوم ال تقطع مادة الوسوسة في حق أكثر 
الخلق؛ وألجل فراغ القلب أبيح نكاح األمة عند خوف العنت مع أن فيه 

كن إرقاق الولد وهو نوع إهالك، وهو محرم على كل من قدر على حرة، ول
إرقاق الولد أهون من إهالك الدين باقتحام الفاحشة التي بها تفويت مصالح 

                                                             

 (.9/136فتح الباري ) (1)
 (.7/184شرح صحيح البخاري البن بطال ) (٢)
، وحسنه 1084، برقم: 3/386(، والترمذي، )1967، برقم: 1/63٢أخرج ابن ماجه ) (3)

 (.٢/9٢9لباني في تحقيقه مشكاة المصابيح )األ
 (.4/173انظر: تحفة األحوذي ) (4)
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 .(1)الحياة األخروية

ومن المصالح األخروية التي تتحقق بالزواج، ما يشمل عليه النكاح من 
تهذيب األخالق، وحسن تربية األوالد، والنفقة على األقارب، وإعفاف نفسه 

مع تمكنه من قضاء شهوته بغير وزوجه، ومن جهة عدوله إلى الزواج 
، (٢)المشروع فإنه يثاب على قصد ترك المعصية، ونيل العون من اهلل تعالى

وأورد الغزالي خمسًة من مقاصد النكاح وفوائده في الدين التي بها يحكم 
الفائدة األولى: الولد وهو األصل الذي وضع  للزواج بالقربة والفضيلة، وهي:

وعبادة  نسل، وفي التوصل بالزواج إلى الولد قربةله النكاح لقصد بقاء ال
األول: موافقة محبة اهلل بالسعي في تحصيل الولد؛  من أربعة أوجه: أخروية

في تكثير  الثاني: طلب محبة رسول اهلل ، إلبقاء جنس اإلنسان
الرابع: قصد الشفاعة  الثالث: قصد دعاء الولد الصالح بعده،، من مباهاته

 ير إذا مات قبله.بموت الولد الصغ

الفائدة الثانية: التحصن من الشيطان، ودفع غوائل الشهوة، وغض 
البصر، وحفظ الفرج، وهذا المعنى دون األول؛ فالولد هو المقصود بالفطرة، 
والشهوة باعثٌة عليه، وفي الشهوة حكمٌة أخرى، وهو ما في قضائها من اللذة 

ن هذه اللذة الناقصة بسرعة المنبهة على اللذات الموعودة في الجنان، فإ
االنصرام تحرك الرغبة في اللذة الكاملة بلذة الدوام فيستحث على العبادة 

 الموصلة إليها.

                                                             

 (.٢9-٢/٢8انظر: إحياء علوم الدين ) (1)
 (.3/189انظر: فتح القدير، ابن الهمام ) (٢)
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الفائدة الثالثة: ترويح النفس وإيناسها بالمجالسة والنظر والمالعبة 
إراحًة للقلب وتقويًة له على العبادة؛ فإن النفس ملول وهي عن الحق نفور؛ 

ف طبعها، فلو كلفت المداومة باإلكراه على ما يخالفها جمحت ألنه على خال
 وثابت، وإذا روحت باللذات في بعض األوقات قويت ونشطت.

الفائدة الرابعة: تفريغ القلب عن تدبير المنزل، إذ لو تكفل بجميع 
أشغال المنزل من الطبخ والتنظيف وغيره؛ لضاع أكثر أوقاته ولم يتفرغ للعلم 

 .(1)دةوالعمل والعبا

ومن المصالح األخروية قصد صلة الرحم وعدم قطعها وذلك بحسن 
اختيار الزوج للبنات واألخوات، وبعدم عضلهن أن ينكحن أزواجهن، ومنها 
حصول قرابة المصاهرة للتأليف على الدين، وتقوية شوكة المسلمين، 
ومصالح الزواج األخروية كثيرة، وإنما الغرض التمثيل، كما أن غيره من 

 األعمال الدنيوية والعوائد البشرية التي تؤدى لمقاصد أخروية كثيرة أيضاً.

 

h 

 
  

                                                             

 (.33-٢/٢4انظر: إحياء علوم الدين ) (1)
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 اخلامتة

هذه الدراسة، وأسأله جل وعال أن الحمد هلل الذي هداني إلكمال 
لوجهه، وأن ينفعني بها وجميع من يقرؤها في الدنيا خالصًة يجعلها 

  ية:واآلخرة، وقد خلصت فيها إلى النتائج والتوصيات التال

 :النتائجأواًل: 

كونه  نمخلو يال  ،من األحكام التكليفية في الشريعة جميع ما جاء -1
 .أو أخروية   دنيوية   أو درء مفسدة   جلب مصلحة  ل

في بعض المعاني  تعادل وتساوي المصالح الدنيوية واألخروية -٢
ال يتعارض وال يتناقض بحال  من األحوال مع أولوية  ،المقاصدية
 .األخرويةالمصالح 

في حال  ،المصالح األخروية أولى من الدنيوية في المنزلة والرتبة -3
الذي ينتج عنه اإلخالل في المصالح األخروية  ،التزاحم والتعارض

 .أو إبطالها

شواهد كثيرة، في مقدمتها  دلت عليها أولوية المصالح األخروية -4
ه على هذ النصوص المتواترة، وتفسير العلماء النص الشرعي بناء

 .في اجتهاداتهم الفقهية ا، وبناء الفروع عليهاألولوية

العبادة ليست مقصورًة على األعمال األخروية، بل كائنٌة في جميع  -٥
 .أخرويةً  كانت أودنيويًة ، المصالح المرضية
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بالعبادات،  جريان العرف الفقهي على تسمية األعمال األخروية -6
، ال يُراد  بالمعامالت، والمصالح الدنيوية إنما هو تقسيٌم اصطالحيٌّ

هو فحصُر التعبد عليها، ونفيه عما سواها من المصالح الدنيوية،  به
من باب تقسيم الصفات وتنوعها، ال من باب تقسيم الذوات 

 .وتعددها

مبرراته له  في المؤلفات الفقهية بالعبادات سمية األعمال األخرويةت -7
لية على المجتهدين في كثير  من غياب الِحكمة التفصيكالعلمية، 

األحكام العملية األخروية، مما جعلهم يحكمون عليها بأنها تعبدية، 
بقصد التعبد واالمتثال، وإن خفيت علينا مقاصد تلك  نا لهاأي أن فعل
 .األعمال

القرآن الكريم والسنة النبوية،  الواردة في ميع المفردات المجملةج -8
 تقييِد لهافي معناها ومقصودها، من غير  المتضمنة لفظ العبادة وما

وما يذكره  ،بنوع  من أفرادها، فإنها تعم كل مصلحة  دنيوية  وأخروية
 من قبيل التمثيللكونه المفسرون من معاني بعينها ال ينافي شمولها؛ 

 لها. 

كما أن اإلخالص شرٌط لقبول العمل المشروع وحصول الثواب؛  -9
 .قبول اإلخالص فيهكذلك مشروعية العمل شرٌط ل

المصالح الدنيوية واألخروية متعادلٌة في افتقار كل   منها إلخالص  -10
 .النية من شوائبها غير الشرعية؛ لنيل األجر والمثوبة
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 في مقصد إخالص النية المتعادلة الدنيوية واألخروية من المصالح -11
حصول الثواب على قصد الطاعة في العمل الدنيوي واألخروي 

 اإلصابة.أخطأ المكلف  وإن

االبتداع يكون بعموم وقوع اإلحداث المخالف للدليل الشرعي في  -1٢
كل فعل  أو ترك  دنيوي أو ، أو البدعة هي كل عمل دنيوي وأخروي

 .أُخروي، ُقِصد به القربة من غير مشروعية  

هي الضرورية المعتبرة في كل أمة   الحإذا كان أعلى درجات المص -13
، بصورة  متعادلة المصالح الدنيوية واألخروية فيها مرعي ةٌ  وملة؛ فإنَّ 

كما أن البدعة واقعٌة في جميع الكليات الخمس الضرورية الدنيوية 
 واألخروية.

في  ،كل مشابهة  للكفار عبادية أو عاديةمن البدع المحدثة:  -14
 .خصائصهم وشعائرهم الدينية

دنيوية واألخروية في تشريك المكلف في قصده بين المصالح ال -1٥
من المقاصد التي تعادلت فيها المصالح حدود النصوص الشرعية، 

 الدنيوية واألخروية.

 ،من المعاني المقاصدية تعادل مصلحتي الدارين فيما أراده الشارع -16
ز ويُبِرز معاني الوسطية بصورة  أكثر تدقيقاً وتحقيقاً من  يُعز ِ

 .الدراسات العامة للتوسط واالعتدال

 وتفسير في فهم األثر الكبيرلها القواعد المقاصدية المتعادلة معرفة  -17
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النصوص النقلية، واسترشاد المجتهد بها في الحكم على أشباهها 
 .متشابهةوقرائن  ،التي تتجاذبها دالئل متقاربة ،من المسائل العملية

  ثانيًا: التوصيات: 

ية في مقصد العبودية تدريس موضوع تعادل المصالح الدنيوية واألخرو -1
ضمن مفردات مقرر "المدخل للتشريع اإلسالمي"؛ ليستبين الطالب أن 

اصطالحي، وأن جميع األحكام الشرعية ال تخرج  تقسيمٌ  التقسيم الفقهي
 عن معنى العبودية.

استقراء القواعد المقاصدية، واألصولية، والفقهية، المبنية على معنى  -٢
هج من؛ لتكون ضمن الدنيوية واألخروية التماثل والتعادل بين المصالح

 علم المقاصد لطالب الدراسات العليا.
 علمي لدراسة أوجه التماثل والتقابل بين مصالح الدارين. عقد مؤتمر   -3

 

 

h 
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 فهرس املصادر واملراجع

 إحكام اإلحكام شرح عمدة األحكام، ابن دقيق العيد، مطبعة السنة المحمدية. -1
 أبو بكر المعافري اهلل بن عبد القاضي محمدعربي بن الاأحكام القرآن،  -٢

هـ(، راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلَّق عليه: ٥43االشبيلي المالكي )ت: 
لبنان، الطبعة الثالثة،  -ر عطا، دار الكتب العلمية، بيروتقادال عبدمحمد 
 م.٢003 -هـ14٢4

أبي بن  أبو الحسن سيد الدين علياآلمدي اإلحكام في أصول األحكام،  -3
رزاق عفيفي، ال عبدهـ(، تحقيق: 631سالم الثعلبي )ت:بن  محمدبن  علي

 لبنان. -دمشق -المكتب اإلسالمي، بيروت
هـ(، ٥0٥: محمد الطوسي )تبن  أبو حامد محمدالغزالي إحياء علوم الدين،  -4

 بيروت. -دار المعرفة 
مودود بن  محمودبن  اهلل عبدأبو الفضل الحنفي االختيار لتعليل المختار،  -٥

هـ(، عليها تعليقات: الشيخ محمود أبو دقيقة )من 683الموصلي البلدحي )ت: 
القاهرة  -علماء الحنفية ومدرس بكلية أصول الدين سابقا(، مطبعة الحلبي 

 م.1937 -هـ13٥6بيروت، وغيرها(،  -)وصورتها دار الكتب العلمية
أبو  ،مغيرةالبن  إبراهيمبن  إسماعيلبن  محمدالبخاري األدب المفرد،  -6

 -باقي، دار البشائر اإلسالميةال عبدهـ(، المحقق: محمد فؤاد ٢٥6 )ت: اهلل عبد
 م.1989 -هـ1409بيروت، الطبعة الثالثة، 

هـ(، الجفان 676شرف )ت: بن  أبو زكريا محيي الدين يحيىالنووي األذكار،  -7
 م.٢004 -هـ14٢٥والجابي، دار ابن حزم، الطبعة األولى، 

أبى بن  محمدبن  أحمدالقسطالني لشرح صحيح البخاري، إرشاد الساري  -8
هـ(، 9٢3ملك القتيبي المصري، أبو العباس، شهاب الدين )ت: ال بن عبد بكر
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 هـ.13٢3المطبعة الكبرى األميرية، مصر، الطبعة السابعة، 
بن  محمدالشوكاني إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم األصول،  -9

تحقيق: الشيخ أحمد عزو عناية، دمشق، كفر هـ(، 1٢٥0 محمد )ت:بن  علي
بطنا، قدم له: الشيخ خليل الميس، والدكتور ولي الدين صالح فرفور، دار 

 م.1999-هـ1419الكتاب العربي، الطبعة األولى، 
أحمد بن  عمروبن  أبو القاسم محمودالزمخشري جار اهلل أساس البالغة،  -10

دار الكتب العلمية، هـ(، تحقيق: محمد باسل عيون السود، ٥38)ت: 
 م.1998-هـ1419لبنان، الطبعة األولى،  -بيروت

بن  أبو عمر يوسفبر ال عبدبن ااالستذكار الجامع لمذاهب فقهاء األمصار،  -11
محمد علي -ه(، تحقيق: سالم محمد عطا463:  النمري القرطبي )تاهلل عبد

 م. ٢000دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى،  ،معوض
بن  حليمال بن عبد تقي الدين أبو العباس أحمدابن تيمية امة، االستق -1٢

هـ(، المحقق: د. 7٢8محمد )ت: بن  أبي القاسمبن  اهلل بن عبد سالمال عبد
المدينة المنورة، الطبعة  -سعود بن  محمد رشاد سالم، جامعة اإلمام محمد

 ه.1403األولى، 
محمد بن  محمد األمينالشنقيطي أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن،  -13

هـ(، دار الفكر، بيروت، لبنان، 1393قادر الجكني )ت: ال بن عبد المختار
 م.199٥ -هـ141٥

إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين )هو حاشية على فتح المعين  -14
أبو بكر )المشهور بالبكري( الدمياطي  ،بشرح قرة العين بمهمات الدين(

هـ(، دار الفكر للطباعة والنشر 1310: )ت محمد شطا الشافعيبن  عثمان
 م.1997-هـ1418والتوريع، الطبعة األولى، 

ام،  -1٥ ِتص   محمد اللخمي الغرناطي الشهيربن  موسىبن  إبراهيم الشاطبياالع 



 القواعد املقاصدية فيما تعادل من املصاحل الدنيوية واألخروية

 1312 جملة كلية الدراسات اإلسالمية بنني بأسوان

رحمن الشقير وآخرين، ال بن عبد هـ(، تحقيق ودراسة: د. محمد790)ت: 
السعودية، الطبعة األولى، دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، المملكة العربية 

 م.٢008 -هـ14٢9
سؤال  ٢00أعالم السنة المنشورة العتقاد الطائفة الناجية المنصورة )ت:  -16

علي )ت: بن  أحمدبن  حافظالحكمي وجواب في العقيدة االسالمية(، 
هـ(، تحقيق: حازم القاضي، وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف 1377

 هـ، 14٢٢لعربية السعودية، الطبعة: الثانية، المملكة ا -والدعوة واإلرشاد 
أبي بكر أيوب بن  محمدابن القيم إعالم الموقعين عن رب العالمين،  -17

رؤوف سعد، دار الجيل، ال عبد الجوزية، تحقيق: طه اهلل عبدالزرعي أبو 
 هـ.1973بيروت، 

تقي الدين أبو ابن تيمية اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم،  -18
بن  أبي القاسمبن  اهلل بن عبد سالمال بن عبد حليمال بن عبد لعباس أحمدا

كريم العقل، دار عالم الكتب، ال عبدهـ(، المحقق: ناصر 7٢8محمد )ت: 
 م.1999 -هـ1419بيروت، لبنان، الطبعة السابعة، 

أحمد بن  شمس الدين، محمدالشربيني اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع،  -19
دار  -هـ(، المحقق: مكتب البحوث والدراسات 977ت: الخطيب الشافعي )
 بيروت. -الفكر، دار الفكر

ِلم،  -٢0 اِئِد ُمس  و  ِلِم بف  اُل الُمع  بن  عياضبن  موسىبن  عياضاليحصبي السبتي ِإكم 
هـ(، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، مصر، ٥44 أبو الفضل )ت: ،عمرون

اِعيل.م، المح1998 -هـ 1419الطبعة األولى،  م  ي ى ِإس   قق: الدكتور يح 
يوسف أحمد محمد، دار النفائس البدوي مقاصد الشريعة عند ابن تيمية،  -٢1

 األردن.
بن  اهلل عبدأبو سعيد البيضاوي أنوار التنزيل وأسرار التأويل، ناصر الدين  -٢٢
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رحمن ال عبدهـ(، المحقق: محمد 68٥محمد الشيرازي )ت: بن  عمر
 ه.1418بيروت، الطبعة األولى  -اث العربيالمرعشلي، دار إحياء التر

بن  إبراهيمبن  زين الدينابن نجيم المصري البحر الرائق شرح كنز الدقائق،  -٢3
بن  هـ(، وفي آخره: تكملة البحر الرائق لمحمد970محمد، المعروف )ت: 

هـ(، وبالحاشية: 1138علي الطوري الحنفي القادري )ت: بعد بن  حسين
 ين، دار الكتاب اإلسالمي.منحة الخالق البن عابد

بن  عالء الدين، أبو بكرالكاساني بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،  -٢4
هـ(، دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية، ٥87أحمد الحنفي )ت: بن  مسعود
 م.1986-هـ1406

بلغة السالك ألقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير  -٢٥
الشيخ الدردير لكتابه المسمى أقرب المسالك  )الشرح الصغير هو شرح
 ،) اِلك  اِم م  م  ِ ِب اإل  ه  ذ  محمد بن  أبو العباس أحمدلصاوي المالكي اِلم 

 هـ(، دار المعارف.1٢41الخلوتي )ت: 
موسى بن  أحمدبن  أبو محمد محمودالعينى بدر الدين البناية شرح الهداية،  -٢6

بيروت، لبنان، الطبعة  -علميةهـ(، دار الكتب ال8٥٥: الغيتابى الحنفى )ت
 م.٢000 -هـ14٢0األولى، 

آل سعدي بهجة قلوب األبرار وقرة عيون األخيار في شرح جوامع األخبار،  -٢7
حمد )ت: بن  ناصربن  اهلل بن عبد ناصربن  رحمنال عبد، اهلل عبدأبو 

رسمي ال الدريني، مكتبة الرشد للنشر بن  كريمال عبدهـ(، المحقق: 1376
 م.٢00٢ -هـ14٢٢الطبعة األولى  والتوزيع،

بيدي تاج العروس من جواهر القاموس،  -٢8 دالزَّ دبن  محم  اق ال بن عبد محم  رز 
هـ(، المحقق: مجموعة 1٢0٥الحسيني، أبو الفيض، الملق ب بمرتضى، )ت: 

 من المحققين، دار الهداية.
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عالء الدين أبو الحسن المرداوي التحبير شرح التحرير في أصول الفقه،  -٢9
هـ(، المحقق: د. 88٥سليمان الدمشقي الصالحي الحنبلي )ت: بن  يعل
رحمن الجبرين، د. عوض القرني، د. أحمد السراح، مكتبة الرشد، ال عبد

 م.٢000-هـ 14٢1الرياض، الطبعة األولى،  -السعودية
محمد الطاهر بن  محمدبن  محمد الطاهربن عاشور االتحرير والتنوير،  -30

ؤسسة التاريخ العربي، بيروت، لبنان، الطبعة هـ(، م1393التونسي )ت: 
 م.٢000-هـ14٢0األولى، 

بن  أبو العالء محمدالمباركفورى تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي،  -31
بن  وهابال عبدهـ(، المحقق: 13٥3: رحيم )تال بن عبد رحمنال عبد
-هـ1383لطيف، المكتبة السلفية، المدينة المنورة، الطبعة الثانية، ال عبد

 م.1963
 ،حجربن  عليبن  محمدبن  أحمدالهيتمي تحفة المحتاج في شرح المنهاج،  -3٢

روجعت وصححت: على عدة نسخ بمعرفة لجنة من العلماء، الناشر: 
 -هـ13٥7المكتبة التجارية الكبرى بمصر لصاحبها مصطفى محمد، 

 م.1983
ن جاني تخريج الفروع على األصول،  -33 بن  محمودبن  أحمدبن  محمودالزَّ

هـ(، تحقيق: د. محمد أديب 6٥6بختيار، أبو المناقب شهاب الدين )ت: 
 ه.1398بيروت، الطبعة الثانية،  -مؤسسة الرسالة ،صالح

يُّ أبو الحسن  -34
ال ِ ر  ي المراكشي في التفسير، الح 

ال ِ ر  تراث أبي الحسن ال ح 
ِبيُّ األندلسي )ت: بن  أحمدبن  علي  بن هـ(، تصدير: محمد638حسن التُِّجي 

بن  مية المملكة المغربية، تقديم وتحقيق: محمادييشريفة، عضو أكاد
سالم الخياطي، أستاذ بكلية أصول الدين تطوان، منشورات المركز ال عبد

 م.1997 -هـ1418الرباط، الطبعة األولى،  -الجامعي للبحث العلمي 
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بن  عظيمال عبدالمنذري الترغيب والترهيب من الحديث الشريف،   -3٥
هـ(، المحقق: 6٥6)ت: زكي الدين ، أبو محمد، اهلل بن عبد قويال عبد

 ه.1417بيروت، الطبعة األولى،  -إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية
كريم ال بن عبد قويال بن عبد سليمانالطوفي التعيين في شرح األربعين،  -36

اج  716الصرصري، أبو الربيع، نجم الدين )ت:  هـ(، المحقق: أحمد ح 
د ع  -لبنان(، المكت بة المكي ة )مك ة -ثمان، مؤسسة الريان )بيروتمحم 

 م.1998 -هـ1419المملكة العربية السعودية(، الطبعة األولى، 
محمد بن  أبو القاسم الحسينالراغب األصفهانى تفسير الراغب األصفهاني،  -37

ِدي وآخرون، بن  هـ(، تحقيق ودراسة: د. عادل٥0٢المعروف )ت:  علي الش ِ
 م.٢003 -هـ14٢4طن، الرياض، الطبعة األولى، دار الو

أبو محمد عز الدين السلمي تفسير القرآن )وهو اختصار لتفسير الماوردي(،  -38
هـ(، المحقق: 660الحسن )ت: بن  أبي القاسمبن  سالمال بن عبد عزيزال عبد

بيروت، الطبعة األولى،  -إبراهيم الوهبي، دار ابن حزمبن  اهلل عبدالدكتور 
 م.1996 -هـ1416

علي رضا بن  محمد رشيدالقلموني تفسير القرآن الحكيم )تفسير المنار(،  -39
 م.1990هـ(، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 13٥4الحسيني )ت: 

أبو محمد الرازي ابن أبي حاتم تفسير القرآن العظيم البن أبي حاتم،  -40
المنذر التميمي، الحنظلي )ت: بن  إدريسبن  محمدبن  رحمنال عبد
المملكة  -هـ(، المحقق: أسعد محمد الطيب، مكتبة نزار مصطفى الباز 3٢7

 هـ.1419العربية السعودية، الطبعة الثالثة 
عمر القرشي البصري بن  أبو الفداء إسماعيلكثير بن  تفسير القرآن العظيم، -41

دار طيبة،  ،محمد سالمةبن  هـ(، المحقق: سامي774ثم الدمشقي )ت: 
 م.1999 -هـ14٢0الطبعة الثانية، 
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هـ(، 489محمد )ت: بن  أبو المظفر منصورالسمعاني تفسير القرآن،  -4٢
 -غنيم، دار الوطن، الرياضبن  عباسبن  إبراهيم وغنيمبن  المحقق: ياسر

 م.1997 -هـ1418السعودية، الطبعة األولى، 
بن  محمدبن  محمدالماتريدي تفسير الماتريدي )تأويالت أهل السنة(،  -43

هـ(، المحقق: د. مجدي باسلوم.، دار الكتب 333)ت:  محمود، أبو منصور
 م.٢00٥ -هـ 14٢6بيروت، لبنان، الطبعة: األولى،  -العلمية 

أبو البركات النسفي تفسير النسفي )مدارك التنزيل وحقائق التأويل(،  -44
هـ(، حققه وخرج 710محمود حافظ الدين )ت: بن  أحمدبن  اهلل عبد

ه وقدم له: محيي الدين ديب مستو، دار أحاديثه: يوسف علي بديوي، راجع
 م.1998 -هـ1419الكلم الطيب، بيروت، الطبعة األولى، 

زين الدين محمد المدعو المناوي التوقيف على مهمات التعاريف،  -4٥
زين العابدين الحدادي ثم القاهري بن  عليبن  تاج العارفينبن  رؤوفال عبدب

القاهرة، الطبعة األولى،  -خالق ثروتال عبد 38هـ(، عالم الكتب 1031)ت: 
 م.1990-هـ1410

كثير أبو بن  يزيدبن  جريربن  محمدالطبري جامع البيان في تأويل القرآن،  -46
هـ(، محقق: أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، الطبعة 310جعفر )ت: 

 م. ٢000 -هـ14٢0األولى، 
بن رجب اجامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم،  -47

المي )ت: بن  أحمدبن  رحمنال عبدزين الدين  هـ(، 79٥الحسن، الس 
بيروت،  -إبراهيم باجس، مؤسسة الرسالة -المحقق: شعيب األرناؤوط

 م.٢001 -هـ14٢٢الطبعة السابعة، 
وسننه  الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اهلل  -48

عبداهلل الجعفي،  إسماعيل أبوبن  محمدالبخاري وأيامه )صحيح البخاري(، 
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ناصر الناصر، دار طوق النجاة )مصورة عن بن  المحقق: محمد زهير
 هـ.14٢٢باقي(، الطبعة األولى، ال عبدالسلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد 

أبي بن  أحمدبن   محمداهلل عبدأبو ابن العربي الجامع ألحكام القرآن،  -49
: أحمد البردوني هـ(، تحقيق671فرح األنصاري القرطبي )ت: بن  بكر

 -هـ 1384القاهرة، الطبعة الثانية،  -وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية
 م.1964

أبو الفرج النهرواني الجليس الصالح الكافي واألنيس الناصح الشافي،  -٥0
كريم ال عبدهـ(، المحقق: 390يحيى الجريرى )ت: بن  زكريابن  المعافى

 -هـ14٢6لبنان، الطبعة األولى  -تسامي الجندي، دار الكتب العلمية، بيرو
 م.٢00٥

هـ(، 3٢1الحسن األزدي )ت: بن  أبو بكر محمد بن دريدا ،جمهرة اللغة -٥1
المحقق: رمزي منير بعلبكي، دار العلم للماليين، بيروت، الطبعة األولى، 

 م.1987
بن  رحمنال عبدأبو زيد الثعالبي الجواهر الحسان في تفسير القرآن،  -٥٢

هـ(، المحقق: الشيخ محمد علي معوض 87٥: مخلوف )تبن  محمد
بيروت،  -موجود، دار إحياء التراث العربي ال عبدوالشيخ عادل أحمد 

 هـ.1418الطبعة األولى 
عرفة بن  أحمدبن  محمدالدسوقي حاشية الدسوقي على الشرح الكبير،  -٥3

 هـ(، دار الفكر.1٢30المالكي )ت: 
بن  أبو الحسن عليالعدوي ي، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الربان -٥4

م، المحقق: 1994-هـ1414هـ(، دار الفكر، بيروت، 1189: أحمد )ت
 يوسف الشيخ محمد البقاعي.

 )ت: اهلل بن عبد أبو نعيم أحمداألصبهاني حلية األولياء وطبقات األصفياء،  -٥٥
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 .ـه140٥(، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، الطبعة الرابعة، ـه430
بن  محمدبن  محمد عليالصديقي حين لطرق رياض الصالحين، دليل الفال -٥6

هـ(، دار المعرفة للطباعة 10٥7إبراهيم البكري الشافعي )ت: بن  عالن
م، اعتنى ٢004 -هـ14٢٥لبنان، الطبعة: الرابعة،  -والنشر والتوزيع، بيروت
 بها: خليل مأمون شيحا.

رحمن ال بن عبد سريإدبن  أبو العباس شهاب الدين أحمدي القرافالذخيرة،  -٥7
هـ(، المحقق: محمد حجي، سعيد أعراب، محمد 684)ت:  المالكي الشهير

 م.1994بو خبزة، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، الطبعة األولى، 
بن  أبو القاسم الحسينالراغب األصفهانى الذريعة إلى مكارم الشريعة،  -٥8

العجمي، دار هـ(، تحقيق: د.أبو اليزيد أبو زيد ٥0٢محمد المعروف )ت: 
 م.٢007 -هـ 14٢8القاهرة،  -السالم

بن  روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب اإلمام أحمد -٥9
محمد بن  أحمدبن  اهلل عبدأبو محمد موفق الدين بن قدامة احنبل، 

هـ(، مؤسسة الري ان للطباعة والنشر والتوزيع، 6٢0الجماعيلي المقدسي )ت: 
 م.٢00٢-هـ14٢3الطبعة الثانية، 

سعد بن  أيوببن  أبي بكربن  محمدابن قيم زاد المعاد في هدي خير العباد،  -60
مكتبة المنار  -مؤسسة الرسالة، بيروت هـ(،7٥1شمس الدين الجوزية )ت: 

 م.1994-هـ141٥اإلسالمية، الكويت، الطبعة السابعة والعشرون، 
عاني إسماعيل الكحالني الصنبن  محمداألمير ابن سبل السالم،  -61

-هـ1379هـ(، مكتبة مصطفى البابي الحلبي، الطبعة الرابعة، 118٢)ت
 م.1960

تاني سنن أبي داود،  -6٢ ِجس  بن  إسحاقبن  األشعثبن  أبو داود سليمانالس ِ
يب األرنؤوط٢7٥عمرو األزدي )ت: بن  شدادبن  بشير  -هـ(، المحقق: شع 
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د كاِمل قره بللي، دار الرسالة العالمية، الطبعة  مَّ -هـ1430األولى، مح 
 م.٢009

رةبن  عيسىبن  محمدالترمذي سنن الترمذي،  -63 و  الضحاك، بن  موسىبن  س 
(، ٢، 1هـ(، تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر )جـ٢79أبو عيسى )ت: 

(، وإبراهيم عطوة عوض المدرس في األزهر 3باقي )جـال عبدومحمد فؤاد 
مصر،  -الحلبي  (، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي٥، 4الشريف )جـ
 م.197٥ -هـ139٥الطبعة الثانية، 

ه(، 303: رحمن )تال عبدشعيب أبو بن  أحمدالنسائي السنن الكبرى،  -64
دار الكتب  ،غفار سليمان البنداري، سيد كسروي حسنال عبدتحقيق: د.

 م.1991-ه1411العلمية، بيروت، الطبعة األولى، 
تقي ابن دقيق العيد نبوية، شرح األربعين النووية في األحاديث الصحيحة ال -6٥

مطيع القشيري، المعروف )ت: بن  وهببن  عليبن  الدين أبو الفتح محمد
 م.٢003 -هـ14٢4هـ(، مؤسسة الريان، الطبعة السادسة 70٢

بن  شمس الدين محمدالزركشي شرح الزركشي على مختصر الخرقي،  -66
ألولى، هـ(، دار العبيكان، الطبعة ا77٢:  المصري الحنبلي )تاهلل عبد

 م993-هـ1413
أبو المنذر المنياوي الشرح الكبير لمختصر األصول من علم األصول،  -67

المكتبة الشاملة، مصر،  ،لطيفال بن عبد مصطفىبن  محمدبن  محمود
 م.٢011 -هـ143٢الطبعة األولى، 

هـ(، تحقيق: ا.د: 911: جالل الدين )تالسيوطي شرح الكوكب الساطع،  -68
مكتبة اإليمان للطبع والنشر، المنصورة، مصر،  ،محمد إبراهيم الحفناوي

 م.٢000-هـ14٢0
شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن شرح الطيبي على مشكاة  -69



 القواعد املقاصدية فيما تعادل من املصاحل الدنيوية واألخروية

 1320 جملة كلية الدراسات اإلسالمية بنني بأسوان

شرف الدين الطيبي المصابيح المسمى بـ )الكاشف عن حقائق السنن(، 
حميد هنداوي، مكتبة ال عبدهـ(، المحقق: د. 743ت:  )اهلل بن عبد الحسين

-هـ1417الرياض( الطبعة األولى، -ى الباز )مكة المكرمةنزار مصطف
 م.1997

شرح حديث جبريل عليه السالم في اإلسالم واإليمان واإلحسان، المعروف  -70
بخيت بن  باسم كتاب اإليمان األوسط، البن تيمية، دراسة وتحقيق: علي

 الزهراني، دار ابن الجوزي.
 كراتشي. -ي كتب خانة قديم هـ(، 911 :شرح سنن ابن ماجه، للسيوطي )ت -71
ملك ال بن عبد خلفبن  شرح صحيح البخارى، ابن بطال أبو الحسن علي -7٢

السعودية،  -إبراهيم، مكتبة الرشدبن  هـ(، تحقيق: أبو تميم ياسر449 :)ت
 م.٢003 -هـ 14٢3الرياض، الطبعة الثانية، 

 المالكي أبو اهلل بن عبد محمدالخرشي شرح مختصر خليل للخرشي،  -73
 بيروت. -هـ(، دار الفكر للطباعة1101 )ت: اهلل عبد

ل ك شرح مصابيح السنة لإلمام البغوي،  -74 دُ ابن الم  يِن بن  محمَّ عز ِ الد ِ
هـ(، تحقيق ودراسة: لجنة مختصة من  8٥4عزيزـ )ت: ال بن عبد لطيفال عبد

المحققين بإشراف: نور الدين طالب، إدارة الثقافة اإلسالمية، الطبعة األولى، 
 م.٢01٢ -هـ1433

أبو حامد الغزالي شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل،  -7٥
هـ(، المحقق: د. حمد الكبيسي، أصل  ٥0٥محمد الطوسي )ت: بن  محمد

 -هـ1390بغداد، الطبعة األولى،  -الكتاب: رسالة دكتوراة، مطبعة اإلرشاد
 م.1971

سعيد بن  نشوانرى الحميشمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم،  -76
علي بن  مطهر - العمري اهلل بن عبد هـ(، المحقق: د حسين٥73اليمني )ت: 
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لبنان(، دار  -، دار الفكر المعاصر )بيروتاهلل عبدد يوسف محمد  -اإلرياني 
 م.1999 -هـ14٢0سورية(، الطبعة األولى،  -الفكر )دمشق

بن  حليمال بدبن ع تقي الدين أبو العباس أحمدابن تيمية العبودية،  -77
هـ(، 7٢8محمد الحراني )ت: بن  أبي القاسمبن  اهلل بن عبد سالمال عبد

بيروت، الطبعة السابعة المجددة،  -محمد زهير الشاويش، المكتب اإلسالمي
 م.٢00٥ -هـ14٢6

بن  الحسينبن  محمد ،القاضي أبو يعلىابن الفراء العدة في أصول الفقه،  -78
بن  د أحمد :وعلق عليه وخرج نصههـ(، حققه 4٥8خلف )ت: بن  محمد
جامعة  -سير المباركي، األستاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض بن  علي

 م.1990 -هـ1410سعود اإلسالمية، الطبعة الثانية، بن  الملك محمد
بن  داودبن  إبراهيمبن  العدة في شرح العمدة في أحاديث األحكام، علي -79

هـ(، وقف  7٢4الحسن، عالء الدين )ت:  أبوابن العطار سليمان، بن  سلمان
على طبعه والعناية به: نظام محمد صالح يعقوبي، دار البشائر اإلسالمية 

 م.٢006 -هـ14٢7لبنان، الطبعة األولى،  -للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت
أحمد بن  بدر الدين محمودالعيني عمدة القاري شرح صحيح البخاري،  -80

 تراث العربي، بيروت.ه(، دار إحياء ال8٥٥: )ت
بن  أبو المعالي محمود شكرياأللوسي غاية األماني في الرد على النبهاني،  -81

 اهلل عبدهـ(، المحقق: أبو 134٢أبي الثناء )ت: بن  محمدبن  اهلل عبد
منير آل زهوي، مكتبة الرشد، الرياض، المملكة العربية السعودية، بن  الداني

 م.٢001 -هـ14٢٢الطبعة األولى، 
حجر أبو بن  عليبن  أحمدالعسقالني تح الباري شرح صحيح البخاري، ف -8٢

باقي، قام ال عبدالفضل الشافعي، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد 
بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب، عليه تعليقات 



 القواعد املقاصدية فيما تعادل من املصاحل الدنيوية واألخروية

 1322 جملة كلية الدراسات اإلسالمية بنني بأسوان

 .هـ1379باز، دار المعرفة، بيروت، بن  اهلل بن عبد عزيزال عبدالعالمة: 
بن  رحمنال عبدزين الدين بن رجب افتح الباري شرح صحيح البخاري،  -83

المي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي )ت: بن  أحمد هـ(، 79٥الحسن، الس 
 -مقصود، وآخرون، مكتبة الغرباء األثريةال بن عبد شعبانبن  تحقيق: محمود

الطبعة  القاهرة، -المدينة النبوية، الحقوق: مكتب تحقيق دار الحرمين
 م.1996 -هـ1417األولى، 

واحد السيواسي ال بن عبد كمال الدين محمدبن الهمام افتح القدير،  -84
 هـ(، دار الفكر، الطبعة بدون طبعة وبدون تاريخ.861المعروف )ت: 

حجر بن  عليبن  محمدبن  أحمدالهيتمي الفتح المبين بشرح األربعين،  -8٥
هـ(،  974، أبو العباس )ت: السعدي األنصاري، شهاب الدين شيخ اإلسالم

قصي محمد نورس الحالق، أبو حمزة  ،عني به: أحمد جاسم محمد المحمد
اغستاني، دار المنهاج، جدةبن  أنور المملكة العربية  -أبي بكر الشيخي الد 

 م.٢008 -هـ14٢8السعودية، الطبعة األولى، 
شهاب الدين أبو العباس القرافي الفروق = أنوار البروق في أنواء الفروق،  -86

هـ(، عالم 684رحمن المالكي الشهير )ت: ال بن عبد إدريسبن  أحمد
 الكتب، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.

بن  عزيزال عبدأبو محمد عز الدين السلمي الفوائد في اختصار المقاصد،  -87
هـ(، المحقق: إياد خالد 660الحسن )ت: بن  أبي القاسمبن  سالمال عبد

 ه.1416دمشق، الطبعة األولى،  -المعاصر، دار الفكر الطباع، دار الفكر
سعد شمس الدين بن  أيوببن  أبي بكربن  محمدابن قيم الجوزية الفوائد،  -88

 م.1973 -هـ1393بيروت، الطبعة الثانية،  -هـ(، دار الكتب العلمية7٥1)ت: 
زين الدين محمد المدعو المناوي فيض القدير شرح الجامع الصغير،  -89

زين العابدين الحدادي ثم القاهري بن  عليبن  تاج العارفينبن  رؤوفال عبدب
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 ه.13٥6مصر، الطبعة األولى،  -هـ(، المكتبة التجارية الكبرى1031)ت: 
هـ(، مؤسسة 817: يعقوب )تبن  محمدالفيروزآبادي القاموس المحيط،  -90

 الرسالة، بيروت.
 اهلل عبد بن القاضي محمدبن العربي اأنس، بن  القبس في شرح موطأ مالك -91

هـ(، المحقق: الدكتور محمد ٥43أبو بكر المعافري االشبيلي المالكي )ت: 
 م.199٢ ولد كريم، دار الغرب اإلسالمي، الطبعة األولى، اهلل عبد

بن  عزيزال عبدأبو محمد عز الدين السلمي قواعد األحكام في مصالح األنام،  -9٢
جعه وعلق عليه: طه هـ(، را660الحسن )ت: بن  أبي القاسمبن  سالمال عبد
القاهرة، )وصورتها دور عدة  -رؤوف سعد، مكتبة الكليات األزهريةال عبد

القاهرة(،طبعة جديدة  -بيروت، ودار أم القرى  -مثل: دار الكتب العلمية 
 م.1991 -هـ1414مضبوطة منقحة، 

ن اقي الكافي شرح البزودي،  -93 غ  علي، حسام بن  حجاجبن  عليبن  الحسينالس ِ
هـ(، المحقق: فخر الدين سيد محمد قانت )رسالة دكتوراه(،  711ت: الدين )

 م.٢001 -هـ14٢٢مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، الطبعة األولى، 
تميم بن  عمروبن  أحمدبن  رحمن الخليلال عبدأبو الفراهيدي كتاب العين،  -94

هـ( المحقق: د مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي، 170البصري )ت: 
 مكتبة الهالل.دار و

 ،سليمانبن  عالء الدين عليالمرداوي كتاب الفروع ومعه تصحيح الفروع  -9٥
، شمس الدين المقدسي اهلل عبدمفرج، أبو بن  محمدبن  مفلحبن  محمد
محسن التركي، مؤسسة الرسالة، ال بن عبد اهلل عبدهـ(، المحقق: 763)ت: 

 مـ.٢003 -هـ14٢4الطبعة األولى 
: إدريس )تبن  يونسبن  منصورالبهوتي اإلقناع، كشاف القناع عن متن  -96

ه(، تحقيق: هالل مصيلحي مصطفى هالل، دار الفكر، بيروت، 10٥1
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 ه.140٢
بن  أبو القاسم محمودالزمخشري الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل،  -97

بيروت، الطبعة  -هـ(، دار الكتاب العربي٥38أحمد، جار اهلل )ت: بن  عمرو
 هـ.1407الثالثة، 

موسى بن  ليات )معجم في المصطلحات والفروق اللغوية(، أيوبالك -98
هـ(، المحقق: عدنان 1094الحسيني القريمي الكفوي، أبو البقاء الحنفي )ت: 

 بيروت.  -محمد المصري، مؤسسة الرسالة -درويش 
بن  محمدبن  عالء الدين عليبالخازن لباب التأويل في معاني التنزيل،  -99

هـ(، تصحيح: محمد علي 741)ت:  بو الحسنعمر الشيحي أبن  براهيمإ
 هـ.141٥بيروت، الطبعة األولى،  -دار الكتب العلمية شاهين،

بن  عليبن  أبو حفص سراج الدين عمرالنعماني اللباب في علوم الكتاب،  -100
هـ(، المحقق: الشيخ عادل أحمد 77٥عادل الحنبلي الدمشقي )ت: 

 -بيروت -تب العلميةموجود والشيخ علي محمد معوض، دار الكال عبد
 م.1998-هـ1419لبنان، الطبعة األولى، 

على، أبو الفضل، جمال الدين بن  مكرمبن  محمدابن منظور لسان العرب،  -101
 هـ.1414بيروت، الطبعة الثالثة،  -هـ(، دار صادر711)ت: 

(، دار ـه807: أبي بكر )تبن  عليالهيثمي مجمع الزوائد ومنبع الفوائد،  -10٢
 .ـه1407دار الكتاب العربي، القاهرة، بيروت،  الريان للتراث، 

زكرياء القزويني الرازي، أبو بن  فارسبن  أحمد ابن فارس، مجمل اللغة -103
محسن سلطان، مؤسسة ال عبدهـ(، دراسة وتحقيق: زهير 39٥الحسين )ت: 

 م.1986 -هـ 1406 -بيروت، الطبعة الثانية -الرسالة
حليم ال بن عبد العباس أحمد تقي الدين أبوبن تيمية امجموع الفتاوى،  -104

هـ(، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، 7٢8الحراني )ت: 
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م، المحقق: 199٥ -هـ1416المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية، 
 قاسم.بن  محمدبن  رحمنال عبد

زكريا النووي المجموع شرح المهذب )مع تكملة السبكي والمطيعي(،  -10٥
 دار الفكر. هـ(،676شرف )ت:  بن محيي الدين يحيى

أبو محمد بن عطية األندلسي االمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز،  -106
هـ(، ٥4٢تمام المحاربي )تبن  رحمنال بن عبد غالببن  حقال عبد

بيروت،  -شافي محمد، دار الكتب العلميةال عبدسالم ال عبدالمحقق: 
 هـ.14٢٢الطبعة األولى، 

: الحسين )تبن  عمربن  محمدالرازي ل، المحصول في علم األصو -107
سعود اإلسالمية، الرياض، الطبعة األولى، بن  (، جامعة اإلمام محمدـه64٢
 هـ، تحقيق: طه جابر فياض العلواني.1400

إسماعيل المرسي بن  أبو الحسن عليبن سيده االمحكم والمحيط األعظم،  -108
 -هـ14٢1ى، هـ(، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األول4٥8)ت: 
 حميد هنداوي.ال عبدم، المحقق: ٢000

سعيد بن  أحمدبن  أبو محمد عليبن حزم األندلسي االمحلى باآلثار،  -109
بيروت، الطبعة بدون طبعة  -هـ(، دار الفكر4٥6 :القرطبي الظاهري )ت

 وبدون تاريخ.
بن  الصاحب أبو القاسم إسماعيل ابن عبادالطالقاني المحيط في اللغة،  -110

هـ(، تحقيق: الشيخ محمد حسن آل 38٥إدريس )ت: بن  أحمدن ب العباس
 األولى. م، الطبعة1994-هـ1414ياسين، عالم الكتب، بيروت، لبنان، 

بن  أبي بكربن   محمداهلل عبدزين الدين أبو الرازي مختار الصحاح،  -111
هـ(، المحقق: يوسف الشيخ محمد، المكتبة 666قادر الحنفي )ت: ال عبد

 -هـ14٢0صيدا، الطبعة الخامسة،  -النموذجية، بيروتالعصرية، الدار 
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 م.1999
هـ(، 4٥8إسماعيل المرسي )ت: بن  أبو الحسن عليبن سيده االمخصص،  -11٢

بيروت، الطبعة  -المحقق: خليل إبراهم جفال، دار إحياء التراث العربي
 م.1996 -هـ1417األولى، 

بن  عليبن  سينالحبن  أحمدأبو بكر البيهقي المدخل إلى السنن الكبرى،  -113
ِجردي الخراساني، )ت:  و  ر  هـ(، المحقق: د. محمد ضياء 4٥8موسى الُخس 

 الكويت. -الرحمن األعظمي، دار الخلفاء للكتاب اإلسالمي
الحاج بن  اهلل عبد العلوي الشنقيطيمراقي السعود لمبتغي الرقي والصعود،  -114

لمملكة العربية (، دار المنارة للنشر والتوزيع، جدة، اـه1٢33إبراهيم )ت: 
م، راجعه وصحح متنه وضبطه: ٢008-ـه14٢9السعودية، الطبعة الثانية، 

 الدكتور محمد ولد سيدي ولد حبيب الشنقيطي.
هـ(، ٥0٥محمد الطوسي )ت: بن  أبو حامد محمدالغزالي المستصفى،  -11٥

شافي، دار الكتب العلمية، الطبعة األولى، ال عبدسالم ال عبدتحقيق: محمد 
 م.1993 -هـ1413

بن  محمدبن   أحمداهلل عبدأبو الشيباني حنبل، بن  مسند اإلمام أحمد -116
عادل  -هـ(، المحقق: شعيب األرنؤوط ٢41أسد )ت: بن  هاللبن  حنبل

محسن التركي، مؤسسة ال بن عبد اهلل عبدمرشد، وآخرون، إشراف: د. 
 م.٢001 -هـ14٢1الرسالة، الطبعة: األولى، 

قل العدل عن العدل إلى رسول اهلل المسند الصحيح المختصر بن -117
 ، الحجاج أبو الحسن القشيري )ت: بن  مسلمالنيسابوري

 -دار إحياء التراث العربي باقي،ال عبدهـ(، المحقق: محمد فؤاد ٢61
 .بيروت

هـ( 741 الخطيب )ت: اهلل بن عبد محمدالتبريزي مشكاة المصابيح،  -118
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م، المحقق: محمد ناصر 198٥المكتب اإلسالمي، بيروت، الطبعة الثالثة، 
 الدين األلباني.

بن  أبي بكربن  أحمدالبوصيري مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه،  -119
(، تحقيق: محمد المنتقى الكشناوي، دار ـه840:إسماعيل الكناني )ت

 . ـه1403العربية، بيروت، الطبعة الثانية، 
علي بن  مدمحبن  أحمدالفيومي المصباح المنير في غريب الشرح الكبير،  -1٢0

 بيروت. -هـ(، المكتبة العلمية770الحموي، أبو العباس )ت: نحو 
بن  محيي السنة أبو محمد الحسينالبغوي معالم التنزيل في تفسير القرآن،  -1٢1

رزاق ال عبدهـ(، المحقق: ٥10الفراء الشافعي )ت: بن  محمدبن  مسعود
 هـ.14٢0بيروت، الطبعة األولى،  -المهدي، دار إحياء التراث العربي

سهل، أبو إسحاق بن  السريبن  إبراهيمالزجاج معاني القرآن وإعرابه،  -1٢٢
جليل عبده شلبمي، عالم الكتب، بيروت، ال عبدهـ(، المحقق: 311 )ت:

 .1988 -ـه1408الطبعة األولى 
أيوب أبو القاسم )ت: بن  أحمدبن  سليمانالطبراني المعجم الكبير،  -1٢3

لسلفي، مكتبة الزهراء، الموصل، عبدالمجيد ابن  ه(، تحقيق: حمدي360
 م.1983-ـه1404الطبعة الثانية، 

سيد أبى المكارم ابن على، أبو الفتح، ال بن عبد ناصرالخوارزمي المغرب،  -1٢4
ِزى  )ت:   هـ(، دار الكتاب العربي.610برهان الدين الُمط ر ِ

بن  اهلل عبدأبو محمد موفق الدين بن قدامة االمغني شرح مختصر الخرقي،  -1٢٥
هـ(، دار إحياء التراث 6٢0: محمد الجماعيلي المقدسي )تبن  أحمد

 هـ.140٥العربي، الطبعة األولى 
، دار الكتب التميمي عمربن  فخر الدين محمدالرازي مفاتيح الغيب،  -1٢6

 م، الطبعة األولى.٢000-هـ14٢1العلمية، بيروت، 
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الحسن، بن  محمودبن  الحسينالُمظ ِهري المفاتيح في شرح المصابيح،  -1٢7
يرازيُّ )ت:  ريُر الش ِ انيُّ الكوفي الضَّ ي د  هـ(، تحقيق  7٢7مظهر الدين الزَّ

ودراسة: لجنة مختصة من المحققين بإشراف: نور الدين طالب، دار 
وزارة األوقاف  -النوادر، وهو من إصدارات إدارة الثقافة اإلسالمية

 م.٢01٢ -هـ1433الكويتية، الطبعة األولى، 
بن  القاسم الحسين أبوالراغب األصفهانى قرآن، المفردات في غريب ال -1٢8

هـ(، المحقق: صفوان عدنان الداودي، دار القلم، الدار ٥0٢)ت: محمد 
 هـ.141٢دمشق، بيروت، الطبعة األولى،  -الشامية

: محمد )تبن  محمد الطاهربن عاشور امقاصد الشريعة اإلسالمية،  -1٢9
ائس، األردن، الطبعة هـ(، تحقيق محمد الطاهر الميساوي، دار النف1393
 م.٢001-هـ14٢1الثانية، 

لالفاسي مقاصد الشريعة ومكارمها،  -130 الَّ بن  سالمال بن عبد واحدال بن عبد ع 
هـ(، دار الغرب اإلسالمي، الطبعة الخامسة، 1394: عالل الفهري )ت

 م. 1993
هـ(، تحقيق: 660 سالم )ت:ال بن عبد العزالسلمي مقاصد العبادات،  -131

 م.199٥مد قمحي ة، مطبعة اليمامة، حمص، الطبعة األولى، رحيم أحال عبد
زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين بن  أحمدبن فارس امقاييس اللغة،  -13٢

 -ـه1399سالم محمد هارون، دار الفكر، ال عبدهـ(، المحقق: 39٥)ت: 
 م.1979

سعد )ت: بن  خلفبن  أبو الوليد سليمانالباجي المنتقى شرح الموطإ،  -133
( مطبعة السعادة، بجوار محافظة مصر، صورتها دار الكتاب هـ474

 هـ.133٢الطبعة: الثانية، بدون تاريخ الطبعة األولى،  -اإلسالمي، القاهرة 
 ،محمدبن  أحمدبن  محمدعليش منح الجليل شرح مختصر خليل،  -134
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 م.1989هـ/1409بيروت،  -هـ(، دار الفكر1٢99 المالكي )ت: اهلل عبد أبو
تقي الدين أبو ابن تيمية النبوية في نقض كالم الشيعة القدرية، منهاج السنة  -13٥

بن  أبي القاسمبن  اهلل بن عبد سالمال بن عبد حليمال بن عبد العباس أحمد
بن  هـ(، المحقق: محمد رشاد سالم، جامعة اإلمام محمد7٢8محمد )ت: 

 م.1986 -هـ1406سعود اإلسالمية، الطبعة األولى، 
أبو زكريا محيي الدين النووي ة المفتين في الفقه، منهاج الطالبين وعمد -136

هـ(، المحقق: عوض قاسم أحمد عوض، دار 676شرف )ت: بن  يحيى
 م.٢00٥-هـ14٢٥الفكر، الطبعة األولى، 

أبو زكريا محيي الدين النووي الحجاج، بن  المنهاج شرح صحيح مسلم -137
الطبعة بيروت،  -هـ(، دار إحياء التراث العربي676شرف )ت: بن  يحيى

 .ـه139٢الثانية، 
محمد اللخمي الغرناطي )ت: بن  موسىبن  إبراهيمالشاطبي الموافقات،  -138

حسن آل سلمان، دار ابن عفان، بن  هـ(، المحقق: أبو عبيدة مشهور790
 م.1997 -هـ1417الطبعة األولى 

الموسوعة الفقهية الكويتية، وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية، الكويت،  -139
 ثانية، دار السالسل، الكويت.الطبعة ال

أبو بن حزم االنبذة الكافية في أحكام أصول الدين )النبذ في أصول الفقه(،  -140
هـ( 4٥6سعيد األندلسي القرطبي الظاهري )ت: بن  أحمدبن  محمد علي

بيروت الطبعة  -عزيز، دار الكتب العلميةال عبدالمحقق: محمد أحمد 
 .140٥األولى، 

إبراهيم )ت: بن  اهلل عبدلعلوي االشنقيطي السعود، نشر البنود على مراقي  -141
م، تحقيق: ٢008(، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى، ـه1٢33

 إبراهيم ناجي السويد. د.
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مجد الدين أبو ابن األثير الجزري النهاية في غريب الحديث واألثر،  -14٢
لشيباني كريم اال عبدمحمد ابن بن  محمدبن  محمدبن  السعادات المبارك

محمود محمد الطناحي،  -هـ(، تحقيق: طاهر أحمد الزاوى606)ت: 
 م.1979 -هـ1399بيروت،  -المكتبة العلمية

نواهد األبكار وشوارد األفكار = حاشية السيوطي على تفسير البيضاوي،  -143
هـ(، جامعة أم 911أبي بكر، جالل الدين )ت: بن  رحمنال عبدالسيوطي 

رسائل  3الدين، المملكة العربية السعودية ) كلية الدعوة وأصول -القرى
 م.٢00٥ -هـ14٢4دكتوراة(، 

بن  أحمدبن  أبو الحسن عليالواحدي الوجيز في تفسير الكتاب العزيز،  -144
هـ(، صفوان عدنان داوودي، دار القلم ، الدار 468: تعلي )بن  محمد

 هـ.141٥دمشق، بيروت، الطبعة األولى،  -الشامية 
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