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 تطبيقية م(:دراسة حتليلية2013مقاصد الشريعة عند حممد سعيد رمضان البوطي )ت 

 ملخص البحث
سعيد رمضان البوطي  هذه الدراسة عبارة عن دراسة حتليلية تطبيقية ملقاصد الشريعة عند حممد

م( باعتباره أحد الشخصيات اإلسالمية املشهورة اليت صارت فتاواه مثار جدل يف اآلونة 2013)

األخرية من حياته.   وهدفت الدراسة إىل الكشف عن شخصيته ومكانته العلمية، والتعرف على 

ها، وإظهار طرق الكشف العلماء الذين تأثر بفكرهم، وبيان آراء البوطي يف املقاصد وأنواعها ورتب

عنها، وتتبع السمات واألسس اليت متيزت وأدركت هبا مقاصد الشريعة عنده وحتليل أبرز التطبيقات يف 

مجع الضروريات والفتاوى، واملواقف الشرعية. واعتمدت الدراسة على املنهج التارخيي، من ناحيتني، 

ن ترجم عنه أو كتب له، مث الكشف عن البيانات واملعلومات املوثقة من خمتلف كتب البوطي  ومم

تاريخ املقاصد يف املؤلفات األصولية  حىت مرحلة تدوينها وتأليفها، وذلك من زمن اإلمام الشاطيب 

حىت الشيخ حممد سعيد رمضان البوطي، واستخدمت املنهج االستقرائي يف البحث عن مقاصد 

طبه واجملالت واملؤمترات الدولية وشبكة الشريعة عند البوطي، وذلك من خالل مؤلفاته ومقاالته وخ

النت واحملاضرات، وجعلها جبانب نظري وتطبيقي. وتوصلت الدراسة إىل مجلة من النتائج، أبرزها: أن 

املقاصد عند البوطي تنقسم إىل قسمني عامة وخاصة، فالعامة مقاصد عامة أساسية ومتثلت يف 

والرمحة والعدالة، وأما اخلاصة فقد برز اهلدف  الكليات اخلمس ومقاصد متممة كاليسر ورفع احلرج

والقصد منها، وذلك يف العقائد والعبادات والعقوبات، وظهرت له طرق كشف هبا عن مقاصد 

الشريعة،كاالستقراء والعقل واالقتداء بالصحابة واللغة العربية، مث وجدْت له أسس أدرك هبا املقاصد   

عة التبصر بثقافات العصور اخلالية، وبرزت له مسات متيزت كصفاء القصد، وإتاحة احلرية للفكر، وس

هبا ضوابط املصلحة أبرزها حصره ملقاصد الشريعة خبمس مراتب دون زيادة، وربطه ملقاصد املكلف 

مبقاصد الشرع، وضبط عالقة الضروريات باحلاجيات والتحسينيات، مث ضبط عالقة املصلحة املرسلة 
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يزت هبا فتاواه الشرعية منها األمانة العلمية، وسلوكه طريق أهل النمط باملقاصد، وجتلت له مميزات مت

األوسط، ودقة النظر مبسائل الفقه واألحكام، ومراعاته للقواعد الشرعية، وكانت نظرته للربيع العريب 

رؤية مستقلة وشرعية مربوطة مبقاصد الشريعة، وقواعدها، ومتسمة بفقه املآالت وأثرها، ووجد أن 

ن اجلماعات اإلسالمية منضبط بضوابط الشريعة اإلسالمية، ومتثلت كل هذه املقاصد بالعديد موقفه م

من التطبيقات يف مراتب وأنواع املقاصد ويف فتاواه ومواقفه السياسية وغريها يف الضروريات واحلاجيات 

أن فتاواه والتحسينيات، ويف اجلملة توصلت الدراسة إىل أن البوطي مفت نادر يف عصره، فقد وجد 

 ومواقفه انطلقت وفق أحكام وغايات ومقاصد الشريعة اإلسالمية.
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 م(: دراسة حتليلية تطبيقية2013مقاصد الشريعة عند حممد سعيد رمضان البوطي )ت 

Abstrak 
Kajian ini merupakan kajian analisis berkaitan “Maqasid Shari’ah dari sudut 

pandangan Muhammad Sa’id Ramadan al Buti”(2013). Beliau merupakan salah 

seorang tokoh ilmuan Islam yang terkenal. Fatwa-fatwa beliau di akhir hayatnya 

banyak menimbulkan kontroversi. Justeru itu kajian ini bertujuan mengenali 

keperibadian beliau dari sudut keilmuan begitu juga ulama-ulama yang menjadi 

idola dan ikutan beliau dari sudut idealogi. Kajian ini juga turut menjelaskan 

konsep maqasid, jenis-jenisnya, kedudukannya, kaedah mengenalinya dan 

mengenal pasti ciri-ciri dan prinsip yang hendak dicapai dalam maqasid al-

shari’ah. Seterusnya kajian ini cuba menganalisis aplikasi-aplikasi utama dalam 

daruriyyat, fatwa serta pandangan hukum Syarak yang lain. Kajian ini 

menggunakan pendekatan sejarah dari dua sudut, iaitu pengumpulan data dan 

maklumat dari buku-buku karangan beliau serta buku-buku berkaitan beliau. 

Seterusnya penelitian terhadap sejarah perkembangan ilmu maqasid shari’ah 

melalui penulisan dan penerbitan kitab-kitab Usul al-Fiqh dari era Imam al 

Shatibi sehinggalah ke era Shaykh Muhammad Sa’id Ramadan al Buti. Pengkaji 

juga telah mengguna pakai kaedah induktif dalam mengkaji pemikiran al-Buti 

terhadap Maqasid Shariah yang diaplikasikannya melalui penulisan, artikel, 

khutbah, jurnal, seminar antarabangsa, laman sesawang dan syarahan. Di antara 

dapatan utama kajian ini ialah maqasid di sisi al Buti terbahagi kepada dua 

bahagian iaitu maqasid ‘am dan maqasid khas. Maqasid ‘am merupakan perkara 

utama yang diaplikasikan dalam perkara pokok yang lima dan maqasid pelengkap 

kepada yang lima seperti memudahkan, mengangkat kepayahan, kasih sayang dan 

keadilan. Manakala maqasid khas pula ditonjolkan secara khusus dalam bidang 

aqidah, ibadah dan hukuman. Al-Buti menggunakan pelbagai kaedah dalam 

penelitian terhadap maqasid khas iaitu seperti pendekatan induktif, akal, 

berpandukan Sahabat dan bahasa Arab. Beliau juga mempunyai prinsip-prinsip 

lain dalam merialisasikan maqasid seperti ketelusan hati, kebebasan berfikir dan 

pemerhatian yang luas tentang budaya masyarakat terdahulu. Beliau telah 

meletakkan standard tertentu terhadap maslahah seperti menetapkan Maqasid 

shariah kepada lima peringkat tanpa ada sebarang tambahan. Beliau mengaitkan 

maqasid mukallaf dengan maqasid shara’ di samping meletakkan garis panduan 

hubungan antara daruriyyat dengan hajiyyat dan tahsiniyyat. Beliau juga 
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menyelaraskan kaitan antara maslahah al mursalah dengan maqasid. Al-Buti 

mempunyai kelainan khususnya dalam berfatwa dengan menerapkan nilai-nilai 

amanah ilmu, sentiasa mengambil pendirian golongan yang sederhana, ketelitian 

dalam permasalahan hukum fiqh dan mengambil kira kaedah-kaedah Syariah. 

Beliau mempunyai pandangan yang tersendiri terhadap isu “Arab Spring” yang 

disandarkan kepada maqasid shari’ah, kaedah-kaedahnya dan juga bercirikan fiqh 

ma’alat serta impaknya. Didapati juga pendirian beliau terhadap Jemaah-jemaah 

Islamiah adalah berteraskan garis panduan syariah. Kesemua maqasid ini 

direalisasikan dalam fatwa-fatwa beliau, juga dalam menyatakan pendirian politik 

dan perkara lain dalam isu daruriyyat, hajiyyat dan tahsiniyyat. Secara 

keseluruhannya, kajian ini mendapati bahawa al-Buti merupakan seorang mufti 

yang unik pada zamannya dan fatwa-fatwa serta pendiriannya adalah berteraskan 

hukum-hakam dan maqasid shari’ah sebenar. 
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 (: دراسة حتليلية تطبيقيةم2013مقاصد الشريعة عند حممد سعيد رمضان البوطي )ت 

Abstract 

This research is applied, analytical study of "the Purposes of Sharia at Mohammed 

Saeed Ramadhan  Al-Bouti (d. 2013)" who is one of the scholars of Islamic 

thoughts. Al-Bouti delivered fatawa (rulings) of controversial nature before his 

departure of this life. The study aims at disclosing his personality, scholarly status, 

and those scholars he was influenced by their thoughts. It also focuses on the 

definition and explanation of purposes, their types and ranks, and the illustration of 

methods to reveal them. The study also attempts to identify the characteristics and 

bases whereby the purposes of Sharia are realized and differentiated. The last part is 

concerned with the application of these purposes in necessities, fatawa, and legal 

situations. The current study depends on the diachronic analysis: collecting data 

from Al-Bouti's books, biographies of Al-Bouti, and articles and books on Al-

Bouti. Then the researcher is to attempt to identify the date of purposes in the 

fundamental books from the time of recording and writing the purposes, i.e., from 

the time of Imam AL-Shatibi until the era of Sheikh Al-Bouti. The researcher also 

uses the inductive approach in the quest of examining the purposes of Sharia at Al-

Bouti in all of his oral and written productions, be hardcopies or electronic 

ones.The study arrives at some results, of which the most prominent ones are: The 

purposes at Al-Bouti can be classified into two types: general and private. The 

general purposes are common and basic, represented in the five universals and 

complementary purposes like easiness, lifting discomfort, mercy and justice. The 

private purposes are related to the ideology, rituals, and punishments. Al-Bouti had 

purposes revealed by methods like the inductive method, rationalization, close 

examination of the Companions and Arabic. He benefited from purity of his intent, 

open-mindedness, wide insights of other cultures. He recognized some traits which 

helped to identify controls of interest such as the only ranked five universals, his 

association of individual's purposes with the purposes of Sharia, control of the link 

between necessities and improvements and needs, and control of the relationship 

between public interest and the purposes. His fatawa were distinguished owing to 

his scholarly honesty, and his intermediate position along the continuum of 

scholars. He also showed a remarkable insight regarding fiqh and rulings, 

considering Sharia rulings. His vision of the Arab Spring was an independent, legal 

one related to the purposes and rules of Sharia, characterized with fiqh of 
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consequences and impact. His position from Islamic movements was according to 

the dictates of Islamic Sharia. The final outcome of the current research is that Al-

Bouti, whose fatawa and positions are in parallel with the rulings, purposes, and 

objectives of Islamic Sharia, is a unique scholar in his age.         
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 اإلهداء
 وتنشئيت وسرييان يف هذه املسرية إىل والديَّ الكرميني أيب وأمي، الذين كانا سبباً يف وجودي وتربييت

 هما هللا وأمدمها خبري الصحة والعافية والسعادة يف الدارين، ورمحهما كما ربياين صغرياالعلمية حفظ
 

 إىل زوجيت العزيزة اليت شاركتين التعب والصرب واملعاناة
 

 إىل إخواين وأخوايت وأصدقائي مبعث الطموح والسعادة 
 

 أقدم لكم مجيعا مثرات هذا اجلهد
 

 الدنيا واآلخرة   عسى ولعلَّ أن يكون مفتاحا للخري يف
 
 
 

 املليكي   هزاع ميثاق صادق حممود
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 الشكر والتقدير
إن من شكر هللا ـــــ عز وجل ــــ، شكر الناس، وحيث إن من جيب عليَّ شكرهم كثري، وأخص 

 منهم املشرفني على هذه الرسالة: 
 حفظه هللا تعاىل.أمني أمحد عبد هللا النهاري فضيلة الدكتور الفاضل/ 

 حفظه هللا تعاىل.رضوان بن أمحد وفضيلة الدكتور الفاضل/ 
 واللذين كانا نعم املرشد، ونعم العون، ونعم الناصح، فجزامها هللا عين خرياً.

 والشكر أيضاً ألعضاء جلنة املناقشة...
 ومث الشكر اجلزيل جلامعتنا املوقرة جامعة ماليا بكل كلياهتا وأقسامها وفروعها على ما قدمته لنا

من خدمات وتسهيالت وجلميع القائمني عليها، وأخص بالذكر احملاضرين واملوظفني يف أكادميية 
لقمان بن احلاج الدراسات اإلسالمية، وعلى رأسهم رئيس قسم الفقه وأصوله، الدكتور الفاضل 

 ، حفظه هللا.عبدهللا
، طالت أو قُصر   ت، داعيًا هللا تعاىل وكذلك أتوجه بالشكر واالمتنان لكل من كان له يد عليَّ

 أن يبارك يف اجلميع، وأن يسعدهم وجيمع هلم خريي الدنيا واآلخرة، إنه ويل ذلك والقادر عليه. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



ix 
 

 فهرس املوضوعات
 الصفحة                                                                                       املوضوع  

 i ……………………………….….……………ملخص البحث
 iii ……………………………………………امللخص باللغة املالوية

 v …………………………………………..امللخص باللغة اإلجنليزية
 vii ……………………………………………………….اإلهداء

 viii ………………………………………………..الشكر والتقدير
 xi ………………………………………………فهرس املوضوعات

 1 .....................................……………..................التمهيد.. 
 2 ………………………………………………..مشكلة البحث

 3 …………………………………………………أسئلة البحث
 3 ………………………………………………..أهداف البحث

 4 ………………………………………………….أمهية البحث 
 4 ………………………………………………….منهج البحث

 5 ……………………………………………….إجراءات البحث
 6 ………………………………………………سات السابقةالدرا

 14 …………………………………………………هيكل البحث
 18 …………………الفصل األول: التعريف بالشيخ حممد سعيد رمضان البوطي

 18 …………………………..املبحث األول: حياة حممد سعيد رمضان البوطي
 18 ………………………………………..املطلب األول: مولده ونسبه

 19 ……………………….....وعقيدته وحياته الشخصيةاملطلب الثاين: نشأته، 
 24 ……………....املبحث الثاين: حياته العلمية والدعوية وأخالقه، وصفاته وشيوخه

 24 …………………………………املطلب األول: حياته العلمية والدعوية
 29 ………………………………..املطلب الثاين: أخالقه وصفاته وشيوخه

 34 ………..وثناء العلماء املعاصرين عليه، وطريقة وفاته املبحث الثالث: مؤلفاته، وتالميذه،
 34 ……………………………………..املطلب األول: مؤلفاته وتالميذه

 42 ……………….....املطلب الثاين: ثناء العلماء املعاصرين عليه، وطريقة وفاته
 47 ………الفصل الثاين: مفهوم املقاصد، وموقع الشيخ البوطي من مسار أهل املقاصد

 47 …….ث األول: معىن املقاصد يف اللغة واالصطالح، وأمهيتها يف الشريعة اإلسالميةاملبح

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



x 
 

 47 ……………………………..املطلب األول: املقاصد يف اللغة واالصطالح
 50 …………………………املطلب الثاين: أمهية املقاصد يف الشريعة اإلسالمية

 53 ……………………املبحث الثاين: موقع الشيخ البوطي من مسار أهل املقاصد
 54 ……………........الفرع األول: مرحلة التأصيل والتأسيس من اجلويين حىت اآلمدي

 58 الفرع الثاين: مرحلة التفريع والتطبيق من العز بن عبدالسالم حىت ابن القيم .............
 61 ………...الفرع الثالث: مرحلة التدوين والتأليف من اإلمام الشاطيب حىت الشيخ البوطي

 76 ………….........املبحث الثالث: تأثر حممد سعيد رمضان البوطي بعلماء املقاصد
 76 ……………….....املطلب األول: تأثر حممد سعيد رمضان البوطي بأعالم املقاصد

 …………………...املطلب الثاين: تأثر حممد سعيد رمضان البوطي بأعالم الفكر
 بأستاذيه............................... املطلب الثالث: تأثر حممد سعيد رمضان البوطي

85 
88   

 92 …..الفصل الثالث: اجلانب النظري للمقاصد عند الشيخ حممد سعيد رمضان البوطي
 93 …………………املبحث األول: املقاصد العامة عند حممد سعيد رمضان البوطي

 93 .…………………..املطلب األول: مفهوم املقاصد العامة وتأصيلها عند البوطي
 94 ………………………………..الفرع األول: املقاصد العامة عند البوطي

 105 ……………………..الفرع الثاين: تأصيل املقاصد العامة عند البوطي
  

 108 …......احنصار وترتيب املقاصد العامة وأدلة ترتيبها، ودورها عند البوطياملطلب الثاين: 
 108 …………………………..…...مةالفرع األول: احنصار وترتيب  املقاصد العا

 113 ……………………………….الفرع الثاين: أدلة ترتيب املقاصد عند البوطي
 115 ……………………………..الفرع الثالث: دور املقاصد اخلمس عند البوطي

 116 …………………………….املطلب الثالث: الغاية العظمى من املقاصد العامة
 118 ……………………………………………الغاية األوىل: املعرفة الربانية

 130 …………………………………………الغاية الثانية: الوحدة اإلنسانية
 133 ………………املبحث الثاين: املقاصد اخلاصة عند الشيخ حممد سعيد رمضان البوطي

 134 ……………املطلب األول: مفهوم املقاصد اخلاصة وأهداف مقصد العقائد عند البوطي
 143 ……………………………….املطلب الثاين: اهتمام البوطي مبقاصد العقائد
 152 ………………………………..املطلب الثالث: مقاصد العبادات والعقوبات

 152 …………………………………………الفرع األول: مقاصد العبادات
 …………………………………………الفرع الثاين: مقاصد العقوبات

 ...املبحث الثالث: ضوابط املقاصد ومساهتا عند البوطي، واملصلحة املرسلة وعالقتها باملقاصد.
154 
156 

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



xi 
 

 املطلب األول: ضوابط اعتبار املقاصد ومساهتا عند البوطي.................................
 الفرع األول: ضوابط اعتبار املقاصد عند البوطي.........................................

 ...الفرع الثاين: خصائص ومسات ضوابط اعتبار املقاصد عند البوطي......................
 املطلب الثاين: املصلحة املرسلة وعالقتها باملقاصد عند البوطي.............................
 الفرع األول: مفهوم املصلحة املرسلة عند البوطي.........................................

 ............الفرع الثاين: عالقة املصلحة املرسلة باملقاصد عند البوطي.....................
 الفرع الثالث: استدالالت البوطي من استصالحات الصحابة والتابعني واألئمة األربعة.......

157 
157 
157 
162 
163 
167 
168 

 179 ……..........الفصل الرابع: طرق الكشف عن املقاصد وأسسها اخلاصة عند البوطي
 179 …………………………ياملبحث األول: طرق الكشف عن املقاصد عند البوط

 180 ……………………………………………..املطلب األول: االستقراء
 187 ……………………………………………….املطلب الثاين: العقل

 190 ………………………………………املطلب الثالث: االقتداء بالصحابة
 191 ……………………………………………املطلب الرابع: اللغة العربية

 197 ………........………..عند البوطي املبحث الثاين: األسس اخلاصة إلدراك املقاصد
 198 …………………………………..الفرع األول: صفاء القصد وخالص النية

 198 ……………………………….الفرع الثاين: النظر يف املسمى ال ظاهر اللفظ
 199 ………………………………..الفرع الثالث: احلضور الروحي للوقائع النبوية

 200 …………………………………………….الفرع الرابع: حرية الفكر
 202 ……………………..الفرع اخلامس: مطابقة التصورات املقاصدية حبقائق اإلسالم

 203 …………………………….الفرع السادس: سعة التبصر بثقافة العصور اخلالية
 204 ………………………………………الفرع السابع: معرفة مبادئ اجلدل

 205 ………………………………….الفرع الثامن: االستقرار النفسي والفكري
 206 …………اخلامس: تطبيقات املقاصد عند الشيخ حممد سعيد رمضان البوطيالفصل 

 206 ……………………………املبحث األول: تطبيقات يف مراتب وأنواع املقاصد
 206 …………………………………..املطلب األول: تطبيقات يف الضروريات

 207 …………………………………………….الفرع األول: حفظ الدين
 208 ……………………………..اجلانب اإلجيايباجلانب األول: حفظ الدين من 

 209 ………………………………اجلانب الثاين: حفظ الدين من اجلانب السليب
 212 ……………………………………………الفرع الثاين: حفظ النفس

 213 …………………………….اجلانب األول: حفظ النفس من اجلانب اإلجيايب

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



xii 
 

 214 ……………………………..اجلانب الثاين: حفظ النفس من اجلانب السليب
 216 …………………………………………..الفرع الثالث: حفظ العقل

 217 …………………………….اجلانب األول: حفظ العقل من اجلانب اإلجيايب
 219 ………………………………اجلانب الثاين: حفظ العقل من اجلانب السليب

 221 …………………………………………….الفرع الرابع: حفظ النسل
 222 ……………………………..يباجلانب األول: حفظ النسل من اجلانب اإلجيا
 228 ………………………………اجلانب الثاين: حفظ النسل من اجلانب السليب

 232 ……………………………………………الفرع اخلامس: حفظ املال
 232 ………………………………اجلانب األول: حفظ املال من اجلانب اإلجيايب
 234 ……………………………….اجلانب الثاين: حفظ املال من اجلانب السليب

 235 …………………………...اين: تطبيقات يف احلاجيات والتحسيناتاملطلب الث
 239 …………………….املبحث الثاين: تطبيقات املقاصد يف الفتاوى واملواقف الشرعية

 239 ………...املطلب األول: ضوابط املفيت وخصائص ومميزات الفتاوى املقاصدية عند البوطي
 239 …......……………………………الفرع األول: ضوابط املفيت عند البوطي

 241 ………………......الفرع الثاين: خصائص ومميزات الفتاوى املقاصدية عند البوطي 
 252 ………………………….املطلب الثاين: تطبيقات يف الفتاوى واملواقف الشرعية

 252 ……………………………..الفرع األول: موقفه من بعض القضايا السياسية
 253 ………………..زائر وسوريا عام الثمانيناتأواًل: موقفه من اخلروج على احلاكم يف اجل

 255 …………………………..م2011ثانياً: موقفه من الثورة الليبية وحاكمها عام 
 258 ………………………….م2011ثالثاً: موقفه من الثورة السورية ونظامها عام 

 266 …………………………………….رابعاً: موقفه من املسريات واملظاهرات
 269 ………………………..جنيب يف الدول اإلسالميةخامساً: موقفه من التدخل األ

 274 ………………………سادساً: موقفه من حكم السجود على صورة بشار األسد
 277 ………………………………الفرع الثاين: موقفه من بعض اجلماعات الدينية

 277 …………………………………………………موقفه من الوهابية
 280 ……………………………………………..موقفه من مجاعة التبليغ

 …………………………………………….فه من مجاعة الصوفيةموق
  

 
 

281 
 

 

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



xiii 
 

 284 ………………………………………...................نتائج البحث
 289 ………………………………………………………التوصيات

 290 ………………………………………………قائمة املصادر واملراجع
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



1 
 

 التمهيد
 مقدمة 

ويكافئ مزيده، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك رب العاملني محداً يوايف نعمه،  احلمدهلل
 -بعد: أما        عليه  له، وأشهد أن حممداً عبده، ورسوله صلوات ريب وسالمه 

ن هذه األحكام شرعها هللا ألهداف وغايات القصد منها إمما هو معلوم من الدين بالضرورة و 
، وإن هذه األحكام ترتبط مبقاصد وعرضاً  ماالً و  وعقالً  ونفساً  اً ، ديناحلفاظ على حياة املكلفني

الشريعة ارتباطا وثيقا ال ينفصل، فمقاصد الشريعة اإلسالمية اهتم علماؤنا من قدمي بتوضيحها، 
ي وظيفة عامة يف احلكم والكشف عنها، وأبانوا عن أمهيتها، وضرورة فقهها لكل من يتصدى أل

 واالجتهاد والفتوى والقضاء. والسياسية
مقاصد الشريعة املرتاكمة عرب التاريخ كبعد ظاهر التأثري يف االجتهادات والفتاوى،  وضحتْ وقد أ

واألقضية اليت صدرت عن علماء األمة، وعاجلوا هبا خمتلف الوقائع، واملشكالت اليت واجهتهم، فرتاث 
وجودًا يف البعد املقاصدي الذي خلفه علماؤنا مل يكن بصوٍر متساوية لديهم مجيعا؛ إال أنه كان م

واملسائل اليت واجهها   ى ظهوره يرجع إىل طبيعة املشكالتالعمل الفكري لكل واحد منهم، ومستو 
 .رمضان البوطي يف وقتنا املعاصر كل فقيه وعامل، ومنهم الشيخ حممد سعيد

قد كان حمل انطالقه يف مقاصد الشريعة اإلسالمية من خالل كتابه ضوابط املصلحة يف و 
قة من الدراسة، فهو يعد عالجا إىل املنصرفني اعتصر فيه جهد سنوات شامية، فقد الشريعة اإلسال

حياولون القضاء على الشريعة اإلسالمية  الذينعن الشريعة اإلسالمية مبا فتنوا به من الغربيني والشرقيني 
من جانب املصلحة، فقد فصل القول يف ذلك عن املصلحة من حيث هي أساس تدور عليه أحكام 

ريعة اإلسالمية، مث وضح الضوابط اليت تنضبط هبا املصلحة الشرعية، وقد أوصى إىل العكوف الش
على أحباثه بأناة ومتهل وفكر علمي بصري حىت يصل إىل ما يراوده بالنظر واالستشكال، وليس هذا 

الكثري من املؤلفات ككتاب كربى اليقينيات الكونية الذي أثرى املكتبة بل له اجلهد فحسب 
سالمية، فقد جعل منه خالصة ما جاء به املتقدمون من ثوابت العقيدة، وبيانات الرد على اإل

شبهات املتخرصني على عقيدة اإلسالم بالدليل وتفسريه واحلجة وبياهنا العقلي وله الكثري من اجلهود 
هذا مما جعله مشهورا الدعوية واملؤمترات الدولية واخلطب املنربية والربامج املنتشرة عرب وسائل اإلعالم، و 

 سهاماته يفإراءه و آ بالبحث عن يبدأ الباحثيف أوساط اجملتمعات اإلسالمية، ومن هذا املنطلق س
 .النظرية والتطبيقية مقاصد الشريعة اإلسالمية عنده مقاصد الشريعة اإلسالمية حىت تتضح
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 مشكلة البحث:
مي، وذلك ملا ُعرف بروحانيته وعلمه البوطي شخصية معتربة هلا ثقلها ووزهنا يف العامل اإلسال

ه شر منوذلك بسبب ما نُ  ؛شخصيته يف األونة األخرية جدلية بني مادٍح، وذامٍ  وإميانه، وقد أصبحتْ 
وخاصة  ،تلفزيونية هلا تأثريها يف الواقع اإلسالمي، واجملتمعات الدولية مقابالتوخطب و ، من فتاوى

نقسم اة من حياته، وباألخص ثورات الربيع العريب اليت ونة األخري ما صدر من فتاوى مستعصية يف اآل
فيها العامة واخلاصة بني مؤيد هلا ورافض وبني حمايد وجاحد، فلم تكن تلك النوازل واملواقف اليت أفىت 

  على أنه بناها على مقاصد الشريعة.من فراغ بل تدل داللة واضحة و  جمازفة، هبا
الشريعة اإلسالمية، ووضع القواعد لعلم أصول  كيف ال وقد كتب عن ضوابط املصلحة يف

وحلل  ،الفقه يف املصلحة، وفك مخول مقاصد العقيدة من خالل كتابه )كربى اليقينيات الكونية(
عية، وناظر املالحدة، والطبيعيني مواقف السرية النبوية، واستجلى معاملها الفقهية، وأحكامها التشري

ب، وناقش قضايا املرأة، وحدد معامل فقه اجلهاد يف ودحض حججهم، وحاور الغر  نيوالوجودي
اإلسالم، وأجنز موسوعته السلوكية األخالقية بشرح احلكم العطائية، وكأنه بذلك يعيد سرية اإلمام 

 حممد بن حممد الغزايل.
مبطالعة ستة وعشرين مؤلفا من كتبه، واالطالع على للباحث وإعانته  وبعد توفيق من هللا 
د أن كتبه ثرية باملقاصد والعلل وجُ وع بني حبث ومقال وخطبة مجعٍة، وبرنامج صويت، متن ملف عشرين

دالالت وتلميحات وإشارات الباحث له آراء و  والحظ واحلكم املبنية على املقاصد العامة واخلاصة،
 اتكشف هبا، وأسس ااصد طرقيف ثنايا بعض املسائل واألحكام والفتاوى اليت يتحدث عنها بأنَّ للمق

مقاالته وخطبه ، ولكنها متفرقة ومبعثرة على مستوى مؤلفاته وحبوثه و اهب تتميز مساتو  تدرك هبا
كما أن له تطبيقات متفرقه مدلوهلا التنبيه واإلرشاد حلفظ الكليات اخلمس، والتحذير   املسموعة واملرئية

 مما يهدم ويهلك الدين والنفس العقل والعرض، املال.
املقاصد مث القيام بتجميعها وصياغتها و  اآلراء مل على استخراج هذهبالع الباحث ولذلك عزم

أقوال العلماء القدماء واملعاصرين، والعمل مع  مناقشتهاعلى شكل خطة متكاملة، ومن مث حتليلها و 
اجلاد بالبحث واالستقراء ملعرفة كيف بىن هذه احِلكم واملقاصد؟ هل بناها على القواعد، والطرق 

ة املقاصدية اليت سار عليها علماء املقاصد أم خالفهم يف ذلك؟ وكل ذلك لتنكشف والشروط املعترب 
وموقعه يف مسار املتحدثني عن مقاصد الشريعة، وتظهر التأثريات اليت إسهامه  مفهوم شخصيته، ويربز

ئل إسهاماته املقاصدية العامة واخلاصة، وتُعرف الوساو  آراءه أسهمت يف تنمية املقاصد عنده، وتتبني
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اليت كشف هبا عن املقاصد، وتتجلي األسس اليت سار عليها يف إخراجه ملقاصد الشريعة، وت ظهر 
، ىفتاو اليف الضروريات و  وُتكشف تطبيقاته املقاصدية ضوابط املصلحة عنده السمات اليت متيزت هبا

جلليلة يف هذا إىل دراسة مقاصد الشريعة عنده، وإسهاماته ا الباحث واملواقف الشرعية، وبعدها عزم
املوضوع مبا يستحق من حبث عدم وجود دراسة أكادميية تناولت هذا للباحث  اجلانب بعد أن تبني 

 ودراسة.
 أسئلة البحث:

للبحث عن إجابات حول عدة أسئلة حول  جهده الباحث كرسيــــــ س مستعينا باهلل ــــــ 
 هم هذه األسئلة هي:د رمضان البوطي، وأيمقاصد الشريعة عند العالمة حممد سع

 ــ من هو الشيخ حممد سعيد رمضان البوطي؟ وماهي مكانته العلمية؟1
 املقاصد، وما التأثريات اليت أسهمت يف تنمية املقاصد عنده؟ املسامهني يفــ أين موقعه من 2
 ؟مناقشتها عند العلماء؟ وما وترتيبها أنواعهاهي  ــ ما مفهوم املقاصد عند البوطي؟ وما3
 وأسسها عند الشيخ البوطي؟ ،مسات ضوابطها ماهي وسائل الكشف عن املقاصد؟ وماهيــ 4
 لضروريات والفتاوى واملواقف الشرعية؟ لـــ ماهي تطبيقات مقاصد الشريعة عند الشيخ البوطي،5

 أهداف البحث:
 يف البوطي آراءوإبراز  إىل حتقيقها هي مجع يسعي الباحثإن من أهم األهداف اليت سوف 

اصد الشريعة وتنظيمها يف نطاق حبث شامل، وهذا أمر مهم حيتوي على أمهية بالغة إذ يكشف مق
يف بناء مقاصد الشريعة، وجييب عن كثري من اإلشكاالت املتعلقة بفكره ومواقفه،  رائهآه و عن إسهامات

 وتتمثل هذه األهداف بالتايل:
 علمية.ــ التعريف بالشيخ حممد سعيد رمضان البوطي، ومكانته ال1
 املقاصد، وتأثري علماء املقاصد على فكره. املسامهني يفـ بيان موقع البوطي من مسار 2
 ، ومناقشتها عند غريه من العلماء.ند البوطي وبيان أنواعها، ورتبهاـــ إبراز املقاصد ع3
 وبيان أسسها. مسات ضوابطها،ـ الكشف عن طرق استنباط املقاصد و 4
 ريات والفتاوى، واملواقف الشرعية.للمقاصد عند البوطي، يف الضرو  ييقالتطباجلانب  حتليلــــ 5
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  :أمهية البحث
وللباحثني والقراء وطالب العلم الذين يصعب عليهم معاجلة  اإلفتاءهذا البحث مهم لدار 

إسهامات البوطي يف و  آراء وذلك ملا حيويه من فائدة عظيمة ملعرفة ومعرفة مآالهتا، النوازل املستعصية،
قاصد مل يف كشفه الطرق واألسس اليت يسلكها الباحث الكشف عناملقاصد العامة واخلاصة، و 

 ومعرفة ربط الفتاوى واملواقف الشرعية والسياسية باملقاصد. الشريعة 
 تتجلى أمهية البحث يف عدة نقاط وهي:و 
 .ـ يربز شخصية البوطي ومكانته العلمية يف مقاصد الشريعة على املستوى العاملي1
 دد موقع البوطي من مسار املتحدثني عن املقاصد، وت أثري علماء املقاصد على فكره.ـ حيُ 2
 ، ومناقشتها عند غريه من العلماء.ـ يُبني املقاصد عند البوطي، وبيان أنواعها، ورتبها3
 ضوابطها وبيان أسسها عند البوطي.مسات ــ ُيسهل الكشف عن طرق استنباط املقاصد و 4
 والفتاوى واملواقف الشرعية. انب التطبيقي يف الضروريات،اجل ــ حيلل5

 :منهج البحث
معلوم أن البحوث األكادميية البد هلا من أدوات مساعدة تأخذ بيد الباحث حىت تغذي له 

يف هذه  ه الباحثاملادة العلمية مبا يتناسب مع طبيعة املوضوع الذي سيبحث فيه، فاملنهج الذي سلك
يدور على جانبني  البحثلك من خالل عنوان البحث، فإن نفسه بنفسه، وذالرسالة هو من فرض 

 هجنييف هذين اجلانبني باتباع من الباحث كرئيسني مها: اجلانب النظري، واجلانب التطبيقي، مث سل
 :امه

 أوال: املنهج التارخيي
 وذلك من ناحيتني:

يانات واملعلومات اليت ، البوممن كتب عنه البوطيوثائق خمتلف من  الباحث مجع :األوىل
 هامث العمل على توثيق والتحقق منها، عنها للكشف ، وساللة نسبه؛تاريخ والدته يتحدث فيها عن

يف ضواحي دمشق، ويف العامل  العلمية والدعوية الشخصية، ومكانته حياتهوإبراز  من مؤلفاته
 سالمي.اإل

 متتبعاً  بتارخيها اهلجري، ألصوليةاملؤلفات ا تأريخ املقاصد يف بتتبع ام الباحثق الثانية:
ابتداء من  من األحكام واملواقف،ألهداف بتخريج العلل واحلكم وا والدالالت ممن اعتىن اإلسهامات،

اإلمام اجلويين والغزايل، واآلمدي يف مرحلة التأصيل والتأسيس، وحىت الشاطيب وويل هللا الدهلوي 
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دورهم يف قراءة  التدوين والتأليف، وأبرز الباحثوعبداحلميد بن باديس وابن عاشور، يف مرحلة 
بروز  حىتحىت اإلمام الشاطيب، ومن اإلمام الشاطيب  ،وتدوينا وتطبيقاا تفريع املقاصد وعرضهم هلا

  سهامات البوطي يف قراءته للمقاصد وموقعه من املسار املقاصدي. إ
  املنهج االستقرائي :ثانيا

واملقاالت، واخلطب املنربية، واجملالت، واملؤمترات، وشبكة املعلومات من الكتب  بع الباحثتت
عن  وإشارات شرح وحتليل وتلميحات النت، واحملاضرات املكتوبة واملرئية، واملسموعة اليت حتتوي على

معها الكثري من أقوال العلماء القدماء واملعاصرين اليت تدلل على  وأدرجتْ  للبوطي،مقاصد الشريعة 
من املقابالت  بعضا أجريتو  سهامات البوطي،إ العمل على مناقشتها وربطها بمث ،مقاصد الشريعة

ومشل  ،اجلانب النظري األول يف جانبني هذه املعلومات وتعزز اجلانب املقاصدي، مث جعلت اليت ترفد
اجلانب التطبيقي ومشل التطبيقات يف الضروريات واحلاجيات الثاين املقاصد العامة واملقاصد اخلاصة، 

 من اجلماعات اإلسالمية. السياسية ومواقفه لتحسينيات، مث التطبيقات يف مواقفهوا
 اما وحتليلهمدراستهمث  امبتجميع معلوماهت الباحث ماق النظري والتطبيقي وكال اجلانبني

واستخراج املقاصد  واستدراكاً  ونقداً  تصويباً ، مبا عند غريه من العلماء القدماء واملعاصرين مناقشتهماو 
 آراء العلماء من بعده.مث  مقدما يف ذلك رأي البوطي، ا،مهمن

 :إجراءات البحث
 يف هذا البحث هي: الباحث عليها سوف يسرياليت  اإلجراءاتإن 
 عزو اآليات القرآنية الكرمية إىل مواضعها من املصحف الشريف. -1
، واسم املؤلف ختريج األحاديث النبوية الشريفة من كتبها األصلية بتحديد اسم الكتاب -2

 واجلزء، والباب والصفحة، والطبعة.
 اعتماد املصادر، واملراجع األصلية يف العزو. -3
 لألعالم الواردة يف ثنايا الرسالة، وخاصة غري املشهورين. ةرتمجال -4
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 :الدراسات السابقة
ول تنوعت املصادر يف البحث عن مقاصد الشريعة، وذلك وفق اهتمام الباحثني فبعضهم تنا

، وعلى كٍل فكل باحث له قصد وطريق سار امقاصد الشريعة من زاوية خمتلفة، وبعضهم توسع فيه
هذه الدراسات مبينًا وجه املغايرة بني هذه  ةمبراجع ام الباحثعليها يف حبثه ودراسته، فقد ق

رمضان  بدًءا بالكتابات عن الشهيد: حممد سعيد ومشريا إىل ما سيتم إضافته يف البحث، الدراسات،
 البوطي، وهي كالتايل:

  1(م الشهيد حممد سعيد رمضان البوطيعن حياة العالمة اإلما )نبذة 
 الدولية وبعض مؤلفاته ونشاطاتهوالعلمية والدعوية،  شخصية،الحتدث فيه عن حياة الشهيد 

ساسية مل توثق مبصادرها األ أهنا فقد حوت هذه النبذة بشكل خمتصر عن حياته غري أن وجه املغايرة
، ومل تكن بالشكل الدقيق املطلوب الذي تربز حياته العلمية والسلوكية مع والديه من كتبه املعتمدة

 املستوى اخلارجي.ومشائخه ونشاطاته الدعوية سواء على املستوى الداخلي يف سوريا أو 
  2(املصلحة يف الشريعة اإلسالمية )ضوابط 
نبه ألهم خصائص صلحة يف الشريعة اإلسالمية، و حتدث فيه عن الضوابط اليت تقيد هبا امل 

رد الكثري من الشبهات، كقول البعض يف علم الكالم: إن ، و املصلحة لدى أرباب النظم الوضعية
حقق يف معىن املصاحل املرسلة، مث ، و أفعال هللا ال تعلل، وكقول البعض إن األجر على قدر املشقة

عصر الصحابة إىل عصر األئمة، مبينا مظاهر تطرق إىل موقف العلماء من االستصالح من 
، فوجه املغايرة أنه مل يتحدث ويشري إىل االضطراب وأسبابه الذي وقع يف احلديث عن املصاحل املرسلة

وسائل وطرق يكشف هبا عن مقاصد الشريعة اإلسالمية وكذلك عن األسس الشخصية اليت تدرك هبا 
 ل كتابه هذا لكي يكتمل اجلانب النظري لديه.كشف عنها من خاليُ مقاصد الشريعة وهي ما س

  3(قد العقل الفقهي، البوطي أمنوذجاسدنة هياكل الوهم ن) 
حتدث يف كتابه عن الفكر الديين خمصصا بذلك الشيخ البوطي، واصفا الفكر الذي حيمله 

يوم، وذلك بالقصور، كونه قاصرا عن االستجابة لكل أنواع التحديات، واملعضالت اليت تواجهنا ال
 لكونه حيمل العقل املشيخي املنربي الواعظي الداحض للعقل الكوين احلديث بشىت تياراته ومدارسه.

                                                           

 يم الشام.مجع وإعداد نس 1
للدكتور حممد سعيد رمضان البوطي، رسالة نال هبا الباحث درجة الدكتوراه يف أصول الشريعة اإلسالمية من جامعة األزهر،  2

 وطبعته مؤسسة الرسالة.

 للدكتور عبد الرزاق عيد، دار الطليعة ـــ بريوت الطبعة األوىل.  3
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وليس أصول  ال غرابة أن يصف البوطي هبذا الوصف كونه متخصصا يف علم النقد األديب،و  
سواء يف الفتاوى ليس له القدرة على فهم املقاصد اليت يقصدها البوطي يف مؤلفاته ف الفقه اإلسالمي،

 للنظامأو املواقف، ولكونه أيضا رئيس اجمللس الوطين يف دمشق، ومن أكابر األعضاء املعارضني 
السوري، ومن جهة عامة، فالدراسة خالية من سنة املواقف اليت ينبغي للعامل واملفيت والناقد أن يتحلى 

 عند احلديث عن التطبيقات.   سيربزه الباحثهبا، وذلك ما 
  1(عالمة البوطي منهيث االفرتاق وموقف الحد) 
فقد حتدث فيه عن ختريج احلديث وأقوال العلماء يف درجته، مبينا أقوال النافني للحديث  

واملثبتني له، وموقف البوطي من احلديث، وقد توصل إىل أن البوطي اعتمد على منهج علماء 
املغايرة أن هذه الدراسة مل يوثقها  وجهفاحلديث، وعلماء أصول الفقه يف التعامل مع احلديث، 

، وكيف من حديث االفرتاقاهلدف واملقصد الشرعي  يف حبثه وحيلل ومل يربز املوثوقة، باملصادر واملراجع
البحث يف هذا  له يتطرقراعى البوطي مقصد الوحدة املتعلق بوحدة اإلمة اإلسالمية، وهذا ما س

 .البحث
  2مة الشهيد الدكتور حممد سعيد رمضان البوطي(املوقف الفقهي السياسي عند العال) 
حتدث فيه عن موقف البوطي يف إنشاء األحزاب واملذاهب السياسية، وموقفه من قضية  

فلسطني وهي الوحدة ، وحتدث عن منهجيته يف التعامل مع احلكام واملسؤولني، وموقفه من الفتنة، 
الكبار الذين يستطيعوا أن جيدوا ميزانا بني  وخلص إىل أن الفتنة إذا حلت جيب طرحها على العلماء

املصاحل واملفاسد، حىت ال تكون الفتنة سببا لدمار األنفس واألموال واألعراض، ولن يظهر امليزان بني 
أجل وأمسى من  بشيءاملصاحل واملفاسد إال إذا  ازدادت الرمحة والرتاحم بني الناس، ولن يرتاحم الناس 

 .ف بدين هللا مع الصرب اجلميلالدعوة إىل هللا والتعري
 ما نقص فيها من مقاصد منوسيظهر الباحث  ابيانو وضوحا سيزيدها الباحث وهذه الدراسة  

  التآطرحها إىل فقه امليف اليت حتتاج  املستعصية وتعامله مع الفتاوىتعامله مع احلكام، جانب 
الثورة السورية يف  حلاضرةوا الثمانينات الثورة اجلزائرية والسورية عاميف  حول الفنت القدميةكالفتاوى 

 . والليبية

                                                           

 اإلمام مؤمتر إىل دمشق، جبامعة الشريعة كلية  يف وعلومه النبوي حلديثا مدرس اللحام السيد بديع: الدكتور من مقدم حبث 1
 .م2015/ 3/ 30 اإلثنني ومواقفه، فكره يف قراءة البوطي رمضان سعيد حممد الشهيد

  .حبث مقدم من الشيخ مأمون حمي الدين القادري، موقع نسيم الشام 2
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 .1بل، والشيخ البوطياإلمام أمحد بن حن) 
 ن القرآن خملوقإلب منه أن يقول: طحتدث فيه عن موقف اإلمام أمحد ابن حنبل، عندما كان يُ 

ه ـــ رمحه فلم يقلها حىت مكرها، بل حتمل العذاب الشديد، والسجن املهني، ومل جيامل يف دينه وعقيدت
خترب اخبلق القرآن، وموقف البوطي الذي هللا ـــ فقد مجع الدكتور بني موقف اإلمام أمحد من القول 

يف اجتاه واحد، وهو رضا هللا، ورضا الناس، واستدل مبا  افيه، مث وصل إىل نتيجة بأن املوقفني سار 
رعي هلذا احلراك يف حسابات الدين، )... تعالوا وقدموا لنا التأصيل الش وقال: لمقاومةلعرضه البوطي 

 والعلم الشرعي، وسنكون معكم يف مقدمة الصفوف األوىل (
لم يتطرق إىل الغرض والقصد من فيف هذا البحث،  ا الباحثعنه يتحدثمما س قضيةفهذه  

ينقصها الكثري من احلديث عن املواقف اليت ينبه  الدراسة وكذلك هذهاختاذ البوطي هلذا املوقف، 
 .  سُيربز يف هذا البحثوهذا ما   فيها البوطي إىل رضا هللا تعاىل،ويشري

  2(فكر اإلمام الشهيد ومنهجه العقديمن  )قبسات 
حتدث فيه عن موقف البوطي من العقل وأحكامه، مث مالمح منهج اإلمام الشهيد يف تأليف  

موقفه من علم الكالم ودفاعه  كتابه كربى اليقينيات الكونية ـــ وجود اخلالق ووظيفة املخلوق، وكذلك
 .عنه

 فالدراسة بعمومها تبني املنهجية اليت سار عليها يف حديثه عن العقيدة غري أنه مل يتطرق إىل 
الغموض والوهن الذي عن موقف البوطي من ومقاصدها وأمهيتها، ومل يكشف  أهداف العقيدة

مقاصد  عند احلديث عنحث سيظهر يف هذا البما  هوو أصاب العقيدة من اجلانب املقاصدي، 
 .العقيدة
 3(مقاالت وإضاءات خمتارة حول استشهاد العالمة الشهيد حممد سيعد رمضان البوطي) 

 فقد ضم العديد من املقاالت هي:
 .ـــــ ارتقاءه أعلى املراتب إىل أن أصبح شهيداً 
  4.ــــ استشهاد العالمة البوطي فليهنأ الظالميون

  1.د شيخنا البوطي وحرب الوكالة عن إسرائيلــــ التعليق على استشها
                                                           

 .م(2014/ 6/ 8)ة، للدكتور حممد أنس الدوامن 1
 موقع نسيم الشام.، ور أمحد عبد اجلليل الزبييبالدكت  2
 موقع نسيم الشام. الكاتب: رنا العقاد،  3
 للكاتب إبراهيم العجلوين.  4
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ه، وعن كيفية إبراز مواقف البوطي اإلجيابية اليت برزت يف حيات عنهذه املقاالت  حتدث يف
خالية عن إيضاح ن هذه املقاالت ينقصها املعلومات الدقيقة يف طريقة استشهاده و استشهاده، غري أ

احلكام أو مع الفتاوى املستعصية عن  سواء كانت مع أي هدف أو مقصد شرعي من مواقفه
 ، وهذا ما سيربزه الباحث يف هذا البحث.الثورات

 2( ميزان العقلالدكتور البوطي مما جيري يف سورية يف )موقف
حتدث فيه عن تشويه موقف الدكتور البوطي، بني اإلعالم املْغر ض وسطحية الفهم، وعن دافعه 

اليت كان يقول: هبا البعض  االحتماالت، وتوصل إىل أن مجيع احلقيقي ملا يقوله: عما جيري يف سوريا
 ،خاطئة بكونه كان يسعى وراء املناصب، وال ميتلك احلرية يف رأيه

اختاذه  من املطابق لضوابط الشريعة اإلسالمية القصد بروز عدم ولعل ما ينقص الدراسة هو
علومات الدقيقة حول حريته الفكرية املكذلك و  املوقف املعارض للثورة السورة، وغريها من الثورات

  ، وهذا ما سيربز يف هذا البحث.سواء املعيشية أو احلرية املتمثلة بواقع العبودية هلل تعاىل
  3ومسؤوليتهم(. عن تناقضاهتم وتطاوهلم، البوطي.الشيخ  )منتقدو

له والدعاة الذين شهدوا  الوهابية، بل عن عدد من العلماء فلم يكن حديث الكاتب عن 
استحوذ عليهم رأيهم  موقفه من األزمة، ظهرت تناقضاهتموبعضهم تتلمذ على يده، مث ملا خالفوا 

فاستبدلوا بالنقاش العلمي اهلجوم الشخصي، على البوطي، فحديث الكاتب كله عن ضد من خالفوا 
 .رأيه البوطي يف

ي أن يتحلى هبا العامل اليت ينبغ ومميزات الفتوى خصائص يف حبثه فوجه املغايرة أنه مل يراع 
، ومراعاته للقواعد واجتهاداته حسن الظن بفتواهو النمط األوسط،  أهل طريقةو سلوك  وذلك والفقيه،

الذي يعد األساس يف فهم  حديثه عن اجلانب املقاصدي خلوو كذلك  الشرعية كالضرورة ورفع احلرج
 .سُيشار إليه يف هذه الدراسةوهذا ما  النوازل والفتاوى،

 
 
 

                                                                                                                                                                  

 .حممد سالمة األردن ،لدكتورا  1
 .حممد العجمي)مقال( كتور،د ال 2
 .م2012/ 11/ 19الكاتب: حممد سليمان 3 
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  1املقاصدي قواعده، وفوائده( لفكر)ا 
، مث عمد إىل تقسيمها إىل مقاصد توضيح معىن املقاصد من حيث املقاصدله وقفات مع  

املقاصد الكلية واملقاصد اجلزئية، واملقاصد  أجزاءإمجالية ومقاصد تفصيلية، مث قسمها إىل ثالثة 
، وقد رسم قواعد الفكر البحث الباحث يف هذاعنه  سيتحدث ممااخلاصة، وهذا له نسبة جزئية 

املقاصدي اليت تنشئ الفكر وتضبطه، مث بني فوائده اليت جينيها اجملتهدون األعالم، فهو قد تعرض يف 
حبثه إىل احلديث عن الفكر املقاصدي بشكل عام، وهذه تعد دراسة مقاصدية مل ختصص بشخص 

سوف يبحث عنه املغايرة بني ما  يف مقاصد الشريعة اإلسالمية وهذا وجه إسهاممعني، ممن هلم 
 .الباحث
  2املقاصدي عند رشيد رضا( )الفكر 
من حيث إبراز  قد ذكر فيه إسهامات رشيد رضا يف الفكر املقاصدي من اجلانب النظريل

من حيث إجالء اإلشارات والدالالت اليت ترشد  واجلانب التطبيقي املقاصد العامة واملقاصد اخلاصة
فوجه املغايرة هو أن هذه دراسة  ،مس من جانب الوجود ومن جانب العدمإىل حفظ الكليات اخل

الشخصية اليت أدرك األسس  هو إبراز ولعل ما ينقص هذه الدراسة خصصت بالفكر عند رشيد رضا،
املقاصدية حىت يكتمل  والسمات واملميزات اليت متيزت هبا فتاواه هبا رشيد رضا مقاصد الشريعة،

كشف لل حبثه يف الباحث صبو لهيوهذا ما سوف لكونه علم من األعالم،  سةاجلانب النظري للدرا
  عن مقاصد الشريعة عند البوطي.

  3اإلسالمية(املقاصدي عند اإلمام الطاهر ابن عاشور يف كتابه مقاصد الشريعة  )التنظري
ور قد عرف فيه بشخصية اإلمام ابن عاشور، وتطرق إىل الفكر املقاصدي قبل الطاهر بن عاش

من حيث النشأة والتطور، مث توجه إىل ذكر طرق الكشف عن املقاصد، وقواعد وأسس التنظري 
املقاصدي عند ابن عاشور، مث مميزات التنظري املقاصدي عند ابن عاشور، غري أن هذه الدراسة مل 

 عند ابن عاشور. املقاصدية تشري إىل مميزات ومسات الفتاوى
لك وعالقته باملناظرات األصولية والفقهية يف القرن الثاين املقاصدي عند اإلمام ما )الفكر

 1.(اهلجري
                                                           

 ة الزمن.، منشورات جريدم1990أمحد الريسوين، ديسمرب  1

 م.2007م / 2006حبث دكتوراه يف العلوم اإلسالمية، منوبة برهاين اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية،  2

أطروحة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه يف أصول الفقه اإلسالمي، إعداد الطالب: حممد حسني، إشراف عمار ساسي،  3
 م.2005مارس/ 16
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هتدف هذه الدراسة إىل التفريق بني ما أحكمه الشرع من قواعد وأحكام قطعية وبني ما ترك فيه 
العلماء، وهي املسائل الظنية، فصار العلماء كل يريد أن يظهر اجتهاداته وآراءه، وكل  الجتهاداجملال 

اإلقناع بآرائه واجتهاداته عن طريق احلوار واملناظرة، فكشف الباحث يف هذه الدراسة عن يسعى إىل 
 ومراعاهتاعالقة فكر مالك املقاصدي باملناظرات التشريعية، وحاول إبراز مدى استحضار املقاصد 

ت باخلالفا االجتهادعند اإلمام مالك مع النظر يف مدى ارتباط تفاوت درجات اعتبار املقاصد يف 
يف وجهات النظر أمر ، وأن   االختالفاليت دفعت إىل التناظر التشريعي بني العلماء، وخلص إىل أن 

على رؤى وآراء تتيح رؤية األمور من أبعادها املتنوعة، وهذا يساعد على التقارب بني  االطالعكثرة 
مية، وهذا دراسة املذاهب، ويساهم يف توحيد ما ميكن توحيده من أحكام يف خمتلف األقطار اإلسال

 .حللها يف فكر البوطي يسعي الباحثخمتلفة وبعيدة ملا سوف 
  2املقاصدي عند اإلمام الشافعي( )الفكر

أبرز ما ركزت عليه هذه الدراسة هو قصد الشارع من وضع الشريعة لإلفهام فقد توصل الباحث 
ص الشرعية ومقاصدها؛ بل أن الشافعي يرى أن علم النحو أو علم اللغة مل يكن كافيا لفهم النصو 

 و ما يضبط يف العربية شكل الكالمهناك فرق كبري بني شكل اخلطاب العريب، وبني مقاصده؛ فالنح
 ييف اخلطاب يف الواقع عند تطبيقههل ترفع أو تنصب أو جتر، ومقاصد اخلطاب ال تدرك إال عند تك
كالم وال يستطيع أن يضبطها من  وهو مراد الشارع، عندما يتعلق باخلطاب القرآين واحلديث من ال

كان ملما بالنحو، وال البالغة، وال علم املعاين إال من كان له خربة مبقاصد اخلطاب العريب وهو ما 
يسمى بقصد الشارع يف وضع الشريعة لإلفهام، وهذا القصد حيتاج إىل أمور منها إتقان العربية يف 

ليس يف حنوها فقط بل كيف كانت تستعملها فصاحتها وأصالتها وبالغتها ومساقات استعماهلا، 
 العرب. 

ولعل ما يريد أن يتوصل إليه الباحث هو وسائل الكشف عن املقاصد غري أنه مل يضع هلا 
أنه أشار إىل غري هذه الوسيلة،  جيد الباحث التسمية املناسبة، حىت تكون واضحة وبارزة، ومع هذا مل

 كوهنا خاصة بفكر اإلمام الشافعي.  ثدراسة الباحوتعد هذه الدراسة خمتلفة عن 
 

                                                                                                                                                                  

 .حممد نصيف العسري ،الدكتور 1
م موقع األلوكة الشرعية، إشراف د/ سعيد بن عبدهللا احلميد، د/ خالد 2009/ 7/ 15أمحد وفاق بن خمتار، تاريخ اإلضافة  2

 .)مقال( عبدالرمحن اجلرسي
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  1الفكر املقاصدي البن رشد احلفيد() 
النظرة املقاصدية والتعليل الفلسفي، حيث أنه رأى أن الشريعة جاءت هو اجلديد يف هذا 

لتحقيق أربعة مقاصد أساسية مساها فضائل وهي: فضيلة العفة، وفضيلة العدل، وفضيلة الشجاعة، 
أن هذا التقيد فيه نوع من اإلجحاف، بل املقصد األساسي واألعظم للشريعة  وفضيلة السخاء، ويبدو

وإن كانت  وهذا هو وجه املغايرة بني هذا البحث، وما سيربزه الباحث يف حبثه، هو املعرفة الربانية،
فضيلة العفة والعدل وغريها هلا مقصد إال أنه ال ميكن أن نصفه باملقصد األساسي بل ميكن أن نقول 

 قاصد اجلزئية.بامل
  2(السالم مقاصد الشريعة اإلسالمية عند اإلمام العز بن عبد)

فقد أسهم الباحث يف إحياء الرتاث الفقهي واملقاصدي عند العز بن عبدالسالم وكشف عن 
 .يف طرح املقاصد، وسلك يف عرضه للمقاصد اجلانب التحليلي واالستنباطيمنهجه 
طبيقات عند العز بن عبدالسالم بل نشرها تأو فصال مستقال بالفوجه املغايرة أنه مل يفصل بابا  

مل يعمل على استنباط أسس شخصية أدرك ، و على مستوى حبثه مع تكرار التطبيقات بعدة مباحث
الذين جيب البحث عن  هبا العز بن عبدالسالم مقاصد الشريعة اإلسالمية لكونه علما من العالم

 يشر إىل مميزات أو مسات ملأيضا يزوا هبا عند حبثهم عن املقاصد، األسس الشخصية واملميزات اليت مت
متيزت هبا فتاواه املقاصدية عن غريه من العلماء، حىت تكون قامسًا مشرتكًا بني املتحديني عن مقاصد 

 الشريعة اإلسالمية. 
  3(مقاصد الشريعة عند ابن تيمية)

 ئةطاتيمية وصحح فيها بعض املفاهيم اخل لية للمقاصد عن ابنيأبان فيه الباحث الدراسة التأص
وض مَّ مفهومات املقاصد من كتب ابن تيمية، وأكثر ما مجع يف املقاصد اليت تبناها كثري من الناس، مث 

حرص عليه الباحث يف منهجيته هو التوسع يف عرض موضوعات املقاصد على وجه املقارنة مثل 
وجه املغايرة بني ما خصص بالبوطي ف الباحث حبثمع أن حبثه خصص بابن تيمية و مسألة التعليل، 

مل هو أنه  وبني البحث عن مقاصد الشريعة عند البوطي ،ابن تيمية مقاصد الشريعة عند حبث فيه عن
درك هبا مقاصد الشريعة عند ابن تيمية أعلى استخراج أسس شخصية يكمل له اجلانب النظري 

                                                           

  .أمحد غاوش، موقع مسلم أون الين )نت( املصدر )جملة اإلحياء( 1
 يع األردن.عمر بن صاحل بن عمر، دار النفائس للنشر والتوز  ،الدكتور 2

 يوسف أمحد حممد البدوي، دار النفائس للنشر والتوزيع األردن. ،رالدكتو  3
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أيضا مل يظهر و  ومواقفه حىت يكتمل اجلانب النظري لديهُتستْنبُط من خالل تتبعه لتعليالته وفتاواه 
البن تيمية مسات ومميزات للفتاوى املقاصدية حىت تنكشف للباحث والقارئ مطابقة تعليالته لضوابط 

 الشريعة اإلسالمية، وتربز وجه املغايرة بينه وبني غريه من العلماء األعالم.    
  1(رورهتا ــ ضوابطهامقاصد التشريع اإلسالمي، مفهومها ـــ ض)

وكتب عن أوضح فيه مفهوم املقاصد من حيث تعريفات العلماء وتطرق إىل ضروراهتا وضوابطها 
أكثر من فاملنهجية اليت سار عليها هي السرد و  ،بشكل موجز وخمتصراملتحدثني عن املقاصد لكن 

مل تكن بالشكل املكثف هذه الدراسة  أنهو  املغايرهاملقارنة بني أقوال العلماء فوجه تركيزه ب
 باملعلومات والتطبيقات الذي يربز من خالله التعليل يف املقاصد العامة واخلاصة.

  2(قهية موازنةمقاصد الشريعة اإلسالمية، يف حفظ املال وتنميته، دراسة ف)
الشريعة اإلسالمية، وقد  اتركزت دراسة الباحث على ضبط املال وتنظيم األموال اليت عنيت هب

يف منهجيته املنهج االستنباطي باستنتاج وتوضيح مقاصد الشريعة اإلسالمية يف األموال من سلك 
النصوص املتعددة من القرآن والسنة النبوية، فوجه املغايرة أن هذه دراسة خصصت بكلية واحدة من 

ال وهذا موافق بنسبة جزئية ملا سأحبث عنه هو مقاصد الشريعة عند البوطي مفص ِ الكليات اخلمسة، 
   حفظ الكليات اخلمس من جانب الوجود ومن جانب العدم.

  3(نظرية املقاصد عند اإلمام الشاطيب)
أهم ما تركزت هذه الدراسة هو اجلانب النظري بشكل عام للمقاصد عند الشاطيب، وقد عمل 

ق إىل ضرورة املؤلف على جتلية املنهج االستقرائي عند الشاطيب، وبيان قيمته ومدى احلاجة إليه والتطر 
أخذ النصوص مبقاصدها، وضرورة إدخال التفسري املصلحي يف معانيها وأحكامها، فوجه املغايرة عدم 
التوسع يف البحث من اجلانب النظري والتطبيقي حىت يكتمل اجلانب املقاصدي عند الشاطيب، وعدم 

 سالمية.  التطرق الستنباط أسس سار عليها الشاطيب يف استنباطه ملقاصد الشريعة اإل
 
 
 

                                                           

 تأليف الدكتور: نور الدين خمتار اخلادمي. 1
 حممد بن سعد املقرن إشراف األستاذ الدكتور: الشافعي عبد الرمحن السيد، واألستاذ الدكتور: أمحد بن حسن احلسين. 2
 دكتور: طه جابر العلواين، تقدمي املعهد العاملي للفكر اإلسالمي.أمحد الريسوين، تقدمي ال 3
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 :هيكل البحث
 التمهيد:

واشتمل هذا الفصل على مقدمة البحث ومشكلته وأسئلته وأهدافه وأمهيته واملنهجية املتبعة يف 
البحث املتمثلة يف عزو اآليات، وختريج  وإجراءاتصياغة البحث، ومجع املعلومات املكتبية 

 األحاديث.
 الفصل األول:  

فيه ثالثة  الباحث سعيد رمضان البوطي، وقد تناولويشتمل على التعريف بالشيخ حممد 
التعريف حبياة حممد سعيد رمضان البوطي، ومتثلت الدراسة يف هذه املباحث بذكر  امباحث ذكر فيه

وحياته الشخصية وحياته العلمية والدعوية وأخالقه وصفاته، ومن هنا  وعقيدته، مولده ونسبه، ونشأته
يف املبحث الثالث إىل التعريف بشيوخه ومؤلفاته  الباحث طرقجاء املبحث األول والثاين، مث ت

 وفاته.طريقة املعاصرين عليه و  العلماء وتالميذه وثناء
 الفصل الثاين: 

فيه إىل تعريف املقاصد يف اللغة واالصطالح، ألن حمور الدراسة يدور يف فلك  الباحث تطرق
عاين اللغوية، واالصطالحية، يف بطون فمن هنا كان حريا على الباحث أن يكشف عن امل صداملقا

أمهات الكتب اللغوية القدمية واحلديثة، مث املوازنة بني تلك التعريفات، مع إيضاح املقاصد عند 
أمهية املقاصد يف الشريعة، وموقع البوطي من مسار أهل  الباحث الدكتور البوطي، وبعد ذلك أدرج

ولتزداد الدراسة وضوحا وبروزا ومن هنا جاء املبحث املقاصد، وذلك ملدى ارتباطه بدراسة املقاصد، 
 األول والثاين.

ونظرًا لوضوح موقع البوطي من مسار أهل املقاصد تبادر إىل الذهن احلديث عن الشخصيات 
يف ثالثة مطالب: تأثره بأعالم املقاصد، وتأثره بأعالم  علتْ اليت تأثر هبا يف مسريته املقاصدية، فجُ 

 ء املبحث الثالث. ذيه ومن هنا جااالفكر، وتأثره بأست
 الفصل الثالث:

 استخدامات ألفاظ املقاصد املشتقةالكثري من  وجد الباحثمن خالل االستقراء واالطالع 
رأي يف  للبوطيأن  للباحثواستخدامه األلفاظ املختلفة كالعلة واملناسبة والعرب والعظات، وقد ُكشف 

 ج إىل دراسة تنظريية، فتمثلت هذه الثروة يف مبحثني: تا حي املقاصد العامة واخلاصة، وهذا
 املبحث األول: املقاصد العامة عند البوطي. 
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فيه بتعريف املقاصد العامة عند العلماء املشهورين، وذكر تأصيلها، ومن مث ربط  ام الباحثق
ي، وتعريف بني تعريفات البوط واملقارنة تضح املوازنةتتعريف البوطي جبانب هذه التعريفات حىت 

 العلماء.
 الباحث جدت له مقاصد متممة، فعزمإسهامات البوطي يف املقاصد العامة وُ و  آراء عند تتبعو 

 كاليسر ورفع احلرج، والرمحة والعدالة، وبعد ذلك تطرق  يف املقاصد على جتميعها وترتيبها، مث إدراجها
  لذكر تأصليها من الكتاب والسنة النبوية. الباحث

مبينا امللتزمني برتتيبها وغري  املقاصد العامة وأدلة ترتيبها، وترتيب احنصارلذكر  حثالبا مث توجه
تشخيص فكر البوطي يف حصره للمقاصد وترتيبه هلا،  على الباحثامللتزمني برتتيبها حىت يسهل 

والقصد من اعرتاضه على من أرادوا أن يضيفوا مقاصد أخرى بزعمهم أن األئمة غفلوا عنها موضحا 
 األدلة الدالة على ترتيب املقاصد عند البوطي. والتتبع ستقراءالد ابع

عن دور املقاصد  الباحث إىل دور املقاصد عند علماء األصول، ومما شد انتباه توجه الباحثمث 
عبارة يقول فيها: إن املقاصد اخلمسة وسائل لتحقيق كلية واحدة ال بد من  له جدعند البوطي وُ 

عل يف فرعني مها  فتح مطلب حتت مسمى الغاية العظمى من املقاصد العامة وجُ مد إىل اعتبارها فعُ 
 كالتايل:

القصد منها مع ذكر أدلتها ومثارها، مث عمد إىل جعل  الباحث الفرع األول: املعرفة الربانية وضح
 بني أقوال العلماء عن املقصد العام حىت تزداد الصورة بيانا وتوضيحا. مناقشة

كرت فيها أبرز ما جيسدها خادمة للمعرفة الربانية، مث ذُ  تعللوحدة اإلنسانية، جُ الفرع الثاين: ا
 ويؤكدها عند البوطي منوها مقصد الوحدة عند العلماء، ومن هنا جاء املبحث األول.

ذكرها بعد تنظري املقاصد العامة، كما هي  ى الباحثأما املقاصد اخلاصة فقد كان لزاما عل  
إسهامات يف املقاصد العامة، وليس له إسهام آراء و كون لدى البوطي يميكن أن عادة الباحثني، فال 

ذكرها فعمد إىل تعريفها عند العلماء القدماء واملعاصرين  ى الباحثيف املقاصد اخلاصة، فوجب عل
حىت يكون كمقدمة يتجلى من خالهلا مفهوم املقاصد اخلاصة عند البوطي، مث عمد إىل وضعها على 

إىل اهتمامات  الباحث ، مث تطرقواهلدف منها عنده ،لقصد من العقائدا اضح فيهشكل فروع و 
إىل إسهام البوطي يف كتابه )كربى اليقينيات الكونية(  ة الباحثفبعد مالحظ وطي مبقاصد العقائدالب

من حديث  القصد والغرض تقيينأن  اد الباحثحول أصول العقائد مستدال باألدلة النقلية والعقلية أر 
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 عدة يف فُجعلتالوحدانية، والنبوة والرسالة ومسألة التخيري والتيسري، والقضاء والقدر، عن  لبوطيا
 فروع؛ وذلك ملا هلا من داللة وأغراض وأهداف مقاصدية.

عل مقصد العبادات يف نوعني مقاصد وقد جُ  ،إىل ذكر مقصد العبادات الباحث مث عمد
 إىل إضافة مقاصد العقوبات. الباحث وص، مث تطرقالعبادات من جانب العموم، ومن جانب اخلص

 :الفصل الرابع
 يف املقاصد العامة واخلاصة إسهاماتو  آراء وما دام اتضحت الصورة بشكل واضح أن البوطي له

متيَّز  اً كشف هبا عن املقاصد، مث أسس  اأنه ال خيفى أن للبوطي وسائل وطرق هن الباحثتبادر إىل ذ
فصال، فبعد االطالع واالستقراء  اإىل جعله الباحث فعمدضوابط املقاصد،  مسات متيزت هباهبا، مث 

جد أن طرق الكشف عنده تتمثل يف: االستقراء، والعقل، واالقتداء بالصحابة، واللغة يف مؤلفاته وُ 
 لكل وسيلة عدداً من املسائل التطبيقية اخلاصة هبا. الباحث العربية، فوضع
علت كتبه حبلى متيز هبا ج   شخصية  افى أن يكون للبوطي أسسسابقا ال خي ه الباحثومما ذكر 
 عت يف مثانية أسس فرعية. مد إىل استقرائها من مؤلفاته ومجُ باملقاصد، فعُ 

 دجد عناملقاصد لكي يسهل ربط ما وُ  ضبطذكر آراء العلماء يف يأن على الباحث مث كان لزاما 
 ومسات خصائصلى تلك الضوابط من خالل االطالع ع للباحث فظهر ،ضوابطمن  البوطي

 يف عناوين: علتفجُ  ضوابط املقاصد عندهاتسمت هبا 
 ــــ حصره ملقاصد الشريعة خبمسة دون زيادة. 

 ط مقاصد املكلف مبقاصد الشرع. ــــــ ر ب
 . والتحسيناتــــ ضبط عالقة الضروريات باحلاجيات 

 ــــ ضبط مفهوم املصلحة املرسلة وعالقتها باملقاصد.
العتبار املقاصد عند  كخصائص ومساتمن خالهلا كيف ميكن أن تكون هذه   الباحث ضحو  مث

 البوطي، ومن هنا جاء املبحث الثالث.
املصلحة املرسلة وعالقتها باملقاصد؛ الرتباطها باملقاصد العامة، وذلك ملا  الباحث تجاهليومل 

أن  ومطلع باحثكل كي ينكشف لا تشبث هبا مما هو ليس منها؛ لمبجد أيضا من كشف البوطي وُ 
مراعاة املصاحل املرسلة أمر متفق عليه عند الصحابة والتابعني واألئمة األربعة، وهنا اكتمل الفصل 

 الرابع.
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 :الفصل اخلامس
على  إسهامات البوطي يف مقاصد الشريعة العامة واخلاصة، وجبو  آراء بعد بروز واجنالء

تطبيقات الضروريات اخلمس من  الباحث باط وثيق، فذكرذكر التطبيقات ملا هلا من ارت الباحث
ملدى  والتحسيناتالتطبيقات يف احلاجيات  الباحث تجاهلياجلانب اإلجيايب واجلانب السليب، ومل 

ذكر تطبيقاته يف الفتاوى وذلك ملا وجد له من فتاوى ختدم  ى الباحثارتباطهما هبا، مث كان حريا عل
على  فعمل الباحثخالل االطالع على فتاواه أسسًا ومميزاٍت من  الباحث املقاصد، واستنبط

كموقفه   ملواقفه الشرعية اطالع الباحثات، وعند يف مخس مميز  ها الباحثمن فتاواه فجعل استنباطها
القصد والغرض من مجيع  الباحث من بعض القضايا السياسية، وموقفه من اجلماعات الدينية وضح

 تحليل واالستدالل.الفتاوى واملواقف بالنقد وال
 اخلامتة :

 ها واملصادرآارتوفيه النتائج اليت توصل إليها الباحث يف خامتة املطاف والتوصيات اليت 
 .واملراجع
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 الفصل األول: التعريف بالشيخ حممد سعيد رمضان البوطي.
 التمهيد:

، ونشأته، وحياته العلمية الشيخ البوطي مل يؤلف كتابا أو حبثا مستقاًل يربز فيه مكان والدته
وهذا إن  -والدعوية، ويبني فيه مؤلفاته، ومل يوص عاملا، وال كاتبا، وال تلميذاً، أن يكتب ترمجة عنه 

 عل البحث عنه فيه نوع من الصعوبةوذلك مما جي -فإمنا يدل على ورع وزهد البوطي  شيءدل على 
 عن ترمجة كافية عنه. يبحثأن  حياول الباحث لسوفو 

لما بأنه قد ك تب عن والده ترمجًة؛ ملا ع رفه من قدر والده وصالحه وزهده عن الدنيا، ع 
  1.فاستدرك قليال من الرتمجة عن نفسه يف حال صغره يف كتاب أمساه )هذا والدي(

ما تطرق إليه يف بعض سواًء في عن نفسه هيف ترمجة البوطي: على ما كتب سوف يعتمد الباحثو 
ما ُوجد عنه يف مواقع النت، وخصوصا موقع  وأاالته، وما ُكتب عنه من غريه، مؤلفاته وحبوثه ومق

 نسيم الشام.
 الفصل إىل ثالثة مباحث:  هذا سملذلك قُ 

 املبحث األول: حياة حممد سعيد رمضان البوطي الشخصية.
 املبحث الثاين: حياته العلمية والدعوية، وأخالقه، وصفاته.

 وفاته.طريقة و  وعالقته مبعاصريه يذه، وثناء املعاصرين عليه،املبحث الثالث: مؤلفاته، تالم
 املبحث األول: حياة حممد سعيد رمضان البوطي.

 مولده ونسبه.املطلب األول: 
 الفرع األول: مولده.

هــ يف قرية تسمى )عني ديوار( يف مشال سوريا، تقع على ضفاف هنر 1347م املوافق 1929ولد عام   
بن عمر اقي بني حدود سوريا، والعراق، وتركيا، وتدعى )جليكا( تابعة جلزيرة دجلة عند نقطة التال

 .، وهي قرية هاجر إليها والده من بلده األصلي تركيا هربا من بطش أتاتورك2جبزيرة بوطان املعروفة

 

                                                           

 -سوريا  وفاته، إىل هذا والدي القصة الكاملة حلياة الشيخ مال رمضان البوطي من والدتهالبوطي، حممد سعيد رمضان،  1
 م(. 1995 أذآر28هـ( )1415شوال 27لبنان دار الفكر املعاصر، ط )اجلديدة( ) -دمشق دار الفكر، بريوت 

. نبذه عن حياة العالمة اإلمام الشهيد: حممد سعيد www.naseemalsham.comموقع نيسم الشام،  2
 1رمضان البوطي، ص
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 .الفرع الثاين: نسبه
، واسم 1لبوطيهو حممد سعيد بن رمضان بن عمر بن مراد البوطي، املشهور بـ حممد سعيد رمضان ا

له نسبا يصل إىل اجلد الثالث أو الرابع، ولقد مساه هبذا االسم الشيخ سعيد  يوجدأمه م ْنِجي، ومل 
  3امللقب بشيخ س يِ د. 2املشهور

وانطالقا من إميانه العميق أنه مل ي علم عن نسبه، ومل ي بحث عنه، لكي يؤلف فيه كتابا يشتهر به 
اليت ننتهي  4، واألرومة ولست أعلم أي تفصيل آخر عن نسبنا... ) ــــ: بني املأل فيقول ـــ رمحه هللا

إليها، ولقد كنت أسأله عن بعض التفاصيل يف ذلك فكان يظهر يل عدم االهتمام هبذا األمر مشريا 
إىل أن من العسري أن يبني اإلنسان مسار نسبه يف ظلمة املاضي العتيق دون الوقوع يف أخطاء، وكان 

ن يُعرض عن التحقيق يف هذا البحث الذي رمبا بدا عويصا مستشهدا بقول ابن الوردي يف يطيب له أ
 الميته املشهورة:

 .5إمنا أصل الفىت ما قد حصل( ال تقل أصلي وفصلي أبدا   ****
 وحياته الشخصية. وعقيدته، املطلب الثاين: نشأته،

 .الفرع األول: نشأته
سيأيت يف حياته العلمية، ختتلف عن نشأة غريه من نشأ البوطي يف صباه نشأًة علمية كما 

األطفال يف رعاية والديه، فكانت نشأته حافلة باألذكار واألوراد والروحانيات، منتقال من تركيا حىت 
 ح كل اثنني ومخيس بعد صالة الفجرصبا  كان أبوه جيمعهم على ورد من ذكروصل إىل دمشق، فقد  

بذكر ال إله إال هللا مائة مرة، مث ينتقلون إىل كلمة  فيبدؤونلديه فيجتمع الصغار والكبار يف جملس وا
حزب اإلمام النووي، وهو جمموعة مأثورات من األدعية والثناء  يقرؤونلفظ اجلاللة )هللا( مائة مرة، مث 

 على هللا تعاىل.

                                                           

أيت أن أكتب  اسم أبيه عمر واسم جده مراد( فارتنيذكر هذا االسم البوطي عندما ترجم ألبيه فقال )ولد من أبوين كردي1 
 .13ص هذا والديامسه هبذه الصفة الصحيحة، لكي يتبني االسم األصلي من االسم املشهور. البوطي، 

هو شيخ إرشاد وطريق وأيضا شيخ مال رمضان البوطي، كان معروفا بني األكراد يف زمانه وامسه )حممد سعيد سعيدا( نفس  2
 .23، 15املصدر ص

 .6م، تراجم وأعالم ص2012/ 3/ 8، موقع نيسم الشام، ت يخ مال رمضان البوطيالشالبوطي، حممد سعيد رمضان،  3
األرومة: هي أصل الشجرة، واستعملت للحسب يقال هو: طيب األرومة كرمي األصل، انظر هؤالء الثالثة: إبراهيم مصطفى  4

 .15/ص 1، الناشر / دار الدعوة جية بالقاهرةجممع اللغة العرب/ أمحد الزيات / حامد عبد القادر / حممد النجار، املعجم الوسيط، 
  .13ص هذا والدي،البوطي،  5
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أن وفقنا ــــ   ــــ ومما يدل على نورانية فكره، وعمق إميانه ثناؤه على ربنا بقوله:) فأنا أمحد هللا 
مجيعا أوالده، وأحفاده ألن نكون إىل هذا اليوم ملتزمني على هذا النهج ذاته ويف املواقيت ذاهتا. ليس 
هذا فحسب فقد نشأ البوطي على الرتبية الروحية اإلميانية منذ نعومة أظافره، فقد كان الشيخ مال 

نطق، مث يلقنه مجلة الشهادة عندما تنشأ رمضان يلقن الطفل من أوالده لفظ اجلاللة عند بداية ال
قدرته على النطق باجلملة الكاملة، فإذا درج من املهد، وهتيأ عقله إلدراك األمور وحفظها أعلمه بأوىل 

ًا هلذه الكون يدبر أمره ويديره، وأن كل إنسان عبد نية وأخطرها، ويعلمه بأن هناك إهلاحلقائق الكو 
ـــــ واسم أبيه وأمه، ومكان والدته وهجرته، مث  واألنبياء حممد ــــ مملوك، ويعلمه باسم آخر الرسل 

يلقنه القرآن من أوله إىل آخره  هبذه املبادئ، وكان والد الشيخ حممد سعيد يأخذ بأوالده منذ نعومة 
 1.أظافرهم(

ة سلكها مل تكن جمالس مظلمة بالغفلة واللهو والغيبة والنمي اليتحىت اجملالس واملناسبات  
حكى عن  اإلميانية كماوالكالم عن احلياة الدنيا؛ بل كانت جمالس تتألأل بأنوار العلم والروحانيات 

قال: )...كان أبوهم يذكرهم يف كل مناسبة، وجيعل من كل حال يصريون إليها أو يتقلبون ف والديه
الطعام، واجتمعوا معه  فيها مناسبة لتذكريهم بسطوة هللا أو برمحة هللا، وكرمه وإنعامه، حىت إذا وضع

على مائدته أمرهم مجيعا أن جيلسوا جلسة أدب، حىت لكأننا ماثلون من هذه املائدة أمام هللا، وكم  
كان يطيب له أن يقول لنا يف نشوة معدداً ألوان الطعام الذي أمامنا: هذا لون، وهذا لون ثاين، وهذا 

ــــــ؟ ومن حنن؟ وما قيمتنا حىت يكرمنا هللا   ــــ لون ثالث، وهذا لون رابع أال تسألون! ماذا صنعنا هلل
كان الصغار، والكبار ،  8:التكاثر النَِّعيمِ ع ِن  ل ُتْسأ ُلنَّ يـ ْوم ِئٍذ مثَّ ـــــ  هبذا كله؟ مث يردد، قول هللا ـــ 

 2.دات(يتأثرون هبذا التذكري، وكم شعرت، بل شعرنا مجيعا، وحنن نأكل أننا يف عبادة من أجل العبا
ومع وجود االضطرابات واملعانات واملصاعب الشاقة اليت يعاين منها املسلمون بالتقتيل والتشريد 
من قبل أتاتورك قرر مال رمضان اهلجرة فهاجر مع والده، ومل تكن تلك اهلجرة عالنية خوفا من القتل 

ظالم الليل خفية، حىت وصل  واألسر، وإمنا كانت سرا مارًا بنهر دجلة إىل احلدود الرتكية السورية يف
  3.إىل قرية عني ديوار(

                                                           

 .بتصرف 65، 56، 55ص  املصدر نفسه، 1
، الطبعة هذا والدي، القصة الكاملة حلياة الشيخ مال رمضان البوطي من والدته إىل وفاته البوطي، حممد سعيد رمضان، 2

 .65، 64اجلديدة، ص
 .  34، 29ديدة، ص الطبعة اجل املصدر نفسه، 3
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 الفرع الثاين: عقيدته.
خطبه ودروسه العامة واخلاصة جيد أن عقيدته املتأمل واملطلع على مؤلفات البوطي وحبوثه و 

ة مع يسريته العلمية والتعليمميف أول يوم بدأ ة واجلماعة، فهو من نالعقيدة األشعرية عقيدة أهل الس
حىت صار علما  ،فقد سلك به أبوه هذه العقيدةن تتغري عقيدته قيد أمنلة حىت استشهاده، ولوالده 

لتزام باملنهج الذي وقد أرشد البوطي إىل ) االبل ويف العامل اإلسالمي بأكمله،  ،من األعالم يف الشام
لفرق اليت ألزم به اإلمام األشعري نفسه وسار عليه يف الدفاع عن بنيان العقيدة اإلسالمية ضد ا

تكاثرت تكاثر الثآليل على اجلسم السليم السوى، فالكل مبن فيهم اإلمام أيب منصور املاتريدي، كانوا 
 .1جتهادية إال داخل مساحته، وحتت سلطانه(سائرين على هذا املنهاج اجلامع، ومل تكن خالفاهتم اال

ألشاعرة وعقيدته وقد وامللفت للنظر أن البوطي أمضى عمره يدرس ويؤلف ويدافع عن مذهب ا
ومن هذه الكتب  ،اليت تثبت وتؤكد أصل عقيدته ومذهبه والبحوث واملقاالت ألف العديد من الكتب

يف  محتدث فيه عن املذاهب اإلسالمية التوحيدية، وأسه) املذاهب التوحيدية والفلسفات املعاصرة( 
مث كتاب )   واقع العقيدة األشعرية، متحدثا فيه من احلديث عن املذاهب والنظريات الفلسفية احلديثة،

، والنبوات، والكونيات، كربى اليقينيات الكونية ( حتدث فيه عن اإلهليات وصفات هللا 
فيه عن عدة أسئلة ودقق يف إجاباهتا  مسه ) اإلمام أبو احلسن األشعري( تكلماوالغيبيات، وكتب حبثا 

والوصول إىل أن عقيدة اإلمام األشعري هي  وذلك لغرض إبراز عقيدة اإلمام أبو احلسن األشعري،
فمن تلك األسئلة، هل كان اإلمام أبو  العقيدة اليت سار عليها أهل السنة واجلماعة منذ عصر النبوة،

لفرق إسالمية يف العقائد جديدة؟ وما املنهج الذي ألزم اإلمام األشعري  ئ األشعري منشنياحلس
يدة اليت تركها اإلمام األشعري يف توجيهات علماء العق نفسه به وسار عليه، مث تطرق إىل اآلثار

اإلسالمية من بعده، ذاكرا أقوال العلماء ومبينا عمل أيب احلسن األشعري يف إزاحة كل املشكالت 
وكل ذلك إلبراز العقيدة األشعرية جلية أمام الناس والتنبه إىل ضرورة  ،اليت ختدش يف العقيدة األشعرية

ة املسلمني منذ عصر النبوة مدعوما بنصوص الكتاب والسنة وتنفيذا لوصية رسول اتباع ما عليه مجاع
 .السليم من بعده باتباع اجلماعة والتحذير من الشرود عن جادة الطريق هللا

 الفرع الثاين: حياته الشخصية. 
ن إن شخصية البوطي مل تكن شخصية حافلة باهلوى واللهو ومتابعة متاع احلياة الدنيا كغريه م

عشر من  فقبل جتاوز السابعة ،الشباب يف سن املراهقة، وهذا مما يدل على ميل فكره وهواه للعلم
                                                           

 .17البوطي، حممد سعيد رمضان، اإلمام احلسن علي بن إمساعيل األشعري، ص  1
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تقدم للخطابة، وصعد املنرب خطيبا، وذلك يف إحدى مساجد حي امليدان بدمشق القريبة من عمره )
  1.جامع منجك(

راهقة ع رض عليه ويف سن الثامنة عشر ذلك السن الذي يكون فيه الشاب مير بأشد مراحل امل
أبوه الزواج وأصر على تزوجيه والبوطي آنذاك مل يفكر يف األمر، ومل يكن متهيئاً؛ فرفض وأكد على 
أبيه عدم الرغبة بالزواج، فأصر أبوه على رأيه فرضي البوطي خوفا من الزج بنفسه يف معىن من معاين 

 2العقوق، فخطب له شقيقة زوجته وكانت تكربه بعدة سنوات.
 اللحظةيكن البوطي من أصحاب األموال والثروات حىت يدفع نفقة الزواج، فكان يف تلك ومل 

مير هو ووالده يف حالة عسر ومشقة من اجلانب املايل يقول: )... أذكر أنَّ أيب باع جزًءا من الكتب 
فيه اخلري العزيزة عليه يف مكتبته ليوفر ما ميكن أن يكون عونا لتحقيق رغبة الزواج، فتزوجت فكان يل 

  3.الكثري واحلصن املنيع(
 األبصار، وتصغي هلا األمساع ومما جعله يشعر بسعادة الزواج تلك البشارة اليت تندهش هلا

على قرب البوطي من ربه، وعناية ربنا به يف كل  تلك البشارة فيها داللة، واضحة وتتحري هلا العقول،
 شؤون حياته.

طرق أيب الباب بعد عودته من صالة الفجر، وهو  يقول: )...بعد مرور أسبوع من زواجي
نائما والبشائر اليت جاءتك تستوجب أن تقطع الليل كله ساجداً  ما زلتيصيح بصوت مرتفع: أنت 

يف الليل جاء مقبال، ــــ   ــــ شاكرا هلل، فخرجُت مسرعا أسأله عن البشائر فقال: رأيت رسول هللا
بزواجه! ورزق بعد ذلك  أصحابه، فقال يل: جئنا لنهنئ سعيداً ومعه ثلة من الرجال علمت أهنم من 

 4 وبنت واحدة. ستة أبناء
 أما عائلته فكان لديه من أمه ُمنجي )ثالث أخوات: الكربى تسمى زينب، والصغرى تسمىو 

توفيت يف السابعة من عمرها، وأما اإلخوة فال يوجد لديه  رقية، وبنت ثالثه أتت متأخرة تسمى نعيمة
م، وكان 1942وبعد وفاة أمه "منجي" من مرض حل هبا لعدة سنوات يف عام ، على اإلطالقإخوة 

                                                           

م     6/4/2013ت  نبذة عن حياة العالمة اإلمام الشهيد حممد سعيد رمضان البوطي،موقع نسيم الشام،  1
www.naseemalsham.com   

 . 62،61ط اجلديدة، ص هذا والدي،البوطي، حممد سعيد رمضان،  2
 .62املصدر نفسه، ص 3
 .62ص املصدر نفسه، 4
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عاما تزوج أبوه بفتاة تركية فاضلة أجنبت له بنتني: الكربى امسها زينب، 13عمر البوطي آنذاك 
 2وكان له خالة امسها سينم. 1والصغرى جدجية(

د منه نفقته، والذي ظهر من خالل مصدرًا معروفًا كان ي ستمالباحث د جيأما نفقته فلم 
هو أبوه مال رمضان )...فقد كان أبوه يف أول مراحل نشأة  بالنفقةأن الذي كان ميده  االطالع

البوطي مزارعا، مث بعد رحيله إىل دمشق كان لديه لريات قليلة استعان هبا يف شراء وببيع الكتب 
طالب العلم، مث ميضي الشطر اآلخر من وقته اإلسالمية من دمشق مث يذهب هبا إىل اجلزيرة، ويُدرس 

  3.يف الزراعة(
ومما يدل على أن نفقته كانت مصدرها والده هو أن أباه هو من زج به إىل معهد التوجيه  

اإلسالمي طالبا، وكان يرتدد على أبيه خالل تلك الفرتة يف كل يوم ثالثاء من كل أسبوع، مث حتول 
 مل يكن الولد الوحيد آنذاك معفياطُلب منه اخلدمة العسكرية و  املعهد إىل معهد شرعي نظامي، مث

وهو من وجهه إىل الدراسة يف كلية الشريعة يف األزهر الشريف بعد أن أطال عليه النصح أن ال جيعل 
 كد أمام أبيه العهد وسالمة القصدنيته يف دراسته نيل الشهادة أو رغبة يف احلصول على وظيفة، فأ

 م مث عاد إىل دمشق.1956ل على إجازة كلية الشريعة من األزهر عام ومضت السنوات وحص
ولقد عزف البوطي عن الدنيا ومتاعها رغم حاجته إليها، فلم متل نفسه للبحث عن املناصب أو 
يقبلها يقول:)... وملا أعلنت وزارة الرتبية والتعليم مسابقة لوظائف تدريس الرتبية الدينية يف املدارس 

لثانوية أقبل إيلَّ مجيع املعارف واألصدقاء بأهنا الفرصة الساحنة، ولكين رفضت بإصرار اإلعدادية وا
عجيب، وكان عذري الذي واجهتم به أن أيب قد أخذ عليَّ ميثاقا أال ألتزم بأي وظيفة، والغريب 

حت، قة، فنجالذي ال أتبني له تأوياًل أن أيب عاد يف العام التايل، فغري رأيه فاشرتكت يف املساب
من  شيءأغدق هللا تعاىل عليه من النعم مامل حيصيه العد، ومل يتحقق ، فودخلت يف سلك التدريس

من ذلك كله متوقعا، وال داخاًل يف حسبانه، ولكنه  شيءوال كان    ذلك بتدبري من نفسه أو من أبيه
ْيُث ال  حي ْت ِسُب 2خم ْر ًجا ) و م ْن يـ تَِّق اَّللَّ  جي ْع ْل ل هُ  ــــاملصداق الدقيق لقول: هللا ـــــ  ( و يـ ْرزُْقُه ِمْن ح 

ُ ِلُكلِ  ش ْيٍء  ْسُبُه ِإنَّ اَّللَّ  ب اِلُغ أ ْمرِِه ق ْد ج ع ل  اَّللَّ   3:الطالق ق ْدًراو م ْن يـ تـ و كَّْل ع ل ى اَّللَِّ فـ ُهو  ح 

                                                           

 .55ص املصدر نفسه، 1
)سينم( هذه املرأة بكت بكاء شديدا يف توديع أختها زوجة مال البوطي، عندما غادر مال رمضان مع زوجته وأبنائه هنر  2

 .9يخ مال، املصدر نفسه، صدجلة، فبقيت يف ذاكرة البوطي فعرف البوطي أهنا خالته فيما بعد كما حكى يف ترمجة الش
 بتصرف. 42ص هذا والدي،البوطي، حممد سعيد رمضا، 3 
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 .وشيوخه املبحث الثاين: حياته العلمية والدعوية وأخالقه، وصفاته
 حياته العلمية والدعوية. لب األول:املط

 .الفرع األول: حياته العلمية
ارتبطت حياة البوطي من أول حياته بأبيه مال رمضان ارتباطا وثيقا، فكان حيضر بعض الدروس  

 عند والده مبسجد الرفاعي يف دمشق. -وهو يف سن اخلامسة من عمره 
 كانت تعلم األطفال قراءة القرآن  فاضلةامرأة  إىلمث عهد به أبوه وهو يف السادسة من عمره 

 وأوصاها به فكانت تعتين وهتتم به، وأوصاها به يف تلقني القرآن، وتلقيه منها على الوجه السليم.
 خالل ستة أشهر، يقول البوطي -ءة قرا –ومما يدل على قوة فكره وصفاء إميانه ختمه للقرآن 

رياً، وأعلن عن ابتهاٍج عظيم على إجنازها، وأهداها وأذكر أن والدي احتفى هبذه املناسبة احتفاء كب
 1.أربع لريات ذهبية(

  زقاق القرماين، قرب سوق ساروجةوبعد ختمه للقرآن التحق مبدرسة ابتدائية أهلية خاصة يف
التعليم فيها مقتصرًا على تعليم الدين واللغة العربية والرياضيات، وكان جيتاز  املدرسةوكانت تلك 
بني البساتني تسمى عني الكرش سريا على األقدام يقول: كنت أعاين من ذلك السري  طريقا طويال

 2 .الطويل بني تلك األتربة جهدا كبريا يف الذهاب واإلياب(
يكن يف تعليمه مقتصرا على املدارس األكادميية؛ بل أخذ والده بيده من قبل أن يناهز  ومل 
 البلوغ.
علمي األوحد علمين مبادئ العقيدة، مث موجز من سرية ... كان أيب محيكي البوطي فيقول:) 

، وعلوم اآللة من حنو وصرف، وحفظ ألفية بن مالك يف النحو، فكان أبوه يفسر ــــ ـــ سيدنا حممد
له كل يوم مخسة أبيات منها، وكان يلزمه أن يتقنها حفظا يف بياض النهار؛ فحفظ األلفية كلها 

حلة االبتدائية التحق جبامع اهز البلوغ، وبعد االنتهاء من: مر خالل أقل من عام، ومل يكن قد ن
 حسن حبنكة امليداين.  منجك

 ي، وأكثر له من النصيحة والتوجيهمث سلمه أبوه كأصغر تلميذ إىل شيوخ معهد التوجيه اإلسالم
ريق املوصل إىل لو عرفت أن الط ينْ بُ  وأخربه عن آماله اليت يعلقها عليه، وكان مما قاله له أبوه: أعلم يا

هللا  يكمن يف كسح القمامة من الطريق جلعلت منك زباال، ولكين نظرت فوجدت أن الطريق املوصل 
                                                           

 .56ص  املصدر نفسه،1 
 .329/ 2ج احلكم العطائية شرح وحتليل،، وينظر أيضا البوطي، حممد سعيد رمضان، 57، 56املصدر نفسه، ص2 
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إىل هللا هو العلم به، وبدينه، فمن أجل ذلك قررت أن أسلك بك هذا الطريق، وشدد عليه أن ال 
ىل دار الشيخ حسن إه جيعل قصده من دراسة هذا العلم أي شهادة أو وظيفة، وبعد أيام مضى به أبو 

 .ىل شأنهإحبنكة ـــــ رمحه هللا ـــــ وتركه أمانة بني يديه، ويف معهده، ومضى عائداً 
منذ ذلك اليوم أصبح طالبا داخليا يف معهد التوجيه اإلسالمي، وكان يرتدد على دار والديه يف و 

ط، حىت إذا أقبل املساء أيام الثالثاء فقط من كل أسبوع، يبقي عند والديه بياض ذلك النهار فق
 استأذن والديه عائدا إىل معهد التوجيه اإلسالمي.

الكبار يف اجللوس إىل دروسهم اليت يتلقوهنا من الشيخ مال البوطي، ومل يع  الطلبةوقد اشرتك مع 
من ذلك إال النزر القليل ولكنه كما قال: يتبني بعد ذلك أن حضوري كان مفيدا، وقد درس على يد 

 ن حبنكة كثريا من الكتب. الشيخ حس
 قد تلقى دروسا يف النحو والبالغةويف كل ثالثاء كان يتلقى على يد والده مزيداً من الدروس؛ ف

وحفظ على يده عقود اجلمان للسيوطي، ودرس كتابا يف املنطق، واملقوالت العشر، ودرس شرح مجع 
 1 اجلوامع يف األصول.

 ذلك؛ وبالفعل استجاب وبدأ باحلفظعوه على رغ به بعض أساتذته يف حفظ القرآن، وشج
ولكن والده رمحه هللا بني له عظيم اإلمث الذي ينتظر حافظ القرآن الكرمي مث ينساه؛ رغم عظم أجر 
ومكانة حافظ كتاب هللا؛ فتوقف عن مواصلة حفظه، لكنه غدا بعد ذلك من املكثرين لتالوته، حىت  

تيجة إكثاره لتالوة القرآن حفظه للعديد من السور مع كان خيتم يف كل ثالثة أيام ختمة، فكان ن
استحضار جلل السور، ومواضع اآليات فيها من دون أن يقوم بأي جهد للقيام حبفظ شيء منها 

 على الطريقة التقليدية اليت يتبعها من يريد أن حيفظ شيئا من القرآن الكرمي. 
الدور البارز يف اهتماماته األدبية، ومتتعه وكان إلكثاره من تالوة القرآن الكرمي يف تلك الفرتة 

 بالسليقة العربية، والبالغة اليت تتجلى يف أحاديثه وكتاباته.
 عيفاغابرين منهم: مصطفى صادق الر أصبح مولعا بقراءة الكتب األدبية ألدباء معاصرين و 

 واجلاحظ والعقاد واملازين، إضافة إىل مقامات احلريري.
دراسته اجلامعية يف األزهر، وقد حتدث عن تلك  الستكماللقاهرة م ذهب إىل ا1954ويف عام 

املرحلة، وخاصة عن جتربته األدبية، وملا أهنى دراسته الثانوية وشيئا مما فوقها، وحتول إىل األزهر 
الستكمال دراسته اجلامعية فيها كان يرسل من القاهرة يف كل أسبوع مقاال أدبيا أو اجتماعيا إىل 

                                                           

   . بتصرف.60، 59، 57ص البوطي، حممد سعيد رمضان، هذا والدي، 1
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كان ذلك   اليت كان يصدرها املرحوم نصوح بابيل حتت عنوان من أسبوع إىل أسبوعجريدة األيام 
 م.1955ـــــــ 1954 خالل عام 

 . 1955عاد إىل دمشق بعد حصوله على اإلجازة يف الشريعة من كلية الشريعة باألزهر عام 
 . 1956مث حصل على دبلوم الرتبية من كلية اللغة العربية يف األزهر عام 

الدكتوراه يف الفقه  عامليةمعيدا بكلية الشريعة يف جامعة دمشق، مث وفد إىل القاهرة لنيل درجة الوأصبح 
ضوابط املصلحة يف الشريعة اإلسالمية نال عليها مرتبة الشرف  وأصوله، وكانت أطروحته كتاب:

 1.(ع التوصية بالتبادل بني اجلامعاتاألوىل م
 .حياته الدعوية الثاين:الفرع 
لدعوته الفكرية، يستقطب هبا الشباب، ويبني هلم دعوة اإلسالم  ذ الشيخ دمشق مقراً لقد اخت

ووسطيتها الفكرية، وحيارب الظلم سواء يف احلاكم أو احملكوم، أو الرئيس أو املرؤوس، ويُبسِ ُط هلم 
 سالميةت الفضائية أو احملافل اإلمسائل الفقه، سواء يف اجلامعات أو املساجد أو اجملالت أو القنوا

وسواء على املستوى الداخلي أو املستوى اخلارجي، فمن أوىل أعماله الدعوية اليت ظهرت مقال 
بعنوان: أمام املرأة، نشرهتا جملة التمدن اإلسالمي، مث تبعها يف اجمللة ذاهتا مقاالت أخرى، لكن باكورة 

ة بامسها الكردي ممو زين وهي أعماله األدبية حبق كانت قصة ترمجها من اللغة الكردية، وهي املعروف
قصة متثل احلب العفيف، والعاطفة امللتهبة، والوفاء النادر، وقد أفرغها املرتجم يف بيان عريب مشرق 

 وبنيان قصصي جذاب، وال يزال طباعتها الكثرية تتواىل.
 تتمثل يف:ها على حياته الدعوية وجد الباحث ومن خالل اطالع 

 امعية، ويف املساجد، ويف احملافل الدينية، واملؤمترات الدولية.األكادميية اجل ـ الدراسات1
 ـ مواقفه وأفكاره املتميزة يف حياته الدعوية.2

 دعوته يف الدراسات األكادميية اجلامعية، ويف املساجد، واملؤمترات الدولية: أوال:
 أــ دعوته يف الدراسات األكادميية:

ينية يف محص، مث أصبح معيدا يف كلية الشريعة م مدرسا للرتبية الد1958قد عني يف عام و 
 عة دمشق فأستاذا مساعدا، فأستاذام عني مدرسا يف كلية الشريعة جام1965جبامعة دمشق، يف عام 

                                                           

  ، بتصرف.4، 3ص رمضان، عن حياة الشيخ حممد سعيد ةنبذالشام،  نسيم 1
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 ميدا هلا، مث رئيسا لقسم العقائدم عني ع1977م صار وكيال للكلية مث يف عام 1975ويف عام 
 1.واألديان(

 ب ــــ دعوته يف املساجد: 
 معاتكن يف منهجيته الفكرية كغريه من الدعاة يقتصرون يف دعوهتم على حماضرات يف اجلامل ي

م كان بعيداً عن 1981، يف خالل الفرتة األكادميية عام ــــ  ــــ بل كان له الدور البارز يف بيوت هللا
السنجقدار يف  احملافل العامة، ومكتفيا باحلقل األكادميي، باإلضافة إىل درسني أسبوعيني يف مسجد

دمشق يستقطب فيه الكثري من شباب دمشق، وما حوهلا، مث انتقل بسبب ضعف املكان إىل مسجد 
وكان له دروس أخرى  تنكز، فمسجد اإلميان، وما زالت دروسه قائمة إىل يوم استشهاده ــــ رمحه هللا ـــ

 .يف مسجد والده، واجلامع األموي
 رح احلكم العطائية، يف مخسة أجزاء.ش ومن أبرز الدروس اليت ألقاها هي 

 ج ــــ دعوته يف احملافل واملؤمترات الدولية:
 شارك يف امللتقى الفكري اإلسالمي يف اجلزائر لسنوات عديدة.

حاضر يف معظم الدول العربية والغربية، ومن أبرز حماضراته كلمته يف جملس برملان االحتاد 
 م.1991ت يف اإلسالم األورويب يف سرتاسبورغ عن حقوق األقليا

 شارك كمستشار يف بعض لقاءات اجملمع الفقهي اإلسالمي.
 صار عضوا يف هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية.

 وعضوا يف مجعية نور اإلسالم يف الغرب/ فرنسا.
 ظيب. عضوا يف مؤسسة طابة / أبو

  مشرفا على النشاط العلمي يف اجلامع األموي بدمشق.
 مُسي عضو اجمللس األعلى ألكادميية أكسفورد.

 .2عضوا للمجمع امللكي لبحوث احلضارة اإلسالمية / عمان
 بعض املفكرين يف حياته الدعوية: ثانيا ــ الدعوة املتمثلة يف مواقفه مع احلكام وموقفه من

 أ ـــــ موقفه مع احلكام:
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رة أو حتصيل مال؛ وإمنا كانت مل تكن وقفاته مع احلكام وقفات ألجل منصب أو نيل شه
 سرا وجهرا، فلم يتوقف عن نصح احلاكم، وكان له وقفات مع احُلكام يف سوريا ةمواقفه مواقف شرعي

ال سيما فيما يتعلق بالصالة يف اجليش، والوقوف بوجه بعض املسلسالت، وله موقف بارز من طرد 
 إلسالمية، واللغة العربية.بية ااملنقبات من بعض الدوائر احلكومية ... ومناهج الرت 

م عندما ربطت بينه، وبني الرئيس 1985ومن أعظم مواقفه الدعوية هي ما كانت بعد عام 
 تور البوطي إثر قراءته لبعض كتبهحافظ األسد عالقه شخصية، عندما طلب الرئيس اللقاء بالدك

 :ج تلك اللقاءاتوأصبح يستدعيه بني احلني واآلخر يف جلسات طويلة، وقد كان من أبرز نتائ
استجابة الرئيس لطلبه يف إطالق سراح مسجونني، إذ أطلق سراح عدد كبري من املعتقلني  ـــ1

  .على دفعات
رعية، واإلعالم فتح اجملال لعودة الذين خرجوا من القضايا األخرى املتعلقة باملعاهد الشــــ 2

ة ألصقت عمدا بالدكتور البوطي تبني وقد تسببت هذه العالقة يف افرتاءات كثري  والكتب اإلسالمية
للناس مجيعا فيما بعد بطالهنا وتفاهتها، وكذلك موقفه من األحداث الدامية اليت وقعت يف اجلزائر يف 

د تأليفه كتاب اجلهاد يف تسعينيات القرن املنصرم، وقد تعرض حلمالت من اهلجوم بسببها، وخاصة بع
ون الكتاب والرد عليه ... لكن العجيب بعد ثالث وعقدت أكثر من ندوة ملناقشة مضم اإلسالم

 1يتضمن ذات املواقف الذي اختذه هو مع بداية األزمة. الفرتةسنوات صدر بيان من منتقديه يف تلك 
 موقفه من بعض املفكرين: ب ـــ        

 وإرشادبل كانت مواقف دعوية ووعظ موقفه من بعض املفكرين مل يكن فيها نوع من اجملاملة؛ 

 العباداتوتصحيح للمسارات الشخصية، فكان يعتب على بعض املفكرين اإلسالميني انصرافهم عن 
واألذكار، واألوراد اليت هي الزاد األول يف طريق الدعوة إىل هللا، ويناقش العمل على ترويج كلمة 

روح ورعة مغمورة ويتمتع بالفكر اإلسالمي واملفكرين اإلسالميني، وله يف ذلك وجهة نظر معروفة، 
  2ويالحظ هذا يف كثري من دروسه، وحماضراته. باخلشية
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 .وشيوخه أخالقه وصفاته املطلب الثاين:
  .: أخالقهالفرع األول

أن أخالقه اليت كان  ُلوحظعلى بعض مؤلفات ومقاالت البوطي،  الباحث من خالل اطالع
ج الشريعة، ورثها عن أبيه مال رمضان يتعامل هبا مع اخلالق، واملخلوق كلها أخالق تسري وفق منه

عجب أن يرث اإلنسان أخالقه من والديه، قال اإلمام الغزايل إن قلب الطفل: )جوهرة  البوطي، فال
نفيسة ساذجة خالية من كل نقش وصورة، هو قابل لكل ما ينقش عليه، ومائل إىل كل ما ميال به 

لدنيا واآلخرة، وإن ُعود الشر وأمهل إمهال البهائم إليه؛ فإن عود اخلري وُعل مه؛ نشأ عليه وسعد يف ا
   1.شقي وهلك(

بأمس احلاجة إليهما  األمة اإلسالميةوالذي ظهر أن أخالقه جتلت يف أهم وأعظم وأبرز موقفني 
 ومها كالتايل:

 .موقفه من مكفريهملوقف األول: ا
لذين يتهمونه بالكفر ول اُقِدم  له عدة مرات ح فوجد سؤاال يف بعض مقاالته اطلع الباحث

 ويفندون مواقفه، فكان يلتزم الصمت دون رد عليهم. والضالل
ومل يقف مع جهة معينة مع أنه  ؟ومل يدافع عن فكره ؟لماذا اختار البوطي الصمت؟ ومل يتكلمف
إال حفاظاً على منهج السالمة اليت هي غاية فكره ومنهجيته، وهي غاية  يراه الباحثما  ؟احلجةقوي 

ق وهي السعادة األخروية مع اخلالق، اليت بُعث رسولنا األكرم من أجلها وهي التتميم ملكارم األخال
 .أخرجه البيهقي 2بعثت ألمتم مكارم األخالق( )إمنا ــــ  ـــ األخالق قال:

 موقفه من منتقديه. املوقف الثاين:
 مناقشات، أو عند وقوفه مع منتقديه سواًء كانت وجهًا لوجه يف الباحث ما اطلع عليه

أهنا كانت حتمل معاين أخالق منهج وجد حوارات، أو كانت خطية حول كتاباته ومقاالته وخطبه؛ 
السالمة، ومنهج النبوة، فال تسمعه يغضب إال يف حق، وال يرفع صوته إال للحق، وال يكفر وال يبدع 

رد على الذين يفندون   وال يعيب وال يستنقص ممن ينتقده، والوقائع على ذلك كثريه منها: عندما
طئ ــــــ ودهلم اجتهادهم على أنين خم كالمه فقال: ) إذا كان هؤالء األخوة جمتهدين يف دين هللا ــــــ 

                                                           

  .بتصرف يسري، 78/ 3، إحياء علوم الدينالغزايل، أبو حامد حممد بن حممد بن حممد الغزايل،  1
السنن الكربى للبيهقي، باب مكارم األخالق ومعاملها، حديث رقم ر أمحد بن احلسني بن أيب بكر، البيهقي، أيب بك 2
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فيه؛ فما على اجملتهد من سبيل، أسأل هللا أن  وخطألكن انطلقوا إىل هذا من اجتهاد  وضال تائه
لصايف عن الشوائب جعلهم يتهمونين باملروق، يثيبهم على اجتهادهم، هذا إذا كان اجتهادهم هذا ا

 .1نقول: إذا اجتهد اجملتهد فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد، وهللا يثيبهم
 أو عداوة نفسية سيطرت على كياهنمأما إذا كان سبب موقفهم هذا حقداً يهيمن على قلوهبم، 

 ذلك؛ فأنا عندئذ إذًا أدعوا مبا دعا به ـــ تسوقهم إىل أو مصاحل شخصية ال يرضى عنها هللا ـــ 
سيدي الشيخ أمحد الرفاعي اللهم من عاداين فعاده، ومن كادين فكده، من بغى عليَّ فخذه، ومن 

؛ ففي هذه احلالة شيءنصب يل هلكة فأهلكه هذا إذا كان ينطلق من حقد ومن ضغينة كله أو أي 
  .2تهدين من سبيل، وليتكلم الذي يريده(هذا هو دعائي، أما إذا كان جمتهداً فما على اجمل

: أمام هذا الفكر الذي ينبغي لكل مكفر ومنتقد ومفند ومعرتض، أن جيعله يقالما عسى أن و 
نصب عينه ويتخذ منه منهجيًة، ومسلكًا يرد هبا على معرتضيه؛ فهو خري الفكر وخري املنهج لنزع 

األمة م اليوم، فهذه هي أخالق النبوة اليت اخلالفات اإلسالمية اليت سيطرت على عقول أمة اإلسال
 اليوم بأمس احلاجة إليها. اإلسالمية

 الفرع الثاين: صفاته.
 عاملا وفقيها عاشرهم، ومن هذه الصفات أنه كانحتلى اإلمام البوطي بصفات كثرية عم ن 

سن النية واملقصد عقيدة األشاعرة، وورعاً خملصاً، سليم الطوية، حعلى ومفكرا إسالمياً مواكبا لعصره 
غيورًا على شرع هللا واألخالق اإلسالمية، بك اًء جريئًا يف احلق، مأل حياته، وحياة الناس بالكلمة 
الطيبة، واملوعظة احلسنة، واحلكمة النافعة بالكتاب والسنة، متبعًا للسلف الصاحل، حمذرا من البدعة، 

  داعية إسالمياً متفوقاً يف كل ميدان.
العلمية والفكرية، وانعكاسها على نشاطاته  اختصاصاتهاليت متيز هبا تشعب ومن املميزات 

ه تبحره يف الشريعة والفهم الدقيق ملراميها تالعلمية يف سفره وحضره، ويف كتبه وحماضراته، فقد مكن
وغايتها مقدرة فائقة على ربط القدمي باجلديد، فساعده ذلك على احلضور الدائم يف كل احملافل 

والفكرية، اليت تطرح فيها على بساط البحث واملناقشة أهم وأخطر القضايا اليت تشعل احليز  العلمية
األكرب من التفكري اإلنساين، واليت هلا الدور األبلغ يف توجيه اجملتمعات اإلنسانية فكريا، وعلميا، وقد 

فيه أفكارهم، وإبراز متيزت كتاباته بأنه مل يقف فيها موقف املدافع الضعيف؛ بل واجه الغربيني بتس

                                                           

 .3ص موقف البوطي من منتقديه، البوطي، حممد سعيد رمضان، 1
 .3املصدر نفسه، ص 2
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الدالئل العلمية على هتافتها، السيما تلك اليت تناولت حقائق اإلسالم، وملتزما خالل ذلك الدقة 
 1واحليطة يف كل ما يكتبه أو يقوله.

 الفرع الثالث: شيوخه.
كثريا ما كان يُلمح البوطي أن الفكر والعلم الذي يتكلم به، واإلدراك الذي حيمله، واللسان 

وقد أشار لذلك عندما وضع مقدمة  ، ـــ ـــــ وإرشاد من هللا ـــ  يعلم به إهلام من املوىل ــــــ الذي 
كتاب كربى اليقينيات الكربى فقال: )... احلمد هلل أقوهلا مبلء فمي وكل مشاعري وقليب ... لقد 

ت أهال لشيء من هذا أهلمين احلق وبصرين بسبيل الداللة عليه، ومحلين قلما يف الدفاع عنه، وما كن
 2 .لوال سابغ لطفه وعظيم امتنانه، فمنه وإليه الفضل كله، وله وبه احلمد أمجع(

ومن جهة أخرى يؤكد البوطي أنه أخذ كثريا من العلوم، واآلداب من مشايخ تأثر هبم بواسطة 
ضور جمالسهم التلقي املباشر واستفاد منهم، كما يستفيد التلميذ من أستاذه، فقد كان مواظبا على ح

 والتلقي عنهم. 
  ومن أبرزهم:

الشيخ مال رمضان بن عمر بن مراد البوطي، والد البوطي، والشيخ حسن حبنكة امليداين 
  العالمة اجلليل: مصطفى عبد اخلالق.و 

 للبوطي به عالقة وطيدة:  نبذة خمتصرة عن حياة من كان الباحث ذكريوس
  .الشيخ: مال رمضان البوطي -أوالا 

 ه:مولد
م( يف قرية صغرية تابعة جلزيرة بوطان، يطلق عليها بالعربية جزيرة ابن عمر 1888ولد يف عام )

 3وهي داخلة يف حدود تركيا حالياً.
 مصنفات الشيخ مال رمضان البوطي:  

ُعرف الشيخ مال برباعته يف فقه اإلمام الشافعي، واطالعه على فقه اإلمام أيب حنيفة، حىت 
مشق بالفقيه الشافعي، ومل يكن الشيخ مال ممن اعتىن بالكتابة والتأليف، فلم يرتك ُعرف بعد دخوله د

                                                           

 .5، صنبذة عن حياة الشيخ حممد سعيد رمضان البوطيموقع نيسم الشام،  1
، دار الفكر املعاصر، بريوت ـــ لبنان، كربى اليقينيات الكونية، وجود اخلالق ووظيفة املخلوقحممد سعيد رمضان،  البوطي، 2

 .11( ص8دار الفكر دمشق ــ سوريا، ط )
 .13ص هذا والدي،البوطي، حممد سعيد رمضان،  3
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وراءه أي أثر من تأليف أو كتابات علمية غري رسالة كتبها وصية البنه الوحيد وهي: وصايا ونصائح 
  1.تربوية يوم خشي على نفسه من املوت بعد مرض عضال حل به

 علوم َدرسها البوطي عند والديه:
يكن وحده ممن درس على يد والده فقد كان يأخذ عنه مجٌع كبري من الناس يف خمتلف مل 

املستويات واملشارب، والذي تبني يف مؤلفاته أنه أخذ من أبيه علم الفقه، والتفسري، وعلوم اآللة من 
منطق وحنو وصرف، وبالغة، هذا باإلضافة إىل التصوف، والرقائق، وقد درس عليه كتاب الرسالة 

قشريية أكثر من مرة، ودرس احلكم العطائية، وبعضا من شروحها، وقواعد التصوف للشيخ زروق ال
 وغريه من الكتب كإحياء علوم الدين وغريه. 

 وفاته:
م ودفن يف مقربة 1990أيار 15هـ املوافق 1410شوال  20وتوىف يف ضحى يوم الثالثاء املوافق 

 .2جال العلم من أعيان دمشقباب الصغري التارخيية اليت يدفن فيها بعض ر 
 ثانيا: الشيخ حسن حبنكة امليداين.

 مولده مث وفاته:
ذي القعدة 15م(، وتوىف يف يوم اإلثنني املوافق: )1908/هـ1326) كان مولده يف عام

 3( ودفن يف جوار مسجد احلسن يف حي امليدان بدمشق.1398
 صفات ومؤلفات الشيخ حسن حبنكة:

قيه سوري تفقه أواًل على مذهب أيب حنيفة، مث على مذهب الشافعي يعترب عامل دين سين، وف
وكان خطيبا مفوها ذا لسان فصيح، يأسر لب املستمعني بعذب قوله، وقوة بيانه ورفعة أدبه، وعمق 

  4.م(1925على االستعمار الفرنسي عام  تفكريه، وسهولة تعبريه، شارك حماربا يف الثورة السورية
 كر لولده عبد الرمحن حسن حبنكه امليداين.، بل كل ما ذُ اهلا أثر  الباحث جيدوأما مؤلفاته مل 

 

                                                           

 .25املصدر نفسه، ص 1
 .170، 148املصدر نفسه، ص 2
عن حياة الشيخ حسن حبنكة امليداين، تأريخ يشيع يف يوم، ويوم يتحول إىل وثيقة  ، نبذهالبوطي، حممد سعيد رمضان 3

 .1ص خالدة،
 بتصرف.. www.lajazeera.netموسوعة اجلزيرة  امليداين، حسن حبنكة، 4

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



33 
 

 علوم درسها البوطي عن الشيخ حسن حبنكة:
لقد استفاد البوطي من الشيح حسن حبنكة الكثري يف معهد التوجيه اإلسالمي، وأهم الكتب 

شروح العقائد النسفية يصي يف املنطق، واحلكم العطائية يف التصوف، و باليت درسها هي: )كتاب اخل
 1.يف علم الكالم، مث زهر اآلداب يف علم األدب(

 ثالثا: العالمة اجلليل: مصطفى عبد اخلالق.
يعد الشيخ مصطفى املشرف الرئيسي لرسالة الدكتوراه للشيخ البوطي، حيث قال فيه البوطي 

 2.)فقد منحين من توجيهاته العلمية الدقيقة، ومالحظته القيمة العميقة(
 أثرا. الباحث هلا جيدما عن تأريخ ميالده ووفاته، ومؤلفاته فلم أ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .3املصدر نفسه، ص 1
 .18، صضوابط املصلحة املرسلةالبوطي، حممد سعيد رمضان،  2
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 وفاته. ، وطريقةمؤلفاته، وتالميذه، وثناء املعاصرين عليهالثالث: املبحث 
 ، وتالميذهمؤلفاته املطلب األول:

  .الفرع الثاين: مؤلفاته
 ترمجة قليلة من حياته أبرز مؤلفاته يف أغلب كتبه متفرقة، وكان يتطرق لذكرها مع البوطي ذكر

احلاضن األول جلميع كتبه وحبوثه ومقاالته موقع نسيم الشام  وحظ أنلُ ولقد  ،كتبهعلى بعض أغلفة  
بلغت إىل اآلن حوايل ستني مؤلفا، وما زالت هناك حبوث حتت  ولقد وخطبه املرئية واملسموعة،

عة ومقاالت وخطب منربية خطية حبوث متنو  فقط، وكذلكمساءها أمنها إال  يرى الباحثالطباعة مل 
يف عدة أقسام لكل قسم ها، على تبين العملومساعية، وهذا مما جيعل البحث الزما جلمع مؤلفاته، و 

 والعمل على تبني أفضل الكتب منها.امسه اخلاص به، 
 أوال: كتب الرتاجم.

 أـــــ كتب الرتاجم املطبوعة.
خ: مال رمضان البوطي من والدته إىل وفاته(، دار ــــــ )هذا والدي القصة الكاملة حلياة الشي1

 الفكر دمشق، سوريا دار الفكر املعاصر بريوت ـ لبنان.
مكتبة  ــــ سورياشخصيات استوقفتين(، دار الفكر املعاصر بريوت، لبنان، دار الفكر دمشق ــــ )2

 م.2008 / هــ1429( 7األسد، )ط
 وحبوث تراجم مل تنشر. ــــ مقاالتب 

 ه(، نسيم الشام )حبث(ـ324م / 206أبو احلسن علي بن إمساعيل األشعري  )اإلمام ــــ1
 الشافعي، وأثره يف منهج الفكر اإلسالمي(، نسيم الشام )حبث(. )اإلمامــــ 2

 ..، ويوم يتحول إىل وثيقة خالدة(ـــ )نبذة عن حياة الشيخ حسن حبنكة، تأريخ يشيع يف يوم.3
 (. )حبثنسيم الشام 

 مقال(.م الشام، )( نسيـــــحوار حول الطريقة املثلى، لفهم شخصية النيب ــــ ــ )4
 مال رمضان البوطي، والدته، ونشأته، وطلبه للعلم(، نسيم الشام، )مقال(. )الشيخـــ 5
مت نشره يف جملة الرتاث  الغزايل ذو فكر منهجي فذ واختصاصات علمية شىت( حبث )اإلمامــــ 6

كانون الثاين السنة السادسة   -ـ 22ق العدد لية تصدر عن احتاد الكتاب العرب، دمشالعريب، جملة فص
 حبث(.، )1406ــــــ مجادي األول 1986يناير 
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وهذا البحث يُعد من أفضل كتب الرتاجم للبوطي حيث أوضح فيه جزًءا كبريا من منهجيته 
 الفكرية.
وليسا لإلمام الغزايل بل ُوضعا عليه، وُدس ا نسبا لإلمام الغزايل،  أن كتابنيفيه ) وأكد قد أوضحو 

 اس  ، وغريهم، والكتابان اللذان دُ الشافعيةبني مؤلفاته زورا وهبتانا، نص على ذلك األسنوي يف طبقات 
  1.مها: السر املكتوم، واملضنون به على غري أهله(

 ثانيا: كتب العقائد والتصوف.
 :العقائد املطبوعة أــــ كتب

، دار الفكر املعاصر، بريوت ـ لبنان، دار الفكر دمشق 5ـــ 1شرح وحتليل(،  عطائيةاحلكم الـــ )1
 سوريا.

 آفاق معرفة متجددة. -ـــ )املذاهب التوحيدية، والفلسفات املعاصرة(، دار الفكر2
ـ )كربى اليقينيات الكونية، وجود اخلالق، ووظيفة املخلوق( مع التمهيد بالغ األمهية يف منهج 3

بريوت لبنان، دار  -لعلمي عن احلقيقة عند علماء املسلمني وغريهم، دار الفكر املعاصرالبحث ا
 الفكر املعاصر دمشق ــــ سوريا.

 وبياناته اجمليبة عن اعرتاضاتك(ــــ )من سنن هللا يف عباده، تقرأ فيها قوانينه املنبئة عن عدله، 4
 دار الفكر.

دار الفكر املعاصر بريوت ـــ لبنان، دار الفكر دمشق ــ ـــ )حرية اإلنسان يف ظل عبوديته هلل(، 5
 سوريا. 
(، دار الفكر ــــ  ـــ أتيه الباطل، كشف ألباطيل خيتلقها، ويلصقها بعضهم بكتاب هللاال يـــ )6
 دمشق.
نان، دار ــ )مدخل إىل فهم اجلذور من أنا؟ وملاذا؟ وإىل أين؟( دار الفكر املعاصر، بريوت ــ لب7
 دمشق ــ سوريا.  الفكر،
 
 
 

                                                           

ــ السنة 22دمشق العدد الغزايل ذو فكر منهجي فذ واختصاصات علمية شىت،  اإلمام البوطي، حممد سعيد رمضان، 1
 . 11ص ،1406ــــــ مجادي األول 1986السادسة ـــ كانون الثاين "ينائر" 
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 عقائدية: ـــ مقاالتب 
  1ـ اإلنسان مسري أم خمري.1
 .2ـ التصوف السليم جوهر اإلسالم ولبُّه، وابن تيمية من أبرز املنافحني عنه، والداعني إليه2
 ــــ توحيد هللا هو احلل العلمي للغز الكون واحلياة.3
 .3ربيةــ املعرفة واليقني بني الرؤيتني اإلسالمية والغ4

 ــــ وأفضل كتبه يف العقيدة مها: 
 .مخسة جملدات )احلكم العطائية شرح وحتليل( األول:

مرتكزا لدروس طويلة يف عدد من  هلا د البوطيااعتم هوالكتاب  أمهيةوأفضل ما يلفت  
 م، ومازال مستمرا فيها يف حياته الدعوية إىل مماته.1974هـ 1394مساجد دمشق بدأ هبا منذ عام

من شعاع النور واهلداية مامل  اــ مجع فيه البوطي بني موازين العقل ونفحات الروح، عسى أن جيدوا فيهـــ
 والصراعات الفلسفية. املنطقية،جيدوه يف اجملاالت 

 )كربى اليقينيات الكونية، وجود اخلالق، ووظيفة املخلوق(. :الثاين
 ومما يدل على أمهية هذا الكتاب هو:  

 رِ ُف اإلنسان بوجود اخلالق، ووظيفة املخلوق.ــــــ أنه يُع
ـــــ إضافته يف إحدى الطبعات الدليل على وجود هللا عرضا موجزا لألدلة، إظهارًا لتهافت  

 الفلسفة املادية وجنوحها عن قوانني العلم، وأصول املنطق يف كل من أصوهلا املادية، وفروعها التارخيية.
ثا مفصال يتضمن عرض أهم النظريات احلديثة اليت كشف عن ــــ إضافته يف طبعة الحقة حب 

اضطراهبا وبطالهنا، وكوهنا ليست أكثر من فرضيات مبتورة عن أي دليل علمي يكسبها أي رسوخ يف 
 تربة العلم، أو حىت البحث العلمي.

م رأى الدكتور بأهنا ضرورية، وهي مبحث 1997ـــــ متت إضافات جديدة يف الطبعة الثامنة 
 ردة، وأسباهبا؛ فقد رأى البوطي بأهنا ضرورة قصوى تدعوا إىل تدارك هذا البحث، وإثباته. ال

 الكمال.السمو و هبا يف مدارج  واالرتقاءــــــ احتوائه على أقوال جليلة يف تزكية النفس، 
 

                                                           

 .(www.naseemalsham.comموقع نسيم الشام، ) 1
 املصدر نفسه. 2
 املصدر نفسه. 3
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 ثالثا: كتب يف الشريعة اإلسالمية منها.
 أــــ الكتب املطبوعة:

رسالة نال هبا الدكتور حممد سعيد رمضان البوطي،  يعة اإلسالمية(لشر ـــ )ضوابط املصلحة يف ا1
 الشريعة اإلسالمية من جامعة األزهر، وطبعته مؤسسة الرسالة.دكتوراه يف أصول الباحث درجة ال

ـــ )اجلهاد يف اإلسالم كيف نفهمه، وكيف منارسه(، دار الفكر املعاصر، بريوت ــــ لبنان، دار 2
 م.1993هـ ــــ 1414( 1وريا، ط )الفكر دمشق ـــــ س

)فقه السرية النبوية، مع موجز لتاريخ اخلالفة الراشدة(، دراسات منهجية علمية لسرية ــــ 3
دار  ، دار الفكر املعاصر بريوت لبنانوما تنطوي عليه من عظات، ومبادئ، وأحكامـــ   ـــ املصطفى

 (.10ط )الفكر دمشق ـــــ سوريا، 
 الفقه املقارن مع مقدمة يف بيان أسباب اختالف الفقهاء، وأمهية دراسة الفقه حماضرات يفـــ )4

م، الفكر املعاصر بريوت لبنان، دار 1970هـ 1390( 1، ط)1981هـ ـ 1401(2املقارن(، ط )
 الفكر بريوت ـــــ سوريا.

نة ـــ )العقوبات اإلسالمية وعقدة التناقض بينها وبني ما يسمى بطبيعة العصر(، اللج5
العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية، إدارة البحوث واملعلومات،  االستشارية

 سلسلة هتيئة األجواء. 
ـــ )التعرف على الذات: هو الطريق املعبد إىل اإلسالم، على طريق العودة إىل اإلسالم سابقا( 6

 آفاق معرفة متجددة.  -دار الفكر
يان النظام الغريب ولطائف التشريع الرباين(، دار الفكر دمشق ــــ سوريا، دار ـــ )املرأة بني طغ7

 الفكر املعاصر بريوت ــــ لبنان.
 (.، دار الفرايبـــ )قضايا ساخنة8
 يب. ا، مكتبة الفار ــ )مسألة حتديد النسل، وقاية وعالجا(9

 ب ــــ مقاالت وحبوث مل تطبع:
 1(.)حبثاية الوحدة اإلسالمية ـــ أمهية املذاهب الفقهية يف رع1
  .()حبثـــ استفتاءات الناس لإلمام الشهيد البوطي، موقع نسيم الشام 2
  .()مقالــ مسألة إخصاب اجلنني يف األنبوب، مشكالهتا ... حكمها، نسيم الشام 3

                                                           

 .( www.naseemalsham.comموقع نسيم الشام، ) 1
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 .ــ اإلجارة املوصوفة يف الذمة، نسيم الشام، )مقال(4
  .ما يسمى بطبيعة العصر )مقال( اقض بينها، وبنيــ العقوبات اإلسالمية، وعقدة التن5
 (.)مقالــ حرية الفكر ال حرية السباق إىل احلكم، نسيم الشام 6
ــ العناية بالعبادات أساس البد منه لتثبيت اجملتمع اإلسالمي، اللجنة االستشارية العليا، للعمل 7

األجواء ملعلومات، سلسلة هتيئة إدارة البحوث وا اإلسالميةعلى استكمال تطبيق أحكام الشريعة 
(2). 

 (.)مقالملكت أميانكم يف اإلسالم،  ــ مسألة وما8
 (.)مقالــ احليل الشرعية ... ومشروعيتها، 9
فقد أهتم فيه جبودة الصياغة وغزارة املعلومات  املصلحة()ضوابط  هو كتابالكتب  هذه أهمو 

ية بالطبع على نفقة اجلامعة، والتبادل مع حاز ألول مرة على درجة ممتاز مع الوص فقد والتحليل،
فقد قيد  ،شاقة، ولذيذة من الدراسة والدأب اجلامعات املختلفة، فقد اعتصر فيه جهود سنوات

عن الوسيلة والتجربة  فيه وكشف املصلحة بقيود مخسة مث ربط تلك القيود باألدلة النقلية والعقلية،
م ليقدحوا يف الفكر اإلسالمي بعد عجزهم عن القدح يف اجلديدة اليت أمجع عليها مجيع أعداء اإلسال

الشريعة اإلسالمية فتخذوا أسهل طريق هلم وهو باب االجتهاد والرأي، مث وضعوا أيديهم على أخطر 
سالح وهو سالح املصاحل املرسلة فقالوا: إن الشارع فتح أمام املسلمني باب االجتهاد والرأي يف 

 فتحه هللا أمامنا للولوج فيه. الق بابشؤون دينهم، فال ينبغي أن نغ
 رابعا: كتب الردود، واآلداب.

 أــــ الكتب املطبوعة.
السلفية مرحلة زمنية مباركة ال مذهب إسالمي(، دار الفكر املعاصر بريوت ــــ لبنان، دار ) ــ1

 م.2010هـ ــ 1431(14ط )، الفكر دمشق ــــ سوريا
 هـ ــ1432(1ط)آفاق معرفة متجددة،  -نبوية، دار الفكرــــ يف احلديث الشريف والبالغة ال2
 م.2011
 يب، سوريا ــــ دمشق، طبعة جديدةـــ الالمذهبية أخطر بدعة هتدد الشريعة اإلسالمية، دار الفار 3

 م.2005هـ 1426ومنقحة 
 ـــ ممو زين قصة حب نبت يف األرض وأينعت يف السماء، دار الفكر دمشق ــــ سوريا.4
 أوهام املادية اجلدلية، الديالكتيكية، دار الفكر. ــ نقض 5
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يف العصر احلديث، مكتبة  اإلسالميةـــ جممل الشبهات اليت تثار حول تطبيق الشريعة 6
 اإلسكندرية.

 ب ـــ مقاالت وحبوث مل تتطبع:
 ـ التمذهب بالسلفية بدعة ال يقرها اتباع السلف، نسيم الشام، )حبث(. 1
 ، نسيم الشام، )حبث(. سالمـ خطر التطرف على اإل2
 .ــــ من كفاءات مدرس مادة الرتبية اإلسالمية، نسيم الشام )مقال(3
 ـــ مالمح تربوية يف السرية النبوية، نسيم الشام، )مقال(.4
 .ــ مسألة اجلدلية املضنية، بني املعلم والتلميذ، نسيم الشام )مقال(5
 (.)مقالاجلهاد عنفا؟ نيسم الشام  ــ اإلرهاب بني صناعته ومساسرته، مىت يكون6
فقد حظي بانتشار واسع يف  ،أفضل كتبه يف الردود واآلداب هو: )السلفية مرحلة زمنية مباركة( 

وال يتضمن الكتاب أي مناقشة آلراء السلفية وأفكارهم اليت  شىت البالد العربية بعدة طبعات كثرية،
ار جديد جلماعة إسالمية جديدة، من قلب دائرة يعرفون هبا، فهو يثري تساؤال عن حكم ابتداع إط

اجلماعة اإلسالمية الواحدة اليت تسمى منذ أوائل عصر السلف بأهل السنة واجلماعة، وما حكم 
 ؟ 1ابتداع هذا اإلطار اجلديد هلذه اجلماعة اجلديدة

ومضى حوايل عامان بعد تأليفه، ومل يلق البوطي أي استدراك أو نقد علمي موضوعي لكي  
  .يعلن له شكره، مث يضع استدراكه وإصالحه موضع التنفيذ

 :أشهرهملسلفية، ومن املنتسبني ل من  بعد ذلك والتعقيباتمن الردود  بعضامث لقي 
فقال  تعقيب حول عنوان الكتاب وأمهها الشيخ الفوزان فله العديد من التعقيبات أوهلاــ 1 

وحي به من أن يكون للسف مذهب ومنهج ملا ي وذلك أغرب من عنوانه وجدت مضمون الكتاب
أن سبب محلة البوطي على السلفية هو التضايق من  الفوزان جيب علينا معرفته والتمسك به، مث أشار

 2 اآلراء السلفية اليت تناهض البدع واألفكار اليت يعيشها كثري من العامل اإلسالمي اليوم.
 التلخيص خ حممد فريز جيد أهنا اقتضتــــ حممد فريز منفخي: املطلع على تعقيبات الشي2

فيها أن البوطي بناء  قد خلصو  ،ألحدى عشرة حكما أطلقها البوطي يف كتابه السلفية مرحلة مباركة

                                                           

 ( السلفية مرحلة زمنية مباركة ال مذهب إسالمي ( املصدر غالف الكتاب 1 
الفوزان، الدكتور صاحل بن فوزان بن عبدهللا الفوزان، در الشيخ الفوزان على كتاب سعيد رمضان البوطي حول كتابه السلفية،  2

 بتصرف. www.sahab.net، 2006سبتمرب 28شبكة سحاب السلفية، 
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حتليله هلذه األحكام بناء غري واقعي بناء سعى من خالله إىل تكوين هذه األحكام بينما الواقع 
 اط واألسباب ميكن الرجوع هلا يف كتابه.والتاريخ خيربنا بغري ذلك وذكر العديد من النق

امع الذي يصرح فيه بأنه معتمد لتفسري النصوص يف كتابه ُوجد فيه وقد خلص إىل أن املنهج اجل
ولد الكثري من التناقضات أكثر مما حيلها، مث طلب من البوطي أن يعيد قراءة  الكثري من االختالفات ويُ 

  1.كتابه على ضوء ما ناقشه وحلله يف كتابه
 هز ابر إلوهناك الكثري بل واألكثر ممن أيد هذا الكتاب لتناوله معىن السلف يف اللغة واالصطالح و 

الدليل على التمذهب بالسلفية بكوهنا بدعة ستثمر اآلثار الضارة الالحقة بكيان هذه األمة من جراء 
   لبدعة.هذه ا

 خامسا: علوم القرآن والدعوة.
 ت:أــــ الكتب املطبوعة واملقاال

 (. 82)ـ آداب احلوار يف القرآن الكرمي، سلسلة البناء والرتشيد 1
 آفاق معرفة متجددة. -ـ هذه مشكالتنا، دار الفكر2
 ـ هذه مشكالهتم، دار الفكر املعاصر بريوت ــــــ لبنان، دار الفكر دمشق ـــــ سوريا.3
( 4ط )ق معرفة متجددة، آفا -ـ احلب يف القرآن، ودور احلب يف حياة اإلنسان، دار الفكر4
 م.2011 /ه1432
دار  وت ـ لبنانـ أوروبَّا من التقنيَّة إىل الروحانية، مشكلة اجلسر املقطوع، دار الفكر املعاصر بري 5

 الفكر دمشق ـ سوريا.
ـ هللا أم اإلنسان أيهما أقدر على رعاية حقوق اإلنسان؟ دار الفكر دمشق ــــ سوريا، دار الفكر 6

 نان. بريوت ـــ لب
ــ منشورات اجتماعية، من حصاد اإلنرتنت، دار الفكر املعاصر، بريوت ــ لبنان، دار الفكر 7

 دمشق ــ سوريا.
ـــ من الفكر والقلب، فصول من النقد يف العلوم واالجتماع واألدب، دار الفقيه للنشر 8
 والتوزيع.
 .(مقال)ـــ كيف تكون مسلما، نسيم الشام، 9

                                                           

جامعة أم القرى، قسم حممد سعيد رمضان البوطي، منفيخي، حممد فريز، السلفية مرحلة زمنية مباركة ال مذهب إسالمي،   1
 .م1993، مارس أبريل، عام االقتصاد اإلسالمية، مكة املكرمة
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 ، مكتبة الفارايب، دمشق ـــ سوريا.ـــ  ـــ من باهللـ إىل كل فتاة تؤ 10
 حيث مر على عدة طبعات. ـــ  ـــ أفضل هذه الكتب هو إىل كل فتاة تؤمن باهلل

طبعت منه اآلالف من النسخ نفذت خالل  )فقد ، وفعاالاكبري   اأصبح هذا الكتاب له دور 
ة تلح يف إعادة طبعه، وإن كل فتاة منصفة حقيقي الرغبةاألشهر األربعة األوىل من ظهوره، وما زالت 

آمنت باهلل، ورسوله قد اعرتفت باحلق الذي فيه وإن مل تكن متلبسة به، وفندت ذلك الباطل وإن  
 1.كانت أسرية له(

 .احلضارة والسياسة سادسا: كتب
 أـــ الكتب املطبوعة واملقاالت:

تاب )التاريخ العباسي( لألستاذ )دفاع عن اإلسالم والتاريخ(، رد على بعض ما جاء يف ك ـ1
 شاكر مصطفى، الناشر املكتبة األموية بدمشق؛ مطابع دار الفكر اإلسالمي بدمشق.  

)اإلسالم والعصر، حتديات وآفاق( تعقيب د. طيب تيزيين، دار الفكر دمشق ـــ سوريا، دار  ـ2
 الفكر املعاصر، بريوت ـ لبنان.

 (.)مقالث بالتاريخ(، نسيم الشام، )احلضارة اإلسالمية، وجرمية العبـ ـ3
 .()مقال)هل ميكن أن يقام اجملتمع اإلسالمي على منهج ثوري(، نسيم الشام  ــ4
 )هكذا كان يفعل املسلمون، وكان يفعل غريهم(، نسيم الشام، )مقال(.ــ 5
ر الفكر )اإلسالم مالذ كل اجملتمعات ملاذا؟ وكيف؟( دار الفكر املعاصر، بريوت ــ لبنان، دا ـــ6

 دمشق ــ سوريا.
  .آفاق معرفة متجددة، )مطبوع( -)منهج احلضارة اإلنسانية يف القرآن(، دار الفكر ـ7

 وأفضل الكتب يف هذا القسم هو: منهج احلضارة اإلنسانية يف القرآن الكرمي. 
أساس هذا الكتاب حماضرات موجزة ألقاها من ذاكرته يف التلفزيون العريب السوري، ويف 

ىل تلك إهـ؛ ومن هذا التاريخ كان يتلقى ممن أصغوا 1399ات شهر رمضان املبارك من عام أمسي
احملاضرات رغبة شديدة يف استخراجها كتابا وافيًا مبضمون هذا العنوان منهج احلضارة اإلنسانية يف 

  2.القرآن الكرمي(

                                                           

 .11دمشق ــــ سوريا، ص مكتبة الفارايب،  إىل كل فتاة تؤمن باهلل،البوطي، حممد سعيد رمضان،  1
 . 13آفاق معرفة متجددة، ص  -دار الفكر منهج احلضارة اإلنسانية يف القرآن،البوطي، حممد سعيد رمضان،  2
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وضح فيه ما تركه وقد نال هذا الكتاب مكانة عظيمة يف أوساط اجملتمعات اإلسالمية، فقد أ
الباحثون الذين يظنون أهنم حبثوا عن احلضارة! ومل يعثروا على أصول متكاملة تصلح أن يتكون منها 

 منهج تربوي إسالمي كامل، أو نظرية كاملة للرتبية اإلسالمية، تنبع من منظور الكتاب، والسنة.
ين املعجز والذي نعم بل هو موجود مكشوف يعلن عن نفسه يف صفحات هذا الكتاب الربا 

 املستوعبة لكتاب هلل. القراءةيطلبه البوطي من هؤالء الباحثني هو 
ها، املطلع عليها سيجدها حبلى كل هذه الكتب والبحوث، واملقاالت مبختلف أقسامها وأنواعو 

لمقاصد، وعقيدة األشاعرة، والسلوك واألدب، ومنهج الدعوة إىل هللا، وقضايا الساعة والرد على ب
الفلسفة، وذلك ال يدل إال على سعة اإلميان واإلخالص، وقوة اإلدراك ألحكام الشريعة دعاة 

 اإلسالمية، ومدلوهلا ومقصدها.
كتبه حبجة أهنا حمشوة بأفكار شنيعة من   واقتناءمن قراءة  )حنذروليس كما حيذر ويقول البعض: 

سائل، وخمالفته لصريح تطرف وتعقيد، وخالعة وجتسيم وحلول، وخمالفة اإلمجاع يف عشرات امل
ا فيها كفر و والسبب من هذا التحذير هو بعض مقاالت للبوطي يعتقدون أهنا فاسدة  1الكتاب والسنة(

 !وجحودا.
 وفاته. وطريقة املطلب الثاين: تالميذه، وثناء العلماء املعاصرين عليه،

 الفرع األول: تالميذه.
ي عقل ولب يف العامل اإلسالمي بأكمله ال خيفى على طالب علم وشيخ ودكتور وعامل وفقيه ذ

 الفكر والعلم الذي حيمله البوطي على خمتلف مستوياهتم يف املدارس، واملعاهد واجلامعات واألربطة
 ماليزيا، وهم األغلب، وسنغافورة والكثري تلقوا على يده من سوريا أو غريها من البلدان مثل:

لدان، وال ميكن حصر هؤالء الطالب ممن صاروا حاليا وبريطانيا وفرنسا، وغريها من الب وإندونيسيا
 يف جامعات ومدارس ومعاهد خاصة وحكومية. وأساتذةوخطباء  ودكاترة مشايخ
ليس للشهيد البوطي مجاعة طالبية حمصورة تنسب إليه، بل كانت له دروس عامة حيضرها و 

من كل فئات اجملتمع، ومن مجهور كبري قد يبلغ عددهم إىل أكثر من مثانية آالف يف الدرس فيهم 
وليس هذا فحسب بل كل طالب كلية الشريعة ومن  ،أغلب البلدان الذين يطلبون العلم يف سوريا

م وحىت يوم استشهاده هم طالبه وتلقوا عنه األصول والعقيدة والتيارات 1966خترج منها منذ عام 
 .وفقه السرية النبوية ،الفكرية املعاصرة والقدمية

                                                           

 البوطي يف ميزان الشريعة.   www.ahlussunah.orgموقع النت،  1
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الرتبية  ومدرسوهيئة التدريس يف كلية الشريعة جامعة دمشق من طالبه، وكذلك أعضاء 
  .يعتربون أنفسهم من طالبهاإلسالمية يف سوريا ممن درس على يده، وقراء كتبه، 

 العلماء املعاصرين عليه. وانتقاد الفرع الثاين: ثناء
قهاء وأصحاب كثري من العلماء، والفالشهد للدكتور الشهيد: حممد سعيد رمضان البوطي 

 ولسوف ،وطالب العلم، وال خيفى على العامل اإلسالمي فضله وعلمه ومكانته الفكر املعاصرين،
 .على من هلم مكانة علمية يف العامل اإلسالمي يقتصر الباحث

 .  املشهورين هم كالتايل املعاصرين والعلماء من املفكرينأثنوا عليه  فمن الذين
  1 إىل هللا السيد: أبو بكر بن علي املشهور ــــــ حفظه هللا ـــــ والداعية ـ املفكر اإلسالمي1
شك أن الشيخ حممد سعيد رمضان البوطي من أجل الباحثني، واملفكرين اإلسالمني  )اليقول:  

يف هذا العصر، فالدكتور  البوطي ال حيتاج إىل ثناء؛ ألنه قد وضع يف مرحلتنا املعاصرة بصماته 
حقيقة الثناء، والشرف الباقي على مر األجيال، وقد استفدنا مجيعا من أفكاره، الفكرية اليت حتمل 

ل جهدا يف تقعيد ، وثقافته اإلسالمية، ومل يأوسالمة آرائه، فالشيخ قد تعددت منافع عطائه الفكرية
يف العالقة بني الفكر اإلنساين، والفكر اإلسالمي، وزاد على ذلك إعطاء الفكر اإلسالمي دور الريادة 

  2.ربط الديانة بالتاريخ، يف غالب مؤلفاته وحبوثه(
 ــــ احلبيب على اجلفري:2

اجلفري مقاال يعزي فيه األمة  علي يوم أن وصل خرب استشهاد الشيخ البوطي: أنزل احلبيب
 اد العلم، وعلم من أعالم املعرفةاإلسالمية أثىن فيه على البوطي أميا ثناء، وقد وصفه بأنه طود من أطو 

قضى عمره معلما وداعيا مؤلفًا مع زهد يف الدنيا الفانية، وشجاعة يف الصدع مبا أوصله إليه اجتهاده 
                                                           

إلسالمي" من قبل جامعة عدن عندما منح شهادة فخرية بالدكتوراه يف صباح يوم لقد حصل على هذا الوصف " املفكر ا 1
م، ومل يكن هم أول من وصفوه باملفكر اإلسالمي، بل أغلب مؤلفاته تتحدث الفكر اإلسالمي، وملا 2014أغسطس  25اإلثنني 

ويف حفل التكرمي أكد الدكتور: عبد العزيز بن نظروا يف مؤلفاته أهنا حتتوي على جمال الفكر اإلسالمي وصفوه باملفكر اإلسالمي، 
حبتور، رئيس اجلامعة "عدن "بذلك فقال: ) إن جامعة عدن تفتخر باحتفاهلا واستيعاهبا لتكرمي الشيخ العالمة واملفكر اإلسالمي أبو 

ة عدن متنح الدكتوراه الفخرية للعالمة بكر العدين بن علي املشهور املوجه العام ألربطة الرتبية اإلسالمية( ينظر موقع ترمي الغناء، جامع
والذي يبدو من خالل جمالسته، واالستماع لدروسه يف احملروسة عدن    www.tareemalghanna.comأبو بكر املشهور 

السلف، تواضعاً منه، ولكن املطلع على كتبه كلها جيدها من عدم تسمية نفسه باملفكر، ومل يكتب امسه على كتبه باملفكر؛ وإمنا خبادم 
 تتكلم حول الفكر اإلسالمي املعاصر.

هــ 1435رمضان  24طلبته منه يف شهر رمضان املوافق  مقال خطي بورقة خاصة خمتم خبتمهاملشهور، أبو بكر بن علي،  2
 م )النسخة األصلية للمقال، حمفوظة لدى الباحث(.2014/ 7/ 21املوافق 
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بأنه احلق، دون مباالة برضى اخللق أو سخطهم، تعلم يف دروسه ومن كتبه أجيال من األمة، عرضت 
كنت أناقشه   عليه الدنيا مرارا فأعرض عنها واكتفى منها بشقة متواضعة يسكنها، مث يقول أيضا:

حول األحداث اليت جتري بسوريا، وقد يشتد النقاش واالختالف يف وجهات النظر؛ فال أجد بعدها 
منه فجوة، وال جترحيا، بل كان يقول يف آخر أيامه ـــ رمحه هللا ــــ كل من وقع يفَّ أو اهتمين اجتهاداً 

   1فأرجو أن ال خيلو من أجر االجتهاد.
صل على انتقادات شديدة اللهجة من كثري من العلماء املعاصرين له من وأما االنتقادات فقد ح

 :التايل ومن أبرزهم داخل سوريا وخارجها
بيانا يتأسف فيه عن  الشيخ الصابوين الثورة السورية أخرج تالشيخ الصابوين: عندما حدثــــ 1

حبجة  أضلهم هللا على علم العلماء الذين يقفون جبانب الطغاة ويصفهم باملنافقني املذبذبني، الذين
سد يقتل الناس ويهدم املساجد وحيرق املصاحف ويكرهون الناس على الكفر باهلل أهنم يرون بشار األ

نه أن هللا ا، خمربًا يف بي ا يف التملق والنفاق للحكام وخمالفون إلمجاع األمة مأظهر حقيقته
ن مع من أحبوا يوم القيامة مث ختم بيانه اإلسالمية من سلفها إىل خلفها واصفا هلم بأهنم سيحشرو 

  2بقوله اللهم ال هتلكنا مبا فعل السفهاء منا وجننا برمحتك يا أرحم الرامحني
يف ثورة سوريا  عر اعندما كان البوطي يرشد الناس لعدم اخلروج إىل الشو  :القرضاويالشيخ ــ 2

ها، وصفه الشيخ ينة، وهتتك أراضخوفا من أن تتحول سوريا إىل برك من الدماء، وتشتعل نار الفت
فمما قاله: )  عندما كان يتحدث عن الثورة السورية القرضاوي بأوصاف شديدة اللهجة بلغت ذروهتا

ده لعدم اخلروج على النظام يتأي… الشيخ البوطي فقد عقله هو الذي أصدر هذا الكالم ويقصد به 
ملشكلة، مث وصف فكره ورأيه بالبالهة والغفلة وبقاء الناس يف منازهلم حىت يتم التسوية واحلل هلذه ا

يقف مع النظام  نسيحاسبه على هذا الكالم مث قال بأن أي إنسا ومتيقنًا بأنه سيلقى هللا 
 3السوري سواء كانوا مدنيني أو عسكريني أو علماء جيب قتلهم (

 
 
 

                                                           

 .www.alhabibali.comموقع احلبيب على اجلفري  1
  .يوتيوب البوطي وحسون، الصابوين يرد علىحممد علي،  الصابوين،  2

 ، قناة اجلزيرة. فتوى القرضاوي اليت قتلت الشيخ حممد سعيد رمضان يوسف عبدهللا،  القرضاوي،  3
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  .فاتهطريقة و  الفرع الثالث:
احت بعضا من الدول العربية يف الشرق األوسط ومنها بالد بعد ما مُسيَّ بثورات الربيع العريب اليت اجت

الشام سوريا ) اختذ البوطي ــــ رمحه هللا ــــــ موقفا هو ذات املوقف الذي اختذه من أحداث اجلزائر والذي  
كان سببا يف إيقافها، فقد كان له موقف واضح، وصريح تفرد به عن غريه، ابتعد فيه عن أسلوب 

ه على معاجلة أسباب سفك الدماء، مستندا يف كل ما ذهب إليه إىل الدليل التحريض، ودأب في
الشرعي، ووجه النصح لكال الطرفني؛ فكانت فرصة خلصومه للنيل منه، والقيام مبحاوالت حثيثة 

وهو يعطي درسا  أيام الثورة السورية، متدت يد اإلرهاب والغدر واخليانة إىل قتلهاف لتشويه صورته،
ِين ََّّإِن َّ :من قوله تعاىل 116رقم  اآلية ري القرآن الكرمي من سورة آل عمرانيف تفس دينيا ُروا ََّّٱَّل  ف  َّل نَّك 
ۡنُهمََُّّۡتۡغِن َّ َٰلُُهمََّّۡع  ۡمو 

 
اََّّأ ل  َُٰدُهمَّو  ۡول 

 
ِن ََّّأ ََِّّم  ۡيََّّٱّلل  َٰٓئِك ََّّا َّش  ل  و 

ُ
أ َُٰبََّّو  ۡصح 

 
اَُّهمََّّۡٱنل ارِ ََّّأ ون ََّّفِيه  َِِٰلُ  ١١٦خ 

تۡهَُّصدره فسقط الدم على قوله تعاىل:  باملصحف علىوبسبب اإلنفجار ضغط البوطي  ن اد  ةََُّّف  َٰٓئِك  ل  َّٱلۡم 
َِِّفَّ ِ

ّل  ائِٞمَّيُص  َّق ا اِبَّو ُهو  ََّّٱلِۡمۡحر  ن 
 
ََّّٱّلل  َّأ ِن  ةَّٖم  لِم  َۢاَّبِك  ق  ِ د  َُّمص  َٰ َّبِي ۡحَي  ُك  ِ َِّيُب ّش  ََّّٱّلل  ِن  اَّم  ن بِي ٗ ُصوٗراَّو  ي ِٗداَّو ح  و س 

َٰلِِحي َّ 1ََّّ.آلَّعمران٣٩َّٱلص 
، بني املغرب والعشاء، يف مسجد اإلميان حبي املنزلة الالئقة به شهيداً مساء يوم اخلميس هللا نزلهأف

وهو فوق الثمانني من عمره،  هـ1434مجاد األول  5م املوافق 2013/ آذار  21 املزرعة بدمشق
يف جملس  خامتة يتمناها كل مسلم عاقل تلك على كرسي بقى يدعو هللا عليها أكثر من أربعني سنة 

3َّ ، فعليه من هللا سحائب رمحته.2ـــــ مبجلس الرمحة والسكينة وصفه رسول هللا ـــــ 
ني وأربعني ثنن تفجريا انتحاريا قد أودي حبياة البوطي واإ واملشهودةيات املسموعة احبسب الرو لكن 

 إصابة أربعة ومثانني آخرين جبروح.شخصا من بينهم حفيده باإلضافة إىل 
دل كل من النظام واملعارضة االهتامات على الرغم من إدانة كال الطرفني للحادث فقد وقد تبا

نه كان إنشقاق، و ن البوطي كان على وشك االإقال الشيخ حممد أبو اهلدى اليعقويب املعارض للنظام 

                                                           

جلسة الوفاء يف جامع التوبة،  من الوالدة إىل الشهادة حياة اإلمام البوطي يلقيها حفيده،د توفيق رمضان، البوطي، حممو   1
youtu.be/zVFluVhOweM 

ــــ )وما اجتمع قوم يف بيت من بيوت هللا يتلون كتاب هللا ويتدارسونه بينهم إال نزلت عليهم السكينة وغشيتهم  قال: ــــ  2
ئكة وذكرهم هللا فيمن عنده ومن بطأ به عمله مل يسرع به نسبه( ينظر اإلمام مسلم، أبو احلسني مسلم بن احلجاج الرمحة وحفتهم املال

بن مسلم القشريي النيسابوري، اجلامع الصحيح املسمى صحيح مسلم، احملقق: الناشر: دار اجليل بريوت، دار اآلفاق اجلديدة ـ 
 بريوت.   
 ال يوجد ترقيم للصفحات.  منقول بتصرف، ،ياة العالمة حممد سعيد رمضان البوطينبذه عن حموقع نيسم الشام،  3
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بت ن عملية االغتيال نفذها النظام السوري بعد أنباء تسر إينوي إعالن موقفه واهلجوم على النظام و 
  .1عن نية عائلته السفر خارج سوريا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

مركز الشرق العريب للدراسات احلضارية واالسرتاتيجية ــ اململكة املتحدة ــ لندن، رصد ومتابعة ردود الفعل على مقتل الشيخ  1
 www.asharqalarabi.org.ukم.2013/ 22/3البوطي، 
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 املقاصد وموقع الشيخ البوطي من مسار أهل املقاصد. تعريفالفصل الثاين: 
املقاصد وموقع العلماء يف مسار فكرهم املقاصدي يُعد من املهمات اليت  تعريفاحلديث عن 

نظرا ملا حتمله املقاصد من األمهية القصوى يف جيب على الباحث التعرف عليها واخلوض فيها، وذلك 
معرفة األحكام وعللها وِحك مها، فمعرفة العلة واحلكمة من احلكم دون االطالع على معىن املقاصد 
واملسار التارخيي اللذين مرا هبما يعد نقصًا يف علم املقاصد، والنقص طريق لضياع أمهية املقاصد 

 .ا تعريفات خمتلفة باأللفاظ ومتحدة باملعىنوضعو لعلماء اوتارخيه، ومعلوم أن 
 ،ضح معىن املقاصد وأمهيتها حىت يتسىن اخلوض يف مسار أهل املقاصديتفلذا كان حتما أن  

 هذا الفصل إىل مبحثني مها كالتايل:  سموقد قُ  سهاماهتم،إبراز إو 
 سالمية.املبحث األول: معىن املقاصد يف اللغة، واالصطالح وأمهيتها يف الشريعة اإل

 املطلب األول: املقاصد يف اللغة واالصطالح.
 الفرع األول: املقاصد يف اللغة.

مجع مقصد، من قصد الشيء، وقصد له، وقصد إليه قصدا من باب ضرب، مبعىن طلبه وأتى 
 1إليه واكتنزه وأثبته، والقصد واملقصد هو طلب وإثبات الشيء، أو االكتناز يف الشيء، أو العدل فيه.

 مل كلمة املقاصد يف عدة استعماالت هي: وتستع
َّاَّللَِّ  و ع ل ىالطريق املستقيم: ومنه قوله تعاىل  -1 َِّو لَع   بِيلَِّق ۡصُدََّّٱّلل  اء ََّّٱلس  ا ل ۡوَّش  َّۚٞو  ائِٞر ا اَّج  ِمۡنه  و 

ۡۡج عِي َّ
 
َُٰكۡمَّأ ى د   أي على هللا تبيني الطريق املستقيم، والدعاء إليه باحلجج والرباهني ،النحل ٩ل ه 
 2الواضحة.

ٗراَّق اِصٗدا تعاىلـــ القرب: ومنه قوله  2 ف  ر ٗضاَّومنه قوله تعاىل: 3أي سهال قريباً. و س  َّع  ن  ل ۡوََّك 
َّ ٗراَّق اِصٗداَّّل  ف  ل ۡيِهُمََّّت ب ُعوك َّق رِيٗباَّو س  ۡتَّع  َّب ُعد  َِٰكنَۢ ل  َّۚٞو  ُة ق  ََِّّٱلشُّ َّب ي ۡحلُِفون  َِّو س  ۡعن ال وََِّّٱّلل  ََّل  ر ۡجن اََّّٱۡست ط  ُكۡمَُّيۡهلُِكون  ع  م 

ُهۡمَّو َّ نُفس 
 
َُّأ َِٰذبُون ََّّٱّلل  ۡعل ُمَّإِن ُهۡمَّل ك   التوبة ٤٢ي 

العدل خالف اإلفراط: ومنه القصد يف املعيشة، أي أال يسرف، وال يقرت جاء يف احلديث  -3
  2.والقصد: العدل ،1أي ما افتقر من ال يسرف يف اإلنفاق ،أخرجه أمحد 4)ما عال من اقتصد(

                                                           

 الفيومي، أمحد بن حممد بن علي الفيومي احلموي، وينظر 327/ 2 القاموس احمليطد بن يعقوب الفريوز أبادي، حمم 1
 .692/ 2 املصباح املنري يف شرح غريب الكبري

 .353/ 3، دار صادر بريوت لسان العربابن منظور،  2
 .353/ 3املصدر نفسه،  3
ــــ حديث  ، باب من مسند عبد هللا بن مسعود ــــ يباينمسند أمحد بن حنبل الشالشيباين، أمحد بن حنبل أبو عبدهللا،  4

 . 447(، مؤسسة قرطبة مصر، ص4269رقم ) 
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االستواء واالعتدال: ومنه قصد فالن يف مشيه إذا مشى مستويا، ويقال: القصد يف األمور ــ 4 
 3املعتدل الذي ال مييل إىل طريف التفريط واإلفراط.

 4ــ االعتزام، واالعتماد واأل مُّ، وطلب الشيء وإتيانه، يقال: قصده وله وإليه يقصده.6

هو املعىن األخري، قال ابن جين:أصل  واملقصود األصلي لفعل قصد من تلك االستعماالت
قصد موقعها يف كالم العرب االعتزام، والتوجه، والنهوض حنو الشيء على اعتدال كان ذلك أو جور، 
هذا أصله يف احلقيقة، وإن كان قد خيص يف بعض املواضع بقصد االستقامة دون امليل، أال ترى أنك 

 .5تزام والتوجه شامل هلماتقصد اجلور تارة، كما تقصد العدل أخرى، فاالع
 .الفرع الثاين: املقاصد يف االصطالح

تعد املقاصد اجلسر املتني املوصل لفهم العقيدة، والشريعة اإلسالمية، باملعىن الصحيح، وهي 
 ر، فهي خري معني على فهم األلفاظاهلدامة للتيارات املستوردة اليت تسعي إىل ضياع العقول واألفكا

 ومعانيها وغاياهتا وأهدافها.وإدراك املدلوالت، 
  .6املقاصد العامة عند احلديث عن  ولسوف يُتطرق هلما فمن خالل التتبع فقد ُوجد للبوطي تعريفني

منها على التعاريف املهمة حبسب األقدمية  الباحث قتصريولسوف وقد ع رَّف ها علماء كثريون 
 خالفأشار إليه ما تعريفه للمقاصد؟ وهل  من أين استاق البوطيوذلك ملعرفة  لتاريخ ميالد الوفاة،

 :ن هذه التعريفات التايلفم يف ذلك؟علماء املقاصد أو وافقهم  فيه
ــــ تعريف الغزايل حيث قال: إن جلب املنفعة ودفع املضرة مقاصد اخللق، وصالح اخللق يف 1

ع من اخللق مخسة حتصيل مقاصدهم لكننا نعين باملصلحة احملافظة على مقصود الشرع، ومقصود الشر 
   7.هو: أن حيافظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم وماهلم

                                                                                                                                                                  

 . 353/ 3 لسان العربابن منظور،  1
حتقيق: أمحد عبد الغفور عطار، دار العلم  الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية،اجلوهري، إمساعيل بن محاد اجلوهري،  2

 .525/ 2اجلزء  (4للمالين ــــ بريوت، ط )
 . 3/353ابن منظور، لسان العرب   3
 .396/ 1دار اجليل، بريوت د، ط  القاموس احمليط،جمد الدين حممد بن يعقوب،  أبادي، الفريوز   4
 .353/ 3 لسان العرب،ابن منظور،   5
 .94صفحة  6
 ستصفى من علم أصول الفقه،، املم1993هــ 1413( 1(، ط )505الغزايل، األمام أبو حامد حممد بن حممد، ت ) 7

 .  174، ص 1دار الكتب العلمية بريوت، ج حتقيق عبد السالم عبد هللا الشامي،
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جلب مصلحة أو دفع مضرة، أو جمموع  إمااملقصود من شرع احلكم )قال:  1اآلمدي - 2 
 2.(األمرين
من تتبع مقاصد الشرع يف جلب املصاحل ودرء املفاسد حصل )قال:   3عبد السالمالعز بن  - 3

وإن  ا، وهذه املفسدة ال جيوز قرباهنالك اعتقاد وعرفان بأن هذه املصلحة ال جيوز إمهاهلله من جمموع ذ
 4.(مل يكن فيها إمجاع، وال نص، وال قياس خاص

املقاصد تكاليف الشريعة ترجع إىل حفظ مقاصدها يف اخللق، هذه املقاصد  )قال: 5ـــ الشاطيب4
. الثالث: أن تكون حاجيةالثاين: أن تكون  أقسام: األوىل: أن تكون ضرورية. ثالثةال تعدو 

 6.(حتسينية
للشارع يف مجيع أحوال التشريع أو  امللحوظةاملعاين، واحِلكم  بأهنا)قال:  7ـــــ الطاهر بن عاشور5

  8.(معظمها حبيث ال ختصص مالحظتها بالكون يف نوع خاص من أحكام الشريعة
                                                           

هــ( قدم إىل 621هـ 551هو أبو احلسن علي بن حممد بن سامل التغليب سيف الدين اآلمدي، ولد بآمد بديار بكر عام ) 1
تغل بعلم اخلالف، وتفنن بعلم النظر، وملا انتقل إىل الشام اشتغل بالعلوم بغداد، وتعلم وتفقه على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل، اش

العقلية، مث انتقل إىل محاة، وصنف هبا التصانيف، مث انتقل إىل دمشق، ودرس بالعزيزية، مث عزله األشرف النشغاله باملنطق، وعلوم 
هــ دار الكتاب 1404، 1، حتقيق سيد اجلميلي، طلآلمدي ترمجة اآلمدي اإلحكام يف أصول األحكام،الفلسفة، ينظر اآلمدي 

 .12، 11العريب، بريوت ص
 .296، ص3املصدر نفسه، ج 2
 علوم التفسري، واحلديث والعربية ( فقيه، شارك يف660 -577هو العز بن عبد السالم بن حممد السلمي الشافعي ) 3

األنام، فوائد علوم القرآن، شرح السول واألمل يف علم األصول واألصول، واختالف املذاهب ومن تصانيفه: قواعد األحكام يف مصاحل 
 قيق أمحد عمر هاشم، وحممد زينهمحتطبقات الشافعيني،  أيب احلافظ إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي،ابن كثري، واجلدل. ينظر 

 .873، ص2هــ، ج1413القاهرة،  -مكتبة الثقافة الدينية
 .160، ص 2دار الكتب العلمية بريوت، ج كام يف مصاحل األنام،قواعد األحالعز بن عبد السالم،  4
هو أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الشاطيب، من علماء األندلس، ولد بغرناطة، تتلمذ على يد الكثري من  5

لفات املطبوعة وغري املطبوعة فمن العلماء الغرناطيني، ومن أبرز شيوخه ابن الفخار البريي، وأبو جعفر الشقوري، له العديد من املؤ 
 املطبوعة، كتاب االعتصام، واملوافقات، ومن غري املطبوعة كتاب اجملالس، وهو شرح لكتاب البيوع من صحيح البخاري.

حتقيق عبد هللا  املوافقات يف أصول الشريعة،بن موسى بن حممد اللخيمي،  احملقق أبو إسحاق إبراهيم الشاطيب، العالمة  6
 .8، ص 2دار الكتب العلمية بريوت، ج، دراز

،يف تونس، كان طالبا نباها يف حتصيله 1393/ وتوىف 1296هو حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر بن عاشور، ولد  7
العلمي، له مكانة علمية متنوعة يف التفسري ويف احلديث، فهو حافظ وحجه له إسناد جامع لصحيح البخاري ومسلم، وله فضل كبري 

 أصول الفقه اإلسالمي املقاصد وشرحه املسهب وحتقيقاته املتينة على كتاب تنقيح الفصول يف األصول، ويعد لغويا وحمققا باملعىن يف
 م.2001ه / 1421، دار النفائس الطبعة الثانية، 16، 15، 14الواسع لعلوم اللغة، ينظر مقاصد الشريعة البن عاشور، ص

 .51( ص1، الشركة التونسية للتوزيع تونس، ط )1987 اصد الشريعة،مقابن عاشور، حممد الطاهر،   8
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متحدة املعىن، والظاهر أن تعريف الغزايل ال يعد األلفاظ ب خمتلفة أهنا تعاريفال فيبدو من هذه
مراعاة حفظها، وعدها بالكليات اخلمس، ووافقه يف ذلك  إىلتعريفا واضحا للمقاصد، بل إشارة 
عند تدوينه وهذا إشارة  د قسم احلاجيات، وقسم التحسينياتاإلمام الشاطيب؛ إال أن الشاطيب زا

فلم يضف شيئًا يف تعريفه؛ بل ذكر ما ليس فيه خالف  ملباحث املقاصد دون تبيينها، أما اآلمدي
نه كلما إعند العلماء، وأما العز بن عبدالسالم فقد أشار إىل مثار املقاصد وأمهيتها ومل يعرفها، و 

وجدت املصلحة وجب األخذ هبا، وإذا وجدت املفسدة ال جيوز قرباهنا بغض النظر أن تكون 
و غري منصوص، أما ابن عاشور فقد أعطى املقاصد حقها يف املصلحة أو املفسدة منصوصًا عليها أ

التعريف حيث طبَّق فيها صفة التعاريف الصحيحة حتليال وتبياناً، من حيث كوهنا علل وِحكم 
 ملحوظة يف مجيع أحوال التشريع وليست يف الكون.

 املطلب الثاين: أمهية املقاصد يف الشريعة اإلسالمية.
ية، هي واجهة التكليف واملكلفني؛ إذ هي العروة الوثقى اليت تربط إن مقاصد الشريعة اإلسالم

بني األحكام واحِلك م، واحلاكم، واحملكوم، وهي اليت توضح خصائص الشريعة، وحماسن امللة، وهبا 
تتحقق العبودية هلل تبارك وتعاىل، فتحقيق العبودية هلل هي مقصد املقاصد، وحكمة احلكم، وأمسى 

  .هداف، وهي علم كسائر العلوم له فوائده وآثارهالغايات، وأجل األ
وقد وضح البوطي أمهية مقاصد الشريعة اإلسالمية عند حتدثه عن سبب اختياره لشرح كتاب 

 انب من جوانب علم أصول الفقهاحلديث عن مقاصد الشريعة أهم ج )إنضوابط املصلحة فقال: 
جانب حساس هام يثري اجلدل يف هذا العصر ميكن الوقت يضيق اإلحاطة به، مث أحببنا التحدث عن 

وهو مقاصد الشريعة اإلسالمية ...مث أخرب أنه اعتمد يف الكالم عن مقاصد الشريعة من كتابه ضوابط 
  1.(املصلحة يف الشريعة اإلسالمية

ومما يزيد البوطي متيزا يف اهتمامه مبقاصد الشريعة اإلسالمية تفنيده لقول كثري من الباحثني الذين 
قسموا املصاحل إىل دنيوية وأخروية... مث عرفوها فقالوا: األخروية وهي اليت تكفلت هبا العقائد 
والعبادات، ودنيوية وهي: اليت تكفلت هبا املعامالت. ففند البوطي هذا القول قائال: )... ال أجد 

                                                           

/ 25/ 3" الدرس الثاين تاريخ الشريعة اإلسالمية، "مسموعشرح ضوابط املصلحة يف البوطي، حممد سعيد رمضان،  1
2008. 
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الث عقائد وعبادات داعيا إىل اتباع سبيل هذ التقسيم يف هذا اجملال ...فجعلها البوطي بأقسامها الث
 1.مها الدنيوي واألخروي(يومعامالت متكفلة بتحقيق كل مصاحل العباد بقس

والذي يبدو من تفنيد البوطي لقول هؤالء الباحثني هو تسوية املعامالت بالعبادات والعقائد   
الت كما هو معمول به؛ ألن الكل مأمورون به؛ ولو ُعمل بتقسيمهم كما يقولون: لتـُُلوِعب باملعام

حبجة أهنا أعمال دنيوية ال يرتتب عليها مصاحل أخروية. واملعامالت وردت اآليات القرآنية واألحاديث 
 النبوية الدالة على مبادئها، وشروطها، وعقوبة خمالف نصوصها.

 املصلحةأيضا دعم البوطي بكثري من األدلة والرباهني لكي يفند )... أوهام الذين حسبوا أن 
ينسخ منه ما يريد، ويبطل منه ما يريد، وحث الباحث بأن ال يشك أن هذه  دين مستقل بذاته

 وهذا ال شك أنه خدمة للدين من اجلانب السليب.، 2اخلاصية من بديهيات الشريعة اإلسالمية(
من حتليله ومقارنته يف املصلحة لكي يفصل بينها وبني ما قد ميتزج هبا من شىت  مث بني السبب
يت ينادي هبا مفلسفو األخالق والنظريات وقال: )إن هذا ضرورة تدعوا إليها النظريات واآلراء ال

احلكم على الشيء فرع عن تصوره(، ولكي يتسىن فيما يلي البحث عن أحكام )القاعدة املعروفة 
 3.(وضوابطهااملصلحة الشرعية من حيث شروطها 

آثارها وفائدة معرفتها   مقاصد الشريعة ليست خاصة جبهة معينة، أو طائفة بل هي: تشمل يفو 
ن، وقد حتدث عن أمهيتها وفائدهتا الكثري من كل املسلمني عوام، وعلماء، وفقهاء، وباحثني وجمتهدي

 منهم التايل:  األعالم ممن سبق البوطي
)املقاصد ليس جمرد معرفة، ومتعة معرفية، وليس جمرد تعمق فلسفي يف الشريعة  :قال الريسوينــــــ 

   4.هي كسائر العلوم علم ينتج عمال وأثرا له أثره وفوائده( اإلسالمية، بل

وأن اجملتهد هو  له إىل معرفة املقاصد ال حاجةرمحه هللا ـــ من أن املسلم العامي  ابن عاشور ــــــــ 
ليس كل مكلف حباجة إىل معرفة مقاصد الشريعة؛ ألن معرفة مقاصد : )املعينُّ بذلك، إذ يقول

                                                           

 .84صضوابط املصلحة يف الشريعة اإلسالمية، البوطي، حممد سعيد رمضان،  1
 .60، 59املصدر نفسه، ص 2
 .69املصدر نفسه، ص 3
 .75، ص1م، بريوت ط 2003هـ ـــ 1424، دار اهلادي ت: الفكر املقاصدي قواعده وفوائدهالريسوين، أمحد،   4
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الشريعة بدون معرفة املقصد مبقدار ازدياد  يتلقىمن أنواع العلم، فحق العامي أن  الشريعة نوع دقيق
   1.حظهم من العلوم الشرعية، لئال يضعوا ما يلقنون من املقاصد يف غري مواضعه فيعود بعكس املراد(

إن هذا االدعاء يف حق العامي من ابن يوسف حممد أمحد البدوي بقوله: ) فرد عليه الدكتور
 هبواه، ويف املقاصد بنظره القاصرر ال يستقيم إال إذا سوغ للعامي أن يتصرف يف الشريعة عاشو 

    2.، وهذا ال يقول به أحد(االجتهادوأعطي  صالحية 

بن عاشور رأي شخصي له وجهة نظره واجتهاده، ومن األفضل بل ومن الواجب أن افرأي 
 فإهنا:المية، يكون هناك دوراً للعامي مبعرفة مقاصد الشريعة اإلس

ــــ وترتسخ العقيدة اإلسالمية يف قلبه حىت توجد عنده القناعة الكافية  ــ تزيده إميانا باهلل ـــ 1
يف دينه وشريعته، فيسعى جاهدا لاللتزام بأحكامها، ويتجنب خمالفتها، فيزداد حمبة لشريعته، ومتسكا 

 بإسالمه.بدينه، وثباتا على صراطه املستقيم، فيفخر بدينه ويعتز 
ــ تعطيه مناعة، ووقاية كافية وخاصة يف وقتنا احلاضر ضد الغزو الفكري، والعقدي، والتيارات 2

 املستوردة، والدعوات اهلدامة اليت يتسرت أصحاهبا وراء دعايات كاذبة، وشعارات خادعة.
ل ْقُت اجلِْنَّ  و م ا ــــ حتقيق العبادة هلل سبحانه اليت هي الغاية من خلق العباد، قال تعاىل:3 خ 

ْنس  ِإالَّ     .56:الذاريات لِيـ ْعُبُدونِ و اإْلِ
أما أمهية معرفة مقاصد الشريعة بالنسبة للعامل، والفقيه، والباحث، واجملتهد، فتظهر يف الفوائد 

 التالية:
 ــــ االستنارة هبا يف معرفة األحكام الشرعية الكلية واجلزئية، من أدلتها األصلية والكلية.1
 ـــ االستعانة مبقاصد الشريعة يف فهم النصوص الشرعية، وتفسريها بشكل صحيح. 2
ـــ االسرتشاد مبقاصد الشريعة عند حتديد مدلوالت األلفاظ، ومعانيها لتعيني املعىن املقصود 3

 منها؛ ألن األلفاظ، والعبارات قد تتعدد معانيها، وختتلف مدلوالهتا.
 والوقائع اجلديدة، فريجع اجملتهدعند فقدان النص على املسائل، ـــ الرجوع إىل مقاصد الشرع 4

 والفقيه، والقاضي إىل مقاصد الشريعة الستنباط األحكام باالجتهاد، والقياس، واالستحسان.

                                                           

(، 2م، ط )2001هــ ـــ 1421دار النفائس للنشر والتوزيع، ت:  مقاصد الشريعة اإلسالمية،، ابن عاشور، حممد الطاهر  1
 .18ص

 .102دار النفائس للنشر والتوزيع ــ األردن، ص عند ابن تيميةمقاصد الشريعة ، حممدالبدوي، يوسف أمحد   2
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ــ مقاصد الشريعة تعني اجملتهد، والقاضي، والفقيه على الرتجيح عند تعارض األدلة الكلية أو 5
ام، وكثريًا ما يكون التعارض ظاهريًا بني األدلة، وحيتاج الباحث إىل معرفة اجلزئية يف الفروع واألحك
  1معرفة الوسائل للرتجيح. الراجح للتوفيق بينها، أو

 املبحث الثاين: موقع الشيخ البوطي من مسار أهل املقاصد.

فقد  لعصر الصحابة؛ ايف أساسه امتداد وإن املقاصد ليس شيئا جديدا، وحمدثا على واقعنا، فه
ـــــ وورثوا منهم مروياهتم، وأقضيتهم، وفتاواهم، واجتهاداهتم  عايش التابعون صحابة رسول هللا ــــ 

إن القول بأن التابعني ورثوا من  ،ومسالك استنباطهم، وفهموا تعليالهتم املقاصدية، واملصلحية
منها مستندا إىل العمل  الصحابة مسالك استنباطهم، ومروياهتم وفتواهم وأقضيتهم واليت كان جزء

، واملصاحل اليت عمل هبا جبالء قبول التابعني للمقاصد فيديُ واعتبار املصاحل، إن ذلك القول  باملقاصد
النبوي الذي تناقلوه بواسطة الصحابة حىت وقتنا  للهديفيد كذلك استلهامهم وهو يُ  الصحابة
 احلاضر. 

واآلمدي  والغزايل والرازي ،اجلويين رمنيام احلكإم  وهناك من أسهم يف علم املقاصد قبل الشاطيب،
عصر رشيد  إىلوغريهم، وأما بعد اإلمام الشاطيب فقد اعتىن بعلم املقاصد اإلمام الدهلوي ومن عصره 

 بن عاشور رضا مل توجد عناية باملقاصد إال ممن عاصروا رشيد رضا كعبداحلميد بن باديس، والطاهر
قبل اإلمام  باملقاصد من العلماء الذين اعتنوا ابحث هو عرض بعضيف هذا املاملهم وعالل الفاسي، و 
البوطي  الوصول إيل الشيخ حىت الشيخوإبراز بعضا من إسهاماهتم يف املقاصد  الشاطيب وبعده،
حىت يتبني موقع ومسار البوطي من املتحدثني عن  املقاصدي قدميا وحديثا املسارالستكمال بناء 

 :ثالث فروعاحث جعله البولذلك  املقاصد،
 من اجلويين حىت اآلمدي الفرع األول: مرحلة التأصيل والتأسيس

 ، والغزايلاإلمام اجلويينيف هذه املرحلة ظهرت بعض املباحث املقاصدية، وقد قام بذلك كل من 
 والرازي، واآلمدي، وهذا مما يدل على متيزها وهي كالتايل:  

  .ه(478ت)أوال: إمام احلرمني اجلويين 
كتاب   األمام اجلويين أول من طرح املقاصد على بساط البحث ويعرف ذلك من خالليعد 

 يفرد فهو مل اإلشارة والتلميحات بتأصيل وتأسيس املقاصد، بدأت فيهفقد الربهان يف أصول الفقه، 

                                                           

 .7ص مقاصد الشريعة اإلسالميةالزحيلي، حممد مصطفى،  1
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قصود ــ يف كتابه بابا خاصا يف املقاصد العامة أو املقاصد اخلاصة، وإمنا بدأ برتديد لفظ القصد ــ امل
 واملقصد، وأحيانا كان يعرب بالغرض واألغراض ومن أمثلة ذلك: 

 يقول: ميلك فشبهه باحلر اختلف العلماء يف أن العبد هل ميلك؟ أما من)يقول: أـــ القصد: 
  1.وأما من منع كونه مالكا شبهه بالبهائم حبيث أنه مسلوب القصد واالختيار(

ت احلكم لألعيان ثبت ملعانيها ومعانيها وهي املقصودة قال: )... إذا مل يثباملقصود: ــ  ب
منها، مثاله يف مسألة الربا: إحلاق املطعومات اليت ال تقدر بكيل ووزن طريقة األشباه، وسبيل التشبيه 

   2.هو الطعم( رادالنظر إىل املقصود، وقد الح أن امل
 يتفطن لوقوع املقاصد يف األوامر وقد أشار إىل أمهية املقاصد يف األوامر والنواهي فقال: )من مل

 3والنواهي فليس على بصرية من وضع الشريعة(
وكانت له األسبقية يف تقسيم املصاحل اليت سار عليها الباحثون من بعده إىل: الضروريات  

   4(.حنن نقسم أصول الشريعة مخسة أقسام) واحلاجيات والتحسينيات فمما قاله:
الضروريات اخلمس فقال: ) الشريعة متضمنها مأمور به، ومنهي  وكان هو األسبق باإلشارة إىل

عنه ، ومباح، فأما املأمور به فمعظمه العبادات، وأما املنهيات فأثبت الشرع يف املوبقات منها 
 … زواجر

كذلك كان له الفضل يف تقسيم املصاحل الذي سار عليها العلماء من بعده، وهذا عندما 
ا يف ذلك الضروريات واحلاجيات والتحسينيات، فقال حنن نقسم أصول قسمها إىل مخسة أقسام، مب

  5…الشريعة مخسة أقسام 
لذلك ش ِهد  له أمحد الريسوين فقال: )وإمام احلرمني بعقليته التأسيسية الريادية صاحب عطاء 

  6.وغناء يف جمال املصطلحات وضعا وتطويرا(

 

                                                           

هــ حققه وقدمه ووضع 1399( 1ط ) الربهان يف أصول الفقه،إمام احلرمني، أيب املعايل عبدامللك بن عبدهللا بن يوسف،  1
 . 1243، 1242/ 1بدالعظيم الديب، جفهارسه الدكتور: ع

 .1239،1231/ 1املصدر نفسه، ج  2
 .206/ 1املصدر، نفسه، ج  3
 .620/ 1املصدر، نفسه، ج 4

 .595، 602/ 2املصدر نفسه، ج 5

 .17م( ص2003/هــ 1424(1ط ) من أعالم الفكر املقاصدي،الريسوين أمحد،  6
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 ه( 505ت )ثانيا: الغزايل: 
الكثري من العلوم العلم و خذ عنه ألم إمام احلرمني ز غزايل إىل نيسابور وله رحل ال473يف عام 

ومنها أصول الفقه، وذلك ما جعل اإلمام الغزايل ينهج منهج شيخه اإلمام اجلويين، فكان اإلمام 
اجلويين يفتخر ويعتز باإلمام الغزايل حىت أنه جعله مساعدا له يف التدريس، وعندما ألف اإلمام الغزايل  

 1اب )املنخول يف علم األصول( قال له اجلويين:" دفنتين وأنا حيٌّ هال صربت حىت أموت".كت
باإلضافة إىل شهادة الشرع ثالثة أقسام، قسم  )املصلحةوقد نبه إىل أقسام املصلحة فقال: 

 شهد الشرع العتبارها، وقسم شهد لبطالهنا، وقسم مل يشهد الشرع ال لبطالهنا، وال اعتبارها. 
أضافه يف القسم الثالث قوله: )... وهذا حمل النظر فلنقدم على متثيله تقسيما آخر، وهو  ومما

أن املصلحة باعتبار قوهتا يف ذاهتا تنقسم إىل: الضروريات، واحلاجيات، وما يتعلق بالتحسينيات 
  2.والتزيينات(

الشرع  )ومقاصدوحدد الوسائل، والطرق اليت بفضلها ميكن الوصول إىل مقاصد الشريعة فقال: 
حنن نعلم أن الشرع يؤثر ح إىل بعض قواعد املقاصد فقال: )ومل 3تعرف بالكتاب والسنة واإلمجاع(

 4الكلي على اجلزئي(
وعد الضروريات اخلمس أقوى املراتب، وضرب هلا مثااًل فقال: )قضاء الشرع بقتل الكافر  

ى اخللق دينهم، وقضاؤه بإجياب القصاص الداعي إىل بدعته فإن هذا يفوت عل املبتدعاملضل، وعقوبة 
وإجياب حد ، اليت هي مالك التكليف  العقول حفظ حد الشرب  إذ به جيابإذ به حفظ النفوس، وإ

إذ به حيصل حفظ األموال اليت  ؛وإجياب زجر الغصاب والسراق ،الزنا إذ به حفظ النسل واألنساب
  5.(هي معاش اخللق وهم مضطرون إليها

 

                                                           

تاريخ اإلسالم ووفيات املشاهري  قيق: د. عمر عبد السالم تدمري،الذهيب، مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان، حت 1
 .126/ 35لطبعة: األوىل، اجلزء ا م،1987 /هـ 1407 لبنان/ بريوت، ، دار الكتاب العريبواألعالم
ن حتقيق د/ محزة باملستصفى من علم أصول الفقه من علم األصول، الغزايل، أبو حامد حممد بن حممد الغزايل، دراسة،  2

 .481، 480/ 2زهري حافظـ ج
 دار الكتب العلمية بريوت ــ دراسة وحتقيق حممد عبد السالم الشايف، املستصفى،الغزايل، أبو حامد حممد بن حممد الغزايل،  3

 . 1/179هــ، ج1413( 1ط )
 .177/ 1املصد نفسه، ج  4
 .174/ 1املصدر السابق، ج 5
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  .(ه606: )تثالثا: الرازي
فعندما شرع يف  اجلويين والغزايل من حيث تقسيم املصلحة لعل الرازي سار على منهج من سبقه

 أن فإما يفرض حكم كل  عليه، قال مام مالك أن املصلحة املرسلة جائزة واحتجاحلديث عن قول اإل
 املصلحة عن خاليا يكون أو املصلحة عن خالية مفسدة أو املفسدة عن خالية مصلحة يستلزم

 متعادلني يكونا أن إما ألهنما أقسام ثالثة على وهذا معاً  عليهما مشتمال يكون أو بالكلية واملفسدة
 راجحة وهذه ستة أقسام: املفسدة تكون أن وإما راجحة املصلحة تكون أن وإما

أن يستلزم مصلحة خالية عن املفسدة وهذا البد وأن يكون مشروعا ألن املقصود من  :أحدها
 .رائع رعاية املصاحلالش

 الكثري اخلري ترك ألن مشروعا يكون وأن البد أيضا وهذا راجحة مصلحة يستلزم أن وثانيهما:
  كثري  شر القليل الشر ألجل

  يشرع ال أن فوجب عبثا يكون فهذا األمران يستوى أن :وثالثها 
  روعامش يكون ال أن فوجب عبثا يكون أيضا وهذا األمرين عن خيلو أن ورابعها: 
  مشروعة تكون ال أهنا شك وال خالصة مفسدة يكون أن وخامسها: 
 مشروع غري أيضا وهو املصلحة من فيه ما على راجحا املفسدة من فيه ما يكون أن وسادسها: 

 1.بالضرورة الدفع واجبة الراجحة املفسدة ألن
كاملعلوم   ام الستةفقال: )... وهذه األقس مث أشار إليها بكوهنا املقصود من وضع الشرائع،

  2.(بالضرورة أهنا دين األنبياء، وهي املقصود من وضع الشرائع
أن احلكم  )...توسع يف كتابه )احملصول( يف تعليل األحكام ومما يثبت ذلك أنه قال: وقد 

الشرعي إما أن يكون معلال بالوصف احلقيقي، أو باحلكمة، أو باحلاجة، أو بالوصف العدمي، أو 
التقديرات فالعلة إما تكون ايف، أو بالوصف التقديري، أو باحلكم الشرعي، وعلى كل بالوصف اإلض

  3.أو مركبة من قيدين، أو أكثر( مفردة

ومل يراع ترتيب الضروريات اخلمس، ومل يراع اللفظ املذكور يف نطقها، ومما قاله عندما وضح أن 
اجة، واليت من باب احلاجة مقدمة على املناسبة اليت من باب الضرورة راجحة على اليت من باب احل

                                                           

 ق ودراسة، د/ جابر فياض العلواينحتقي احملصول يف علم أصول الفقه،الرازي،  الرازي، فخر الدين حممد بن عمر بن حسني 1
 .166/ 9مؤسسة الرسالة، ج

  .223/ 6جاملصدر السابق،  2
 .5/444املصدر السابق، ج 3
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 مصلحة النفوس، والعقول، واألدياناملناسبة اليت من باب الضرورة مخسة وهي  )أناليت من الزينة قال: 
 1.واألموال، واألنساب(

 .ه(631ت)رابعا: اآلمدي، 
 اعتنائه برتتيب الضروريات اخلمس يف مؤلف اآلمدي اإلحكام يف أصول األحكام جدمما وُ 

ندما شرع يف التكلم عن أقسام املقصود من شرع احلكم قال: )... ال خيلوا احلكم أن يكون من فع
قبيل املقاصد الضرورية، أو ليس من قبيل املقاصد الضرورية، فإن كان من قبيل املقاصد الضرورية إما 

ايتها ملة من أن يكون أصال أو ال، فإن كان أصال فهو يرجع إىل املقاصد اخلمسة اليت مل ختل من رع
مث فصل فيها القول ، 2امللل، وال شريعة من الشرائع، وهي حفظ الدين والنفس والعقل والنسل واملال(

 .كالً على حدة
وقد خالف كثريًا من العلماء الذين ذهبوا إىل امتناع تعليل احلكم باحلكمة اجملردة عن الضابط 

  3من شرع احلكم. أي الوصف الظاهر املشتمل على احلكمة املقصود للشارع
أيضا جاء اآلمدي مبا جاء به اجلويين والغزايل رمحهما هللا يف حتقيق أقسام املصاحل إىل ثالثة 

وهذا مما يثبت أنه ال خيالف السابقني  ،ية والتحسينية وإثبات األصول اخلمسةر حبسب قوهتا الضرو 
يات ر صرح بكون الضررو و مس، بني كيفية الرتتيب للضروريات اخلو  أدخل املقاصد يف الرتجيحاتفقد 

   4.منحصرة يف األصول اخلمسة

 من العز بن عبدالسالم حىت ابن القيم اجلوزية. الفرع الثاين: مرحلة التفريع والتطبيق
مما مييز هذه املرحلة انتقال املقاصد من الطور النظري، إىل الطور التطبيقي؛ بإظهار مقاصد 

لى يد العز بن عبد السالم، وكل من تتلمذ على يده، أو الشريعة، وبعض قواعدها، وقد مت ذلك ع
 ين قاموا بذلك على النحو التايل:هؤالء العلماء الذُيربز الباحث تتلمذ على تالمذته فيما بعد. وس

  .ه(660: العز بن عبد السالم )ت أوالا 
خصصه للكالم تفرد العز بن عبد السالم يف كتابه القواعد الكربى املوسوم بقواعد األحكام؛ مبا 

بوضع هذا  )الغرضعلى ذلك قوله:  ربط األحكام باملقاصد، ومما يدلعن املصاحل واملفاسد، و 
                                                           

 .458/ 5املصدر السابق، ج 1
فيفي، دار الصيف للنشر علق عليه الشيخ عبد الرزاق ع األحكام يف أصول األحكام،اآلمدي، على بن حممد اآلمدي،  2

 .343/ 3م  ج2003هــ ــ 1424(1والتوزيع، ط )
 .3/254املصدر نفسه، ج  3

 مشس الدين، مصطفى حممد جربي، املقاصد عند اإلمام سيف الدين اآلمدي، التوجد رقم للصفحات. 4
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العباد يف كسبها، وبيان مقاصد  ليسعيالكتاب بيان مصاحل الطاعات واملعامالت، وسائر التصرفات 
 1.العباد يف د رئها( ليسعياملخالفات، 

لها مصاحل فقال: )... الشريعة كلها مصاحل إما بدرء السالم أن الشريعة ك ويرى العز بن عبد
فتأمل وصيته بعد ندائه فال  ُنواي ا أ يُـّه ا الَِّذين  آ م  مفاسد، أو جبلب مصاحل، فإذا مسعت هللا يقول: 

 2.جتد إال خرياً حيثك عليه، أو شراً يزجرك عنه، أو مجعا بني الزجر واحلث(
وحتدث عن ذلك يف كثري من الفصول فقال: )... وللدارين وقسم املقاصد إىل دنيوية وأخروية، 

  3.مصاحل إذا فاتت فسد أمرمها، ومفاسد إذا حتققت هلك أهلها(

وظف املقاصد يف الرتجيح بني املصاحل واملفاسد فقال: )... ومن تتبع مقاصد الشرع يف جلب 
 ال جيوز إمهاهلااملصلحة املصاحل ودرء املفاسد حصل له من جمموع ذلك اعتقاد، وعرفان بأن هذه 

  4.وأن هذه املفسدة ال جيوز قرباهنا، وإن مل يكن فيها نص، وال إمجاع، وال قياس(

  .ه(684 )تثانيا: القرايف 
حاول غري مرة تأسيس املقاصد الشرعية ولكنه  )إذلقد أشاد ابن عاشور مبا بذله القرايف فقال: 

  5.وقف(
هو عندما قسم موارد األحكام إىل  الفروق عار الربوق يف أنوا أنو واجلديد الذي ظهر يف كتابه 

قسمني فقال: )مقاصد الشريعة وهي املتضمنة للمصاحل واملفاسد يف أنفسها، ووسائل وهي: الطرق 
  6.إليها، وحكمها حكم ما أفضت إليه من حترمي وحتليل( املفضية

 ذلك واضحا يف كتابه الفروق فقال املصاحل واملفاسد، وبدا إىلوجعل الوسيلة طريقًا مؤديًا 
)الشريعة اشتملت على أصول وفروع، وأصوهلا قسمان أحدمها: املسمى أصول الفقه وهو غالب أمره 
ليس فيه إال قواعد األحكام الناشئة عن األلفاظ العربية خاصة. وثانيها: قواعد كلية فقهية جليلة كثرية 

                                                           

 ق نزيه كمال محاد، حتقيح األنامالقواعد الكربى املوسوم بقواعد األحكام يف اصطالعزالدين عبدالعزيز بن عبدالسالم،   1
 .14/ 1د/ عثمان مجعة ضمريية،  دار القلم، دمشق، ج

 . 39، 14/ 1املصدر نفسه، ج 2
 .26، 15، 13، 6/ 1املصدر نفسه، ج 3
 .314/ 2املصدر نفسه، ج 4
 .91، صحتقيق ودراسة حممد الطاهر امليساوي مقاصد الشريعة اإلسالمية،( 2ابن عاشور، حممد الطاهر، ط )  5
 خليل املنصور، دار الكتب العلميةحتقيق  الفروق، عأنوار الربوق يف أنوا القرايف، أبو العباس أمحد بن إدريس الصنهاجي،  6
 . 61/ 2بريوت ج
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حكمه، لكل قاعدة من الفروع يف الشريعة ما ال العدد عظيمة املدد مشتملة على أسرار الشرع و 
من أصول الفقه، وهذه القواعد مهمة يف الفقه عظيمة النفع، وبقدر  شيءحيصى، ومل يذكر منها 

اإلحاطة هبا يعظم قدر الفقه، وتتضح مناهج الفتوى، ومن ضبط الفقه بقواعده استغىن عن أكثر 
  1.اجلزئيات(

  .ه(728ثالثا: ابن تيمية )ت 
مجيع مؤلفات ابن تيمية ال ختلو من ذكر املقاصد، فهو من الذين أتقنوا وجددوا يف علم  إن

أكد أن هللا تعاىل بعث الرسل لتحصيل املصاحل وتكميلها، وتعطيل  ـــ قداملقاصد، فهو ـــــ رمحه هللا 
 2.املفاسد وتقليلها

 األصوليني: )استدراكه علىالتجديدية يف املقاصد اليت مل يسبق إليها أحد من  سهاماتهإومن 
 األصوليني يف حصرهم املقاصد فيما يرجع إىل حفظ األمور الظاهرة دون الباطنة؛ إذ تتعدى عنده

 3.املقاصد إيل معاين أخرى كحب هللا، واخلوف منه واإلخالص(
 ومن القضايا املقاصدية اليت تناوهلا: 

وجه احلكمة واملصلحة، والعلة يف احلكم  ه)بأنـــ مسألة التعليل، وقد عرف ابن تيمية التعليل 1
 4.الشرعي(

يوسف أمحد  املواقف، ذكرهاــ عالقة املقاصد بالسياسة الشرعية، فقد ذكر ابن تيمية كثريا من 2
يقول ابن تيمية: )  له على أهم موقف سيقف الباحثو  ،تيميةبن البدوي يف مقاصد الشريعة عند ا

ن اخللق الذي مىت فاهتم خسروا خسرانا مبينا، ومل ينفعهم ما املقصود الواجب بالواليات إصالح دي
 5.نعموا به يف الدنيا، وإصالح ما ال يقوم الدين إال به من أمر دنياهم(

 مة أركانه وتثبيتها، ودرء الفسادفابن تيمية يرى أن وظيفة احلاكم حمصورة يف حفظ الدين وإقا
 عنه، وحفظ حقوق اخللق.

 

 

                                                           

 ، بتصرف.6/ 1املصدر نفسه، ج 1
 .83/ 3جمموعة فتاويه )التفسري( ج ابن تيمية، 2
 .443/ 1املصدر نفسه، ج 3
  .82/ 8، جتاوىجمموع الفابن تيمية،  4
 .29ص السياسة الشرعية، ،تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين ابن تيمية،  5
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  .(751ية )ت رابعا: ابن القيم اجلوز 
يف رعاية املقاصد الشرعية، ومما يدل على  ابن تيمية  الظاهر أن ابن القيم حنا منحى شيخه

ابن القيم من ابن تيمية أضحت أشد  )استفادة ما ذكر يف إعالم املوقعني عن رب العاملني،ذلك 
   1.وضوحا من الشمس يف رابعة النهار(

 مقاصد الشريعة يف نظرته إىل اشرتاط وجوب علم أيضا قال: )ال خيتلف عن شيخه ابن تيمية
كما اهتم مبسألة التعليل وأساليبها يف الكتاب والسنة ومناقشة منكريه، والتشنيع  2وحكمها وأهدافها(
املقاصد واشرتاطها للمجتهد، وبني ووضح أن بناء الشريعة على مصاحل العباد  أمهيةعليهم، ونبه على 
  يف املعاش واملعاد.

ائما يصرح بأن أوامر الرب تبارك وتعاىل، وشرائعه جاءت مبا حيقق مصاحل العباد يف وكان د
الدارين، وأن أحكم احلاكمني الذي هبرت حكمته العقول أوىل مبراعاة مصاحل عباده ومفاسدهم يف 

 .3األوقات، واألحوال، واألماكن، واألشخاص
الذرائع ميثل  )سدالشرع ولذا قال:  وقد متيز يف عرضه لسد الذرائع، وأبطل أبواب احليل على 

   4.الدور الدفاعي، والوقائي بالنسبة ملقاصد الشريعة(
 أدلة حترمي احليل، وذم السلف هلاوأوضح أن القول بتجويز احليل يناقض سد الذرائع، وقد سرد 

 5وبني أن القول حبرمتها أقوى من القياس.

حتفظ الشريعة اإلسالمية وحتفظ مقاصدها  سلم فبالتحرميفالقول بتحرمي احليل هو القول األ
ساسية، فلو جوز احليل يف الشرع لتلوعب بكثري من األحكام الشريعة، وهللا أمرنا حبفظ األحكام األ

 ومقاصدها. 
 
 
 

                                                           

ابن القيم اجلوزية، أيب عبدهللا حممد بن أيب بكر بن أيوب، قرأه وقدم له وعلق عليه، وخرج أحاديثه وآثاره أبو عبيدة مشهور  1
 . احلاشية192/ 1( ج1دار ابن اجلوزي، ط) عن رب العاملني،إعالم املوقعني بن حسن سلمان، 

 .194املصدر نفسه، ص 2
 .194، 193املصدر نفسه، ص  3
 .58املصدر نفسه، ص  4
 .59املصدر نفسه، ص 5
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 من اإلمام الشاطيب حىت الشيخ البوطي. الفرع الثالث: مرحلة التدوين والتأليف
متيزت و  حممد سعيد رمضان البوطي مث إىل ابن عاشور حىتو من الشاطيب وبدأت هذه املرحلة 

 .هذه املرحلة باكتمال علم املقاصد يف الكثري من املباحث حىت صار علما مستقال كغريه من العلوم
 (هـ790ت أوال: اإلمام الشاطيب )

بتعريف املقاصد يف اللغة واالصطالح، وأوضح أن بدأ فيه  يف كتابه املوافقات، أفرد الشاطيب
قصد املكلف، مث  فيها قسمان: قسم يرجع فيه إىل قصد الشارع، وقسم يرجع إىل ينظر املقاصد اليت

    1.وشرحها شرحا وافيا ال يستغين عنه أي عامل أصويل، أو باحث دلل ووضح أدلتها
محادي العبيدي، حيث  الدكتور:ومما أضافه الشاطيب إىل علم املقاصد من مباحث يف رأي 

 ب نكتفي بذكرها جمملة وهي كالتايل:تتبعها وحصرها يف عدة أبوا
وضوابطها، نظرية القصد يف األفعال وسوء استعمال احلق، النوايا بني األحكام  )املصلحة

   2.واملقاصد، املقاصد والعقل، املقاصد واالجتهاد، الغايات العامة للمقاصد(

 به عليه يف تصنيف اإلمام الشاطيب من منهجيته اليت سار عليها التحدث بالنعمة اليت أنعم هللاو 
ِة ر بِ ك  كتابه وكالمه يف املقاصد عمال بقول هللا تعاىل:   إقراراً ، 11الضحى:  ف ح دِ ثْ و أ مَّا بِِنْعم 

واعرتافا وتأكيدا على أسبقيته يف بناء علم املقاصد، ويظهر ذلك يف قوله: ) فإن عارضك دون هذا 
البتكار، وغر الظان أنه شيء ما مسع مبثله، وال الكتاب عارض، وعمي عنك وجه االخرتاع فيه وا

األصلية أو الفرعية ما نسج على منواله، أو شكل بشكله، وحسبك من شر  الشرعيةألف يف العلوم 
مساعه، ومن كل بدع يف الشريعة ابتداعه، فال تلتفت إىل األشكال دون اختبار، وال ترم مبظنة الفائدة 

 هتم بعلم املقاصد بعد الشاطيب حىت اإلمام الدهلوي، من ا يوجدمل و  3.على غري اعتبار(
    .ه(1176 )ت: ويّل هللا الدهلوي ثانيا

يعترب ويل  هللا الدهلوي جمدد القرن الثاين عشر للهجرة بعمله الفكري؛ فقد قدم لإلسالم صورة 
و )البدور  البالغة(نظام أخالقي حضاري متكامل من خالل اثنني من كتبه العظيمة مها: )حجة هللا 

                                                           

تقدمي الشيخ العالمة بكر بن عبدهللا أبو زيد، ضبط  املوافقات،الشاطيب، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي،  1
 . 17، 7/ 2صه وقدم له وعلق عليه وخرج أحاديثه أبو عبيدة مشهور بن حسن سلمان، دار بن عفان، جن

 م دار قتيبة، بريوت ــ دمشق1992 هـ ــ1412( 1ط ) الشاطيب ومقاصد الشريعة اإلسالميةالدكتور: محادي العبيدي،   2
 .195، 138ص

 .134، 133املصدر نفسه، ص  3
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البازغة( وكان جامعا بني العلوم العقلية، والفلسفية والتصوف كما يعلم من كتابه األول املشهور الذي 
 .وضح فيه القواعد الكلية اليت تنتظم هبا املصاحل يف الشريعة، وبني حكمها وأسرارها

 وميكن إبراز إسهامات فكره املقاصدي يف التايل:
عليالت، وكان ذلك يف العبادات واملعامالت وغريها، ومما تناوله يف تناوله الكثري من احلكم والت

الصالة شرعت لذكر هللا ومناجاته، ولرؤية هللا ومناجاته يف اآلخرة، وكذلك الزكاة  )إنالعبادات قوله: 
شرعت دفعا لرذيلة البخل، وكفاية لرعاية حاجة الفقراء، وإن احلدود شرعت زواجر عن املعاصي، وإن 

ملعامالت شرعت إلقامة العدل فيهم، وكذلك املقادير، واجلهاد واحلج والصوم وغريه، وبني يف أحكام ا
   1.بعض املواضع أسرار الرتهيب والرتغيب(

بأسرار وعلل بعض األحكام فمما قاله: )... مث مل يزل  واهتماماهتموأشار إىل علماء السلف، 
األحكام باملصاحل، ويفهمون معانيها، وخيرجون  التابعون مث من بعدهم العلماء اجملتهدون، يعللون

 شار إليهم وشكر مساعيهم: الغزايلللحكم املنصوص مناطا مناسبا لدفع ضر أو جلب نفع(، وممن أ
وذكر من أسباب توجه العلماء للتأليف يف العلوم الشرعية اختالفهم يف  واخلطايب، وابن عبدالسالم.

ثُر اختال فقال:علل األحكام  ف الفقهاء بناء على اختالفهم يف علل األحكام، وقضى ذلك مث أنه ك 
 عن العلل من جهة إفضائها إىل املصاحل املعتربة يف الشرع. يتباحثونإىل أن 

ِحكم مرسلة، ومصاحل مطلقة، كبيان األخالق الصاحلة وأضدادها، ومستندها غالبا  إىلوأشار 
رأيه فيها وقال: أرى أن بعضها مستنٌد إىل االجتهاد، وكذلك فضائل األعمال ومناقبها. مث أبدى 

 الوحي، وبعضها إىل االجتهاد، وفرق بني املصاحل والشرائع فقال:
ــــ علم املصاحل واملفاسد أعين ما بينه من هتذيب النفس باكتساب األخالق النافعة، وإزالة 1 

وال مميزة ملشكله حبدود مضبوطة،  ملبهمةأضدادها، غري مقدر لذلك مبقادير معينة، وال ضابط 
 .بأمارات معلومة، بل رغب يف املدائح، وزهد يف الرذائل

علم الشرائع واحلدود، والفرائض: وهي ما بينه الشرع من املقادير فنصب للمصاحل أمارات ـــ 2
مضبوطة معلومة، وأدار احلكم عليها، وكلف الناس هبا، وضبط أنواع الرب بتعيني األركان والشروط 

اً يندبون إليه من غري إجياب(واآلداب، وجع اً يطلب منهم ال حمالة، وحد    2.ل من كل نوع حد 

                                                           

هـ 1426م ــــ 2005( 1حققه وراجعه، السيد سابق،  ط) حجة هللا البالغة، بن عبدالرمحن الدهلوي، الدهلوي، شاه ويل هللا 1
 .29، 28/ 1( دار اجليل. ج

 ، بتصرف.226/ 1املصدر نفسه، ج  2
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اعتباره علم املقاصد اليت تبىن عليها األحكام ذات أمهية بالغة فمما قاله:) معرفة املقاصد اليت 
 1.بين عليها األحكام علم دقيق ال خيوض فيه إال من ل طف ذهنه واستقام فهمه(

 . هـ(1354 ت): رشيد رضا ثالثا 

 ح املعقول الذي بني ِحكم التشريعيعترب املفسر الوحيد الذي مجع بني صحيح املأثور، وصري
وسنن هللا يف اإلنسان والكون، وقد أثار مقاصد الشرع يف أكثر من موضع يف تفسري املنار بالتحليل 

 2.والشرح

 ربز دور رشيد رضا يف علم املقاصد التايل:ي   ومما

ما جيب مراعاته يف  )هيواعد العامة للتشريع، وتفصيلها وبيان أمهيتها حيث قال: ــــ تعريفه للق
 واملساواة يف احلقوق، والشهادات األحكام املختلفة، وأمهها يف اإلسالم حتري احلق والعدل واملطلق،

  3.واألحكام، وتقرير املصاحل، ودرء املفاسد(

وشرحها شرحا وافياً، ومما يثبت شدة اعتنائه أنه اعتناؤه باملقاصد وكلياهتا اخلمس، وفصلها ــــ 
وجه مجيع املقاصد وكلياته إىل سورة الفاحتة حيث قال: ) مقاصد القرآن اخلمسة يف الفاحتة، وهو يريد 
بذلك أن يبني أن ما نزل القرآن ألجله أمور وهي: التوحيد، ووعد ووعيد، وعبادة، وبيان سبيل 

مث  دينه، وأخبار الذين تعدوا حدوده هللا تعاىل، وأخذ بأحكامالسعادة، وقصص من وقف عند حدود 
 ناس وسعادهتم الدنيوية واألخرويةقال: هذه هي األمور اليت احتوى عليها القرآن، وفيها حياة ال

 ئع الفساد والشر، وتقرير املصاحلمث جعل سد ذرا  والفاحتة مشتملة عليها إمجااًل بغري شك وال ريب،
 أصال من أصول األحكام االجتهاديةدل يف تنازع بعضهم مع بعض مناطا للتشريع، و وإقامة احلق والع

    4.فهو ـــــ رمحه هللا ــــــ جعلها قاعدة، وسار عليها وأكثر عليها من األدلة(
أشار إىل قاعدة أصولية مث فطن إىل قاعدة عظيمة من قواعد التشريع ومما قاله:) درء املفاسد ــــــ 

ب املصاحل، وقاعدة ترجيح ارتكاب أخف الضررين إذا كان البد من أحدمها، ولكن مل مقدم على جل
يهتد إىل ذلك مجيعهم، إذ ورد أن بعضهم ترك اخلمر، وبعضهم مل يرتك فقال: ــــ رمحه هللا ــــــ بعد ذلك 

من فطنت إىل قاعدة عظيمة من قواعد التشريع اإلسالمي، وهي: أن ما كان داللته على التحرمي 
                                                           

  .237، 32، 1/29املصدر نفسه، ج  1
/ 3، ج2لدات ج، وغريها من اجمل1 /1م( املنار مصر،  ج1947هــ ــــ 1366( ت)2ط) تفسري املنار،رضا، حممد رشيد،  2

 ، بتصرف.5/136، ج4/420، ج63
 .268/ 11املصدر نفسه، ج 3
 .بتصرف ،119، 1/36املصدر نفسه، ج 4
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النصوص ظنية غري قطعية ال جيعل تشريعًا عامًا تطلب به كل األمة، وإمنا يعمل فيه كل واحد 
امتنع منه، ومن مل يفهم منه ذلك جرى فيه على  شيءباجتهاده، فمن فهم منه الداللة على حترمي 

و ال  ت ْأُكُلوا  ملح يف شرح قوله تعاىل: أصل اإلباحة، وداللة اآلية على حترمي اخلمر وامليسر ظنية، مث
ُْم ِإىل  أ ْمو اِلكُ  ِبريً أ ْمو اهل  إىل أن الشريعة اإلسالمية مضت فيها ِحكمة هللا   2:النساءْم ِإنَُّه ك ان  ُحوبًا ك 

   1.بأن تكون شريعته جامعة ملصاحل عباده، جارية على سنن الفطرة املعتدلة اليت فطرهم عليها(

 )إنيف مصاحل األمة العامة وأعماهلا اخلرية، وضرب هلا مثااًل فقال: نوَّه إىل احلفظ والعناية ـــــ 
األمة املؤلفة من مليون واحد إذا كانت تبذل من فضل ماهلا يف مصاحلها العامة كإعداد القوة وغريها؛ 
تكون أعز وأقوى من أمة مؤلفة من مائة مليون ال يبذلون شيئا من فضول أمواهلم يف مثل ذلك؛ ذلك 

األمة الثانية كلها ال تعد حد من األمة األوىل تعد بأمة، ألن أمته عون له تعده جزًءا منها، و بأن الوا
  2.ألن كل جزء من أفرادها خيذل اآلخر( بواحد

يرى أحكام املعامالت اإلسالمية مبنية على أساس قاعدة: )درء املفاسد وجلب املنافع باتفاق ــــــ 
مخس يسموهنا الكليات اخلمس، وهي حفظ الدين والنفس املسلمني، وأن كليات هذه األحكام 

، وأثبت أن مجيع ما جاءت به الشريعة من عقائد وآداب وأحكام موافق 3والعرض، والعقل، واملال(
 ... ولذلك كانت كليتها حفظ الدينملصاحل الناس ومسعد هلم يف معاشهم، ومعادهم فقال: )

فيه مفسدة أو منافاة ملصلحة، فهو ليس  شيءإليها  والنفس، والعقل، والعرض، واملال، فإذا نسب
  4.منها(

كما فعل العلماء؛ فتارة يقدم حفظ العقل على حفظ   5مل يراع ترتيب تلك الكليات اخلمســــــ 
و املال، أو العرض فهو ضار يف الدين، أو العقل، أو النفس، أ )كلالنفس، وعلى العرض مثل قوله: 

  6.(من احملرم

                                                           

 .345، 2/332املصدر نفسه، ج 1
 .338، 337/  2املصدر نفسه، ج 2
 .411/ 4املصدر نفسه، باب شبهات املسيحني على اإلسالم، وحجج اإلسالم، ج  3
 .641/ 2نفسه، باب الشريعة والطبيعة واحلق والباطل، جاملصدر   4

أفسدها الغري ، وهي اإلميان باهلل وعقيدة  اليت هو مقصد القرآن الكرمي  كان   جل مهه والذي يبدو من عدم ترتيبه للمقاصد هو أن 5 
، وسالمة التدليل، والعقل وحسن التعليللبحوث القرآن عشرة مقاصد كلها منطبقة على املنطق  مث جعل ،البعث واجلزاء والعمل الصاحل

 .33/768ينظر رشيد رضا، جملة املنار، ج
 . 664/ 14ج املصدر نفسه، 6
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ضبط علماؤنا الكليات يف حفظ  )فقدجيعل حفظ النفس قبل حفظ العقل فيقول: وتارة أخرى 
 1الدين، وحفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ العرض، وحفظ املال(

مرة ومرة ال ولعل عدم مراعاته لرتتيب الكليات اخلمس هو تأثرًا باإلمام الشاطيب الذي رتبها 
 عند احلديث عنها. يرتبها 
لة التعليل يف جملة املنار يف كثري من علل األحكام سواء يف جمال العبادات أو وأفاض يف مسأــــــ  

 املعامالت وال داعي لذكرها.
 .(هـ 1359 تباديس ): عبد احلميد بن رابعا

القرآن  ون العشرين الذين دفعوا العقول حنيعترب واحدا من جمموعة املصلحني املسلمني يف القر 
م ألفاظه ومبانيه، بعيدا عن رتبة التقليد ومجود التفكري، وقد كان معاصرا الكرمي، واستنباط معانيه، وفه

ص اخلال )إنللشيخ رشيد رضا، وكانت هلما رؤية مشرتكة. ومما قاله ابن باديس يف سبيل اإلصالح: 
وال  …التخلف والتبعية ال يكون إال باختاذ اإلسالم منهجا للحياة يف كل زمان، وكل مكانمن 

  2.بانتهاج سبيل القرآن علما وعماًل(يكون ذلك إال 

 ومما يربز دوره يف املقاصد التايل: 
من خالل ما كتبه يف تفسريه، وما جاء يف جمالس التذكري، وميكن إظهار هذه النظرات 

 املقاصدية من خالل النقاط التالية:
القرآن تفهيم  )تفسري: ـــــ أشار يف تعريفه لتفسري القرآن للفهم واحِلكمة واألسرار واملقاصد بقوله

ملعانيه وأحكامه وحكمه وآدابه ومواعظه، وفهم القرآن يتوقف بعد القرحية الصافية والذهن النري ألجل 
  3.التعمق يف أسرار البيان العريب(

وأيضا أشار يف عدة استدالالت إىل لفظ القصد واملقصود، فقوله: إن القرآن شفاء ألهل ـــــ 
دون غريهم مث قال ...وهذا هو املقصود األول من هداية القرآن، مث قال: قراءة الذين يؤمنون  اإلميان

  .القرآن أفضل أعمال اللسان، وتدبر معانيه أفضل أعمال القلب؛ فليقصد التايل التقرب إىل هللا
 1 وقوله يف قصد: أن قصد الثواب، واجلزاء على العمل ال ينايف اإلخالص فيه هلل تعاىل.

                                                           

 .233/ 27املصدر نفسه، باب حماربة البغاء، ج  1
الصنهاجي، عبداحلميد بن حممد بن باديس، مجع وترتيب، د/ توفيق حممد شاهني، حممد الصاحل رمضان، علق عليه وخرج  2

هـ( دار 1424م ــ2003/ 2، ط )، تفسري ابن باديس يف جمالس التذكري من كالم احلكيم اخلبريوأحاديثه أمحد مشس الدين آياته
 .4الكتب العلمية، بريوت ــ لبنان، ص

 .17صابن باديس يف جمالس التذكري من كالم احلكيم اخلبري،  الصنهاجي، عبد احلميد بن حممد، ابن باديس، تفسري  3
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ْشي ة  ضرورات اخلمس وتكلم عنها من منطلق قوله تعاىل: اعتىن حبفظ ال د ُكْم خ  و ال  تـ ْقتـُُلوا أ ْوال 
ِبريًا ) ل ُهْم ك ان  ِخْطًئا ك  ٍق حن ُْن نـ ْرزُقـُُهْم و ِإيَّاُكْم ِإنَّ قـ تـْ ( و ال  تـ ْقر بُوا الز ِن ا ِإنَُّه ك ان  ف اِحش ًة و س اء  31ِإْمال 

ِبياًل ) ال  تـُُلوا النـَّْفس  الَّيِت ح رَّم  اَّللَُّ ِإالَّ بِاحلْ قِ  و م ْن قُِتل  م ْظُلوًما فـ ق ْد ج ع ْلن ا ِلو لِيِ ِه ُسْلط انًا ف  ( و ال  تـ قْ 32س 
 .33: اإلسراء م ْنُصورًاُيْسِرْف يف اْلق ْتِل ِإنَُّه ك ان  

أصال قطعيا وكلية  هذه النفوس البشرية جاءت الشرائع السماوية كلها بإجياب حفظهاقال:)و 
عامة، مث قال: جاءت هذه اآليات يف تقرير هذا احلفظ من وجوه ثالثة: وهي حفظ النسل، وحفظ 

   2.الفرج، وحفظ األموال(
كل دليل يكون ظنيا مبفرده ــ يصري يقينيا إذا عرض على كليات الشرع ومقاصده   إن)قال: ــــــ 

  3.األدلة الفردية( وشهدت له الصواب، وهذا هو شأن اجملتهدين يف

و ج ع ْلن ا أشار إىل مجيع وسائل احلياة بأهنا خادمة للمقاصد عندما علق على قوله تعاىل: ـــــ 
ْون ا آ ي ة  اللَّْيِل و ج ع ْلن ا آ ي ة  النـَّه اِر ُمْبِصر ًة لِت ْبتـ ُغوا ف ْضاًل  د  ِمْن ر بِ ُكْم و لِ اللَّْيل  و النـَّه ار  آ يـ تـ نْيِ ف م ح  تـ ْعل ُموا ع د 

فقال: )... ومجيع شؤون احلياة من علم  ،12اإلسراء:  السِ ِنني  و احلِْس اب  و ُكلَّ ش ْيٍء ف صَّْلن اُه تـ ْفِصياًل 
وعمل فكل العلوم املوصلة إىل هذا العدد، وهذا احلساب هي وسائل هلا حكم مقصدها يف الفضل 

  4.والنفع والرتغيب(
ادة يف العبادة األساسية، وجعلها معتربة يف الشرع فمما قاله: العامل يف العبادة ربط منافع العبــــــ 

الذي يكون قصده إىل ثواب اآلخرة، وما عداه يف منافع تلك العبادة ملحوظ له على سبيل التبع هلا 
 فعة جتلبها عبادة أو مضرة تدفعهامن حيث إنه مصلحة شرعية معتربة يف التشريع، مث قال: كل من

 الحظتها عند قصد العبادة ال تنايف اإلخالص، وال تنقص من أجر العامل.فم
ذكر كثريا من األحكام الشرعية املعللة بفوائدها، وذكر بأهنا كثرية ال حتصى، ومنها منافع احلج ـــــ 

ُْم و ي ْذُكُروا اْسم  اَّللَِّ يف أ يَّاٍم م ْعُلوم   لِي ْشه ُدوايف قوله تعاىل:  ِة م ن اِفع  هل  ِيم  اٍت ع ل ى م ا ر ز قـ ُهْم ِمْن هب 
ركة االقتصادية خلري تلك ومن منافع احلج احل 28احلج: اأْل نـْع اِم ف ُكُلوا ِمنـْه ا و أ ْطِعُموا اْلب اِئس  اْلف ِقري  

  5.ومصلحة أهلها( البقاع
                                                                                                                                                                  

 .52، 30ر نفسه، صاملصد  1
 .94، 92، 91، 89، 88املصدر نفسه، ص  2
 .105املصدر نفسه، ص  3
 .48املصدر نفسه، ص 4
 . بتصرف.68، 54املصدر نفسه، ص  5
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يعة إال وله ربط األحكام بالعلل واحِلكم واألسباب فقوله: )فما من حكم من أحكام الشر ــــــ 
حكمته، وما من حكم من أحكام القدرية إال وله سببه وعلته؛ ال لوجوب أو إجياب عليه، بل 

 منها قوله تعال: األمثلةمبحض مشيئته، ومقتضى عدله، وحكمته، وضرب كثريا من 
      ْهِلِكِهْم  59.الكهف: ام ْوِعدً و تِْلك  اْلُقر ى أ ْهل ْكن اُهْم ل مَّا ظ ل ُموا و ج ع ْلن ا ِلم 
 ا   177هود:  ُمْصِلُحون  و م ا ك ان  ر بُّك  لِيـُْهِلك  اْلُقر ى ِبظُْلٍم و أ ْهُله 
 ه ا قـ ْوًما ًة و أ ْنش ْأن ا بـ ْعد  ان ْت ظ اِلم  ْم ق ص ْمن ا ِمْن قـ ْري ٍة ك       11األنبياء: آ خ رِينك 

الفساد والعتو، والتمرد عن أمر هللا فأفادت هذه اآليات أن سبب اهلالك والعذاب هو الظلم، و 
 ورسوله. 

وضح بعض األمراض اهلادمة لبعض الضروريات اخلمس، عندما علق على األمراض اإلنسانية ـــــ 
، فقال:) مرض العقول: جبمود النظر، وفساد اإلدراك، وتقليد اآلباء، واعتقاد الباطل، والشك يف احلق

 أما األعمال: فهي تابعة هلما فتصلح، الصفات ومرض النفوس: بفساد األخالق، واحنطاط
 . بصالحها، وتفسد بفسادمها

أشار على الذين يقتصرون يف قراءة الفروع الفقهية اجملردة، ويلتفتون لظاهر األحكام من دون ـــــ 
القرآن أصول األحكام،  )بني  النظر إىل ِحكمها وأسرارها مع أن هذا هو أسلوب القرآن فقال: 

ئل احلالل واحلرام، ووجود النظر واالعتبار، وبني ِحكم األحكام وفوائدها يف الصاحل وأمهات مسا
اخلاص والعام، فهجرنا واقتصرنا على قراءة الفروع الفقهية جمردة بال نظر جافة بال حكمة، حمجبة وراء 

  1.أسوار من األلفاظ املختصرة تفىن األعمار قبل الوصول إليها(
  .(ه1393 )ت: ابن عاشور خامسا

فإذا كان الشاطيب  ،بكتاب معنون بامسها: مقاصد الشريعة اإلسالمية املقاصد أفرديعترب أول من 
ًا من أعالم مقاصدها فابن عاشور يُعد ع ل مها ومعلِ مها الثاين، وإن   حجة من حجج الشريعة وع ل م 

لة جديدة كما يوحي جديدة وأمث تقدمي تنبيهاتكان أمهية ما قام به ابن عاشور قاصرة على جمرد 
 2.بذلك ظاهر عبارة أمحد الريسوين

                                                           

 .173، 143، 125، 124املصدر نفسه، ص  1
واملعهد العاملي للفكر الدار العاملية للكتاب اإلسالمي "الرياض"  نظرية املقاصد عند اإلمام الشاطيب،الريسوين، أمحد  2

 .352م، ص1995/ 1416/ 4اإلسالمي "فرجينيا" ط )
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وسع دائرة البحث يف املقاصد وأعطاها وجهة جديدة لتأسيس أصول تشريعية عقلية كلية  )فقد
قطعية وفتح أفقاً جديداً للتنظري االجتماعي، وسعى من خالله للتشريع والتخطيط للمستقبل، انطالقاً 

ها ومتحيص عناصرها وفق بصائر الوحي توخيا لتحقيق مقاصده من استيعاب معطيات احلاضر وحتليل
  1.وغاياته(

 أقسام: ثالثةأما عرضه للمقاصد فقد قسم كتابه إىل 
 القسم األول: إثبات أن للشريعة مقاصد من التشريع.

 القسم الثاين: مقاصد التشريع العامة.
 ناس.القسم الثالث: مقاصد التشريع اخلاصة بأنواع املعامالت بني ال

 والعجيب أنه مل يذكر مقاصد اإلسالم يف التشريع يف العبادات يف حبثه مقاصد التشريع
اإلسالمي بل خصص هلا حبثا متعلقًا بأصول إصالح األفراد، واإلصالح االجتماعي، يف كتاب 

بيني ، ومتيز يف اجتاهه املقاصدي يف تفسريه التحرير والتنوير يف ت2آخر أمساه أصول النظام االجتماعي
املقاصد واملعاين، ومما يدل على ذلك تأكيده أن )...كالم هللا حيتوي على مقاصد جليلة ومعاين 

  3.عالية(
 وميكن إمجال نظرية املقاصد عند ابن عاشور يف النقاط التالية:

  4.ـــ تعريفه للمقاصد العامة واخلاصة1
 لتايل:ـــ اعتناؤه بتعليل األحكام وقسمه إىل ثالثة أقسام هي كا 2

 ـــــ قسم معلل ال حمالة وهو ما كانت علته منصوصة أو مومئا إليها، أو حنو ذلك.
 ـــ قسم تعبدي حمض، وهو ما ال يهتدى إىل حكمته.

 ــــ قسم متوسط بني القسمني وهو ما كانت علته خفيه واستنبط له الفقهاء علة، واختلف فيه.

                                                           

هــ ـــ 1421/ 2حتقيق ودراسة حممد الطاهر امليساوي، ط ) مقاصد الشريعة اإلسالمية،ابن عاشور، حممد الطاهر،  1
 .140م( دار النفائس، ص2001

( الشركة التونسية للتوزيع، املؤسسة الوطنية للكتاب 2) ط أصول النظام االجتماعي يف اإلسالم،ابن عاشور، حممد الطاهر  2
 .103، 45اجلزائر 

الدار  "حترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب اجمليد" التحرير والتنويرابن عاشور، حممد الطاهر،  3
 .19/ 1م، ج1984التونسية للنشر والتوزيع، 

 .415، 251( ص2) لتشريع اإلسالميمقاصد اابن عاشور، حممد الطاهر  4
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أن ثيل هلما، وأبرز ما قاله من ذلك:سامًا مع التماهتم بتعريف املصلحة واملفسدة، وذكر هلما أق
 .املقصد العام من التشريع هو حفظ النظام جبلب املصلحة ودرء املفسدة

تناول طرق الرتجيح بني املفاسد واملصاحل ومما يدل على ذلك ضربه األمثلة ومنها قوله: من مث 
كل ِورٍد، وص دٍر، مث سنحت له عاشر إنسانا من الفضالء العقالء، وفهم ما يؤثره، ويكرهه يف  

مصلحة أو مفسدة مل يعرف قول ه فيها؛ فإنه يعرف مبجموع ما ع هده من طريقته، وإلفه من عادته أنه 
 يؤثر تلك املصلحة ويكره تلك املفسدة.

 أقتصر بضرب مثال على أحسنها فقالت طرق  إىل اجتماع املصاحل مع املفاسد بأمثله كثرية سو 
 حة لورثتهريض فيما زاد على ثلث ماله مضرة له، ومفسدة تلحقه، لكنه مصلاحلجر على امل )إن

الوسائل هي الطرق املفضية إىل املقاصد، والوسيلة إىل أفضل  )إنتوسع يف تعريف الوسائل ومما قاله: و 
 1.املقاصد هي أفضل الوسائل، والوسيلة إىل أرذل املقاصد هي أرذل الوسائل(

 لعمل يف صورة مشروعة، مع سلبه احلكمة املقصودة للشريعة ومما قالهر اعى التحيل على إظهار ا
فأما السعي إىل عمل مأذون بصورة غري صورته، أو بإجياد وسائله فليس حتيال؛ ولكنه يسمى …)

 تدبريا، أو حرصا، أو ورعاً، مثال التدبري: من هوى امرأة فسعى لتزوجيها لتحل له خمالطتها.
 اجلاين تأديبقصاص والتعزيز وأرش اجلنايات، وجعلها يف ثالثة أمور: تعرض ملقاصد احلدود والو 

 .وإرضاء اجملين عليه، وزجر املقتدي باجلناة
اعتىن باالجتهاد ول مَّح  فيه إىل أنه ينبغي على األمة أن تتخذ علماء هلم القدرة على املعاجلة و 

يف فقه الشريعة، ومتكٍن يف معرفة  ألحكامها فمما قاله:... األمة حباجة إىل علماء أهل نظٍر سديد
  2.مقاصدها(

 
 
 
 
 
 

                                                           

 .414 ـــــــ240( 2املصدر نفسه، ط ) 1
 .407، 516، 353( ص2املصدر نفسه، ط ) 2
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  .ه(1394ت ) 1ــ عالل الفاسي سادسا
يعترب من علماء املغرب الذين عنوا باإلصالح والتجديد، واشتهر بنضاله السياسي يف احلركة 

، وله نظرات مقاصدية ال تنحصر يف كتابه )مقاصد الشريعة اإلسالمية 2الوطنية والزعامة احلزبية
 مها(، فله أيضا نظرات مقاصدية تظهر يف كتابه )دفاع عن اإلسالم(، و )النقد الذايت(.ومكار 

 وهذه بعض النقاط اليت تربز فكره املقاصدي:
ـــ واص ل على ما سار عليه اإلمام الشاطيب من تتبٍع للمقاصد يف كتاٍب خصصه للمقاصد  

ه فقال:)... أضع كتايب بني يدي وقد صرح ذلك يف مقدمت ،مقاصد الشريعة اإلسالمية ومكارمها
قرائي األفاضل، وأنا واثق من أنه سيسد فراغا يف املكتبة العربية؛ ألن الذين تعاقبوا على كتابة املقاصد 

الشاطيب رمحه هللا يف كتابه املوافقات، أو  إسحاقالشرعية مل يتجاوزا احلد الذي وقف عنده إمامنا أبو 
رج عن املوضوع إىل حماولة تعليل كل جزء من أجزاء الفقه؛ أخذا مل يبلغوا ما إليه قصد، وبعضهم خ

  3.للمقاصد مبعناها احلريف(
عرف املقاصد، وقال املراد هبا: الغاية منها واألسرار اليت وضعها الشارع عند كل حكم من ـــ 

 أحكامها.
عن كل ما جعل العبادة حكمة إلجياد اإلنسان يف هذه األرض فقال: بأن اإلنسان مسئول ــــ 

يقع منه مما يتناىف مع رسالته يف تعمري األرض، ونشر احلكم اإلهلي عليها، طبقا لنواميس هللا 
  4.ومقاصده الشرعية(

اعتىن مبقاصد القرآن الكرمي من حيث كونه يدعو إىل توحيد هللا، ويصلح كل ما فسد من ـــ 
دل على ذلك جعله املقصد العام من عقائد الدين وينفي كل حتريف وقع يف شرائع األنبياء، ومما ي
 5القرآن الكرمي هو هداية اخللق وإصالح البشرية وعمارة األرض.

                                                           

 1974ربيع ثاين  20هــ وتوىف يف 1328حمرم عام  8هو عالل بن عبد الواحد بن عبد السالم الفاسي الفهري، ولد  1
ركة الوطنية، املغربية، وأحد أعالم احلركة اإلسالمية احلديثة اليت ظهرت يف سياسي، وأديب مغريب، مؤسس حزب االستقالل، وزعيم احل

القرن العشرين، وله العديد من املؤلفات يف شىت املوضوعات، من أمهها يف املقاصد مقاصد الشريعة ومكارمها، وتعترب مؤلفاته وخزائن  
 www.aljazeera.entلفاسياجلزيرة نت عالل ا، ينظر كتبه، من أغىن اخلزانات اخلاصة باملغرب

 املصدر نفسه. 2
 .5م( دار الغرب اإلسالمي، ص1991/ 5ط ) مقاصد الشريعة اإلسالمية ومكارمها،الفاسي، عالل  3
 ، بتصرف.8، 7( ص5املصدر نفسه، ط ) 4
 .88( ص2املصدر نفسه، ط ) 5
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 )إنر دَّ على السيد صبحي احملمصاين عندما قال: يف كتابه فلسفة التشريع يف اإلسالم: ـــ 
اصد جزء من املقاصد الشرعية مصادر تشريع خارجية فردَّ عليه بقوله: ... بل األدلة األصلية واملق

املصادر األساسية للتشريع اإلسالمي، واحلكم الذي نأخذه بطريق املصلحة، أو االستحسان، أو غري 
 من هللا متعلقا بأفعال املكلفني ذلك من ضروب املآخذ االجتهادية يعترب حكما شرعيا؛ أي خطابا

 ألنه نتيجة اخلطاب الشرعي الذي يتبني من تلك املقاصد.
ود من استخالف اإلنسان يف األرض هو قيامه بإصالح أحوال الناس؛ ال جمرد مث بني املقصـــ 

إصالح العقيدة فقد خصص املقصد العام للشريعة اإلسالمية جبلب مجيع املنافع للناس، ودرء مجيع 
 ة األرض، وحفظ نظام التعايش فيهااملفاسد فقال:) واملقصد العام للشريعة اإلسالمية هو عمار 

، ومن صالح يف واستقامةا بصالح املستخلفني فيها، وقيامهم مبا كلفوا به من عدل واستمرار صالحه
 1.اجلميع(العقل، ويف العمل، وإصالح يف األرض، واستنباط خلرياهتا، وتدبري ملنافع 

نبه على بعض القواعد الفقهية اليت تنص على تقييد املصلحة مبا يتفق مع املقاصد، وأورد هلا ـــ 
 ضحا باألمثلة لتلك القواعد، ومن تلك القواعد: ثالث قواعد مو 

يـُت حمل الضرر اخلاص يف سبيل دفع الضرر العام، "كبيع طعام احملتكرين جربا لدفع  األوىل: 
 الضرر العام". 

 البا على استجالب املصلحةفإن دفع املفسدة مقدم غ املصلحة مفسدةإذا عارضت  الثانية:
االنتفاع بثمنها ولكنها تفسد العقول  فضررها أكرب من نفعها "كاالجتار باخلمر فيه مصلحة وهي 

 فوجب درء مفسدة اإلمث على جلب مصلحة النفع".
ختتلف أحكام التصرفات باختالف ما يرتتب عليها من املصاحل واملفاسد "مبعىن أن  الثالثة:

 ".املصلحة ال تتجاوز جماهلا
  بة االجتهاد وأكد  على ذلك بقولهإىل رت مث جعل مقاصد الشريعة طريقًا ووسيلة عبور للوصول
وأقوال  السنة، ومعرفة علم األصول واللغةال بد للفقيه إذا أراد أن يكون جمتهدا من معرفة الكتاب و 

  2الفقهاء، وأسباب اختالفهم وطرق االستدالل السمعية، والعقلية ومقاصد الشريعة.
 
 

                                                           

 . 46، 45( ص 2املصدر نفسه، ط ) 1
 .165، 183، 182، 181( ص 2املصدر نفسه، ط ) 2
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 .(ه9188.)ت1: حممد أمحد مصطفى املعروف بأيب زهرةسابعا
يعترب أبو زهرة من كبار علماء الشريعة اإلسالمية والقانون يف القرن العشرين، وكان إحدى 

فهو من البارزين يف علم  ،2منارات العلم يف الفكر، حىت أطلقوا عليه ملكانته العلمية األزهر الثاين
احلقوق اليوم أن  وقد ألزم وأك دَّ على طالب ،أصول الفقه، ويظهر ذلك من خالل كتابه أصول الفقه

يتسلحوا بعلم أصول الفقه، فمما قاله:) إن من يطبق أحكام الشريعة يف أي ناحية من نواحيها البد 
أن يعرف مصادرها ومواردها، ومناهجها؛ ليستطيع أن يفهم أقوال املاضني، ويدرك أسلمها وأقرهبا إىل 

 3.مقاصد الشريعة وغايتها( املنهاج، وليستطيع أن خيرج عللها، ويبين من غري أن يبتعد عن
 وميكن إبراز إسهاماته املقاصدية يف التايل:

 ـــ بني اجتاه اإلسالم يف مقاصد أحكام الشريعة من ثالث نواحي هي: 1
 ، وال يكون منه شر ألحد من الناســــ هتذيب الفرد ليستطيع أن يكون مصدر خري جلماعته

 تهذيب النفوس.ويكون ذلك بالعبادات اليت شرعها، وهي كلها ل
ـــ إقامة العدل يف اجلماعة اإلسالمية، وأنه ال سبيل للعدالة إال إذا سادت الفضيلة، وسادت 

 احملبة واعتربت مصلحة كل فرد من مصلحة أخيه.
ـــ من نواحي األحكام وتلك غاية حمققه ثابتة يف كل األحكام اإلسالمية، وهي املصلحة. 

 .املصلحة ودرء املفسدةفجميع هذه النواحي هتدف إىل جلب 
مقاصد األحكام يف  )إنـــ عرف مقاصد األحكام يف الشريعة اإلسالمية واستدل عليها فقال: 2

الشريعة اإلسالمية هي الرمحة بالعباد، إذ هي املقصد األمسى للرسالة احملمدية، كما قال تعاىل بصيغة 
 . 107األنبياء:أ ْرس ْلن اك  ِإالَّ ر مْح ًة لِْلع ال ِمني   و م ااحلصر

                                                           

، عامل أشعري، على منهج أهل السنة واجلماعة، ويعد 1898هو حممد أمحد مصطفى املعروف بأيب زهرة ، من مواليد مصر  1
قضايا  عاملاً ومفكراً وباحثاً وكاتباً مصرياً من كبار علماء الشريعة اإلسالمية والقانون يف القرن العشرين، وقد اشتهر بالفكر احلر يف عرض

 ثة جملدات، وكتاب علم أصول الفقهيف العديد من املؤمترات، وله أكثر من ثالثني كتابا من أمهها: خامت النبيني يف ثال اإلسالم، شارك
وكانت وفاته بعد أن أكمل تفسري سورة النمل نزل من غرفته حامال املصحف والدواء فتعثر فسقط ساجدا على املصحف وأوراق 

، ينظر: حممد أمحد مصطفى املعروف بأبو زهرة 1974/ 4/ 12ناء صالة املغرب من يوم اجلمعة التفسري، مث فاضت روحه إىل بارئها أث
  ."  "املوسوعة احلرة

 املصدر نفسه. 2
 .4دار الفكر العريب ص أصول الفقه،أبو زهرة، حممد  3
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ــ قيد مجيع أوامر الكتاب والسنة النبوية باملصلحة العمومية، وأك د  على ذلك بقوله: إن 3
املصلحة اليت يريدها اإلسالم ليست اهلوى، وإمنا هي املصلحة احلقيقية اليت تعم وال ختص، وترجع إىل 

 احملافظة على أمور مخسة: الدين، النفس، املال، العقل، النسل.
ـــ توسع يف شرحه للمصلحة احلاجية والتحسينية، وأضاف فيها بعضًا من املصاحل حىت تكون 4 

... ونقرر أن من دينية ثابتة بوجودها فقال: )احلياة السياسية واالقتصادية، واالجتماعية، وال
مي املعانقة، احلاجيات احملافظة على احلرية الشخصية، واحلرية الدينية، ومن احلاجيات بالنسبة للنسل حتر 

ومن احلاجيات بالنسبة للمال حترمي االغتصاب، ومن احلاجيات بالنسبة للعقل، حترمي شرب القليل مما 
 .يسكر

أما قوله يف التحسينيات بالنسبة للنفس فحفظها من الدعاوي الباطلة والسب، أما بالنسبة 
فمنع الدعوات املنحرفة اليت ال متس للنسل فتحرمي خروج املرأة يف الطرقات بزينتها، أما بالنسبة للدين 

على كتب األديان  االطالعأصل االعتقاد؛ ولكن تكاثرها توجد شكا يف املقررات اإلسالمية، ومنع 
ملن ال يستطيع املوازنة العقلية الدقيقة بني احلقائق الدينية، أما بالنسبة للعقل فمنع الذميني من إعالن 

 سلمني.الشرب للمحرمات وبيعها يف أوساط امل
القياس، وذكر سبب خالف رأي اإلمام مالك حول ختصيصه القرآن باملصلحة كما خصصه ب

...ألنه يكون خمالفًا للمقررات العامة يف الشريعة، فمثل هذا يرد وهللا سبحانه أعلم خمالفته فقال: 
 .بالصواب

... إن معرفة ل: فتواه ويوازن بني املصاحل فقاجعل للمجتهد أساسيات يسري عليها يف اجتهاده و 
املصاحل احلقيقية أصل من األصول املقررة الثابتة، فلكي يفيت اجملتهد باملصلحة جيب أن يعرف املصاحل 
احلقيقية، واملصاحل الومهية اليت تنبعث عن اهلوى والشهوات، كما جيب أن يعرف ما يكون يف الفعل 

املصاحل وهكذا يعرف وجوه  من مصلحة ومضرة، ويوازن بينهما، فيقدم دفع املضار على جلب
 1.املصاحل ووجوه املضار(

  .(ه1434)ت: حممد سعيد رمضان البوطي ثامنا
أبرز املفكرين املعاصرين يف القرن احلادي والعشرين، وقد اهتم ببيان  واحدا منيعترب البوطي 

 مقاصد الشريعة اإلسالمية يف أغلب مؤلفاته، وخصوصا جانب املصلحة، ويظهر ذلك جليا من
  (ضوابط املصلحة يف الشريعة اإلسالمية)منها كتابه  خيص الباحثخالل القراءة الواعية ملؤلفاته و 

                                                           

 .386ـــــــــ  364املصدر نفسه، ص 1
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 قد أوضح فيه التايل:و  
ــــ بني احلرب اخلفية على اإلسالم، اليت ت سل ح  هبا املستشرقون بعد أن فشلت كل احلروب 

إىل أصول الفقه، فاختذوه سالحا للنيل من  واحملاوالت الفكرية اخلبيثة هلدم العقيدة اإلسالمية فتوجهوا
الشريعة اإلسالمية، وقد أوضح البوطي ذلك يف مقدمة كتابه فقال: )... مث راحوا يفسحون الطريق 
إلينا أمام كل ما تسفيه علينا رياح الغرب والشرق من مفاسد وموبقات اليت تومهوها مصاحل، وسببا 

 قالوا املصاحل معتربة يف اإلسالمأصول الفقه اإلسالمي ف إىلاروا للرقي، وقالوا إهنا كلها مصاحل، مث استد
  1.وقالوا إن مدنية الغرب بأوضارها، ونظم الشرق مباديتها، وفسادها معتربة يف اإلسالم!(

 2ـــ نبه ألهم خصائص املصلحة لدى أرباب النظم الوضعية.
 عال هللا ال تعلل، وكقول البعضأفـــ رد الكثري من الشبهات، كقول البعض يف علم الكالم: إن 

 3إن األجر على قدر املشقة.
ـــ وضع ضوابط للمصلحة الشرعية، وجعلها يف مخسة ضوابط، وأسهب يف تفصيلها 

 4.وتوضيحها
ـــ حقق يف معىن املصاحل املرسلة، مث تطرق إىل موقف العلماء من االستصالح من عصر الصحابة 

  5راب وأسبابه الذي وقع يف احلديث عن املصاحل املرسلة.إىل عصر األئمة، مبينا مظاهر االضط
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .12( مؤسسة الرسالة، ص2ط ) إلسالمية،ضوابط املصلحة يف الشريعة االبوطي، حممد سعيد رمضان  1
 .40، 36، 30املصدر نفسه، ص2 
 .99، 78املصدر نفسه، ص 3
 .272ــــ  119املصدر نفسه، ص 4
 .398، 378، 352، 329املصدر نفسه، ص 5
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 ( مراحل تطور مقاصد الشريعة عند أعالم املقاصد1الرسم )
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  من اجلويين حىت اآلمديالتأسيس و  مرحلة التأصيل

  والتطبيق من العز بن عبدالسالم حىت ابن القيم  عالتفريمرحلة 
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  مرحلة التدوين والتأليف من الشاطيب حىت حممد سعيد رمضان البوطي 
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 املبحث الثالث: تأثر حممد سعيد رمضان البوطي بعلماء املقاصد. 
  حامد الغزايل، واإلمام الشافعيالبوطي جيدها ال ختلو من ذكر اإلمام أيب القارئ ملؤلفات الشيخ

واإلمام مالك، فقد استدل من كالم أيب حامد الغزايل يف كتابه )ضوابط املصلحة( حوايل تسعة 
وعشرين استدالاًل ويف كتاب )كربى اليقينيات( حوايل مخس مرات، وإىل جانب ذلك فقد تأثر بفكر 

السباعي، ومجال الدين األفغاين، وغريهم ممن درس على أيديهم. وبناًء على ذلك الدكتور مصطفى 
 سم هذا املبحث إىل ثالثة مطالب:فقد قُ 

 ملطلب األول: تأثر حممد سعيد رمضان البوطي بأعالم املقاصد.ا
 املطلب الثاين: تأثر حممد سعيد رمضان البوطي بأعالم الفكر.

 مضان بأستاذيه. املطلب الثالث: تأثر حممد سعيد ر 
 املطلب األول: تأثر حممد سعيد رمضان البوطي بأعالم املقاصد.

 مالك، واإلمام الشافعي العلماء، كاإلماممما ال شك فيه أن البوطي استفاد من مجع كثري من 
احلسن األشعري، واإلمام الغزايل، وغريهم، وكان ي ذكر أقواهلم ويؤيدها، وال يعين تأثر البوطي  وأيب
الء األعالم أنه مل يكتف برأيه اخلاص، بل إن هذا التأثر هو الذي قو ى قدرته العلمية، ومداركه هبؤ 

ليه العقلية حىت جعله ذا فكر متميز، ورأٍي ثاقب صري ه عل م ًا من أعالم القرن احلادي والعشرين، وع
 يل:فروع حبسب األقدمية وتاريخ والوفاة، وهي كالتا ةسم هذا املطلب إىل ستفقد قُ 

 .ه(179ت )تأثره باإلمام مالك بن أنس،الفرع األول: 
لقد ارتبط الفكر املقاصدي عند الشيخ البوطي ارتباطا وثيقا مبا قاله اإلمام مالك يف آرائه 
األصولية، والفقهية، حيث ال خيلو مؤلف للبوطي إال وفيه استدالل بأقواله، أو تأييد هلا، أو مواقف 

سب إليه، وقد ذكر البوطي اإلمام مالك يف كتابه ضوابط املصلحة إحدى دفاع عنه، أو حتقيق ملا ن
 وعشرين مرة.

 من كتبه بالتايل:  ه الباحثويعرف تأثره باإلمام مالك من خالل ما أمجل
 املرسلة وحامل لوائها. اآلخذين باملصاحلـــــ وصفه لإلمام مالك بزعيم 

 ه خصص خرب اآلحاد باملصلحة، كما ذُكر يف كتابـــــــ ردَُّه على قول خمالفي اإلمام مالك بأن
 املدخل إىل علم أصول الفقه للدكتور: معروف الدوالييب.

ـــــــ دحض دعوة بعض الكاتبني بقوهلم: إن مثة طائفة من فتاوى مالك خصص فيها النص 
 باملصلحة مستندا إىل فتواه بعدم وجوب اإلرضاع على الزوجة إذا كانت شريفة تتضرر به.
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 ـــــ نفي إْسناِدهم فتوى ضرب املتهم بالسرقة وضربه تعذيباً له حىت يقر لإلمام مالك.ـ
 ــــــ اعتمد قول مالك االجتهادي، بعدم حتليف املدعى عليه إال إذا كان بينه وبني املدعي خمالطة.

 ة. ـــــ وض ح قول مالك جبواز أكل حلوم اإلبل والبقر يف احلرب قبل القسمة إذا دعت احلاج
ــــــ بني أن مالكًا أخذ مبسألة قتل الزنديق املتسرت، وإن نطق بالشهادة مع أنه وجد اخلالف بني 

 العلماء حول قتله. 
ـــــ استدل بقول القرايف، وقول الشاطيب دفاعا عن مالك؛ لكشف وهم من توهم أن كثريًا من 

 املالكية قالوا: إن سد الذرائع من خواص مذهب مالك.
طَّأ  من يقول: إن مالكًا أكثر من رعايته وجريانه على االسرتسال يف االستصواب من غري ـــــ خ  

 اقتصار.
باعتباره أصال مستقاًل من أصول  ـــــ حتديده املقصود من االستصالح عند اإلمام مالك:

 االجتهاد على حني أن األئمة الثالثة اآلخرين عد وه يف مجلة دالئل االجتهاد األخرى. 
  سألة وتفاصيلها عندهمقيود أي طلبه بعدم إسناد القول إىل مالك أو غريه من غري تبني ل ــــ

 1كإسنادهم بأنه خالف النص إىل املصلحة.
 هـ (.204ت )تأثره باإلمام حممد بن إدريس الشافعي، : الفرع الثاين

أول من من ترمجته إال وعرف عنه أنه  شيءليس أحد مسع باسم اإلمام الشافعي، ووقف على 
  من العلماء يف العامل اإلسالميدون قواعد علم أصول الفقه، ورسَّخ حجية السنة، وقد تأثر به الكثري

ونقل عنه الكثري من العلماء، والشيخ البوطي كغريه من العلماء الذين تأثروا باإلمام الشافعي، وأخذوا 
مام الغزايل، كيف ال وقد تكرر اسم عنه، واستفادوا منه، وهو يعدُّ املدرسة الثانية للبوطي بعد اإل

فقد ذكر  ،الشافعي يف أغلب مؤلفات البوطي، وأخص منها ضوابط املصلحة يف الشريعة اإلسالمية
 فيه تسعة عشر مرة.

 وعليه ميكن إيضاح تأثر  البوطي بالشافعي من عدة حيثيات:
 من حيث التدوين:ــ 1

عي يف تدوينه، وخصوصا يف كتابه الرسالة؛ لذلك أعجب البوطي باملنهجية اليت سار عليها الشاف
بأهنا  وصف البوطي الشافعي بكونه رمزًا تارخييا لنشأة منهج البحث عن املعرفة، ووصف منهجيته

 1العاصم اليوم من كل لغو حديث.
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 من حيث االستدراك على بعض الكاتبني:ـــ 2
لى بعض الكاتبني والباحثني الذين إن استدراك البوطي مل يكن مباشرة على الشافعي وإمنا كان ع

يتحدثون عن تاريخ أصول الفقه فيقولون: إن الشافعي أول من وضع علم أصول الفقه بداًل عن 
كتشف هذا الفن، واختذه ا القول بأنه أول من دون فيه؛ فاستدرك البوطي فقال: هذا يعين أنه أول من 

يتفق مع هذا االقتضاء، فاملنهج األصويل يعود إىل  منهجًا يف اجتهاداته الفقهية، ودعا إليه، والواقع ال
  .ما قبل عصر الشافعي

 من حيث حتليله أصول الفقه:ــ 3
نبه البوطي العلماء والباحثني إىل عدم إخفاء دور وقيمة اإلمام الشافعي يقول البوطي: )ال 

ه بصفة منظمة، يغض من قيمة دور اإلمام الشافعي يف هذا الفن؛ فقد قام بتحليل هذا الفن وعرض
وأضاف إليه أحباثا كثرية، وأمهها املباحث البيانية اليت مل يكن الصدر األول حباجة إليها، وتوسع يف 

 مجع املباحث األصولية اليت عرفت من قبل، وأكمل وأقام فروع املذهب على األصول. 
 من حيث تأثري الشافعي يف منهج الفكر اإلسالمي:ـــــ 4

ذي رمسه اإلمام الشافعي بأنه أثٌر فعال يف ختليص الفكر اإلسالمي من يصف البوطي األثر ال
التشويش ومن اآلراء واملناهج الفلسفية اليت تسربت إىل عقول الكثري من الناس، ومن أبرز هذه اآلثار 

 حبسب البوطي:
 ــــ القضاء على التباعد اخلطري الذي كان يتزايد بني مدرسيت احلديث والرأي.

 2.(التيار االعتزايل، مث ذوبانه وانطواؤه خالل أقل من قرن من تاريخ ظهور الرسالة ــــــ ضمور
الظاهر من إعجاب البوطي واستدراكه على من خيلطون يف منهجيته، وتنبيهه للعلماء والباحثني و 

على دوره وقيمته كل ذلك من اجلانب اإلجيايب يف حق الشافعي، ومل يظهر أي شيء من السلبيات يف 
 الشافعي، وهذا يدل على شدة تأثره به. حق 

 ه(.324ت)احلسن األشعري،  الفرع الثالث: تأثره باإلمام أيب
 احلسن األشعري إمام املتكلمني، واملن ظِ ُر األول ملواقف أهل السنة، ومؤسس امعلوم أن اإلمام أب

حيث نرى مجيع  شعريخ البوطي ارتباطا وثيقا باألمذهب األشاعرة، وقد ارتبط الفكر املقاصدي للشي
املؤلفات واملواضيع والعبارات اليت تتحدث عن العقيدة اإلسالمية عند البوطي هي عقيدة أشعرية، 

                                                                                                                                                                  

 .1ص ،، نسيم الشام منهج اإلمام الشافعيد رمضان، البوطي، حممد سعي 1
 .8، 7، 3، 2املصدر نفسه،  2
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واملنهج  ثًا عرب فيه عن مسلكه االعتقاديعقيدة أهل السنة واجلماعة، فقد أفرد الشيخ البوطي فيه حب
وجهات علماء العقيدة اإلسالمية من الذي سار عليه، وألزم نفسه به، والتوجيهات اليت تركها يف ت

 بعده، وهذا جهٌد عظيم يدل على تأثر وإعجاب البوطي بفكره.
 وعليه ميكن إمجال بعض النماذج الدالة على تأثر البوطي باإلمام أيب احلسن األشعري:

 1عما يُْكت ب عليه من مجاعة املستشرقني الذين أردوا أن يدرسوا الفرق اإلسالمية. عفاـــ د
 شغلون بدراسة أحكام الشريعةنمدحه ومتيزه عن بقية العلماء بتبنيه أفكار املعتزلة، والفقهاء م ـــ

ــــ ر دُُّه عمن يسأل ملاذا تنسب عقيدة الصحابة والسلف ومجهرة املسلمني إىل شخص اإلمام 
 األشعري؟ ويقال: عنهم أشاعرة. 

 اإلمام األشعري نفسه هبا وسار عليها. ـــــ إعجابه باملنهجية العلمية والتطبيقية اليت ألزم
ـــــ وصفه له بصاحب القدم الراسخة يف العلوم واملسائل الفلسفية اليت ولع هبا املبتدعة، من أويل 

 الفرق اجلاحنة.
 2املنهجية على منهج السلف الصاحل وأهل السنة واجلماعة. والدقةـــــ شهادته له باألمانة العلمية 

 .هـ(505ت )ه باإلمام أيب حامد الغزايل، : تأثر الفرع الرابع
 املدرسة األوىل اليت استلهم منها البوطي طريق العلم واملعرفة من خالل إن اإلمام الغزايل يعد

ُكتبه وخصوصا )إحياء علوم الدين( و )املستصفى( وغريها من املؤلفات، فليس   طالع يفالتدقيق واال
فياً من كتبه الغزايل ارتباطا وثيقاً حىت أنه كان ينقل نقاًل حر ذلك مبالغة، فقد ارتبط فكر البوطي بفكر 

فالغزايل كان يلهمه يف كثري من األفكار الدقيقة، بل وحىت منهجه الفكري  يف أغلب استدالالته
الدقيق املالزم له يف كل ما يكتب، ويبحث فيه أيا كان املوضوع، أو العلم الذي يعاجله، فقد أعجب 

ي كثريًا حىت أنه ذكره يف كتابه ضوابط املصلحة تسعة وعشرين مرة، وهذا مما بشخصه وفكره العلم
                   .يثبت شدة إعجابه به

 ومن خالل االستقراء ميكن إمجال تأثر البوطي باإلمام الغزايل من عدة جوانب هي كالتايل: 
  .األول: اجلانب الشخصي

                                                           

  www.naseemalsham.comه324ــ260اإلمام أبو احلسن علي بن إمساعيل األشعري،البوطي، حممد سعيد رمضان،  1 
 .3ص

 .13، 7، 6، 5املصدر نفسه، ص 2
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 )لإلماملبه للغزايل، بل وقلب العامل وعقله فقال: وصف البوطي املكانة والود الذي حيمله يف ق
الغزايل مكانة جليلة يف عقلي وقليب منذ أول عهدي بالسري يف طريق املعرفة، وليس هذا إطراًء له، وال 

 رجل كان وال يزال ملء قلب العاملبرهان عظمة يف شخصه، أو مسو بني األقران يف مكانته ... فال
ومذاهب وفئات، فماذا عسى أن يغري أو يزيد يف األمر؟ مكانته اليت  وعقله، بكل ما فيه من حِنل

 1.(…يتبؤها من فؤاد واحد مثلي وعقله
  .اجلانب الكتايب الثاين:

تعلق فكر البوطي بكتابات اإلمام الغزايل، وقد وصفها بأهنا تتسم بطابع كلي واحد مهما 
ها، ومن خالل اطالعي وجدته أشد تأثرا تنوعت مضامينها واختلفت أو تباينت العلوم اليت تعرب عن

 بكتابني مها: املستصفى، وإحياء علوم الدين. 
 .فى(أوالا: تأثره بكتاب )املستص

 ـــــ وصف املستصفى بأنه من الكتب النادرة والفريدة يف أصول الفقه.
زت يف سائر ــــ انبهاره بطابع احملاكمة العقلية والتنسيق والتحليالت النفسية والفلسفية اليت بر 

 مؤلفاته.
العلمية املتحررة عن املنطق اليوناين يف صياغة احلد والربهان، وفلسفة دالالت  مبنهجيتةــــ إعجابه 

 األلفاظ.
 ــــ متيزه عن غريه من املؤلفني يف أصول الفقه، بابتعاده يف كتاباته عن تكرار الكالم يف مؤلفاته. 

ه الفرق بني اليقني التدرييب واليقني العلمي الذي التبس على ــــ إفراده عن غريه من العلماء بإظهار 
  2 كثري من الباحثني والعلماء، ومل يسبق أحد من العلماء قبل الغزايل على إجياد الفرق بينهما.

 .تأثره بكتاب )إحياء علوم الدين( ثانياا:
والفكرية فمن  تعلق فكر البوطي بكتاب )إحياء علوم الدين( وأعجب باتساع مراميه العلمية

 تأثريات كتاب )إحياء علوم الدين( عليه:
 ـــ قوله يف )إحياء علوم الدين(: بأنه من أعاجيب املؤلفات النادرة يف تاريخ الرتاث اإلسالمي 

                                                           

، دار الفكر املعاصر بريوت ـــ لبنان، دار الفكر دمشق ـــ شخصيات استوقفتينم( 2008، حممد سعيد رمضان، )البوطي 1
 . 79( ص7سوريا، ط)
 جملة الرتاث العريب اإلمام الغزايل ذو فكر منهجي فذ واختصاصات علمية شىت،م( 1986البوطي، حممد سعيد رمضان ) 2

 .8، 4، ص22عريب، دمشق العدد جملة فصلية تصدر عن احتاد الكتاب ال
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ـــــ إرشاده للباحثني عن املعرفة، أو علم االجتماع أو االختالف، أو فلسفتها بقراءة إحياء علوم 
 الدين. 

 ب االستدراك.الثالث: من جان
ال يعين إعجاب البوطي الكبري بالغزايل وتأثره الشديد به أنه كان صورة طبق األصل لإلمام 
الغزايل يف كل أفكاره، ويف كل ما يكتب، بل ـــــ رمحه هللا ـــ كان صرحيا يف قوله، صرحيا يف كتاباته، إذا 

ل، وقوف الطبيب أمام املريض وجد ما يُلبس على القارئ من إشكال يف كتبه، وقف أمام اإلشكا
 .أو إهانةفيشخص عالجه، دون جتريح أو تبديع أو رمي بشرك 

 من االستدراكات اليت استدركها على كتاب اإلحياء:و 
األحاديث الضعيفة ورمبا ــــ قوله إن كتاب إحياء علوم الدين فيه ثغرة من النقص، بكثرة 

  1مع وصفه له بالكتاب العظيم العجيب. املوضوعة
األمانة العلمية اليت حيملها البوطي، فمع حبه لإلمام الغزايل مل جيامله، ومل وهذا مما يدل على 

 . يف منهجيتهمن جانب االستدراك  يدافع عليه
 الرابع: من جانب الدفاع الكتايب.

طالع على املواقف اليت يقف فيها البوطي موقف املدافع على كل ما يكتبه المن خالل ا
أفكار وآراء اإلمام الغزايل وكتاباته يظهر أن دفاعه، كان دفاعاً بن اًء بعيداً عن االحتقار  الباحثون حول

 واالستهزاء، سائراً على منهج النبوة، وعلى القواعد األصولية، فمن مواقف الدفاع عن الغزايل:
س رُّب خ طره ـــــ وقوفه ضد املنهج الفلسفي التقليدي الرجعي، ِبدراس ته واإلطاحة به خوفا من ت  

 2إىل كتب التوحيد.
و  ا وهبتانًا ومها: السر املكتومـــــ دفاعه عما ُدس  عليه يف كتابه اإلحياء؛ من كتابني نسبا إليه زور 

 3املضنون به على غري أهله.
 4ــــ ر دَّه على من أنكر عليه قراءة رسائل الصفاء ِلم ا حتويه من كالم املبطلني واملنحرفني.

 حه نتيجة قراءة اإلمام الغزايل آلراء ابن سينا، حىت أثبت كفره، ودالئل زيغه عن احملجة.ــــ ت وضي

                                                           

 ، بتصرف9، 8املصدر نفسه، ص 1
 .95(، ص7، ط )شخصيات استوقفتينالبوطي، حممد سعيد رمضان،  2
 .9، صالغزايل ذو فكر منهجي فذ البوطي، حممد سعيد رمضان، اإلمام 3
 .105، 104(، ص7ط ) شخصيات استوقفتين،البوطي، حممد سعيد رمضان،  4
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الغزايل بلع الفالسفة، وأراد أن يتقيأهم فما  )شيخناـــــ حتليله مقولة أيب بكر بن العريب: 
 استطاع(.

ه الغزايل بأنه هجر ـــــ ر دَّه على رسالة أرسلها حممد بن الوليد الطرطوشي إىل ابن املظفر يصف في
 1.العلوم وأهلها إىل آراء الفالسفة ورموز احلالج

 .(ه672ت) 2تأثره باإلمام جالل الدين الرومي الفرع اخلامس:
يعد اإلمام جالل الدين الرومي املدرسة الثالثة اليت يُظِهر البوطي شدة إعجابه وتأثره به، كيف 

قلبه من حبه وإجالله وتعظيمه، فحب البوطي له مل ه يف كتب له ترمجة أظهر فيها كل ما يكنال وقد  
يكن حبًا وإعجابًا بآراء وأقوال ومنهجية الرومي فحسب؛ وإمنا كان حبا له سر وجذٌب حىت كان 

 .سببا يف توفيق هللا له يف حديثه، وكالمه املكتوب، فكان له يف أفئدة الناس التفاتة متميزة
الغالية،  ةالدين الرومي فقد أهتموه بالتشيع وبالصوفي وقد اعرتض الكثري من العلماء على جالل 

وذلك بسبب األقوال املشهورة لديه اليت يصعب فهمها لدى العامة، فهناك من له القدرة بفهم ألفاظه 
وتفسريها وحتليلها على ميزان الشريعة اإلسالمية فسيجعل من جالل الدين الرومي علماً من األعالم، 

فهم واإلدراك ملقصود كالمه ولسوف يكفره ويتهمه بالتصوف والتشيع بل وهناك من يصعب عليه ال
ظهار إهنا هو  الباحث واخلروج من امللة وعلى كٍل كٌل له رأيه واجتهاده ونظرته اخلاصة، وما يهم

 داللة تأثر البوطي به.   
 وعليه ميكن إمجال ما يدل على تأثره به بالتايل: 

على قبس احلب الذي ينبثق من الداخل صاعدًا إىل العامل العلوي  ــــ إعجابه مبنهجيته يف س ريِه
 يف اخلارج.

                                                           

  .107ــــــ 105املصدر نفسه، ص 1
مث  ه احلنفية واخلالف وأنواع العلومحممد بن حممد بن احلسني بن أمحد البلخي، الرومي املشهور جبالل الدين الرومي، عامل بفق 2

سنة متصوف ولد يف بلخ )بفارس( وانتقل مع أبيه إىل بغداد، يف الرابعة من عمره، فرتعرع هبا يف املدرسة املستنصرية مث استقر يف قونية 
( 642مث ترك التدريس والتصنيف والدنيا وتصوف )سنة  ه(628هـ فتوىل التدريس بقونية يف أربع مدارس، بعد وفاة أبيه )سنة  623

ط( بالفارسية )وقد ترجم إىل الرتكية وشرح،  -أو حوهلا، فشغل بالرياضة ومساع املوسيقى ونظم األشعار وإنشادها. ونظم كتابه )املثنوي 
العربية وبالفارسية( يف ستة أجزاء، كتب مقدمتها بالعربية وختللتها أبيات عربية من نظمه. واستمر يتكاثر مريدوه وتابعو وطبع هبا وب

ينظر   عض خملفاته وخملفات أحفاده وكتباطريقته إىل أن تويف بقونية. وقربه فيها معروف إىل اليوم، يف تكية أصبحت )متحفا( يضم ب
 . 30/ 7(، ج15، دار العلم للمالين، ط )، األعالمبن حممود بن حممد بن علي بن فارس، الدمشقيكتاب الزركلي، خري الدين 
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 وا مرحلة االتكاء على عصا املنطقللناس أن يتجاوز  ذةمن أفكار وأقوال شا ـــــ إخباره مبا ي ِلح
 والرباهني الوافدة إليهم من اخلارج.

الفلسفة اإلسالمية لنصرة وإخضاعه  ــــ استغرابه من إخضاعه األدب للتصوف السيما الفقه،
 الشريعة، والدفاع عن عقيدة السلف. 

ــــ تأكيده أن شعره يدعم، ويؤكد احلقائق الدينية، واالعتقادية اليت تقود إليها العلوم، واملعارف 
 العقلية والنقلية.

 ـــ قراءته من شعره الكثري، والسيما ديوانه املثنوي.
 وهي شعره، وأدبه، وتصوفه.ـــ ذكره أهم مزاياه اليت أثرت فيه، 

ـــ استدراكه عليه بظنه أنه كان خمفقاً يف جتربته األوىل على طريق التعليم والتوجيه، إذ كان خياطب 
 من تالمذته عقوهلم وحدها.

ــــ عرضه طائفة من األمثلة الدالة على الشهود الوجداين اليت توصل إليها عن طريق التزكية واملعانة 
 .1القلبية

 .هـ(790ت )السادس: تأثره باإلمام الشاطيب الفرع 
اإلمام الشاطيب غين عن التعريف، فقد أخذ منه العلماء والفقهاء واألصوليون، واستفادوا منه 
وتأثروا به، والبوطي كغريه من العلماء الذين أخذوا عنه واستفادوا منه، والعجيب يف ذلك أن البوطي 

ثر هبم، وأخذ عنهم، وارتبط فكره بفكرهم، وليس واجبًا عليه مل يفرده برتمجة خاصة كما ترجم ملن تأ
أن خيط ترمجة يتضح من خالهلا تأثره به؛ ف كتُب البوطي خرُي دليل على ذلك، حيث تكرر اسم 
الشاطيب يف )ضوابط املصلحة( مثانية عشر مرة، وهذا مما يدل على ارتباط فكر البوطي باإلمام 

 )االعتصام(. (، وفقاتالشاطيب وخاصة يف كتابيه )املوا
 وعليه ميكن إمجال ما يدل على استفادته منه وتأثره به بالتايل:

 ــــــ أكثر من نقله لكالم الشاطيب حرفياً مستدال به يف كثري من املسائل ومنها:
نية وعدمها هل يثاب عليها أم املسألة األول: توضيح االمتثال ألوامر هللا من حيث وجود ال

 2.ال؟

                                                           

 .(7، ط )140، 137، 134، 136، 133، 151، 152، 109، شخصيات استوقفتين، البوطي، حممد سعيد 1
 .49ص ضوابط املصلحة يف الشريعة اإلسالمية،البوطي، حممد سعيد رمضان البوطي،  2
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: استدالله على املشقة املالزمة للفعل املكلف به، هل هي مشقة ختل باملصاحل اليت الثانيةاملسألة 
 .أجلها؟شرعت األحكام من 

 : عند وقوف التكليف عند حد اليسر.املسألة الثالثة
  .: عند توضيحه االجتهاد املتعلق بتحقيق مناط احلكماملسألة الرابعة

 .الباطنة؟سه أم من األمور : القصد هل ينضبط بنفاملسألة اخلامسة
: عند تفريقه يف مسألة اختالف أنظار اجملتهدين يف بعض األحكام من حيث  املسألة السادسة

 كوهنا منوطة بالنصوص الدالة عليها، أو منوطة بأعراف الناس.
: عند تبيينه أن املالكية مل ينكروا أصل ما يسمى باحليل الشرعية؛ ولكنهم ضيقوا املسألة السابعة

 سبيل األخذ هبا بناء على مبدأهم.
 : عند شرحه كيف أخذ مالك باملصاحل املرسلة.املسألة الثامنة

 1: عند حديثه عن العقوبة يف املال.املسألة التاسعة
ـــ مدحه وإعجابه باإلمام الشاطيب بسب إفادته وبيانه وإفاضته يف أسباب اخلالف بني املذاهب 

إىل ذلك فقال: )إن خري ما يقضي على هذا التعصب، ويقضي على يف كتابه )املوافقات(، وقد أشار 
شرته بعد اإلخالص لوجه هللا؛ االطالع على أسباب اخلالف بني املذاهب وأشار إىل كتاب 

 2 .الشاطيب...(
ــــــ وصفه للشاطيب ببلوغه منتهى الدقة حينما قال: )لو جاز للعقل ختطي مأخذ النقل جلاز 

، وهذا حمال(، وأيضًا وصفه باإلجادة بقوله: وقد أجاد عندما فرق بني عامة إبطال الشريعة بالعقل
 املؤمنني، وخواصهم.

ــــــ أ مره مبراجعة كتب الشاطيب عندما قال: ال بد من اعتبار املصلحة يف التشريع من تقيدها 
 بضوابط حتدد معناها الكلي وتربطها باألدلة التفصيلية لألحكام، من ناحية أخرى.

ـ ش ِهد  يف مسألة جواز ذبح ما يؤكل لألكل يف الغنيمة قبل القسمة بأن الشاطيب هو أول من ـــ
 عد هذا القول من االستصالحات اخلاصة مبالك.

                                                           

 .402. 367، 324، 284، 274، 144، 111، 101، 66نفسه، ص املصدر 1
 .158ص قضايا ساخنة،البوطي، حممد سعيد رمضان،  2
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ــــ تـ ْرِجيحه قول الشاطيب يف مسألة مجع القرآن؛ حيث إن الشاطيب جعل مجع القرآن من أمثلة 
 1.(األخذ باالستصالح

 مد سعيد رمضان البوطي بأعالم الفكر.املطلب الثاين: تأثر حم
  .هـ(1315ت ) 2تأثره جبمال الدين األفغاين األول:الفرع 

يُعد مجال الدين األفغاين من أهم الشخصيات األفغانية املتدينة اليت عرفت باألصول املتوافق مع 
 العامل اإلسالمي فقد كان له األثر البالغ يف هنضة العلوم، واآلداب يف مصر؛ بل ويف األفكار السائدة

 والعريب بأكمله، ومما يثبت تأثر البوطي به:
 حد اإلقليم الواحد خبدمة حقائق الدين بالعلم ـــ وْصفه له بالشخص النشيط الذي جتاوز نشاطه

  حىت أخذ نشاطه طابع احلركة العاملية. فقها ومقصدا
يف حتركاته  ةخلاصة نشاطه السريعالعامة وا تلفت اليت ــــ يعتقد البوطي بأنه يعترب من الشخصيات

يف آفاق أنظار كل العاملني اإلسالمي والغريب، إىل درجة أن كثريا من الطامعني يف الكيد  ةالواسع
لإلسالم واملسلمني، واملروجني للمذاهب اهلدامة والباطلة رأوا فيه ما ميكن أن يكون أداة بشكل ما 

اصلوه وواصلهم، وحاولوا أن يستجروه كما حاول لتحقيق أطماعهم، ولنشر مذاهبهم وأفكارهم، فو 
 .3هو االستفادة منهم

 ومنها: ــــــــ وضح بعض النقاط اليت يكتنفها الغموض يف شخصية مجال الدين األفغاين 
متميز يواكب شدة حرصه على تلقيب نفسه باألفغاين، وظهوره يف األوساط مبظهر عامل بني ــ 1
  ن إىل زي واحد يالزمه ويثبت عليهلك فقال: )... إنه مل يكن يركفقد وضح البوطي حقيقة ذالعصر 

كما هو شأن أمثاله من العلماء الذين كانوا على شاكلته ومستواه؛ فقد كان يظهر يف إيران بالزي 
                                                           

 ، بتصرف.355، 343، 116، 112، 64در نفسه، املص 1
ة ه )بأفغانستان( وتلقى العلوم العقلي1254حممد بن صفدر احلسيين املشهور جبمال الدين األفغاين، ولد يف أسعد آباد   هو 2

ة والروسية، والنقلية، وبرع يف الرياضيات، وكان عارفا باللغات العربية واألفغانية والفارسية والسنسكريتية والرتكية، وتعلم الفرنسية واإلجنليزي
ف وإذا تكلم بالعربية فلغته الفصحى، واسع االطالع على العلوم القدمية واحلديثة، كرمي األخالق كبري العقل، مل يكثر من التصني

ط( و )رسالة الرد على الدهريني(  -اعتمادا على ما كان يبثه يف نفوس العاملني وانصرافا إىل الدعوة بالسر والعلن، له )تاريخ األفغان 
 ترمجها إىل العربية تلميذه الشيخ حممد عبده، ومجع حممد باشا املخزومي كثريا من آرائه يف كتاب )خاطرات مجال الدين األفغاين( وحملمد

 1363م مذكور كتاب )مجال الدين األفغاين باعث النهضة الفكرية يف الشرق ( وتويف باآلستانة. ونقل رفاته إىل بالد األفغان سنة سال
م، 2002( 15ينظر كتاب الزركلي، خري الدين بن حممود بن حممد بن علي بن فارس، الدمشقي، األعالم، دار العلم للمالين، ط )

 .186/ 6ج
 .179، صشخصيات استوقفتين، سعيد رمضان البوطي، حممد 3
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الشيعي، والعمامة الشيعية، ويظهر يف مصر بالزي العريب املصري املألوف، فإذا اجته إىل أوروبا ظهر 
، فقد كان يبدو كأنه واحد من إسطنبولواستقر عليه، أما عندما استقر به املقام يف بالزي األوريب 

األتراك، وهذا يدل على أن مجال الدين قد محل نفسه مهمة مجع العامل اإلسالمي على كلمة 
 1.سواء(

وهو  يدة باملذهب البايب والبهائــــ ما ذكره كثري من الباحثني عنه واملرتمجني له من عالقته الوطي2
 مذهب خارج عن امللة.

واألفغاين ابتداء مث ما هي إال أيام حىت مت طرده من  عبد احلميدـــ العالقة الوثيقة بني السلطان 3
 بالطه، وأحاط به الرقباء يسجلون عليه سائر أقواله ورسائله.

إلجنليزية يف ـــ ما اشتهر واستفاض من انتساب مجال الدين األفغاين إىل أحد احملافل املاسونية ا4
 مصر.

 يريد والبوطي ـــ رمحه هللا ـــ يف تبيينه هلذه النقاط الغامضة مل يكن غرضه تربئته مما قد يدينه؛ ولكن
وأن  ضة حتتاج إىل دقة النظر والتحليلأن يلفت الباحثني والقراء إىل أن حياته وسلوكه هلا مواقف غام

وهذا مما يثبت تأثره مبواقفه  ـــ،  ـــ ق لدين هللااحلكم فيها حيتاج إىل موضوعية تامة، وإخالص صاد
 وسلوكه يف حياته. 

  .ه(3138ت)، 2الفرع الثاين: تأثره بالدكتور مصطفى السباعي
ُعرف مصطفى السباعي يف مدارج جامعة دمشق من خالل حماضراته الثقافية والفكرية؛ فهو من 

ن استوعبوا الفقه اإلسالمي من أصوله املعتمدة، وكان له أبرز العلماء احملققني، والفقهاء اجملتهدين الذي
 صلة قوية مبؤسس مجاعة اإلخوان املسلمني يف مصر حسن البنا.

وقد عمل جاهدا على مجع العلماء واملفكرين ورجال اجلمعيات، وقرروا توحيد صفوفهم والعمل  
ا، حىت اختري ليكون مراقباً مجاعة واحدة، وهبذا مت تأسيس حركة مجاعة اإلخوان املسلمني يف سوري

عامًا لإلخوان املسلمني فيها، فكان له األثر الفعال يف أوساط اجملتمعات اإلسالمية، وخاصة يف 
 سوريا.

                                                           

 .181املصدر نفسه، ص 1
ذهب  ة معروفة بالعلم منذ مئات السننيم نشأ يف أسر 1915هو مصطفى بن حسين السباعي، ولد يف محص يف سوريا عام  2

األعمال حيث أنشاء جريدة إىل مصر للدراسة يف جامعة األزهر، شارك مع إخوانه املصريني ضد االحتالل الربيطاين، وله الكثري من 
مؤلفا أشهرها السنة ومكانتها  يف 28املنار مث جملة الشهاب األسبوعية، وجملة املسلمون الشهرية، وله الكثري من املؤلفات تصل إىل 

 م.1964سنوات حىت توىف عام  8التشريع، أصيب بالشلل النصفي وبقى يعاين منه 

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



87 
 

 مجال تأثر البوطي به بالتايل:وعليه ميكن إ 
 عن شخصية استوقفته ــــ كتب عن شخصيته ومل تكن كتابته سرية ذاتية عن حياته، وإمنا كانت

 ا شأن.وله فيه
ــــ وصفه بأبرز رجال سوريا عاملا حمققا جلياًل، وخطيبا فذاً مؤثراً يأخذ مبجامع القلوب، ذا قلب 

 1.متحرق على اإلسالم احلق بعيدا عن جهالة التقليد، احملصن بالعلم، واملعتز بالدراية، والوعي
 يف سوريا. ـــــ وقف متحدثاً عن حياته الثانية بعد تركه زعامة اإلخوان املسلمني 

مما قاله البوطي فيه: )... فقد ظهر يل من شأنه ما دعاين إىل إكباره، وما مأل قليب إعجابا به و 
وتقديرا له، بل لقد وقر يف نفسي أخريًا أنه إمنا كان واحدًا من كبار العلماء الربانيني الذين طهرت 

املغامن الدنيوية باسم الدين وحتت قلوهبم بل نفوسهم أيضا من عكر األهواء، والعصبيات، والسعي إىل 
 .ستاره

 ـــ وصف ما تركه من آثار ومؤلفات يف أذهان القراء، وهي صورة جماهد يظل يغزو القلوب
 اثنني: سالح من نار الثورة واحلماسة، واآلخر من نور العلم والفقه والتشريع. بسالحني

... وقفت خاشعًا بعد أن طويت ــــ إعجابه بكتابه هكذا علمنيت احلياة ومن أعجب ما قاله:
آخر صفحه من هذا الكتاب، مكربا هلذا الرجل الذي مل يعد فقط، كما كنت أحسبه، زعيما يسري 
يف طريق الثائرين، وعاملا يسلك يف سبيل اجملتهدين، ولكنه اليوم يسري يف طريق العارفني(، وقال أيضا: 

ه صفحات وصفحات، ولقد وجدت فيه متعة ) لقد هاجين هذا الكتاب الرقراق العذب، وأبكتين من
 روحي ووجداين. 

ـــ صفات ثالث جعلت البوطي يتحسر ويندم عليه، فلم يكن حتسره على شخصيته اليت ألفها 
 وإمنا كان على التايل:ـــ

 ـــــ العمل الدائب اإلجيايب من أجل اإلسالم، فقد كان واضحاً لكل من عاشره وعرفه.1
 ه.يتاإلسالمية يف شخص ــــ كفاءته القيادية2
ــــ شبه لوعة قلبه بلوعة القلب اليت كان يبحث عنها حممد إقبال يف صدور خرجيي املدارس 3

 2.واملعاهد اجلديدة(
 

                                                           

 .195، 183، 182املصدر نفسه، ص 1
 ، بتصرف.206، 205، 197، 196نفسه، ص ملصدرا 2
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 املطلب الثالث: تأثر حممد سعيد رمضان البوطي بأستاذيه.
طي من أبرز الشخصيات اليت أخذ البو  يُعد الشيخ مال رمضان البوطي، واملفكر حسن حبنكة

من فكرمها، واحتك هبما وعاشرمها يف حياته وتأثر هبما، وبىن على أساسهما، وتبىن أفكارمها، وال 
ريب يف ذلك فقد ألف كتابا عن أبيه مال رمضان مجع فيه قصة حياته من مناقب وصفات وعبادات 

وتعامٍل  وك تب ترمجة للمفكر حسن حبنكة، أدىل فيها بكل ما رآه منه يف حياته من صفاٍت وأخالقٍ 
 املطلب إىل فرعني مها كالتايل: هذا سمومن خالل ذلك قُ 

 هـ(.1398ت )الفرع األول: تأثره باملفكر حسن حبنكة 
يُعد املفكر حسن حبنكة، عامل دين سين، وفقيهًا سوريًا قويًا يف بيانه، رفيعًا يف أدبه، عميقًا يف 

 يكن مقتصرا ملعلى مذهب اإلمام الشافعي تفكريه، تفقه يف بداية حياته على مذهب أيب حنيفة، مث 
يف حياته على التَّعلم ونشر العلم بل شارك حماربًا يف الثورة السورية على االستعمار الفرنسي، وشارك 
 يف تأسيس رابطة العلماء يف سوريا، حىت تأثر به الكثري من طالب العلم يف العامل اإلسالمي، وأخذوا

 كابر علماء الشام من خالل جمالسته، وقراءة مؤلفاته، فمنهممن فكره وعلمه، حىت صاروا من أ
  1صادق حبنكة أخوه، ومصطفى اخلن، والشيخ: حممد سعيد رمضان البوطي.

يف هذا املطلب هو إبراز الدالئل اليت تدل على تأثر البوطي به، والذي يظهر  الباحث وما يهم
 أن تأثره به يُعرف من عدة جوانب هي:

 اإلعجاب والوصف.أوالا: من جانب 
 اس يوم وفاته، وتوقف احلركة دمشقمن السيول واألمواج املتالطمة من النــــــ تعجب البوطي 

وهجر الناس أعماهلم وعافوا مدارسهم وجامعاهتم، وسار الكل مشيًا على األقدام مسافة ال تقل عن 
وانقضى، ولكنه يف احلقيقة  مثانية كيلومرتات! يقول البوطي: ) مل يكن ذلك اليوم العجيب زمنا مرَّ 

 2.سجل ثبت واستقر وارتسمت عليه صورة احملبة للشيخ حسن حبنكة(
ـــــــ وصفه بالنموذج النادر، واملسلم العامل بدين هللا العامل بعلمه، الداعي إىل صراط ربه، اجلريء 

 ـ وأيضا وصفه بغزارة العلمــــ يف إعالن كلمة احلق وإبالغها، املتخلق بأخالق خامت األنبياء حممد ـــ 

                                                           

 www.aljazeera.net، موسوعة اجلزيرة، امليداين، حسن حبنكة 1
نبذه عن حياة الشيخ: حسن حبنكة، تاريخ يشيع يف يوم، ويوم يتحول إىل وثيقة البوطي، حممد سعيد رمضان البوطي،  2

 ، 1، موقع نسيم الشام، صخالدة
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وذا بصرية نافذة مبختلف علوم اإلسالم من عقيدة وفقه، وأصول، وتفسري، وحديث، وعربية بأنواعها 
 واملنطق واملناظرة والفلسفة.

فما كان يتناول املسائل  ...ـــ أعجب البوطي مبنهجيته وحبثه عن املسائل العلمية يقول البوطي:
كان يقف عندها، وقفه املنقب واملعقب، ويصلها بكل ما قد يكون هلا   العلمية بسطحية عابرة، بل

 .عالقة به من مسائل أو علوم أخرى
 ثانيا: من جانب التميز والشهادة. 

ق لَّ أن جيد طالب العلم مثله يف  ...اء بصربه على مرارة العلم، فقال:ـــــ ميزه عن بقية العلم
  .الشدة، والقسوة

ة الثاقبة واحلكمة الدقيقة، والرباعة النادرة يف معاجلة األمور واملشكالت، ـــــ شهد له بالفراس
 وشهد له بقلة اخلطأ يف نظره لعواقب األحداث. 

ـــ إخباره عن تضاعف احلب والتقدير له يف العامل اإلسالمي أمجع، وازدياد توجه وتعلق قلوب 
 1.املسلمني به(

وشهد للشيخ حسن حبنكة، وذلك كله يدل إذا الذي يظهر أن البوطي تعجب ووصف وميز 
على تأثره به، فال شك وال ريب من أن إنسانًا ال ميدح ويصف شخصا مبثل هذه األوصاف اجلليلة 

يديه الكثري دون أي حب أو تأثر به، كيف ال وهو من ترىب عنده ويف معهده من صغره، ودرس على 
 من الكتب واملؤلفات.

 ه(.1410ت )رمضان البوطي،  الفرع الثاين: تأثره بأبيه مال
إال أنَّ أثره كان  2رحل الشيخ مال ومل يرتك أي أثر من تأليف أو كتابات علمية تـُع رِ ف به 

واضحا يف ضواحي دمشق؛ ألن دروسه الفقهية والشرعية كانت عامة، فضال عما حتلى به من أخالق 
وفقه اإلمام أيب حنيفة، وعلوم اآللة ورجاحة عقل وفكر، حىت ُعرف بالرباعة يف فقه اإلمام الشافعي، 

والنحو والصرف، وغريه من العلوم، وعلى الرغم من ذلك فإن كثريا ممن ي عرف الشيخ مال البوطي  
كانوا يقرتحون ويلحون على ابنه الشيخ البوطي أن يكتب عن حياته ـــ رمحه هللا ــ وبعض القارئني كانوا 

                                                           

 ، بتصرف.5، 2املصدر نفسه، ص،  1
ــــ  ذُكر أنه كتب مقالني نشرا يف جملة هنج اإلسالم اليت تصدرها وزراه األوقاف، ومها األول: عن اجتهاد سيدنا رسول هللا ــــ  2

هذا ـــ كلمة ووالديه. ينظر البوطي،  وعن إمكان اخلطأ يف اجتهاده، الثاين: مقال رد فيه على من زاد يف الصالة على رسول هللا ــــ 
 . 150، 149ص والدي،
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من فتاواه وآرائه العلمية اليت تكشف عن ملكته الفقهية  يقولون للبوطي: يا ليت أنك أوردت طائفة
 الواسعة اليت كان معروفا هبا.   

 يحاول الباحثهنا حتليل شخصية، وأعمال مال رمضان البوطي، بل س ض الباحثوليس غر 
 ربز أهم الدالئل الدالة على تأثر البوطي هبا فمنها:يأن 

ه هللا ــ برغبة كانت تعاوده بعيدة عن منطق التبجيل ـــــ اعتكافه على كتابة سرية حياته ـــ رمح
 1والتفخيم، وأخيلة األلقاب املصطنعة.

وقيام  ذكار، واألوراد، ونوافل العباداتـــــ تعجبه من صرف كامل وقته يف تالوة القرآن، وحفظ األ
  .الليل

ت النصوص فمما عندما قدم له بعضا من األسئلة عن معضال 2ــــ استغرابه من مقولة شيخ أبيه
 3.قاله الشيخ للشيخ مال:) احلق أنك مل تكن عاملا، ولكن هللا قال لك: كن عاملا، فكنت!

ـــــ رواية اخلرب العجيب الذي حدَّث ِبه أبوه أكثر من مرة، ومسعه من فمه عدد من اإلخوة 
 هل من شفائييب املرض حىت يئس األواألصدقاء كما يقول حاكيا عن أبيه مستغربا ومتعجبا: )اشتد 

وبينما أنا يف الفراش، وحويل ثلة من األقارب والعائدين، إذا برجل مهيب يدخل الغرفة، ومعه رجل 
آخر كأنه خادم له، فحاولت أن أقوم إليه ألقبل يده معتقدا صالحه وفضله، ولكنه رجع قائال: ليس 

ن معه: ما الذي دهاك؟ وما لنا غرض بك، وإمنا جئنا نطلب جاركم ياسني، وملا غاب قال له اجلالسو 
الذي محلك على ما صنعت من تقبيل األرض؟ فقلت: إنين مل أقبل األرض، ولكين حاولت أن أقبل 

فصاحوا قائلني: لقد مات ياسني  4يد الشيخ الذي دخل علينا، غري أنه رجع قائال إنه يريد ياسني
 اآلن؟!!...

أبوه يف حياته بعد رجوعه من حج بيت هللا  من نقطة التحول اليت حتول هبا مستغرباــــ تساؤله 
احلرام، يقول البوطي: كان أيب منذ أيام الدراسة متميزا عن سائر الطلبة بركونه إىل العبادات وميله إىل 
الرقائق، ودراسة التصوف واهتمامه حبفظ القرآن، غري أن حاالت غريبة من نشوة احلضور مع هللا  

 تظهر يف حياته إال بعد رجوعه من احلج ... كانت تعروه بني احلني واآلخر، مل

                                                           

 .9، 8، 6املصدر نفسه، ص  1
 احلاشية. 18، انظر نفس املصدر ص ولألسفه ولكين نسيت امس ،يقول البوطي: لقد مسى والدي شيخه هذا أي ذكر امسه 2
 .18املصدر نفسه ، ص 3
 .شابا يعاين هو اآلخر من مرض عضال وكانت داره جماورة للدار اليت فيها مال رمضان البوطي كان   4
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 االستغرابات حىت نستويف تأثره بهوالظاهر أن تأثر البوطي بأبيه ال حيتاج إىل تتبع اإلعجابات و 
حسًا ومعىن،   على طريق التلقي واملعرفةاليت سلك به طريق العلم  الروحية األوىلفأبوه كان املدرسة 

أيب ذات يوم: نظرت فوجدت أن الطريق إىل هللا هو: العلم به كيف ال وقد قال البوطي:...قال يل 
 1.وبدينه، ذلك ألنه كان يرى العلم على أمهيته وسيلة ال غاية(

مدى ارتباطه  جتلى مفكره من أهنال البوطي نللعلماء واملفكرين الذي والتتبع بعد االستقراءو 
هذه الشخصية البارزة حتمل فكرا بالشخصيات املفكرة اليت تأثر هبا؛ وكل ذلك يثبت ويؤكد أن 

 .أسهم يف نشأة املقاصد عنده وجعلته علماً مشهوراً بفقه وحلمه وورعهو ما ، وهمقاصديا
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .68، 27، 19ص ،هذا والديالبوطي، حممد سعيد رمضان،  1
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 .الفصل الثالث: اجلانب النظري للمقاصد عند الشيخ حممد سعيد رمضان البوطي
 اصد العامة أو اخلاصةفيه عن املقيف مؤلفاته يتحدث  ومل خيصص باباً  مل يُؤلف البوطي كتاباً 

 .1باللفظ الظاهر والصريح مقاصد الشريعة اإلسالمية
كالمه   له رأي يف املقاصد بل إن جد أنوخطبه وُ  تبع ملؤلفاته، وحبوثه، ومقاالتهتالفمن خالل  

مليء باملقاصد والتعليالت، فقد استعمل لفظ املقاصد بألفاظ مشتقة فقد مساها مرة: بالق ْصد 
ْقُصود ويـُْقصد، مث استعملها بألفاظ أخرى خمتلفة كالِعلة واملعىن واملناسبة واملصلحة، ومرة واملْقص د وامل

بالعرب والعظات، ومرة باحلكمة، ومرة باألهداف، ومرة باألسباب، وغريها من األلفاظ الدالة على 
م ما قاله املقاصد، وقد أكد على اتباعه للمقاصد الشرعية، وذلك عندما حتدث عن الذين مل يعجبه

 الصالة حيا أو ميتا، وعن ما اختاره من مشروعية القيام عند ذكره عليهـــ  عن التوسل بالرسول ـــ
ــــ فاعرتض عليه فئة من الناس فقال: ) ... ال أستطيع بأي حال أن أغمض  والسالم  إكراما له ــــ

  2.العني عن م درك األحكام وأدلتها(
تتبع احلكمة والعلة والقصد منها، على قواعد أصولية، وال  وال شك أن مدرك األحكام هو

غرابة يف ذلك فاملطلع على من أصلوا املقاصد كاجلويين وابن عاشور والشاطيب جيد كتبهم مليئة 
 بالتعبريات بألفاظ املقاصد املشتقة أو املختلفة.

اإلنسانية، وذلك عندما ، أن القصد له اعتباره وُحكُمه يف مجيع اجملاالت وقد أكد البوطي أيضاً 
تكلم، عن حترمي استعمال أواين الذهب والفضة فقال:) أن القصد حُم كٌَّم يف قيم األعمال اإلنسانية 

 3.املختلفة(
 صد يف مجيع اجملاالت، يف األحكامومن تأمل مجيع مؤلفات البوطي سيجدها ُحْبلى باملقا

سياسية، وهكذا ب عد استقراء مصطلح ومفهوم املواقف الو يف قضايا الساعة، و ، والعقيدة، والفتاوى
 لفاظ يف املقاصد العامة، واخلاصةأنه يستخدم هذه األ ظهراملقاصد عند البوطي، وتأكيده عليها، 

                                                           

كبريًا يف مقاصد الشريعة حتت مسمى ضوابط املصلحة يف الشريعة اإلسالمية، وذلك عندما شرح كتابه   ماً علما بأن له إسها 1
ة، مع أن اسم الكتاب ضوابط املصلحة، وقد قال يف أول دروسه: سوف نلقي عليكم هذه الدروس ومساها مبقاصد الشريعة اإلسالمي

الذي سوف يشرحه هو ضوابط املصلحة يف الشريعة اإلسالمية، ينظر: البوطي، حممد سعيد رمضان، الدرس األول من شرح ضوابط 
 م.2008/ 3/ 18املصلحة يف الشريعة اإلسالمية، مساع، تاريخ 

( دار الفكر املعاصر، بريوت ــ 10ط ) اشدة،فقه السرية النبوية، موجز لتاريخ اخلالفة الر البوطي، حممد سعيد رمضان،  2
 .  16لبنان، دار الفكر دمشق ــ سوريا، ص

 .127ص ضوابط املصلحة يف الشريعة اإلسالمية،البوطي، حممد سعيد رمضان،  3
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هذا  قسم الباحثوقد أشار إىل بعض الطرق اليت من خالهلا تُعرف هذه املقاصد بشىت أنواعها، ولذا 
 كالتايل:  مها الفصل إىل مبحثني

 املقاصد العامة عند الشيخ حممد سعيد رمضان البوطي. األول:املبحث 
 املقاصد اخلاصة عند الشيخ حممد سعيد رمضان البوطي. املبحث الثاين:

 املبحث األول: املقاصد العامة عند حممد سعيد رمضان البوطي.
اللفظ بتعاريف خمتلفة يف  ملعاصرونإن مقاصد الشريعة العامة قد عرفها العلماء القدماء وا 

يف هذا املبحث على تعريف اإلمام الغزايل فقط؛  سريكز الباحثومتحدة يف املعىن، وتفاديا للتكرار 
شروط اعتبار  سيبني الباحثبني تعريف اإلمام الغزايل وتعريف البوطي، مث  لفظي لوجود تقارب

 سم هذا املبحث إىل ثالثة مطالب مها:املقاصد العامة عند العلماء، فلذا قُ 
 لب األول: مفهوم املقاصد العامة وتأصيلها عند البوطي.املط

 املطلب الثاين: احنصار املقاصد العامة وأدلة ترتيبها، ودورها عند البوطي.
 املطلب الثالث: الغاية العظمى من املقاصد العامة.

 املطلب األول: مفهوم املقاصد العامة وتأصيلها عند البوطي.
هنا  يكتفي الباحث، وس1وم املقاصد يف اللغة واالصطالحتعريف ومفه  الباحثنيسبق وأن ب
مل يذكروا تعريفا  فاملطلع على مفهوم املقاصد العامة عند العلماء القدماء جيد أهنم بتوضيحها عامة

يتبني من خالله املقصود العام والغاية العظمى من مجيع الكليات اخلمس، وإمنا  واضحا للمقاصد
هتا، وبعض مشتمالهتا، وذلك ال يتضمن اد وحمتوياهتا، وذِكر بعض متعلقاكتفوا ببيان حقيقة املقاص

وحمددا هلا؛ وذلك يعود سببه إىل طبيعة العمل الفقهي األصويل، يف أصول التشريع األوىل  دقيقاً  تعريفاً 
اليت ال حتتاج كثريا إىل التدوين والتأليف والتنظري، وإمنا كانت تتأسس على االستحضار الذهين وعلى 

فقد ذكروا تعاريف   ون،اجملتهدون، أما العلماء املتأخر وامللكُة العلمية اليت يتمتع هبا األعالم  2السليقة
  3.كثرية تتقارب يف املعىن والداللة وختتلف يف العبارات واأللفاظ، وقد سبق تعريفها(

                                                           

 .(47صفحة ) 1
 اليت سلق عليها بويه: هذه سليقتهالسليقة: هي الطبيعة والسجية، قال ابن األعرايب: السليقة هي طبع الرجل، وقال سي 2

تاج  سيين، أبو الفيض، امللق ب مبرتضىوُسلق ها يقال: فالن يقرأ بالسليقة أي بطبيعته. ينظر الزَّبيدي، حمم د بن حمم د بن عبد الرز اق احل
 س ل ق.  459/ 25، دار اهلداية، اجلزء العروس يف جواهر القاموس

 (.49صفحة ) 3
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عض بوكذلك  املقاصد العامة، رأي البوطي يف يف هذا املطلب هو بيان الباحث وما يهم 
 طها بتعريف العلماءاومعرفة مدى ارتب ؟العلماء لكي يظهر من أين استاق البوطي تعريف املقاصد

 املطلب إىل فرعني مها: هذا سمفلذا قُ  تأصليها وترتيبها، يةوكيف
 الفرع األول: املقاصد العامة عند البوطي.

 الفرع الثاين: تأصيل املقاصد العامة عند البوطي.
 صد العامة عند البوطي.الفرع األول: املقا

املطلع على كالم البوطي عن املقاصد العامة جيد أنه مل يكتف وحيصرها باملقاصد اخلمسة، بل 
يف  يجعلها الباحث، وجعلها منسجمة معها، فلذا سمتممة للمقاصد العامةتطرق ملقاصد عامة 

 : مها كالتايل قسمني
 القسم األول: مقاصد عامة أساسية.

ر يف خلقه تنحصر يف حفظ مخسة أمو اصد العامة فقال: )ومقاصد الشارع عرف البوطي املق
 حفظ هذه األصول اخلمسة فهو مصلحةالدين، والنفس، والعقل، والنسل، واملال، فكل ما يتضمن 

   1.وكل ما يفوت هذه األصول أو بعضها فهو مفسدة(
عبارة عن احملور الذي  وعرفها عند شرحه للقواعد الفقهية يف الشريعة اإلسالمية فقال: )هي

تدور عليه أحكام الشريعة اإلسالمية، وهي مصاحل العباد، والدليل على ذلك أن الشريعة اإلسالمية يف  
ــــ إمنا هتدف إىل حتقيق مصاحل العباد، وهي  كل أحكامها املنزلة واملبسوطة يف سنة رسول هللا ـــ 

 2 .مخس مصاحل(
اصد العامة عنده حمصورة حبفظ املقاصد اخلمسة، ومربوطة من هذين التعريفني يتبني أن املقو 

)إن جلب  بقوله:وهذا ما سار عليه اإلمام الغزايل يف تعريفه للمقاصد، حيث عرفها ، 3باملصلحة
املنفعة ودفع املضرة مقاصد اخللق، وصالح اخللق يف حتصيل مقاصدهم، لكننا نعين باملصلحة احملافظة 

                                                           

 .119ص صلحة يف الشريعة اإلسالمية،ضوابط املالبوطي، حممد سعيد رمضان،  1
الدرس الثاين، )فيما شرعت النية ألجله(  شرح كتاب األشباه والنظائر لإلمام السيوطي،البوطي، حممد سعيد رمضان،  2

 .2010/ 9/ 28صويت، تاريخ 
قيها يف أصول الفقه املقاصد هي املصلحة يف نظر البوطي، وقد وضح ذلك عندما أراد اإلخبار عن موضوع الدروس اليت سيل 3

يف شرحه لكتاب: ضوابط املصلحة يف الشريعة اإلسالمية فقال: )املوضوع الذي اخرتته الذي سنلتقي عليه يف كل أسبوع عنوانه: 
مقاصد الشريعة اإلسالمية، واخرتت كتايب هذا الذي أخذت عنه األستاذية: ضوابط املصلحة يف الشريعة اإلسالمية( البوطي، حممد 

 م.2008/ 3/ 18صويت، تاريخ  الدرس األول من شرح ضوابط املصلحة يف الشريعة اإلسالمية،ضان، سعيد رم
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 فظ عليهم دينهم، ونفسهم، وعقلهملشرع من اخللق مخسة هو: أن حيعلى مقصود الشرع، ومقصود ا
 1.ونسلهم، وماهلم(

والظاهر من تعريف اإلمام الغزايل للمقاصد هو التقيد باجللب للمنفعة والدفع للمفسدة، ومل 
يدقق يف تعريف املقاصد العامة، وقد ربط مجيع املقاصد باملصلحة، وبني رعايتها وحفظها، وقد أكد 

الربط يف شفاء الغليل فقال: )إن املصلحة ترجع إىل جلب منفعة، أو دفع مضرة، والعبارة ذلك 
كر ذلك عند ، وقد ذُ عبد السالم، وسار عليه اآلمدي، والعز بن 2هلا ترجع إىل أمر مقصود(  احلاوية

 . 3تعريف املقاصد يف االصطالح
) هناك  ضوابط املصلحة فقال:شرحه  كتاب  وقد شدد البوطي على ربط املقاصد باملصلحة عند

فكل ما كان خادما ملصاحل العباد مبعدا  ،كثري ممن استقر يف أذهاهنم أن الشريعة جاءت ملصاحل العباد
الناس عن الفساد وأسبابه، فهو من أحكام الشريعة اإلسالمية، وكل ما كان خمالفا ملصاحل الناس، أو 

يعة، واعرتض على هذا فقال: وهذا يعين أنه جير بعض املفاسد فهو بال شك ليس من أحكام الشر 
قالوا: كل ما تراه أمزجتنا مصلحة فهو  ؟ليس مثة حاجة إىل النص، وإذا سألت هؤالء ما هي املصلحة

والذي يبدو من البوطي أنه يريد أن تكون املصلحة  ،مصلحة، وكل ما تراه مفسدة فهو مفسدة
 ارجة عن الضوابط الشرعية.مربوطة بشرع هللا، غري متجاوزة النصوص، وغري خ

مث ذكر أيضا أن هناك أناس يقولون: إن أحكام الشريعة ليست مرتبطة باملصاحل، وإمنا للتعبد، 
فيقولون: إمنا حرم الربا تعبداً، وحرمت الفواحش تعبدا، وأمر بالزكاة تعبدا، بدون تعليل وبدون ضبط 

تتكفل مبصاحل العباد، وليس األمزجة املصاحل، وهذا خطأ مث قال: إن أحكام الشريعة هي اليت 
 4.الشخصية(

مث سار على ما سار عليه السابقون، فجعلها يف ثالث مراحل حسب أمهيتها، وهي ما أطلق 
 عليها علماء األصول اسم: الضروريات، واحلاجيات، والتحسينات.

                                                           

، ص 2( ج1، ط )من علم أصول الفقه الغزايل، اإلمام أبو حامد حممد بن حممد، حتقيق: محزة بن زهري حافظ، املستصفى 1
482. 

شفاء الغليل يف بيان الشبة واملخيل ومسالك د الكبيسي، الغزايل، اإلمام أبو حامد حممد بن حممد، حتقيق: الدكتور أمح 2
 .159ص التعليل،

  .(48صفحة )   3

الدرس األول، مسجد بين  شرح كتاب ضوابط املصلحة يف الشريعة اإلسالمية، مسموع،البوطي، حممد سعيد رمضان،  4
 م 2008/ 3/ 18أمية، تاريخ 
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يراه الناس  وقد أكد ذلك عند كالمه عن املصاحل املرسلة، واالستصالح وما يتومهه الكثري مما
...إن حتقيق هذه الكليات يتم من نافعا ومفيدا غري أنه ال يدخل يف املقاصد الكلية للشارع فقال: )

خالل ثالث مراحل تندرج باألمهية وهي: مرحلة الضروريات، فاحلاجيات، فالتحسينات، مث قال: إذن 
عي إىل حتقيق كل منها هناك سلم لرتتيب كليات املقاصد البد من مالحظته، وهناك تدرج يف الس

  1.البد من اعتباره(
 أما الضروريات فقد أشاد بوجوب االهتمام هبا، واحلفاظ عليها، وبكوهنا احملافظة على حياة اإلنسان

 الدنيوية، وربطه باآلخرة، وهي اجلزء األكرب واألساسي املوصل للمقصد العام من التشريع.
 ويقصد الكليات اخلمس-ور اخلمسة  حفظ األموقد عرفها وشرحها فقال: )هي ما البد منه يف

 ويكون ذلك بإقامة أركاهنا، وتثبيت قواعدها؛ وبدرء الفساد الواقع، أو املتوقع عليها.
وتوابعهما ، 2فقد شرع حلفظ الدين من حيث تقومي أركانه اإلميان املطلق، والنطق بالشهادتني 

اجلهاد وعقوبة الداعي  ــــ ساد الواقع أو املتوقعمن بقية أركان اإلسالم، وشرع حلفظه من حيث درء الف
 إىل البدع.

وشرع حلفظ النفس من حيث الوجود إباحة الطعام، والشراب واملسكن؛ مما يتوقف عليه بقاء 
 احلياة، وشرع حلفظها من حيث املنع عقوبة الدية والقصاص.

ت، كما شرع حلفظها وشرع حلفظ النسل من حيث الوجود النكاح، وأحكام احلضانة، والنفقا 
 من حيث املنع حرمة الزىن، ووضع احلدود عليها.

وشرع حلفظ العقل من حيث الوجود ما شرعه حلفظ النفس من تناول الغذاء الذي يتوقف عليه 
 بقاء احلياة والعقل، كما شرع حلفظه من حيث املنع حرمة املسكرات، والعقوبة عليها.

ملعامالت املختلفة بني الناس، كما شرع حلفظه من وشرح حلفظ املال من حيث الوجود أصل ا
 3حيث املنع حترمي السرقة والعقوبات عليها.

                                                           

 .76ص قضايا ساخنة،البوطي، حممد سعيد رمضان،  1
 وليست من الضرورياتهنا من الضروريات مث تراجع عنها فقال: أهنا من احلاجيات إم ثَّل البوطي بالنطق بالشهادتني فقال:  2

 ه يدل على اإلخالص الذي يتمتع بهوهذا مما يدل على السمة وامليزة العالية اليت يتمتع هبا البوطي، فرتاجعه على ذلك وإخباره ب
املقطع  شرح الضوابط اليت تنضبط هبا املصلحة املعتربة،ملها يف عاتقه، ينظر البوطي، حممد سعيد رمضان، واألمانة العلمية اليت حي

 املسجد األموي.، ثانية 50و 44الثامن، صويت، عند الدقيقة 
 .119، صضوابط املصلحة يف الشريعة اإلسالميةالبوطي، حممد سعيد رمضان،  3
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 خلمسة، ولكن مع الضيق: هي اليت تتحقق من دوهنا األمور اقال فيهاأما احلاجيات: فقد 
 وا يف حرج قد يفوت عليهم املطلوبفشرعت حلاجة الناس إىل رفع الضيق عن أنفسهم؛ كي ال يقع

 بالكثري من األمثلة على ذلك.وضرب 
متفقة مع مبدأ األخذ  مراعاهتاأما التحسينات فقال فيها: إن تركها ال يؤدي إىل ضيق، ولكن 

مبا يليق، وجتنب ما ال يليق، ومتماشية مع مكارم األخالق، وحماسن العبادات، والقارئ لكتب 
يت حتمل يف داللتها ومقصودها حفظ هذه البوطي يف خمتلف أنواعها جيد الكثري من األمثلة التطبيقية ال

 يف الفصل اخلامس فصل التطبيقات إن شاء هللا. يذكرها الباحثاملقاصد اخلمسة، وسوف 
 جيد الباحثوعلى الرغم من التقارب اللفظي بني البوطي واإلمام الغزايل يف تعريف املقاصد،  

وهذا يدل على أن البوطي  متأثرا به، مون،أن البوطي تابع الغزايل يف ذلك موافقا له يف احلقيقة واملض
ساق تعريفه للمقاصد من اإلمام الغزايل، غري أنه وصفها بالثمرة للقرآن، ونصوص احلديث النبوي، 

ونصوص  القرآنمبقاصد الشريعة فقال: هي )مثرة نصوص عن املتالعب وذلك عندما سأله سائل 
تبدال هبا تالعب بنصوص القرآن، ونصوص احلديث النبوي والعمل على التالعب باملقاصد واالس

  1.احلديث النبوي(
يفهم من وصفه هلا بالثمرة وربطه للمقاصد باآليات القرآنية، واعتقاده أن املتالعب إذن 

ي مع املقصود واملدلول منها من ستوِ لفاظ القرآن مُ أية، وكأنه يقول إن باملقاصد متالعباً باآليات القرآن
جد أن املتالعب ما حكم املتالعب بآيات القرآن الكرمي؟ لوُ  سأل سائللو و  يمة،كم والقِ حيث احلُ 

يدخل يف احملظور، وقد يدخل يف الكفر؛ فكذلك املتالعب باملقصود، ومن خيرج القصد القرآين عن 
  ءً مقصوده الصحيح يأخذ حكم املتالعب بآيات القرآن الكرمي، ألن احلكم الشرعي يف القرآن سوا

والتالعب باملقصود يُعد تالعبًا باآليات،  ،كالم قرآين ظاهر له مقصوده ومدلوله  ياً أو هن كان أمراً 
عمال كلها قائمة على القصد، والنية، وتشبيه البوطي املتالعب باملقاصد متالعباً باآليات القرآنية؛ األو 

 خطبه.على مستوى مؤلفاته، أو مقاالته، أو  يدل على شدة أمهيتها عنده، وإسهامه فيها سواءً 
 القسم الثاين: مقاصد باعتبار التتميم. 

، واملدقق يف ، والتحسينيةواحلاجيةاملقاصد الكلية باعتبار رتبها الضرورية،  تبينتْ سبق وأن 
بأهنا  حبديثه عنها لة، مل يكن قصدهامؤلفات البوطي عند حديثه عن اليسر ورفع احلرج، والرمحة والعد

 قصده بأهنا يفهم من خالل التدقيق فيها بأن ها السابقون، بلمقاصد زائدة على الكليات غفل عن
                                                           

 .203ص ات الناس،استفتاءالبوطي، حممد سعيد رمضان،  1
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فال تعارض بني هذه املقاصد، ومل يكن حديث البوطي عنها بشكل كوهنا متممة، قاصد باعتبار  م
يف  كحديثه عن الكليات اخلمس، بل وجدتْ   حتت مسمى مقاصد باعتبار التتميم صريح وواضح

املسموعة واملكتوبة، ومفهومها يدل على كوهنا مقاصد عنده  أماكن متفرقة من كتبه املطبوعة، وخطبه
والتمثيل هلا  التيسري ورفع احلرج،فقد حتدث عن  على تنقيتها وجتميعها فتم العمل باعتبار التتميم،

يف مقاصد الشريعة مث أدرج هذه  اندماجهاحتت مسألة الضوابط اليت تنضبط هبا املصلحة ومنها 
 .وهي سبب للحصول على املقصد منه أن املصاحل هي املقاصد قاداً القواعد حتت الضوابط اعت

وسار على هذا الشيخ القرضاوي عندما تكلم عن طريقة الوصول إىل مقاصد الشريعة فقال  
غري الطريقة اليت ابتكرها  ة أخرى للوصول إىل مقاصد الشريعةمتسائال: ) وهل ميكن استخدام طريق

وهو يتحدث يف كتابه املستصفى عن املصلحة املوهومة بوصفها  حجة اإلسالم أبو حامد الغزايل،
 1.أصال موهوما استطرد إىل هذه التحقيقات األصلية، يف مقصد الشريعة(

تفهم من خالل  للمقاصد األساسية بكوهنا متممة إليها البوطي أشار من املقاصد املتممة اليتف
  تايل: أمهها ثالثة هي كال حديثه عندما ختم ضوابط املصلحة،

 أوال: اليسر ورفع احلرج.
يعترب اليسر ورفع احلرج من القواعد الكلية اخلمس اليت أمجع الفقهاء على اعتبارها، وقد أسهب 
فيها الكثري من العلماء القدماء واملعاصرين، بالشروحات واألمثلة التطبيقية، وأسهب فيها البوطي يف  

 كتابه ضوابط املصلحة يف الشريعة اإلسالمية. 
مل يتكلم البوطي عن تعريف اليسر ورفع احلرج من حيث اللغة واالصطالح، بل اقتصر على و 

ملصلحة، والتمثيل هلا من توضيح مصدر اعتبارها يف القرآن الكرمي، وبيان موقعها من مجلة ضوابط ا
 .الفقهية املسائل
 :التايلهي كأن اليسر ورفع احلرج من املقاصد العامة املتممة  والدليل على 

رُُه على ما سار عليه الفقهاء بقوهلم: بأهنا إحدى القواعد اخلمس اليت أمجع  الداللة األوىل: يـْ س 
الفقهاء بأن مجيع مسائل الفقه راجع إليها... مث ذكرها كما ذكرها السيوطي فقال: )األمور 

 2.(مبقاصدها، اليقني ال يزول بالشك، املشقة جتلب التيسري، الضرر يزال، العادة حمكمة

                                                           

 2008( 3دار الشروق، ط)دراسة يف فقه مقاصد الشريعة بني املقاصد الكلية والنصوص اجلزئية، القرضاوي، يوسف،  1
 .23ص

 276ص ضوابط املصلحة يف الشريعة اإلسالمية،البوطي، حممد سعيد رمضان،  2
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يُرِيُد استدالله عليها من آيات القرآن والسنة النبوية، واقتصر على قوله تعاىل:  الداللة الثانية:
يِن ِمْن وقوله تعاىل:  185البقرة: اَّللَُّ ِبُكُم اْلُيْسر  و ال  يُرِيُد ِبُكُم اْلُعْسر   و م ا ج ع ل  ع ل ْيُكْم يف الدِ 

 .أمحد بن حنبلأخرجه  1حلنفية السمحة(: )بعثت باوقوله  78احلج: ح ر جٍ 
شرط يف التخفيف من املشقة يف احلكم الشرعي، أال يكون خمالفا لكتاب، وال الداللة الثالثة: 

 صحيح، وال مصلحة راجحة.  سنة، وال قياس
يذكر ضربه الكثري من األمثلة الدالة على املشقة اجلالبة للتيسري، وسوف الداللة الرابعة: 

 يف فصل التطبيقات يف الفصل اخلامس.ذلك  الباحث
 ومنها قاعدة التيسري، واستدل  القواعد الكليةمسائل الفقه ت رجع إىل بعضذكر أن لقد و 

 .هامجيعمعظم األحكام إن مل يكن لألمة يف اليسر  باآليات القرآنية الدالة على إرادة هللا
عتربا بكونه وطه حىت يكون مفهذا يثبت جعلها من املقاصد العامة املتممة، بشرط توفر شر  

مل جيعل هلا الصدارة بني القواعد اخلمس الكربى، وخيرب بأهنا أم  البوطي لكن، تيسريا ورافعا للحرج
القواعد اخلمس ويشري إىل موقع ترتيبها؛ خبالف بعض الباحثني املعاصرين ممن يقول: إن القواعد 

  .ج حتت قاعدة املشقة جتلب التيسريالكلية كلها تندر 
األمور  والناظر يف شرح البوطي هلذه القواعد يف إحدى دروسه الصوتية جيد أنه قدم قاعدة:

 مبقاصدها على بقية القواعد مستدال مبا نُقل عن الشافعي: أن قاعدة األمور مبقاصدها تشكل ثلث
 منها ماو  ساينهو ل هو قليب، ومنها ما الفقه اإلسالمي، ...وألن أحكام الشريعة اإلسالمية منها ما

 عد ذلك حنن اعتمدناها قواعد كليةهو سلوكي، والنية تشكل ثلث الشريعة هبذا املعىن...مث قال: ب
 2ولكن جند أن هذه القواعد أغصان لقاعدة واحدة، ويقصد بذلك األمور مبقاصدها.

 ومما يثبت أهنا تأخذ الصدارة يف القواعد اخلمس عنده هي كالتايل:
عد الكلية قاعدة: األمور مبقاصدها مستدال بأهنا تعتمد على حديث قدم يف شرحه للقواــــ 1

 3.صحيح )إمنا األعمال بالنيات(

                                                           

 ، البابمسند أمحد بن حنبلسيد أبو املعاطي النوري، الشيباين، أبو عبد هللا أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد، ال 1
 .  266/ 5م، ج 1998هـ ـ 1419بريوت، الطبعة: األوىل،  –(، عامل الكتب 22345حديث أيب أمامة الباهلي، رقم احلديث )

 م 2008/ 11/ 9 شرح ضوابط املصلحة مسموع، املسجد األموي الدرس التاسع،البوطي، حممد سعيد رمضان،  2
( 1القاهرة، ط)  –دار الشعب  اجلامع الصحيح،خاري، أبو عبدهللا، حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية البخاري، الب 3

 .2/ 1ج
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توسع يف الشرح عن دور النية ووظائفها من حيث إهنا حتول العادة إىل عبادة، وحتول ـــ 2
ة... التصرفات الدنيوية إىل عبادة، وضرب بالكثري من األمثلة على ذلك كأعمال التجارة والصناع

وهذا يدل على أن النية تلعب دورا كبريا يف العمل، وأيضا أكد أن النية توفر الصحة للعمل وخاصة 
يف العبادات؛ فإذا مل توجد النية يكون العمل باطال، ويقصد بذلك العبادات، وكذلك تعمل على 

   1حتديد نوع العبادة...
ه القواعد تُقدم قاعدة األمور مبقاصدها إذن ملا كانت النية هي اليت تلعب الدور األكرب بني هذ

به له هو نتولكن الذي جيب أن هنتم به ونعلى مجيع القواعد، وتعترب هي األم للقواعد اخلمس، 
األصل يف قبول األعمال وهي: النيات، ألجل ربط العمل باآلخرة، ويرتتب من خالهلا الثواب 

قيقة العظمى واحلقيقة اهلامة اليت جيب واألجر، وجلب املصلحة اليت خلقنا من أجلها، وهو احل
هذه القواعد يف جماالت حياتنا القضائية والعملية  لل شؤون حياتنا، فهل عند استعمايف ك مراعاهتا

 النية، وهذا ما سار عليه البوطي.حنتاج إىل نية؟ ال ريب يف ذلك: أننا سنقول إن أساس األعمال هو 
  ثانيا: الرمحة.

و ر مْح يِت و ِسع ْت ُكلَّ  ِجِبليَّة غرسها هللا يف كل خملوق حي، قال تعاىل:معلوم أن الرمحة صفة 
وتدرأ املفسدة، فلو كانت  ،، فرمحة هللا الواسعة ال شك أهنا جتلب املصلحة156األعراف:  ش ْيء

العبادات واملعامالت بشىت أنواعها منزوع منها الرمحة، فال شك أن ذلك مناقض ملا أتى به القرآن 
 .ــــ  وجالب للمفاسد  ــــ لكرمي، وخمالف ملا نطق به النيب ــــ حممدا

فالناظر يف كتب العلماء جيد الكثري ممن أدرج الرمحة يف املقاصد، ووصفها بكوهنا مقصدا حتت  
 مسمى مقاصد عامة أخرى، ومرة مبقاصد البعثة احملمدية، فمن أقوال العلماء التايل:

يكون إرسال الرسل رمحة هلم؛ إذا كانت الشريعة اليت بعث هبا وافية  فقال: )إمناالبوطي ــــ 
ـــ يقول: لنبيه مبصاحلهم متكفلة بإسعادهم، وإال مل تكن بعثته رمحة هبم، بل نقمة عليهم، فكأنه ـــ 

صلى ــــ هللا عليه وسلم ـــــ إن ما بعثت به سبب لسعادة الدارين، ومنشأ النتظام مصاحلهم، فمن قبل 
 2.ذه الرمحة وشكر النعمة سعد يف الدنيا واآلخرة، ومن ردها وجحدها خسر الدنيا واآلخرة(ه

قد جعل سبب إرسال الرسل هو ألجل الرمحة، وقيد الرمحة بكوهنا مقصداً بشرط أن يكون ما و 
فال ميكن أن توصف بالرمحة، وعدم  ،بعث به مستوفياً جبلب الصالح ودرء املفاسد، أما خبالف ذلك

                                                           

 م. 2008/ 11/ 9صويت، املسجد األموي، الدرس التاسع،  شرح ضوابط املصلحةالبوطي، حممد سعيد رمضان،  1
 .75ص شريعة اإلسالمية،ضوابط املصلحة يف الالبوطي، حممد سعيد رمضان،  2

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



101 
 

الرمحة مقصدا يف فكر البوطي بذلك  أن يدللها بالرمحة هو عدم وصفها باملقصد، وهذا مما وصف
 الشرط املذكور.

حل العباد يف املعاش : )بأن الشريعة مبناها وأساسها على احلكم ومصافقال ابن القيم أما ــــــ
إىل اجلور، وعن  وهي عدل كلها، ورمحة كلها، ومصاحل كلها، فكل مسألة خرجت عن العدل واملعاد

الرمحة إىل ضدها، وعن املصلحة إىل املفسدة، وعن احلكمة إىل العبث فليست من الشريعة، وإن 
  1.أدخلت فيها بالتأويل فالشريعة عدل هللا بني عباده، ورمحة بني خلقه(

 لناساحملمدية خاصة جلب الرمحة ل وقال أمحد الريسوين: بأن مقصد بعثة األنبياء عامة والبعثةــــ 
، واستدل 107األنبياء:  ِإالَّ ر مْح ًة لِْلع ال ِمني   و م ا أ ْرس ْلن اك   ونشرها فيما بينهم واستدل بقوله تعاىل:

مث وضح الرمحة اليت بُعث هبا ألجلها أخرجه احلاكم،  2ــــ  )إمنا أنا رمحة مهداة(بقول رسول هللا ــــ 
وصالح، وكل ما ينفع ويسعد، وكل ما يدفع ومينع أسباب ــــ وهي تعبري يشمل كل خري  النيب ـــ 

التعاسة والشقاوة، سواء يف الدنيا أو اآلخرة؛ فالرمحة هي أكثر ما جيلب املصاحل وتكثرها، وتدرأ 
  3.املفاسد وتقليلها، فكل خري جتلبه رمحة، وكل شر تنقضه وتقلله رمحة(

دون تقيد وما ذهب إليه البوطي وما نبه  والذي يبدو أن ما أشار إليه ابن القيم هو وصف  هلا
له بشرط أن تكون مستوفية جللب املصاحل ودرء املفاسد هو زيادة يف التوضيح، وزيادة يف املعرفة، 

 .وهذا مشابه ملا سار عليه أمحد الريسوين
 ثالثا: العدالة.

من املبادئ تعد العدالة من القيم اإلسالمية ذات القيم العليا يف اإلسالم، ومبدأ أساسيا 
 ولهق من ذلك ف نية الدالة عليهالقرآاإلسالمية، ومقصدا من مقاصده، وقد وردت الكثري من اآليات 

ِر و اْلبـ  : تعاىل ْغِي ِإنَّ اَّللَّ  ي ْأُمُر بِاْلع ْدِل و اإْلِْحس اِن و ِإيت اِء ِذي اْلُقْرىب  و يـ نـْه ى ع ِن اْلف ْحش اِء و اْلُمْنك 
ــــــ بل وكانت  أحاديث املصطفى ـــــ  الكثري من  ودلت عليه، 90النحل:  ُكْم ت ذ كَُّرون  ي ِعُظُكْم ل ع لَّ 

بل كان العدل مالزما مجيع  ؛تفوح بصفة العدل والصحابة والتابعني ــــــ سرية احلبيب املصطفى ـــــ 
 ــــــ  جماالت حياته ــــــ 

                                                           

ابن القيم اجلوزية، أيب عبد هللا حممد بن أيب بكر بن أيوب، قرأه وقدم له وعلق عليه، وخرج أحاديثه وآثاره أبو عبيدة مشهور  1
 .194، 193ص إعالم املوقعني عند رب العاملني،بن حسن آل سلمان، 

، حتقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار ستدرك على الصحيحنياملالنيسابوري، حممد بن عبد هللا أبو عبد هللا احلاكم،  2
 .91، اجلزء األول، ص1990 – 1411بريوت الطبعة األوىل،  -الكتب العلمية 

 .21ص الفكر املقاصدي قواعده وفوائده،الريسوين، أمحد،  3
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ِإنَّ  :توسع فيه عندما حتدث عن قول هللا تعاىل والناظر يف حديث البوطي عن العدل جيد أنه
ِر و اْلبـ ْغِي ي   ْحس اِن و ِإيت اِء ِذي اْلُقْرىب  و يـ نـْه ى ع ِن اْلف ْحش اِء و اْلُمْنك  ِعُظُكْم ل ع لَُّكْم اَّللَّ  ي ْأُمُر بِاْلع ْدِل و اإْلِ

ئني، أو شخصني، واملعادلة )... فحقيقة العدل هو العدل بني شي :فقال ،90النحل: ت ذ كَُّرون
واملوازنة بينهما يف أمر ما، واملقصود به إذًا مراعاة التوسط بني طريف اإلفراط والتفريط يف كل شيء، 
وليس حقيقة انتظام مصاحل الناس وتناسقها مع بعض، إال خطًا مستقيما يفصل بني طريف اإلفراط 

، مث وضح بروز املعىن من مفهوم اآلية 1 حمالة(والتفريط يف شؤوهنم، ومها طرفان ينتهيان باملفسدة ال
، وهذا ما ميكن أن يسمى عدالة املخالف للعدل املأمور به، وهو النهي عن الفحشاء، واملنكر، والبغي

  النفس.

للعدل بكونه عامًا يشمل كل شيء  واألمشل والظاهر أن تعريف البوطي هو التعريف املفهوم
أو انتظام مصاحل  أو يف حتقيق نظام األمة والتعايش، نسان مع نفسه،أو اإل سواء يف األحكام الشرعية
 ذلك التايل: الدليل علىو  الناس وتناسقها مع بعض،

تأكيده أن شرائع اإلسالم كلها تدور حول حمور واحد وهو إقامة العدالة التامة بل املطلقة بل  ـــــــ
للغة، واستدل على ذلك باألدلة النقلية وتدور حىت فوق فوارق الدين والعرق واللون واإلقليم وا

     والواقعية.   
  .أوال: األدلة النقلية

و ال  جي ْرِم نَُّكْم ش ن آ ُن قـ ْوٍم ع ل ى أ الَّ تـ ْعِدُلوا اْعِدُلوا ُهو  أ قْـر ُب لِلتـَّْقو ى و اتَـُّقوا اَّللَّ  ِإنَّ أـــــ قوله تعاىل: 
ِبرٌي مب ا تـ ْعم ُلون      .8املائدة: اَّللَّ  خ 

 .152األنعام:  و ِإذ ا قـُْلُتْم ف اْعِدُلواب ــــ وقوله تعاىل: 
 .األدلة الواقعية ثانيا:

 استدل بالفتوحات اإلسالمية اليت قامت على أعقاهبا الدولة اإلسالمية، ومن ذلك التايل:
ة اصطنعت الدخول مصر عندما كانت حتت االحتالل البيزنطي، وكانت اإلمرباطورية الرومانيأــــ 

يف مذهب من املذاهب املسيحية لكي متكن لنفسها جذورا أرسخ يف تلك األرض، فما إن فعلت 
ذلك حىت انتشر الظلم والقتل والرتويع يف أقطار مصر، ويف جمزرة واحدة قتلت بيزنطة ما ال يقل عن 

تتحرر مصر ومل يتحرر  مائيت ألف من اليعاقبة، وهم الذين يسمون اليوم بالسريان األرثوذكس، فلم
أقباطها من االستعمار اخلانق إال عندما حتقق الفتح اإلسالمي، وطهرت مصر من االستعمار البيزنطي 

                                                           

 .76، 75ص ضوابط املصلحة يف الشريعة اإلسالمية،البوطي، حممد سعيد رمضان،  1
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وتنفس األقباط الصعداء، وعثروا على حريتهم، وعثر كل واحد على كرامته، فلم يُكره أحدهم على 
اعية هلم وحلريتهم الفكرية والدينية الدخول يف اإلسالم، فاستظلوا بظل الشريعة اإلسالمية فكانت ر 

فمن أين حصلوا على حرياهتم وكرامتهم، حىت ُحفظت هلم عقيدهتم وأنفسهم وأمواهلم وأعراضهم 
 الشك إنه العدل الذي ساد حتت ظل الشريعة اإلسالمية. 

 ـــــ لشاب قبطي من أوالد عمرو بن وكذلك اقتصاص أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب ــــ  ب ـــ
ــــــ وقال كلمته اليت خلدها التاريخ: أي عمرو مىت استعبدمت الناس، وقد ولدهتم أمهاهتم  العاص ـــــ 

  1.أحرارا
وهناك الكثري من الوقائع اليت حصل فيها أصحاب الديانات على حرياهتم وكرامتهم، وهذا مما 

ظ العقول، وحفظ األعراض يثبت أن العدالة هلا احلظ األوفر يف حفظ األنفس، وحفظ املال، وحف
وذلك دليل على كوهنا مقصدا متمما للمقاصد العامة يشمل كل شيء من مقاصد الشريعة 

 اإلسالمية.
العديد من  جيد وممن عاصره ممن سبق البوطي القدماء واملعاصرين يف حديث العلماءوالناظر 

 :التايل املسامهات اليت تُثبت أن العدالة مقصٌد شرعي  ومن ذلك
)هناك مقاصد ومصاحل ضرورية مل تستوعبها هذه  فقال:أشار الشيخ يوسف القرضاوي  :أوالا 

اخلمس املذكورة، ومن ذلك ما يتعلق بالقيم االجتماعية، مثل: احلرية، واملساواة، واإلخاء، والتكافل، 
 2.وحقوق اإلنسان(

ؤلفاته وعرب القنوات ويقصد باملساواة هي العدالة االجتماعية فقد أسهب يف احلديث عنها يف م 
شارته هلا ليس لكوهنا متممة للمقاصد، بل يفهم من قوله إوغريها ولكن  3الفضائية، ومنها قناة اجلزيرة

أهنا كان والبد أن تدخل يف الكليات اخلمس حىت تصبح الكليات الست، وهذا تشكيك يف ما سار 
 عليه العلماء الكبار األوائل القدماء واملعاصرين.  

: )... ومن املقاصد العامة اليت ألجلها أرسل هللا رسله، وأنزل كتبه وشرائعه ما قال الريسوين ثانيا:
ْلن ا ُرُسل ن ا بِاْلبـ يِ ن اِت و أ نـْز ْلن ا م ع ُهُم اْلِكت اب  و اْلِميز ان  لِيـ ُقوم  النَّاُس بِاْلِقْسِط  جاء يف قوله تعاىل: ل ق ْد أ ْرس 

                                                           

 ، خطبة مجعة.2012/ 3/ 16 حمور شرائع اإلسالم إقامة العدالة العامة،حممد سعيد رمضان،  البوطي، 1
 .28دراسة يف فقه مقاصد الشريعة بني املقاصد الكلية والنصوص اجلزئية، صالقرضاوي، يوسف،  2

  م، مكة املكرمة2008ـــ 5ــ 11اجلزيرة نت،  العدل وجماالته،القرضاوي، يوسف،   3
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ِفيِه ب ْأٌس ش ِديٌد و م ن اِفُع لِلنَّاِس و لِيـ ْعل م  اَّللَُّ م ْن يـ ْنُصرُُه و ُرُسل ُه بِاْلغ ْيِب ِإنَّ اَّللَّ  ق ِويٌّ  و أ نـْز ْلن ا احلْ ِديد  
 .24احلديد:ع زِيزٌ 

فإقامة القسط والعدل، واحلق يف كل جماالت احلياة، وبني مجيع الناس مقصد عام وكبري أنزلت ألجله  
االستمساك به كما يف صبت لدعمه احلجج والبينات، وقد أمر هللا بإقامته و الكتب والرساالت، ون

 ِإنَّا أ نـْز ْلن ا ِإل ْيك  اْلِكت اب  بِاحلْ قِ  لِت ْحُكم  بـ نْي  النَّاِس مب ا أ ر اك  اَّللَُّ و ال  ت ُكْن لِْلخ ائِِنني   قوله تعاىل:
خ ِصيًما

 .105النساء: 1
... إن هللا أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط وهو العدل الذي وقال ابن القيم: ) ثالثاا:

قامت به السماوات واألرض، فإذا ظهرت أمارات احلق وقامت أدلة العقل، وأسفر صبحه بأي طريق  
  2.كان فثم شرع هللا ودينه، ورضاه وأمره(

كتب، ليقوم الناس وذكر الزحيلي ذلك فقال: )واحلكمة من إرسال الرسل وإنزال ال رابعاا:
ْلن ا ُرُسل ن ا بِاْلبـ يِ ن اِت و أ نـْز ْلن ا م ع ُهُم اْلِكت اب  و اْلِميز ان   ل ق دْ بالقسط والعدل واالستقامة، فقال تعاىل:  أ ْرس 

ل م  اَّللَُّ م ْن يـ ْنُصرُُه و ُرُسل ُه بِاْلغ ْيِب لِيـ ُقوم  النَّاُس بِاْلِقْسِط و أ نـْز ْلن ا احلْ ِديد  ِفيِه ب ْأٌس ش ِديٌد و م ن اِفُع لِلنَّاِس و لِيـ عْ 
 ق ِويٌّ ع زِيزٌ ِإنَّ اَّللَّ  

 .25احلديد: 3
سهاب على ما سار عليه من سبقه ومن عاصره ويبدو من البوطي أنه زاد يف التوضيح واإل

 الكرمي.مستدال باألدلة النقلية والواقعية والتارخيية، وموضحا مقصود العدالة الصحيح يف القرآن 
 ولعل ما أشار وأكد له البوطي هو الرد على القرضاوي الذي يكثر من احلديث عن العدالة 

كوهنا حتقق انتظام مصاحل الناس يف احلكم والسياسة ل يف مقاصد الشريعةاالجتماعية، وكأهنا األساس 
بوطي رمحه هللا ، فالفله اجتهادهوهذا رأي خيتص به  ،االسهاب عن عدالة النفس من غفلوالرعاية، و 

فإذا متت عدالة النفس فلسوف تسري عدالة احلياة  ،يريد أن يربط بني عدالة النفس وعدالة احلياة
وبدون  اهرات ومسريات،ظوم بدون تعب وجهدسواء على مستوى احلكم أو السياسة أو الثروات 

 .   يهلك الدين والنفس والعقل والنسل واملال والعرضقتال ودمار 
 
  

                                                           

 .22، صالفكر املقاصدي قواعده وفوائده، أمحد، الريسوين 1
 .373/ 4ج أعالم املوقعني،ابن القيم اجلوزية، حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي أبو عبد هللا ابن القيم اجلوزية،  2

  .4ص مقاصد الشريعة اإلسالمية،الزحيلي، الدكتور: حممد مصطفى،  3
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 العامة عند البوطي. اين: تأصيل املقاصدالفرع الث
عند حديث البوطي عن املعتزلة القائلني إن العقل هو احلاكم مبعىن يدرك احلسن والقبح يف 
األفعال حىت ولو مل يكن هناك شرع منزل، فأبطل البوطي هذا القول ...مث تساءل عن مصدر معرفة 

عرفناها من استقراء نصوص القرآن والسنة،  املقاصد اخلمسة فقال: من أين عرفنا مقاصد الشريعة؟
 .1والقياس
مث أسهب يف تأصيل املقاصد العامة، وذلك من خالل قاعدة معروفة، كل حكم أمرنا هللا به  

خيدُم مصلحة اإلنسان، وكل هني هنانا هللا عنه حيقق إبعاد اإلنسان عن الفساد، وقد أشار يف درسه 
ى مقاصد فقال:)... ال ختتلف املصلحة اليت مسوما ي ،ةمصلح أنه ال يوجد خالف بني ما يسمى

 2.نراها مصلحة لنا عن مقاصد الشريعة ومقاصد الشريعة مخسة ...(
وأكد  ،3اإلمام الغزايلوهذا ما ظهر جليا عند أئمة املقاصد الذين عرفوا املصلحة واملقاصد ك 

قة هو علم املصاحل الشرعية ذلك بعض املعاصرين عندما قال: )إن علم مقاصد الشريعة يف احلقي
وضوابطها ... واملقصد هو املصلحة، ولذا يـُع رب كثري من الباحثني باملصلحة عن املقصد والعكس 

 4.وذلك صحيح(
أن األدلة اليت  بل ويفهم الباحث من خالل التوافق احلاصل بني املقاصد واملصلحة، توضحو 

ن القرآن ى املقاصد، فاستدل على املقاصد معلى املصلحة هي نفسها األدلة عل البوطي استدل هبا
 يف قسمني مها كالتايل:  ها الباحثووضح املقصود من األدلة، فجعل الكرمي والسنة النبوية،

 أوال: القرآن الكرمي.
نـْي ا و ُيْشِهُد اَّللَّ  ع ل ى   قال تعاىل: ــــ1 م ا يف قـ ْلِبِه و ُهو  و ِمن  النَّاِس م ْن يـُْعِجُبك  قـ ْولُُه يف احلْ ي اِة الدُّ

( و ِإذ ا تـ و ىلَّ س ع ى يف اأْل ْرِض لِيُـْفِسد  ِفيه ا و يـُْهِلك  احلْ ْرث  و النَّْسل  و اَّللَُّ ال  حيُِبُّ 204أ ل دُّ اخلِْص اِم )
، فقد نعى هللا على أقوام أهنم يكذبون فيما يدعون من التمسك هبدي 204البقرة:  اْلف س اد  

                                                           

 .2008/ 2/ 5الدرس الثامن تاريخ ، صويت املسجد األموي، شرح ضوابط املصلحةالبوطي، حممد سعيد رمضان،  1
 املصدر نفسه، صويت. 2
 حتقيق قصد الشارع الغزايل يرى أن املصلحة يف األصل ترجع إىل ما حيقق قصد املكلف، ولكنه يعين باملصلحة ما يرجع إىل 3

املقاصد يل، ينظر العامل، الدكتور: يوسف حامد، الذي يتضمن حفظ املقاصد اخلمسة، ورأي اخلوارزمي يتفق مع رأي اإلمام الغزا
( 1994هــ / 1415م( والطبعة الثانية )1993/ 1413الطبعة األول ) العامة للشريعة اإلسالمية، املعهد العاملي للفكر اإلسالمي،

 الدار العاملية للكتاب اإلسالمي.
 .7، 3ت يف املعهد اإلسالمي، بواشنطن، صمقاصد التشريع اإلسالمي، دروس ألفيالشبيلي، يوسف بن عبد هللا،  4
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عاليمه، وأوضح كذهبم فيما يقدمون عليه من أعمال الفساد يف األرض، وإهالك احلرث اإلسالم وت
والنسل، وليس العبث باحلرث والنسل إال عبثا بأهم ما تقوم عليه معايش الناس ومصاحلهم، فقد 

وما  ؛ مبدى احملافظة على مصاحل الناسجعل هللا ميزان الصدق والكذب يف السري على تعاليم اإلسالم
 قوام حياهتم وسعادهتم.به 

ي اٌة ي ا أُويل اأْل ْلب اِب ل ع لَُّكْم تـ تـَُّقون  وقوله تعاىل: ــــ 2  فقال 179البقرة:  و ل ُكْم يف اْلِقص اِص ح 
 بشرعة القصاص هي حياة تعايش الناس مع بعضهم يف أمان. ــ  ـــ احلياة اليت أناطها هللا

ا حُيِْييُكمْ ي ا أ يُـّه ا الَّ  وقال تعاىل: ـــ3  24األنفال:  ِذين  آ م ُنوا اْست ِجيُبوا َّللَِّ و لِلرَُّسوِل ِإذ ا د ع اُكْم ِلم 
فقد جعل ما يدعو إليه هللا ورسوله سببا للحياة، وإمنا املراد باحلياة هنا احلياة الكاملة، وال تتم احلياة 

، واألخروي، فقد أناط هللا تعاىل إذاً الكاملة لإلنسان إال إذا متت له السعادة يف شطريها الدنيوي
 السعادة األبدية لإلنسان باتباع دعوة اإلسالم واالنصياع هلديه.

اـــ وقوله عن اخلمر4 ا أ ْكبـ ُر ِمْن نـ ْفِعِهم  ِبرٌي و م ن اِفُع لِلنَّاِس و ِإمْثُُهم   . 219البقرة: ُقْل ِفيِهم ا ِإمْثٌ ك 
ْيِسِر  ِإمنَّ ا يُرِيدُ وقوله عنها أيضا:  او ة  و اْلبـ ْغض اء  يف اخلْ ْمِر و اْلم  ن ُكُم اْلع د  الشَّْيط اُن أ ْن يُوِقع  بـ يـْ

ِة فـ ه ْل أ نـُْتْم ُمْنتـ ُهون   واإلمث الذي أناطه باخلمر، وقابل  91املائدة:  و ي ُصدَُّكْم ع ْن ذِْكِر اَّللَِّ و ع ِن الصَّال 
 1ياة الناس عليهم بفساد عقوهلم وطغيان الشهوات عليهم.به ما يبدو فيه من نفع هو أمث إفساد ح

ت ُه ع ل ْيُكْم  ــــ وقوله تعاىل:5 م ا يُرِيُد اَّللَُّ لِي ْجع ل  ع ل ْيُكْم ِمْن ح ر ٍج و ل ِكْن يُرِيُد لُِيط هِ ر ُكْم و لُِيِتمَّ نِْعم 
رفع العسر واحلرج عن الناس فيما ألزمهم  ، فقال البوطي: يف هذه اآليات6املائدة:  ل ع لَُّكْم ت ْشُكُرون  

به من أحكام يقتضي أن تكون تلك األحكام دائرة مع مصاحلهم، ومقتضيات سعادهتم، وإال ملا 
ارتفع العسر واحلرج حبال، مث استدل بآيات كثرية أخرى جاءت يف معرض التعليل ألحكام جزئية مثل 

ُ ِبُكُم اْلُيْسر   قوله تعاىل:  . 185البقرة:  و ال  يُرِيُد ِبُكُم اْلُعْسر   يُرِيُد اَّللَّ
 .107األنبياء:  و م ا أ ْرس ْلن اك  ِإالَّ ر مْح ًة لِْلع ال ِمني  ـــ قال تعاىل: 6
ِر ِإنَّ اَّللَّ  ي ْأُمُر بِاْلع ْدِل و اإْلِْحس اِن و ِإيت اِء ِذي اْلُقْرىب  و يـ نـْه ى ع ِن اْلف ْحش اِء و  ـــ وقوله تعاىل: 7 اْلُمْنك 

 .90النحل:  و اْلبـ ْغِي ي ِعُظُكْم ل ع لَُّكْم ت ذ كَُّرون  
 ثانيا أدلة من السنة النبوية.

ـــ قوله عليه الصالة والسالم: اإلميان بضع وسبعون شعبة أعالها شهادة أن ال إله إال هللا 1
لدين بني طرفني اثنني، يبدأ ـــ حقيقة ا فقد مجع رسول هللا ــــ  ،1وأدناها إماطة األذى عن الطريق

                                                           

 .77ــ 75ص  ضوابط املصلحة يف الشريعة اإلسالمية،البوطي، حممد سعيد رمضان،   1
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أوهلما بعقيدة التوحيد حيث ميتد الدين من هذه البداية منتهيا بآخر الطرف الثاين، وهو أبسط منوذج 
خلدمة املصلحة العامة كإماطة األذى عن الطريق، وبذلك تكون مجيع وجوه املصاحل على اختالف 

 أنواعها وفوائدها داخال يف قوامه حمصورة بني طرفيه.
فقد أوضح ، الطرباينأخرجه  2: اخللق كلهم عيال هللا فأحبهم إىل هللا أنفعهم لعياله ـــ قوله 2

ـــــ أن مناط قرب اإلنسان من هللا تعاىل هو مدى تقدميه النفع واخلدمة لعباده برعاية  رسول هللا ـــــ 
اإلنسان إىل هللا يف أعماله هو  مصاحلهم، وتوفري ما به سعادهتم احلقيقية، وإذا كان ميزان ما يتقرب به

 خدمة مصاحل العباد فأحرى أن يكون هذا امليزان هو نفسه احملكم يف نظام الشريعة اإلسالمية نفسها.
 ان إحلاق املفسدة بنفسه أو بغريهوالضرر هو حماولة اإلنس ،3: ال ضرر وال ضرارــ قوله 3

ــــ منافذ  قاعدة كربى أغلق هبا رسول هللا ــــ والضرار أن يرتاشق اثنان مبا فيه مفسدة هلما، وهذه 
الضرر والفساد أمام املسلمني، فلم يبق يف تشريع اإلسالم إال كل ما فيه صالحهم يف دنياهم 

 4وآخرهتم.
 املقاصد العامة وأدلة ترتيبها، ودورها عند البوطي وترتيب املطلب الثاين: احنصار
 .لعامةا املقاصد وترتيب الفرع األول: احنصار

اختلف العلماء يف احنصار للبوطي رأي يف احنصار وترتيب املقاصد العامة وأدلة ترتيبها وقد 
بينما ذكرها و وترتيب املقاصد فحصرها بعض العلماء يف مخسة مقاصد منهم اإلمام الغزايل واجلويين 

 ةكوهنا غري منحصر وبعض املعاصرين أشار إىل   كالشاطيب والرازي،  ومرة غري مرتبة  مرتبةمرة أخرون 
ألقوال امللتزمني  يتطرق الباحث، ولسوف باملقاصد اخلمسة كالقرضاوي، وحممد الغزايل والريسوين

سهام البوطي يف إو  رأي مدى حبصرها وترتيبها والقائلني بعدم حصرها وترتيبها لكي يتبني معرفة
 ها الباحثرها وترتيبها، وقد جعلبعدم حص برتتيبها وحصرها والقائلني احنصارها وترتيبها بني القائلني

 يف قولني مها كالتايل: 

                                                                                                                                                                  

دار اجليل بريوت  اجلامع الصحيح املسمى صحيح مسلم،النيسابوري، أبو احلسني مسلم بن احلجاج بن مسلم القشريي،  1
 .46/ 1ج + دار األفاق اجلديدة ـ بريوت،

/ 3، املعجم الكبري، الباب الثالث، جسليمان بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخمي الشامي، أبو القاسم الطرباينالطرباين،  2
413. 

 –، دار إحياء الرتاث العريب موطأ اإلمام مالكاألصبحي، مالك بن أنس أبو عبد هللا، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي،  3
 .745/ 2مصر، ج

 .79، 78ص  ضوابط املصلحة يف الشريعة اإلسالمية،سعيد رمضان،  البوطي، حممد  4
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 . حنصارها وترتيبهاابالقول األول: امللتزمون 
بالكليات اخلمس مرتبة كما  رهاصفاملتتبع حلديثه عن املقاصد جيد أنه كان حي :البوطي ــــ1

ان ال يلتزم باحنصارها ومل يشر إىل زيادة أو خيالف ترتيبها، ولو ك حصرها غريه من العلماء السابقني،
: الدين النفس، ه فيهاقالومما  جدت ولو مرة واحدة يف مؤلفاته غري منحصرة وغري مرتبة،وترتيبها لوُ 

 1العقل، النسل، املال(
ن تتبع جزئيات األحكام  إبدليل االستقراء وحبجة  رتبهاكان حيصرها وين البوطي  إهذا مما يدل ف 

غري غري إن البوطي  را بأغلبيتهم، وأخص منهم اإلمام الغزايلتأثو  كلها تدور حول هذه الكليات،
 مرة واحدة عندما كان يتحدث عن التعريف باملصاحل املرسلة واالستصالح مقصد النفس بلفظة احلياة

)...الدين احلياة، مقاصد الشارع جمموعة يف الكليات اخلمسة املرتبة مث سردها هبذا الشكل  :فقال
مث أشار إىل أن هناك سلم لرتتيب كليات املقاصد ال بد من مالحظته وهناك  العقل، النسل، املال

  2.(تدرج يف السعي إىل حتقيق كل منها البد من اعتباره أيضا
ال إشكال يف أن يستبدل لفظ النفس بلفظ احلياة، فاملقصود واحد، وهو الروح، فقد عرف و 

النفس على أكثر من معىن يف اللغة تأيت النفس عند شرحه للحكمة اخلامس والثالثني فقال: )تطلق 
  3.…(مبعىن الروح، وذلك مثل قوهلم: فاضت نفسه أي خرجت روحه

الزجاج فيما نقله عنه ابن منظور بقوله: )لكل ك  ممن سبق البوطي من العلماء وقد أشار إىل ذلك
الروح وحركة  إنسان نفسان مها: نفس التمييز، وهي اليت تفارقه فال يعقل هبا، ونفس احلياة وهي

   4.اإلنسان ومنوه(
أما الِعرض عند البوطي، فقد آثر االستغناء عنه لدخوله ضمن حفظ الكليات عند التحقيق 
وانفكاكه يف بعض اجلزئيات، وهذا ليس مؤثرا كعدم وجود التأثر من انفكاك السكر عن اخلمر لدى 

  5بعض الناس، ال خيدش عموم احلكم املعلل بالسكر.

                                                           

 .119ص ضوابط املصلحة يف الشريعة اإلسالمية،البوطي، حممد سعيد رمضان،  1
 ، احلاشية.76ص قضايا ساخنه،البوطي، حممد سعيد رمضان،  2
 .67/ 2ج احلكم العطائية شرح وحتليل،البوطي، حممد سعيد رمضان،  3
 . 233دار صيدا بريوت ص لسان العرب،حممد بن مكرم بن منظور اإلفريقي املصري،  ابن منظور، 4
 .121ص ضوابط املصلحة يف الشريعة اإلسالمية،البوطي، حممد سعيد رمضان، 5 
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عند حديثه عن املصلحة فقال لنفهم أوال  وحمصورة ام الغزايل ــــ رمحه هللا ــــ فقد ذكرها مرتبةاإلم ــــ2
) ومقصود الشرع من اخللق مخسة أن حيفظ عليهم دينهم فقال:  املصلحة مث أمثلة مراتبها مث سردها

 1.(ونفسهم وعقلهم ونسلهم وماهلم
أنه أشار  جيد الباحثأما العرض فلم ام هذا الرتتيب ومل يوجد نص صريح من اإلمام الغزايل على التز  

إليه بكونه مقصدا سادسا؛ وهذا يدل داللة واضحة أنه داخل ضمن حفظ الكليات اخلمس، خبالف 
والسبكي، واحمللي، وزكريا األنصاري، وابن  ذكروه مقصدا سادسا ومنهم: الطويففقد بعض األصوليني 

 2النجار، والشوكاين.
ماء من ذكروا العرض، وأشاروا إىل اخلالف فيه كالقرايف فقال: )الكليات اخلمس وهناك من العل 

  3.وهي: النفس، واألديان، واألنساب، والعقول، واألموال، وقيل األعراض(
 اليت ذكرها العلماءفلم يذكر القرايف األعراض، كذكره بقية الكليات بالصيغة الصحيحة الواردة 

 وهذا يثبت أهنا يف رأيه ليست مقصدا سادسا. ،وإمنا ذكرها بصيغة الضعف قيل
ذكرها اآلمدي ملتزما ترتيب الغزايل، موافقا له يف موضع، وخمالفا له يف موضع آخر: الدين  ــــ3

 . احلاجب، وتابعه ابن 4النفس النسل والعقل واملال
 5ض.ابن السبكي، فقد رتبها: الدين، فالنفس، فالعقل، فالنسب، فاملال والعر  ـــــــ4
 علماء:)الدين، النفس، العقلفقد ذكرها كغريه من ال ،أما من العلماء املعاصرين كالقرضاوي ـــــ5

 6النسل، املال(

                                                           

، ص 2( ج1، حتقيق محزة بن زهري حافظ، ط )املستصفى من علم أصول الفقهالغزايل، اإلمام أبو حامد حممد بن حممد،  1
482. 

 : عبد هللا بن عبد احملسن الرتكيالطويف، أبو الربيع، جنم الدين، سليمان بن عبد القوي بن الكرمي الطويف الصرصري، احملقق2 
مجع اجلوامع مع شرح مث ينظر السبكي، تاج الدين عبد الوهاب بن علي، 3/209( مؤسسة الرسالة، ج1ط ) شرح خمتصر الروضة،
حممد  ، وينظر الفتوحي124ص غاية الوصول شرح لب األصول،ر األنصاري، أليب حيىي زكريا ، وينظ323/ 2احمللي وحاشية العطار

 .124ص إرشاد الفحول،، وينظر الشوكاين، حممد بن علي بن حممد، 162/ 4ج شرح الكوكب املنري،بن أمحد بن عبد العزيز 
( مصر، دار 1سعد، ط )يق طه عبد الرؤف حتق شرح تنقيح الفصول،القرايف، شهاب الدين أيب العباس أمحد بن إدريس،  3
 .391الفكر ص
 .252/ 2طبعة مؤسسة احلليب،  اإلحكام يف أصول األحكام،سيف الدين،  اآلمدي، 4
 . 159ص شرح مجع اجلوامع البن السبكي،السبكي، اجلالل مشس الدين حممد بن أمحد احمللي،  5
( دار 3، 2، 1، ط )عة بني املقاصد الكلية والنصوص اجلزئيةدراسة يف فقه مقاصد الشريالقرضاوي، يوسف القرضاوي،  6

 .) qaradawi.net (، املوقع الرمسي لسماحة العالمة يوسف القرضاوي. وكذلك 28، 27الشروق، ص
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إضافته كلية من الكليات اخلمس، فله قوله وله اجتهاده فإن أصاب  فقد رجح 1وأما العرض 
النبوية  ذكره يف األحاديث فله أجران وإن أخطأ فله أجر، والسبب لرتجيح إضافته للكليات هو تكرار

وحديث: )إن دماءكم وأعراضكم،  2)كل املسلم على املسلم حرام دمه وعرضه وماله( حديث::ومنها
 .3وأموالكم حرام عليكم...(

ــــــ  4وقد علق الشيخ حممد الغزايل ويبدو من ذلك أنه تأثر بالطويف والسبكي واحمللي والشوكاين. 
ألولويات الشرعية فقال: )البد من زيادات على األصول اخلمسة... ما املانع أن رمحه هللا ـــــ يف مؤمتر ا

أستفيد من جتارب أربعة عشر قرنًا يف األمة اإلسالمية... لقد وجدت أن القرون أدت إىل نتائج ُمرة 
أن عندي القرآن  احلرية والعدالة وخصوصاً  كنين أن أضيف إىل األصول اخلمسةلفساد احلكم إذن مي

ْلن ا ُرُسل ن ا بِاْلبـ يِ ن اِت و أ نـْز ْلن ا م ع ُهُم اْلِكت اب  و اْلِميز ان  لِيـ ُقوم  النَّاُس بِاْلِقْسطِ ي يقول: الذ  ل ق ْد أ ْرس 
  5فكأن العدالة هدف للنبوات كلها. 25احلديد:

أوردها وقال: أ. أمحد اخلمليشي: ) إن من املؤكد أن املقاصد أو املصاحل العليا اخلمس اليت 
الغزايل غري كافية اآلن االقتصار عليها، واختاذها مرجعا يف تنظيم اجملتمع، وعالقة أفراده، أال يعترب من 
املقاصد العليا للشريعة مثال: العدل مبفهوميه الفردي واالجتماعي، واملساواة، وحرية الفرد، وحقوقه 

ون العامة... مث أكد أن األخذ مبثل هذه االجتماعية، والسياسية اليت منها: املسامهة يف تسيري الشؤ 
املقاصد واعتمادها مرجعية يف الوقت احلاضر سيمكن الفكر اإلسالمي من املسامهة يف كثري من مرافق 

 6.التنظيم االجتماعي اليت ما يزال اآلن غائبا عنها(

                                                           

(  3، 2، 1دار الشروق، ط ) دراسة يف فقه مقاصد الشريعة بني املقاصد الكلية والنصوص اجلزئية،القرضاوي، يوسف،  1
 .27ص

دار اجليل بريوت  اجلامع الصحيح املسمى صحيح مسلم،يسابوري، أبو احلسني مسلم بن احلجاج بن مسلم القشريي، الن 2
 .10/ 8+ دار األفاق اجلديدة ـ بريوت، باب حترمي ظلم املسلم واحتقاره، ج

 .39/ 4ج باب حجة النيب،املصدر نفسه،  3
على  الفكر اإلسالمي يف العصر احلديث مي مصري، يعد أحد دعاةم مصر عامل ومفكر إسال1917حممد الغزايل من مواليد  4

على مذهب أهل السنة واجلماعة، ولقد تأثر باإلمام أيب حامد الغزايل، ومجال الدين األفغاين، عمل أستاذا يف جامعة أم القرى مبكة 
قادر اجلزائري باجلزائر، وله العديد من املواقف املكرمة، ودرس يف كلية الشريعة بقطر، وتوىل رئاسة اجمللس العلمي جلامعة األمري عبدال

 ،املعرفة وأهل احلديث، ينظر منها مع حسن البنا، ومع ابن باز، ألف العديد من الكتب من أشهرها: السنة النبوية بني أهل الفقه
  .www.marefa.org، حممد الغزايل

 ، حبث مؤمتر.14، 13لفكر اإلسالمي، مكتب القاهرة، صمسنار املعهد العاملي ل األولويات الشرعية،عطية، مجال الدين،  5
 .126/ 2، الرباط، دار نشر املعرفة، وجهة نظراخلمليشي، أمحد،  6
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ر واهتم الدكتور الريسوين مبوضوع حصر املقاصد يف مخسة، ودعا إىل إعادة النظر يف حص
الضروريات يف اخلمسة املعروفة معتقدا أن هذا احلصر اجتهاد، وأن الزيادة على اخلمس أمر وارد منذ 

  1القدم...
 القول الثاين: امللتزمون بعدم ترتيبها.

عند حديثه عن البعض الذين  واعتربها من قبيل دفع املضار  غري مرتبةــــ ابن تيمية فقد ذكرها 1
 2.لنفوس، واألموال واألعراض والعقول واألديان(فظ اخيصصون املصاحل ) حب

وتارة ، 3والعقل . بالدين، النفس، والنسل، واملالــــ الشاطيب مل يلتزم برتتيب معني فتارة يرتبها )..2
وتارة رتبها بـــ )...الدين والنفس والنسل  ،4واملال( -والنسل -الدين ـــ النفس ـــ والعقلرتبها بـــــ )...

 5.ملال(والعقل وا
إال يف موضع واحد  وقد ذكر الشاطيب الضروريات يف أكثر من موضع، ومل يذكر كون العرض منها 

وإن أحلق بالضروريات حفظ العرض فله يف الكتاب أصل شرحته السنة يف اللعان  …حيث قال:)
 6.والقذف(

يكون والذي يبدو من كالم الشاطيب بأن العرض عنده يف حمل االحتمال ال الوجوب بأن 
 .مقصدا سادسا

)... النفس ـــ فقال:  فقد ذكرها مرة على هذا الرتتيب،لتزم برتتيب معني ـــــ اإلمام الرازي مل ي3
وتارة ذكرها على هذا الرتتيب يف أماكن متفرقة ) النفوس والعقول ، 7املال ـــ النسب ــ والدين والعقل(

  8.واألديان واألموال واألنساب(

                                                           

 .314، 57ــ 47، نظرية املقاصد عند اإلمام الشاطيبالريسوين، أمحد،  1
  .343/ 11( 1ط ) دار الوفاء، جمموع الفتاوى،ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم،  2
  .32ـــ 27/ 4، 2/20، 38/ 1 املوافقاتاللخمي،  الشاطيب، أيب إسحاق إبراهيم بن موسى 3
 .47/ 3ج املصدر نفسه، 4
 .299/ 2املصدر نفسه، ج  5
 .4/29ج املوافقاتالشاطيب، أيب إسحاق بن إبراهيم بن موسى اللخمي، حتقيق: عبد هللا دراز،  6
، مؤسسة احملصول يف علم األصولالدين حممد بن عمر بن احلسني، حتقيق: طه جابر فياض العلواين، الرازي، اإلمام فخر   7

 .  160/ 5الرسالة، ج
 .170/ 5املصدر نفسه  8
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خر فقال: )وقد مثل الغزايل يف املستصفى أإىل ترتيب  وأشارابن عاشور دون زيادة ـــــ قال فيها 4
وابن احلاجب والقرايف والشاطيب، هذا القسم الضروري حبفظ الدين والنفوس، والعقول واألموال 

 1.واألنساب(
أما العرض فقد نفى ابن عاشور أن يكون العرض من الضروريات فقال:)وأما عدُّ حفظ العرض 

فله رأيه واجتهاده كغريه ممن اجتهد  2.الضروري فليس بصحيح، والصواب أنه من قبيل احلاجي( من
 وأبرز رأيه واجتهاده.

واملالحظ مما سبق أن األصوليني مل يتفقوا على تصنيف وترتيب معني بل يقصدوا تعدادها 
ا ومل يلتفت إىل وسردها فبعضهم سردها كما سردها اإلمام الغزايل وبعضهم كان يقدم ويأخر فيه

الرتتيب وهذا مما يدل أن األصل يف الكليات اخلمس هو ذكرها وأن ال خترج هذه الكليات عن 
 .مسارها من جانب التعداد ال الرتتيب

اإلمام  برتتيبها وحصرها وباألخص ونالقائل سار عليه على ما يف رأيه سار فقد البوطي وأما
على من أرد أن يضيف إىل  البوطي اعرتضبل  ،دم ترتيبهاومل يناقش البوطي  القائلني بع ،الغزايل

املقاصد اخلمسة مقاصد أخرى بدعوى: أن األئمة السابقني ذهلوا عنها، ومنها العدالة فقال البوطي: 
)... هؤالء متورطون من هذا التصور يف جهالة خطرية وأزمة ثقافية، قبل أن يكونوا متلبسني بزيغ 

ولست أدري أهو اهتام لنصوص القرآن والسنة بعدم االستيعاب، أم هو  اعتقادي أو احنراف ديين...
   3.اهتام لألئمة الذين مل يعثروا على مزيد منها(

فالعدالة مطلب ، 4يف تأصيل املقاصد العامة سابقاً  تْ كر بكثري من األدلة ذُ البوطي وقد استدل  
أمر هبا، فتكون العدالة جزًءا ال  شرعي واضح أمر هبا الدين اإلسالمي، وإذا كان الدين اإلسالمي

يتجزأ من حفظ الدين، نعم أرسلت الرسل إلقامة العدل فيكون الغرض من إرسال الرسل وإنزال 
الكتاب وامليزان هو إقامة العدل، وميكن أن نقول: إنه مقصد باعتبار كونه متمماً للمقاصد األساسية، 

 .5سابقاً عن ذلك  لم  كِ وقد تُ 

                                                           

 .79ص مقاصد الشريعة اإلسالمية،ابن عاشور، حممد الطاهر،  1
 .81املصدر نفسه، ص 2
 .60ص قضايا ساخنة،البوطي، حممد سعيد رمضان،  3
 (.105ة ) صفح 4

 .(102) صفحة  5
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العلماء غفلوا عنه، ومل يعتربوه من الكليات اخلمس، وأعتقد أن اعرتاض  وليس كما يقال: إن 
البوطي يدخل يف الوجوب؛ ألنه لو مل يعرتض، ومل يوجد من يدافع على الشريعة؛ لفتح بابا لكل 

 .وهي داخلة حتت الكليات األساسية ،مثقف وباحث بإضافة مقاصد ال داعي لذكرها وتكرارها
 يب املقاصد عند البوطي.الفرع الثاين: أدلة ترت

 التايل:ك  يربز من ثالثة جوانب هي مما يدل على أن البوطي يقصد ترتيبها
 من جانب تفاوت املصلحة وقيمتها األول:

عند حديثه عن ميزان تفاوت املصاحل يف األمهية، جعلها يف ثالثة جوانب منها: النظر إىل قيمتها 
 ث مقدار مشوهلا، والتأكد من نتائجها أو عدمه.من حيث ذاهتا، وترتيبها يف األمهية ومن حي

إْذ ال يعقل إهدار ما تتحقق به فائدة مجهرة من الناس من أجل حفظ ما تتحقق فائدة شخص 
        1واحد أو فئة قليلة من الناس، على أن الفرد ال يتضرر برتجيح اجلماعة عليه، لدخوله غالبا فيهم.

 من جانب تعارض مصلحتني  الثاين:
تعارض مصلحتني يف مناط واحد حبيث كان البد لنيل أحدمها من تفويت األخرى،  البوطي إىل ارأش

من األول، مث الذي يليه، مث قال: إذا اختلفت  ابتدأً ب عرضهما على النظر، يشري بذلك فقال: جي
ية يف متدرجة حسب األمه أن كليات املصاحل املعتربة شرعاً  الباحث قيم املصاحل من حيث ذاهتا، وجد

 امخس مراتب، وهي: حفظ الدين، النفس، العقل، النسل، املال، فما به يكون حفظ الدين مقدم
على ما يكون به  اعلى ما يكون به حفظ النفس عند تعارضهما، وما به يكون حفظ النفس، مقدم

فظ النسل، وما به يكون حفظ على ما يكون به ح احفظ العقل، وما به يكون حفظ العقل مقدم
  2عند التعارض على ما يكون به حفظ املال. امقدم نسلال

 من جانب الرتتيب الشرعي. ثالثا:
 ات منها:اعرتاضمن خالل املتابعة واالستقراء حلديثه عن املقاصد وجدت له عدة 

قوله واستدل بحفظ النفس على الدين، وقال ال عربة بكالمه، عرتض على من يقدم ا أ ـــــ       
ُمْ ِإنَّ تعاىل:   . 21التوبة:  اَّللَّ  اْشتـ ر ى ِمن  اْلُمْؤِمِنني  أ نـُْفس ُهْم و أ ْمو اهل 

ة حفظ النفس متأخرة عن حفظ إن مصلح عند حتدثه عن مشروعية اجلهاد فقال: أكد ــــ ب
 ولذا شرعت التضحية هبا يف سبيله.  ،الدين

                                                           

 .249، صضوابط املصلحة يف الشريعة اإلسالميةالبوطي، حممد سعيد رمضان،  1
 .250املصدر نفسه، ص 2
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اسه أو قواه العقلية، فقد دل يتسبب عنه إتالف له، أو لبعض حو  أالشرط جللد الزاين  ـــــ ج
  1ذلك على أن املصلحة حلفظ النسل متأخرة عن مصلحة حفظ العقل.

يرتب األحكام على حسب املصلحة األهم يف مقاصد فكل هذه املسائل توحي أن البوطي 
أما من سبق أهنم قصدوا ترتيبها وهو ما زاد يف ترتيب املقاصد وضوحا وجالء، الشريعة اإلسالمية، 

ادا على ترتيب اإلمام الغزايل، فلم يصرح الغزايل بالرتتيب، وإمنا يفهم ذلك من قوله: )وحيث اعتم
ذكرنا خالفا فذلك عند تعارض مصلحتني ومقصودين، وعند ذلك جيب ترجيح األقوى، ولذلك 
قطعنا بكون اإلكراه مبيحا لكلمة الردة، وشرب اخلمر، وأكل مال الغري، وترك الصوم والصالة؛ ألن 

  2.حلذر من سفك الدم أشد من هذه األمور(ا
ملصلحة وال شك أن كتب اإلمام الغزايل حبلى باملسائل اليت يقع فيها التعارض ويقدم فيها ا

تبع  وهذا مما يدل أن أغلبهم يقصد الرتتيب، تأثرا باإلمام الغزايل، فلو تُ  األهم، واألقوى على غريها؛
 الذين ذكروا الكليات اخلمس يف حالة التعارض لوجد أهنم كثريا من املسائل عند العلماء األصوليني

يقدمون املتقدم يف الرتتيب، ويضعون باملتأخر، وهذا مما يثبت أهنم متفقون على الرتتيب، فلو كان غري 
متفق عليه لكان كل جمتهد يطبق الرتتيب الذي اختاره، وذلك سوف يؤدي إىل اختالف األحكام 

 .بردعهلب الفساد الذي أمرنا االجتهادية، وذلك مما سيج
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .256املصدر نفسه، ص 1
، مؤسسة املستصفى يف علم األصولالغزايل، أبو حامد حممد بن حممد الغزايل الطوسي، احملقق: حممد بن سليمان األشقر،  2
 .430/ 1( اجلزء 1ريوت، لبنان، ط)الرسالة، ب
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 .الفرع الثالث: دور املقاصد اخلمس عند البوطي
من املعلوم أن املقاصد ليست جمرد معرفة ومتعة معرفية، وليست جمرد تعمق فلسفي يف الشريعة 

تساءل هل الوصول إىل العلة، يأن  للباحثو ومعانيها، بل هي علم له دور وأثر وفوائد وعوائد، 
عن األحكام ومعرفة حقيقة الشريعة  البحثية هي الدور األعظم واألثر الفعال يف واحلكمة والغا

اإلسالمية، جيب البحث عنه؟ نعم...  ومعرفة الشريعة ،اإلسالمية؟ أم هناك دوراً أعظم ملعرفة األحكام
 أن املقاصد اخلمسة وسيلة لتحقيق غاية كلية واحدة مث أشارلقد وضح البوطي، دور املقاصد بعد أن 

قال: ويأيت دور هذه األمور اخلمسة يف تنظيم جوانب حياهتم فقال: )... فمن استعان هبا ألداء 
الوظيفة اليت خلق من أجلها كان من الشاكرين، ومن استعان هبا لغري ذلك كان من أصحاب الندامة 

  1.واحلسرة يوم القيامة(
كلية من الكليات ولقد بناء فكره   أن املعرفة الربانية التنبيه وهذا تلك اإلشارة ومقصوده من

أن ال جيعل اإلنسان كل مهه من املقاصد هو الوصول للمناصب واملال، املقاصدي عليها وأكد وأرشد 
وإرضاء امللوك والغرب والزعماء فقط؛ بل يتخذها وسيلة إىل تنظيم احلياة املعنوية حياة الروح ال 

مرتبة الشاكرين، ومرتبة الشاكرين هي صرف اإلنسان  لتنظيم احلياة املعيشية، حىت يصل اإلنسان إىل 
 ـ، حىت يتوصل إىل الغاية العظمى، وهي ما سنتكلم عنها يف املطلب التايلكل ما عنده ألجله ـــ 

قال: )املقاصد قبلة اجملتهدين من توجه إىل جهة ف متحدثا عن دورها السيوطي، عن الغزايل ذكر وقد
  2.منها أصاب احلق(
مقاصد الشرع  )إنهنا منهج فكر ونظر فقال: إمحد الريسوين إىل دورها من حيث وقد أشار أ

ذكره، أو  شيءأمر به أو هنى عنه، وما من  شيءخلقه هللا تعاىل، وما من  شيءعلمتنا أن ما من 
أخرب عنه إال وله مقصوده أو مقاصده، وأن املطلوب منها إدراك تلك املقاصد والسري فيها، ويف 

  3.عمال ذلك الشيء يف مقاصده اليت فهمناها عن هللا يف خلقه وأمره وهنيه وخربه(حتقيقها، وإ

                                                           

 .122ص يف الشريعة اإلسالمية ضوابط املصلحة،البوطي، حممد سعيد رمضان،  1
مكتبة الثقافة  الرد على من أخلد إىل األرض، وجهل أن االجتهاد يف كل عصر فرض،السيوطي، عبد الرمحن بن أيب بكر،  2

 .182اإلسالمية، ص
 .85، 81قضايا إسالمية معاصرة، دار اهلادي، ص دي قواعده وفوائده،الفكر املقاصالريسوين، أمحد،  3

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



116 
 

وهذا مشابه ملا ذكره اإلمام الغزايل من حيث البحث عن العلل والغايات واألسرار واألهداف 
من الشريعة بشكل عام، واألحكام بشكل خاص، ويبدو من ذلك أهنم جعلوها وسيلة لبلورة 

 وتنزيل الواقع املعاصر منزلة الواقع النبوي.األحكام واحلوادث، 
 .املقاصد العامةاملطلب الثالث: الغاية العظمى من 

حتدث العلماء عن املقصد العام من التشريع فمنهم من مساه باملقصد الشرعي من وضع الشريعة 
سميات هم باملقصد العام للشريعة، فكلها مض، ومساه بعمن قال: املقصد العام من التشريعومنهم 

 الباحث شرييولسوف  متحدة لفظا ومعىن، غري أن البوطي مساها بالغاية العظمى من املقاصد العامة،
فلذا  ،ما أشار إليه البوطي، مع سهب فيه العلماء األوائلأما ومناقشة ل العلماء ملعرفة اإىل بعض أقو 

 سم هذا املطلب إىل فرعني مها كالتايل: قُ 
 .من التشريع ء عن املقصد العامالفرع األول: أقوال العلما

اإلمام الشاطيب يف كتابه املوافقات: )... املقصد الشرعي من وضع الشريعة إخراج املكلف قال 
وهناك إشارات أخرى  1.هو عبدا هلل اضطراراً( اختيارا كماعن داعية هواه حىت يكون عبدا هلل 

 للشاطيب للمقصد العام من التشريع هي:
 إمنا هو ملصاحل العباد يف العاجل واآلجل معا. وضع الشرائع ــــــ
 ع قاصد إىل حفظ املصاحل الضروريةوباستقراء أدلة الشريعة الكلية واجلزئية ثبت قطعا أن الشار  ــــ

 واحلاجية، والتحسينية.
وضعت الشريعة على أن تكون أهواء العباد تابعة ملقصود الشارع فيها، وقد وسع هللا على  ـــــ

 2وال مشقة.، شهواهتم وتنعماهتم مبا يكفيهم، وال يفضي إىل مفسدة العباد يف
وقد تابعه يف هذا البوطي غري أن  ويدل هذا أن الشاطيب جعل التشريع جسراً للوصول للعبودية،

مل يشر ويؤكد إىل ضرورة اعتبارها لتحقيق غاية كلية واحدة، مث مل يعمل على إثارهتا عند  الشاطيب
 يع حىت تكون مصدر تنبيه للقارئ واملطلع.شر إظهاره لعلل الت

 و حفظ نظام األمة واستدامة صالحهأما ابن عاشور فقال: )إن املقصد العام من التشريع ه 
وبعد تأكيده  ...ويشمل صالح عقله، وصالح عمله، وصالح ما بني يديه من موجودات العامل

 شريعة هو جلب الصالح ودرء الفسادالقال: فقد انتظم لنا اآلن أن املقصد األعظم من  ...باألدلة
                                                           

 .  168/ 2ج املوافقات،الشاطيب، أبو إسحاق بن إبراهيم بن موسى اللخمي، حتقيق: عبدهللا دراز،  1
 .284ـــ 280، صنظرية املقاصد عند اإلمام الشاطيبالريسوين، أمحد، تقدمي د. طه جابر العلواين،  2
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األعظم هو جلب  )املقصدوأشار أيضا إىل أن  1وذلك حيصل بإصالح حال اإلنسان ودفع فساده(
الصالح ودرء الفساد، وأن السماحة أول أوصاف الشريعة وأكرب مقاصدها، وأن ِحك م الشريعة 

 2.وعللها راجعة للصالح العام للمجتمع واألفراد(
 ة األرض، وحفظ نظام التعايش فيهافاسي فقد اعترب املقصد العام للشريعة هو عمار أما عالل ال

، ومن صالح يف واستقامةستخلفني فيها، وقيامهم مبا كلفوا به من عدل واستمرار صالحها بصالح امل
  3.العقل، ويف العمل، وإصالح يف األرض واستنباط خلرياهتا، وتدبري ملنافع اجلميع(

قد أشار )ُنصري زْرو اق( عند حديثه عن األهداف العليا للحياة ومقاصدها فوأما سيد قطب 
إعالء كلمة هللا هي أعلى املقاصد والغايات، وخيرب أن املسلمني مكلفون أن  …)فقال: عنده 

سالما ال فتنة فيها، وليصبح الناس عبيدا  جياهدوا يف هللا لتصبح كلمة هللا هي العليا، ولتصبح األرض
  4.ويف سيبل هذه الغاية العليا ال قيمة لذوات األفراد، وال للمصاحل واملطامع والشهوات( هلل وحده،

غري أهنا خمتلفة  ـــ ـــ من توضيحات العلماء للمقصد العام من التشريع هو معرفة هللا والظاهر 
للوصول ومضمون التعاريف هو أن مجيع الكليات عامل مساعد  باأللفاظ ومتحدة باملعىن واملقصود،

 الكليات اخلمسحديثه عن  عندمل تكن باللفظ الصريح الذي نبه له البوطي إال أهنا  للمعرفة الربانية،
 ما سنتحدث عنه يف هذا الفرع. هذاو 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .276، 273، حتقيق ودراسة حممد الطاهر امليساوي، صمقاصد الشريعة اإلسالمية، الطاهر حممد بن عاشور، ابن عاشور 1
 . 426سلسلة الرسائل اجلامعية، ص نظرية املقاصد عند ابن عاشور، املعهد العاملي للفكر اإلسالمي،إمساعيل احلسين،  2
 .45الغريب اإلسالمي، ص دار مقاصد الشريعة اإلسالمية ومكارمها،عالل الفاسي،  3
  .663(، ص1، دار السالم، ط)مقاصد الشريعة اإلسالمية يف فكر اإلمام سيد قطبزْرو اق، نصري،  4
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 الفرع الثاين: الغاية العظمى من املقاصد العامة عند البوطي.
 الغاية األوىل: املعرفة الربانية. 
مؤلفات البوطي جيد املطلع واملتتبع بأن املقاصد العامة مضموهنا  من خالل االستقراء واملتابعة يف

براز الغايات واألهداف، بل وجيد أن كالمه مليء بإ ،هو: البحث عن العلل واحلكم والغايات
وهذا ما سار عليه السابقون، وقد أكد على ذلك فقال:  ؛جلب املنفعة ودرء املفسدة أو واملواعظ

 1.ق ما به حياة الناس وسعادهتم(أن مقصد التشريع حتقي)...
ومباذا تتحقق حياة الناس وسعادهتم؟ ال شك أنه جبلب املنفعة ودرء املفسدة، ولن تكون جلب  
املفسدة باملعىن احلقيقي إال إذا كان يقصد هبا الوصول إىل املعرفة الربانية، وهذه هي  وردعاملنفعة 

 .الرابطة الصحيحة اليت تربط الدنيا باآلخرة
ـــــ أمر عباده أن جيعلوا مصاحلهم الدنيوية وأمورهم املعيشية  د أكد البوطي أن هللا ـــ وق 

خادما ملا خلقوا من أجله ِمن ممارسة العبودية هلل بالسلوك االختياري كما خلقوا عبيدا بالواقع 
يا مقدسا، وجعلوا فأبوا إال أن يعكسوا األمر، فجعلوا مصاحلهم الدنيوية واملعيشية هدفا ذات رارياالضط

به ذيال من ذيول احلياة املادية، وعرضا من أعراض التقلبات املعيشية اليت تتبوأ  للدنيويةالذي خلقوا 
ار  استدل على تأكيده بقوله تعاىل: مركز القيادة يف حياهتم، و   اآْل ِخر ة  و ابـْت ِغ ِفيم ا آ ت اك  اَّللَُّ الدَّ

ِقيهِ ي ا أ يُـّه  وقال تعاىل:  28القصص: ْنس اُن ِإنَّك  ك اِدٌح ِإىل  ر بِ ك  ك ْدًحا ف ُمال  ا اإْلِ
  .6: االنشقاق 2

مل يكن البوطي أول من حتدث عن الغاية العظمى من املقاصد العامة، بل هو تابع وناقل و 
وحملل، ولديه رأيه واجتهاده كغريه من العلماء، غري أنه جعل مجيع املقاصد اخلمسة وسيلة للوصول 

املعرفة، ونبه إىل ضرورة اعتبارها واصفا إياها بالكلية فقال:)بقيت حقيقة هامة تتعلق بفهم هذه  إىل
األمور اخلمسة البد من اعتبارها، وهي أن هذه األمور وسيلة إىل حتقيق غاية كلية واحدة، وهي: أن 

ار، فمبادئ حفظ يكون املكلفون عبيدا هلل يف التصرف واالختيار، كما هم عبيد له باخللق واالضطر 
الدين من عقائد وعبادات، ووسائل حفظ النفس من طعام ومسكن ولباس، ووسائل حفظ املال من 

وتوابعها، ووسائل حفظ العقل؛ كل ذلك شرع  أنكحهعقود ومعامالت، ووسائل حفظ النسب من 
لزوم موقف ــ و  ليتخذ منه اإلنسان وسيلة إىل هناية وهي: غاية الغايات، وهي معرفة هللا ـــ  

                                                           

 .124، 123 ص ضوابط املصلحة يف الشريعة اإلسالمية،البوطي، حممد سعيد رمضان،  1
 .330/ 5ج احلكم العطائية شرح وحتليل،البوطي، حممد سعيد رمضان،  2
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وهذه هي رابطة احلياة اآلخرة …له حيث ينال بذلك اخللود يف جناته وظل مرضاته العبودية
  1.بالدنيا(

وقد أخرب عندما حتدث عن الطاعة بأهنا املنهج الوحيد للسري يف احلياة الدنيا إىل هللا بعد بناء 
ن يتوصل اإلنسان إىل مرضاة هللا  العقيدة الصحيحة يف الكيان وتكامل حقائق اإلميان فقال:)... إنه ل

أي معرفته وطاعته، إال على جسر من االنضباط بأوامر هللا وأحكامه بعد تكامل اإلميان باهلل ورسوله 
  2.وكتبه(
  مرضاة هللا فقد عرف هللا تعاىلمعرفته ألن من وصل إىل ـــ  ـــ ال شك أنه يقصد مبرضاة هللاو 

 ام املندرجة بعللها وحكمها حتت الكليات اخلمس. ويقصد بأوامر هللا وأحكامه األحك
وهذا مما يثبت أن مجيع الكليات وسائل للوصول للغاية العظمى، وهي املعرفة الربانية، وهي 

يف إحدى املقصد العام من التشريع، وقد نفى عدم الوصول إىل الغاية إال باختاذ الوسائل، وكان ذلك 
.. فقال: )صحيح أن هذه العبادات وسائل، ولكن الذي خطبه عندما حتدث عن األخالق والصوم.

 3.ال يتخذ الوسيلة لن يصل إىل الغاية أبداً(
ِسْبُتمْ تعاىل: وقد أكد البوطي ذلك عند حديثه عن قوله  ن ا ال   أ ف ح  ل ْقن اُكْم ع ب ثًا و أ نَُّكْم ِإل يـْ أ منَّ ا خ 

وهو  إن له مقصداً آخر لق من العدم كله فال جرمفقال: ) أما أساس اخل، 115 املؤمنون: تـُْرج ُعون  
 .4حمض معرفة هللا تعاىل والتعبد له(

 شيءوهذا يدل أنه إذا كان األصل من وجودنا يف هذا الكون هو حمض املعرفة والتعبد؛ فكل  
  وجد وخلق فهو وسيلة وخادم للوصول إىل املعرفة الربانية.

 الغاية العظمى للمقاصد اخلمس فقال: )... وهناك من الباحثني املعاصرين من أشار إىل
   5.املقاصد اخلمسة هتدف إىل حتقيق غاية، وهي حياة صاحلة للناس مجيعا(

                                                           

 .121ص ضوابط املصلحة يف الشريعة اإلسالمية،طي، حممد سعيد رمضان، البو  1
 .449/ 2ج احلكم العطائية شرح وحتليل،البوطي، حممد سعيد رمضان،  2
/ 8، تاريخ 3( صخطبة مجعة، بعنوان )عجبا ملن ينتقي من اإلسالم زاوية يصبغ نفسه هباالبوطي، حممد سعيد رمضان،  3

  م.1990/ 6
 .122ص ضوابط املصلحة يف الشريعة اإلسالمية،د سعيد رمضان، البوطي، حمم 4
حسني، حممد، إشراف: عمار ساسي، التنظري املقاصدي عند ابن عاشور يف كتابه مقاصد الشريعة اإلسالمية، أطروحة  5

 . م2003، 2002سالمية، مقدمة لنيل درجة دكتوراه الدولة وزارة التعليم العايل والبحث العلمي جامعة اجلزائر، كلية العلوم اإل
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ما يشري إليه البوطي من حيث كوهنا طريقه ووسيلة للمعرفة الربانية من  إىلوهذه الغاية جزئية 
عرفة، أما إذا كان يقصد الباحث جانب احلياة الصاحلة، واحلياة الصاحلة من وسائل الوصول إىل امل

باحلياة الصاحلة وهي الصالح ألمر األمة يف شؤون حياهتا من حفظ النظام، وجلب املنفعة ودرء 
 املفسدة، فهي ما سار عليه العلماء.

أو العز بن عبد السالم أو ابن  الغزايلعند اإلمام  الباحث عثريأما عند من أصلوا املقاصد فلم 
وإظهار عظمتها يف ثنايا تعاريفهم  وإثارهتاه للغاية العظمى من املقاصد واعتبارها عاشور على التنبي

 وعلى مستوى مؤلفاهتم، وإمنا متثلت تعاريفهم بكيفية حفظها، ورعايتها.  دللمقاص
وهذه الغاية هي ما سطرها القرآن الكرمي والسنة النبوية تواترا وقطعا، ومستحيل أن نقول: إن 

 إثارهتاواملعاصرون، مل يسطروها فهي معروفة عقال وشرعا، غري أن البوطي زاد يف العلماء القدماء 
 .وإظهارها

 غاية عظمى للكليات اخلمسكلية و املعرفة  وقد يتوهم البعض أن مقصود البوطي من اعتباره  
 إىل مصطلح صويف حىت يسمى عارفا باهلل، أو قد يظنون أنه يريد أن يوجه األنظار هو لفتهم إىل

 خرينعارفني باهلل، أو إىل من يصفوهم اليوم باملنقطعني عن التعامل بالدنيا، وانقطعت عالقتهم باآلال
عند البحث عن العلل  يبين عليها الفكر املقاصدكلية وغاية لكي يُ   لكن قصد البوطي باعتبار املعرفة

يصل املؤمن إىل و  واحلكم من الشريعة اإلسالمية، حىت يتم الربط بني قصد اخلالق وقصد املخلوق
)... هو من بلغ توحيده هلل، وثقته باهلل، وتوكله على هللا، وهو  بة العارف، وقد عر ف العارف فقالمرت

وهو من يتعامل مع الدنيا وأسباهبا ال يرى نفسه إال مع هللا،  امل مع الدنيا كتعامل سائر الناسمن يتع
    1.هم االجتماعية، وغريها(وهو من ميارس شؤونه مع الناس، وينشط معهم يف قضايا

والذي بدا من خالل التتبع واالستقراء يف كتبه عن املعرفة الربانية، يفهم من قول: البوطي  
 وتنبيهه عليها بقوله: البد من اعتبارها ملقصدين جيب التنبه هلما مها: 

 إظهار عظمة املعرفة الربانية.املقصد األول: 
ره نعمة عظمى يتوجب أن يتحصل عليها العبد يف هذه احلياة عظمة املعرفة الربانية تعد يف نظ

 .ا، فلم يلتفت نظره إىل مصاحل دنيوية، بل كل مهه هو القرب من هللا تعاىلنيالد
 :كالتايل  ميتوضح من عدة جوانب هعظمة املعرفة الربانية عنده الدليل على إظهار و  

 من جانب االستفهام:األول: 
                                                           

 .2/471ج احلكم العطائية شرح وحتليل،البوطي، حممد سعيد رمضان،  1
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ئما جتده يبحث عن النعمة والراحة اليت من خالهلا يطمئن يف حياته من املعلوم أن اإلنسان دا
عند حتدثه وشرحه وحتليله للحكمة جتماعية، فالبوطي رمحه هللا سواء النفسية أو املعيشية أو اال

وهل يف نعم الدنيا كلها نعمة أجل وأبقى، من أن )  من كتاب ابن عطاء هللا، فقال متسائاًل: نيالثالث
 مبعرفة ذاته، ومن أن يذيقك لذة القرب منه والتحبب إليه؟يكرمك هللا 

تساوي شيئا  من شأن نعم الدنيا سواء كانت مالية أو بدنية أو غريها، فإهنا ال البوطي فقد قلل 
أمام نعمة املعرفة الربانية، فنعمة الدنيا مباهلا يعيش العبد بعقله وجسده، مع ماله وشهوته، أما نعمة 

 بد يعيش جبوار رب العاملني متلذذا بالقرب منه والتحبب إليه.فإن الع ،املعرفة
ويبدو أن القصد من تقليل البوطي من شأن نعم الدنيا توجيه اإلنسان إىل الطريق الصحيح 

بإثارة نعمة املعرفة يف عقله وبدنه وماله حىت حيبس فكره وروحه يف النعمة العظمى وهي املعرفة الربانية  
 ش العبد متلذذا بذكره وعبادته، بعيدا عن التلذذ مبتاع احلياة الدنيا وأهوائها. اليت من خالهلا يعي

 من جانب التنبيه  الثاين:
دائما ما يبحث اإلنسان عن األدلة سواء كان باحثا أو قارئا أو عاملا، وذلك لكي يزداد إميانه 

دلة والرباهني جيب عليه عدم بعد معرفة هللا باأل أنه لكن البوطي نبه وأرشد ،وتزداد طاعته باهلل 
االنشغال هبذه الرباهني بل يوجه عقله إىل معرفة هللا فقال:... بقي  علينا أن ننبه أنفسنا حنن الذين 
نعتمد يف إمياننا باهلل ومعرفتنا له على األدلة والرباهني الكونية، وعلى منطق احلجاج واألقيسة العلمية 

من وراء البحث واالستدالل فآمنا باهلل، واهتدينا إىل وجوده  إىل أن علينا إذا وصلنا إىل املطلوب
ووحدانيته، أن نتجاوز األدلة، والرباهني، ونقلع عن االشتغال هبا والوقوف عندها، وأن نفرغ عقولنا 

 ــ  ــ وأفكارنا للمدلول املربهن عليه، أال وهو هللا
تغال باألدلة والرباهني والوقوف عن االش اإلنسان قلعيالبوطي إىل أن  فما القصد من إشارة

ألن بعد اإلميان واالهتداء إىل وجوده ووحدانيته جيب أن يفرغ اإلنسان عقله، وفكره حىت  ؟عندها
 يكون مع هللا يف كل شؤون حياته وحركاته وسكناته، حبيث يكون مستحضرا هلل تعاىل يف كل شؤونه،

أما إذا ظل منشغال باألدلة والرباهني فلن  ه،يف كل شؤون حيات ومن هنا تظهر وتربز عظمة املوىل 
 .هللا للمطلوب األمسى، وهو معرفة  يكون حمققاً 

 من جانب الدعاء والتضرع. الثالث:
املطلع على أدعية البوطي جيد أنه مل يكن من املكثرين بالدعاء طالبا من هللا زيادة يف املال أو اجلاه أو 

ه وتضرعه هلل تعاىل طالبا من هللا التثبيت على املعرفة فقال: إنين دعائمتاع احلياة الدنية بل كان أغلب 
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من دليل فثبتين  أقوهلا إال بصدق: اللهم إين أعرفك اليوم من دون أي وساطةٍ  أالَّ ألقول مستعينا باهلل 
اللهم على هذه املعرفة الصافية، عن شواغل األقيسة والرباهني، ساعة ارحتايل من دنياي هذه إىل 

  1.وأكرم مبثل ذلك كل من يلتجئ إليك مبثل هذا الدعاء( رحابك،
وقصد البوطي أيضا هو أن تتوجه األمة بالدعاء والتضرع بالتثبت باملعرفة الربانية، حىت ال ينشغل 

 بغريها أو بكثرة تتبع األدلة اليت قد تؤدي إىل الضالل واخلروج عن اإلسالم.
 والعبودية. من جانب إظهار الفرق بني املصلحة الرابع: 

بني عنصر املصلحة وعنصر العبودية، والذي يبدو أن القصد من ذلك هو أن يفهم  فرق البوطي
اإلنسان صلة العبودية اليت بينه وبني هللا، مث يفهم صلة املصلحة اليت بينه وبني شرعه، وقد أخرب 

ريق بني عنصر البوطي عن ذلك فقال: إذا مل يرتق اإلنسان إىل هذا الفهم، ويقصد بذلك التف
ليس إال ضمانات ملصاحل اإلنسان وسعادته، فال  اإلسالماملصلحة وعنصر العبودية واكتفى بتصور أن 

عليه ليتخذ عما يف رأسه من مناص من أن يتخذ هذا اإلنسان من اإلسالم جمرد منرب شامخ يقف 
والنكبات اليت حتيق  وآراء باسم اإلسالم وحكمه، مث لفت النظر إىل أن أهم أسباب املصائب أفكار

 2بالعامل اليوم هو تفسري املصاحل البشرية حسبما يفهمه البشر أنفسهم.
 املقصد الثاين: اإلثارة والتذكري.

إن اإلثارة والتذكري بالغاية العظمى للخلق واجب، والغرض من إثارة البوطي هلا لكي تفيق  
ليت ال يتنبه هلا اإلنسان يف حياته، إال من العقول والقلوب من الغفلة، اليت تُعد من أخطر املعاصي ا

يتقلب يف غمار ـــــ   ــــ وقد وضح البوطي كيف كانت حياة رسولنا األكرم فقال: )...كان، رحم هللا
الدنيا وشؤوهنا يف ظاهر أمره تنفيذا هلذه الوظيفة، أما سريرته الداخلية، فكانت مع هللا يف كل التقلبات 

  3.واألحوال(
كي يتنبه العامل والفقيه واملتعلم والباحث أن الغاية العظمى من مجيع الكليات هو لوكل ذلك 

 قتصادية والسياسية، واالجتماعيةالدينية، واال معرفة هللا؛ وبذلك تثور املعرفة وتنتظم يف مجيع أعمالنا
 .والصناعية، والطبية

                                                           

 ، بتصرف.34، 33، 2/32املصدر نفسه، ج 1
 .139ص من الفكر والقلب،البوطي، حممد سعيد رمضان،  2
 .90/ 2ج احلكم العطائية شرح وحتليلالبوطي، حممد سعيد رمضان،  3
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ة وعلوم كيميائية، وفيزيائية فكم من علوم طبي 1الزم وواجب شيءتنبيه البوطي من هذه الغفلة و  
وصناعية، صارت دمارا وخرابا للعقول املسلمة، بسبب الغفلة عن هللا، وعدم ثوران املعرفة الربانية، يف 

يصف فيه حياة اإلمام النووي وقت تعلمه وتأليفه عندما حتدث  شؤون حياتنا، فقد ذكر البوطي مثاالً 
ته أنه ما يف ساعة من الساعات إال وهو يف عبادة، إال عن حياة اخلواص فقال: )... ذُكر عنه يف ترمج

أو يؤلف، فحياته كلها  ن يسبح، أو يصلي، أو يقرأ بالعلمإذا كان نائمًا أو يأكل للضرورة، إما يكو 
عبادة، فكان يف وقت القراءة والتأليف يرتك القلم ويقول: استغفروا هللا أُخْذنا بالغلفة من حيث ال 

، ويف بعض األحيان ي ْسبح يف املسألة العلمية اليت يبحث فيها عمن ذكرها، ومن نشعر، ويستغفر هللا
راويها، وحياول يفهمها  فيتخيل إليه أنه حجب عن هللا، فيها فيقول: استغفروا هللا غفلنا عن هللا، 

  ).2فيذكر هللا 
 األمة اإلسالميةفأين هذا هو حال العلماء، ومن أخلصوا هلل يف علومهم، وتأليفهم ومذاكرهتم، و 

ثوران املعرفة الربانية، فقد صارت تُقرأ اليوم من هؤالء؟ يبدو أن العلوم اليوم بشىت أنواعها غافلة عن 
وسياسية باسم الغرب وُهجر قراءهتا باسم الرب؛ فجميع القراءات بشىت أنواعها دينية وصناعية وطبية 

ْنس ان  ِمْن ع ل ٍق 1بِاْسِم ر بِ ك  الَِّذي خ ل ق  ) اقْـر أْ  تعاىل:البد من قراءهتا باسم الرب قال هللا  ( خ ل ق  اإْلِ
ْنس ان  م ا ملْ  4( الَِّذي ع لَّم  بِاْلق ل ِم )3( اقْـر أْ و ر بُّك  اأْل ْكر ُم )2)  العلق.  يـ ْعل مْ ( ع لَّم  اإْلِ

بالقلم حىت  ومن الذي علمه ؟من الذي أبدع اإلنسان حىت جعله متعلما ومبدعا خيرتع ويصنع
ومن الذي علم اإلنسان مامل  ؟توصل اإلنسان إىل ما توصل إليه اآلن من العلم واملعرفة احلديثة

 نه هللا املعطي القادر على كل شئ. إ يعلم؟!!
ن ميجد الغربيني بسبب علومهم وإبداعهم، ممالكثري بل األكثر  يوجدولكن لألسف اليوم 

فلو أن الباحثني، يف شىت اجملاالت  يف هذا الكون شيءأبدع كل  وينسى أن هناك خالقًا قادرًا بديعاً 
سواء علومًا طبية، أو علومًا صناعية، دجمت وثـُوِ رْت فيها املعرفة الربانية باآليات القرآنية، وتنبهت 

                                                           

بالقاعدة األصولية املقررة يف الفقه واألصول وهي: أن ما كان وسيلة وذريعة إىل شيء أخذ حكمه إشاريت إىل وجوبه عمال  1
من حيث اإلجياب أو الندب، أو اإلباحة، أو الكراهة أو التحرمي، فاألصوليون يتحدثون عن هذه القاعدة حتت مسألة مال يتم الواجب 

( مؤسسة 1ط ) املستصفى،مد الغزايل الطوسي، حممد بن سليمان األشقر، إال به فهو واجب. ينظر الغزايل، أبو حامد حممد بن حم
 .138/ 1الرسالة، بريوت، لبنان، ج

  نسيم الشام، صويت. ( الفرق بني توبة العوام وتوبة اخلواص،89يف سبيل التزكية )البوطي، حممد سعيد رمضان،  2
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العقول والقلوب للغفلة السائدة على جمتمعاتنا اليوم؛ ملا ظهر هذا التحول الفكري الذي أوصلنا إىل 
 فكر املقيت، الظاهر يف واقعنا.هذا ال

بعض طالب دارسي االتصاالت اهلندسية، حول  مقابلة قصرية من  يف ان الباحثوقد استب
أحدهم بسؤال، وقال: ماذا قدمتم لألمة من خدمات؟ فإن  ر الباحثاحلديث، فباشالدين والعلم 

فقال: ال إمنا يصنعون لكم   بالشهادتني؟هل نطقوا  الباحث الصينيني سيدخلون اجلنة قبلكم! فقل له
، وأنتم مازلتم تتحدثون يف مسائل الوضوء، ويف مسائل احليض، وكان يف حواره ميجد شيءكل 

تساؤالت: ما ويعظم الصناعات واالخرتاعات واملخرتعني الغربيني!! من هنا نستطيع طرح العديد من ال
دم ثوران املعرفة الربانية يف مجيع ال شك أنه ع الكالم؟وغريه كثري إىل هذا  الذي أوصل هذا الشاب

احملاضرات اليت يتلقاها الطالب يف اجلامعات، وعدم االستدالل باآليات القرآنية واألحاديث النبوية، 
وبذلك يتم دراسة احلياة اإلنسانية، واإلسالمية دراسة  ـــ  ـــ حىت تُوجه العظمة، والعزة والرفعة هلل

 كل شؤون حياتنا، وبذلك يتحقق املقصد والغاية العظمى من املقاصد نصية، فتثور املعرفة الربانية يف
 .العامة

       وهذا ما يقصده ويريده البوطي، وقد بني املطلوب من اإلنسان يف هذه احلياة الدنيا فقال: 
) املطلوب منه أن جيعل من كل مظاهر احلياة الدنيا وأسباهبا ومقوماهتا؛ وسائط يسخرها لبلوغ مرضاة 

 وأداء حقوق الربوبية عليه، وأن ال يبتغي باألنشطة واألعمال اليت أقامه هللا عليها إال أداء الوظيفة هللا
اليت كلفه هللا هبا تقربا وحتببا إليه، فإن فعل ذلك وابتغى يف كل حتركاته وشؤونه هذا القصد فقد نسق 

ط يف عامل ن اإلنسان الذي ينشبني الوسائط والغاية الكربى اليت هي غاية الغايات ... مث قال: إ
والطعام، والشراب، وال يتجه نشاطه إىل هدف فهو سري إىل املتعة  املكونات وأسباب العيش

  1.والعيش(
إذا حتقق عمل اإلنسان جبعل كل ما أقامه هللا عليه؛ بذلك يكون قد حقق معىن الشكر الذي و 

جل املال، وال ألجل الشهرة، وقد نبه البوطي أمره هللا به بصرف مجيع النعم فيما خلق من أجله، ال أل
 ا يف تنفيذ املهمة على أحسن وجهلذلك فقال: ) ينبغي للعبد أن يوظف سائر النعم اليت متعه هللا هب

فيصرف نعمة العقل إىل معرفة هللا مستعينا باألدلة الكونية، وكذلك نعمة البصر ونعمة السمع ونعمة 
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ندها لتحقيق املهمة اليت خلقه هللا ألجلها وهي أن ميارس العبودية هلل العافية ونعمة املال ينبغي أن جي
  1.بالسلوك واالختيار، كما قد خلق عبدا له بالواقع واالضطرار(

 .مثار ثوران مقصد املعرفة
تخذ وسيلة للوصول إىل العلل واحلكم يإن القصد من نزول القرآن، وإرسال الرسل هل لكي 

وامره، ونواهيه وأحكامه ومواعظه وإرشاداته فقط؟ أم للوصول إىل املعرفة والغايات، واألهداف يف أ
الربانية؟ ال شك أننا سنقول: املقصد األمسى هو الوصول إىل املعرفة الربانية، ولزوم العبودية، إذن ما 

 الذي جعل البوطي جيعل الغاية من التشريع والكليات غاية واحدة ال بد من اعتبارها ككلية واحدة؟ 
الذي يبدو من ذلك هو ما يراه اليوم من كثرة البحوث، وكثرة التأليف اجملردة عن املعرفة اليت 
خلقنا من أجلها، فهو يريد أن جيعل الكليات وسائل للوصول إىل املعرفة، حبيث تتمثل املعرفة يف مجيع 

جند الكثري من الكتب  أعمالنا، ودراستنا، وأفكارنا ومسائلنا الفقهية والعقائدية واألخالقية، ولألسف
أو  ا دقيقا سواء كانت علوماً، دينيةواملؤلفات، وكثرياً من الشراح يتحدثون عن العلوم ويشرحوها شرح

علومًا حسابية، أو علومًا كيميائية أو فيزيائية، وهي جمردة وليست مربوطة باملعرفة الربانية، وهذا مما 
 ملنفعة، ولن ترتبط احلياة الدنيا باآلخرة.جيلب الفساد ويهدم املقصد األمسى، ولن جتلب ا

اعتبار ثوران املعرفة مقصدا يعد من الواجبات اليت جيب على كل مسلم أو مفكر أو عامل أو إن 
 حىت تظهر مثاره، ولن تظهر مثاره باحث أن جيعله يف عني اعتباره مقصدا عاليا، يف كل شؤون حياته،

أو يتعرفوا عليه من خالل خملوقاته، أو من خالل أنفسهم إال  ـــ ولن يستطيعوا أن يشاهدوا هللا ـــ 
بعد استحضار دالئل العلم وقواعده، وطول التأمل فيها، ومن مث فإهنم يستندون إليها، ويعتمدون 
عليها؛ وهذا مما يثبت أن دالئل العلم وقواعده الداخلة حتت الكليات اخلمس تُعد جسرا للعبور 

 للمعرفة.
بوطي عند حديثه عن املعرفة جيده يشري إىل تـ ْهيُج املعرفة وإظهارها حىت والقارئ لكتب ال

 تظهر من خالل ذلك مثارها، وهي كالتايل:
ــ، قبل أن يتعرفوا على األكوان، وقبل أن يتأملوا فيما حتمله من  تـُع رِ ُف أفرادها على هللا ــ ـــ 

 كثر من أن يقفوا أمام مرآة الذاتحباجة إىل أالدالئل على وجود هللا ووحدانيته... هؤالء مل يكونوا 
و يف فلما تأملوا يف أنفسهم عرفوا عبوديتهم وأدركوا أهنم بغريهم يعيشون ويتحركون، ويتصرفون 

 .21الذاريات:  أ نـُْفِسُكْم أ ف ال  تـُْبِصُرون  
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فسهم، فاهتدوا تـُو قف هداية أفرادها على النظر يف اآلفاق، ويف املكونات بعد النظر يف أن ــــ
ـــ فكيف أن عرفوا  باألنوار املشرقة عليهم واملتغلغلة يف بواطنها إىل مصدر النور ومبعثه، وهو هللا ـــ 

ُنرِيِهْم آ ي اتِن ا يف اآْل ف اِق  وهؤالء هم الذي صدق هللا عليهم قوله ـــ  املكون من خالل األكوان؟ س 
ُْم أ نَُّه احلْ قُّ أ و ملْ  ي ْكِف ِبر بِ ك  أ نَُّه ع ل ى ُكلِ  ش ْيٍء ش ِهيدٌ  و يف أ نـُْفِسِهْم ح ىتَّ يـ ت بـ نيَّ    .53فصلت: هل 

ـــ، وقد حتدث البوطي  يرى أصحاهبا أنفسهم مباشرة أمام الغاية واملطلوب وهو معرفة هللا ـــ ـــ 
ا إىل معرفة هللا بدون عن ذلك فقال: ) هناك من األولياء والصاحلني، من السلف الصاحل من توصلو 

 وا واستغرقوا يف شهوده، وجتلياتهطرق االستدالل عليه باملكونات وظواهر املوجودات، واآلثار، بل عرف
دومنا احلاجة إىل شيء من ذلك، نظروا إىل املخلوقات احمليطة هبم فلم جيدوا فيها إال مظهر وحدانية 

دليل إىل مدلول بل غاب عنهم الدليل، وجتلى عنهم  ـــ وعظيم صفاته، فلم ينتقلوا فيها من هللا ـــ 
  1.املدلول، وغابت عنهم الوساطة، والطريق ورأوا أنفسهم مباشرة أمام هللا(

، ونظر الطبيب واملهندس، والباحث، وغريه يف مجيع العلوم املعاصرةلو أثريت املعرفة الربانية يف و 
 ة العظمى وهو معرفة هللا.وصل إىل املدلول والغايكل املخلوقات من حوله لتُ 

يـ ر ى أفرادها املخلوقات املتنوعة، ويرون آيات هللا ودالئل وجوده ووحدانيته فيها، ولكنهم ال  ـــ
 .2يشاهدون فيها املكون جل جالله، ومشاهدة الالزم للملزوم

داد شعورا حبق يزداد اإلنسان قربا من هللا وكلما ازداد قربا ازداد تبصرة بعظم حق هللا عليه، ويز ــــ 
تقصريه يف جنب هللا وتنبيها إىل ما يراه من سوء حاله، فبعد حديث البوطي عن الربانيني الذين عاجلوا 
أنفسهم حىت شفاهم هللا منها، واجتازوا مراحل السعي إليه حىت تقبلهم هللا يف عداد الواصلني تساءل 

ذلك التحفيز، قاصدًا بذلك اختاذهم البوطي فقال: )...فلماذا تستبعدون أن تكون منهم؟ قاصدا ب
هم أشد الناس  ــــــ فقد كان الربانيون من عباده ـ ،قدوة لنا لنصل إىل ما توصلوا إليه من معرفة هللا

 ، وقد تطهروا من غوائل النفسخوفا منه وتعظيما له واهتاما ألنفسهم، فمىت يستبشرون ويطمئنون
هو من املبشرين باجلنة كيف كان شديد اخلوف على نفسه واستقروا يف شاطئ األمان، مث مثل بعمر و 

 حيمل على ظهره أوقارا من الذنوب عظيم االضطراب من مآله، خييل إليه إذ ميشي بني الناس أنه
ــــ وهو من أخص أصفيائه، كيف كان يتأوه يف  وكذلك علي بن أيب طالب وهو بن عم رسول هللا ـــ

                                                           

/ 2دار الفكر، بريوت ــ لبنان، دار الفكر دمشق ــ سوريا، جاحلكم العطائية شرح وحتليل، البوطي، حممد سعيد رمضان،  1
 .25ص

 .208، 207/ ص1 ج احلكم العطائية شرح وحتليل،البوطي، حممد سعيد رمضان،  2
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نيا قائال: إليك عين، ُغر ِي غريي، طلقتك ثالثا، بنتك ثالثا... مث جنح هللا تأوه امللدوغ خياطب الد
 يتحسر قائال من قلة الزاد: آه من قلة الزاد وبعد الُشقة ووحشة الطريق.

توقظ مشاعر الرقابة اإلهلية يف القلب حىت يعيش صاحبها كلها عدوا لنفسه، خائفا منها ـــــ 
ا باخلامتة احلسنة، اليت هي مطمع أبصار السالكني بل متهما إياها إىل أن يرحل من دنياه مكلوء

  1.العارفني(
 أدلة الغاية العظمى من املقاصد العامة عند البوطي. 

بعد بيان األدلة سابقا على املقاصد العامة عند البوطي، طاب ذكر أدلة البوطي على الغاية 
العام عند البوطي هي: )املعرفة( أن املقصد  جد الباحثالعظمى من التشريع، فمن خالل االستقراء و 

 وهي مثرة نصوص القرآن الكرمي والسنة، وأن الكليات اخلمس وسيلة إىل الوصول إليها، فجعل
 أدلة البوطي يف نوعني مها:   الباحث

 .النوع األول: أدلة من الكتاب
إجياز، كغريه استدل البوطي على املقصد العام والغاية العظمى من القرآن الكرمي والسنة النبوية ب

حسب ما توصل له  من العلماء، الذين توصلوا إىل إثبات األدلة على املقصد العام من الشريعة، كلٌ 
اجتهاده وتتبعه، وقد أكد ذلك بعد أن جعل مجيع املقاصد اخلمسة وسيلة لتحقيق غاية واحدة وأشار 

ستفيضة يف كتاب هللا تعاىل، وسنة إليها بأهنا رابطة احلياة اآلخرة بالدنيا مث قال: )... إن األدلة م
 2.ـــ ويقصد بذلك على املعرفة( رسوله ــــ 

 فمن أدلته: 
ْنس  ِإالَّ لِيـ ْعُبُدونِ  و م ا ــــ قوله تعاىل:1 و ابـْت ِغ ، وقوله تعاىل: 56الذاريات:  خ ل ْقُت اجلِْنَّ و اإْلِ

ار  اآْل ِخر ة  و ال   نـْي اتـ ْنس  ن ِصيب ك  ِمن  ِفيم ا آ ت اك  اَّللَُّ الدَّ ، وقد اتفق عامة املفسرين 77القصص:  الدُّ
 3.على أن املقصود بنصيب اإلنسان من الدنيا ما استفاد منها آلخرته

وهي عبادته وقد صرح السعدي يف تفسريه بالغاية العظمى من خلق اجلن واإلنس، فقال: )
 1.على معرفة هللا( ةمتوقفاملتضمنة ملعرفته وحمبته، فإن متام العبادة 

                                                           

 .79، 2/45املصدر نفسه، ج 1
 .121ص ضوابط املصلحة يف الشريعة اإلسالمية،طي، حممد سعيد رمضان، البو  2
سليمان  -عثمان مجعة ضمريية  -، احملقق: حممد عبد هللا النمر معامل التنزيلالبغوي، أبو حممد احلسني بن مسعود البغوي،  3

 . 321/ 6( ج4مسلم احلرش، دار طيبة للنشر والتوزيع، ط)
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ن ا ال  تـُْرج ُعون    ـــ قوله تعاىل:2 ل ْقن اُكْم ع ب ثًا و أ نَُّكْم ِإل يـْ ِسْبُتْم أ منَّ ا خ  فقال  115املؤمنون:  أ ف ح 
البوطي: إذ لو مل يكن هناك أي قصد يف اخللق وراء حتقيق هذه األمور اخلمسة فيهم، للزم من ذلك 

احلياة الدنيا وزواهلا، إذ املفروض حينئذ أن نعيم اآلخرة، وعذاهبا ليسا  أن تنتهي مقاصد اخللق بطي ِ 
إال حافزين لتطبيق هذه املقاصد، وهو عني العبث الذي نفاه، ذلك ألن هذه األمور ال حيتاجها 
الناس إال بعد وجودهم، فهي مبجردها ال تصلح علة خللقهم، إذ من العبث أن يوجد إنسان جملرد 

 . 2قله، والظاهر من أحكام دينه ... وإمنا يصلح مثل هذا لتنظيم حياهتمحفظ حياته وع
 النوع الثاين: أدلة من السنة.

 استدل من السنة النبوية بأحاديث كثرية منها:
  3.حديث مسلم: ) حق هللا على العباد أن يعبدوه وال يشركوا به شيئا(

مهه مها واحدا، هم املعاد كفاه هللا ما  قال: )من جعلـــ   ـــ وما رواه ابن عمر أن رسول هللا
أخرجه  4أمهه من أمر الدنيا واآلخرة، ومن تشاغبت به اهلموم، مل يبال هللا يف أي أودية الدنيا هلك(

 ابن ماجه.
ــــــ قال: )اغتنم مخسا قبل مخس: شبابك قبل  وما رواه عمرو بن ميمون األزدي مرسال أنه ــــ 

أخرجه  5(غناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتكهرمك، وصحتك قبل سقمك، و 
 6ملعونة ملعون من فيها، إال ذكر هللا وما وااله، وعامل ومتعلم( )الدنياــــ:  ومنها قوله: ــــ النسائي 

 أخرجه ابن ماجة.

                                                                                                                                                                  

 رمي الرمحن يف تفسري كالم املنانتيسري الكعبد الرمحن بن معال اللوحيق، ت: صر بن عبد هللا، السعدي، عبد الرمحن بن نا 1
 .1/813( مؤسسة الرسالة، ج1ط)

، وأيضا حتدث عن ذلك عند شرحه 122ص ضوابط املصلحة يف الشريعة اإلسالمية،البوطي، حممد سعيد رمضان،  2
 .147 /2احلكم العطائية، شرح وحتليل، جسعيد رمضان،  للحكمة الثانية واألربعون، ينظر: البوطي، حممد

، دار اجلامع الصحيح املسمى صحيح مسلماإلمام مسلم، أبو احلسني مسلم بن احلجاج بن مسلم القشريي النيسابوري،  3
 .34/ 1اجليل بريوت + دار األفاق اجلديدة ـ بريوت، ج

ق عليه العالمة احملدث، حممد ناصر الدين األلباين، اعتىن به أبو عبيدة أبو عبد هللا حممد بن يزيد القزويين، وعلابن ماجه، 4 
(، مكتبة 1ط ) ،(4106، كتاب الزهد، رقم حديث )سنن ابن ماجة مشهور بن حسن آل سلمان، حكم على أحاديثه وآثارها،

 .683املعارف للنشر والتوزيع، الرياض، ص  
( كتاب املواعظ 11832، السنن الكربى للنسائي، حديث رقم )النسائي يعل بن شعيب بن أمحد الرمحن عبد أبوالنسائي،  5

 . 400احلزء العاشر، ص
 .684(، ص 4112باب الزهد، رقم احلديث )  سنن ابن ماجة،ابن ماجه، أيب عبد هللا حممد بن يزيد القزويين،  6
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 ل لهة هللا تعاىل والتعبد والتذلفكل هذه األدلة توحي أن أساس اخللق يف هذا الكون هو: معرف
 ،حياة علمية سواء كانت حياة علمية دينية، أو وإذا كان أساس اخللق هو املعرفة، فكل ما يف الكون

معاصرة، أو حياة علمية اقتصادية، أو سياسية جيب أن جيعلها اإلنسان جسرا للعبور إىل معرفة هللا ال 
 ـــ ن اليقني، وعن معرفة اخلالقاملربوطة باحلياة الدنيا واخلالية ع 1جسرا للوصول إىل ُعُلوم اخلدمات

.ــــ  
إليه مما هو مكشوف اليوم على الساحة اإلسالمية، من  التنبيهأن هذا ما يريد البوطي  يبدوو  

احندار املعرفة من مجيع العلوم املعاصرة، وقد صرح بذلك يف إحدى دروسه املرئية عندما وضح 
ن فقال:) البد أن جيعل قصده إىل هللا وبذلك لإلنسان الذي يريد أن يتجه إىل العلم؛ أي علم كا

تصبح العلوم كلها علومًا شرعية، وبذلك يصبح طالب الطب يتقرب به إىل هللا، وصاحب 
الرياضيات، وصاحب اهلندسة، كٌل يتقرب به إىل هللا ال ألجل وظيفة، وال ألجل دنيا، وال ألجل 

يكشف احلقيقة الكربى، وهو هللا  أي  منافسة األقران... مث بني السبب من ذلك وهو أن العلم
  2.معرفته(

كما حتدث منوها يف إحدى حماضراته عما توصل إليه الباحثون عند إلقاء حبوثهم أو كلماهتم يف 
املؤمترات أو الندوات أو املشاركات التلفزيونية، مشريا إىل توجه قصد الباحثني إىل املنافسة والتميز عن 

ه هو األفضل، وكٌل يريد يرى نفسه هو األحسن، يربز مكانته وقدرته اآلخرين، كٌل يريد يرى نفس
العلمية يف حبثه وإلقائه وشرحه، وهللا تعاىل مطلع، مث تساءل بعد ذلك أين رب العاملني من هذه 

كلها ممزوجة مبعرفة هللا إخالصا ويقينا منا   احلواراتو  البحوثاألفعال؟ قاصدا بذلك ملاذا ال تكون كل 
ويقصد بذلك يف  ـــ   ـــ ني؟ ... مث قال: ما يف ألذ من احلياة أن يعيش اإلنسان مع هللالرب العامل

   3.حياتناكل شؤون حياته، ولن يكون ذلك إال بثوران املعرفة الربانية يف كل شؤون 
   

                                                           

ُرت ُب، إذ أهنا مربوطة املقصود بعلوم اخلدمات القائمة باملنهجية احلديثة القائمة على شروط ثالثة 1
: الشِ هادة، والوظيفة، امل

عدين بسيادة األنظمة وتوثيق املؤسسات األكادميية اليت ال عالقة هلا باإلسناد، والعدالة الشرعية لدى العلماء، ينظر: املشهور، أيب بكر ال
( دار املعني 2، ط)لكربى، والوسطى، والصغرىالنبذة الصغرى، ملعرفة الركن الرابع من أركان الدين، وعالماته ابن علي املشهور، 

 .29للنشر والتوزيع، املكتبة الوطنية، ص
 .2005عام  درس فيدو،البوطي، حممد سعيد رمضان،  2
لإلمام الشهيد البوطي،  ة فيدو، ملتابعة املرياث العلمي،حماضر رمضان،   سعيد حممد البوطي،3 

.youtube.com/naseemalsham 
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 الغاية الثانية: الوحدة اإلنسانية.
الرؤيا العقلية إىل الكون  )أن املقصود من الوحدة يف فكره هي:جيد  البوطي املتتبع حلديث

واإلنسان واحلياة، حبيث يصدر الناس من عقيدة واحدة حبقيقة اإلنسان واحلياة اليت يتمتع هبا 
 1.(واملكونات اليت من حوله

كونه املرتكز لإىل توحد الرؤيا حول حقيقة وجود اإلنسان  وهذا واضح أنه يشري بكالمه 
فمما هو معلوم مما  اليت توصل اإلنسان إىل معرفة خالقها، الرئيسي لرعايات وحفظ الكليات اخلمس،

فلن يتوفر احلفظ هلذه الكليات إال إذا  ،أمرنا هللا به من حفظ ديننا وأنفسنا، وعقولنا وأموالنا، وأنسابنا
وقد اشتمل القرآن الكرمي على العديد واملقصد حول حقيقة وجود اإلنسان، ت الوحدة يف الفكر وجد

ل ق ُكْم ِمْن  صلة للوحدة اإلنسانية قال تعاىل:الة املؤ من اآليات الد ي ا أ يُـّه ا النَّاُس اتَـُّقوا ر بَُّكُم الَِّذي خ 
ِثريًا و ِنس اًء و اتَـُّقوا اَّللَّ  الَِّذي ت س اء لُ  ااًل ك  ا رِج  ُهم  ا ز ْوج ه ا و ب ثَّ ِمنـْ ٍة و خ ل ق  ِمنـْه  ون  ِبِه و اأْل ْرح ام  نـ ْفٍس و اِحد 

 .1النساء: ع ل ْيُكْم ر ِقيًباِإنَّ اَّللَّ  ك ان  
 2.إن الوحدة اإلنسانية من أهم األهداف اليت جاء اإلسالم من أجلها(البوطي:)  أكد وقد

فهذا واضح بكون اإلسالم جاء  ،ج حتتها مجيع الفرائض والتشريعات النبويةر فاإلسالم كلمة عامة تند
مقصدا عاما، ومقولة البوطي يف األساس أشار إليها بكوهنا جزًءا ألجل الوحدة، وهذا مما يثبت كوهنا 

فكلمة األهداف مجع هدف، والشريعة حتتوي  األهداف؛ ويفهم ذلك من قوله: من أهم 3 من كل
على كثري من األهداف حتتوي على الصالة، احلج، الزكاة، فكل هذه أهداف جاء اإلسالم من 

فظة جاء اإلسالم من أجلها لفظ ينطوي حتته مجيع أجلها، والوحدة كذلك من األهداف، ول
وهي هدف  ،إذن مجيع الكليات، حتتاج إىل الوحدة اإلنسانية ،التشريعات، حىت حفظ مجيع الكليات

 جاء اإلسالم من أجل محايتها، وكل ذلك يف فكر البوطي مقصد خيدم املقاصد العامة.  
 كلية فقالمن املقاصد ال جزء ال يتجزأ اوصرح هبا أيضا يف كتاب اجلهاد يف اإلسالم، بكوهن

  4.للمقاصد الكلية، ومنها محاية وحدة املسلمني( إهدار)... ما حيصل اليوم من 
                                                           

 .121ص قضايا ساخنة،يد رمضان، البوطي، حممد سع 1
 .121املصدر نفسه، ص 2
أي من عالقة اجملاز املرسل: وتسمى باجلزئية: وهي وكون املذكور ضمن شيء آخر، حنو نشر احلاكم عيونه يف املدينة، أي  3

جواهر البالغة ف الصميلي، اجلواسيس فالعيون جماز مرسل، عالقته اجلزئية، ينظر اهلامشي، السيد أمحد، ضبط وتدقيق وتوثيق، د: يوس
 .253املكتبة العصرية، صيدا بريوت، ص  يف املعاين والبيان والبديع،

 .206ص اجلهاد يف اإلسالم،البوطي، حممد سعيد رمضان،  4
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من كليات املقاصد اخلمسة، مثلها مثل كلية  بأهنا كليةوالظاهر من هذا التصريح بأنه ال يقصد 
 يتجزأ؛ وهذا مما يثبت أهنا جزء ال 1زءة الكل باسم اجليالدين أو النفس أو العقل، وإمنا من باب تسم

إهدار و لوحدة املسلمني  هو اهلالك واإلهدارمن املقصد الرئيسي للمقاصد اخلمسة؛ وهو: الدين، 
للدين إهدار للمقاصد العامة، واإلهدار للمقاصد العامة إهداٌر للمقصد العام  واإلهدارللدين، 

 ن أجله وهو املعرفة الربانية.م اإلنسان وما خلق ،والغاية العظمى من التشريع
  .أبرز ما جيسد مقصد الوحدة، ويؤكده عند البوطي

 إن أبرز ما جيسد مقصد الوحدة ويؤكده يُفهم عند حديثه عن اجلوانب التالية:
  .دة بأهنا الرؤية العقلية الشاملةتصوره للوح اجلانب األول:

ومقصدا جاء اإلسالم من أجلها تصور يف تُعد هدفا  العقلية الرؤيةبلوحدة اإلنسانية لإن تصوره 
، فإذا كان 107 :األنبياء لِْلع ال ِمني  و م ا أ ْرس ْلن اك  ِإالَّ ر مْح ًة قمة الصواب والدقة، فاهلل تعاىل يقول: 

ـــ رمحة للعاملني أنسًا وجنًا ومالئكًة؛ فهذا يدل على أن الرؤية منهم للكون واإلنسان  الرسول ــــ 
 طلوب أن تكون واحدة، وذلك مقصد خادم للمقاصد الكلية. واحلياة م

 التنبيه إىل قضية فلسطني. اجلانب الثاين:
وهو  لذي أدى بفلسطني إىل هذا املستوىعند حديثه عن قضية فلسطني، وإخباره عن السبب ا

املنربية  التفرق واالختالف، والقصد من ذلك هو التنويه إىل أنه لن تعود كرامة فلسطني بكثرة اخلطب
اليت لو مجعت من يوم ما دخل االحتالل إىل اليوم لكانت أكرب مكتبة عاملية، فهو يريد الشعوب 

 حدة هي العالج، الذي ال بديل عنهالعربية أن تتنبه إىل الوحدة، وقد أخرب عن ذلك فقال:) إن الو 
وصف الوحدة يف تاريخ وقد أصبحت الوحدة من أقدس الغايات اليت تتطلع هلا الشعوب العربية ...مث 

األمة اإلسالمية بأهنا مثرة ضرورية الجتماعها على عقيدة ومبدأ، وليست إرادة مستقلة ذاتية نشأت يف 
                 2.أعماقه وكيانه(

                                                           

ُهْم جي ْع ُلون  أ ص اِبع  من عالقات اجملاز املرسل وتسمى بالكلية وهي: كون الشيء متضمنا للمقصود وغريه، حنو قوله تعاىل:  1

، ينظر اهلامشي، السيد أمحد، ضبط وتدقيق وتوثيق، د: األصبع كاماًل إىل األذن؛ أي أناملهم واستحالة إدخال 19البقرة:  يف آ ذ اهِنِمْ 
 .253كتبة العصرية، صيدا بريوت، ص امل جواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديع،يوسف الصميلي، 

 اصر، بريوت ـــ لبنان، دار الفكردار الفكر املع الم مالذ كل اجملتمعات، ملاذا؟ وكيف؟اإلسالبوطي، حممد سعيد رمضان،  2
 .262دمشق ــ سوريا، ص
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لو توحدت األمة العربية يف قضية فلسطني؛ فما هو مثارها ال شك أن مثارها ستعود على و  
ظ النفس من القتل الذي نسمعه كل يوم، وحفظ عقول شوهتها حفظ الدين من دنس اليهود، وحف

األفكار، وحفظ األعراض اليت صارت لقمة صائغة لليهود، وحفظ املال واألرض اليت يتم انتزاعها 
  . بأكمله على مرأى، ومسمع العامل اإلسالمي

 .تعدد املذاهب واختالفها: رابعاجلانب ال
والسنة على مستوى اختالفها، وتعدادها، واملذاهب فقد قال: إن مجيع الدالئل يف القرآن 

الفقهية وظهور علم مصطلح احلديث، وعلم اجلرح والتعديل، واالهتمام بضبط الرواية فكل ذلك كان 
خري محاية للوحدة اإلسالمية من التصدع والشقاق، وفوق ذلك كل سبب ت القي نسيج الوحدة 

جتهادات الفقهية املتعددة، اليت تكونت من جمموع اال هي: وجود الساحة التشريعية العريضة هاوحلمت
ملا أتيح للمساحات اإلسالمية الشاسعة واملتنوعة أن تتالقي، وتتالحم حتت مظلة شرعية هلا فلو 

 1واحدة.
الناظر يف حديث العلماء عن الوحدة جيد حديثهم فيه داللة واضحة وليس هذا فحسب بل و 

سهام البوطي إ مدى سهاماهتم لكي يتبنيإلبعض  الباحثيتطرق ولسوف  اعام على كوهنا مقصدا
 أقواهلم التايل:فمن   هل وافق من سبقة من العلماء أو خالفهم يف ذلك

جاء اخلطاب بـــــ: يأيها الناس ليشمل مجيع أمة الدعوة  قال الطاهر بن عاشور ـــــ رمحه هللا ـــــ: ــــ
اتَـُّقوا ر بَُّكُم الَِّذي  التذكري بأن أصلهم واحد، إذ قال الذين يسمعون القرآن يومئذ ... مث دعاهم إىل

ةٍ   2ووحدة االعتقاد. ر فيها املناسبة بني وحدة النوعدعوة تظه 1النساء: خ ل ق ُكْم ِمْن نـ ْفٍس و اِحد 
قال رشيد رضا:)ومن مقاصد اإلسالم العالية مجع البشر على دين واحد، ولغة واحدة لتكمل 

 3.أخوهتم(وحدهتم، وتتحقق 
 سالمية، ورعاية مصاحلها املشرتكةوقال أيضا: )... إن من أوائل مقاصد الدين توحيد األمة اإل

واعتبار املسلمني يف سائر أقطار األرض كاجلسم الواحد الذي ال يكون له إال قلب واحد ينبعث منه 

                                                           

 آل للوحدة يف كتابه قضايا ساخنة، مث حتدث عن ذلك أيضا بكون املذاهب الفقهية مغذية يف احلقيقة واملاملصدر نفسه 1
 .123ص

 .214/ 4، مكتبة املدينة املنورة، جوالتنوير تفسري التحريرابن عاشور، حممد الطاهر،  2
 .208ــ ص3ـ ج27مج جملة املنار، رشيد رضا، 3
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ة مقصد من املقاصد فكالم رشيد رضا ظاهر بأن الوحدة اإلسالمي ،1دم احلياة إىل سائر األعضاء(
 .العامة

 املبحث الثاين: املقاصد اخلاصة عند الشيخ حممد سعيد رمضان البوطي.
املقاصد اخلاصة أن البوطي، مل يتعرض للحديث عن  دجِ يف مؤلفاته، وُ  التتبعو  الستقراءبعد ا

يف كثري من رع غري أنه استعمل كثريا لفظ احلكمة املرادفة لقصد الشا ببحث مستقل أو غريه، بعينها،
 على ذلك ومما يدل ،وكتبه مليئة ببيان املقاصد من العبادات، وغريها ،املسائل العقائدية والفقهية

غزوة أحد فقال: )... غزوة أحد انطوت على ِحكم ومق اصد من أمهها خاص، يف  إخباره عن مقصد
ثالث مائة من أتباعه عن بن أيب سلول ب عبد هللامتحيص املؤمنني عن أخالطهم من املنافقني كاخنذال 

 سم هذا املبحث إىل ثالثة مطالب:قُ  لذلك ).2رسول هللا ــــ 
 عند البوطي. وأهداف مقصد العقائداملطلب األول: مفهوم املقاصد اخلاصة 

 املطلب الثاين: اهتمام البوطي مبقاصد العقائد.

 املطلب الثالث: مقاصد العبادات، والعقوبات.
 .عند البوطي وأهداف مقصد العقائداملقاصد اخلاصة  املطلب األول: مفهوم

 الفرع األول: مفهوم املقاصد اخلاصة.
الباحث يف مؤلفات البوطي عن املقاصد اخلاصة جيد أن البوطي مل يقيدها بتعريف خاص كما 

اخلاصة،  ي ربز منه املقاصد اً كبري   اإسهابو  رأياً  له جيد الباحث املعاصرون، بل عرفها العلماء السابقون أو
فكتبه مليئة ببيان املقاصد، وأخص بذلك فقه السرية النبوية، فهو مليء بذكر مقاصد خاصة، 

ذلك إخباره عن  لىومقاصد جزئية، واستنباطات وقواعد أحكام، يف مجيع فصول السرية، ومما يدل ع
مقصد خاص، يف غزوة أحد وقد تطرقت له سابقا فقال: )... غزوة أحد انطوت على ِحكم 

مق اصد من أمهها متحيص املؤمنني عن أخالطهم من املنافقني كاخنذال عبدهللا بن أيب سلول بثالث و 
 3.ـــــ( مائة من أتباعه عن رسول هللا ـــــ 

 اعتىنمن األمور اليت  تُعد عندهم أن املقاصد اخلاصةن سبق البوطي من العلماء جيد ملوالناظر 
 : ذكرهم يلوباألخص التا هبا األصوليون القدماء

                                                           

 .208ــ ص 4ـــ ج 27املصدر نفسه، مج  1
 .263ص فقه السرية النبوية،البوطي، حممد سعيد رمضان،  2
 .263ص فقه السرية النبوية،البوطي، حممد سعيد رمضان،  3
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فهو من أكثر العلماء عناية  واحلج وأسراره، يف كتابه الصالة ومقاصدها، احلكيم الرتمذي ـــــ
باألحكام والبحث عن أسراره، وهو من أقدم العلماء الذي استعملوا لفظ املقاصد وخاصة يف الصالة 

 .1قوال وفعال
مليء ببيان أسرار الشريعة، سواء يف أبواب  فكتابه حياء علوم الدين،أيف كتابه  اإلمام الغزايلـــــ  

املقصود من العبادات كلها إجالل  فقال:العز بن عبد السالم ، و العبادات، أو العادات، أو املعامالت
والوالة ، وأبان املقصد من إقامة اإلمام األعظم …والتوكل عليه والتفويض إليه تهاإلله وتعظيمه ومهاب

  2.واألمانات الشرعية عموما القضاة واآلباء واألمهات،و  القائمني مبصاحل املسلمني،
ببيان مقاصد أحكام العائلة، ومقاصد التصرفات املالية، ومقاصد  فقد أهتم ابن عاشورــــ 

 ، ومقاصد أحكام القضاء، والشهادةاملعامالت املنعقدة على عمل األبدان، ومقاصد أحكام التربعات
  3ومقاصد العقوبات.

فقال: املقاصد اخلاصة هي تلك املقاصد اخلاصة بباب  من العلماء املعاصرين  بن بيهعبد هللاـــــ 
 4بالبيوع يف منع الغرر واجلهالة بالربا. املتعلقةمن أبواب الفقه أو جمال من جماالته، كتلك 

بل  قاصد اخلاصة مل تكن حديثة العهدهذه احملاوالت من العلماء واإلشارات، تدل على أن املف
رقوا هلا وحاولوا احلديث واإلشارة هلا فجاء من بعدهم العلماء املعاصرون وأثاروها باستخراج قد تط

غري أنه مل  فكتبه حبلى باملقاصد اخلاصة ومنهم البوطياحلكم واملقاصد يف أبواب معينه ومتجانسة، 
ة عند البوطي ضروري أن تثبت املقاصد اخلاصمن اليضع هلا تعريفا معينا كما عرفها السابقون، وليس 

، ، بل األصل يف ذلك إثارهتا يف مؤلفات وحبوثه ومقاالته وفتاواهتعريف شامل هلا أشار به يف مؤلفاتهب
 .وهذا ما هو ملموس لكل باحث وقارئ

 الفرع الثاين: أهداف مقصد العقائد عند البوطي.
ا اإلميان، كعادته يف القرآن الكرمي مليء بالتعليل، وبيان الغاية والسبب يف آيات العقائد وقضاي

أ ص اب  ِمْن ُمِصيب ٍة يف اأْل ْرِض و ال   م ا تعاىل:بيان التعليل والغاية، والسبب يف آيات األحكام، كقوله 
                                                           

 .40، تقدمي طه جابر العلواين، صقاصد عند الشاطيبنظرية املالريسوين، أمحد،  1 
قق: حممود بن التالميد ، احملقواعد األحكام يف مصاحل األنامالعز، أبو حممد عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم،  2
 .58/ 2لبنان، ج –دار املعارف بريوت  الشنقيطي
 .207 ،145ص مقاصد الشريعة اإلسالمية،ابن عاشور، حممد الطاهر،  3
حبث مقدم للدورة الثامن عشر للمجلس، باريس، مجاد ثاين / رجب  املعامالت واملقاصد،بن بيه، الدكتور عبد هللا،  4

 . 9يوليو، ص2008ه، 1429
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ا ِإنَّ ذ ِلك  ع ل ى اَّللَِّ ي ِسرٌي ) ْوا ع  22يف أ نـُْفِسُكْم ِإالَّ يف ِكت اٍب ِمْن قـ ْبِل أ ْن نـ بـْر أ ه  ل ى م ا ( ِلك ْي ال  ت ْأس 
ُ ال  حيُِبُّ ُكلَّ خُمْت اٍل    .23: احلديد ف ُخورٍ ف ات ُكْم و ال  تـ ْفر ُحوا مب ا آ ت اُكْم و اَّللَّ

مقاصد األحكام الشرعية معتربين  كتوضيحهموالظاهر من العلماء أهنم مل يبينوا مقاصد العقائد  
 . زمان واملكانأهنا أمور بديهية مسلمة، ثابته ال تتغري، وال تتبدل بتبدل ال

التبصر باألمور  وقد شرط البوطي لالستقامة على العقيدة الصحيحة املقبولة عندهللا 
االعتقادية فقال:) إن عدم التبصر بأمور االعتقاد ال يستقيم أي معىن إلميان اإلنسان باهلل، وال 

وال يتجلى معىن سليم  أي من الواجبات اليت ينبغي أن ينهض هبا اإلنسان جتاه مواله وخالقه، يستبني
 1للتكليف(.

العقائد اإلسالمية قد أصاهبا اخلمول، والوهن،  )إنذلك أمحد الريسوين فقال:  أيضا أكدو   
وفقدت الكثري من حرارهتا، وتوهجها وتأثريها ... والسبب يف ذلك تغيب البعد املقاصدي، يف تناول 

 2.قضايا اإلميان والعقيدة(
عن العلل واحلكم الذي يثري ويهيج من خالهلما حرارة البعد  وكالمها يشريان إىل البحث

على حديث البوطي، حول العقائد وشرحه للصفات وتبيني ما املقاصدي للمقاصد اخلاصة، واملطلع 
 يتعلق هبا وإثباهتا بالدليل النقلي، والعقلي القاطعني، تبني أن اهلدف من حديثه هو التايل: 

  أضداد الصفات، وسائر النقائض.اهلدف األول: تنزيه هللا عن 
 عن أضداد الصفات اإلجيابية ونقائضها التايل:ــ   ـــ تنزيه البوطي هلل والدليل على

إن اإلميان هبا يقتضي سلب نقائض كل منها عن ــــ هللا جل جالله ـــ فاهلل مبوجب ثبوت قال: ـــ 1
وال ينحصر يف زمان، وليس جبوهر وال تلك الصفات ليس له شريك، وال ظهري، وال يتحيز يف مكان، 

 عرض وال جسم وال يصح عليه من لوازمها.
ـــ أزال اإلشكال الظاهر يف بعض اآليات واألحاديث الثابتة اليت تفيد بظاهر ألفاظها وتعابريها 2

ثبوت بعض هذه النقائص أو النقائض اليت تُنفى عن ذات هللا جل جالله كاجلهة واجلسمية واجلوارح 
ل ُك ص فًّا ص فًّا ضاء والتحيز يف املكان كقوله تعاىل:واألع ي ُد وقوله:  22الفجر:  و ج اء  ر بُّك  و اْلم 

                                                           

 .14البوطي، حممد سيعد رمضان، اإلنسان مسري أو خمري، ص 1

 .102( دار اهلادي، ص2ط ) رة،الفكر املقاصدي قواعده وفوائده، قضايا إسالمية معاصالريسوين، أمحد،  2
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ـــ إن قلوب بين آدم بني أصبعني من أصابع وغريها وقوله: ـــ  10الفتح:  اَّللَِّ فـ ْوق  أ ْيِديِهم
 2.وقوله: )إن هللا خلق آدم على صورته( 1الرمحن
النصوص القرآنية من نوع املتشابه الذي ذكره هللا تعاىل يف كتابه الكرمي، مث أجاب أن هذه و 

وضح املقصود من املتشابه فقال: هو كل نص جتاذباته االحتماالت حول املعىن املراد منه، وأوهم 
ِمْثِلِه بظاهره ما قامت األدلة صرحية على نفيه، ال حتمل إال معىن واحد وهي قوله تعاىل:  ل ْيس  ك 

ٌد )وقوله:  11الشورى: ش ْيءٌ  ( و ملْ  ي ُكْن ل ُه 3( ملْ  ي ِلْد و ملْ  يُول ْد )2( اَّللَُّ الصَّم ُد )1ُقْل ُهو  اَّللَُّ أ ح 
ُكُفًوا أ ح دٌ 

خبالف ما سار عليه مساحة الشيخ بن باز فإنه يثبت اليمني هلل تعاىل ودليله يف ذلك  3
) من تصدق بعدل مترة من كسب طيب  ا شرح قوله عندما عقب على تأويالت ابن حجر عندم

 4أخرجه البخاري…( ال يقبل هللا إال الطيب، فإن هللا يقبلها بيمينه مث يربيها لصاحبه
فأول ابن حجر قوله يقبلها بيمينه هو تضعيف أجرها بالرتبية وكناية عن الرضى والقبول هلا، 

الت ليس هلا وجه، والصواب إجراء احلديث خبالف ابن باز ردا على ابن حجر فقال: هذه التأوي
 5على وجه وهذه داللة واضحة على إثباته اليمني هلل تعاىل.

فاملالحظ أن رأي وتأويل البوطي هلذه اآليات من باب املتشابه واحملتمل وقد صرح بأن الكثري 
 . من اآليات أتت بنفيه مستدال باآليات القرآنية اليت تنفي وجود الشريك هلل 

هذا يثبت أن البوطي سار على ما سار أهل السنة واجلماعة كالرتمذي، وابن حجر  إذن
العسقالين، خبالف ما سار عليه العالمة بن باز فله قوله وله اجتهاده فإن أخطأ فله أجر وإن أصاب 

 فله أجران، وليس من العيب أن خيطئ العامل.
 .جالله ــــية عن أفعاله ــــ جل اهلدف الثاين: نفي  العلة الغائ

بالعلة الغائية الغرض الذي يقوم يف ذهن اإلنسان ويتجه إىل حتقيقه، فيدفعه إىل  البوطي يقصد
 حتقيق الوسائل واألسباب اليت توصله إىل ذلك الغرض، ومقصود البوطي من هذا هو كالتايل: 

                                                           

دار اجليل بريوت  اجلامع الصحيح املسمى صحيح مسلم،النيسابوري، أبو احلسني مسلم بن احلجاج بن مسلم القشريي،  1
  .51/ 8+ دار األفاق اجلديدة ــــ بريوت، ج

 –دار املعرفة  البخاري،فتح الباري شرح صحيح العسقالين، أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي،  2
 .183/ 5بريوت ج
 . 137، 136ص كربى اليقينيات الكونية،البوطي، حممد سعيد رمضان،  3

 2/134( ج1410، حديث رقم ) اجلامع الصحيح، كتاب بدء الوحيبراهيم بن املغرية، إمساعيل بن إالبخاري، حممد بن   4
استدراك وتعقيب علي الشيخ شعيب ه عبدالعزيز بن عبد هللا بن باز، الشائع، خالد بن عبدالرمحن بن محد، قرأه وعلق علي 5

  .21( دار بلنسية، ص1ط) األرنؤوط يف تأويل بعض أحاديث آيات الصفات،
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 رب، وبالنسبة هللــ التفريق بني إرادة هللا وإرادة اإلنسان، فهي يف اإلنسان مشوبة بالقسر واجل1
تامة كاملة، فال جيوز أن نقول: إن علل هللا قائمة على علل غائية كشأن أفعالنا، ألنه يتناىف مع  ــ ـــ

 1صفة تامة كاملة، وأنه ال يشوهبا أي جرب أو قسر. ــــــ ما ثبت من أن صفة اإلرادة يف 
مستدال  بسبب استعمال الم التعليل قيقيةــ وضح يف كثري من اآليات اليت توهم ثبوت العلة احل2

ْنس  ِإالَّ تعاىل: باألدلة العقلية والنقلية، كما يف قوله   56:الذاريات لِيـ ْعُبُدونِ و م ا خ ل ْقُت اجلِْنَّ و اإْلِ
ًة م ْيًتا و ُنْسِقي  48و أ نـْز ْلن ا ِمن  السَّم اِء م اًء ط ُهورًا )وقوله تعاىل:  ل ْقن ا أ نـْع اًما ( لُِنْحِيي  بِِه بـ ْلد  ُه ممَّا خ 

ِثريًاو أ ن اِسيَّ     .الفرقان ك 
نتصوره بأنه تعليل حقيقي، فلو كان كذلك لكان  ذيمقصود البوطي هو توضيح ظاهر الالم الو 

ألوهيته بعبادة الناس له، ولذلك احتاج إليها فخلق الناس من أجلها، وهذا التصور حمال  هللا مستكمالً 
فالالم هنا هي تعبري عن العلة اجلعلية ال عن العلة احلقيقية أي تعلقت إرادته بإجياد  على هللا تعاىل،

 اإلنسان، وبتكليفه مبستلزمات العبودية له. 
 اهلدف الثالث: تثبيت العقيدة يف النفوس.

قد استعمل دالالت اآليات القرآنية والسرية النبوية يف العمل على تثبيت العقيدة يف النفوس ل
 ا يف ثالثة جوانب هي: وجعله

 اجلانب العلمي، ويقصد به أن يتأمل يف احلقائق التالية: أوال: 
 يتحرك بقدرته، ويعيش حتت وطأته. ـــ  ـــ ـــ أن يعرف اإلنسان نفسه، خملوقا ومملوكا هلل

 ــــ أن يعلم أن هللا الذي خلقه واحد ال شريك له يف األلوهية والرعاية.
 له مالئكة ذي أجسام روحانية ال يعصون هللا ما أمرهم، وأن هلم وظائف ــــ أن يعلم أن هللا

 قائمون على أدائها.
 ــــ  ـــ أن يعلم أن هللا أرسل رساًل إىل أقوامهم خالل العصور املنصرمة، وكان آخرهم حممد 

 وأن يؤمن بنبوة من ذكر القرآن أمساءهم.
با عن طريق جربيل تتضمن دعوة الناس إىل اإلميان ـــ وأن يعلم أن هللا بعث معهم إىل الناس كتا

 2.بأن هللا واحد وهو إله الكون كله(
 

                                                           

 .143، 142ص كربى اليقينيات الكونية،البوطي، حممد سعيد رمضان،  1
 .3، 2حبث، ص كيف تكون مسلما،البوطي، حممد سعيد رمضان،  2
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 . اجلانب السلوكيثانيا: 
 ويقصد به االلتزام بالواجبات التالية:

 ــ إقامة الصلوات اخلمس املوزعة على ساعات اليوم والليلة.
 ــــــ. د ــــ ــ صيام شهر رمضان بالطريقة املفصلة يف القرآن، ويف بيان حمم

الصالة  ـــــ ــ احلج إىل بيت هللا احلرام )الكعبة( وأداء املناسك املعروفة اليت بينها القرآن وحممد عليه
 والسالم.
 نسبة حمدودة من ماله للمحتاجني كل سنة. إخراجـــ 

زم على تنفيذ مجيع ، وأن يعـــــــ  ـــــ وأن حممد رسول هللا ،ــ أن يشهد بلسانه أن ال إله إال هللا
  1شرائعه وأحكامه.

 من جانب استجالء احِلك م واملواعظ.ثالثا: 
قد أسهب يف إخراج احِلكم واملواِعظ، ويظهر ذلك يف كتابه فقه السرية النبوية، ونقتصر على ل 

واحدة من تلك احلكم الدالة على تثبيت العقيدة اإلسالمية )... إن أمر هذا الصلح مبقدماته، 
  2.مونه ونتائجه من املقدمات من األسس اهلامة يف تقومي العقيدة اإلسالمية، وتثبيتها(ومض

  إذن ما القصد وما الغرض من هذه اجلوانب؟ ال شك أهنا هتدف إىل حفظ العقيدة اإلسالمية
 يف النفوس من االخنراط يف الضالالت، وحفظ الدين من املفاسد، فأحكام العقيدة جاءت

 الشرك وتقيم احلجة على بطالنه، وتُرِسُخ اإلميان يف قلب املؤمن.لتجنب اإلنسان 
 اهلدف الرابع: رْبط  الناَس برمحة هللا ومغفرته.

قد رسم طريقا ومسلكا للخروج من منزلق من يعتقد أن اجلنة مضمونة له بسبب كثرة طاعته ل
هللا على العباد ال تؤدى بطاعاته  وأعماله اخلريية فقال:)...إمنا اخلروج من هذا املنزلق العلم بأن حقوق

بالطاعات لكان  ــــ  ــــ مهما كثرت وعظمت؛ بل إن هذه احلقوق ستظل باقية، ولو أديت حقوقه
أوىل الناس بذلك الرسل واألنبياء، ومع ذلك فما وجدنا واحدًا منهم عقد رجاءه مبثوبة هلل بطاعاته 

 3. وصفحه(وقرباته، بل كانوا مجيعا يتطلعون إىل مغفرة هللا

                                                           

 ه.املصدر نفس 1
 .346ص فقه السرية النبوية،البوطي، حممد سعيد رمضان،  2
 ت ـــ لبنان، دار الفكر، دمشق ــ سوريةدار الفكر املعاصر، بريو  احلكم العطائية شرح وحتليل،البوطي، حممد سعيد رمضان،  3

 .1/35اجلزء 
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 اهلدف اخلامس: ربط  الناس بالغيبيات.
ويقصد بالغيبيات هي كل ما ال سبيل إىل اإلميان به إال عن طريق اخلرب اليقيين كاألخبار اليقينية 
الواردة املتعلقة باملوت، وأشراط الساعة، ويوم القيامة وأحداثه، فقد أسهب بعرض احلقائق الغيبية اليت 

صدقها ويستيقنها، وأورد األخبار الصادقة املتصلة السند يف شأهنا نافيا وجود ال بد للعقل من أن ي
 شذوذ وعلة فيها، مث وضح املقصود واحلكمة منها  وهي كالتايل:

 باملوت هي: املتعلقةالربط حبقائق متعلقة باملوت، فمن احلقائق  ـــ1
 ــ عذاب القرب ونعيمه.       ـــ ملك املوت وقبضه األرواح.            ــ سؤال القرب.      

قد استعمل األخبار واألحاديث اليقينية، واآليات القرآنية، واألدلة العقلية على ثبوهتا باخلرب و 
  1أن على املسلم أن يعتقد هبا اعتقادا جازما لورود اخلرب هبا. راليقيين، مث أشا

جساد، كلما انتسخ وجود مث فند ما يتومهه بعض الناس من أن األرواح تظل متنقلة بني األ
واحدة منها يف جسدها اليت هي فيه انتقلت منه إىل جسد آخر ... فقال: إن طبيعة مثل هذه 
التخيالت واألوهام أن ال تعدم يف كل عصر مشريًا إىل أن عالج هذه التخيالت ال يكون إال بالعلم 

  2والدين احلق.
 بأشراط الساعة. متعلقةالربط حبقائق ـــ 2

 ن الساعة جمهولة ال يعرفها من دون هللا أحد، فليس ألحد يف الدنيا معرفة ما بقى منمعلوم أ
عمر الدنيا حىت األنبياء والرسل، فقد حاول أن يربط الناس بعالمات الساعة الكربى، وظهور 

 .وظهور دابة األرض، وطلوع الشمس من مغرهباالدجال، ونزول عيسى ابن مرمي، 
 ن أمر الساعةال باآليات القرآنية، واألحاديث النبوية عما أخفي موقد أكد البوطي ذلك مستد

ونزول عيسي، وظهور الدجال، ومفندا من حيدد للدهر عمرا معينا، أو يضع ليوم القيامة ميقاتا 
حمدودا موصفا له باجلاهل العميق يف الدين، أو كاذب دساس وضع بني عينيه سبيال معينة حلرب 

الواردة يف ذلك بل  األحاديثيكن حديثه عن أشراط الساعة ألجل تبيني اإلسالم والكيد له، فلم 
  3.أي أشراط الساعة قيام الدليل القطعي( االعتقادقال: ) إمنا يشرتط لضرورة 

 ــ الربط حبقائق يوم القيامة وأحداثه.3

                                                           

 .307، 306ص كربى اليقينيات الكونية،البوطي، حممد سعيد،  1
 .314املصدر نفسه، ص 2
 .318املصدر نفسه، ص 3
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وتتبدل ويقصد بيوم القيامة النهاية اليت تنعدم عندها احلياة من الكون، وينهار عندها نظامه، 
معامله وتنتثر أجزاؤه، فقد حاول التعريف بكيفية قيام الساعة، وكيفية انعدام احلياة مستدال باآليات 

وعن  شر األجساد، وعودة أرواحها إليهاالقرآنية، واألحاديث النبوية على قيام الساعة، وعلى كيفية ح
 مناقبهم، وفضائح العصاة ومثالبهماحلساب وبيان احلكمة منه وهو )... أن يظهر هللا فضائل املتقني و 

وذلك على رؤوس األشهاد وسائر أهل العرصات، مث بني هول املوقف وعظمته، وامليزان والوزن خمربا 
عنه باآليات القرآنية اليت ال حتمل التأويل، وكذلك الصراط واالجتياز عليه، والشفاعة واحلوض، واجلنة 

 . أنه جيب على املسلم أن يعيها ويعتقدها اعتقادا جازما. والنار واخللود يف كل منهما، مشريا إىل..
مث أسهب بكثري من األدلة القرآنية واألحاديث النبوية مبينا احلكمة من وصف اجلنة ونعيمها 

)...إن نعيم اجلنة شيء حسي ملموس يعيش فيه اإلنسان بكل حواسه ومشاعره، وليس معىن  :فقال
من يريدون أن يقفوا يف اعتقادهم أمام حد وسط بني اإلميان روحيا جمردا كما يتخيل اليوم بعض 

واإلحلاد...مث أشار أيضا إىل احلكمة من وجود الوصف التفصيلي لنار جهنم يف اآليات القرآنية 
 س ملموس تنغمس فيه حواس الكافرينفقال:) إنه بيان وإيضاح للناس كلهم أنه عذاب مادي حمسو 

حانيا جمردا على حنو ما يتوهم الذين خييلوا هلم، يف غرور وجسومهم ومشاعرهم، وليس كربا رو 
 1.عجيب(

 ة.ورد اآلراء التغريب اهلدف السادس: إزالة الشبهات
تطرق البوطي للكثري من الشبهات الدخيلة على الدين اليت تشوه الدين وتطمس العقل، 

عة واالستقراء، هي  عليها من خالل املتاب الباحث وتذهب روح اإلسالم، فمن الشبهات اليت وقف
 كالتايل: 

هُتتك به عقائد املسلمني  لاالذي صار حمل جد 2بني رأيه يف حديث االفرتاقالشبهة األويل:  
 .حىت ذهب كثري من الناس ميينا ومشاال يف السعي إىل رفع هذا اإلشكال ،فيما بينهم

                                                           

 .360، 359، 358، 347املصدر نفسه، ص،  1
ــــ قال: )افرتقت اليهود على إحدى وسبعني فرقة، وافرتقت النصارى عن اثنني  ــــ أن رسول هللا ـــــ  عن أيب هريرة ـــــ  2

عبدهللا بن عمر بزيادة " كلهم يف النار إال ملة وسبعني فرقة، وتفرتق أميت على ثالث وسبعني فرقة ( أخرجه ابن ماجه، من حديث 
 د هللا حممد بن يزيد، كتب حواشيهواحدة، قالوا: من هي يا رسول هللا؟ قال: ما أنا عليه وأصحايب" ينظر القزويين، ابن ماجة أبو عب

 .128/ 5(، مكتبة أيب املعاطي، ج3992كتاب الفنت، حديث رقم )   سنن ابن ماجة،حممود خليل، 
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ألمة هي أمة الدعوة ال أمة والذي أراه وأسأل هللا أن يلهمين الرشد أن املراد با)  :فقال البوطي 
االستجابة، واملراد بالفرق اليت تفرتق إليها أمته هذه هي: األديان الباطلة الكثرية اخلارجة عن ملة 

  1.اإلسالم، وليس املراد هبا الفرق اإلسالمية من معتزلة ومرجئه وجهمية وخوارج(
ــــ بدليل  ة املنسوبة للنيب ــــ هذا خبالف ما قاله الشيخ القرضاوي أن املراد هبا أمة االستجاب

 2.، ومل تفصل من جسم األمة اإلسالميةاإلسالمأهنا ببدعتها، ال خترج عن ملة  أمىت إالتفرتق 
أمة الدعوة؛ ألن دعوت قول البوطي هو الراجح واألسلم لكوهنا و لكٍل وجهة نظر استدل هبا، و 
و م ا أ ْرس ْلن اك  ِإالَّ ر مْح ًة  تعاىل: هللا ة األنبياء قالـــ دعوة عامة عاملية، وليست خاصة كبقي النيب ــــ 
هم اإلنس واجلن واملالئكة، واإلنس كلمة عامة تشمل كل إنسان  والعاملني، 107األنبياء:  لِْلع ال ِمني

ته أو يهوديًا أو نصرانيًا أو غريه من أصحاب الديانات، فلما كانت دعو  كان مسلماً   ءيف األرض سوا
ــــ فلذا قال  عامة عاملية؛ إذن مجيع من يف األرض من مجيع الديانات يُعد من أمة حممد ـــــ  دعوة

رسالة عاملية لألولني واآلخرين  ـــــ املراد به أمة الدعوة، ال أمة اإلجابة فرسالة النيب حممد ــــ  البوطي
املتعلق بوحدة  حدة اإلنسانية مقصد الو أن البوطي راعى  أيضا ، والذي يبدووليس خاصة بأمته فقط

 .3احلديث عن الغاية العظمى من املقاصد العامة كلم عن الوحدة عندوقد تُ اإلمة اإلسالمية، 
بأهنا انطوت على  يف حديثه عن قصة اإلفك أبان القصد والغرض منها فقال:الشبهة الثانية: 

ا قد يعرض من شبه عليها  حكمة ومقصد إهلي باهر استهدفت تثبيت العقيدة اإلسالمية، ورد م
ٌر كالقذف وغريه، وتلك هي اخلريية اليت عرب هللا عنها بقوله:  يـْ ال  حت ْس ُبوُه ش رًّا ل ُكْم ب ْل ُهو  خ 

4ل ُكمْ 
 :10النور. 

نقض قول: كثري من املسلمني املنشغلني بأعمال الدعوة اإلسالمية بأن األسباب الشبهة الثالثة: 
ها كالنار واملاء والسم والدواء والطعام ... إخل حتتوي على فاعلية كامنة يف الكونية اليت نتعامل مع

 ودع فيها تلك القوة أو الفاعلية!داخلها، مث يقولون: أن هللا أ
نقض البوطي ما يعتقدوه وبني القصد من ذلك، مستدال بقواطع النصوص القرآنية ونكتفي بنص و  

ُ ال  ِإل ه  إِ  :تعاىل داعي لذكرها كاملة، قال واحد وأظن أنه ال  255البقرة :  الَّ ُهو  احلْ يُّ اْلق يُّومُ اَّللَّ

                                                           

 .25، 24ص املذاهب التوحيدية والفلسفات املعاصرة،بوطي، حممد سعيد رمضان، ال 1
 qaradawi.nat، املوقع الرمسي للشيخ القرضاويالقرضاوي، يوسف،  2
 .(118صفحة ) 3

 .311( ص11ط ) فقه السرية النبوية،البوطي، حممد سعيد رمضان،  4
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ذاته بالقيوم، أي القائم بأمر الكون كله على الدوام واالستمرار، أي  ــ  ــ قال: وصف هللاو  
فما من شيء يتحرك أو يؤثر أو يتأثر إال بفاعلية مباشرة منه يف سائر األوان واللحظات، فإذا جاء 

ن يعتقد أن يف النار مثال قوة حمرقة أودعها هللا فيها، مث تركها فهي هبذه القوة الكامنة يف داخلها م
حترق، فذلك يعين أن يف الكون قوة حمرقة مستقلة بذاهتا، كل ما يف األمر أن هللا جاء هبا ووضعها يف 

ون قوة غري قوة هللا تشاركه النار لتمارس هبا وظيفة اإلحراق، إذن فقد أثبتت هذه العقيدة أن يف الك
، والقول وفاعليتهيف إقامة نظام الكون، وحكمه وهي: قوة اإلحراق، ويصبح عندئذ القول يف الدواء 

 قلة يف وجودها وتأثريها عن هللايف السم، والقول يف الطعام، وتصبح سائر القوى والقدرة عندئذ مست
  1.ح؟مث تساءل البوطي فقال: وهل هذا إال شرك صارخ وصري

والناظر إىل هذه األهداف والغايات اليت ظهرت من خالل شرحه للصفات، وتبينه ما يتعلق هبا 
أن ل ما الثمرة اليت حيصل عليها الباحث والقارئ واملفكر والعامل واملتعلم؟ ال شك اقيأن  ُيستطاع

الشكوك اليت قد توضيح صفات هللا وتنزيهه عن كل ما خيالف وصفه، وإزالة األوهام و  الكثري سيقول
ل مدلول احلكمة واملصلحة تدخل إىل العقول فتصري مضطربة، وكل هذه األهداف والغايات حتم

 2.وقد أكد ذلك فقال: ) إن أفعال هللا ال ختلو عن احِلكم واملصاحل( لإلنسان
وقال: يف مكان آخر )فال يعقل أن يتصف شيء من أعماله يقصد بذلك أفعال هللا تعاىل بأنه 

، وتثبيت إذن يتبني أن تنزيهه عن النقائض والنقائص، ونفي العلة الغائية عن أفعاله 3للمصلحة(مناف 
العقيدة يف النفوس، وربطه للناس بالغيبيات وإزالته للشبهات، ورده لآلراء التغريبة، طريق ومسلك 

من الشريعة  ل اإلنسان إىل معرفة هللا تعاىل، وهذا هو املقصد العام والغاية العظمىيتوصصحيح ل
 اإلسالمية.

 
 
 
 
 

                                                           

 .68، 65املصدر نفسه، ص 1
 . 148، 146ص كربى اليقينيات الكونية،البوطي، حممد سعيد رمضان،  2
 .151املصدر نفسه، ص 3
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 العقائد. مبقاصداملطلب الثاين: اهتمام البوطي 
تظهر اهتماماته اليت يتبني من خالهلا أن هناك قصدًا وهدفًا وغاية للعقيدة وذلك من خالل 

 التتبع واالستقراء يف كتبه وحبوثه وهي كالتايل:
 فهي لى أمور االعتقادــ شرط يف هنوض مجلة األحكام والتشريعات، واآلداب التعرف ع1 

مأل حياته بالطاعات،  أساس اإلسالم ودعامته، وضرب مثال لذلك فقال: )...لو أن جاحداً 
والعبادات، وضبط سلوكه بشرائع هللا، ورحل من الدنيا مل تفده شيئا ...ويقصد بأمور االعتقاد، ما 

  ـــ ه، وعبودية اإلنسان لهالبد للمسلم من معرفته، مث اليقني به كوجود الصانع جل جالله، وصفات
 1.ومسؤوليته جتاهه، وما هو مقبل عليه بعد املوت(ــ 

وقد أشار إىل هذا الشرط من سبق البوطي من العلماء كسيد قطب فقال: ) لقد بدأ اإلسالم 
بتحرير الوجدان البشري، من عبادة أحد غري هللا، ومن اخلضوع ألحد غري هللا ... وإذا توحدت 

 2.ه اجلميع إليه فال عبادة لسواه، وال حاكمية لغريه(عبادته، واجت
ويقصد بذلك قبل اخلوض يف األحكام والتشريعات، واآلداب البد من تطهري وحترير الوجدان 

      البشري.  

ـــ  بعد ظنه وحسبانه أن مظاهر االحنراف تعود إىل سوء فهم ألحكامه الفقهية، أو إىل تسلق  2
الجتهاد يف استنباط األحكام من نصوص القرآن والسنة ... مث قال بعد كثري من اجلهال مرتقى ا

ذلك: تبني يل أن املشكلة ال تكمن يف سوء فهم الفروع الفقهية، أو يف متطي اجلهال إىل سدة 
االجتهاد يف أحكامها، إمنا تنبعث املشكلة من سوء فهم لألسس االعتقادية، أو من شبهات هتجم 

  3وزهم أبسط مبادئ الثقافة اإلسالمية.على أفكار كثري ممن يع
ـــ تأكيده أن عدم التبصر بأمور االعتقاد ال يستقيم أي معىن إلميان اإلنسان باهلل، وال يستبني 3

أي من الواجبات اليت ينبغي أن ينهض هبا اإلنسان جتاه مواله وخالقه، وال يتجلى معىن سليم 
  4للتكليف.

                                                           

 ، دار الفكر.  13ص اإلنسان مسري أم خمري،البوطي، حممد سعيد رمضان،  1
 .524، دار السالم،  صمقاصد الشريعة اإلسالمية، يف فكر اإلمام سيد قطبزرواق نصري،  2
 .13دار الفكر، ص سفات املعاصرة،املذاهب التوحيدية، والفلالبوطي، حممد سعيد رمضان،  3
 .14، صاإلنسان مسري أو خمري البوطي، حممد سعيد رمضان البوطي، 4
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ط بني األحكام التشريعية واآلداب وأمور االعتقاد، ولن يتجلى يتبني من هذه أنه يقصد إىل الربو 
ذلك الربط وتنضج مثاره إال بتتبع العلل واحِلكم واملواِعظ، والقصد، حىت يتجلى معىن سليم لإلميان 

 باهلل، واملعرفة اإلميانية.
) كرب بهيف كتا ــــ وكل ما خيص أمور التوحيد  ـــ وقد أسهب يف أمور العقائد وصفات هللا 

بعض املسائل  نتقييأن  الباحث اليقينيات الكونية(، مستدال باألدلة النقلية والعقلية، فلذلك أحب
 يف فروع عدة منها:  تْ علفجُ من ورائها داللة مقاصدية  اليت يظهر

 الفرع األول: الوحدانية.
رة مجيع النقائض ا، وبلو اإلشكال عنه وإزالةاهتم العلماء بصفة الوحدانية بتعريفها وتوضيحها، 

فقد فصل فيها القول يف ثنايا كتابه كربى  إسهاب فيها كغريه من العلماء، وللبوطي ،والنقائص
اليقينيات الكونية مستدال باألدلة النقلية والعقلية، وموضحا هلا بالشرح والتحليل، مزيال مجيع النقائص 

، سواء يف الكمية املتصلة، أو ـــ ـــوالنقائض فقال: )...هي سلب تصور الكمية يف ذاته وصفاته 
الكمية املنفصلة، أي سبحانه ليس مركبا من أجزاء، وال مكونا من جزئيات، مث أزال تصورات الكمية 

مثال علمان أو قدرتان، حبيث تتمم كل  ــــــ  لهاملتصلة والكمية املنفصلة، وكذلك صفاته...فليس 
ذلك اجلزئية، وهي ما تندرج حتت اجلنس أو النوع من واحدة منها األخرى، معددا مجيع الصفات، وك

  1األعداد واألفراد، حبيث يصح إطالق ذلك اجلنس أو النوع على كل فرد من أفراده على حده(.
والدليل على وشارحا هلا  ةقليوالع ةالنقلي ألدلةالبوطي القصد من الوحدانية مستدال با وضح وقد
 :التايل ذلك هو
مركبا من أجزاء، وال كليا  ليس كالً  ــــــ صود بوحدانية هللا أن تعلم بأنه )...املققال: ــــ 1

ُ أ ح دٌ  مستدال بالدليل اجلامع على ذلك قوله تعاىل: مكونا من جزئيات   1:الصمد ُقْل ُهو  اَّللَّ
فقد نفت اآلية، بإسناد صفة الوحدانية إليه، كال من صفة الكل والكلية عنه، وهذا ما سار 

 .2(أهل السنة واجلماعة، وغريهم من األشاعرة القدماء واملعاصرينعليه 

فوق مستوى املوت وآالمه حىت  ــــ  ــــ مل جيعل رسول هللا ـــــ وضح احِلكمة من أن هللا 2
يعيش الناس يف معىن التوحيد، وحقيقته، حىت يدركوا جيدا أن كل من يف السموات واألرض إال آيت 

                                                           

 .111ص كربى اليقينيات الكونية، وجود اخلالق ووظيفة املخلوق،البوطي، حممد سعيد رمضان،  1
 . 112ص  املصدر نفسه 2
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 ــــ  ـــ ألحد أن يتمطى ليعلو بنفسه عن مستوى العبودية بعد أن عاش رسول هللاالرمحن عبدا، فليس 
  1حلكمها ونزل به قضاؤها.

 الفرع الثاين: النبوة والرسالة.
م أن هناك فرقًا بني النبوة والرسالة، فالنبوة: وصول خرب من هللا بطريق الوحي إىل من  من املعلو

لرسالة: تعين تكليف هللا أحد عباده بإبالغ اآلخرين بشرع أو حكم اختاره من عباده لتلقي النبوة، وا
معني، وعلى كٍل فقد يُفهم الفرق والتفضيل بني النبوة والرسالة من خالل تعريف البوطي للنيب 

سطة جربيل أن يبلغ عامة الناس، أو فئة منهم أمرا من اوالرسول فقال: )... إنسان أوحى هللا إليه بو 
  .2أوحى هللا إليه بأمر ومل يأمر بتبليغه فهو نيب فقط( ، فإنقبل هللا 

فليس الصدد هنا ذكر  األدلةعليه قواطع  توهذا ما أمجع على مضمونه املسلمون كلهم، ودل
ني الغرض، يهو ت ب م الباحثفما يه ،تعاريف العلماء، وأقواهلم واختالفاهتم حول تعريف الرسالة والنبوة

ومعرفة هل وافق البوطي العلماء فيما أشاروا إليه عند  النبوة والرسالة كالم البوطي حولوالقصد من  
 :سم هذا الفرع إىل قسمنيلذلك قُ حديثهم عن النبوة والرسالة؟ أم خالفهم يف ذلك، 

  العالقة بني النبوة والرسالة.القسم األول: 
إىل  الباحث تطرقي ولسوف تكلم العلماء عن العالقة بني النبوة والرسالة وانقسموا إىل فريقني

                                   :ذكر هذين الفريقني ملعرفة توجه البوطي يف توضيحه للعالقة بني النبوة والرسالة، ومها كالتايل
 كل رسول نيب، وليس كل نيب رسوالً من جعل بينهما عموماً وخصوصاً مطلقا، فالفريق األول: 

، وقد استدل أصحاب هذا الفريق باحلديث الشريف 3عدد الرسلفكان بذلك عدد األنبياء أكثر من 
ـــــ أن عددهم ) مائة ألف وأربعمائة وعشرون ألفا، والرسل من ذلك ثالث  الذي أخرب فيه النيب ـــــ 

واستدلوا أيضا بواو العطف الذي يدل على التغاير يف ، أخرجه أمحد 4مائة ومخسة عشر، مجا غفريا(
ْلن ا ِمْن قـ ْبِلك  ِمْن ر ُسوٍل و ال  ن يب ٍ و م  قوله تعاىل:   .52احلج: ا أ ْرس 

                                                           

 .499ص فقه السرية النبوية،البوطي، حممد سعيد رمضان،  1
 .184صدر نفسه، صامل 2
 العقيدة شرحر، شاك أمحد:  حتقيق احلنفي، العز أيب ابن حممد بن علي   الدين عالء بن حممد الدين صدراألذرعي،  3

 .117/ 1، ج هـ 1418 - األوىل:  الطبعة، واإلرشاد والدعوة واألوقاف ، اإلسالمية الشؤون وزارة الطحاوية،
 .265/ 5القاهرة، ج –، مؤسسة قرطبة مسند أمحد بن حنبل الشيباين، أمحد بن حنبل أبو عبدهللا 4 
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نفوا وجود أي فارق بني النيب والرسول قائلني: إن هذا تعدد يف األوصاف، اليت الفريق الثاين: 
تقضي بتعدد األمساء الدالة عليها، وهذا مما يدل على وجود عالقة تغاير يف املفهوم، فالنيب هو وصف 

أما  بالوحي، فهو مأمور بإبالغه لذلك نبئاملوىل للقيام مبهمة الرسالة مبا يؤهله هلا، حيث من اصطفاه 
الرسول فهو وصف لذلك املصطفى مبقتضى املهمة اليت كلف هبا وهي القيام بشؤون اإلبالغ 

 وتكاليف الرسالة. 
ْلن ا و م اوقد استدلوا على هذا بأن العطف الذي ورد يف قوله تعاىل:  ِمْن قـ ْبِلك  ِمْن ر ُسوٍل  أ ْرس 

، فليس فيه داللة على التغاير مع التسليم بثبوته عند العطف ال يقضي بانتفاء 52احلج: ن يب ٍ و ال  
 1العالقة بينهما فقد ينصرف إىل تغيري الصفات دون الذوات.

 ق بينهمامن وجود الفر ما عليه عامة أهل العلم  ملخالفتهوالذي يبدو أن هذا احلكم غري مقبول 
فإذا  فقد فرق البوطي بني النبوة والرسالة مستقيا تعريفه مما قاله علماء العقيدة فقال البوطي: )...

فهي  حظت حالته اليت بينه وبني الناسفهي النبوة، وإذا ال هللا  حظت يف احلالة اليت بينه وبنيال
بيانا لصلة ما بني الرسول والناس،  الرسالة، ومن هنا كانت النبوة أشرف من الرسالة إذ كانت الرسالة

  2 .(ــ  ـــ وكانت النبوة بيانا لصلة ما بينه، وبني ربه
ومن هنا يتضح أن البوطي سار على ما سار عليه الفريق األول القائلني بوجود خصوص وعموم 

 ، وهو ما سار عليه عامة أهل العلم.بني النبوة والرسالة
 وطي عن النبوة والرسالة.القصد من حديث البالقسم الثاين: 

 بعد حديث البوطي عن النبوة والرسالة يظهر أن الغرض والقصد من ذلك هو التايل: 
الوهم الذي قد يشكك يف إميان املسلم حول معىن النبوة والرسالة، وس ْد الثغرات اليت  إزالةــــ 1

هذا مما يلزم بل وجيب على كل ــــــ، و  يدخل من خالهلا املشككون يف نبوة ورسالة النيب حممد ـــ 
ممن ال يعرف قدسية النبوة  حول النبوة والرسالةوقوف ضده فقد كثر املشككون، عامل ومفكر ال

 .والرسالة

                                                           

اإلميان لشيخ اإلسالم يف بيان التغاير الذي وردت به ألفاظ ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم،  1
  . 163ص الكتاب والسنة،

 .183، صكربى اليقينيات الكونيةالبوطي، حممد سعيد رمضان،  2
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ه الباحثني أهنم إذا وجدوا تعريفات عصرية جديدة للنيب والوحي فهي خمالفة ملا هو ينبتـــ 2 
أهنا دسيسة وحتتوي على جهل باحلقائق موجود يف كتب العقيدة اإلسالمية، وبني سبب ذلك ب

 ملعىن النبوة والوحي. قراءتهوذلك تنبيه للمسلم أن يتحرى الدقة عند  1اإلسالمية
التنبيه إىل التعريف العجيب الذي اخرتعه حممد عبده للنيب، من حيث خلطه بني كلمة  ـــ3

مما قاله: ) قد يُعرف النَّيب الفطرة وكلمة الوحي، وذلك فيما نقله العالمة األستاذ مصطفى صربي ف
بإنسان فطر على احلق علما وعمال، أي حبيث ال يعلم إال حقا، وال يعمل إال حقا على مقتضى 

     2 .احلكمة(
ة فقد كانت ظاهرة الوحي من أهم وأدق املوضوعات، اليت يتعريف ظاهرة الوحي احلقيق ــــ4

رة يقوم على حقيقتها معىن النبوة والرسالة، فقد تناوهلا املفكرون املسلمون واملستشرقون، وهي ظاه
عرفه البوطي فقال: )... الوحي هو الفيصل الوحيد بني اإلنسان الذي يفكر من عنده ويشرع بواسطة 

 3.(ربه دون أن يغري أو ينقص أو يزيدرأيه وعقله، واإلنسان الذي يبلغ عن 
لصد ما يقوم به أعداء اإلسالم وما  لذلك أسهب البوطي يف احلديث عن مفهوم النبوة والرسالة،

، للخلط بني الوحي، وبني اإلهلام، وحديث النفس  خاطئةيبذلون من جهد فكري شاق وتصورات 
ـــــ قد أبدع يف تأليف قرآنه، مستخدماً ما يف البالغة  كأقوال: املستشرق ساقاري: )...أن حممداً ــــ 
 حدس يتم فيه اإلدراك املباشر، وبأن نبوة الرسول ـــــ والشعر من ثروات فنية، وقال: بأنه عبارة عن 

ـــــ ليست وحيا، وإمنا فكرة بشرية تتطور يف نفس صاحبها، وما الوحي إال عبارة عن مناجاة روح 
  ). 4اخلداع واحلماسة اليت ال تقطن السماء، وإمنا تسكن عقل النيب ـــــ 

املستشرقون بعدد من األسئلة دحضت كل  أزال البوطي تلك الشبهة اليت يتشبث هباولقد 
أفكارهم وآرائهم خوفا من وقوع شباب اإلسالم واملسلمني يف شرك حمرتيف الغزو الفكري، والتأثري هبم 

 الرعب منه واحلرية يف فهم حقيقتهملاذا قذف هللا يف قلبه عليه الصالة والسالم ، فمن تلك احلجج
قضي أن يلقي السكينة يف قلبه، ويربط على فؤاده فال خياف وكان ظاهر حمبة هللا لرسوله وحفظه له ت

وال يرتعد؟ وملاذا خشي على نفسه أن يكون هذا الذي ساوره طائفا من اجلن، ومل يستقني من أول 

                                                           

 .185ص كربى اليقينيات الكونية وجود اخلالق ووظيفة املخلوق،مد سعيد رمضان، البوطي، حم 1
  . 40/ 4، جموقف العقل والعلم من رب العاملنيصربي، مصطفى ،  2
 .186ص كربى اليقينيات الكونية وجود اخلالق ووظيفة املخلوق،البوطي، حممد سعيد رمضان،  3
  .22صتشرقني حول مفهوم الوحي عرض ونقد، آراء املسحممد، الدكتور، إدريس حامد ،   4
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ـــ  األمر أنه ملك أمني من عند هللا ؟ ملاذا انفصل عنه الوحي بعد ذلك مدة طويلة، وجزع النيب ــــ 
    .أنه كان حياول ــ كما يروي البخاري ــ أن يرتدى من شواهق اجلبال؟ بذلك جزعا عظيما حىت
ــــ هو اخلرب الذي نقل إلينا  ... أن مصدر كلمة الوحي يف حياة حممد ـــ حىت قال البوطي:)

عن طريق القرآن، وعن طريق السرية، وصحاح السنة، فلوال أن هذه الكلمة وردت إلينا من هذه 
 1.هلا وجود يف أفكارنا، وال يف أفكار أعداء اإلسالم(املصادر، ملا كان 

ــــ وخرب إسالمه يف الفرتة اليت قدم عليه  ـــ أفرد خرب قدوم عديَّ بن حامت إىل رسول هللا ـــ 5
فيها الوفود من كل جهة وصوب، غري أن البوطي أفرد خرب عدي ملا فيه من العربة واملقصد املتعلق 

، وملا فيها من حتليل وتدقيق، بل وجتسيد واضح لشخصية سيدنا رسول هللا بأسس العقيدة اإلسالمية
ـــــ ولنزداد يقينا ــــ  وأرشد إىل االعتبار مبا اعترب به عدي لنزداد إميانا ويقينا بنبوة سيدنا حممد ــــ  ــــ

  2مبعىن املكيدة اليت تكمن خلف دراسات حمرتيف الغزو الفكري يف العامل اإلسالمي.
 .والتسيريالفرع الثالث: مسألة التخيري 

ت  يُثب ِ  لكي  اليت أودعها هللا يف اإلنسان من املسائل االعتقادية، تخيري والتسيريمسألة ال تعد
عتقاد احلق الذي جيب السري ة واجلماعة، وهو االنالبوطي ما يعتقده أهل الس عتقدوقد أ عقيدته فيها،

ـــــ لذلك أشار البوطي إىل أمهية  على منهجية النيب حممد ـــــ  السري هكمال اإلميان، وب  فبه عليه،
الشوائب والشبهات اليت  الع كر الذي طرأ عليه، وتصفيه من ة هذه املسألة فقال: )...بأهنا تنِقيدراس

  ). 3رسول هللا  أٌْلِصقْت به حىت يعود القارئ إىل احلال الذي كان عليها عقلية أصحاب
 ري هو كالتايل:يمن حديثه يف مسألة التخيري والتسويبدو أن الغرض 

قصد اإلنسان إىل فعل طاعة أمره هللا بفعله، أو معصية أمره هللا برتكه حالة  أنَّ  أن يثبت ـــ1
وهي ملكة جهزه هللا هبا، وهي ملكة االختيار، والقدرة على العزم واختاذ  ،يتمتع هبا، وهي منسوبة إليه

ختيار من خلق هللا بال شك، وليس خلقا مستقال عن امللكة الكلية، وهذه القرار، وهذه امللكة واال
من املسائل اليت اختلف فيها أبو احلسن األشعري مع املاتريدي حيث يقول: إن جزئيات األمور 

 4ختيار اإلنسان.اليست خملوقة من هللا بل ب
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 فيها وجعلها يف طائفتني: إزالة الوهم يف اآليات اليت توهم اجلرب، وبني القصد واملعىن ــــ2
: آيات تقرر، وتؤكد أن هللا كان وال يزال قادرا على أن يدخل اهلداية يف قلوب الناس األوىل 

مجيعا بالغريزة والطبع كما قد أدخلها يف كينونة املالئكة، ولكنه مل يشأ هلم ذلك، وإمنا شاء هلم احلرية 
 واالختيار.

و ل ْو ش اء  ر بُّك  آل  م ن   يف الطائفة األوىل: قال تعاىل:على بعض اآليات  الباحث قتصرسوف يول
يًعا أ ف أ ْنت  ُتْكرُِه النَّاس  ح ىتَّ ي ُكونُوا ُمْؤِمِنني   تعاىل: . ويقول هللا 19يونس:  م ْن يف اأْل ْرِض ُكلُُّهْم مجِ 

 ًة  .  119هود:  ون  خُمْت ِلِفني  و ال  يـ ز الُ  و ل ْو ش اء  ر بُّك  جل  ع ل  النَّاس  أُمًَّة و اِحد 
إن شاء سلب االختيار من عباده، فزج من شاء منهم  ــ  ـــ آيات تقرر وتؤكد أن هللا الثاين:

فيسلبهم ملكة املشيئة  يف أودية التيه والضالل، ومسا مبن شاء منهم إىل صعيد اهلداية والعرفان
 وقا إىل اهلداية واإلميان.ويدفعهم إىل الكفر والضالل، أو يسوقهم س واالختيار
ُقْل ِإنَّ اَّللَّ  ُيِضلُّ م ْن ي ش اُء و يـ ْهِدي إِل ْيِه على بعض اآليات قال تعاىل: الباحث قتصر سوف يول

 .37: الرعد أ ن اب  م ْن 
ْيِهْم ح س ر اٍت ِإنَّ ف ِإنَّ اَّللَّ  ُيِضلُّ م ْن ي ش اُء و يـ ْهِدي م ْن ي ش اُء ف ال  ت ْذه ْب نـ ْفُسك  ع ل   :وقال تعاىل

 .8: فاطر ي ْصنـ ُعون  اَّللَّ  ع ِليٌم مب ا 
أوضح البوطي القصد من وجه التنسيق بني جمموع اآليات فقال: إن هللا من سننه املاضية اليت و 

يأخذ هبا عباده أنه يضعهم من اختياراهتم وقصودهم على مفرتق طريقي اهلداية والضالل، مث إن 
 ري يف نفسهنفسه أللطاف إهلية ألزم هللا ذاته العلية هبا؛ فتنشط دوافع اهلداية واخل اإلنسان قد يُعرض

فيكون بذلك ممن هداهم ــ  ــ  وتذبل مهيجات الشر والضالل بني جواحنه، وبتوفيق ولطف من هللا
، هللا تعاىل مبشيئٍة منه، وقد يـُْعرض اإلنسان نفسه، وهو على مفرتق الطريقني لغضب هللا ومقته

 1.فتنشط يف نفسه مهيجات الشرور، واالحنراف فيكون بذلك ممن أضلهم هللا مبشيئٍة منه
 الفرع الرابع: القضاء والقدر.

يُعد اإلميان بالقضاء والقدر من أركان اإلميان الذي ال يكتمل إميان اإلنسان إال به، فالقرآن 
ر  ع ل ْيِه ِرْزق هُ فـ ق   و أ مَّا ِإذ ا م ا ابـْت الهُ  :الكرمي مليء بذكر القدر و ق دَّر  ِفيه ا  وقوله تعاىل:16الفجر:د 

به، وقد ورد يف حديث جربيل  اإلميانوالسنة النبوية حثت على  ،10فصلت:أ قْـو اتـ ه ا يف أ ْربـ ع ِة أ يَّامٍ 
؛ وقد تكلم العلماء من السلف وأن تؤمن بالقدر خريه وشره املشهور، عند تعداده أركان اإلميان:
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صاحل عن معىن القضاء والقدر، بل وأطنبوا فيه، فلو أن العلماء تركوه بدون توضيح وشرح لضل كثري ال
 من الناس واحنرفوا، وما يهمين هو بيان إسهام البوطي يف القضاء والقدر وذلك كالتايل:

عرف القضاء والقدر مبا عرفه من سبقه من العلماء، مع أن هناك من العلماء من وضع ـــــــ 
للقدر، فلم خيالف أو يبطل قوله فقال عن ذلك التفريق: )... األمر  اعريفًا للقضاء، ووضع تعريفت

  1.حمتمل واخلطب فيه يسري(
أكد أنه ال عالقة للقضاء والقدر باجلرب مطلقا، كما يتوهم البعض، واستدل مبضمون معىن ـــ 

ـــ  ب على املكلف أن يؤمن بأن هللاوجوب اإلميان كما ذهب إليه أهل السنة واجلماعة، وهو أنه جي
علم أوال جبميع أفعال العباد، وكل ما يتعلق باملخلوقات، ومما سيتوىل حدوثه يف املستقبل، كما  ـــ

 إمنا أوجدها على القدر املخصص، والوجه املعني الذي سبق العلم به. ــــــ جيب عليه أن يؤمن بأنه 
ال اليت صدرت عن أصحاهبا على وجه القسر واإلكراه، أو نفى أن توجد عالقة بني األفع ــــــ

؛ ألن العلم صفة كاشفة فقط وكل شأهنا أن تكشف عن األمور على والعلم مبحض اإلرادة واالختيار
مستدال بقول  2ال عالقة له باجلرب أو التخيري شيءماهي عليه، أو على ما ستوجد عليه، وهو 

والقهر للعبد  اإلجبارمعىن القدر من هللا والقضاء منه معىن  اخلطايب: )قد حيسب كثري من الناس أن
على ما قضاه وقدره ويتوهم أن فلج آدم يف احلجة على موسى إمنا كان من هذا الوجه، وليس األمر 

، وإمنا معناه اإلخبار عن تقدم علم هللا سبحانه مبا يكون من أفعال العباد يتومهونهيف ذلك على ما 
  3.عن تقدير منه(وإكساهبم وصدورها 

وأما خالقية هللا لفعل اإلنسان ال تسلبه االختيار ألن العلم ال عالقة له باألشياء إال على وجه 
، وال يتم الكشف عنها، واجلواب عن ذلك كله أن كل شيء ال يوجد وال يتكيف إال خبلق هللا 

 .4أيضا إال بإرادته
 على عباده مبا شاء لكل منهم، حبيث ال ـــــ أبطل فهم من يقول: إن معىن القضاء حكم هللا

يبقى مع حكمه يف حقهم أي إرادة هلم أو اختيار، ودليله يف ذلك أنه مل يقل به أحد من أهل السنة 
واجلماعة وال يستند إىل نص أو دليل، مرجحا مصدر اخلطأ ما هو ثابت من أن معىن القضاء يف اللغة 
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ه فظن كثري من الناس أن هذا املعىن اللغوي، ينسحب احلكم، يقال: قضى احلاكم بكذا أي حكم ب
  1على القضاء مبعناه االصطالحي.

بني الوهم الذي يسري إىل أفكار بعض الناس أن مقتضى اإلميان بالقضاء والقدر، أن ال ــــ 
يأخذ اإلنسان نفسه باألسباب، كالدواء للشفاء، والدراسة للنجاح، فقال:... والوهم الذي يسري إىل 

كارهم، هو أن هللا قد أبرم حكمه وقضاءه يف أمور الكون كلها إىل قيام الساعة، وقد رفعت األقالم أف
ـــــ واستدل باألدلة العقلية فقال: فإن كان يف قضاء هللا  وجفت الصحف، كما قال رسول هللا ــــ 

إن كان يف قضائه وحكمه أن املريض سيشفى فال حاجة إىل معونة الطبيب، وال إىل تناول الدواء، و 
  2إىل أنه لن يشفى فال فائدة من أي منهما.

 له بعض اجلهال ومن منطلق هذا الوهم استغل حمرتفو الغزو الفكري هذا الوهم الذي ينقاد
هو  والعامة من الناس، فراحوا يقولون ويؤكدون أن إميان املسلمني بالقضاء والقدر وركوهنم إليها،

 مما دعا العدو إىل الطمع فيما بينهم، ويف استسالمهم لبالء التخلف السبب يف انتشار داء التواكل
 بأوطاهنم، وإىل استالب حقوقهم وممتلكاهتم.  

األفكار  إزالةمن إسهامات البوطي يف القضاء والقدر القصد منه هو  أوضحه الباحثما  إن كل
 عن هذه التفاهات. واألوهام، اليت ختدش يف معىن القضاء والقدر، حىت يسمو بالفكر والعقل
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 املطلب الثالث: مقاصد العبادات والعقوبات.
وهذا هو املطلوب األمسى املوصل  ؛ـــ  ــ املقصود من العبادات والعقوبات هو التقرب إىل هللا

 لعلماء أن األصل معقولية األحكامؤكد عليه مجهور اوهذا ما يُ  للغاية العظمى من املقاصد العامة؛
مقاالته بابا أو فصال خمصصا حتدث  يف مؤلفات البوطي أو حبوثه أو جيد الباحثم معانيه، فل وإدراك

فيه عن مقاصد العبادات أو العقوبات وإمنا أشار وملح لذلك فقال: )... فإذا حددنا املقصود بالعبادة 
ة، خري فمن قوله إذا حددنا املقصود بالعباد ،1فلنحاول أن نتبني آثارها يف حياة اإلنسان االجتماعية(

 شاهد ودليل على إثراء البوطي يف املقاصد اخلاصة.
جاهدا على  سيعمل الباحثهناك أمور تعبدية وعقوبات ميكن إدراك احلكمة منها، لذلك و  

 هذا املطلب إىل فرعني: مستنقية احلكم واملقاصد هلذه العبادات والعقوبات من مؤلفاته فقُ 
 الفرع األول: مقاصد العبادات. 

 اين: مقاصد العقوبات.الفرع الث
 على جتليتها وحتريرها ويراد أقوال البوطي عليها.  هقصارى جهديبذل الباحث ولسوف 

 مقاصد العبادات.الفرع األول: 
 بادات يف احلياة الروحية لإلنسانيشري البوطي أن للعبادات مقاصد وذلك عندما بني أثر الع

نسانية األصيلة من الطفيليات والكدورات اليت قد فبني القصد من العبادات بأهنا تصفي املشاعر اإل
 عل كالمه فيها يف نوعني:وقد جُ  ،2تعلق هبا، ويف تصعيدها إىل قمة صفائها اإلنساين األصيل

 مقاصد العبادات من جانب العموم. النوع األول:
جانب العموم: هو العبادة بشكل عام اليت مل ختصص بعبادة  مبقاصد العبادات من يقصد

وما هو معروف  ،ة، وقد عرف البوطي اسم العبادة )... العبادة ليس خاصا بالصالة واحلجمعين
وحمفوظ من أحكام اإلسالم وتوابعه من نوافل القراءات واألذكار، بل هو شامل لكل سعي يـُْبتغى منه 

 (، فمن العبادات اليت أشار البوطي هلا من جانب عمومي هي  كالتايل:3التقرب إىل هللا
 باملتأهلني ال: )...إن العبادة إذا أقبل إليها املسلمون يؤدوهنا على وجهها أن تنزلــ ق1

                                                           

اللجنة االستشارية العليا للعمل  لتثبيت اجملتمع اإلسالمي.العناية بالعبادات أساس البد منه البوطي، حممد سعيد رمضان،  1
 .14على استكمال تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية، إدارة البحوث واملعلومات، ط )حكومة الكويت( ص

 .20املصدر نفسه، ص 2
 .94/ 1ج شرح احلكم العطائيةالبوطي، حممد سعيد رمضان،  3
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، وحتجزهم عن التطاول على اآلخرين، وأن ترتفع بالدمهاء، واملستضعفني علياهمواملتكربين من 
عن مناخ الذل والصغار الذي فرض عليهم، وتطلقهم فوق صعيد احلرية والكرامة، وتعيد إليهم 

لعز واإلباء ... وتلك هي احلكمة الكربى من شرعية العبادات، بل هي احلكمة الكربى من مشاعر ا
  1.شرعية الدين كله(

 معزول شيءـــ خطأ من حيسب أن العبادة ليست إال صلة ما بني العبد وربه، أي وكأهنا 2
تشريع اإلهلي ، وعن التدخل يف اجملتمع بأي معاجلة أو إصالح مؤكدا ذلك أن اليف اجلماعةوخمصوص 

 قد جعل كثريا من العبادات موئال للتالقي واالجتماع.
 ليست إال صلة ما بني العبد وربه والظاهر من هذا أن البوطي بتخطئة من حيسب أن العبادة

 يةوهي مراقبة هللا تعاىل، ومعاجلة وإصالح حياة اإلنسان ،هلا مقصود عام العبادةيريد أن يبني أن 
 ة واالقتصادية. االجتماعية والسياسي

يف اإلسالم اليت جتمع املسلمني يف أماكن  والقصد منها ــ بني مدى أمهية العبادات املختلفة3
خمتلفة كصالة اجلماعة على مستوى أهل احلي يف اليوم مخس مرات، وصالة اجلمعة يف كل أسبوع 

  مرة، وصالة العيدين يف كل سنة مرتني، وحج البيت إن استطاع إليه سبيال...
هي دعم روح األلفة واالجتماع، وتغذية وشائج و أشار البوطي إىل القصد من هذه العبادات و 

ـــــ ميكن الرجوع إليها يف  التعاون على شىت املستويات، وذكر عدة دالئل ومشاهد من سرية النيب ــــ 
  2نفس الصفحة.

واجتناب لنواهيه، مع ربطها  متثال ألوامرهوهي اال ـــ أشار البوطي إىل القصد من عبادته هلل4
فقال: )... إنين حبكم عبودييت هلل أُن ِفُذ أوامره، تلك ضريبة العبودية هلل  برابط العبودية واملعرفة الربانية

يف عنقي، مث وضح كيف يتوجه اإلنسان إىل هللا قائال: يا رب أنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك، 
بل  له أهل،  قضاؤك، أسألك برمحتك، ال تعاملين مبا أنا ناصييت بيدك، ماٍض يفَّ حكمك، عدل يفَّ 

عاملين مبا أنت له أهل ( يقول البوطي: فمثل هذا الكالم دون أن أطالبه بأجر على عمل أرى أين قد 
 3.(.ــــــ بذلته، بل أسرتمحه مبقتضى ضعفي وشدة احتياجي؛ فهكذا تكون العبودية هلل 

                                                           

 .24ص  العبادات أساس البد منه لتثبيت اجملتمع اإلسالميالعناية بالبوطي، حممد سعيد رمضان،  1
 .26، 25املصدر نفسه، ص 2
 .33/ 1اجلزء  احلكم العطائية شرح وحتليل،البوطي، حممد سعيد رمضان،  3
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، االجتماعية  أنواع القربات وأنواع الوظائف، واملسؤولياتــ وضح السر والقصد يف الربط بني5
) إن اخلدمات االجتماعية حبد ذاهتا تعد  ، مث أكد ذلك فقال:وهي احلصول على مرضات هللا 

 1.من أهم األعمال اليت يتقرب هبا إىل هللا، إن صفت النية وأريد هبا احلصول على مرضاة هللا(
 مع الزمن، وعن طريق بعثة الرسل واألنبياء إمنا هو التشريع على ـــ أكد أن الذي يتطور ويتغري6

اختالفه من عبادات وغريها، وبني احلكمة من ذلك قائال: إمنا هو األحكام اليت يتوخى منها تنظيم 
حياة اجملتمع والفرد، ألن فكرة التشريع قائمة على ما تقتضيه مصاحل العباد يف دنياهم وآخرهتم، وهذه 

  2.واألمكنة األزمنةثريا ما ختتلف باختالف املصاحل ك
 3مقاصد العبادات من جانب اخلصوص.النوع الثاين: 

ـــــ بني احلكمة والقصد من حترمي الشارع بعض أنواع اللباس على الرجال كاحلرير، والذهب؛ ألن 
 4ذلك يوقظ شعور اخليالء والتباهي يف النفس، فتذهب بسبب ذلك جدوى املصلحة اليت فيها.

ـــــ وضح الغرض من مشروعية اجلهاد فمما قاله: )إمنا شرع حفاظا ملكاسب حتققت، ال سعيا 
 5.ال الكفر( إىل إجياد ما مل يتحقق منها، واملستند العام من مشروعية اجلهاد هو احلرابة

 الفرع الثاين: مقاصد العقوبات.
باألحكام القضائية وقد عرف اإلسالم هو ما يسمى اليوم،  من املعلوم أن نظام العقوبات يف

فقال:) هي اليت أنيط اإلبرام يف شأهنا بالقضاء، حسب قواعد وشروط  القضائيةالبوطي األحكام 
  6.معينة ينبغي التقيد هبا(

وقد شرعت ألجل احلفاظ على الكليات اخلمس، فألجل حفظ النفس شرع القصاص، وألجل 
حد الزىن والقذف، وألجل حفظ العقل شرع  حفظ الدين شرع حد الردة، وألجل حفظ النسل شرع

 .حد اخلمر وألجل حفظ املال شرع حد السرقة

                                                           

 .142املصدر نفسه، ص 1
 .72( ص1ط) كربى اليقينيات الكونية، وجود اخلالق ووظيفة املخلوق،البوطي، حممد سعيد رمضان،  2
 أقصد بقويل من جانب اخلصوص وهي العبادة اليت خصصت بشيء معني. 3
 .84، صضوابط املصلحة يف الشريعة اإلسالميةالبوطي، حممد سعيد رمضان،  4
 .199، ص اجلهاد كيف نفهمه وكيف منارسهالبوطي، حممد سعيد رمضان،  5
 ، احلاشية.112املصدر نفسه، ص  6
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والبوطي أكد أن العقوبات اليت شرعها اإلسالم حدودا كانت أم تعزيرات ما هي إال باب من 
د، أبواب الشرع احلنيف، وإهنا لقائمة على العلم الكامل، واحلكمة البالغة، والرعاية التامة ملصاحل العبا

 .1واحلرص على سالمة األمة، ونظافة اجملتمع
 :إذن ما قاله ابن عاشور يُعد يف أساسه مصلحة عائدة على اجملتمع، وهذا يتفق مع ما قاله 

البوطي من حيث املقصد العام للعقوبات، وإن اختلفت األلفاظ فالقصد والغرض واحد، هو الرعاية 
مة، وختليص اجملتمع من اجلرائم، وقد ع رَّض  البوطي عن التامة ملصاحل العباد، واحلرص على سالمة األ

  2مقاصد العقوبات مبقولته فقال:) لن يطبق اإلسالم بدون مسلمني!(
الظاهر أن البوطي يقصد يف هذه املقولة: أنه ينبغي على من يريد أن يقيم أحكام الشريعة و 

سلمني بإسالمهم، وإدخال حمبة هللا اإلسالمية أن يلتفت إىل إصالح حاله أوال، ويبص ر غريه من امل
 ورسوله، واخلوف من اليوم اآلخر يف قلوهبم  قبل تطبيق وإقامة احلد.   

 فمما يؤكد أن البوطي له إسهامات يف مقاصد العقوبات التايل: على كلٍ 
ــــ وضح القصد من عهد الشارع إىل ويل األمر برسم العقوبة اليت يراها مناسبة لكل احنراف أو 1

رمية فمما قاله: ... ملا كانت اجلرائم األساسية اليت نص الشارع على عقوباهتا إهداٌر ملا هو ضروري ج
لتحقيق املصاحل اخلمس، فإن سائر اجلرائم األخرى تعد إهدارا ملا هو حاجي أو حتسيين من أجل 

 ىل إهدار احلاجياتدى إحتقيق تلك املصاحل ذاهتا، فلو أن الشارع مل يأمر برسم العقوبة املناسبة؛ أل
 والتحسينيات واإلهدار للحاجيات، والتحسينيات طريق إىل إهدار الضروريات.

 كم بقطع يد السارق أو رجم الزاينــــ ذكر الغرض من قول طائفة من الناس القائلني: إن احل2
رتكا ينطوي على قسوة ترفضها إنسانية القرن العشرين! ذلك ألن نظرهتم احلديثة تعُد اجملتمع مش

 لسبب أو آلخر مع اجملرم فيما قد أقدم عليه؛ فكان من العدالة أن يتقاسم معه املسؤولية.
يف توضيح سبب ومصدر امشئزاز األنفس ورفض بعض الناس من تطبيق احلدود  أفاضــــ 3

الشرعية يف جمتمعاتنا اإلسالمية، واصفني هلا بالقسوة والشدة، وخالصة ما قاله: )... سبب كل ذلك 
عود إىل وهم يف النفس، ال وحي املنطق والعقل، فإن فرار اإلنسان من القدمي واحتفاله باجلديد، ليس ي

إال أثرا من آثار طبيعة امللل يف النفس اإلنسانية، وهو ما يسمونه يف علم النفس برد الفعل الشرطي يف 

                                                           

اجمللس الوطين ت اإلسالمية، وعقدة التناقض بينها وبني ما يسمى بطبيعة العصر، العقوباالبوطي، حممد سعيد رمضان،  1
 .11للثقافة والفنون واآلداب، الكويت، ص

 .30املصدر نفسه، ص 2
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 يه العهد من األشياءما يتقادم علالنفس، فقد رأت النفس أن التمزق واالستهالك نتيجتان لبعض 
فتومهت أن كل ما قد أخذ طابع القدم البد أن يالزمه التمزق واالستهالك، مث وصف ادعاء القسوة 
والشدة يف حدود الشريعة اإلسالمية مظهرًا من مظاهر السطحية يف فهمها، بل اجلهل العجيب 

  1.بطبيعتها، وأنظمتها وقيودها(
جمرد  )... مناط العقوبة ليس كما يتصورمن عقوبة الزنا فقال: ـــــ أبان القصد والصورة احلقيقة 4

فعل الفاحشة، وإمنا املناط هو ما أقدم عليه هذا اجملرم من تلويث صفحة اجملتمع بإشاعة الفاحشة 
فيه؛ فهو مل يقرتف جرميته هذه حبيث رآه متلبسا هبا أربعة من الرجال الثقات العدول إال وهو 

مستهني بكرامة األمة، ومسعة اجملتمع؛ فإن فاحشة ترتكب هبذا الشكل  مستعلن بعمله يف الناس
 2.تستدعي عقوبة صارمة حتقق الغاية املرجوة منها وهي العربة والردع(

 .باملقاصدوعالقتها  ، واملصلحة املرسلةعند البوطيومساهتا  املبحث الثالث: ضوابط املقاصد
 يف معظم كتاباهتم تطرقوا يف مقاصد الشريعة إىل امللفت للنظر أن كثريًا من العلماء األصوليني

ضوابط املصلحة دون االلتفات والتنبيه إىل ضوابط املقاصد من حيث اللفظ والتسمية، وحىت الذين 
يريده ما و  ،اختلفت تصوراهتم ونظرياهتم فيها وتعددت آراؤهم فيهاو التفتوا إليها وراعوها وتكلموا عنها 

 سم هذا املبحث إىل مطلبني مها:قُ  اإسهامات البوطي، فلذو  آراءتنظري  هنا هو الباحث
 عند البوطي. ومساهتا املقاصد ضوابط اعتبار املطلب األول:
 املصلحة املرسلة وعالقتها باملقاصد عند البوطي. املطلب الثاين:

 على جتليتها وتنظريها من خالل االطالع على مؤلفاتهالباحث عمل يولسوف 
 .عند البوطي ومساهتا املقاصد وابط اعتبارض املطلب األول:

والدليل على  ط املقاصدعلى ما سار عليه من سبقه ممن تكلموا عن ضواب البوطي رمحه هللا سار
: )... إن احلكمة ال تُعترب حكمة إال إذا كانت مقيدة، أن للمقاصد ضوابط عنده هو تأكيده بقوله

  3.(ومنضبطة ضمن حدود الشريعة ومبادئها وأخالقها
 ومعلوم أن املصلحة عند البوطي ال ختتلف عن معىن املقاصد فهما شيء واحد، وأدلتها واحد؛

 تطرقيولسوف  فلذا تكون ضوابط املصلحة هي ضوابط املقاصد، وهو ما سار عليه اإلمام الغزايل،

                                                           

 .22، 17، 16، 13املصدر نفسه، ص،  1
 .25املصدر نفسه، ص 2
 .129ص فقه السرية النبوية،البوطي، حممد سعيد رمضان،  3
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 لبوطيألن احلديث عنها قد استويف يف كتاب ضوابط املصلحة ل مجاالً إهلا يف هذا املطلب  الباحث
وقد جعلها الباحث يف الفرع التايل  ما اتسمت ومتيزت به واستخراج لتكون عونا وطريقا الستنباطو 

 ذكره 
  .الفرع األول: ضوابط اعتبار املقاصد عند البوطي

 .ـــ إندراجها يف مقاصد الشارع1
 .ــ عدم معارضتها للكتاب2
  .ـــ عدم معارضتها للسنة3
 .ـــ عدم معارضتها للقياس4
   .ـــ عدم تفويتها مصلحة أهم منها5
من خالل االطالع على هذه الضوابط والتدقيق فيها، جيد املطلع أهنا ضوابط تدور عليها و 

أحكام الشريعة اإلسالمية، وأيضا جيد بأهنا حاجز للغربيني الذين اختذوا من املصلحة الشرعية طريقاً 
جد أن هذه الضوابط د االطالع واملتابعة هلا وُ لبث أفكارهم، ومسومهم يف الشريعة اإلسالمية، فبع

وهي ما سيتكلم عنها الباحث يف هذا  على استخراجها منها الباحث متيزْت خبصائص ومسات، عمل
 :  الفرع

  املقاصد عند البوطي. اعتبار الفرع الثاين: خصائص ومسات ضوابط
  .األوىل: حصَر مقاصد الشريعة خبمسة دون زيادة

ا جمازفة، بل تأثرًا بأغلبيتهم ومنهم اإلمام الغزايل ـــــ رمحه هللا ــــ مث أعرتض على مل يكن حصره هل
عند احلديث عن  عن ذلكالباحث  من أرد أن يضيف إىل املقاصد اخلمسة مقاصد أخرى، وقد تكلم

          فال داعي لذكرها وتكرارها. 1احنصار املقاصد العامة وأدلة ترتيبها، ودورها عند البوطي
 .الثانية: رَبط مقاصد املكلف مبقاصد الشرع

مبقاصد الشرع  هافقد ربط مل يكن البوطي أول من صرح بربط مقاصد املكلف مبقاصد الشرع،
 تقليداً ملن سبقه من العلماء، وجعلها يف نوعني مها:

 : )ما خيالف يف جوهره املقاصد اخلمسة كالتحلل من قيود العبادات، والقصد إىلالنوع األول
فكل ذلك وإن شابه املصلحة من حيث كونه مشتمال على بعض  ،متعة الزنا، وتعاطي املسكرات

  1.اللذائذ، ولكنه داخل يف احلقيقة ضمن نطاق املفاسد وهو مناقض للمقاصد اخلمسة(
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ويقصد يف ذلك إعداد النية قبل املباشرة بالعمل فإن كانت النية فاسدة فيكون خالف اجلوهر 
 وضحهي سوفوهو ما أشار إليه الشاطيب، و  ،سة؛ وهذا مناقض للمقاصد اخلمسةللمقاصد اخلم

غري أن البوطي وضح بعض األعمال اليت جتلب بعض املنفعة، وحنن مأمورون جبلب  الحقا الباحث
 املنفعة كالقصد إىل الزنا وتعاطي املسكرات، ففيها بعض اللذة إال أنه أدخلها يف نطاق املفاسد.

إىل  )ما ال خيالف يف جوهره املقاصد اخلمسة، لكنه ينقلب بسبب سوء القصد النوع الثاين:
 القصد بسبب سوء شرعيه ميكن أن ينقلب بل أن مجيع ما هو مصلحة وسيلة هلدم روح املقاصد

يف هذا النوع جعل البوطي سوء القصد اقرتان النية وسيلة هلدم روح املقاصد و  2إىل مفسدة(
قصد العام من الكليات اخلمس، وهي املعرفة ولزوم العبودية، والدليل على ويقصد بروح املقاصد هو امل

ذلك ربطه هلذا النوع باملعرفة فقال: )وأساس هذا النوع من أن املقاصد مبجموعها وسيلة للزوم 
  3(.اإلنسان موقف العبودية هلل تعاىل

العمل اجلزئية، فهو ويظهر من ذلك أن سوء القصد وسيلة هلدم العمل، وإذا كان وسيلة هلدم 
 على ذلك بالتايل: البوطي وسيلة هلدم املقصد العام وهي: املعرفة، وقد استدل

 أخرجه البخاري 4ـــ )إمنا األعمال بالنيات وإمنا لكل امرء ما نوى( ــــ قوله ــــ 1 
 فسالمة القصد وسوئه حمكمان يف اعتبار املصاحل وعدمه شرعا. 

ــــ عن الرجل يقاتل شجاعة، ويقاتل محية، ويقاتل رياء أي ذلك يف  ـــ ُسئل رسول هللا ــــ 2
 أخرجه مسلم. 5سبيل هللا؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة هللا هي العليا فهو يف سبيله(

ظاهر اجلهاد واحد ولكنه يرتدد بني املصلحة واملفسدة حسب اختالف القصد، ومثل هذا و  
الرياء، إذ هي بداًل من أن حترز لصاحبها األجر تعرضه سائر الطاعات والعبادات اليت حيبطها 

 للعقوبة.

                                                                                                                                                                  

 .124ص ضوابط املصلحة يف الشريعة اإلسالمية،البوطي، حممد سعيد رمضان،  1
 .125املصدر نفسه، ص 2
 .124املصدر نفسه، ص 3
دار  (،1كتاب بدء الوحي، حديث رقم )اجلامع الصحيح، أبو عبد هللا،  ن إمساعيل بن إبراهيم بن املغريةالبخاري، حممد ب 4
 .2/ 1( ج1القاهرة، ط ) –الشعب 

باب من قاتل  اجلامع الصحيح املسمى صحيح مسلم،يسابوري، أبو احلسني مسلم بن احلجاج بن مسلم القشريي، الن 5
 .46/ 6جلزء (، ا42لتكون كلمة هللا هي العلياء، حديث رقم ) 
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ـــ أن التجمل يف امللبس والتمتع بأطايب الطعام، وفاخر املسكن، مما يصلح أن يقصد به 3
الوصول إىل املقاصد اخلمسة املذكورة، لكنه ينقلب إىل عكس ذلك عندما يراد به التفاخر والتباهي 

ر وذم بعد إن كان سبب خري وصالح مع أن اللباس والطعام واملسكن على األخرين فيصبح مناط ش
 يف كال احلالتني يؤدي إىل مصلحة حفظ النفس.

ائل مهمة قد ناقش الشاطيب ـــ رمحه هللا ــ  هذا النوع من املقاصد يف اثنا عشر مسألة، وهي: مسو 
أن )… ادات، وقد قرر وحصرها يف التصرفات سواء كانت عبادات أو ع لبيان أمهية قصد املكلف

األعمال بالنيات، واملقاصد معتربة يف التصرفات، واألدلة على هذا املعىن ال تنحصر، ويكفيك منها 
أن املقاصد تفرق بني ما هو عادة وما هو عبادة... والعمل الواحد يقصد به أمر فيكون عبادة، 

اً، ويقصد به شيء أخر ويقصد به شيء أخر، فال يكون كذلك، بل يقصد به شيء فيكون إميان
  1.فيكون كفراً كالسجود هلل أو الصنم(

وهذا فيه إشارة إىل اقرتان النية بالعمل فتقلب املنفعة إىل مفسدة. وقال أيضا )... قصد الشارع 
 .يف التشريع من املكلف أن يكون قصده يف العمل موافقاً لقصده

، ملصاحل العباد على اإلطالق ةوالدليل على ذلك ظاهر من وضع الشريعة إذ أهنا موضوع
واملطلوب من املكلف أن جيري على ذلك يف أفعاله، وأن ال يقصد خالف ما قصده  والعموم
  2.الشارع(

 وقال: ابن القيم بعد ذكره أمثلة من أحكام الشريعة )فـ ُعلم  أن االعتبار يف العقود، واألفعال
ال جيوز  إىل أن قال: وقاعدة الشريعة اليت حبقائقها، ومقاصدها دون ظواهر ألفاظها وأفعاهلا ...

أن املقاصد واالعتقادات معتربة يف التصرفات والعبارات كما هي معتربة يف القربات  هدمها
 3.والعبادات(

 الذي يفهم من كالم الشاطيب أن ربط مقاصد املكلف مبقاصد الشرع يكون من جانبني ومها:و 
 لب املنفعة إىل مفسدة. ــ اقرتان النية السيئة بالعمل فذلك يق1
 .ــ إعداد النية السيئة قبل املباشرة بالعمل، وذلك يقلب املنفعة إىل مفسدة2
 .يربز ويشري إىل أن سوء القصد يهدم روح املقاصد املعرفة الربانيةواملالحظ أن الشاطيب مل  

                                                           

 .  573/ 2ج املوافقات،الشاطيب، أيب إسحاق إبراهيم بن موسى اللخيمي،  1
 .331/ 2املصدر نفسه، ج 2
 .96ــ 95/ 3ج أعالم املوقعني،اجلوزية، أيب عبد هللا حممد بن أيب بكر بن أيوب املعروف بابن القيم اجلوزية،  ابن القيم 3
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 .الثالثة: ضبط عالقة الضروريات باحلاجيات والتحسينات
يات والتحسينات عالقة تكميلية، وحتسينية للمقاصد الضرورية عالقة الضروريات باحلاج

فمصاحل الدين والدنيا مبنية على احملافظة على املقاصد اخلمسة، فإذا اخنرمت مل يبق للدنيا وجود 
وكذلك األمور األخروية ال قيام هلا إال بذلك، فلو ُعدم الدين ُعدم ترتيب اجلزاء يف اآلخرة، ولو ُعدم 

من يتدين، ولو ُعدم العقل الرتفع التدين، ولو ُعدم النسل مل يكن يف العادة بقاء، ولو املكلف لعدم 
ُعدم املال مل يبق عيش، وللعلماء بيانات تفهم من ثنايا كالمهم وجود عالقة بني الضروريات، 

، كالغزايل والشاطيب وابن عاشور، وغريهم ممن حتدث عن عالقة الضروريات واحلاجيات والتحسينات
لتحسينيات ويرى الباحث عدم ذكر إسهامهم لوجود قوة التشابه واملماثلة باحلديث عن عالقة ا

 الضروريات باحلاجيات والتحسينيات.
مبن  مماثلة ومشاهبة بشكل كليمل تكن عالقة الضروريات باحلاجيات والتحسينات  عند البوطيف

احلاجيات والتحسينيات باملصلحة  سبقه من العلماء، بل هناك نوعا من االختالف الشكلي وهو ربط
والداللة أستاق العالقة من تعريف اإلمام الغزايل والشاطيب،  ربطا كليا، وكل ما سبق يؤكد ويدلل أنه

 :على ذلك التايل
 ــ بني املقصد من احلاجيات من جانب الضيق ورفع احلرج.1
مهيتها، ويؤكد ذلك ــ ربط الضروريات باحلاجيات والتحسينات، عند احلديث عنها، وعن أ2

قوله: )أن رعاية كل من الكليات اخلمس، يكون بوسائل متدرجة حسب األمهية يف ثالث مراتب 
 1.الضروريات، واحلاجيات، والتحسينات(

وضح كثرياً من املسائل العائدة يف منفعتها على الضروريات سواء يف العبادات أو العادات أو ـــ 3
 املعامالت.

 التحسينيات باملصلحة ربطا كلياً.ــ ربط احلاجيات و 4
 فمن توضيحاته التايل:

قال: احلاجيات هي اليت تتحقق من دوهنا األمور اخلمسة، ولكن من الضيق فشرعت حلاجة 
الناس ولرفع الضيق عن أنفسهم، كي ال يقعوا يف حرج يُفوِ ُت عليهم املطلوب، ومثل هلا فيما يتعلق 

نطق بكلمة الكفر لتجنب القتل، وفيما يتعلق حبفظ النفس حبفظ الدين وشرع الرخص املخففة كال

                                                           

 .205ص ضوابط املصلحة،البوطي، حممد سعيد رمضان،  1
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إباحة الصيد، والتمتع بالطيبات، وفيما يتعلق حبفظ املال التوسع يف مشروعية املعامالت كالقراض 
 والسلم، وفيما يتعلق حبفظ النسب، شرع املهور والطالق.

 ق وحماسن العاداتمع مكارم األخالوالتحسينيات فإن تركها ال يؤدي إىل ضيق ومتماشية  
ومثل هلا فيما يتعلق بالدين كأحكام النجاسات، والطهارات، وسرت العورة، وفيما يتعلق حبفظ النفس 
آداب األكل والشرب، واالبتعاد عن اإلسراف، وفيما يتعلق حبفظ النسب أحكام الكفاءة يف اختيار 

 الزوجني وآداب املعاشرة. 
 والشاطيبعليها البوطي هي: العالقة اليت سار عليها الغزايل، وهذا مما يثبت أن العالقة اليت سار 

غري أنه زاد يف إثبات العالقة إيضاحًا وتبيانًا عندما ربطها باملصلحة بشكل كلي بتعريف آخر، وقد 
أشار إىل هذا الرابط الشاطيب، عندما بني املقصود من احلاجي غري أنه مل يؤكد أن القصد من احلاجي 

وإمنا أشار إىل أهنا تبني بعض املصاحل التابعة أو اخلاصة أو اجلزئية أما  ،حل بشكل عامهو حتقيق املصا
البوطي فقد ربطها بشكل كلي فقال: احلاجيات ما حيتاج إليه حلفظ املصاحل بشرط أال تصل إىل حد 

باحة الضرورة كاحلاجة إىل النطق بالشهادتني، وكالرخص املخففة عند حلوق املشقة حلفظ الدين، وكإ
 الصيد والتمتع حلفظ النفس، واحلاجة إىل املعارف، والعلوم حلفظ العقل.

 زالة النجاسةإ أما التحسينات: هي ما استحسن عادة حلفظ املصاحل، وذلك يف الدين كحكم
 األكل والشرب، وجمانبة وسرت العورة وأخذ الزينة، والتقرب بنوافل اخلري، ويف حفظ النفس كآداب

ويف حفظ العقل كمجانبة امللهيات، وكل ما ينصرف به العقل عن أهم املآكل النجسة، 
  1وظائفه.

واملالحظ يف هذين التعريفني أن احلاجيات والتحسينيات رتبتها نفس رتبة الضروريات من حيث 
تعلقها باملصلحة من حيث أهنا جتلب منفعة وتدرئ املفسدة؛ وهذا مشابه لتعريف اإلمام الغزايل 

حيث ربط حفظ الضروريات باملصلحة وقال: ونعىن باملصلحة جلب املنفعة ودرء  ملقاصد التشريع
  2.سابقا يف تعريف املقاصد العامة كره الباحثاملفسدة، وقد ذ 

فالبوطي ربط احلاجيات والتحسينيات، باملصلحة لكي يتبني أن احلاجيات والتحسينيات مربوطة 
وري جيب احملافظة عليه، وهو جيلب منفعة ويدرئ باملصلحة ربطا كليا، وهي: مثل الضروريات فالضر 

مفسدة، واحلاجي رتبة ثانية وهو جيلب منفعة ويدرئ مفسدة والتحسيين رتبة ثالثة، وهي جتلب منفعة 
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والتدريج، واحلاجة هلا، وهتمل يف سبيل احملافظة  ال أن منافعها تأخذ حبسب األمهيةوتدرئ مفسدة؛ إ
وقد وضح البوطي ذلك فقال: )... يقدم الضروري على  على األصل املقصود وهو الضروري،

احلاجي عند التعارض، واحلاجي مقدم على التحسيين عند التعارض، مبعىن أنه يهمل احلاجي الذي ال 
ضرورة إليه يف سبيل اإلبقاء على أصل املصلحة، ويهمل التحسيين الذي ال حاجة إليه يف سبيل بقاء 

  1.رب على ذلك الكثري من األمثلة(ما حيتاج إليه أصل املصلحة، وض
 .الرابعة: ضبط مفهوم املصلحة املرسلة وعالقتها باملقاصد

 املطلب التايل: هذا يف الباحث عنه سيتحدثوهو ما 
 .املصلحة املرسلة وعالقتها باملقاصد عند البوطياملطلب الثاين: 

 آلمديملرسل، كاإلمام ااختلفت التعابري عن املصاحل املرسلة فبعضهم عرب عنها باملناسب ا
وأطلق إمام احلرمني وابن  2كاإلمام الشوكاين  ،باملرسل باالستدالل أوباالستصالح، من عرب ومنهم 

والتعبريان الشائعان مها املصاحل املرسلة، أو االستصالح، وكل هذه  السمعاين عليها اسم االستدالل،
 .التعابري مرتادفة تدل على أن املقصود منها واحد

قد توسع يف تنظريها وحتقيقها، وضبطها وإسقاط ما قد سهام البوطي جيد أنه إناظر يف وال 
يتشبث هبا مما هو ليس منها، وقد أشار إىل سبب  حتدثه عنها فقال ــــ رمحه هللا ـــ )... إمنا حديثي 

ا هو عن املصاحل املرسلة أو املناسب املرسل إمنا هو من حيث ضبطها وإسقاط ما قد يتشبث هبا مم
ليس منها لكي ينكشف للقارئ بعد ذلك أن مراعاة هذه املصاحل أمر متفق عليه، وإمنا يلتبس هذا 

وهو ما  ؛األمر أمام الباحث، ويغيب عنه بسبب عدم الرجوع إىل ضبط حقيقتها وحتديد معناها
  3.تساهل فيه كثري من الباحثني قدميا وحديثا(

رسلة عند البوطي، وإبراز موقف البوطي من هو توضيح مفهوم املصلحة املاملهم هنا و 
 هذا املطلب إىل ثالثة فروع هي كالتايل: م الباحثعالقتها باملقاصد، لذلك قس بياناالستصالح، و 

 .الفرع األول: مفهوم املصلحة املرسلة عند البوطي
 .الفرع الثاين: عالقة املصلحة املرسلة باملقاصد عند البوطي

                                                           

 .251ص ضوابط املصلحة،البوطي، حممد سعيد رمضان،  1
حتقيق وتعليق أيب حفص سامي بن  إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول،ام حممد بن علي، الشوكاين، اإلم 2

 . 989/ 1( ج1العريب األثري دار الفضيلة، ط )
 .328ص ضوابط املصلحة يف الشريعة اإلسالمية، البوطي، حممد سعيد رمضان، 3
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 .استصالحات الصحابة والتابعني واألئمة األربعةب لبوطياستدالل االفرع الثالث: 
 الفرع األول: مفهوم املصلحة املرسلة عند البوطي.

املطلع على كالم العلماء قدميا وحديثا جيد أهنم قد اشتغلوا بتعريف املصلحة املرسلة ومناقشة 
إىل ما له  األنظار فصر يأن  الباحث ريديحجيتها، وحتقيق من يقول: هبا، ومن ال يقول هبا، فهنا 

مجيع املسميات واجلوانب اليت تسمى هبا املصلحة الناظر يف املصلحة املرسلة جيد أن و  ه،صلة مبوضوع
املرسلة تصب يف جهة معينة، وهي املنفعة، وقد أشار البوطي إىل ذلك عندما عرف املصلحة املرسلة 

و جلنسها القريب باالعتبار أو اإللغاء بأهنا كل منفعة داخلة يف مقاصد الشارع، دون أن يكون هلا أ
  1.... مث قال: )... التحقيق يف بناء األحكام على هذه املنافع من حيث الصحة والفساد(

ومقصود البوطي من ذلك أن املنفعة إذا مل يكن هلا دليل أو جلنسها القريب شاهد باالعتبار 
ببحثه بتوضيح ماله صلة  أ الباحثبديذا سواإللغاء فهي مصلحة مرسلة فيها النفع، واخلري للمجتمع ل

 كالتايل:  وهو
 املصلحة املرسلة عند العلماء

املصلحة املرسلة وحتدثوا عنها وُعرفْت مواقفهم منها  ني والفقهاءيصوللقد ذكر الكثري من األ
 سببني مها:بعض مواقفهم ل الباحث ذكريولسوف 
 .ن املصلحة املرسلةبني مدى الفرق بني موقفهم وموقف البوطي مــــ ليت1
 ملعرفة اجلهة اليت استاق البوطي تعريفه للمصلحة املرسلة. ـــ 2

 :فمن مواقفهم التايل
الشاطيب قال: )...إن حاصل املصاحل املرسلة يرجع إىل حفظ أمر ضروري، ورفع حرج  األول:

... فهي إذن من الزم يف الدين، وأيضاً مرجعها إىل حفظ الضروري من باب ما ال يتم الواجب إال به
  2الوسائل ال من املقاصد، ورجوعها إىل رفع احلرج راجع إىل التخفيف ال التشديد(

فليس  ملناسب الذي ال يشهد له أصل معنيوقال أيضا )املصاحل املرسلة يرجع معناها إىل اعتبار ا
ه له على هذا شاهد شرعي على اخلصوص، وال كونه قياسًا حبيث إذا عرض على العقول تلقت

  1.بالقبول(

                                                           

 .330املصدر نفسه، ص 1
 ر بن حسن آل سلمان مكتبة التوحيدعلق عليه أبو عبيدة مشهو  االعتصام،ى،  الشاطيب، أيب إسحاق إبراهيم بن موس 2

 .  56/ 3ج
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)...والذي ُجِهل أمره هو املصلحة املرسلة، اليت حنن نقول هبا: وعند  :القرايف فقال الثاين:
، وقال: وهي عند مالك حجة، وأما املصلحة املرسلة فاملنقول أهنا خاصة 2التحقيق عامة يف املذاهب

لتني ال يطلبون شاهدًا باالعتبار بنا، وإذا افتقدت املذاهب وجدهتم إذا قاسوا ومجعوا وفرقوا بني املسأ
لذلك املعىن الذي به مجعوا وفرقوا، بل يكتفون مبطلق املناسبة؛ وهذا هو املصلحة املرسلة، فهي حينئٍذ 

  3.يف مجيع املذاهب(
 وهذا االستدالالت واضحة بصحة قبوهلا عند هؤالء العلماء 

عة دون أن يكون هلا أو جلنسها أما البوطي فقال: )... هي كل منفعة داخلة يف مقاصد الشري
والذي يرتاءى من تعريف البوطي أنه وصل إىل هذا التعريف من  4(.القريب شاهد باالعتبار أو اإللغاء

فجعل البوطي هذا التعريف كشروط لقبول املصلحة  5الغزايل من أمثلة خالل استفادته مما ذكره اإلمام
 املرسلة حيث قيد التعريف باآليت: 

 أن تكون منفعة داخلة يف مقاصد الشريعة اإلسالمية.  ألول:القيد ا
احلياة قائمة على جلب املنافع إلصالح حياة اإلنسان الدنيوية واألخروية؛ وهذا ما أشار به 

 . 6اإلمام الغزايل عند متثيله للمصاحل املرسلة كاملبالغة يف العقوبة على اجملرمني، وفرض الضرائب
أن فيها منفعة عائدة على اإلنسان؛ فلو كان ال يوجد هبا  رفع؟ لكي يُ وملاذا مثل هبذه األمثلة

نفع ملا مثل بذلك، وملا أدخلها يف مقاصد الشريعة، وقد شرط الغزايل أيضًا أن تكون املصلحة غري 
خمالفة ملقصود الشرع فقال: )... وإذا فسرنا املصلحة باحملافظة على مقصود الشرع، فال وجه 

 7 .ا، بل جيب القطع بكوهنا حجة(للخالف يف اتباعه
وشرط ابن تيمية يف هذا القيد أن يرى اجملتهد أن الفعل جيلب منفعة راجحة، وليس يف الشرع  

 8ما ينفيه.
                                                                                                                                                                  

 .111/ 2املصدر نفسه ج 1
 .394ص شرح تنقيح الفصول،القرايف، شهاب الدين أمحد بن إدريس الصنهاجي القرايف،  2
 .446املصدر نفسه، ص 3

 .330املصدر نفسه، ص  4
 رى املسلمني.وذلك كمثل مسألة ترتس الكفار بأس 5
 .481/ 2ج املستصفىالغزايل، أبو حامد حممد،  6
 .503/ 2املصدر نفسه، ج7 
(، 3، دار الوفاء، ط )جمموع الفتاوىعامر اجلزار  -ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم، احملقق: أنور الباز  8

 .342/ 11(، ج3)
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بأن اتباع املصلحة جبلب املصلحة ودرء املفسدة يوجب ذلك  وقال بذلك العز بن عبدالسالم:
 1هم نفس الشرع يوجب ذلك.حىت وإن مل يكن فيها إمجاع وال نص وال قياس فإن ف

أما ابن عاشور فقد قال فيها هي: ما أرسلتها الشريعة، ومل ت نط هبا حكما معينا، وال يُلقى يف 
الشريعة هلا نظري معني له حكم شرعي فتقاس عليه، فهي كالفرس املرسل غري املقيد، وال ينبغي الرتدد 

 2يف صحة اإلسناد إليها.
التصريح اجلازم بعدم االحتجاج باملصاحل املرسلة سواء كانت  والذي يلوح من ابن عاشور عدم

املصلحة جالبة للنفع أو تدفع الفساد، وإمنا قدم العمل بالقياس لوجود املماثلة بينها وبني احلكم 
الصحيح يف العلة املستنبطة على املصلحة املرسلة لعدم وجود مماثلة يف املصلحة بينها وبني املصلحة 

، وخالفه البوطي يف االحتجاج بالقياس على املصلحة املرسلة، وهذا ما خالف فيه غريهاملرسلة، فقدم 
 ذلك.

وخرج بالقيد األول هو املفسدة، فال يصلح أن تكون مصلحة مرسلة وأن كان فيها النفع وهذا 
 أمر متفق على إمهاله وهو ما يسميه بعضهم باملرسل الغريب. 

 .باالعتبار أو اإللغاء القيد الثاين: دون أن يكون هلا شاهد
 وخرج به التايل:

 ــ كل ما كان هلا شاهد باالعتبار واإللغاء بنص الكتاب والسنة وهذا متفق عليهم.1
وهو إما أن يكون دليل عقلي وهو ما متَّ استناده إىل األحكام الشرعية املنبثقة من أدلتها  

 التفصيلية واألدلة كلها عائدة إىل دليل الكتاب.
ل نقلي: ما ثبت بصريح القرآن نفسه من وجوب التمسك بأحكامه، وتطبيق أوامره وإما دلي

 3ونواهيه.
ـــ كل مسألة أو واقعة كانت م ناطًا ملصلحتني متعارضتني لكل منهما شاهد من االعتبار 2

واإللغاء فغاية األمر يف ذلك أنه داخل ضمن باب التعارض، والرتجيح فينبغي أن يسري عليه ما يتعلق 
ه من أحكام... ومثل على ذلك مبثال الرتس وهو: أن يترتس الكفار جبماعة أسرى املسلمني حبيث ب

لو كففنا عنهم القتحموا ديار اإلسالم، ولو اقتحمنا الرتس لقتلنا مسلمني معصومني، فقد أنيطْت 

                                                           

 .160، ص 2دار الكتب العلمية بريوت، ج  األنام،قواعد األحكام يف مصاحلالعز، بن عبد السالم،  1
 .309ص عند ابن عاشور، مقاصد الشريعة اإلسالميةابن عاشور، حممد الطاهر ،  2 
 .129ص ضوابط املصلحة يف الشريعة اإلسالمية،البوطي، حممد سعيد رمضان،   3
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بالنفس مصلحتان هبذه املسألة لكل منهما شاهد باالعتبار، أحدمها مصلحة جهاد الكفار والتضحية 
واملال يف سبيل ذلك، واألخرى مصلحة حفظ حياة املسلمني وجتنب آذاهم، فغاية األمر أهنما 

 اجتمعا يف مناط واحد فينبغي أن يصار األمر فيه إىل الرتجيح بالدليل.
سابقا أنه توصل إىل تعريف   كرواإلمام الغزايل مثل هبذا املسألة يف املصاحل املرسلة، و كما ذُ  

ملرسلة من خالل تأثره بكالم اإلمام الغزايل، وعلى كل فقد أنكر أن تكون مسألة الرتس من املصاحل ا
 املصاحل املرسلة فاستدل بالتايل:

ـــــــ إن اإلمام الغزايل قد أقحم مسائل التعارض، والرتجيح يف حبثه جتوزا، أو على طريق الرتدد بني 
بل  على أنه من املصاحل املرسلة قطعاأت مبثال الرتس احتمالني للمعىن املقصود فكالمه صريح بأنه مل ي

  2وقد أشار إىل هذا السعد يف كتابه التلويح. 1على أنه من باب تعارض مصلحتني
ــــــ أيضًا مل يتعرض الغزايل ال من قريب وال من بعيد يف كتابه شفاء الغليل إىل مسألة الرتس يف 

 ، يريد إجهاض وإزالة االضطراب الذي يقول: به البعضوالقصد من ذلك أن البوطي ،املصاحل املرسلة
 من أن مسألة الرتس من املصاحل املرسلة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .333، 332املصدر نفسه، ص 1
 . 71، ص2، جالتلويح على التوضيحالشافعي،  تازاينالتفتازاين، سعد الدين مسعود بن عمر التف 2
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 .الفرع الثاين: عالقة املصلحة املرسلة باملقاصد عند البوطي       
مل تكن عالقة املصلحة املرسلة باملقاصد جلية وظاهره، حبيث أن البوطي خطها بعنوان يف 

من خالل القراءة، والتتبع ملقصود البوطي، حول املصلحة املرسلة يظهر  بل ،مؤلفاته أو حتدث عنها
أن هناك عالقة قوية ومتينة بني املصلحة املرسلة ومقاصد الشريعة، وكما هو معلوم إن املصلحة هي 

قيد بناء األحكام اجلديدة عليها، اليت تُبىن األحكام عليها أما عند تقيدها باملصاحل املرسلة فيُ 
 مليف أساسها هي املنفعة سواء كانت مصلحة معتربة أو مرسلة سواء ثبت دليل شرعي، أو  واملصلحة

 .دليل باعتبارها أو إلغائها تيثب
 بني املصاحل املرسلة واملقاصد عند البوطي يظهر من خالل التايل:عالقة  الدليل على وجودو  
قاصد الشارع، وجلب املنفعة تعريفه للمصاحل املرسلة من حيث كوهنا منفعة داخلة يف م األول: 

 ودرء املفسدة هي مقصود الشارع وغايته.
توجيهه وحثه على جلب املصاحل بشكل عام سواء كانت معتربة أو مرسلة ودرء املفاسد  الثاين:

ميثل حفظ ورعاية ملقاصد الشريعة من جانب الوجود ومن جانب العدم، ويفهم ذلك من خالل ربطه 
فقال: )فكل ما يتضمن حفظ هذه األصول اخلمسة فهو مصلحة، وكل ما املقاصد الكلية باملصلحة 

  1يفوت هذه األصول أو بعضها فهو مفسدة(
ته عامة، ولو كان يقصد ابل إشار املشار به،  فلم حيدد البوطي وخيصص نوع املصلحة بكالمه

 لحة املرسلة. أنه يقصد هبا املص ةباملصلحة ــــ املصلحة املعتربة ألشار هلا، وهذه داللة واضح
إظهاره موقف اجملتهد أمام املصلحة املرسلة، بأن يعتربها ويرتب عليها حكما يالئمها  الثالث:

أو يلغيها ويرتب على اإللغاء حكما يالئمه، ومعلوم أن كال من هذين املذهبني أخذ مبا ال دليل له 
االعتبار، فليس من شاهد وقول مبا ال شاهد عليه من نص أو قياس، إذ كما أنه ال شاهد يدل على 

أيضا يدل على اإللغاء، وال ريب أن امليل إىل أحد الطرفني دون األخر ترجيح بدون مرجح إال مع 
االستناد إىل عموميات األدلة والقرائن، وواضح أن عموميات األدلة يف املصاحل املرسلة دالة على 

  2وأحكامه. االعتبار، وهي داخلة ضمن مقاصد الشريعة ومالءمتها لقواعده

                                                           

طرق له هنا وذلك ألمهيته يف إيضاح العالقة بني املصلحة وتُ ( 48صفحة )ذلك يف تعريف املقاصد العامة،  الباحث قد ذكر 1
 املرسلة واملقاصد.

 .408 يف الشريعة اإلسالمية، ضوابط املصلحةالبوطي، حممد سعيد رمضان،  2
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ن تكلم عن عالقة املقاصد، باملصاحل املرسلة بشكل موجز كابن مممن العلماء  وهناك الكثري
تيمية فقد أكد ذلك فقال:)... أن الشريعة جاءت بتحصيل املصاحل وتكميلها وتعطيل املفاسد 

للبدن والشريعة مل وتقليلها، وأن الشريعة مبثابة النور واحلياة للناس، بل هي أهم من الطعام والشراب 
  1.هتمل مصلحة قط(

وإذا كان العلماء األوائل قد أشاروا إىل وجود عالقة بني املصلحة ومقاصد الشريعة فمن باب 
وذلك يفهم من خالل ويتبع من سبقه من العلماء كالغزايل وغريه،  أوىل أن يشري البوطي بذلك

 2.التابعني واألئمة األربعة(تصرحيه بأن )املصاحل املرسلة مقبولة باتفاق الصحابة و 
وإذا كانت مقبولة باالتفاق فال شك أن املقاصد عنده مبثابة الوعاء للمصاحل سواء ما ثبت 

 دليلها باالعتبار أو مل يثبت دليلها ال باإللغاء، وال باالعتبار.
 .استصالحات الصحابة والتابعني واألئمة األربعةمن  البوطي استداللالفرع الثالث: 

عند األصوليني أن االستصالح ترتيب احلكم الشرعي على املصلحة املرسلة حبيث حيققها  معلوم
على الوجه املطلوب وهو ما يسميه بعض األصوليني باملصاحل املرسلة، فقد أتفق الفقهاء والعلماء على 

مصاحل العباد أن الشرع جاء حبفظ املصاحل وتكميلها ودرء املفاسد وتقليلها، وأنَّ هللا راعى يف أحكامه 
و م ا  وأن الشريعة ليس نكاية باخللق وال تعذيبا هلم، وإمنا هي رمحة وتزكية فقد قال: هللا تعاىل

 . 107األنبياء:  أ ْرس ْلن اك  ِإالَّ ر مْح ًة لِْلع ال ِمني  
من االستصالح بدًء من الصحابة وانتهاًء باألئمة األربعة  باستداللهوقد أسهب البوطي  

 عل يف قسمني مها كالتايل:لذا جُ  على ما هو مهم ملطلوب البحث الباحث قتصريولسوف 
 .استصالحات الصحابة والتابعنيمن  البوطي استداللأوال: 

ي تبني  واألئمة األربعة استصالحات الصحابة والتابعنيب هاستدالليف  البوطي املطلع على ما قاله
ألن الواقع يتغري  ،العقل وفسح اجملال له بتتبع املصاحلله أنَّه من أكرب القائلني واملؤيدين بأعمال 

وقد أخرب البوطي عن   ،ويتطور باستمرار واملستجدات مما حيتاج إىل أحكام ال هناية هلا وال حصر
سالمية يف عصرهم أثر كبري كيفية انتشارها أيام الدولة اإلسالمية فقال: ) لقد كان التساع الدولة اإل

لديهم فقد وضعتهم ظروفهم أمام مصاحل كبرية خمتلفة مل يكن شئ منها على  يف إبراز هذه احلقيقة
فكانوا ينظرون إىل ما وجد له شبيه من أصل منصوص عليه، فيقيسونه عليه ويعمدون إىل  ،عهده 

                                                           

 .624، 593، 416، 415/ 11ج ،جمموع الفتاوىتقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم،  ابن تيمية، 1
 .407ص ضوابط املصلحة يف الشريعة اإلسالمية،البوطي، حممد سعيد رمضان،  2
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مامل يتوفر من حوله شبيه له فيتخذون األحكام احملققة ملا فيه من مصاحل، وإن مل جيدو أصال يقيسوهنا 
 .1تتعارض مع أي نص لسنة أو كتاب( م أهنا الاادعليه، م

أن فتاوى وفقه الصحابة مليئة باملصاحل  مشريينمن العلماء،  الكثري الطريق اهذ ىسار عل وقد
 ة املرسلة.حالبوطي حول املصل استدالل هو إبرازالباحث  وما يهماملرسلة، 

مصاحل  لكوهنا ووه ،صالحاهتممن است هاستدالل سببأن  اقفهو مل فقد تبني من خالل املتابعة
  والدليل على ذلك التايل: ،مكملة للمصاحل املعتربةو  جتلب املنفعة، جزئية

 الرتاجع عن ترتيب األحكام وفق املصاحل مىت وجدوا فيها اخلري. الصحابة عن يهـــ نف1
 ــــ إثباته أن تلك املصاحل مندرجة ضمن مقاصد الشارع. 2
 .مكملة للمصاحل املعتربةو من كوهنا جزئية اليت تدلل ة، ــ ضربه الكثري من األمثل3
 :كالتايل  بذكر مثالني للصحابة والتابعني وهي يكتفي الباحثوس 

ــــ؛ وهذا فيه  ــــــ؛ وهذا شيء مل يكن قد فعله ـــ  ع أبو بكر للقرآن الكرمي بعد وفاته ـــــ ـــ مج  
ـــ  على هذا األمر جمرد كونه خريًا مل يفعله النيب ـــ مصلحة لإلسالم واملسلمني، وكان سند اتفاقهم 

 أو يأمر به.
ــــ مل يعهد باخلالفة  ــــ مع أن النيب ــــ  عهد أيب بكر باخلالفة إىل عمر بن اخلطاب ـــــ  ــــ

ألحد من بعده ومل ينه عن ذلك، إمنا فعل ذلك خوفاً أن يعود االختالف بينهم بأخطر مما ظهر بينهم 
  2.ـــــ ويف ذلك مصلحة احليطة يف حفظ وحدة املسلمني ومحاية شوكتهم بعد وفاة النيب ــــ 

 عهد التابعني كالتايل:  منومن استدالالته 
ما أمر به عمر بن عبد العزيز الوالة بإقامة اخلانات بطريق خراسان ليأوي إليها املسافرون  ــــ

ــــ ومل ينفق على مثل ذلك يف وقته   عصر النيب ــــــ خالل سفرهم وترحاهلم، وهو عمل مل يعرف يف
شيء من بيت مال املسلمني، وإمنا هو أمر استدعته مصلحة املسافرين الذين أصبحت الطريق متتلئ 

 هبم يف ذلك العصر الذهيب.
 3ما عمد إليه العلماء من مجع األحاديث وتدوينه، ووضع أصول روايته.ـــــ 

                                                           

 .353ص يف الشريعة اإلسالمية، ضوابط املصلحةالبوطي، حممد سعيد رمضان،  1

 .353ص املصدر نفسه، 2
 .363، 362صاملصدر نفسه،  3
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ستدل هبا البوطي، مل يكن هو أول من أدرج هذه املنافع يف املصلحة املرسلة هذه األمثلة اليت اف
يف كثري من كتب األصول اليت تذكر املصاحل املرسلة؛ جتدها مثاًل يف املوافقات، ويف  فقد ذكرتْ 

االعتصام للشاطيب، وجتدها يف شرح تنقيح الفصول للقرايف، فلو طرحنا فيها سؤال، ماهي الفائدة اليت 
ل عليها من تلك املصاحل كجمع القرآن ومجع األحاديث، وتدوينه وغريها من مصاحل الصحابة صحيُ 

والتابعني؟ لو ترك القرآن، واحلديث كما كان متفرقاً على األلواح والرقع وعقول الصحابة لضاع ولفقد 
 .ـــ من بني أيدي الناس وعقوهلم؛ وهذا مل يأمر به النيب ــــ 

: أن مجعه حمتمًا عليهم حفاظًا على الدين وحفاظًا على العقيدة القول يستطيع الباحثإذًا  
على ممرِ  الدهور واألزمان، فبعد التحري والتدقيق من ِقب ل البوطي، أعتقد أن هذا مما جعله يتجرأ 
وجيازف بقوٍل مل يقول به من سبقه ) أن املصاحل املرسلة مقبولة باالتفاق اتفاق الصحابة والتابعني 

رأٌي سديٌد ليس فيه أي إشكال مادام فيها النفع واحلفاظ على الدين  هذاو  1ئمة األربعة(واأل
 اإلسالمي.  

والناظر فيما استدل به البوطي جيد الكثري من العلماء السابقني قد أشاروا له وأثبتوه يف كتبهم 
زعيم  ني، ومنهموهذا مما يدل ويثبت أن استدالالت البوطي مستاقة ممن سبقه من العلماء السابق

)... أن مجع املصحف كان مسكوتًا عنه يف زمانه ــــ عليه  :قالو  أكد فقد األصوليني اإلمام الشاطيب
مث ملا وقع االختالف يف القرآن، وكثر حىت صار أحدهم يقول لصاحبه: أنا كافر مبا  ،الصالة والسالم

قدم هبا عهد؛ فلم يكن فيها خمالفة، وإال تقرأ به! صار مجع املصحف واجبا ورأيا رشيدا يف واقعة مل يت
لزم أن يكون النظر يف كل واقعة مل حتدث يف الزمان املتقدم بدعة؛ وهو باطل باتفاق لكن مثل هذا 
النظر من باب االجتهاد املالئم لقواعد الشريعة وإن مل يشهد له أصل معني وهو الذي يسمى املصاحل 

ن هذا القبيل، ال يتخلف عنه بوجه، وليس من املخالف املرسلة، وكل ما أحدثه السلف الصاحل م
أخرجه أمحد ) 2ملقصد الشارع أصال، كيف وهو يقول: )ما رآه املسلمون حسنا، فهو عند هللا حسن(

                                                           

 .407املصدر نفسه، ص  1
حديث ، الباب: مسند عبد هللا بن مسعود،مسند اإلمام أمحد بن حنبل، أمحد بن حنبل أبو عبد هللا الشيباين، الشيباين 2

  .379/ 1القاهرة، اجلزء  –ة قرطبة مؤسس(، 3600)رقم
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أخرجه أمحد، فثبت أن هذا اجملمع عليه موافق لقصد الشارع، فقد خرج  1وال جتتمع أميت على ضاللة(
  2 .هذا عن خمالفة أمر الشارع

تطرق إليه أيضا يف االعتصام فقال: )...فإن ذلك راجع إىل حفظ الشريعة واألمر حبفظها و 
معلوم، وإىل منع الذريعة لالختالف يف أصلها الذي هو القرآن، وقد علم النهي عن االختالف يف 

  3.ذلك مبا ال مزيد(
جزء تندرج حتت مجيع  وهذا مما يثبت أن املصاحل املرسلة اليت ليس هلا شاهد باالعتبار واإللغاء

الضروريات خدمًة وحفاظًا على الدين، بعد النظر والتدقيق يف املنفعة اليت ستجلبها واملضرة اليت 
 ستزيلها.

)... أمر أيب بكر جبمع القرآن تدل  حممود عبدالكرمي حسن خبالف قول أحد العلماء املعاصرين
يف حفَّاظ القرآن، وخافوا على القرآن من الضياع حادثته على أنه إزالة لضرر عظيم، فإنه ملا كثر القتل 

إن استمر  القتل يف القراء أي حفاظ القرآن رأوا مجع القرآن، ووقوع االختالف يف قراءة القرآن 
باختالف نسخ املصاحف خيف أن حيصل من جرائه اختالف يف القرآن بني املسلمني، ولذلك قال 

بل أن خيتلفوا، فأمر بنسخ املصحف يف نسخة واحدة حذيفة بن اليمان لعثمان: أدرك املسلمني ق
وأحرق ما سواها، فهذا كله ضرر أزاله خليفة املسلمني؛ وهذا ليس مصلحة عمل هبا من عنده، وإمنا 

  4.ألن الرسول أمر بإزالة الضرر(
من قول حممود عبدالكرمي حسن عند إنكاره أن يكون مجع القرآن أنه  للباحث والذي يرتاءى

حل املرسلة نظر إىل أن املقصود هو إزالة الضرر، ومل يتنبه إىل املعىن املضاد إلزالة الضرر، ولو من املصا
لب النفع، فيكون جلب منفعة وصد مفسدة، وهذه ما جلتنبه لذلك لعرف أنه مبجرد إزالة الضرر 

 يعنيه األصوليون بتعريف املصلحة.
 .ةالبوطي من استصالحات األئمة األربع استداللثانيا: 

 الذين تكامل تدوين الفقه يف عصرهم وهم كالتايل هم يقصد البوطي باألئمة األربعة
                                                           

  .326/ 6(، ج27267)  حديث رقمحديث أيب بصرة الغفاري، املصدر نفسه،  1
، ط املوافقاتالشاطيب، إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الغرناطي، احملقق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان،  2

 .41/ 3( دار ابن عفان، ج1)
 .117/ 2ج االعتصام، أيب إسحاق إبراهيم بن موسى بن حممد اللخيمي، الشاطيب، 3
دار النهضة  ليلية، ومناقشة فقهية وأصولية مع أمثلة تطبيقية،املصاحل املرسلة، دراسة حتحسن، حممود عبد الكرمي،  4

 . 90اإلسالمية، ص
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 ــــ اإلمام مالك ــــ رمحه هللا ـــــ1
بل قد دافع عنه يف كثري من  ،مل يكن البوطي من املنكرين للمصاحل املرسلة عند اإلمام مالك

اعتقادا جازما أن اإلمام مالك من  وطيالب يعتقدوأيضا بل  املسائل اليت تنسب للمصاحل املرسلة،
 والدليل على ذلك هو:  األخذين باملصاحل املرسلة

 .إلمام مالك بزعيم األخذين باملصاحل املرسلة وحامل لوائهال هوصف األول:
 .من قبل األئمة املصلحة املرسلة دخول أي شائبة أو التباس أو اضطراب يف أنكاره الثاين:

عن اإلمام مالك وداحضا لقول كثري من  هبا واملسائل مدافعا ًا من األدلةأثبت كثري  الثالث:     
كر بعضها باملصاحل املرسلة، فال داعي لتكرارها فقد ذُ  اإلمام مالك على أخذالكاتبني موضحا وحملال 

  1.يف الفصل األول مطلب تأثر حممد سعيد رمضان البوطي باإلمام مالك
جيدها  باملصاحل املرسلة اإلمام مالكاستدالل يف  ن العلماءم الناظر إىل األقوال اليت وردتو 

، فمن هاسرتسال ًا من وهناك من العلماء من استشنع كثر  متفقة تقريبًا على اعتباره للمصلحة املرسلة،
 أقوال العلماء الذي يقولون بأن اإلمام مالك أخذ باملصاحل املرسلة هم كالتايل

مالك يف القول: هبا حىت جره إىل استحالل القتل، وأخذ املال  وأفرط أي ...قال اجلويين: )ـــــ 
 2.ملصاحل يقتضيها يف غالب الظن، وإن مل جيد هلا مستند(

أنه اسرتسل فيه اسرتسال املد العريق يف فهم املعاين املصلحية  ...) قال: الشاطيب يف االعتصامــــ 
 3.رتساله(حىت لقد استشنع العلماء كثريا من وجوه اس ...مث قال: 
 4 .قال الشوكاين: أن احملكي عن مالك جواز القول هبا مطلقا(ــــ 
كما حكي أن مالكا قال: جيوز قتل الثلث من اخللق   ...قال: ابن قدامة املقدسي )ــــ 

 5.الستصالح الثلثني(

                                                           

 .(76صفحة ) 1

(، الوفاء ــــ 4، حتقيق: د. عبد العظيم حممود الديب ط )الربهان يف أصول الفقهاجلويين، عبد امللك بن عبد هللا بن يوسف،  2
 . 721املنصورة ـــ مصر، ص

 .311/ 2مصر، ج –، دار النشر: املكتبة التجارية الكربى عتصاماالالشاطيب، أبو إسحاق،  3
 . 990، صإرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصولالشوكاين، حممد بن علي،  4
إحتاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر وجنة املناظر على مذهب اإلمام أمحد النملة، د. عبدالكرمي بن علي بن حممد،  5
  .322/ ص4دار العاصمة، ج( 1ط ) بن حنبل،
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أما املنكرين ما نسب لألمام مالك من القول باملصاحل املرسلة هم مجاعة من املالكية ذكره 
  1لشوكاين:ا

والذي يبدو مما ظهر من البوطي وأقوال العلماء حول استدالل اإلمام مالك باملصلحة املرسلة 
هو أن الرأي لألغلبية القائلني بالقول هبا عند اإلمام مالك، فال يعمل بقول البعض من املالكية لندرة 

عند  يف الفصل األول ه الباحثقوهلم وقلتهم، وقد فند البوطي مجيع ما قالوه عن اإلمام مالك تطرق ل
 2 احلديث عن تأثر البوطي باإلمام مالك رضي هللا.

 .ـــ اإلمام أمحد بن حنبل ــــ رمحه هللا ـــــ2
من القضايا ح كم هبا  املعلوم أن اإلمام أمحد مل يذكر املصلحة املرسلة يف كتبه مع أن هناك كثرياً 

بثاين زعيم األخذين باملصاحل  بب وصف البوطي لهومن هنا كان سللمصاحل املرسلة؛  ةوهي موافق
املرسلة، وهذا موافق ملا قاله ابن دقيق العيد:) ... الذي ال شك فيه أن ملالك ترجيحًا على غريه من 
الفقهاء يف هذا النوع املصاحل املرسلة ويليه أمحد بن حنبل، وال يكاد خيلو غريمها من اعتباره يف اجلملة، 

  3 .يف االستعمال هلما على غريمها( ولكن هلذين ترجيحا
ن اإلمام أمحد مل يشتهر يف أخذه للمصاحل املرسلة مثل اإلمام مالك إومع ذلك يقول: البوطي 

مع أن كثريا من أتباعه مل يذكر أصال لالستصالح، وكان ي عدُّ االستصالح معىن من معاين القياس فهو 
  4ى.أصل يف استنباط املعاين من مجلة األدلة األخر 

الظاهر منه أنه مرتدد باعتبارها حىت و اعتبار املصاحل عنده، كابن تيمية  يف رددوتالبعض  وقد نفى
أن هللا أكمل الدين، ومن كمال  ...أنه ليكاد مينعها ألسباب وسوف اقتصر على أهم األسباب )

  5.الدين استقصى مجيع املصاحل(
املرسلة منها، وذلك إشارة منه أن اإلمام أمحد  وابن القيم حني عدَّ أصول أمحد مل يذكر املصاحل

 مل يعتربها. 

                                                           

ط  : أيب حفص سامي بن العريب األثري، حتقيقإرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصولالشوكاين، حممد بن علي،  1
 .990/ ص2( الرياض ج1)

 (.76صفحة ) 2

 امعة عني مشسم، ج1974( 1ط ) أصول مذهب أمحد، دراسة أصولية مقارنة،الرتكي، الدكتور عبدهللا بن عبداحملسن،  3
 . 422ص 

 .386ص ضوابط املصلحة يف الشريعة اإلسالمية،البوطي، حممد سعيد رمضان،  4
 . 468ـ  467/ 2، أصول الفقه، تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم ابن تيمية، 5
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وكثري من املتأخرين ينسب لإلمام أمحد القول باملصاحل املرسلة، ومنهم البوطي مستدلني على 
 ذلك ُحكمه على قضايا كثرية توافق املصلحة املرسلة، فحكموا عليه بأنه يقول باملصاحل املرسلة. 

إن اإلمام أمحد مل يعترب املصاحل املرسلة ... فنقطة اخلالف أنه مل يذكر  والذي يتبني من القائلني
 .حكموا عليه بعدم اعتباره املصلحةسم مصلحة مرسله عند حكمه على قضايا توافق املصلحة فا

سم املصلحة املرسلة يوجب علينا أن اهل عدم ذكره  طرح سؤاالً يأن  يستطيع الباحثفمن هنا  
 مع أن كثرياً من األحكام والقضايا توافق املصلحة؟ ننفي وننكر املصلحة 

ليس عدم ذكرها أي املصاحل دليال على عدم اعتبارها بل  ...اجلواب لذلك هو إشارة البوطي )
إن فقها احلنابلة يعتربون املصاحل أصال من أصول االستنباط، وينسبون ذلك األصل إىل إمامهم مجيعا، 

نه يقرر أنه ما من أمر شرعه إاحل أصال من أصول االستنباط، بل وكذلك ابن القيم نفسه ي عد املص
الشارع إال وهو متفق مع مصاحل العباد، وإن أمور الشريعة اليت تتصل باملعامالت تقوم على إثبات 

  1.املصلحة ومنع املفسدة واملضرة(
مام أمحد غري مث ضرب بعضًا من األمثلة اليت توضح أن املصلحة املرسلة ثابته باالعتبار عن اإل

 أنه مل يفصح هبا؛ وأظن هذا ما جعل البوطي يصرح باعتبارها عند اإلمام أمحد.
 ـــ اإلمام الشافعي3

املطلع على كالم البوطي حول موقف اإلمام الشافعي من املصاحل املرسلة يتبني أن البوطي من 
 :على ذلك التايلواألدلة أكرب القائلني باعتبار املصاحل املرسلة عند اإلمام الشافعي 

أبعد األئمة عن املصاحل املرسلة شارحا ملا  اإلمام الشافعي رده على البعض القائلني بأن األول:
يستدلون به بعدم اتفاقه مع مالك يف كثري من جزئيات الفتاوى اليت بناها على املصاحل املرسلة، فقال 

لى األخذ باالستصالح، اتفاقهما يف إذ ال يلزم اتفاق إمامني أو جمتهدين ع ...البوطي: يف ذلك )
جزئيات األحكام املبنية عليه، كما ال يلزم من االتفاق على األخذ بالقياس االتفاق على جزئيات 

  2.األحكام املبنية عليه ... إذ ال يشرتط يف االستصالح كونه أصالً مستقاًل برأسه(
بل إن ابن حنبل سلك يف فهمه  أكيد بأن رأي اإلمام الشافعي كرأي أمحد ابن حنبل، الثاين:

فيما بعد، مستدال  يونللقياس مسلك الشافعي حينما أخذه باملعىن األعم ملا اصطلح عليه األصول

                                                           

 369.املصدر نفسه، ص 1
 .370املصدر نفسه، ص 2
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وهناك كثري من األمثلة ، ببعض األمثلة عليه اليت دلت على حقيقة موقف الشافعي من االستصالح
 ومقبولة عند اإلمام الشافعي. قام البوطي: بتحريرها حىت أثبت أن املصلحة املرسلة معتربه

ن إنكار إعلى من خيلطوا بني معىن االستحسان واالستصالح حبيث يقولوا  تبينه الثالث:
الشافعي لالستحسان هو بعينه الدليل على إنكاره على املصاحل املرسلة واألخذ هبا حبجة أن الشافعي 

اصرين بذلك كأمثال: حممود عبد م فمن القائلني املعأبطل االستحسان ببحث مطول يف كتابه األ
اشتهر عن الشافعي قوله: من استحسن فقد ش رَّع، وإمنا االستحسان  فقد استدل مبا، الكرمي حسن

ــــ نفهم أنه يشد د النكري على املصاحل املرسلة كما  تلذذ فقال: من هذه األقوال لإلمام الشافعي ــــــ 
حسان املذموم عند الشافعي يتضمن االستصالح وهذا االست ...يشدد النكري على االستحسان

  1.(املقصود باملصاحل املرسلة عند املالكية
والذي يلوح أهنم يأخذون بظواهر األمور، وحيسبون أنه مل يكن يأخذ باالستصالح، خبالف 

أن يفيت الرجل بدون اتباع خرب الزم  ...البوطي فقد بني االستحسان الذي يقصده الشافعي فقال: )
تاب أو سنة وال قياس وال أمجاع وإمنا اعتماداً على ما يعتمده عقله اجملرد وواضح أن هذا منكر من ك

من الفعل واملذهب إن صح، مل يبق فرق بني عوام الناس وعلمائهم يف حق البحث يف أحكام الشريعة 
 2.ما دام مجيعهم يتمتعون بعقول متكنهم من استحسان أمر واستهجان غريه(

وال شك أن االستحسان قد يطلق على ما مييل إليه  ...ذا اآلمدي فقال: )وأشار إىل ه 
اإلنسان ويهواه من الصور واملعاين، وإن كان مستقبحًا عند غريه... وليس ذلك هو حمل اخلالف 
التفاق األمة قبل ظهور املخالفني على امتناع أن حيكم اجملتهد يف شرع هللا تعاىل بشهواته وهواه من 

 3 .رعي(دليل ش غري
وأيَّد  هذا من بعض املعاصرين كأمثال الدكتور عياض بن نامي السلمي فقال: )...الظاهر أن  

 4 .الشافعي ال ينكر االستحسان، بل ينكر االستحسان مبجرد اهلوى من غري دليل(

                                                           

دار النهضة  اسة حتليلية ومناقشة فقهية وأصولية مع أمثلة تطبيقية،املصاحل املرسلة، در حممود عبد الكرمي حسن،  1
 .69لبنان، ص -( البسطة، بريوت1اإلسالمي، ط )

 .377ص ضوابط املصلحة يف الشريعة اإلسالمية،البوطي، حممد سعيد رمضان،  2
  . 192، 4/191 يف أصول األحكام اآلمدي، علي بن حممد اآلمدي، علق عليه عبد الرزاق عفيفي، اإلحكام 3
أصول الفقه الذي ال يسع السلمي، أ.م. عياض بن نامي، عضو هيئة التدريس بقسم أصول الفقه بكلية الشريعة بالرياض،   4

 . 141/ 1، جزء الفقيَه جهل ه

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



176 
 

أما االستصالح فهو من قبيل االجتهاد على طلب شيء والبحث عنه، وذلك ملا قلناه من أنه  
داخل يف مقاصد الشارع؛ وهذا التوضيح الذي أبرزه البوطي، مما جعله حيكم باعتبار وقبول املصلحة 

 املرسلة عند اإلمام الشافعي. 
 .ـــ اإلمام أبو حنيفة4

 أصوله لدليل املصلحة املرسلة، فكل ما ذكر عنه هو قوله:املعلوم أن أبا حنيفة مل يتطرق يف 
ـــــ فإن مل أجد يف كتاب هللا وال سنة  أخذ بكتاب هللا فما مل أجد فبسنة رسول هللا ــــ  ...) 

ــــ أخذت بقول: أصحابه أخذ بقول: من شئت منهم، وال أخرج من قوهلم: إىل قول  رسول هللا ـــ 
األمر أو جاء إىل إبراهيم، والشعيب، وابن سرين، واحلسن، وعطاء، وسعد بن  غريهم، فأما إذا انتهى

  1.املسيب، فقوم اجتهدوا فأجتهد كما اجتهدوا(
وهذا ال يعىن عند البوطي أنه مل يأخذ باالستصالح، كيف ال وأبو حنيفة هو زعيم أصحاب 

 الرأي وأسبقهم يف مضماره. 
اعتبار وقبول املصلحة املرسلة عند أبو حنيفة من ثالثة والذي يبدو أن البوطي استطاع أن يثبت 

 جوانب هي:
  :ـــــ من جانب االختالف

حنيفة وابن أيب ليلى، والرد على سري  ما نقله أصحاب أيب حنيفة كأيب يوسف من اختالف أيب 
املرسلة األوزعي يف املسائل الفقهية ذات الرأي واالجتهاد هي ما جعلت البوطي يثبت اعتبار املصلحة 

إن ذلك لدلياًل يوضح أمهية املصلحة يف فقهه وعموم  ...عند أيب حنيفة، فقال البوطي: يف ذلك )
  2.اجتهاده(

 :ــــ من جانب االستحسان
حنيفة يف جمال له يف املناقشة واالستدالل؛ وهذا  لقد كان االستحسان أرحب جمال لإلمام أيب

فالذين أتوا من ، ه من املصاحل الداخلة ضمن مقاصد الشارعشامل لدليل الرأي املستند إىل ما يعزز 
بعد أيب حنيفة أي اتباعه شرحوا كلمة االستحسان شرحا ينفي مضموهنا ما ينطبق عليه أنه أخذ 

كأمثال حممود عبد بالتشهي أو مبحض البعض، يف كثري من املسائل مما جعل البعض من املعاصرين  

                                                           

 جزء هتذيب التهذيب،ابن حجر، شهاب الدين أبو الفضل، أمحد بن علي بن حممد بن حممد بن علي الكناين العسقالين،  1
10 /403 . 

 .380ص ضوابط املصلحة يف الشريعة اإلسالمية،البوطي، حممد سعيد رمضان،  2
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أبو حنيفة يقول: باالستحسان، وي رُِد  ...الستصناع فقال: )الكرمي حسن، ينكر ذلك يف مسألة ا
 استصنع االستصالح على قول من أصَّلوا على فروعه. وأي اً كان األمر فاالستصناع ثابت بالسنة، فقد

هللا  يف أيام رسول واستصنع منرباً، وكان الناس يستصنعون أخرجه البخاري، 1 (ـــــ خامتاً  رسول هللا ــــ 
 2.وسكت  عنهم، فسكوته تقرير هلم على االستصناع( ـــــ ـــــ 

وكل ما يف األمر أن موقف البوطي يف هذا أن االستحسان إمنا يعين به القول باالستصالح مبعىن 
أن ما فسره اتباع أيب حنيفة يتضمن يف مجلة ما يتضمن األخذ باالستصالح، واستدل بقول: اإلمام 

 السرخسي يف املبسوط: 
الستحسان ترك القياس، وليس املراد هنا بالقياس قياس فرع على أصل بعلة جامعة، وإمنا املراد ــــ ا

 به مقتضى القواعد واألصول العامة بقطع النظر عن جزئيات األدلة كقوهلم عقد السلم.
ــــ وقيل االستحسان طلب السهولة يف األحكام فيما يبتلى فيه اخلاص والعام، وقيل األخذ 

ابتغاء الدعة، وقيل األخذ بالسماحة وابتغاء ما فيه الرمحة؛ وهذا مما جعل البوطي يتقوى بالسعة و 
 فحجته من حيث إشارته أن أبو حنيفة أن االستحسان عنده يقصد به االستصالح.

 :ــــ من جانب العرف
ن املعلوم أن أعراف الناس وعادهتم يف التعامل على أساس مصاحل حياهتم ومعاشهم؛ فاملالحظ أ

يف أبواب  طلعهناك الكثري من األحكام مبنية على العرف وهي قائمة على االستصالح، وكذلك امل
املعامالت من كتب الفقه احلنفية جيدها مملوءة مبسائل االستصالح، وباسم االستحسان آنا وباسم 

 عرف الناس آنا أخر.
يقة بالتحليل والتدقيق، فحيث والذي يبدو أن البوطي نظرته إىل املذاهب األربعة نظرة ثاقبة وعم

ما وجد مسائل فقهية أو أحكام وال يوجد هلا دليل باالعتبار واإللغاء، وفيها منفعة عائدة على 
اإلنسان أو اجملتمع ومنطوية حتت مقاصد الشريعة، حكم بقبوهلا واعتبارها وتلك مسائل كثرية وليس 

  اعتبارها يف كتبه، فالعلم واسع يشري إىلمن الضروري أن تلغى عند من مل يذكر اسم املصلحة أو مل
 ،، وفضله يهبه ملن يشاء من عبادهوالفهم ليس حمصور لشخص بعينة أو بأشياء معينة، وعطاء هللا

                                                           

وعن سهل قال بعث رسول هللا ـــ  (5874البخاري، حممد امساعيل بن ابراهيم، اجلامع الصحيح، بدء الوحي، حديث رقم)  1
  ."روامها البخاري، ينظر البخاري، حممد بن إمساعيل بن إبراهيم ــــ إىل امرأة أن "ُمري غالمك النجار يعمل يل أعواداً أجلس عليهن

 .122/ 1، ج (448 حديث رقم)( 1، دار الشعب ـــ القاهرة، ط )اجلامع الصحيحبن املغرية، 
 .95ص ،دار النهضةاملصاحل املرسلة، حممود عبد الكرمي حسن،  2 
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)املصلحة املرسلة مقبولة باالتفاق ويعين بذلك اتفاق الصحابة  بأن يقولأن  البوطي فلذا استطاع
  1 .والتابعني، واألئمة األربعة(

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .407ص  مية،ضوابط املصلحة يف الشريعة اإلسالالبوطي، حممد سعيد رمضان،  1
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 .عند البوطياخلاصة الفصل الرابع: طرق الكشف عن املقاصد وأسسها 
 الكشف عن املقاصد عند البوطي. األول: طرقاملبحث 

من املعلوم أن طرق الكشف عن املقاصد ُتكسب املقاصد ُقوًة وصحة وت كشف وُتضعف ما 
ي للباحث أن يتمسك هبا فهي فيها من ضعف وفساد، فالبحث عنها يُعد من أهم املباحث اليت ينبغ

حُيتذى به  الوسائل والطرق الصحيحة اليت جتعل املفكر والباحث حملَّ وفاق بني املتفقهني، ومثاالً من 
 .بتوِصيِله إىل أعيان املقاصد يف خمتلف التشريعات

ومنهم من مساها بالطرق، وليس أول من وقف  ،هذه الطرق عند العلماء باملسالك رفتوقد عُ  
ن، كاإلمام اجلويين، والغزايل و ل لقد تطرق إليها العلماء السابقأو أشار إليها البوطي فحسب، ب عندها

وقد أورد اإلمام الشاطيب أربع وسائل للكشف  ،يلوالعز بن عبدالسالم من حيث اإلمجال ال التفص
 دائي الصريحمجرد األمر والنهي االبتكبه مقاصد الشرع   اليت يعرف عن املقاصد مسميًا هلا بالضابط

السكوت عن شرع التسبب أو عن شرعية و  مقاصد أصلية ومقاصد تابعةو  اعتبار علل األمر والنهيو 
 حتت عنوان رز يسهل على الباحث معرفته بسهولةأما ابن عاشور فقد حصرها بعنوان با، 1العمل.
السنة و  الداللة أدلة القرآن الواضحةو  ستقراء الشريعة يف تصرفاهتاكا  قاصد الشريعةم إثباتطرق 
  2.املتواترة

،كما امعين أو فصال مستقال اعن املقاصد حبث الكشفلم خيصص ملسالك أو طرق فالبوطي أما 
يف املواضيع اليت كان يكتبها يف من الباحث  واملتابعة خالل التدقيقمن  بل ابن عاشور،و فعل الشاطيب 

أشار إليها، مالمح تثبت أنه و  ديه دالئليف طرق الكشف عن املقاصد، ول اله رأيمؤلفاته يتبني أن 
 فقد أشار بأن االستقراء والعقل واالقتداء بالصحابة واللغة العربية، من طرق الكشف عن املقاصد

 قسم هذا املبحث إىل أربعة مطالب: لذلك
 .املطلب األول: االستقراء

 .املطلب الثاين: العقل
 .االقتداء بالصحابة املطلب الثالث:

                                                           

ضبط  العالمة بكر بن عبد هللا أبو زيدتقدمي الشيخ  املوافقات، الشاطيب، أيب إسحاق إبراهيم بن موسى بن حممد اللخيمي، 1
 .156، 139، 135، 134، ص3( ج1نصه وقدم له وعلق عليه وخرج أحاديثه أبو عبيدة مشهور بن حسن أل سليمان، ط )

دار النفائس  حتقيق ودراسة، حممد الطاهر امليساوي الشريعة اإلسالمية، ور، مقاصدابن عاشور، حممد الطاهر بن عاش 2
 .194، 193، 190( ص 2للتوزيع والنشر، األردن، ط )
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 .العربية بع: اللغةاملطلب الرا
 .املطلب األول: االستقراء

يُعد االستقراء وسيلة من الوسائل املوصلة إىل املصاحل واملفاسد، وهو يف أساسه من مباحث علم 
حامد الغزايل ضمن املقدمات املنطقية، وقد استعمله علماء املسلمني، كاإلمام  املنطق، فقد جعله أيب

مقاصد الشارع يف هذه القواعد الضروريات  إثباتد الناس يف يعتم )فلمالشاطيب، فقد صرح بذلك 
واحلاجيات والتحسينيات على دليل خمصوص، وال على وجه خمصوص، بل حصل هلم ذلك من 
الظواهر والعموميات، واملطلقات، واملقيدات، واجلزئيات اخلاصة، يف أعيان خمتلفة، ووقائع خمتلفة يف  

  1.ن أنواعه(كل باب من أبواب الفقه، وكل نوع م
وتصريح الشاطيب أن االستقراء التام والتتبع الكلي لنصوص الشرع، وحكمه وغاياته وأهدافه 

 ملة على مصاحل العباد يف الدارينواالعتبار لتلك املقاصد املشت باإلثباتيثبت بأن الشريعة جاءت 
ات البوطي أنه ذكر يف مؤلف ءستقراالحسب ا يظهر، ومل ونوقد عمل به الفقهاء القدماء واملعاصر 

تأكيده عن نفسه  هو ومما حصل عليه ،لالستقراء أو حتدث عنه من حيث احلجية أو األقسام تعريفاً 
خالل أسفاره الكثرية رسائل إىل   إرسالهبأنه يعمل باالستقراء عندما حتدث عن مجال الدين خبصوص 

رسائله هذه ال نعثر على أي رسالة كبار املسؤولني يف الدولة العثمانية فقال: )... ولدى استقرئنا ل
  2.(حذر فيها من أخطار الكيد الربيطاين على الدولة العلية

وإشارات واستقراءات يف مقاصد الشريعة واألحكام الشرعية تظهر يف  إحياءاتوعلى كل فله 
وله سيتنامبا  التصالهالبد من تبيني مفهوم االستقراء  االستقراءاتثنايا كالمه، وقبل توضيح هذه 

 كالتايل:  هي هذا املطلب إىل ثالثة فروع مسفقُ  الباحث
 .الفرع األول: تعريف االستقراء

 .الفرع الثاين: أنواع االستقراء، وحجيته
  .البوطي على االستقراء إسهاماتالفرع الثالث: 

 
 
 

                                                           

 .82/ 2ج املوفقات،الشاطيب، أيب إسحاق إبراهيم بن موسى بن حممد اللخيمي  1
 .189، صشخصيات استوقفتينالبوطي، حممد سعيد رمضان،  2
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 .الفرع األول: تعريف االستقراء
 .أوال: تعريفه يف اللغة

أي  واستقراهي ق رأ أي ق ار أ ُه ُمق ار أًة وِقر اًء بغري هاٍء أي د ارس ه، االستقراء مأخوذ من الفعل الثالث
وقيل من  ،الشيءأي قصد، وهو القصد حنو  قـ ْرو اً:وقيل من استقرا وقـ ر ا إليه ، 1طلب إليه أن يقرأ

إذا تـ ت بـ ْعُتها من  واقْـتـ ر يـُْتها، واْستـ ْقر يـُْتهااستقرا وقـ ر ا األْمر  واقْـتـ ر اه تـ ت بَّعه، وقـ ر وُت البالد قـ ْروا، واْقريـْتـُه ا قـ ْري ا 
 2أرض إىل أرض.

 .ثانيا: تعريفه يف االصطالح
يف تعريف االستقراء، فهي وإن كانت خمتلفة يف اللفظ لكن املقصود  خمتلفةللعلماء تعريفات 

 منها واحد. 
لتحكم حبكمها على  عبارة عن تصفح أمور جزئية )االستقراءقد عرفها اإلمام الغزايل فقال: و 

 3.(أمر يشمل تلك اجلزئيات
 ، وهو ليس لألدلة اليت هي النصوصاإلمام الشاطيب: هو الطريق الوحيد للقطع يف الشرعيات
 4وإمنا ملعانيها، ومعانيها هي دالالهتا اللغوية وحكمها ونتائجها.

 الباحث تطرق ، وإمناالتعريفات اللغوية واالصطالحيةخموال جبمع  يس الباحثل، وعلى كلٍ 
ت اليت سار عليها البوطي يف تتبعه ابني تعريفات علماء املقاصد وبني االستقراء ربط يلتعريفني لكي 

تتبع جزئيات وجتميعها  االستقراء هو نَّ إ يستطيع الباحث القول:ومن هنا  ملقاصد الشريعة اإلسالمية،
عليه البوطي عند تتبعه ملقاصد الشريعة ، وهذا ما كان يسري إىل نتيجة مطابقة ملقصود الشارع للوصول

 من اآليات القرآنية والسنة النبوية واألحكام الشرعية.
 
 

                                                           

حتقيق أمحد عبدالغفور عطار، دار العلم للماليني، باب  الصحاح تاج اللغة، وصحاح العربية،إمساعيل بن محاد، اجلوهري،  1
 .3564/ 5القاف، مادة قرأ، ج 

 .3616/  5املصدر نفسه، مادة قرا، ح 2
محزة بن زهري  دراسة وحتقيق د/ املستصفى من علم أصول الفقه من علم األصول،الغزايل، أبو حامد حممد بن حممد،  3
 .161/ 1حافظـ ج
( 1بيسوين للطباعة، صيدا ــــ لبنان. ط )املقاصد عند اإلمام الشاطيب، دراسة أصولية فقهية، فاعور، حممود عبداهلادي،  4

 .1/173ج
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 .الفرع الثاين: أنواع االستقراء وحجيته
حسب  بشكل مستقل أو خاص لالستقراء، بل ومل يتكلم عنه أو أقساماً  أنواعاً  يذكر البوطي مل
وإشارات  إحياءاتنواع لتكون عونا إىل فهم إىل ذكر هذه األ يتطرق الباحث ، بل سوفاالطالع

 البوطي عن االستقراء ومها نوعان:
احلكم يف جزئية لثبوته يف الكلي على االستغراق، وهذا هو القياس  إثباتهو  تام:اـــ استقراء 

املنطقي، املستعمل يف العقليات، ومثاله كل صالة فإما أن تكون مفروضة أو نافلة  وأيهما كان فال 
 ن يكون مع الطهارة فكل صالة فال بد وأن تكون مع طهارة. بد أ

احلكم يف كلي لثبوته يف أكثر جزئياته من غري احتياج إىل جامع  إثباتهو ـ استقراء ناقص: 2
وهو املسمى يف اصطالح الفقهاء باألعم األغلب، كما يقال: التمساح حيرك الفك األعلى عند 

  1حتريكها األسفل. املضغ فإنه خيالف سائر احليوانات يف
 حجيته: 

فهو حجة بال خالف، وهو يفيد القطع ألن احلكم إذا ثبت لكل فرد من  االستقراء التام:
 .على التفصيل فهو ال حمالة ثابت لكل أفراده على اإلمجال شيءأفراد 

ختلف فيه، واألصح أنه يفيد الظن الغالب، وال يفيد القطع الحتمال ا فقد :االستقراء الناقص
لف بعض اجلزئيات عن احلكم، واختاره من املتأخرين صاحب احلاصل واملنهاج، واهلندي، ومنهم خت

 االستقراء باإلمجاع تايدمن رده بأن معرفة مجيع اجلزئيات مما يعسر الوقوف عليها فال يوثق به إال إذا 
كون حجة صول ياألظهر أنه ال يفيد الظن إال بدليل منفصل مث بتقدير احل :واختاره الرازي، فقال

يف أن الظن املستفاد منه هل يكون  ال، الإمنا هو يف أنه يفيد الظن أم واقتضى كالمه أن اخلالف 
يف املستصفى التام يصلح للقطعيات، وغري التام ال يصلح إال للفقهيات؛ ألنه  :وقال ؟حجة أم ال

نافع اإلذن ويف املضار مهما وجد األكثر على منط غلب على الظن أن األخر كذلك، األصل يف امل
ة احليض بتسع سنني املنع خالفا لبعضهم، وقد أحتج الشافعي باالستقراء يف مواضع كثرية منها كعاد

 2وأقله وأكثره.
 

                                                           

غدة، ط ، حترير د. عبدالستار أبو البحر احمليط يف أصول الفقهالزركشي، بدر الدين حممد بن هبادر بن عبدهللا الشافعي،  1
 .10/ 6( دار الصفوة للطباعة والنشر، ج2)

 .11، 10املصدر نفسه، ص  2

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



183 
 

 .استدالل البوطي باالستقراء الفرع الثالث:
الشيخ البوطي جيد أنه استدل باالستقراء يف مواضيع خمتلفة، ومما يثبت ذلك كتب   الباحث يف

)... هناك آيات كثرية يثبت مبجموعها دليل االستقراء على أن أحكام هللا جارية وفق مصاحل ه:قول
وقد أشار أن )...املعىن بفقه املصلحة هو االستقراء املأخوذ من  ،كيف ال  1(العباد آتية إلسعادهم

  2.(األدلة التفصيلية نفسها
 فيماعلى االستقراء أكثر ما يكون  إحياءهو  تهاإشار جد إن يف كتبه وُ  ءستقراالوا التتبعمن خالل و 

 هذا البحثر منها على ما خيدم تص  خيُ خيدم األحكام الشرعية، ولسوف  وفيما ،خيدم مقاصد الشريعة
 على جعلها يف قسمني مها: عمل الباحثو 

 .استقراءات ختدم مقاصد الشريعة األول:القسم 
 يف اجلملة وأهنا متدرجة يف مراتب خمتلفة، مث أثبت باالستقراء بأن املصاحل الشرعية متفاوتةــــ 1

وإليك بعضا من  3جزئيات األحكام أن الدليل على هذا التفاوت هو االستقراء لعامة أكد على
 األمثلة: 

ــ مشروعية اجلهاد يف سبيل هللا، فقد دلت على أن مصلحة حفظ النفس متأخرة عن حفظ 
 ولذا شرعت التضحية هبا يف سبيله.  ،الدين
 أو لبعض حواسه ــ ما مت اإلمجاع عليه من أنه يشرتط جللد الزاين أن ال يتسبب عنه إتالف لهــ

  4أو قواه العقلية، فقد دل ذلك على أن مصلحة حفظ النسل متأخرة عن مصلحة حفظ العقل.
وقد أشار اإلمام الشاطيب إىل تفاوت املصاحل فقال: )...أن األوامر والنواهي يف التأكيد ليست 

ى رتبة واحدة يف الطلب الفعلي أو الرتكي، وإمنا ذلك حبسب تفاوت املصاحل الناشئة عن امتثال عل
 5.(واجتناب النواهياألوامر 
بعد أن نفى أن تكون املصلحة دليال مستقال من األدلة الشرعية مثل الكتاب والسنة ــــ 2

رأينا من تتبع األحكام اجلزئية والقياس واإلمجاع حىت يصح بناء األحكام اجلزئية عليها قال: قد 
 .1بينها هو القصد إىل مراعاة مصاحل العباد مشرتكاً  قدراً كلياً املختلفة 

                                                           

 .75ص ضوابط املصلحة يف الشريعة اإلسالمية،البوطي، حممد سعيد رمضان،  1
 .117املصدر نفسه، ص 2
 .255املصدر نفسه، ص 3
 .256املصدر نفسه ص 4 
   . 536/ 3( ج1دار ابن عفان، ط) وافقات،املالشاطيب، إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الغرناطي،  5
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األحكام، وهذا ظاهر بأنه خيدم  أستقرأفمن قوله إننا رأينا من تتبع األحكام اجلزئية يثبت أنه  
 مقاصد الشريعة اإلسالمية.

ثل للمصاحل املرسلة وخصوصا عند مالك مبا يعارض ـــ استقراء ب عد كثرٍي من الكاتبني ممن م3
، بل قد صرح بعضهم أن املالكية يرون ختصيص العام وتقيد املطلق باملصاحل إطالقهعموم نص أو 

املرسلة، فمن خالل استقراءه بني أسباب االضطراب الذي وقع يف ضبط معىن املصاحل املرسلة، مث يف 
عن األخطاء اليت تسببت يف لصق هذا النوع من حكم األخذ هبا قائال سنكشف عما قريب 
 2االجتهاد واإلفتاء باإلمام مالك، وهو منه برئ.

ـــ ر دَّ على كثري من املتسائلني الذين يقولون: ملاذا اإلمام الغزايل مثل مبسألة ترتس الكفار 4
 املرسلة ودقق فيه فقال البوطي: )... من تتبع كالم الغزايل عن املصاحل ؟باملسلمني باملصاحل املرسلة

أو على طريق الرتديد  يعلم أن الغزايل أقحم مسائل التعارض والرتجيح يف نطاق املصاحل املرسلة جتوزاً 
 عالقة املسألة أكثر عند احلديث عن  الباحث وضحيولسوف  ،3بني احتمالني للمعىن املقاصدي(

  4.عند البوطي باملقاصد املصلحة املرسلة
ل ما تومهه الباحثون اجلدد الذين يقولون: أن اإلمام مالك خصص النص ك  ـــ أزال متتبعاً 5

باملصلحة املرسلة يقول البوطي: )... لقد رجعنا إىل املسائل الفقهية كلها وتأملنا يف املدرك الفقهي 
منها على مصلحة تتعارض تعارضا كليا أو  شيءالذي أعتمد عليه اإلمام مالك فلم نر أنه اعتمد يف 

 أي نص من القرآن أو السنة، وال خيلو ذلك عند التحقيق من احتماالت ثالثة: جزئيا مع
 فهي غري صحيحة على ظاهرها. ــــ أهنا أحكام مل تنقل عن املذهب حمررة كامالً 

ــــ أهنا أحكام مستنده يف مذهب مالك إىل مصاحل منبثقة من أصل شرعي مأخوذ من الكتاب 
 .شيءليست من املصاحل املرسلة يف  أو سنة أو أصل قيست عليه فهي إذاً 

ـــ أهنا أحكام مستندة على املصاحل املرسلة دون أن تكون معارضة بأي نص شرعي من وجهة 
 5.نظر العلماء

                                                                                                                                                                  

 .115ص ضوابط املصلحة يف الشريعة اإلسالمية،البوطي، حممد سعيد رمضان البوطي،  1
 ، بتصرف.79، 76ص قضايا ساخنة،البوطي، حممد سعيد رمضان،  2
 .80املصدر نفسه، ص 3

 (.167صفحة ) 4

 .95ص قضايا ساخنة،البوطي، حممد سعيد رمضان،  5
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ــــ عند تكلمه عن ما زعمه علماء األصول عن العلة للحكم هل هي مؤثرة أم معرفة له فقط؟ 6
قال: أن مقاصد الشريعة ليست سوى حتقيق السعادة  فقال البوطي: )... مع أننا ال نعلم أحدا فيهم

ال شك أنه جاء  العلم؟من أين جاء عدم  ئلسُ  لوو  1الفقهاء على ذلك( إمجاعاحلقيقية هلم بل قد مت 
 من التتبع واالستقراء.

 .القسم الثاين: استقراءات ختدم األحكام الشرعية
ـــ خالف فيها نص الكتاب  اخلطاب ـــ  عن أهم املسائل اليت قيل أن عمر بن ـــ تتبع مدافعاً 1

 والسنة التباع املصلحة ومن تلك املسائل هي:
و اْلُمؤ لَّف ِة  :عمر سهم املؤلفة قلوهبم من الزكاة، حبجة أنه معارض لقوله تعاىل لغىاــــ 
ء والتتبع أن على الفقراء يف اآلية، فالذي توصل إليه البوطي بعد االستقرا ، عطفاً 60التوبة قـُُلوبـُُهمْ 

هذا متفق مع منطوق اآلية وروحها ألنه اجتهاد يف حتقيق املناط فقال: إن هللا تعاىل أناط حق الزكاة 
يف اإلسالم، ومناط هذا احلق  بثماين فئات من الناس منهم الذين تتألف قلوهبم من الداخلني حديثاً 

ال جمرد دخوهلم، إمنا هو صفة و  بأعياهنميف كالم هللا تعاىل ليس ذوات الداخلني يف اإلسالم 
استجالب لقلوهبم، إذ معىن واملؤلفة قلوهبم الذين تستجلبون قلوهبم باأللفة واملودة فاستجالب قلوهبم 

ذا املناط حتقق احلكم بالشرع إمنا هو مناط حلكم علقه هللا عليه فكلما حتقق ه ثابتاً  إذا ليس حكماً 
فقد بأن مل جيد املسلمون حاجة إىل التودد اليهم فُِقد ما   من الزكاة، وكلما إعطائهموهو  املتعلق به

 2.عليه كان معلقاً 
ا  و السَّارِقُ  ية تأخذ بظاهرها قال تعاىل:ـــ تتبع ما ظنه البعض أن اآل2 و السَّارِق ُة ف اْقط ُعوا أ ْيِديـ ُهم 

ُ ع زِيٌز   .38املائدة:  ح ِكيمٌ ج ز اًء مب ا ك س ب ا ن ك ااًل ِمن  اَّللَِّ و اَّللَّ
فقال: أن اآلية ليست باملعىن املقابل للظاهر، بل هي عام قابل للتخصيص، فالتمسك بظاهر  

اآلية وحدها دون النظر إىل ما يتعلق هبا من خمصصات ومبينات يف السنة الصحيحة إمنا هو تنكب 
ــــــ من رواية ابن  عن مجلة الدليل، فمن خمصصات هذه اآلية باحلديث الذي صح عن رسول هللا ـــــ 

  .أخرجه الرتمذي 3(احلدود بالشبهات )ادرواعباس 

                                                           

 .73ص ضوابط املصلحة يف الشريعة اإلسالمية،وطي، حممد سعيد رمضان، الب 1
 .143املصدر نفسه، ص 2
، حتقيق: أبو متيم شرح صحيح البخاريابن بطال، أبو احلسن علي بن خلف بن عبد امللك بن بطال البكري القرطيب،  3

 (. 2ط )م 2003 -هـ 1423 -السعودية / الرياض  -ياسر بن إبراهيم،   مكتبة الرشد 

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



186 
 

يسقط بوجود شبه حق  ومل خيالف أحد من األئمة واجملتهدين يف كل عصر أن حد السرقة
 عليها األمر ــــ ـــ أن من الشبه اليت علق الرسول ــــ  فيما سرق، فكان مما رآه عمر ـــ  للسارق

  1سرق الرجل املال أثناء جماعة عامة.احلد، أن ي بإلغاء
ن ا ع ل ْيِهْم ِفيه ا أ نَّ  بذلك قول هللا تعاىل: ـــ قوهلم: أن عمر قتل اجلماعة بالواحد، معارضاً 3 ت بـْ و ك 

 بأن ذلك معارض للمصلحة الداعية فقال البوطي: أما قوهلم: ترجيحاً  45املائدة:  النـَّْفس  بِالنـَّْفسِ 
ر آثر املصلحة أمام هذا التعارض فهو غري صحيح، مث قال: إن اآلية ليست لنص الكتاب وأن عم

على عدم مشروعية قتل اجلماعة بقتلهم الواحد ألن هذه اآلية كما قال: عنها عامة املفسرين  نصاً 
 .إمنا هي إخبار عن شريعة قوم موسىوالفقهاء 

ا ما يؤيده، على أن اآلية ليست لنا إذا مل يثبت يف شرعن والراجح أن شرع من قبلنا ليس شرعاً  
، وإمنا هي بصدد تعدد أنواع القصاص فمنها القصاص إثباتهيف صدد نفي قتل اجلماعة بالواحد أو 

بالنفس، ومنها باألطراف كالعني واألذن ... فهي إمنا تنص على أن قتل النفس يوجب قتل النفس، 
  2وقطع األذن يوجب قطع األذن ... وهكذا.

ُق م رَّت اِن  بذلك قوله تعاىل: ن عمر ألزم املطلق ثالثا بلفظ واحد خمالفاً ــــ قوهلم أ4 الطَّال 
فقال البوطي: احلقيقة أنه ليس يف قضاء عمر  ،229البقرة: ف ِإْمس اٌك مب ْعُروٍف أ ْو ت ْسرِيٌح بِِإْحس انٍ 

ُق م رَّت انِ هذا أي خمالفة لكتاب أو سنة، مث بني قوله تعاىل:  ليس ما يدل داللة قاطعة  :قال الطَّال 
على أن املراد مرة بعد مرة حبيث لو مل يقع كذلك مل يقع الطالق أو مل يقع  جلياً  وال ظاهرة ظهوراً 

الثالث، مث استدل بكثري من اآليات واألحاديث على ذلك وأخر ما توصل إليه أن كتاب هللا ليس 
ـــ مؤكدة لوقوع الثالث  رسول هللا ـــ  يثوأحاديدل على منع وقوع الثالث بلفظ واحد،  فيه ما

 3بلفظ واحد.
 ــــ يُعد استقراء فكرياً  هبا عن عمر ــــ  هلذه املسائل مدافعاً  ومراعاتهتوضيح البوطي وتدقيقه و 

ــــ بالكتاب والسنة، وفيه تنبيه ملن ال دقة لدية يف التتبع واالستقراء عن  يدلنا على متسك عمر ــــ 
 صحيحة.لة الاألد

                                                           

 . 145ص ضوابط املصلحة، يف الشريعة اإلسالمية،البوطي، حممد سعيد رمضان،  1
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وقائع اجلهاد القتايل الذي التحم فيه املسلمون مع غريهم منذ صدر اإلسالم إىل  تقصَّىـــ 5
 أجد إن اجلهاد إال أحد دفاعني مُحل ملأوساط العصر الذهيب للحضارة اإلسالمية، فمما قاله: )...

ليه اجلمهور أنه وهذا ما اتفق ع ؛1 املسلمني عليه درء لبغي واقع أو قضاء على خطة لبغي متوقع(
 خطر احلرابة ال إلدخال الناس يف اإلسالم قهرا. لصداجلهاد شرع 

بدراسات غربية أن املرأة مظلومة ومضطهدة  ـــ أثبت بوقائع شاهدها بعينه يف أوربا ومستدالً 6
 . 2من األمثلة اليت ميارسها الغرب من هدر حقوق املرأة عند الغرب، وذكر كثرياً 

، حبق من يتحدثون عن شيوخهم وعن الكرامات اليت يـُؤ يَّدون هبا وعن ُرؤيتهم ـــ ح كم بالتعزير7
من أين أتى  فالباحث يسألـــــ  لرسول هللا يف املنام أو اليقظة، واألقوال اليت قاهلا: هلم الرسول ــــ 

فقال: )... أن ــــ،  باحلكم بالتعزير؟ ال شك أنه تتبع واستقراء ذلك يف أوساط صحابة رسول هللا ــــ 
 يقظةــــ بعد وفاته أو التابعني أو تابع التابعني مل يُزعم أنه رأى رسول هللا  من أصحاب رسول هللا ـــ 

ـــــ لكان رجال هللا الصاحلني السلف الصاحل ممن ش ِهد  ولو كان يف الصاحلني من يرى رسول هللا ـــــ 
  3.(ةهلم رسول هللا باخلريية، واألفضلي

 .ب الثاين: العقلاملطل
ب من املعلوم أن مجيع التكاليف تتميز مبخاطبة العقل ليتوصل اإلنسان من خالهلا إىل جل

بَـُّرون  اْلُقْرآ ن  أ ْم ع ل ى القرآن إىل البحث والتدبر قال تعاىل:  املصاحل ودرئ املفاسد، وقد دعا أ ف ال  يـ ت د 
ستخراج أسراره وِحك م ه، ولن يتحقق ذلك إال بالعقل ، وأمر بالنظر ال24حممد:  قـُُلوٍب أ قْـف الُه  

عن العقل بكونه الطريق  وحديثاً  وحتت رعاية الوحي، ومقاصد الشريعة، وقد أسهب العلماء قدمياً 
العقل كلية من الكليات  فباعتبارالوحيد املوصل إىل القصد واحِلكمة من أحكام الشريعة اإلسالمية، 

 ت اخلمس الغاية العظمى منها الوصول إىل معرفة هللا تعاىل.ال ريب بأنَّ الكليافاخلمس، 
إنه يـُْقبُل على األشياء فيدركها  )...قد أشار البوطي إىل املهمة اليت يقوم هبا العقل فقال: و  

على حقيقتها وأن يستدل بظواهر األمور على ما ورائها، وأن يتوصل من وراء ذلك إىل معرفة هللا وإىل 
 4.(هللا عزوجل اإلميان بوحدانية

                                                           

 .202ص قضايا ساخنة،البوطي، حممد سعيد رمضان،  1
 .340ـــ 333املصدر نفسه، ص 2
 .296، 295صح وحتليل، حكم ابن عطاء هللا، شر البوطي، حممد سعيد رمضان،  3
، طبعة جديدة، دار من الفكر والقلب، فصول من النقد يف العلوم واالجتماع واألدبالبوطي، حممد سعيد رمضان،  4

 .122الفقيه للنشر والتوزيع، ص
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وهذا مما يثبت أن العقل عنده يـُع د وسيلة من وسائل الكشف عن املقاصد الشرعية، كيف ال 
 ملخططة، والقلب هو القوة احملركةله فقال: )... بأن له القدرة الكاشفة وا وقد زكاه وجعل القلب تابعاً 

  1.له ثانيا( ملنفذةاوالبد يف كل عمل أو بناء من التخطيط املنظم له أواًل مث األداة 
 أن حديثه عن العقل يتمثل يف فرعني مها: للباحثيف مؤلفاته ي ْظهُر  التتبعمن خالل و 

 .الفرع األول: أمهية العقل عند البوطي
 الفرع الثاين: استدالالت البوطي بالعقل خلدمة مقاصد الشريعة.

 .الفرع األول: أمهية العقل عند البوطي
اخلمسة، فإن له  عن املقاصدريات اليت أعتىن هبا البوطي عند حتدثه معلوم أن العقل من الضرو 
 طالع على ثنايا كالمه فيمكن إمجاهلا يف التايل:الاعتبارات تـ ت ب نُي أمهيته من خالل ا

 اليت هنانا عن ــــ باعتباره املرتكز الرئيسي جلميع األعمال اليت أمرنا هللا بالقيام هبا ومجيع األعمال
 عنها واملنهيني هبا إذا ُأختل إحدى هذه األسباب أختلت مجيع األعمال املأمورين تركها حبيث

وقد أكد ذلك فقال: )... أن هللا جهز مجيع املكلفني من عباده بقدر مشرتك من الطاقة والعقل 
 واالختيار وجعله مناط التكليف يف حقهم فتوجد لديهم الفرصة إىل املبادرة إىل تطبيق أوامر هللا تعاىل

 2.(انقطعت تبعة التكليفوااللتزام بشريعته، وإذا فقدت إحدى هذه األسباب 
ت ل املرتبة األوىل يف األمهية من حيث األمهية واحلفاظ عليه؛ فلو   وعلى هذا يتبني أن العقل حي 

فال شك أن مجيع التكاليف  ،هتم اإلنسان حبفظ الدين أو النفس أو املال ووِجد اإلمهال بالعقلا
ودخلها اخللل بسبب عدم االهتمام باحملرك الرئيسي  مضطربةة من داخل الكليات غري العقل الصادر 

وإذا كان   ،أن حيتل العقل املرتبة األوىل يف األمهية واحلفاظ الباحث يرىلذا و يف الكليات وهو العقل، 
نستطيع ، فلن إليه كذلك فهو حيتل املرتبة األوىل من حيث الرتتيب، بكون مجيع الكليات ترجع

هل يعقل أن يستطيع اإلنسان احلفاظ فاحلفاظ على الدين إال بعقل سليم، فإذا كان العقل فيه خلل 
  .وكذلك بقية الكليات؟ على دينه
ن عمارة الكون وحتقيق النظام ال ميكن أن يتحققا إال من خالل جهازين يف اإلنسان أ باعتبارهــــ 

نزوات النفس وأهوائها خبفقات القلب وعواطفه، وتالقي  تزجفلوال العقل مل ومها: القلب والعقل؛
 . شيءشر مستطري من شأنه أن يفسد كل  إيفادالسفل والعلو على 
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السراج الذي يضئ الطريق إىل احلقيقة اجلامثة من حولنا ال سالحا ملسخها يف سبيل  باعتباره ــــ
 1بعيدة عن الغضب وغريه.حتقيق رغباتنا مث شرط حلمل هذا السالح أن نتسلح بروح رياضية 

 .مقاصد الشريعةت البوطي بالعقل خلدمة الفرع الثاين: استدالال
الواعية  القراءةمما سبق من اعتبارات البوطي الدالة على ُقدسية العقل يتضح لنا من خالل 

على الدالة  استدالالتهملؤلفاته أن له إسهامات تـُبـ نيِ  استدالله بالعقل خلدمة مقاصد الشريعة فمن 
 ذلك هي:

وأكد  ،إىل عدم جتاهل الدليل العقلي أو االنفكاك عنه ملن أراد األخذ باملصلحة املرسلة حلوَّ ــ 1
الغرض واملقصود من ذلك فقال: )... إن موقف اجملتهد أمام املصلحة املرسلة مرتدد عقال بني ثالثة 

 مذاهب هي:
 من أنه ال لف ملا أمجع عليه املسلمونأن يرى أهنا خالية عن أي حكم يتعلق هبا، وذلك خما ـــ

فهو  وتكاثرتْ الوقائع،  اتسعتميكن أن تعرى واقعة ما عن حكم شرعي يتعلق هبا مهما 
 مذهب باطل.

 يالئمها. أن يعتربها ويرتب عليها حكماً ــــ 
  2حكما يالئمه. اإللغاءأن يلغيها ويرتب على ــــ 
وذكر  3أن تستقيل بفهم مصاحل العباد أو تنسيقهاإىل أنه ال يصح للموازين العقلية  ـــ نبه2

 سببني لذلك مها: 
 الشرع، وهذا باطل عند اجلمهور. جميءلو استقلَّ العقل بفهم املصاحل لكان حاكما قبل ــــ 
 4لو صحَّ استقالل العقل بفهم املصاحل لبطل كثري من األدلة التفصيلية لألحكام.ـــ 
إىل األحكام الشرعية املنبثقة من أدلتها  ، إمنا متت استناداً ـــ أكد أن معرفة مقاصد الشارع3

مصدر معرفة مقاصد الشارع بأنه  مث وضح أنالتفصيلية، وهذه األدلة كلها عائدة إىل دليل الكتاب، 
 استناد عقلي.

                                                           

 .155، 154، 122املصدر نفسه، ص 1
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 واء ومقاصد األنانية عليهـــ وضح مثرة من يستقل حبكم العقل وحده بتغلْب الشهوات واأله4
لقد رأينا كيف أن علماء األخالق، وقد امجعوا على تقديس املصلحة، ومل يتمكنوا أن  فقال: )...

 1.(بالنظر واحلكم االستقالليصريوا إىل أي اتفاق على مسمياهتا اجلزئية، بل ومل تتمكن عقوهلم من 
 .بالصحابة الثالث: االقتداءاملطلب 

ـــــ  لقرهبم ومعاصرهتم لرسول هللا ــــ الصحابة مبقاصد الشرع، فقد كانوا أعلم الناس هبا  اهتم
األمة  أفهم ـــــ جعلتهم أفقه الناس بعلله وِحكمه وأْدراهم بأحواله، ودالئله، فهم فمعاصرهتم للنيب ــــ 

، ومل يكن أحد منهم يظهر له مراد ومقصودهملراد نبيها واتِبٌع له، وإمنا كانوا يدندنون حول معرفة مراده 
 .عدل إىل غريه البتةرسول هللا مث ي

كان هلم احلظ األوفر بفهم مراد   وسائر العشرة املبشرون باجلنة وغريهم الراشدونوكذلك اخللفاء 
 ومن سار على هنجهم إىل وقتنا احلاضر. ،األحكام الشرعية

ــ فأكد ما سار عليه سابقيه، فقال: )...  وقد سار البوطي على هنج من سبقه من العلماء ــ 
لصحابة هو املقياس الذي يعطينا الدالئل الشرعية على صحة الذي نقوله أو خالفا ال سيما إن عهد ا

 2.(ظهراهنمبينما كان رسول هللا بني 
 التايل: هو أن البوطي جعل االقتداء بالصحابة من وسائل الكشف عن املقاصدالدليل و  

ل املفهومة من النصوص نفيه من قبل الصحابة أي لبس خيدش يف الدالئل واحلكمة والعل ـــ1
فقال: خمربا عنهم بأهنم )...مل يرتكوا لبسا يف مدلوالت النصوص القابلة للتخصيص، وبأهنم عبدوا هللا 

    3.بالتمسك مبجموع دالالته(
 وفق يتوانون عن ترتيب األحكاممن خالل استعراضه لعصر الصحابة أكد أهنم مل يكونوا  ـــ2

 التساعولقد كان  ،مندرجة ضمن مقاصد الشارع أهنا، ووجدوا املصاحل مىت ملسوا فيها اخلري
  4لديهم. احلقيقةالدولة اإلسالمية يف عصرهم أثر كبري يف إبراز هذه 

وقد تطرقت هلذه األمثلة  ،وأكد دخوهلا يف مقاصد الشارع األمثلةوقد ضرب البوطي العديد من 
  5.يف مطلب استصالحات الصحابةعند احلديث 

                                                           

 .214، 129املصدر نفسه، ص 1
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 .بع: اللغة العربيةاملطلب الرا
تُعترب اللغة العربية وسيلة من الوسائل املوصلة لفهم مضمون الكالم وفهم مقاصده، فهي أداة 
تواصل وتعبري مساعد ملا يتصوره اإلنسان يف حتليل وتنظري الشريعة اإلسالمية، والتوصل إىل معرفة 

ومقاصد الشريعة ومراده، فقد أعتىن هبا  العلل واحِلك م والغاية، فالعلم هبا ضروري لفهم الوحي وحمتواه،
 .ونواملتأخر  وناملتقدمالعلماء 
 من طرق الكشف عن املقاصد التايل:  مما يثبت اختاذ البوطي اللغة العربية طريقاً و  

وألفاظه ودالئله، فقد أشار لذلك  معانيهاعتباره اللغة العربية الرتمجان النفسي للقرآن وفهم  أ ـــــ
 جعلها ترمجان كالمه النفسي إليهاهللا تعبدنا يف فهم ما خاطبنا به، باللغة العربية إذ فقال: )... إن 

بَـُّروا آ ي اتِِه و لِي ت ذ كَّر  أُوُلو اأْل ْلب ابِ وهو معىن قوله تعاىل:   سواء 29ص: ِكت اٌب أ نـْز ْلن اُه إِل ْيك  ُمب ار ٌك لِي دَّ
   1.(ومدلوالهتاة أو اصطالحية فإهنا احملكمة يف فهم معانيها هذه اللغة وضوابطها توقيفي إن الفاظ يلق

املعاين واملقصود من الكالم،  إلدراك اً مساعد كوهنا عامالً لتلميحه لتعلم اللغة العربية  ب ـــ
، يضرب بعضكم ــــ ال ترجعوا بعدي كفاراً  ويعرُف ذلك عندما استشهد سائل حبديث رسول هللا ـــــ 

سائل يقصد أن أي رجل قتل  دخل يف الكفر، فوخبه البوطي فقال له: استشهاد يف فال ،2رقاب بعض(
باللغة العربية ألدركت ذلك، تلميح منه مبعىن ألدركت القصد والغرض  غري موضعه، ولو كنت بصرياً 

واملقصود من احلديث فبني البوطي احلديث: إن الكفر يف احلديث هو م ْصدر القتل، وليس القتل هو 
الكفر وسببه كما تتوهم، الن الكفر هو املقدم على القتل يف احلديث وليس العكس، إين  ُمص در

 3.بأن تتعلم مث تتكلم، ال سيما يف أمور الدين هذه( أنصحك
وجعل ضرورهتا كضرورات اجلسد لبقاء إىل وجوب األخذ مبدلوالت النصوص اللغوية،  نوه ج ـــ

تكون العلة أو احلكمة املقصود واضحة وثابتة، إال إذا الروح، ومقصوده يف ذلك أنه لن يكتمل أن 
ح النص بعد تعطيل مدلوله و ر املدلوالت اللغوية، فقال: )... فال معىن لروح التشريع، و  تتوفر 

 4.(اللغوي

                                                           

 .136ص ضوابط املصلحة يف الشريعة اإلسالمية،البوطي، حممد سعيد رمضان،  1
 ، دار اجليل بريوتاجلامع الصحيح املسمى صحيح مسلمالنيسابوري، أبو احلسني مسلم بن احلجاج بن مسلم القشريي،  2

 .58/ 1+ دار األفاق اجلديدة ـ بريوت جزء 
 .53ص استفتاءات الناس،البوطي، حممد سعيد رمضان،  3
 .138ص ضوابط املصلحة،البوطي، حممد سعيد رمضان،  4
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شكال أو أكد بأن هناك قواعد وأصوال متبعة ومقرره يف فقه اللغة العربية من شأهنا إزالة اإل د ـــ
  1.األحوال، وبيان املعىن املراد من املتكلمالغموض يف كل هذه 

وضح امليزان الذي يكشف التزام املسلم واستقامته على سنن اهلداية فقال: )... هو  ه ـــ
أو املنطق العام وأصول الدراية  قواعد حيادية تنبثق من أصول الدالالت اللغوية وفقهها جمموعة
 2.والنظر(
ه عن ثات البوطي حول حتدثه عن اللغة العربية تبني أن حديمن خالل االطالع واالستقراء ملؤلفو 

 إىل فرعني مها:ه الباحث فلذا قسما اللغة العربية، ومقاصد الشريعة؛ اللغة العربية خيدم شيئني مه
  .مفاهيم ختدم مقاصد الشريعة الفرع األول:

لبحث عن عللها معلوم أن الكثري س خَّر اللغة العربية خلدمة مقاصد الشريعة اإلسالمية وا
العرب هو املرتجم عن مقاصد  )لسان :وحكمها ومواعظها والغرض منها وفهم مدلوهلا، قال الشاطيب

يف هذا الفرع هو استقراء املسائل اليت  الباحث وما يهموال داعي لذكر أمثله على ذلك، ، 3(الشريعة
 ها: مقاصد الشريعة اإلسالمية ومن ةوي حتت مدلول اللغة العربية خبدمتنط

ــــ وضح  معىن ومقصود كثريا من اآليات اليت تُوهم اجلرب حتت مدلول اللغة العربية، وقد أكد 1
 تقتضيهذلك فقال: ) ولسوف أحصي هذه اآليات، وأوضح املعىن الذي حتمله وتدل عليه طبقا ملا 

  4(.قواعد اللغة العربية وقواعد تفسري النصوص
الناس من املهانة اليت يستشعرون منها فمما قاله  يالحظهااليت  ــــ أب ان  القصد من كلمة اجلزية2

أو االحتقار  يف ذلك )... هذه الكلمة ال تدل بوزهنا وال بأصل اشتقاقها على معىن من معاين املهانة
ذلك ألن كلمة اجلزية من اجلزاء أو من أجزأ وجزأ تطلق على املال الذي يؤخذ من الكتايب فيجزئ عن 

يف اجملتمع اإلسالمي حبيث ينال سائر احلقوق  رعايته ومحايته واعتباره عضواً و  سؤوليتهمضرورة حتمل 
 5.م ْبدأ التكافل االجتماعي( يقتضيهااليت 

                                                           

 .66، 65ص قضايا ساخنة،البوطي،  1
 .66ــــــ 64املصدر نفسه، ص 2
دار  ملوافقات،عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، ا : أبوققاحمل الشاطيب، أيب إسحاق إبراهيم بن موسى بن حممد اللخيمي، 3

 . 401/ 5( ج1ابن عفان، ط )
 .99، صاإلنسان مسري أو خمريالبوطي، حممد سعيد رمضان،  4
 .134ص اجلهاد يف اإلسالم، كيف نفهمه وكيف منارسهالبوطي، حممد سعيد رمضان،  5
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ــــ من منظوره ألوزان العربية بني مقصود كلمة العوملة ملن يقولوا ع ومل الرجل ع ْوملة، أزاح رأيُّ 3
أن العوملة مشتقة من الفعل عومل على صيغة فوعل  ...القائل: ) 1الدكتور أمحد صدقي الدجاين

واستخدام هذا االشتقاق يفيد أن الفعل حيتاج لوجود فاعل يفعل، أي أن  العوملة حتتاج ملن يعممها 
    2.(العاملنيعلى 

أُريد هلا  متعجباً مث قال  ،وشعوذه ةفالعوملة على وزن عربد...بني البوطي القصد منها فقال: )و 
!! غري أن العربية تقول يف واحد من قواعدها املعروفة إن دون أن ينبثق من فعل صدراً تكون م أن

تنطوي عليه كلمة  فكلمة العوملة من حيث املعىن الذي ال قياساً  اشتقاق الفعل من االسم يأيت مساعاً 
وملة مبعىن استعمال الع إجازةمن ...العربية )وهذا ما سار عليه جممع اللغة  ؛3اجلديدالنظام العاملي 

  4.جعل الشيء عاملياً(
 والظاهر من تبني هذه القواعد املقررة يف فقه اللغة العربية هي التلميح واإللزام للباحث األصويل

واملفيت وغريه ممن يبحث عن مقاصد الشريعة اإلسالمية أن يأخذ هبذه القواعد اليت يستطيع من 
 خالهلا الكشف عن مقاصد الشريعة اإلسالمية.

منظور اللغة العربية، فهناك من يفهم معىن كلمة شيخ يف  شيخ منبني مفهوم ومقصود كلمة  ـ4
 منه قتال أو دفاع. يتأتىعنه أسباب القوة، فلم ي عد  انقطعتمصطلح اللغة بأنه من 

 يف كتابه ،5بو الفتح ناصر الدين بن عبد السيد بن علي بن املطرزاوأشار إىل هذا املفهوم، 
تيب املعرب، فقال: )...وهو الذي انته ى شبابُه واجلمع أشياخ وُشيوخ وِشيخ ة بسكون املغرب يف تر 

 :فقال ودو اأبو دأخرجه  6(شيوخ املشركني )اقتلواــــ  الياء وفتحها ... مث أشار إىل حديث النيب ــــ 

                                                           

، حصل على درجة املاجستري من 1948هــ / 1355فلسطني،  هو أمحد صدقي بن حممد الطيب ولد يف يافا على ساحل 1
شغل  تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية ليبيا، مث حصل على الدكتوراه يف قسم اآلداب قسم التاريخ يف جامعة القاهرة مصر، أسهم يف

باحث فلسطيين أرخ للحركة ينظر الدجياين، . 2003العديد من املناصب، مث توىف يف القاهرة التاسع والعشرين من ديسمرب، 
 www.aljazeera.netالسنوسية، اجلزيرة نت، 

  .3( ص 1ط ) العوملة اجلامعة اإلسالمية،الدكتور: صاحل الرقب،  2
 .243ص قضايا ساخنة،البوطي، حممد سعيد رمضان،  3
  .3ص  العوملة اجلامعة اإلسالمية،الدكتور: صاحل الرقب،  4
ي بن املطرز أبو الفتح النحوي املشهور باملطرزي، صنف اإلقناع يف اللغة، وخمتصر املصباح يف هو ناصر بن عبد السيد بن عل 5

 . 350/ 2ج طبقات املفسرين للداوودي،هــ. ينظر حممد بن علي بن أمحد مشس الدين الداوودي املالكي، 610النحو، مات سنة 
 .7/ 3(، ج2672، حديث رقم) يف قتل النساء ، سنن أبو داود، بابالسجستاين، أبو داود سليمان بن األشعث  6
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الذي ال ينتفع  اهلرميالذي هبم ج لد وٌقوة على القتال، والشيوخ  ننياملس قوالن: الشيوخاملراد به 
                                 1.هبم(

 أنه ذكر سابقاً  الحظه الباحثلكنه مل يظهر أي ترجيح ملقصود كلمة شيخ يف احلديث، ومما 
ي يف ذلك فوض ح  مييل إىل هذا الرأي، فخالفه البوطن أنتهى شبابه، وهذا يٌوضح أنه معىن شيخ بأنه م

وا شيوخ اقتل)ــــ  ــــ حديث مسرة بن جندب عن رسول هللا  من منظور شيخ املقصود من كلمة
إن كلمة شيخ أعم مما يتصوره البعض، فمعىن كلمة الشيخ هو  :( فقالاملشركني واستحيوا شرخهم

 نظر عما يصاحب ذلك من قوة أو ضعفالوضع الذي يقتضي عليه التبجيل والتقدير بقطع ال
الكمال العقلي بقطع النظر عن حال من قد بلغ هذا سن احلكمة، و  اإلنسانويقصد بذلك بلوغ 

  2السن واستحق التبجيل لذلك من حيث القوة والضعف.
هللا  لوهو املقصود من حديث رسو  ،الذي يتبني أن املعىن الذي بينه البوطي هو املعىن الصحيحو 

سباب القوة، وإن كان  عنه أ انقطعتاملمكن أن يأمر بقتل من  من ـــ ليس النيب ــــ  ــــ ألن ــــ 
وما سار عليه البوطي  ،والذي يبدو أن ما سار عليه أبو الفتح ناصر الدين من جانب العرف كافرا!!

 من جانب الشرع والشرع مقدم على العرف.  
حور العني  ـــ استدل بضمري اجلمع عندما سأله سائل عن نصيب النساء من حور العني وكأنَّ 5

يـْن ا   تقرأ أو تقرئي قول هللا تعاىل:بوطي أملخاص بالرجال فرد عليه ال ُْم م ا ي ش اُءون  ِفيه ا و ل د  هل 
عام شامل للذكورـــ واإلناث  ي ش اُءون  فقال من املعلوم أن ضمري اجلمع يف قوله: ،  35ق:م زِيدٌ 

ملقاصد  وهذا واضح يف خدمته ؛إذن فقد وعد هللا الرجال والنساء بتحقيق كل ما يطلبونه ويتمنونه
 3.الشريعة اإلسالمية

ـــ استدل بقاعدة من قواعد العربية وذلك لبيان القصد من عودة الضمري عندما سأله سائل 6
عما ينسب إىل ابن تيمية أنه ذكر يف كتابه تلبيس اجلهمية يف اجلزء السادس يف حديث أن هللا خلق 

 من السلف مل يكن بينهم نزاع يف أن آدم على صورته ذكر ابن تيمية أن أهل القرون الثالثة األوىل
مل  هذه النسبة صحيحة؟  فقال البوطي الضمري يف كلمة على صورته عائد إىل هللا ــــ جل شأنه ـــ فهل

                                                           

يف ترتيب  ابن املطرز، أبو الفتح ناصر الدين بن عبد السيد بن علي حتقيق: حممود فاخوري وعبداحلميد خمتار، املغرب 1
 . 462/ 1( ج2حلب، ط ) –مكتبة أسامة بن زيد  املعرب،

 .104، صجلهاد يف اإلسالمالبوطي، حممد سعيد رمضان، ا 2
 .43نسيم الشام، ص استفتاءات الناس،وطي، حممد سعيد رمضان، الب 3
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على صورته عائد  ـــــ ــــ ثار الواردة عن الصحابة والتابعني أن الضمري يف قوله أجد يف األخبار واآل
ن الضمري راجع إىل الشخص املضروب، ألن إن، بل رأيتهم يقولون: وأن هللا له صورة إذ ،على هللا
يتضمن النهي عن ضرب الوجه معلال بأن هللا خلق آدم على صورته، والقواعد العربية تقضي  1احلديث

وهو وجه الشخص  ،بعود الضمري إىل أقرب مذكور، وأقرب مذكور يف احلديث يصلح به املعىن
 . 2املضروب أو الذي يراد ضربه

بأنه يؤدي إىل الضرر وهنى عن الكذب يف  االحتكارـــ يف خطبة اجلمعة وضح القصد من 7
 3ر(اضرر وال ضر  ــــ )ال بقول: ـــ  االحتكارــــ... مث استدل على ضرر  أحاديث رسول هللا ــــ 

ان أن قال: ال نافية للجنس وجنس الضرر مرفوع، وال جيوز لإلنسان أن يضر نفسه، وال جيوز لإلنس
 اإلسالمية، فالبيان النحوي وضح القصد من االحتكار الذي يؤدي هبالك مقاصد الشريعة 4يضر غريه

 ومنها املال.
 .الفرع الثاين: مفاهيم ختدم اللغة العربية

من املؤكد أن القرآن الكرمي هو الذي محى اللغة العربية من الضياع وهذهبا وأغناها مبزيد من 
من قواعد النحو أو البالغة  شيءوالسبك والبيان مع العلم أنه ال حيتوي على  األصول وفنون التعابري

وشرحها والتعريف هبا، فإذا كان القرآن محى اللغة العربية فيتحتم علينا محايتها وصوهنا يف خطاباتنا 
 .وهذا من باب ما يتم الواجب إال به فهو واجب ؛وكتابتنا ومؤلفاتنا

 طالعالنظر واالمن خالل  تتبعها الباحثالعربية،  ختدم اللغة اماتإسهللبوطي يف هذا اجملال و  
 يف مؤلفاته ومنها: 

 ـــ تعجب ممن يدعوا إىل جتديد قواعد اللغة العربية وتغيري ما تقادم منها حبجة أن هناك أناس1
إمنا يظنون أن أولئك األئمة احتكموا يف خالفاهتم وآرائهم املذهبية إىل علم أصول الفقه، فقالوا 

 واألحكام اليت تعلقت هبا أحالمهموضعوا ذلك املنهج كما شاءته أهواؤهم، مث استخرجوا منه النتائج 

                                                           

ـــــ قال )إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه فإن هللا خلق  ـــــ قال: من حديث ابن حامت عن النيب ـــ عن أيب هريرة ــــ  1
اجلامع الصحيح املسمى القشريي، آدم على صورته( أخرجه مسلم، ينظر النيسابوري، أبو احلسني مسلم بن احلجاج بن مسلم 

 .32/ 8جدار اجليل بريوت + دار األفاق اجلديدة ـ بريوت،  (،6820باب النهي عن ضرب الوجه، حديث رقم ) صحيح مسلم،
 .50ص ستفتاءات الناس،البوطي، حممد سعيد رمضان، ا 2
 .  2171حديث رقم  290/ 2ج املوطأ،األصبحي، اإلمام مالك بن أنس،  3
 هــ1433ربيع ثاين، 23اجلمعة  خطبة مجعة، حمور شرائع اإلسالم إقامة العدالة التامة،ي، حممد سعيد رمضان، البوط 4

 .2012/ 3/ 16املوافق 
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هم األخرون بوضع املنهج الذي يريدون ليتوصلوا به إىل الرغائب اليت  يستقلوافحق ملن بعدهم أن 
             1يشتهون.

أكيد ال يعتقد  أهوائهم؟م من قبل هل يعتقد أهنم كل ما وضعوه واستخرجوا من علل وأحكاو 
تعجب البوطي يريد أن يُلفت  االنتباه ور وذو جهالة خطرية، فالظاهر من ذلك إال من كان ذو تص

للباحثني والكتاب واملثقفني إىل عدم قبول دعوة من يدعوا إىل تغيري قواعد اللغة العربية، وهذا التنبيه 
 خيدم اللغة العربية.

اإلشارة تلك والقصد من  ،وذكر هلا األمثلة ،الداللة والبيان يف اللغة العربية يةلجتــــ أسهب يف 2
 معرفة الداللة والبيان يفكيبها معاين األلفاظ العربية وترا  يستخدم، أن باحث والقارئللطالب ال

 والقصد والغرض.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .60ص قضايا ساخنةالبوطي، حممد سعيد رمضان،  1
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 .األسس اخلاصة إلدراك املقاصد عند البوطياملبحث الثاين: 
اصد لن تتضح مثارها، وتنجلي ِحكمها وعللها إال بوجود أسس يتخذها من املتعارف أن املق

ي هتدي هبا، فاملقاصد تتميز بقدرهتا على تغذية العقول، وملء القلوب وبلورة  الفقيه والعامل نرباساً 
الواقع النبوي، وتعديل مسار كل من  ةام، وتنزيل الوقائع احلديثة منزلالشخصيات، واستنباط األحك

هجية الوسطية، فمع تداخل املناهج الفكرية املختلفة وتباين املشارب املتنوعة يف هذه خرج عن من
يسري عليها ل ملقاصدلدى البعض، فمن الالئق أن تكون هناك أسس إلدراك ا األيام أصبح الفكر غريباً 

إىل  رات اليت تؤدي باملقاصداتالباحثون عن املقاصد، حىت ال تنضرب العلل، وتكثر اخلالفات وامله
 االهنيار يف أوساط اجملتمعات اإلسالمية.

ساعدته يف إدراك وإظهار املقاصد،  خاصة به أسسالبوطي له  أنجد وُ من خالل االستقراء و 
فهل يعقل أن هذه األسس اليت ُيشري  إىل  كتبه مليئة باملقاصد والعلل العامة واخلاصة،  وجعلتْ 

هلا يف حياته العلمية، فليس من املنطق أن  بقاً وجوب توفرها ليست موجودة يف فكره، ومل يكن مط
، وليس له به صلة، فبصفاء نيته، ونظرته يف املسميات، وربطه للمقاصد جبلب لهأو ينبه  يكتب شيئاً 

املصلحة ودرء املفسدة، وحضوره الروحي للواقع النبوي، وحريته الفكرية، ومطابقات تصوراته حبقائق 
مبادئ اجلدال، واستقراره النفسي، فكل هذه  ومعرفةلعصور اخلالية، بثقافات ا هاإلسالم، وسعة تبصر 

تساعد  األسس اليتاألسس واملميزات أثرت يف تنظريه للمقاصد، وقد نبه إىل وجوب البحث عن 
على ربط اخلالفات، وذلك عند أخباره عن أسباب التجزؤ يف األمة اإلسالمية، فقال: )...جيب 

يف حياتنا الفكرية، مث العمل على تغذيتها، وتقويتها حىت يتشكل لنا البحث عن املسلمات األساسية 
القاسم املشرتك يف نشاطاتنا الفكرية ...فمقصود البوطي أن ينهض البنيان الوحدوي وتدمج 
املسلمات يف حياتنا الفكرية واالجتماعية القائمة اليوم... مث نوه إىل وجوب توفرها لدينا كقاعدة 

  1.م(انطالق وميزان حتكي
وأرشد  بعلم خمصص، بل جعل كالمه عاماً  إليهاالبوطي مل خيصص احلياة الفكرية اليت أشار  

هي كنقطة س أو املسلمات اليت يشري إليها يف الشرع ، وال شك أن األسإىل وجوب البحث عنها
األمور  اجملهولة، من لتدبر لطلب املعاينل حيتاجكما هو معلوم شرع  وال فهم املقصود منه،ل انطالق

اصد اليت جيب البحث عنها إلدراك املقن هذه املسلمات أسس إقول: يأن للباحث فلذا املعلومة؛ 
 .وفهمها
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يتحدث فيه عن  أو مقاالً  أنه وضع عنواناً  جيد الباحثيف مؤلفاته مل  املطالعةمن خالل و 
يف ثنايا كالمه وتلميحات،  إشاراتوإمنا وجدت  ؛اليت أدرك هبا مقاصد الشريعة األسس اخلاصة به

بتجميعها  ام الباحثتشري إىل أن املقاصد هلا أسس ينبغي للباحث، والطالب السري عليها، فق
 :كالتايل  وصل إليها هيفمن تلك األسس اليت تُ  عدة ووضعها على شكل أسس، يف فروع

  .الفرع األول: صفاء القصد وخالص النية
 ل إىل رضاء هللا فكل األعمال رُبطت بصفاءمعلوم أن صفاء القصد يُعد الشيء األساسي املوص

 .البخاري أخرجه 1إمنا األعمال بالنيات وإمنا لكل امرء ما نوى() ـــــ ــــ  :القصد والنية يقول
البوطي عند حتدثه عن مسألة التخيري والتيسري وحتليله ملا فيها من اضطراب واختالف أشار إىل و 

 سار عليه عامٍ  أس اسٍ  فل مَّح إىليُل االختالالت واالضطرابات، احتياج هذه املسألة إىل فكر سليم تُزِ 
صفاء القصد وخلصت النية أن خنرتق  إنْ  ... ليس مستحيالً ): يلتفت إليه الباحث وغريه، فقاللكي 

ركام هذا املرياث بعقولنا وأفئدتنا عائدين إىل األليق الفكري والنفسي الذي أزدان به عصر 
  2.الصحابة(

أليس هو صفاء قصدهم وإخالصهم هلل  الصحابة؟به عصر  حتلىاألليق الفكري الذي ما هو و  
التوازن يف األحكام ومعرفة مقاصدها  إجيادالطالب والباحث واملفكر  يستطيعفبصفاء القصد 

ــــــ فلم تكن هذه  مجيع العلوم الشرعية، كما كان صحابة رسول هللا ــــ  ومدلوهلا يفوحكمها 
عصرهم، وإن كانت موجودة إال أهنا كانت يم املغلوطة اليت نعيشها موجودة يف واملفاهاالضطرابات 

ْلِم ك افًَّة و ال  هللا تعاىل فيه  :لم الذي قالحتمل معىن التسامح والس ِ  ي ا أ يُـّه ا الَِّذين  آ م ُنوا اْدُخُلوا يف السِ 
 .208البقرة:  وٌّ ُمِبنيٌ ِإنَُّه ل ُكْم ع دُ  تـ تَِّبُعوا ُخطُو اِت الشَّْيط انِ 

 .الفرع الثاين: النظر يف املسمى ال ظاهر اللفظ فقط
ويف  د سار عليه سواد األمة اإلسالميةوق ،يعد النظر يف املسميات مطلوب شرعا، وعقال حيث

ا األعمال بالنيات وإمن )إمناـــــ  بقول: رسول هللا ــــ  ، عمالً ونمقدمتهم الفقهاء واألصوليون واملفكر 
  .البخاريأخرجه  3لكل مرء ما نوى(

                                                           

كتاب بدء الوحي، رقم احلديث   اجلامع الصحيح،هيم بن املغرية البخاري، أبو عبد هللا، البخاري، حممد بن إمساعيل بن إبرا 1
 .2/ 1(، ج1987/ 1القاهرة، ط ) –(، دار الشعب 1)

 .20ض اإلنسان مسري أم خمري،البوطي، حممد سعيد رمضان،  2
  .2/ 1( ج1ط ) مع الصحيح،اجلاالبخاري، حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية البخاري، أبو عبد هللا، 3 
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صدارهم للفتاوى ينظرون إىل اللفظ فقط إلو كان العلماء والفقهاء عند شرحهم لألحكام و و 
 يف فهم األحكام الشرعية والفتاوى واملواقف الشرعية واإلشكالياتمن االضطرابات  الكثريلوقع 

ويل التعمق فيه حىت ال خيطئ يف فهم مقصود فالنظر يف املسميات البد للعامل واملفكر والفقيه واألص
فذلك يعترب  ،لو أن املكلف أخذ باملشروع الذي مل يقصد به الشارعو  ؛ومضمون الكالم النبوي

 باحلقيقة أخذ بغري املشروع، ألن الشارع إمنا شرعه ألمر معلوم بالغرض، وتلك مناقضة ال حمالة. 
 يفه متعمقا يله وشرحه أو فتاواه أو مواقفه جيدوالناظر يف مؤلفات البوطي سواًء كان عند حتل

وهذا مما يـُْثبُت تعمقه يف النظر للمسمى، والقصد ال ظاهر اللفظ  ؛صد واملعاين، والغاياتاقامل إظهار
 فقط.

ال يكون اعتبارها بالفعل الظاهري فقال: )... أن مناط الثواب  حىت األعمال أكد فيها بأهنا
ي اليت تصدر من اإلنسان ال يتمثل يف أعماله املادية اليت تصدر منه والعقاب يف الطاعات واملعاص

القليب إليها... مث قال: ذهب أهل السنة واجلماعة إىل أن الثواب  هوإمنا يف قصده إىل الفعل وتوجه
والعقاب ال يكونان على الفعل املادي الصادر من اإلنسان ألنه خبلق هللا وبقدرته، اليت أمد وأكرم هبا 

                                                    1.، وإمنا يكونان على عزمه الذي توجه بالقصد إىل الطاعة أو املعصية(عبده
بالنظر إىل املسمى سوف أذكرها  هالدالة على شدة حرص كثري من الفتاوى واملواقفأيضا الوله 

 .2قاصدية عند البوطيخصائص ومميزات الفتاوى امل عن يف الفصل اخلامس عند احلديث
  .الفرع الثالث: احلضور الروحي للوقائع النبوية

فإن  التكلم عن احلادثة أو الواقعة االستشعار بالواقع النبوي يف حالأقصد باحلضور الروحي هو 
، فالبوطي عند ـــــ  ــــ باملوىل واتصاالً  ذلك مما يزيد املقاصد مناء وصفاء، ويزداد اإلنسان خشوعاً 

ثه عن الوقائع النبوية، كالغزوات وغريها كان يستحضر الوقائع واألحداث النبوية، وكأنه حاضر حتد
 كم والقصد من الشريعة اإلسالميةمبعرفة احل وهذا مما جعل البوطي مستنرياً  ؛معهم يف تلك املشاهد

  د أن وصل إىل قول: رسول هللابعو  … ومما يدل على ذلك؛ هو عندما تكلم  عن خطبة الوداع
حضوره يف تلك اخلطبة )... وحنن نقول: أجل وهللا لقد  ــــ أال هل بلغت فقال البوطي: مستشعراً 

  3.ولعلنا اليوم أوىل من ينبغي أن جييبك اللهم لقد بلغت...( يبلغت يا سيد

                                                           

 .300، 299/ 2اجلزء  احلكم العطائية شرح وحتليل، البوطي، حممد سعيد رمضان، 1
 (.141صفحة ) 2
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الروحي  مالزمة احلضورقول: البوطي لعلنا اليوم أوىل من ينبغي أن جييبك تنبيها منه إىل و 
النفاق، والريا وجتسيدًا ملعىن الواقعة يف القلوب حىت يتوصل العبد إىل معرفة هللا تعاىل  منللخروج 

 أنت يا فقال: كيف)... لقيين أبو بكر  األسديوجلب املصلحة الدنيوية واألخروية يقول: حنظلة 
ــــ يذكرنا  حنظلة؟ قلت نافق حنظلة قال: سبحان هللا! ما تقول قال قلت: نكون عند رسول هللا ــــ 

اسفنا األزواج واألوالد عــــ   هللا ــــبالنار واجلنة حىت كأنا رأي عني فإذا خرجنا من عند رسول 
قال أبو بكر: فوهللا إنا لنلقي مثل هذا فانطلقت أنا وأبو بكر حىت دخلنا على  فنسينا كثرياً  والضيعات

قلت: يا رسول  ذاك؟، وما ـــــ ــــ فقال: رسول هللا  هللا!رسول  ـــــ قلت نافق حنظلة، يارسول هللا ــــ 
نكون عندك تذكرنا بالنار واجلنة حىت كأنا رأي عني فإذا خرجنا من عندك عاسفنا األزواج  هللا!

ـــ والذي نفسه بيده أن لو تداومون على ما  فقال: رسول هللا ــــ  واألوالد والضيعات، نسينا كثرياً 
م ولكن يا حنظلة ساعة وساعة كر لصافحتكم املالئكة على فرشكم ويف طرقتكونون عندي ويف الذك

   1.ثالث مرات(
 .الفرع الرابع: حرية الفكر

اإلسالم دعا اإلنسان إىل حرية الفكر وحثه على التفكر يف مجيع اجملاالت مبا فيها الكون واحلياة 
فالناظر يف مؤلفات البوطي إراداته؛ و  اآلخرة، وال حجر على أحد يف حرية الفكر، والتعبري عن آرائه،

                                     مها:  جيد أن البوطي كان يتمتع حبريتني 
 .احلرية املتمثلة باحلياة املعيشيةاألوىل: 

دون  جبهده مالياً  فقد كان مستقالً  ،أقصد بذلك حريته اليت كان يتمتع هبا يف حياته االجتماعية
راء سسة حكومية، أو سياسية أو مؤسسة دينية؛ وهذا مما أتاح له اختاذ املواقف واآلالرجوع إىل أي مؤ 

من  مبقابلة قصرية ان الباحثوقد استب ،اإلسالميةيف فتاويه اليت كان يصدرها يف خدمة الدين واألمة 
 :هانت حياته املالية فمما قالقد وصف كيف كلتوفيق حممد سعيد رمضان البوطي،  ولده الدكتور

رمزي، وكان الذي يعود عليه  يف كلية الشريعة مث تقاعد قبل مخسة عشر سنة براتبٍ  كان أيب موظفاً )
فهذا يدل إنه كان  ؛الستني؛ فإذا كان مصدر دخله املايل يصدر من كتبه باملال هو كتبه اليت جتاوزتْ 

احلكومة السورية  هل كانت ،بسؤال أخر ان الباحثقفه السياسية، مث استبايف رأيه، ومو  ميلك حريةً 
؟ فقال: كان يقف وحده يف مواجهة اخلطأ أيا كان ه ملصلحة ماتتحكم يف بعض آرائه ومواقفه وفتاوي

                                                           

دار اجليل  لم،اجلامع الصحيح، صحيح مساإلمام مسلم، أبو احلسني مسلم بن احلجاج بن مسلم القشريي النيسابوري،  1
 .94/ 8بريوت + دار األفاق اجلديدة ـ بريوت، ج
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فقد وقف  !مصدره ال تأخذه فيه لومة الئم بينما بقية الشيوخ ممن يسمون اليوم باملعارضة صامتون
نكر على وزير الرتبية والتعليم ضد اجلهات املسؤولة يستنكر عرض فلم يسيء إىل األخالق والدين، وأ

 إلطالقآنذاك منعه للمظاهر الدينية يف مدارس األطفال، وسعى منذ بداية مشواره يف الدعوة 
  1فتنة الثمانينات حىت عاد األالف. هجَّرهتمسعى لعودة من  وأيضاً املساجني، 

 .احلرية املتمثلة بواقع العبودية هلل تعاىلالثانية: 
 ساسية اليت يتحدث عنها البوطي، وقد عرفها فقال: )...هي احلرية اليتفهذه هي احلرية األ

 أو وائههل يتمتع هبا اإلنسان أمام واقع عبوديته هلل تعاىل القائمة على الضوابط الذي ال خيضع الفرد
 2.(ته وحريته أمام إرادة هللا تعاىلشهواته أو جلانب سياسي، حىت يفهم معىن إراد

رية هي التخلص من القسر اخلارجي الذي يتمثل يف عدوان الناس بعضهم أما ما يقال: بأن احل
على بعض، أو أن ميلك اإلنسان قرارته العقلية، ورغائبه النفسية، وذلك بأن ال يضطره أي نظام 
داخلي يف كيانه إىل التخلي عن رغبائه النفسية، فهي وهم ال وجود له ألن اإلنسان ال ميلك أمر 

 3ه شيئا، بل هو حمكوم عليه يف مجيع تصرفاته وشؤونه.نفسه، والتحكم بذات
للحق فقال: )... وإذا توفر عقل مفكر، وتوفرت معه حرية  ةرية املوصلاحلرط البوطي يف وقد ش   

حرية  يف التأمل، فال مفر إذن من قبول احلق، واإلميان به مهما شق السبيل إىل ذلك، أما إذا فقدتْ 
يف مكاهنا قدسية احلقد واهلوى فال مناص من العكوف على  تتْ الفكر وضاعت قدسية العقل ونب

  4.التجاهل(الباطل وال مفر من معانقة اجلهل أو 
إىل العقول اليت ال تتسم بالفكر السليم اخلاضع  يبدو أن البوطي قيد العقل بالفكر تنبيهاً و  

فإذا كانت  ،اء وشهوة نفسيهبل تكون كل أفكاره وتصوراته املقاصدية تنبع من هو  ،لعبودية هللا تعاىل
املقاصد، والغايات  إظهارفال شك أهنا ليس هلا أي قدرة على  ،احلرية هبذا املعىن وعلى هذه الطريقة

احلرية مبعناها الصحيح القائم على  باملعىن السليم القائم على ضوابط الشريعة اإلسالمية، وإذا توفرتْ 
ؤمن الوصول إىل احلكمة والغرض املطلوب، وتكون جلب املصلحة ودرء املفسدة من هنا يستطيع امل

، فال شك أن املفاسد هي اليت ستجلب وجبلبها للمفكرفيها خدمة للمجتمع، أما إذا فقدت احلرية 
                                                           

 م. 2016/ 10/ 11، تأريخ مقابلةالبوطي، الدكتور توفيق حممد سعيد رمضان،  1
دار الفكر املعاصر بريوت ـــ لبنان، دار الفكر دمشق  حرية اإلنسان يف ظل عبوديته هلل تعاىل،البوطي، حممد سيعد رمضان،  2

 .8( ص1) ـــ سوريا، ط
 .21املصدر نفسه، ص 3
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يعرف كيفية استخراج املقاصد  املسائل املستجدة، ولنمعاجلة واقعه، ومعاجلة واملفيت  لع املِ ال يستطيع ا
 للجهل.  فكره يسري يف الباطل، ومعانقاً  وب، بل سيظل دائماً والعلل املوصلة للغرض املطل

 .التصورات املقاصدية حبقائق اإلسالم مطابقة الفرع اخلامس:
إىل  كثريًا من التصورات اليوم اليت ُتطرح حلل كثرٍي من املشاكل والقضايا، وكثريًا ممن ينصرفون

 وركنوا إليها يعودن بأفكار تبنوها وتصورهادراسات القضايا واملشكالت اإلسالمية بقراءٍة سطحية مث 
 .املتجددة وهذا مما يؤدي إىل زيادة حدة وترية اجلدال واالختالف يف القضايا اإلسالمية

والسبب يف ذلك عدم الرجوع إىل  ؛للمقاصد الشرعية وخراباً  احلال يُعد دماراً  ويف حقيقة 
هتم للقضايا، وكيفية عالجها؛ فقد تكلم البوطي، من العلماء يف تصورا األوائلالكيفية اليت سار عليها 

الواقع بقراءٍة سطحية فقال: )...  يقرؤونعمن  عند حديثه عن رو اج كلمة الفكر اإلسالمي، خمرباً 
البد من مطابقات هذه التصورات حبقائق اإلسالم اليت كشف عنها علومه، ودلت عليه نصوصه، 

سالم ويتحدثون عن إعجاهبم به ويعتمدون يف ذلك فالبوطي يريد يوصل رسالة للذين ميجدون اإل
على أفكار مضيئة تصوروها عنه على حد فهمهم، وقناعتهم، وكذلك للذين ينتقدون اإلسالم أو 

من أحكامه ومبادئه يعتمدون على أفكار قامتة تصورها هم واألخرون، فتلك الفئتني  يستشكلون كثرياً 
، بل أطلقت ألفكارها العنان، وتركتها تذهب الثابتةق العلمية مل تقيد أفكارها وتصورها بضوابط احلقائ

على اإلسالم من  يف تصورها فقال البوطي: يف هؤالء إن األفكار املؤدية لإلسالم ليس أقل خطراً 
 شاقاألفكار املقاومة... فسبيل الوصول إىل واقع اإلسالم كما هو واقع يف عقيدته وأحكامه سبيل 

لطائفة من العلوم، وهضمها وربط ما بينها وبني مدركاهتا من النصوص الثابتة،  حتتاج إىل دراسة دقيقة
 1.ومدركاهتا بقواعد تفسري النصوص(

الشرط الذي حتدث عنه البوطي عام يف مجيع التصورات اجلارية حبقائق اإلسالم، فلم خيصص و 
والباحث عن املقاصد أن ه يبعلم واحد، فهو يُعد مبثابة الضابط األساسي الذي البد للمفكر، والفق

فلو سار كل عامل أو مفكر أو فقيه أو وحفظ دينه وعقيدته، وجمتمعه؛  لتقوية فكره، جيعله أساساً 
، أو ون تقيدها بنصوص توقيفيةصاحب مقاصد يتصور املسائل الشرعية، والوقائع املستحدثة د

 عظمى اليت خلقنا من أجلها.املصاحل، وال فُقدْت الغاية ال وصدتاملفاسد  متواترة جلُلبتْ نصوص 
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 .الفرع السادس: سعة التبصر بثقافات العصور اخلالية
تزيد اإلنسان معرفة وتبصرة بأحواهلم وثقافاهتم، ومن  1ال شك أن التبصر بثقافات العصور اخلالة

، فإذا كان األصويل والفقيه واحملدث، واملفكر والباحث أو العامل يستطع الباحث احلكم عليهمهنا 
على ثقافة حمصورة، ومربوطة جبهة معينة، فما النتيجة والفائدة يف ذلك؟ ال شك أن اإلنسان  قتصراً م

سيسلك طريق اخلطأ باحلكم على الواقع أو املستجدات من املسائل املعاصرة سواء كانت فتاوى 
اله ن معرفة واطالع على حدو  شيءفقهية أو أصولية، أو غريها فيا للعجب! من إنسان حيكم على 

كالم هللا اليت ثار فيها اجلدل يف تأريخ   مسألة قدملذلك نوَّه البوطي عند حديثه عن  ومضمونه
شبهات املعتزلة، مع أن كل التصورات اخلاطئة واملغلوطة أتت  بانتهاء انتهتحىت  ة اإلسالميةاحلضار 

صور اخلالية ... مث قال: إذ ـــ فنو ه البوطي إىل )...التبصر بثقافات تلك الع بعد وفاة رسول هللا ـــ 
أننا لن نرقى إىل يقني ذلك الرعيل، وطمأنينته وتسليمه، وقد أصابنا الكثري من رشاش األفكار 

 2.والشبهات اليت تكاثرت خالل القرون إال إن حتررنا منها(
مع أن البوطي نوه  خمصوصةٍ  بثقافةٍ  ويبدو من ذلك التنويه واإلرشاد هو العموم وليس حمصوراً 

ذلك بعد كالمه عن قدم كالم هللا تعاىل، فالقصد من ذلك هو التفريق بني الواقع الذي عاشه ب
حىت  اقع الذي عاشه الصحابة بعد مماتهـــ مع رسول هللا يف حال حياته، والو  أصحاب رسول هللا ــــ 

هللا عند مواجه  يستطيع الفقيه واملفكر واألصويل والباحث معرفة الثقافات اليت حتلى هبا صحابة رسول
املستجدات الدينية بشىت أنواعها، أما إذا مل يوجد معرفة، وتبصر بالثقافات املاضية فلسوف تصاب 
العقول واألفكار املسلمة بالشبهات، واألفكار املغلوطة، فلن يستطيع املفكر والفقيه حتليل، واستنباط 

تجدات، والفتاوى من واقع النبوية ومل يستطيع وعي مجيع املس ،ومعرفة العلل والغايات السليمة
أن التبصر بثقافات العصور  يقول الباحثأن  بضوابط الشريعة اإلسالمية، فلذا كان لزاماً  املضبوطة

اخلالية أساس ال بد أن يتخذه كل مفكر وفقيه وعامل حىت ال تشوش عليه معرفة مقاصد الشريعة 
 اإلسالمية وخدمتها يف اجملتمعات اإلسالمية. 
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 .فرع السابع: معرفة مبادئ اجلدالال
لقد قسم العلماء اجلدال إىل حممود ومذموم، فاحملمود: هو الذي يكون الغرض منه تقرير احلق 

األدلة والرباهني على صدقه، وقد دلت عليه نصوص القرآن الكرمي، واملذموم: هو  بإقامةوإظهاره 
  .ال واجلاهالذي يكون غرضه تقرير الباطل ب عد ظهور احلق وطلب امل

ال بد من احملاور واجملادل التحلي هبا عند  ومبادئ   رسم أسساً  جيد أنه البوطي سهامإوالناظر يف 
 :عنها مث قال ال بديل)... إن هذه األسس  :، فقالاحملظورحديثه لكي ي ستنري هبا حىت ال يقع يف 

 البد هلذه األسس أن تكون على التدريج وهي: 
وهذا موجود يف كتاب هللا، ومعىن ذلك استثارة املشاعر  ،اإلميانيةن الفطرة ـــــــ استثارة كوام 
 تعال:يتلو عليهم اآليات اليت تستثري فطرهتم كقول هللا  مثالً  الكامنة يف نفوس الناس مجيعاً  الفطرية
 َّ ْنس اُن   اُكْم ِإىل  اْلبـ رِ  أ ْعر ْضُتمْ و ِإذ ا م سَُّكُم الضُّرُّ يف اْلب ْحِر ض لَّ م ْن ت ْدُعون  ِإالَّ ِإيَّاُه فـ ل مَّا جن و ك ان  اإْلِ

 ينطلق إىل األساس الذي بعده وهو:  توجد اإلجابةفإذا مل ، 67: اإلسراء ك ُفورًا
 ـــــ االحتكام إىل موازين العقل وموازين العلم واملنطق العام ال املنطق الفلسفي اخلاص. 

  1فية السليمة عن الشوائب اخلالية عن أساليب اخلداع والتالعب.ــــــ االحتكام إىل املوازين الفلس
املقاصد، فالقصد من هذه املبادئ اليت قال: هبا البوطي مقصد بمبادئ اجلدال له عالقة وطيدة و 

خمصوص، فالعامل  عمومي حيتاج إليه كل عامل وفقيه ومفكر وأصويل، وباحث، وليست خاصة بعلمٍ 
أنه حيتاج هلذه املبادئ ليسري  فال شكقاصد إذا تعارض مع عامل آخر املقاصدي أو الباحث عن امل

 والتشريك والتبديع. احملظورعليها يف جداله حىت ال يدخل يف 
والناظر يف مؤلفات البوطي جيده قد أسهب يف حديثه عن احلوار، فقد رسم آداب للحوار يف  

من النماذج احلوارية يف  ، وأكثر فيهاوضح فيه منهجية احلوار يف القرآن الكرميو كتاب هللا تعاىل، 
، للمحاور، واجملادل يف نقاشه، وجداله سواء مع ومسلكاً  والقصد من ذلك لتكون طريقاً القرآن 

 أو غريهم. امللحديناملسلمني أو الكفار، أو 
من امللحدين كالدهرين،  إىل هذه األسس ومقصودها فقد حاور كثرياً  الباحثون وإذا ما تأمل

حيمل يف مكمن حواره االستثارة لكوامن  وطالب العلم، واحلكام، فكان يف حواره شفافاً  تواجلماعا
ة اخلالية عن الشوائب، وكذلك يف حواره زين العلم، وموازين الفلسفاام ملو الفطرة اإلميانية، واالحتك
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بل كان قصده توضيح احلق  ؛حيمل السماحة واللني ومل يكن مقصده التعصب لرأي أو جلماعة
 يف كل حواراته ومناقشته. وبارزاً  وهذا مما جعل الفكر عند البوطي مستنرياً  ؛إبرازهو 

 .الفرع الثامن: االستقرار النفسي والفكري
يف حياة املفكر والباحث فاملؤثرات السلبية اليت  كبرياً   ي لعُب االستقرار النفسي والفكري دوراً 

 على فكره ة يف وقتنا املعاصر أصبحت تؤثر سلباً يتعرض هلا الفرد يف حياته الفكرية والدينية وخاص
 يف حياته الفكرية أو االجتماعية فمن خالل احملافظة عليه يستطيع اإلنسان اختاذ قراراته اجليدة سواءً 

لواقعه الفكري  واستيعاباً  كلما كان اإلنسان أكثر حتكيماً   أو الدينية، فكلما كان الوعي جيداً 
 .ومسؤولياتهواجباته ب واحلضاري، وأكثر التزاماً 

وكل ذلك بسبب سريه  ،وفكرياً  كتبه البوطي جيد أهنا كانت حياته مستقرة نفسياً   فيماالناظر و  
من العبادات، ومالزمة األوراد واألذكار، وهذه ما أثرت يف  ، واالعتدال، وممارسته كثرياً على الوسطية

عن أمهية  وقد حتدث البوطي حاكياً ، ، مستقراً ، مستنرياً تنمية فكره املقاصدي وجعلته ناضجاً 
يع قطع أسباب االضطراب يـُع دُّ من أهم العوامل اليت تستط ...االستقرار النفسي والفكري، فقال: )

  1.(الذي حيتاج إليه سواد هذه األمة والفكري النفسي
و  بالفتاوى، فل ونسواد األمة هم عامة الناس ومن باب أوىل هم الفقهاء واألصوليون والقائمو 
؟ وكيف نفسي، والفكري، كيف ستكون فتاواهمن االستقرار ال ، والفقيه، والباحث خالياً املفيتكان 

ستكون معاجلته للمستجدات الفقهية املعاصرة؟ ال شك من دخول االضطرابات، واألخطاء يف 
الفتاوى واملقاصد، لذلك البد للمفكر والفقيه والباحث يبحث عن هذا األساس حىت يكون خاليا 

 من املؤثرات النفسية والفكرية اليت يعود تأثريها على املقاصد، والفكر واجملتمعات اإلنسانية. 
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  .الفصل اخلامس: تطبيقات املقاصد عند الشيخ حممد سعيد رمضان البوطي
عند  اخلاصة طرق الكشف عنها وأسس أدركهاإبراز العامة واخلاصة، و بيان مقاصد الشريعة بعد 

 .بني النظرية والتطبيق مجعاً  ملا له من عالقة وطيدة إبراز اجلانب التطبيقي  حتمالبوطي 
جاء هذا على كثرٍي من الفتاوى العقائدية والدينية والسياسية،  تحو  اليتالناظر يف مؤلفاته و  

يف الضروريات  ويربطها باجلانب النظري حىت تتضح تطبيقاته التطبيقات عنده، الفصل يـُب لور، وحيلل
، إشارتهح علمه باملقاصد سواء من خالل تصرحيه أو تلميحه أو فتاوى واملواقف الشرعية، اليت تُوض ِ وال

 سم هذا الفصل إىل مبحثني: لذا قُ 
 املبحث األول: تطبيقات يف مراتب وأنواع املقاصد.

 .الشرعيةاملبحث الثاين: تطبيقات املقاصد يف الفتاوى واملواقف 
 .مراتب وأنواع املقاصدتطبيقات يف  املبحث األول:

مقاصد الشريعة الناظر يف فكر البوطي جيد أنه ثري بالبعد املقاصدي، موظف له يف خدمة 
كانت الضرورية أو   ء، وذلك ألنه ي عترب أن املقاصد مرتبطة جبلب املصاحل، ودرء املفاسد سوااإلسالمية

قيق هذه الكليات يتم من خالل ثالثة ما قاله: البوطي أن حت 1كر سابقاً احلاجية أو التحسينية، وقد ذُ 
ال ختلو من تطبيقات ختدم وهذا مما يؤكد أن مؤلفاته  ؛لرتتيب كليات املقاصد امراحل، وأن هناك سلم

لم انتقاء وحتقيق التطبيقات على سُ  عمل علىيأن الباحث د امقاصد الشريعة اإلسالمية، لذا أر 
 ذا املبحث إىل ثالثة مطالب هي:  سم هفقُ   ،الرتتيب املشار إليه من قبل البوطي

 .املطلب األول: تطبيقات يف الضروريات
 .اتتطبيقات يف التحسين الثاين:املطلب 

 .املطلب الثالث: تطبيقات يف احلاجيات
 .املطلب األول: تطبيقات يف الضروريات

 اكوهن  تُعد الضروريات عند البوطي الشيء األساسي الذي جيب االهتمام به، واحلفاظ عليه
خرة، وهي اجلزء األكرب واألساسي املوصل ورابطته يف اآل ،احملافظة على حياة اإلنسان الدنيوية

 للمقصد العام الذي هو معرفة هللا تعاىل.
، ويكون ذلك بإقامة أركاهنا وتثبيت اخلمسةبد منه يف حفظ األمور  ماال)هي وقد عرفها بقوله: 

وقد أرشد إىل حفظها من جانب الوجود، ومن جانب  ،ليهاقواعدها وبدرء الفساد الواقع أو املتوقع ع
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، وغريه من العلماء، بل وإنه الشاطيب ماممن سبقه من العلماء كاإل اوقد سار على هذ ،1العدم(
 ومراعاهتاوقد سبق ذكر ذلك، وأشار وملح إىل حفظها  ،ا مرتبة وحمصورة باملقاصد اخلمسةذكره

سم هذا املطلب إىل وكل ما يفوهتا فهو مفسد، لذلك قُ  فعةأن كل ما يتضمن حفظها فهو من موضحاً 
 مخسة فروع هي:

 .الفرع األول: حفظ الدين
 .الفرع الثاين: حفظ النفس
 .الفرع الثالث: حفظ العقل
 .الفرع الرابع: حفظ النسل

 .الفرع اخلامس: حفظ املال
ا من ثنايا كتبه حلفظ على تنقية ومجع التطبيقات اليت نبه ووجه وأرشد هل يعمل الباحثولسوف 

 هذه املقاصد اخلمسة:
 .الفرع األول: حفظ الدين

جعل البوطي الدين أهم الكليات، حيث إنه جعله يف مقدماهتا، اقتداء برتتيب الضروريات عند 
وُيضحى ألجله   يف الكليات، األساس باعتبارهالعلماء، حىت أنه قدمه بالرتتيب على مجيع الكليات 

د ذلك فقال: )... إن مصلحة الدين أساس املصاحل األخرى فيجب التضحية وقد أك ،كل ما سواه
 2.عليها( هلا وحفاظاً  إبقاءً مبا سواها مما قد يعارضها من املصاحل األخرى 

أن مجيع  ما يبدوإىل حفظ الدين، فم يأمر ويرشد ويوجهيا كالمه ي رى أنه االناظر يف ثنو  
ه عن خطر، وإرشاد ألجل جلب ، وتنبيخلطأ غري مقصود بني تصحيح احتوتت وِجيهاته حلفظ الدين 

وهذا مما يدل أن املقاصد عند البوطي،  ؛ة ملصلحةاألجل دفع مفسدة، ومراع وحتذير وإنكار ةمصلح
ن إ: ميكن القوللذلك  ؛املفاسد، ووسيلة للوصول إىل املعرفة الربانية ور دعُ جبلب املصاحل،  مرتبطة

فظه من جانبني من جانب الوجود، ومن جانب العدم، وبتعبري حفظ الدين عند البوطي يكون ح
 :سم هذا الفرع إىل جانبني مهالذا قُ  ؛خر من  اجلانب اإلجيايب، ومن اجلانب السليبآ
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 1.اجلانب األول: حفظ الدين من اجلانب اإلجيايب
 :ويظهر حفظ الدين من جانب اإلجيايب عند البوطي من عدة أمور هي كالتايل

 .وة الكالميةأــ الدع
مقتصرة على احملاضرات الكالمية يف اجلامعات، بل  معلوم أن دعوة البوطي الكالمية مل تكن 

كانت حياته كلها يف خدمة الدين وحفظه، بل كان له األثر الواسع يف نواحي دمشق بالدعوة إىل هللا 
املرئية واملسموعة،  املتلفزةس واملواعظ، واخلطب املنربية، واملشاركات الدينية، والدرو  الدروس تقدمييف 

 وتثبيت عقيدهتم خبالقهم  واإلفتاء عرب موقع نسيم الشام، اليت حتث الناس على اإلميان باهلل وحمبته،
ــــــ واحلث على الوسطية، ونبذ  واتباع هنج نبيه وسنته، واحملافظة على ما أمر به الشارع الكرمي ــــ 

ما حيتاجه الناس من فتاوى،  وإيضاحاحم واأللفة واملودة، التطرف، والدعوة إىل التسامح والرت 
فهذه نعمة من هللا، بل من  ؛للدوالراتومشكالت عصرية، بدون مقابل أو ألجل شهرة، أو كسب 

أعظم النعم اليت يرزق هبا اإلنسان، وقد استعظم البوطي ذلك، والظاهر أن استعظامه من باب 
أعظم اإلنعام الذي طوق هللا به عنقي ومتع به كياين، إذ  التحدث بالنعمة، لذلك فقال: )... ما

ونصرة شريعته وتعريف الناس  هسخر لساين، وقلمي على عجزي وضعفي، وقلة ذات يدي، خلدمة دين
 2.خبالقهم وموالهم الذي ال موىل هلم سواه...وجذهبم إليه جبواذب املعرفة، واحلب(

  .ب ــ الدعوة الكتابية 
ة البوطي الكتابية مل تقتصر على كتاب أو كتابني ألخذ مرحلة املاسرت أو من املعلوم أن دعو 

كل حياته خبدمة الدين سواء من جانب اإلرشاد أو من جانب التأليف الذي   س خَّرالدكتوراه، بل 
من فكر وسطي، وتفسري لواقع احلياة، وحمدثات  حتويهأنريت هبا اجملتمعات اإلسالمية ومكتباهتا مبا 

 ضايا الساعة، فال خيفى على كل عاقل أهنا كلها يف خدمة الدين.العصر، وق
أنه مل يتناول احلضارة ببيان  سيجدون يف كتاب منهج احلضارة اإلسالمية، ر الباحثونلو نظو  

، كما فعل واإلعجابمبظاهرها، وآثارها، حىت يظهر فيها مظاهر الدهشة،  وإعجاباً وصفي ملنجزاهتا 
تَّاب، لكنه عرف احلضارة باملعىن احلقيقي الذي يليق هبا، ووضح عناصرها الكثري من الباحثني والكُ 

                                                           

 أقصد باإلجيايب هو كل ما كان إجيابياً فيه الفائدة واخلري خلدمة الدين، وحفظه.  1
 .238، صاإلنسان مسري أم خمريالبوطي، حممد سعيد رمضان،   2
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فقال: )... احلضارة مثرات اجلهد الذي يـ ْبِذل ه اإلنسان الستغالل املكونات من حوله، يف سبيل حتقيق 
 1(.مقومات اجملتمع اإلنساين، وبث أسباب اخلري والسعادة فيها

وهي: الكون، واإلنسان، واحلياة، وأ ْبرز  خالل تعريفهثة عناصر للحضارة من مث استخرج ثال 
ووضع العالج لذلك فقال: )... ال سبيل إىل حلها إال  ،2البالء الذي حتمله احلضارة للناسأسباب 

واإلنسان، واحلياة، بل هي املظهر األول  خالق هذه العناصر الثالثة: الكونإىل إرشادات  باإلصغاء
للتعاليم اليقينية الثابتة املنزلة إليه من رب  واالنصياعللدين احلق، حلاجة اإلنسان إىل اخلضوع 

  3.العاملني(
: أن البوطي جعل تعريف احلضارة وعناصرها وسيلة موصله خلدمة الدين ميكن القولومن هنا 

اإلسالمي، ال كما عرفها كثري من الباحثني بأهنا )... انتقال اإلنسان من حياة البداوة إىل حياة 
  4.ران وتعقيداهتا(العم

 5.اجلانب الثاين: حفظ الدين من اجلانب السليب
 وإرشادعلى وعظ  مل يكن مقتصراً  السليبالظاهر يف كتب البوطي حلفظه للدين من اجلانب 

 ممن سريد عليه سواء من علماء معاصرين مناصرين له أو علماء غري مناصرين له أو هترباً  فقط خوفاً 
إذا  املسلك النبوي القائم على مبادئ الشريعة اإلسالمية،ل سلك يف ذلك من سياسية، أو غريها، ب

وإذا وجد  ،ملقاصد الشريعة اإلسالمية حذر منه وعاجله بضوابط الشريعة اإلسالمية خمالفاً  وجد شيئاً 

                                                           

 .20ص منهج احلضارة اإلنسانية يف القرآن،البوطي، حممد سعيد رمضان،  1
 بأن أسباب البالء الذي حتمله احلضارة للناس، مرده إىل أحد سببني:قال  2
رعونات النفس اإلنسانية، وأهواؤها، فإن من شأهنا إذا تركت على سجيتها ــ أن حتمل أصحاهبا على بسط  السبب األول: 

لعلمية والقدرات البشرية، عندئذ أسلحة أسباب الظلم والطغيان وإيقاد نريان الشرور والفنت على وجه األرض، وإمنا تصبح اإلمكانات ا
 يف يد أصحاهبا، إليقاد مزيد من تلك النريان.

أن الناس كانوا وال يزالوا يبحثون عن حقيقة كل من اخلري والشر، دون أن يعثروا عليهما، فقد ضلوا عنهما  السبب الثاين:
تفاقهم على مقاييس ثابته ملعىن كل من اخلري والشر، فكان بسبب وقوعهم يف متاهات من املواضعات واألعراف النسبية، وبسبب عدم ا

من آثار ذلك أن أصبحت احلضارية جتارب اجتهادية متناقضة يف أكثر األحيان، يف نطاق السعي إىل ما يظن أنه اخلري والسعادة 
 .22لإلنسان، املصدر السابق، ص

 .22املصدر نفسه، ص 3
 .19املصدر نفسه، ص 4
  يب: كل ما كان سلبيا فيه الدمار، واهلالك للدين.أقصد باجلانب السل 5
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ووضع العالج الشايف هلا  ،فندها أو قدميةً  معاصرةً  اً أفكار  كانت  هتدف إىل دمار الدين سواء أفكاراً 
 ويظهر هذا اجلانب من عدة أمور هي كالتايل:  ت جمهر الشريعة اإلسالمية،حت

 .ـــ التحذير من البدع وتفنيد األفكار الدخيلة1
على أمة اإلسالم  معلوم أن التحذير من البدع واجتناهبا وتفنيد األفكار الدخيلة واجب شرعاً 

 فقد حذر منها  ،حذير منها، ومعاجلتهاعلى العلماء واملفكرين والباحثني الت واجباالبتعاد عنها، و 
 )أخرجه أمحد 1ـــ )كل حمدثة بدعة وكل بدعة ضاللة وكل ضاللة يف النار 

وهذا  ؛البدعة عند ظهورها بني الناس جتلب الضالل والفساد يف الدنيا، وجتلب النار يف اآلخرةو  
ء املفاسد، فالعلماء هلم األثر الكبري تُرِشد إىل جلب املنافع، ودر  اليتخمالف ملقاصد الشريعة اإلسالمية 

فاملطلع على كتب البوطي جيدها  العامة واخلاصة، يف معاجلة البدع القدمية أو املعاصرة اليت تنتشر بني
املغلوطة املختلقة املخالفة  على املفاهيموتفنيد األفكار واالستنكار  من البدع، ثرية بالتحذير والتنبيه

 لشريعة اإلسالمية، فمن تلك التحذيرات التايل: للضوابط الشرعية ومقاصد ا
حذر مما حيدث يف بعض جمالس الصوفية من البدع املخالفة ملقاصد الشريعة  من وقوف املريد  ـــــ

 يطرف إال أن يؤذن له باجللوس عليهم، وهم جلوس يقف الواحد منهم يف انكسار وذل مطرقا ال
املشي على أو ما يفعله من  ،ة الشيخ أو يده عند قدومهما يفعله بعضهم من السجود على ركب وأيضاً 

أن يكون ذلك من  إىل ذلك نافياً  االجنرارعندما يغشى اجمللس، مث نبه املسلم إىل عدم  الركبتني
للمسلم يسري عليها وال جيوز له اخلروج  اً بأن اإلسالم قد وضح ضوابط وشروط أسلوب الرتبية، ومنوهاً 

من أنه من أسلوب الرتبية  ... ال خيدعنك ما قد يقال: يف تسويغ ذلك)فقال:  عنها أو مضموهنا 
فاإلسالم قد شرع مناهج وأساليب الرتبية وحظر على املسلمني اخلروج عليها وليس بعد  للمريد

 2.األسلوب النبوي يف الرتبية من أسلوب يقر عليه أو يعاج عليه(
وإمنا  ،بأصوات ليست من ألفاظ الذكر يف شيء نبه إىل ما يتلبس به بعض الذاكرين من التفوهــــ 

متناسق معني ينسجم مع توقيع  دويليتكون منها  ؛اعد من حلوقهمهي مححمات ومههمات ُتص  
 منهم واصفاً  والطرب يف النفوس فتسأل البوطي مستغرباً  النشوةمن املزيد املنشدين واملطربني فيحدث 

                                                           

عادل مرشد ،  -شعيب األرنؤوط احملقق:  ،أبو عبد هللا أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيبايناين، الشيب 1
 األوىل:  ةالطبع ، الرسالة مؤسسة(  باب: مسند جابر بن عبدهللا، 14984حديث رقم ) ،مسند اإلمام أمحد بن حنبل  ،وآخرون

 .234/ 23، اجلزءم 2001 - هـ 1421 ،
فقه السرية النبوية مع موجز لتاريخ اخلالفة الراشدة دراسات منهجية علمية لسرية البوطي، حممد سعيد رمضان،  2

 .335ص ـــ وما تنطوي عليه من عظات ومبادئ وأحكام، املصطفى ـــ 
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هلل كالذي أمر هللا به، والذي كان يفعله الرسول  كراً لعملهم بالبدعة، فقال: )... كيف يكون هذا ذ 
شرعوا من الدين مامل يأذن به هللا فكم من حمرمات  ةال قلة مبتدع، فلم يفعل ذلك إوأصحابه

باسم الوجد أو التواجد آنا وباسم االنعتاق من رقبة التكاليف آنا  ارتكبوهاأستحلوها ومن موبقات 
 1.أخر(

 تشبه الرقص بدون قصد وال اختيار يف وقت الذكر، وعن احلركات اليت عند حديثه عن الوجد ــــ
خاوية، عن هذا احلال فهم أمنا  وأفئدهتمهلم،  فقد استنكر على من ينسجون على منواهلم تقليداً 

مث  عمن النفاق باإلضافة، إىل كوهنم خيالفون يف عملهم التقليدي أحكام الشر  ميارسون بذلك نوعاً 
لتكلف هذه احلال، واختالف نتائجه دون وجود  كان من أشد العلماء إنكاراً أخرب بأن والده  

  2ملقدماته.
على  استنكر على بعض املريدين الذين يرون اخلوارق على أهنا كرامات عن شيوخهم دليالً  ــــ

 من اختزال املسافات مشاخيهموالياهتم وعظيم قرهبم من هللا فقال: )... ما يردده بعض املريدين عن 
 حتت أقدامهم والطيَّ الذي خيتصر هلم حواجز ما بني البلدان املتباعدة يف دقائق وحلظات، ... واصفاً 
  ذلك باملبالغات، ورمبا باألكاذيب، ويعود سبب ذلك للحب لشيوخهم أو العصبية اليت تلعب دوراً 

بوسعك تالحظ أثر  على الكثري من هذه املبالغات اليت خيتلقوهنا فيهم... مث قال لو وقفتُ  كبرياً 
  3.(العصبية يف ذلك

من األفكار اليت يدسها امللحدين  فند كثرياً جيده وأما تفنيد األفكار فالناظر يف مؤلفات البوطي 
 أهداف لبعض التفنيدات عند احلديث عن الباحث وقد تطرق ،والدهرين وأصحاب الفلسفة السلبية

  4.مقاصد العقائد عند البوطي يف اهلدف السادس
 .التحذير من استخدام الدين للوصول هلدف سياسيــ ـ2

، وبني القصد سياسي هلدفمن استخدام الدين للوصول أرشد الدعاة اإلسالميني، وحذرهم 
شائبة قصد سياسي فتزول ثقة الناس هبم  اإلسالميةفقال: )... حىت ال تشوب هوياهتم  إرشادهمن 

اصطبغ احلكم آليًا بصبغة اإلسالم ونظامه، فإذا  جملتمعفإذا تغلب اخلري وشاع االلتزام بدين هللا يف ا

                                                           

 .444املصدر نفسه، ص 1
 .30/ 3جاحلكم العطائية، شرح وحتليل، ، البوطي، حممد سعيد رمضان 2
 .75/ 3املصدر نفسه، ج 3

 (.135صفحة )  4
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إذن طالب مغنم دنيوي ال طالب جهاد  يف بلوغ احلكم، فهم ةظلت رغبتهم مع ذلك باقي
 1.إسالمي(

 يستخدم الدين للوصول ملأرب سياسي.الواقع التارخيي عن نتائج من  وقد أثبت ذلك من
ي إال عاد بالوبال على الدين، وأصحابه وعلى فقال: )...مل يستخدم الدين مرة ملأرب سياس 
السارية بينهم وبني مواطنيهم أو جماوريهم من ذوي األديان األخرى بل دلت شهادات التاريخ  العالقة

أنه مل يوضع أي من اإلسالم أو املسيحية أو اليهودية يف ميزان الرؤيا السياسية إال وحتول يف أيدي 
 السياسةخر مل يظهر الدين أيا كان يف مرآة أة نادرة مث قال: بتعبري أصحاب هذه الرؤيا إىل ورقة هام

ألقوى من يستطيع أن يستخدمه يف مناورته السياسية ورمبا متزق بني أكثر من خمدوم  وأرباهبا إال خادماً 
   2 .واحد(

 والواقعسياسي هو احلفاظ على الدين  هلدفممن يستخدم الدين للوصول وظاهر حتذير البوطي 
 قبل أن يتمكنوا يف معرفة الدين ومقاصده. يستخدموا الدين للوصول ملأرب سياسي شاهد ممن خري

 الفرع الثاين: حفظ النفس.
وهذا ما سار عليه أغلبية العلماء  ؛البوطي حفظ النفس يف املرتبة الثانية، بعد حفظ الدين جعل

ؤلفات البوطي أن له كالم حول يف م املالحظةيف ترتيبهم للمقاصد اخلمسة، فالذي يبدو من خالل 
النفس من جانبني من جانب الوجود، وهو ما مسيته اجلانب اإلجيايب، ومن جانب العدم وهو ما مسيته 

 جانبني:  يفهذا الفرع  ُجعلاجلانب السليب، لذا 
 .اجلانب األول: حفظ النفس من جانب اإلجيايب
 .اجلانب الثاين: حفظ النفس من جانب السليب

وما يدل على  ،من كتبة ما يدل على حفظ النفس من اجلانب اإلجيايب تقي الباحثينولسوف  
 .حفظ النفس من اجلانب السليب

 
 
 

                                                           

 ، احلاشية.195ص اجلهاد يف اإلسالم كيف نفهمه، وكيف منارسه؟البوطي، حممد سعيد رمضان،  1
مون هكذا كان املسل، وينظر البوطي، حممد سعيد رمضان، 230، 229ص قضايا ساخنة،البوطي، حممد سعيد رمضان،  2

 ، نسيم الشام.1مقال، ص وهكذا كان يفعل غريهم،
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 .اجلانب األول: حفظ النفس من اجلانب اإلجيايب
 ويتمثل حفظ النفس من جانب اإلجياب من عدة أمور هي كالتايل:

  .ــــ التبصر بأمور االعتقاد1
، وصفاته األمور اإلجيابية اليت أمرنا هللا مبعرفتها، واليقني هبا كوجود الصانعتُعد أمور االعتقاد من 

فهي العالقة املتينة بني العبد وربه وهي: الوسيلة اليت تؤدي إىل استقرار األنفس من مجيع الشكوك 
أمور ... التبصر بالبوطي إىل ذلك فقال: ) نبهوقد ، أو اهلالك االنتحاراليت قد تؤدي باإلنسان إىل 

فقول البوطي: يدل داللة واضحة أن اإلنسان  1يبعث على قناعة العقل، وطمأنينة النفس( االعتقاد
ة، وتزال عنه مجيع ننيأاملتبصر، واملتعلم، والباحث حول األمور االعتقادية، فإن نفسه متتلئ بالطم

ارجة عن نطاق بصور خ الشبهات اليت تصدر من قبل امللحدين الذين يصورون اإلسالم واملسلمني
 .وضوابط الشريعة اإلسالمية

 .ــ العمل مببدأ الشورى وخاصة يف احلروب2
تُعد الشورى من مبادئ اإلسالم اليت ينبغي بل وجيب على املسلمني اختاذها وسيلة حلل األمور 
وللخروج من األزمات واملعضالت اليت تواجه الناس والشعوب يف دينهم وأنفسهم واقتصادهم، فهي 

ــــ قد أختذها مبدأ يسري  املودة واحلب والرمحة بينهم، فالنيب ــــ  وإشاعةعلى تأليف القلوب تعمل 
ـــ، يأخذ به  عليها يف حتركاته وخاصة احلربية، يقول البوطي: )... املبدأ الذي كان رسول هللا ــــ 

   2.قبل غزوة بدر(نفسه، وهو التزام التشاور مع أصحابه يف كل أمر حيتمل املشاورة اليت متت 
نفس يف ذلك أنه حيفظ األ ال شك؟ راذا ينوه البوطي إىل مبدأ التشاو مل وللباحث أن يستفهم

 ومل يكن فيها مشورة لقتلت الكثري من األنفس.  ،فلو أقيمْت احلروبوخاصة يف احلروب، 
 .الصفات والطباع البشرية احملمودة مراعاةــ 3

ة كفطرة الشعور بعبودية هللا تعاىل، وحاجة اإلنسان إىل يوجد يف اإلنسان صفات وطباع بشري
بأخيه اإلنسان، والتطلع إىل التعاون معه  واستئناسهالطعام والشراب، واملأوى وغريزة حب التملك، 

واحلفاظ عليها عند حتدثه عن الصفات احملمودة والصفات  مراعاهتالذا نبه البوطي هلا وأرشد إىل 
... املطلوب من اظ عليها حفاظ على النفس فقال: )نسان، ألن احلفاملذمومة اليت حيملها اإل

                                                           

 .14ص اإلنسان مسري أم خمري،البوطي، حممد سعيد رمضان،  1
فقه السرية النبوية مع موجز لتاريخ اخلالفة الراشدة دراسات منهجية علمية لسرية البوطي، حممد سعيد رمضان،  2
 .262ص ام،ــ وما تنطوي عليه من عظات ومبادئ وأحك  ـــ املصطفى
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 ياة برعاية ضرورياهتا، وحاجياهتااإلنسان أن يراعي تلك الصفات وحيافظ عليها، إذ احملافظة على احل
من املقاصد الكربى للشريعة اإلسالمية، واحملافظة على ما به تستقر وتكمل  اً مقصد وحتسينيتاها

  1.كمها يف احملافظة على احلياة ذاهتا(احلياة، يدخل ح
 اجلانب الثاين: حفظ النفس من اجلانب السليب

أن حفظ النفس من اجلانب السليب يتمثل يف مسائل حتمل جانب  طالعاالمما تبني من خالل 
 احلس ومسائل حتمل جانب املعىن وهي:  

 اجلانب األول: مسائل حتمل جانب احلس ويظهر ذلك يف
 وذلك يف عدة مسائل هي:حترمي القتل 

 .ـــ مسألة الرتس1
 العلماء، ومنهم اإلمام الغزايل معلوم أن مسألة الرتس هلا ضوابط وشروط تنضبط هبا، ضبطها  

يف رد كيد األعداء والقطعية: وتتمثل بأن تقطع أنه لو اقتحمنا هؤالء  رمحه هللا ــ وهي الضرورة وتتمثل
تلهم لتغلبنا عليهم ولقضينا على كيدهم، أما الكلية وتتمثل بأن املسلمني الذي ترتس هبم األعداء بق

إىل املسلمني بأسرهم، ال إىل فئة أو مجاعة أو أهل بلدة  يكون الفتك الذي تقاومه من األعداء متجهاً 
حىت يتسىن هلم قياس  هبا االنضباط، فهذه هي ضوابط مسائل الرتس اليت جيب على املسلمني 2منهم

 على األنفس. ثة عليها، فتكون مثارها حفاظاً املسائل املستحد
 من قتل للشرطة واجلنود وحنوهم من نيالبوطي ـــ رمحه هللا ـــ استنكر ما يفعله بعض اإلسالميو  

 رة، ويصفوهم بأهنم أعوان للظلمة، الذي تصلهم الرصاصات الطائشة، والشظايا املتناثنيياألمن
الرتس بقتل أفراده والقضاء  اقتحامسوا يف هجومهم جاز وحيتجون مبسألة الرتس بأن الكفار إذا ترت 

عليهم، يف سبيل أيقاف هجوم األعداء، فجوزوا اإليقاع بطائفة من األبرياء أو الشرطة أو اجلنود كما 
جاز اقتحام الرتس الذي يترتس به األعداء من املسلمني الربيئني، وحبجة أن كل من وقف يف صف 

 .3لكافرين، مث يفتوا بقتلهم واغتياهلماحلكام فهو مع املرتدين وا
فالذي يبدو أن استنكار البوطي مل يكن عن هواء نفس، وإمنا هو احلفاظ على األنفس من  

 وهذا ما جيب أن حيافظ عليه. ؛القتل

                                                           

 .58/ 2ج احلكم العطائية شرح وحتليل،البوطي، حممد سعيد رمضان،  1
 .425( ص 1ط ) املستصفى يف علم األصول،الغزايل، أبو حامد حممد بن حممد، حتقيق: حممد بن سليمان األشقر،  2
 .162ص اجلهاد يف اإلسالم كيف نفهمه وكيف منارسه،البوطي، حممد سعيد رمضان،  3
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 .ـــ مسألة احلرابة2
من املعلوم أن احلرابة عند البوطي ليست حمصورة يف وقوع عدوان فعلي على املسلمني، بل 

ابة تنشأ مع ظهور قصد عدواين، مث إهنا قد تتطور من القصد إىل الكيد والتخطيط، مث إهنا قد احلر 
لك ما ذهب إليه تنتهي مبباغته عدوانية، وهذا هو املعتمد يف تعامل الدول مع بعضها البعض، وذ

قد يتخيله  يسبق إىل الذهن ما أالوبني احلكمة من حتريره، وترجيحه معىن احلرابة وهي: )...  اجلمهور
  1.بعض الباحثني من أن احلرابة ال تتحقق إال بعدوان فعلي(

فما  ن إىل حتقيقه بالفعل،يلو نظرنا إىل العدوان الفعلي كما يزعم بعض الباحثني، ونبقى منتظر و 
إىل مقاصد الشريعة  إهدارهوهذا واضح يف  ؛؟ سوف تنتهك، وتقتل الكثري من األنفسهي النتائج

ة النفس، إذن ما سار عليه البوطي من التنبه إىل القصد العدواين سواء بالكيد أو اإلسالمية، وخاص
ألن به تغلق مجيع األبواب أمام العدوان فلن يستطيع أن خيرتق خصمه األسلم  الرأيالتخطيط، هو 

 فظ النفوس البشرية من اجلانب السليب.ومن هنا حت
 .ــ مسألة اخلروج على احلاكم3

روج على احلاكم ال من قريب وال من بعيد كما يظنه البعض حىت لو وجدت مل يؤيد البوطي اخل
أوامر ال اجتهاد فيها ختالف الشرع، وهديه، وصدرت من اإلمام أو الرئيس فيقول البوطي: )... هذه 
األوامر ال تطاع حىت لو صدرت من أئمة عدول مل يعرفوا باجلور فكيف باجلائرين منهم، لكن ال جيوز 

احلديث الكفر  ــــ يف يهم جملرد صدور تلك األوامر حىت يصري ما مساه رسول هللا ـــ اخلروج عل
 2.البواح(

من وجوب  تأييد البوطي ملا يتداوله الباحثون والعلماء املعاصرون،إذن ما الغرض من عدم 
ه النظر ـــ ال شك يف ذلك أناخلروج على احلاكم يف حال وجود أوامر خمالفة ملراد رسول هللا ـــ 

ملقاصد الشريعة  ، وفهم معىن ومقصود أحاديثه، وذلك حفاظاً ـــــ ــــ الثاقب ملراد رسول هللا 
، ونساء وأطفال شردتْ  لألنفس من القتل والدمار، فكم من نفوس ذحبتْ  اإلسالمية، وحفاظاً 

 ـــ.    وسبب ذلك عدم الفهم واالستيعاب ملقصود رسول هللا ــــ  ؛أرملتْ 
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 نب الثاين: مسائل حتمل جانب املعىن، ويظهر ذلك يف التايل:ااجل
 .احلضارة الغربية ــ 1

، كما هي يف ظاهرها مفيدة ونافعة وجهراً  مل تكن احلضارة الغربية  اليت ينثرها اإلعالم الغريب سراً 
أذهان اإلطاحة بدعائم اإلسالم وبنيانه، فهي حتمل مدى اخلطورة القصوى يف  مقصدهاجملتمعاتنا بل 

اجلهال والبسطاء من الناس، والذي يتوجب على العلماء هو التنبه إىل مدى خطورهتا وردعها عن 
 .الناس، حىت ال تؤثر يف حياهتم ونفوسهم

فقال: ) ... أن سلطان تلك  وقد نبه البوطي إىل ما حتمله من خماطر على األفراد واألنفس 
دون وجود أي حمذر أو   يسري إىل نفوس أفرادها، ومن مثجمتمعاتنااألهواء والزخارف يتغلغل يف 

وينبهوهنم إىل قصة رحلتهم  فة هللا بني جوانح هؤالء األفرادنذير، ودون وجود ربانيني مربني يوقظون خما
  1.يف فجاج هذه احلياة(

والظاهر أن البوطي يشري إىل وجوب حفظ األنفس من اجلانب املعنوي الذي يصدر عرب 
 احلضارة الغربية. اإلعالم حتت مسمى 

 .بنود جملس األمن األمريكيـــ 2
يف جملس األمن األمريكي تنفذ اليوم بني املسلمني، وقد ذكرها البوطي  قدتْ إن البنود اليت عُ 

 ، وأذكر منها التايل وهي:1992/ 1/ 24بالنص كما وردة يف جريدة الراية الصادرة يف 
  هم األخر.املسلمني بتناقضات ليحارب كل من إشعالـــ 1 

وجهة نظر املشايخ  ال تعطىوجيب أن  ،ــــ جيب القضاء على كل أنواع الفعاليات اإلسالمية5
 يف وسائل اإلعالم ملنعهم من التأثري يف الرأي العام. مكاناً 

البوطي أن  هالغرض مما يريدهو هذا أن وأظن  ،ودمار للحياة هالك للنفس من هذا أنهال شك و 
 .نتفهمه ونعرفه

 .ع الثالث: حفظ العقلالفر 
العقل أو يقدمه يف الرتتيب على الدين  بهيكتبه البوطي يعرف  اصطالحياً  تعريفاً  جيد الباحثمل 

وهذا ما سار عليه أغلبية العلماء، ومما  ؛يف الرتتيب بعد حفظ النفس أو النفس، وإمنا جعله ثالثاً 
وهذا مما  ؛م أي من اجلانب السليبحلفظ العقل من جانب العد اإلرشاديلفت النظر أنه أكثر من 

أنه لن يستطيع اإلنسان الوصول إىل  ملحيثبت أن العقل له دور وأمهية عظمى عند البوطي، وقد 
                                                           

 .208املصدر نفسه، ص 1

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



217 
 

ملشكلة أكثر املسلمني  مشاعر الرغبة والرهبة اإلميانية إال بيقظة العقل، وذلك عندما وضع عالجاً 
هلل فقال:  رسخ يف ضمائرهم معىن كوهنم عبيداً  عن مصريهم، مل يني عن هوياهتم غافلنيبكوهنم ضائع

سرج  وبإيقادالعقول إىل حقيقة هذا الكون، وما وراءه وما بعده  إيقاظيف )... إمنا حتل املشكلة 
هذا اإلميان بغذاء الذكر والعبادة إىل أن تستيقظ يف  ..مث تغذية. ـــــ عزو جلـــــ اإلميان احلقيقي باهلل 
 1.والرهبة( اجلوانح مشاعر الرغبة

البوطي يف كتبه  وملح نوهالعقول يكون جبلب املصلحة ودرء املفسدة عن العقل، وقد  إيقاظإذن  
سم حفظ العقل إىل جانبني مها: حفظ العقل من اجلانب اإلجيايب وحفظ لذلك قُ  ؛إىل حفظ العقل

 العقل من اجلانب السليب. 
 .اجلانب األول: حفظ العقل من اجلانب اإلجيايب

حلفظ العقل من اجلانب اإلجيايب ملا يرى أن كل ما يفعله  وإشاراته إرشادهالبوطي يف  نوه
فهو حفظ للعقل، فيعرف حفظ  إجيابيةمن معتقدات  يعتقدهاإلنسان من عبادات أو معامالت أو 

 العقل من اجلانب اإلجيايب من عدة أمور هي كالتايل:
 .ــــ معرفة املؤيدات النبوية

من  ــــــ كمعجز الشاة الصغرية اليت أطعمْت كثرياً  هبا النيب حممد ــــ  أؤيديت وهي املعجزات ال
الصحابة، حىت شبع منها املئات من الصحابة، وزاد منها، فالبوطي يلمح إىل التنبه إىل هذه املؤيدات 

هذا التنبيه؟ ألهنا  ــــ من وراء األسباب املادية، إذن ما احلكمة من اإلشارة إىل اليت يؤيد هبا النيب ـــ 
 2ـــ للدارس املتأمل. تعد من أهم ما يربز شخصية النيب حممد ــــ 

البوطي للتنبه هلذه املؤيدات ال شك أن تتبع  داللةإذن ما الثمرة اليت تالحظ من خالل 
تزيل ؛ وهذا مما حيفظ العقل من اجلانب اإلجيايب، و وبصريةً  املؤيدات والتطلع عليها تزيد العقل نوراً 

 ــــــ.الشكوك عن عقل اإلنسان بشخصية النيب حممد ـــــ 
 
 

                                                           

، اللجنة االستشارية العليا للعمل العناية بالعبادات أساس البد منه لتثبيت اجملتمع اإلسالميالبوطي، حممد سعيد رمضان،  1
 .31ص ، على استكمال تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية، إدارة البحوث واملعلومات

فقه السرية النبوية مع موجز لتاريخ اخلالفة الراشدة دراسات منهجية علمية لسرية د سعيد رمضان، البوطي، حمم 2
 .324، صـ وما تنطوي عليه من عظات ومبادئ وأحكام املصطفى ــ 
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 .ــــ االعتبار والتأمل بالعقل
ـــــ بالتأمل واالعتبار يف القرآن الكرمي قال تعاىل: أ فـ ل ْم ي ِسريُوا يف اأْل ْرِض فـ يـ ْنظُُروا   أمر هللا ـــــ 

ٌر لِلَِّذين  اتَـّق ْوا أ ف ال  تـ ْعِقُلون  ك ْيف  ك ان  ع اِقب ُة الَِّذين  ِمْن قـ ْبِلِهْم  يـْ اُر اآْل ِخر ِة خ  هللا و109يوسف:  و ل د 
  1حيثهم على السفر لريوا مصارع القوم فيعتربوا، حىت تكون هلم قلوب يعقلون هبا.

أن هللا جعل االعتبار باآلثار عالمات ألهل العقول، وأهل األلباب، وأويل النهى لكي  هنا يتبني
موا عقوهلم فيها جبلب املصاحل ودرء املفاسد، وقد أشار البوطي وأرشد فقال: ) ... الذي مير يستخد

ممن أهلكهم هللا بكفرهم أن مير وهو معترب حباهلم ومتأمل يف مآهلم   اخلاليةعلى منازل مثود أو الديار 
 تعاىل، وسجلت من غضب هللا مظهراً  يسأل هللا العافية والرمحة له وللمسلمني، إذ هي منازل شهدتْ 

ألويل  على أطالهلا آثار من ذلك الغضب، وال ريب أن هللا إمنا ترك هذه اآلثار يف األرض لتكون عربةً 
  2.ال يعبأ منها بغري مظهر الشكل أو البناء املنقوش...( األبصار فمن اخلطأ أن مير عليها ساهياً 

أمل واالعتبار وما الفائدة من البوطي؟ الشك أنه يلمح إىل الت من إرشادإذن ما املالحظ 
، أزلياً  االعتبار والـتأمل؟ الفائدة من ذلك حتفظ العقل من خالل أثبات صفة القدم هلل بكونه قدمياً 

 ودرء مفسدة عن العقل بكونه ال يقبل صفة الفناء.
 .ـــــ َأخذ  العلم من مصدره

 مصادر صدرت منه من شخص، وإمنا له مل يكن العلم جمرد رؤية أو هوى عن نفس صدرتْ 
حيمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه ) ــــ قال:  أيب هريرة ـــــ   عن طريق الوحى، عن

 .3(حتريف الغالني، وتأويل اجلاهلني وانتحال املبطلني
؛ وهذا ما من قبل العلماء العدول فاإلسالم قائم يف مبادئه وأحكامه على مصدر األخذ للعلم 

 حتفظ العقل، وقد نبه البوطي لذلك فقال: يها، والوصول إلواالعتدالىل الوسطية يوصل اإلنسان إ

                                                           

باعة دار الفكر للط فتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية، من علم التفسري،الشوكاين، حممد بن على الشوكاين،  1
 .3/459والنشر، لبنان بريوت، ج

فقه السرية النبوية مع موجز لتاريخ اخلالفة الراشدة دراسات منهجية علمية لسرية البوطي، حممد سعيد رمضان،  2
 .448ص  ـــــ وما تنطوي عليه من عظات ومبادئ وأحكام،املصطفى ـــــ 

 -مكتبة العلوم واحلكم  مسند البزار،احملقق: حمفوظ الرمحن زين هللا، البزار، أبو بكر أمحد بن عمرو بن عبد اخلالق البزار،  3
 .247/ 16( ج1املدينة املنورة، ط )
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عويف  واألناةقواعده ومقتضياته، والتمس له احللم  إىلواستكان  )... فمن استقى العلم من مصادره
 1.من االجنراف إىل أي من طريف اإلفراط والتفريط(

االجنراف  جنراف العقلي أمهل اال ؟رافاالجنإىل ماذا يوحي البوطي بقوله: عويف من إذن  
يف علمه وفتاواه حبيث أنه ال  شك أنه االجنراف العقلي الذي جيعل اإلنسان مضطرباً  ال ؟اجلسدي

فلذا يلزم أن  ؛يستطيع حماكاة الواقع املعاصر، وال يعرف مفهوم القضايا والنوازل على أمة اإلسالم
 اجلانب اإلجيايب.حيفظ العقل من  حىت ،يؤخذ العلم من مصدره

 .ــــ تالقح العقل اإلنساين مع البالغات القرآنية
التجرد بأخذ العلم من العقل خمل، والتجرد بأخذ العلم من البالغات القرآنية خمل، فالبد من 
اختاذ العقل كمصدر يدير البالغات القرآنية والنبوية، فلو كانت البالغات القرآنية ال حتتاج إىل عقل 

يوانات بالبالغات القرآنية، ولكن حكمة هللا أرادت ذلك، فعندما يتالقح العقل مع احل لكلفتْ 
البالغات من هنا حتفظ العقول من الشكوك واألوهام اليت أحندر فيها كل من بالغ بالعقالنية دون 
النظر إىل النص، وقد دلل على ذلك الشيخ القرضاوي فقال: )... إن هداية احلواس حتتاج إىل العقل 

ية أكرب منه لتصحح خطأ العقل، وهي ايصحح خطأ احلواس، وكذلك هداية العقل حتتاج إىل هدل
  2.هداية الوحي(

وقد أكد البوطي ذلك أن  ،هذا ما يدل على أن تالقح العقل بالبالغات القرآنية حتفظ العقلو 
ترد إلينا  إخبارية معرفة الكون كلها متوقفة على العقل اإلنساين ومتوقفة يف الوقت ذاته على بالغات

مث أكد ذلك فقال )... إن املعرفة ال تتحقق إال من تالقح العقل اإلنساين مع هذه البالغات فال 
وطريق معرفة الغيوب الكونية هي  ،3ق معرفة الغيوب الكونية(ير خر على طيغىن واحد منها عن األ
 .اإلجيايبحفظ للعقل من اجلانب 

 .انب السليباجلانب الثاين: حفظ العقل من اجل
رات العقل من مجيع املسك كحفظحتدث الكثري من العلماء عن حفظ العقل من جانب العدم،  

ومما بدا أن  البوطي  ،ومعروف لدى العامة واخلاصة ،هذا ُمسلم به احلسية واملعنوية، وال شك أن

                                                           

فقه السرية النبوية مع موجز لتاريخ اخلالفة الراشدة دراسات منهجية علمية لسرية البوطي، حممد سعيد رمضان،  1
 .557، 556ص، ـــ وما تنطوي عليه من عظات ومبادئ وأحكام املصطفى ـــ 

  qaradawi.net املوقع الرمسي لسماحة العالمة املوازنة بني العقل والنقل،القرضاوي، يوسف،  2
 .16، 15ص قضايا ساخنة،البوطي، حممد سعيد رمضان،  3
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ت معاصرة ومدمرة حلفظ العقل من اجلانب السليب، ملا يراه اليوم من مسكرا وإحيائه إشاراتهأطنب يف 
 الشباب بعيدة عن الدين، والعقيدةأصابت العقول من مجيع اجلهات، حىت صارت الكثري من عقول 

 د االستقراء والتتبعنعفـــ  مليئة باألفكار السلبية، اليت تعارض شرع هللا تعاىل وهنج سيدنا حممد ــــ 
 ب السليب يكون من التايل:أن حفظ العقل من اجلان وجدتُ  حلديث البوطي حول حفظ العقل،

 .ــــ الثقافات الفكرية املعاصرة املنتشرة بني اجلامعات
على  حمدقاً  معلوم أن تأثري الثقافات الفكرية على أبناء األمة اإلسالمية يف املاضي واحلاضر خطراً 

لكي  األمة اإلسالمية، فما من طريق إال وسلكوها وما من مكٍر إال واختذه املستشرقون واملبشرون
يقضوا على اإلسالم وينزعوا روحه من صدور املسلمني، فلم تكن هذه الثقافات مقتصرة يف جهة 

مجيع جماالت حياة املسلم وأدرجوها يف كل شؤون  منتشرة يفمعينة يف حياة املسلمني، فقد جعلوها 
يدفع هلا ل و فلماذا كل هذه اجلهود اليت تبذ ؛والسياسية واالقتصاديةالدينية والعقائدية  محياهت

واحنرافها عن  ال شك من ذلك أن هلا أغراض يف نفوسهم، وهي إفساد العقول اإلسالميةاألموال؟ 
 .الصحيح مسارها
عندما حتدث عن الطرق اليت  ةالشيخ حسن حبنك شيخ البوطي، وقد حتدث عن ذلك 

يستخدم الغزاة عدة  ..)ـيستخدمها املستعمرون واملبشرون يف نشر ثقافاهتم يف حياة املسلمني فقال: 
النظم اإلسالمية  وتشويهوسائل لتحقيق أهدافهم منها تشويه عقائد املسلمني ومفاهيمهم الفكرية، 

 ية، وحماوالت طمس علومها وآداهباواألخالقية، وسائر أحكام الشريعة اإلسالمية وحماربة اللغة العرب
 ية، واستخدام األجراء واملندسنيمالقوميات القدمية واجلاهلية لتفتيت الشعوب اإلسال وإحياء

كل اجلهود اليت قام هبا املفكر و  1.(واستغالل املغفلني واجلهلة من املسلمني لتحريف عقائد املسلمني
 ختدم العقل وحتفظه من األفكار املزيفة اليت تفسده وخترجه،  ةحسن حبنك

لن يكون ذلك إال من واملبشر، و  املستعمرلوقوف ضد ل وعلى كل فالبوطي يريد أن حيشد الناس
وهي  ،فهي األساس يف حفظ العقل ؛خالل التنبه ملا ينشر يف اجلامعات من ثقافات فكرية معاصرة

العامل، واملفكر دحض كل األفكار واآلراء املشبوهة اليت  يستطيعنقطة االنطالق اليت من خالهلا 

                                                           

دار القلم دراسة وحتليل وتوجيه،  أجنحة املكر الثالثة وخوافيها، التبشري االستشراق ــ االستعمار،امليداين، حسن حبنكه،  1
 .49ــ 47ص دمشق،
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امعات لدراسة التيارات جامع مشرتك بني اجل إجيادتقضي على العقل املسلم )...فقد دعاء إىل 
  1.(خشية من هذه التيارات على عقولناالثقافية والفكرية، والفلسفية دراسة نقدية موضوعية حيادية، 

والغرض من هذه الدراسات والبحوث املشرتكة بني اجلامعات حلفظ العقل املسلم وحفظ عقول 
  ترقى عقولنا ويبقى اإلسالم حمفوظاً الطالب من الغزو والفكر املندس يف حبوثنا العلمية واألدبية حىت

اليوم ليس كاملاضي حيارب بالسيف والغزوات ومبارزة  فإسالمنابعقيدته وأحكامه وسلوكه وأخالقه، 
لغزو اإلسالم، واملسلمني؛ وذلك ظاهر  جديداً  مسلم مع كافر يف وسط معركة بل الكافر اختذ أسلوباً 

ذلك جيب على كل عامل ومفكر وباحث أن يكشف عن وواضح عند العلماء واملفكرين والباحثني، ل
كان يف حماضراته الطالبية أو أعماله املختلفة سواء   هذا الغزو يف كل أعماله اليت يقوم هبا سواء

 .ناعية أو الطبية أو التكنولوجياالص
 يعد اإلسالم حيارب من خارج دائرته كما كان من قبل، وقد حتدث البوطي عن ذلك فقال: )مل

سمع من ينعت اإلسالم بالرجعية أو من جيادل يف وجود هللا بل النهج اجلديد للمهمة هو ومل ن
التسرب إىل داخل اإلسالم ذاته والكيد له من داخله وبامسه واألداة اليت تستخدم لذلك تتمثل يف 

علمية وتفسريات مبتدعة جديدة ونصوص تصبغ بصبغة اإلسالم وتكسى  ونظرياتأفكار وثقافات 
  2.حىت إذا ما اختذت أماكنها من بنية اإلسالم ونظامه أدت دورها التنظيمي املطلوب( لبوسه،

فما حيفظ  3لعدم أي اجلانب السليبا من جانبحيفظ الدين عما  الباحث حتدثوقد سبق و 
 ي لإلطالة يف ذكره.اعفال د ،الدين من جانب العدم يعترب هو حافظ للعقل والنفس

 .الفرع الرابع: حفظ النسل
بنفس اللفظ ومرة  هعن النسل عند العلماء القدماء فمنهم من كان يعرب عن املصطلحاتترادفت 

بلفظ النسب، ومنهم من ذكر العرض  بالفرج أو البضع، كاإلمام اجلويين واإلمام الغزايل، وعربوا أيضاً 
 .والطويفوالنسب كالقرايف 

ث عن الكليات اخلمس يذكره أنه عندما يتحد الباحث أما البوطي فمن خالل التتبع وجد 
 كر ذلكوقد آثر االستغناء عن ذكر العرض لدخوله ضمن الكليات اخلمس، وقد ذُ  ،بلفظ النسل

  .1عند احلديث عن ترتيب املقاصد سابقا

                                                           

 .276ص قضايا ساخنة،البوطي، حممد سعيد رمضان،  1
 .270املصدر نفسه، ص 2
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 هو حفظ الذرية من النقص فقط أن حديث البوطي عن النسل ليس الغرض منه بدالذلك 
ة ابل الغرض األعظم من ذلك هو مراع ،جانب العدم وعدم اإلجناب سواء من جانب الوجود أو من

وقد أشار إىل ذلك عندما سئل من رجل يريد أن يتزوج الثاين  ،املصلحة اليت تعود له باملنفعة التعبدية
ألجل اإلجناب، فرد عليه البوطي إن كنت تشعر باحلاجة فإن عدم زواجك يعد ثلمة يف دينك فليس 

  2اإلجناب(احلكمة من الزواج حمصورة هبدف 
ويقصد بذلك أن الزواج أو العالقة الزوجية هلا أهداف وهي حفظ النسل من الوقوع يف احلرام 

 لذلك جعل حفظ النسل من جانبني مها كالتايل: ؛وحفظ النسل من حفظ الدين اإلسالمي
 .األول: حفظ النسل من اجلانب اإلجيايب

و ِمْن آ ي اتِِه أ ْن خ ل ق  لنسل كقوله تعاىل: الكثري من اآليات القرآنية الدالة على حفظ ا وردتْ 
ن ُكْم م و دًَّة و ر مْح ًة ِإنَّ يف ذ ِلك  آل  ي اتٍ   يـ تـ ف كَُّرون   لِق ْوٍم ل ُكْم ِمْن أ نـُْفِسُكْم أ ْزو اًجا لِت ْسُكُنوا إِل يـْه ا و ج ع ل  بـ يـْ

عن عبادة  ما ورد يف حديث أنس بن مالكـــــ يف كثري من األحاديث كوأخرب النيب ــــ   21 :الروم
ـــ فقال: أحدهم أنا أعتزل النساء فال أتزوج  يف حديث الثالثة الذين أتوا إىل بيوت أزواج النيب ـــ 

أخرجه  3ــــ فقال: أما أنا فأتزوج النساء فمن رغب عن سنيت فليس مين( أبدا، فرد عليه النيب ــــ 
   .البخاري

 واإلشهادعن كيفية حفظ النسل من جانب الوجود كاحلث على الزواج، وقد حتدث الباحثون 
 .والواضحة والضرورية يف حفظ النسلمن األشياء املعلومة  وتربية األوالد، فيبدو أن هذا عليه،

التنبه هلا والبحث عنها، فالناظر من العصرية اليت البد  املسائل هو له يتنبه فالذي جيب أن 
الغفري من التطبيقات املعاصرة يف حفظ النسل بل الضروريات   لبوطي جيد اجلَّمتبع يف مؤلفات اواملت

 كلها فمن األشياء اليت حتفظ النسل من اجلانب اإلجيايب التايل:
 
 
 

                                                                                                                                                                  

 (.108صفحة ) 1

دار الفكر املعاصر بريوت ــ لبنان، دار الفكر  مشورات اجتماعية، من حصاد اإلنرتنت،البوطي، حممد سعيد رمضان،  2
 .108دمشق سوريا، ص

 .238/ 3ج صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب من مل يستطع الباءة، فليصمحممد بن إمساعيل أبو عبدهللا، البخاري،  3
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 .حتديد النسل مبختلف األسباب الوقائية
أسهم البوطي يف احلديث عن النسل وحتديده يف كتابه مسألة حتديد النسل فقد فصل ذلك 

موازنة ما يراه اجملتمع وما يقتضيه حال اجملتمع، فقد جعل  مع بيان حكمه الشرعي، مبيناً  تاماً  تفصيالً 
 حتديد النسل على التدريج وجعله يف مرحلتني مها:

 عمال للعالج: تتمثل يف اختاذ السبل الوقائية املانعة من حدوث احلمل من استاملرحلة األوىل
 اجلماع. أثناء، ومن عزل الرجل ماءه عن الزوجة يف سواء كان املستعمل الزوج أو الزوجة

 املختلفة إلسقاط محل ظهرت دالئله: تتمثل يف االلتجاء إىل السبل العالجية املرحلة الثاين
 1.سواء أكانت املبادرة إىل ذلك يف األيام األوىل لظهور احلمل...(

اض وأنواعه، من كل ما )... ال شأن لنا يف اإلجه :أما يف أي فرتة أخرى بعد ذلك، فقال 
جلنني أو مادة جنني بعد العلوق، وال شأن لنا باحلديث عن هذه الوسائل ذاهتا عندما  إسقاطاً يعترب 
  2.الفواحش...( مرتكبوليها إيلجأ 

وقد استدل بكثري من األدلة املؤيدة هلذه املراحل من القرآن السنة والقواعد الشرعية، وأقوال 
 لقدماء واملعاصرين اجلم الغفري من األدلة على جواز حتديد النسل. العلماء، بل وللعلماء ا

للزوجني  ال ميكنيتبني مما سبق أن قصد البوطي هبذه الوسائل ليس ملنع الذرية والنسل، حبيث 
فقد يكون احلمل املتكرر جمهدة لألم من حيث  ؛اإلجناب بعدمها، بل ملصلحة ترجع للزوجني واألسرة

بسبب توايل  بسوءك يف مسألة حتديد النسل حافظاً على األبناء من أن يصابوا الصحة اجلسدية وكذل
احلمل دون ترك فرتة كافية بني كل محل وأخر، فينشأ الطفل نشأة أفضل إذا كان هناك مباعدة بني 

  هي فرتة متام الرضاع قال تعاىلفرتات احلمل، وقد جعل القرآن الفرتة الزمنية للرضاع واحملددة بسنتني
  َّْن أ ر اد  أ ْن يُِتم اِمل نْيِ ِلم  ْول نْيِ ك  د ُهنَّ ح  اُت يـُْرِضْعن  أ ْوال  فإذا قدر هللا  233البقرة:  الرَّض اع ة  و اْلو اِلد 

ن وهذا مما يثبت أ ؛ومحلت املرأة يف فرتة اإلرضاع فال شك أن اللنب سوف يفسد ويضعف الولد
 .ةصلحاملالتحديد حيفظ النسل وجيلب 

                                                           

مسألة حتديد النسل، عالجا ووقاية، حبث علمي اجتماعي يتناول خمتلف الصور، ملنع البوطي، حممد سعيد رمضان،  1
 .7بة الفارايب، ص مكت احلمل وإسقاطه يف حكم الشريعة اإلسالمية مقارنة بالقانون،
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ة اجلسدية، يالوقائية الصح هأسباب مبختلفأخرب البوطي عن ذلك فقال: ) حتديد النسل  وقد 
كبري يف بناء   ، فكل واحد من هذه الشعب الثالث أساساالجتماعيةواألخالق اإلنسانية، واملصلحة 

 1.(املصلحة اإلنسانية
 .االلتزام بضوابط الزواج

حلفظ النسل من الوقوع يف احلرام، وقد أرشد  معلوم أن االلتزام بضوابط الزواج هو يف األساس
اِفظُون  ُهْم لُِفُروِجِهْم  و الَِّذين  القرآن الكرمي لذلك فقال تعاىل:  فلن يكون احلفظ إال ، 5املؤمنون:  ح 

وا تكن فتنة يف ـــ إذا أتاكم من تروضون دينه وخلقه فزوجه إال تفعل بضوابط شرعية، فقد قال: ـــ 
 أخرجه الرتمذي. 2(يضاألرض وفساد عر 

وما خيصين  ،من العلماء مل حيث على الزواج سواء كانوا من القدماء أو املعاصرين مل جند أحداً و 
بضوابط النصوص واألدلة والقواعد  هنا هو ما حتدث به البوطي مبا خيص الزواج بشكل عام، مقيداً 

  .الشرعية
جتلب املصلحة الدينية والبدنية والصحية من املسائل اليت حتدث عنها البوطي، وهي يف أساسها و 

 للزوجني، وتعود فائدهتا حلفظ النسل من اجلانب اإلجيايب هي كالتايل:
 .الشرعية الكفاءةتوفر املسألة األوىل: 

يف أمور اجتماعية من أجل توفري استقرار احلياة  املساواةمعلوم أن الكفاءة الشرعية هي حتقيق 
 شرطاً  لكفاءة الشرعية، جيدها متباينة، فهناك من قال: )... أهنا ليستْ الزوجية، والناظر يف موضوع ا

ل ْقن اُكْم ِمْن يف الزواج وله أدلته كاحلسن البصري والكرخي، واستدلوا بقوله تعاىل:  ا النَّاُس ِإنَّا خ  ي ا أ يُـّه 
ٍر و أُنـْث ى و ج ع ْلن اُكْم ُشُعوبًا و قـ ب اِئل  لِتـ ع ار ُفوا ِإنَّ أ   ِبريٌ ذ ك   ْكر م ُكْم ِعْند  اَّللَِّ أ تْـق اُكْم ِإنَّ اَّللَّ  ع ِليٌم خ 

وهناك من يرى أن الكفاءة شرط يف لزوم الزواج، وهم مجهور الفقهاء، وهي الدين  13احلجرات:
ذا علي ثالث ال تؤخرها الصالة إ ـــــ يا واحلال، واليسار، واحلرية، واملال، واحلرفة، واستدلوا بقوله: ــــ 

  .4أخرجه أمحد 3هلا كفؤا( واألمي إذا وجدت آنت، واجلنازة إذا حضرتْ 

                                                           

 .3املصدر نفسه، ص 1
 .140/ 3مكتبة أيب املعاطي، ج سنن ابن ماجة،ابن ماجة، أبو عبد هللا حممد بن يزيد القزويين،  2
   م1993/ 2/ 14 عدم الكفاءة يف الزواج،النابلسي، حممد راتب،  3

 . 1/105، ج(828، الباب مسند علي بن أيب طالب، حديث رقم) مسند اإلمام أمحد بن حنبلبن حنبل،  الشيباين، أمحد 4
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عرف ذلك )... عندما سأله رجل كندي ت   عرفوقد سار البوطي على ما سار عليه اجلمهور، وي
 هلها، حبجة أنه كندي، فقال الرجلفتاة مسلمة باكستانية األصل، وعندما تقدم خلطبتها رفضه أ على

جيوز يل أن أتزوجها دون موافقة أهلها مع العلم أهنا موافقة، وهل إلمام املسجد هل الكندي للبوطي 
بينهما، وإصرار والدها على املنع  ؟ فجوز البوطي الزواج هبا بشرط توفر الكفاءة الشرعيةحيل حمل وليها

  1.(وينوب عنه القاضي أو من ينوب عنهفتسقط والية الويل، 
ومل  و أن البوطي نظر إىل نسب البلدانفل ؛والقدرة على الزواج ــــ  ــــ الكفاءة هي اإلميان باهللو 

أهنم قد يقعون يف احلرام بسبب منع  ال شك؟ هي املفاسد اليت ستحصل فما ،جيوز هلما الزواج
تعمل على احلفاظ  كان التجويز وإسقاط والية األب هي األفضل، وهي الطريق اليتفلذا   ،والديهما

 .اإلجيايبب على النسل من اجلان
  .التَّميُز الطبقي بني اجملتمعات إفشالاملسألة الثانية: 

ثُر احلديث يف اآلونة األخرية عن التَّميز الطبقي املوجود بني طبقات  ما  املسلم، وكثرياً  اجملتمعك 
 …سيدة وهكذاببسيدة بل سيد يتزوج  املسلم نسمع أنه ال جيوز أن يتزوج الرجل

املرأة أو الرجل إىل اقرتاف  تلجأن النساء تصل إىل العنوسة، فمن هنا قد م وهذا مما جعل كثرياً  
والسبب يف ذلك هي الثغرة الضيقة يف األنساب، اليت يتخذها البعض ذريعة حلفظ الشرف  ؛الفاحشة

ال  )، فقال البوطي:بإمساعيليةئل عن زواج السين عندما سُ  فقد نبه البوطي بذلك قيةأو الطبقات العر 
لمة إمساعيلية أو سنية أو شيعية أو علوية، وإمنا العربة بعقيدة الفتاة املخطوبة أو الفىت اخلاطب عربة بك

نه مسلم إىل أي ـــــ جاز تزوجيه أل وبالقرآن والرسل واألنبياء، مبن فيهم حممد ـــــ  باهلل ووحدانيته مؤمناً 
مور مل جيز تزوجيه وإن كان سين وإن مل يكن مؤمنا بذلك أو بواحد من تلك األ فرقة كان انتماؤه

  2.االنتماء(
ودها جتلب املفاسد ومقصود البوطي من هذا هو إفشال التميز الطبقي بني اجملتمعات، فبوج

 بني اجملتمعات اإلسالمية. وتزال املصاحل
  .املهر املفروض على الزوجاملسألة الثالثة: 

و آ تُوا النِ س اء  ص ُدق اهِتِنَّ  ل تعاىل:ضه هللا على الزوج لزوجته قامعلوم أن املهر فرٌض فر 
اُهنَّ ِقْنط ارًا ف ال  ت ْأُخُذوا وقال تعاىل:  3النساء: حِنْل ةً  ان  ز ْوٍج و آ تـ ْيُتْم ِإْحد  ال  ز ْوٍج م ك  و ِإْن أ ر ْدمُتُ اْسِتْبد 

                                                           

 .116، صمنشورات اجتماعية، من حصاد األنرتنتالبوطي، حممد سعيد رمضان،  1
 .113املصدر نفسه، ص 2
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ْيًئا أ ت ْأُخُذون ُه بـُْهت انًا و ِإمْثًا ُمِبيًنا املتعارف عند البعض بأنه نسبة مالية مقابل و ، 20النساء:  ِمْنُه ش 
 وضح القصد من املهر املفروض فقالبكارهتا أو كأي هدية يهديها الشخص لزوجته لكن البوطي، 

)... أقول أن املهر الذي أعطاه الشارع كل هذه األمهية، ال تنحصر قيمته يف   :بعد حديثه عن املهر
جته، كأي هدية مما قد يهديه الزوج إىل زوجته يف الظروف كونه صلة مالية يتقدم هبا الزوج إىل زو 

الدارجة، فهو ركيزة ذات فعالية كربى يف ترسيخ عقدة الزواج، وحتصني احلياة الزوجية، ضد ما قد 
 1.إلعطاء احلياة الزوجية أطول عمر ممكن( الضمانةيتعهدها من أخطار، بل هو 

عقدة الزواج وحتصني احلياة الزوجية، بأن له  يفهم من قول البوطي: ذو فعالية كربى يف ترسيخ
هناية، فاحلب الذي يكون يف أول احلياة  شيءدور عظيم يف بقاء الصلة بني الزوجني، ومعلوم أن لكل 

وهذه  ؛الزوجية خيتلف عن احلب واملعاملة يف وسطها أو بعد مدة بسب ذبول احلب واملعاملة والعاطفة
مع  املنطفير أن يهرول إىل البحث عن فتاة أخرى لكي يعيد حبه هي عادة احلياة الزوجية، فما أيس

  لكي ينضبط الزوج ويتمسك بزوجتهــــ وجوب املهر إال الزوجة األوىل، لذا ما شرع الشارع ــــ 
 ملهر فقال: )... هو مبثابة تأمنيوقد عرف البوطي ا ؛فبرتكها جتلب مفاسد ويعود ضررها على النسل

زواج، وجيعل املرأة أقرب إىل الطمأنينة بأن هذا الرجل لن يلهو هبا بضعة أسابيع مث يُوِثُق عرى هذا ال
  2.(عن ملهاة أخرى ريقه، وميضي بعيداً عن ط يرميها بعيداً 

 .توثيق عقد النكاح
يف القضاء أو غريه  ةإال إذا كانت عند جهة خمتص وصحيحة ةأن توثيق العقود ال تكون معترب 

من اإلنكار  يف الدولة، فاإلسالم قد أرشد ونبه إىل توثيق الديون خوفاً  ملعتمدةامن الدوائر احلكومية 
ٍل ُمس مًّى  :قال تعاىل ْيٍن ِإىل  أ ج  ايـ ْنُتْم ِبد  ا الَِّذين  آ م ُنوا ِإذ ا ت د   .282البقرة:  ف اْكُتُبوهُ ي ا أ يُـّه 

التوثيق  بلي، ومعلوم أن هذافكل معاملة البد هلا من توثيق لكي ال تصري عرضة للخطر املستق 
 ــ  ــ  مل يكن يف عهد الصحابة

يف توثيق عقد النكاح جيد أن جلَّ حديثهم يفهم منه  ونوالناظر يف تصرحيات العلماء املعاصر 
رمحه  املصاحل، فالبوطي ــ وتدرئاملفاسد،  زواجه فتجلبتعني ذلك ملا يرون يف هذا الزمان ممن مل يوثق 

 .جياب ولزوم توثيق عقد النكاحإهللا ــ يفهم منه 

                                                           

 دار الفكر باين، من أحاديث األربعاء،املرأة بني طغيان النظام الغريب، ولطائف التشريع الر البوطي، حممد سعيد رمضان،  1
 .142دمشق ــ سوريا، دار الفكر املعاصر، بريوت لبنان، ص

 .143املصدر نفسه، ص 2
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 من التايل: عند البوطي يظهر  وإجيابهلزومه  والدليل على
ئل عن الكتاب الرباين وهو ما يسمى عقد الشيخ أو نكاح شيخ فأنكر البوطي على عندما سُ ــ 

 هذه التسمية، وقال: بأهنا باطلة وسيئة وال وجه هلا مث ربط عقد النكاح بقيوده وأركانه وضوابطه
الشرعية، والقصد من ذلك هو سد ذرائع الفساد اليت ستطرى على العاقدين، وقد أوصى بتوثيق 

  1.مشكلة(العقود مباشرة دون تأخر حىت ال يظلم أحد من الطرفني عند وقوع 
والذي يبدو أن القصد من التوثيق هو احملافظة على النسل وعلى حقوق الزوجني، فإذا حدثت 

 لدولة الفصل هبذه املشكلة لعدم تدخلها عند توثيق العقد.مشكلة ما فال تستطيع ا
املرأة اليت ارتبطت  )إنالذي مل يتوفر فيه شروطه وأركانه، مث قال:  2على عقد املسيار إنكارهـــ 

بالرجل عن طريق زواج املسيار، ال تضمن الوصول إىل حقها من الطالق إذا اقتضى األمر ذلك مث ال 
هر أو كامل مهرها، إذ قد يغيب الزوج عنها، مث ال يعود إليها، ورمبا تركها تضمن أن تنال متأخر امل

الزوج توثيق عقد  إلزاممعلقة، دون رعاية ونفقة وزواج دون طالق، لذا فإن مبدأ سد الذرائع يقتضي 
 ، واليت ينتسب إليها الزوج حىت الالزوجةالزواج يف السجالت الرمسية التابعة للدولة اليت تقيم فيها 

  3تضيع حقوقها األساسية.
ـــ أبطل فتوى العقد اليت ظهرت بني مسلمي اليونان، وذلك من خالل سؤال قدمه أحد 

شاب مسلم مع بنت مسلمة جيوز  أنيفتون  بدوافقال السائل: إن بعض األخوة  اليونانينياملسلمني 
ليتزوجوا، علما بأن الدولة  سلمالغري مهلم أن يذهبوا لعقد زواجهم إىل رئيس البلدية أو موظف البلدية 

فتنة بني املسلمني، فهل جيوز أن يعقد عند  أشعلواوالبلديات معرتفني بعقد زواج األئمة واملفتيني، فقد 

                                                           

 .188ص استفتاءات الناس على موقع نسيم الشام،البوطي، حممد سعيد رمضان،  1
 له صورتان:  2

عدل، إال أن  انبة يف العقد وجود املهر، والويل، وشاهدأن يتم عقد الزوجني مستوفيا مجيع األركان والشروط املطلو  األوىل:
الزوج يشرتط يف العقد إسقاط النفقة، أو املسكن حبيث هي تسكن يف مسكنها ويأيت الزوج إليها يف مسكن خمصص هلا، فيكون الزوج 

 .غري مكلف بالسكىن والنفقة عليها
تزام بالقسم يف املبيت وهو األكثر، ألن احلامل على مثل هذا ال يشرتط الزوج إسقاط النفقة، لكن يشرتط عدم االل الثانية:

إسالم ويب، مركز الفتوى، رقم الفتوى الزواج هو رغبة الزوج يف إخفاء أمر هذا الزواج عن أهله، وأوالده درئا للمشاكل احملتملة، ينظر 
(3329) fatwa.islamweb.ent سيار.   وهذه الصورة هي اليت سار عليها البوطي يف مفهوم امل 

 .110ص منشورات اجتماعية من حصاد اإلنرتنت،البوطي، حممد سعيد رمضان،  3
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فتواه  غري املسلمني، أو باألصح هل جيوز لغري مسلم أن يزوج مسلما؟ فرَّد البوطي عن ذلك مقيداً 
  2أخرجه أمحد 1(نكاح إال بويل، وشاهدي عدل ال)ـــــ فقال: حبديث رسول هللا ـــــ 

 اإلشهادوهذا إبطال للفتوى اليت ظهرت والقصد من ذلك أن  ؛انومعلوم أن الشاهدين مسلم
فلو كان العقد حتت  ؛حيفظان النسل من املخاطر املستقبلية ينعلى العقد بوجود األبوين، والشاهد

من  شيءيكون عرضة للخطر، فلو حدث هلا  رعاية رجل غري مسلم، فهناك ستكون املرأة أقرب ما
املشاكل مع زوجها إىل أين ستعود؟ هل تعود إىل من عقد هبا الرجل الغري مسلم، هل هو مؤمتن يف 
تعامله، هل سيدافع عنها؟ ال شك أنه لن يدافع عنها بكل أمانة لكن الشهود املسلمني العادلني هم 

 للنسل من جانب الوجود. التوثيق حافظاً من سيدافعون عن حقوقها، فلذا كان اإلشهاد و 
 .الثاين: حفظ النسل من اجلانب السليب

حفظه عند االبتعاد عن املنهيات املعروف وسوف يقتصر الباحث على هذه وهي  ويكون 
 :كالتايل

  .إال يف حال الضرورة النهي عن الطالق
حتت الوجوب واحلرمة والسنة  ـــــ داخالً  ن الطالق مشروع يف اإلسالم فقد جعله الشارع ـــــ إ

واملكروه، فاإلسالم حرص على بقاء العالقة الزوجية، ما دام الزوجان على قيد احلياة، ومل توجد من 
االختالالت املوجبة للطالق، فالذهاب إىل الطالق ال يكون إال يف حال الضرورة القصوى ملا يرتتب 

إن ونه يكون يف حال الضرورة فقال: )ي بكوقد نبه له البوط ؛عليه من مفاسد قد تضر بالزوجني
إال أن يكون الدافع إليه قصد اإلضرار، ولكنه يظل أبغض احلالل إىل  حمرماً  الطالق مل يكن يوماً 

  3هللا(
 4ديث الطالق كما يف حديث ابن عباساومن خالل كثرة الشروحات واالختالف حول أح

أنه ال  )أدركتس، واملذهب املخالف مث قال: وضح البوطي كيفية فهم مجهور العلماء حلديث بن عبا

                                                           

 .191ص استفتاءات الناس على موقع نيسم الشام،البوطي، حممد سعيد رمضان،  1
دار  تلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري،العسقالين، أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر،  2

 .341/ 3م، باب أركان النكاح، ج1989الكتب العلمية، الطبعة األوىل، 
 .111ص منشورات اجتماعية من حصاد اإلنرتنت،البوطي، حممد سعيد رمضان،  3
ـــ ويف خالفة أيب بكر وصدر من خالفة عمر طالق الثالث  حديث ابن عباس )كان الطالق على عهد رسول هللا ـــ  4

طاب: إن الناس قد استعجلوا يف أمر قد كان هلم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم ( أخرجه أمحد واحدة فقال عمر بن اخل
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حبجة  1ينبغي حبال من األحوال تفسري احلديث بالشكل الذي فسره ابن تيمية، وابن القيم واتباعهما
يف سنة  ةيف كتاب هللا، وأحاديث ثابت بن تيمية يعين أن عمر بن اخلطاب قد خالف نصاً اأن تفسري 
  2.الطالق الثالث يف جملس واحد طلقة واحدة، كلها جتعل ـ ـــــــــــرسول هللا 

إن بن تيمية وابن القيم حلديث الطالق بقوهلم ااتباع تفسريات عدم والذي يبدو من هني البوطي 
وهذا خمالف ملا سار  ؛فيكون واحدة فقط أنت الطالق ثالثاً  :الثالث بكلمة كأن يقول الرجل الطالق

فمن األحق باالتباع مذهب الزيدية  يقع ثالثاً  ةبكلمة واحد عليه مجهور العلماء من أن الطالق ثالثاً 
 ؟وما سار عليه ابن تيمية وابن القيم أو ما اعتمده مجهور األئمة من الصحابة والتابعني واألئمة األربعة

و م ْن ُيش اِقِق الرَُّسول  ِمْن بـ ْعِد م ا  قال تعاىل: والدليل يقتضي هنا قول اجلمهور وهو الراجح،
ِبيِل اْلُمْؤِمِنني  نـُو ل ِِه م ا تـ و ىلَّ و ُنْصِلِه ج ه نَّم  و س اء ْت تـ بـ    . 115: النساء م ِصريًانيَّ  ل ُه اهْلُد ى و يـ تَِّبْع غ يـْر  س 

 ةإذن لو سار الناس ما سار عليه الزيدية وابن تيمية وابن القيم أن الطالق ثالثا بكلمة واحد
وهذا يدل على أهنا صارت املطلقة أجنبية أما عند بن تيمية  ؛لثالث، فعند اجلمهور وقع اةيقع واحد

عند  اً وحمرم لزوجها فإذا دخل هبا ال شك أنه سيكون زناً  والزيدية وابن القيم مازالت املطلقة حالالً 
 اجلمهور وهذا مما سيؤدي إىل فساد يف النسل وهللا أمرنا باحملافظة عليه.

 

                                                                                                                                                                  

دار اجليل بريوت، دار األفاق  اجلامع الصحيح املسمى صحيح مسلمالنيسابوري، أبو احلسني مسلم بن احلجاج بن مسلم القشريي، 
 .183/ 3اجلديدة ـ بريوت، ج

هو: أن الطالق الثالث بكلمة واحدة ال يقع به إال طلقة واحدة وهذا مذهب الزيدية وابن تيمية وتلميذه وخمتصر تفسريهم  1
 ثالثا، أما طاووس وسعيد بن جبري ابن القيم، خبالف اجلمهور من الصحابة واألئمة األربعة أن الطالق الثالث بكلمة واحدة يقع

 ة، البوطي، حممد سعيد رمضاني عن اإلمام الباقر والصادق وبعض اإلماميواحلسن البصري بأنه لغو ال يقع به شيء وهذا مرو 
 .100ص حماضرات يف الفقه املقارن،

مل  نوالسبب واحد هو: أنه رأى أن يؤدب أولئك الذين يفعلون ذلك وال يبالون بأنه طالق بدعي أو طالق غري حسن إ 2
ر على مقتضيات النصوص الصرحية يف كل من الكتاب والسنة، بل هو ل أنه بدعي أي فهو قدم مصلحة التأديب والعقوبة والزجو نق

يعين أن عامة الصحابة قد وقعوا معه يف هذه املعصية إذ سكتوا على عمله ووافقوا رأيه بل أمجعوا على أنه هو احلق، وحنن لو سألنا ابن 
ح الثابت؟ ألجاب كل منهما بأن ذلك فسق، وخروج عن تيمية وابن القيم: هل جيوز تقدمي املصلحة اليت يراها احلاكم على النص الواض

اجلادة وإبطال لشرع هللا بالوهم واالبتداع مث نوه إىل النظر والتأمل والبحث عن هذه األحاديث الثمانية أو اخلمسة اليت استدل هبا 
احلديث، مث نعمد إىل حديث ابن عباس اجلمهور فنتكلف بردها واحداً واحداً مث نستدل مبا ال دليل فيه من القرآن، ومبا ال يصح من 

فنفسره التفسري الذي يبني أن عمر إمنا أمضى الثالث ثالثًا ال اجتهاد منه ويف معرض النص املعاكس، يف سبيل ماذا نفعل ذلك؟ يف 
 سول هللا ــــ سبيل أن نلصق أن عمر خالف كتاب هللا وسنة رسوله وإمجاع املسلمني فاجتهد يف معرض النص، وقدم رأيه على كالم ر 

 .120ـــ 117ص حماضرات يف الفقه املقارن،البوطي، حممد سعيد رمضان،  ،
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  .حترمي االختالط
االختالط بالنساء األجنبيات فقال: )هو اخللوة هبن وجمالستهن، وهن  ه هللاالبوطي رمح عرف

  1.متربجات، أو متجمالت بزينة(
ويبدو أن البوطي قيد االختالط باخللوة، ووجود اجملالسة، والتربج والتجمل؛ وهذا مما يدل أن 

ة واالهتمام، وغريه من لْت ومل تتوفر جاز للرجل احلديث للضرورة  كالرعايخنادات إذا يهذه التقي
 الضرورية. املتطلبات

 )…فقال رجل عن احلكم الفقهي يف االختالط باألقارب  هوقد أخرب عن ذلك عندما سأل 
لدي أربع بنات أخوال وال استطيع رعايتهن بعد وفاة والدهن، وهن ال يتمسكن بعدم االختالط 

ك رعايتهن واالهتمام هبن دون حاجة إىل حرفيا فرد عليه البوطي فقال:... أعتقد أن من اليسري علي
التورط يف االختالل احملرم، الذي ذكرت لك حدوده، وأنت مكلف برعايتهن يف هذه احلدود املشروعة 

 ويقصد البوطي االختالط احملرم. 
وقد ملح البوطي إىل ما حيصل يف اجملتمعات املعاصرة من خروج الشباب مع البنات، ميشون يف 

تحدثان مث يشربان الشاهي يف املقاهي، ويتجاذبان أطراف احلديث عن احلياة الزوجية الطرقات، ومها ي
ن إيف األماكن العمومية، فرد البوطي فقال: )أنا شخصيا ال أطمئن على ديين واستقامة نفسي، 

رافقت فتاة على هذا النهج، فال بد حتدثين نفسي عن التوجه إىل سلسلة أعمال وتصرفات، من 
  2.تهي إىل حمرم(شأهنا أن تن

 بالتايل: واستدل على ذلك
 أخرجه الطرباين 3)ما خال رجل بامرأة إال كان الشيطان ثالثهما( :ـــقوله ــــ ــ ــــ1
 أخرجه البخاري،  4ـــــ )ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء(وقوله ـــــ  ـــ2
 .54يوسف:ٌة بِالسُّوءِ ِإنَّ النـَّْفس  أل  مَّار   وقوله تعاىل:ــــ 3

                                                           

 .110ص منشورات اجتماعية من حصاد اإلنرتنت،البوطي، حممد سعيد رمضان،  1
 .102، 101املصدر نفسه، ص 2
( 7736، حديث رقم )ملعجم الكبريا، سليمان بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخمي الشامي، أبو القاسم الطرباينالطرباين،  3

 .229/ 7ج
 (5096كتاب بدء الوحي، حديث رقم) ، اجلامع الصحيحالبخاري، حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية، أبو عبد هللا  4

 .11/ 7(، ج 1القاهرة، ط ) –دار الشعب 
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ختالط بل قد أسهم فيه الكثري من العلماء ومل يكن البوطي هو أول من تكلم يف حترمي اال
مماثلة موقف  تباين أو مدى سهاماهتم ليتجلىإبعض  يذكر الباحثالقدماء أو املعاصرين، ولسوف 

 ، فمنهم التايل:هالبوطي ملن سبق
الدين الختالط اجلنسني على النحو الذي  )وحترمي قال: 1الشيخ حممد اخلضر حسني األول:

لة املنع واردة يف يقع يف اجلامعة معروف لدى عامة املسلمني، كما عرفه اخلاصة من علمائهم، وأد
  2.(الكتاب والسنة

: )... هذا هو باب الشهوات وهو أخطر األبواب عرف قال الشيخ علي الطنطاوي الثاين:
  3.ذلك خصوم اإلسالم فاستغلوه(

وصفها الشيخ الشعراوي بأن مسألة االختالط بني الفتاة والشباب، ليست منطقية وال  الثالث:
 4.طبيعية

يات فهذه األقوال تثبت أن البوطي موافق ملا يراه من سبقه من العلماء يف حرمة اخللوة عمال باآل
تحدة باملعىن واملقصود املفظ و ل املختلفة باللاهناك الكثري من األقو القرآنية، واألحاديث النبوية، بل و 

واملدلول وكلها تصب يف حرمة االختالط بني اجلنسني، وما حترمي واعرتاضات العلماء على االختالط 
فقد يكون سبب الطالق هو  والنسل، إال ملا يرونه من املفاسد العائدة منه اليت تعود على اجملتمعات،

وهذا ظاهر يف  ؛ن القذف سببه االختالطاالختالط وقد يكون سبب الزنا االختالط وقد يكو 
 اجملتمعات املعاصرة.

 
 
 

                                                           

 ة علميةم، نشأ يف بيئ1293رجب 26 هو الشيخ حممد اخلضر بن احلسني بن علي بن عمر، ولد يف مدينة نفطة بتونس 1
حفظ فيها القرآن الكرمي، وتلقى فيها العلوم على أيدي العديد من العلماء، له الكثري من اجلهود الدعوية يف اجلزائر وتونس، مث اختري 

االت والبحوث، توىف م، وله الكثري من املؤلفات تبلغ عددها إىل مخسة عشر مؤلفا وله العديد من املق1952شيخًا لألزهر الشريف، 
/ 6م ( اجلزء 2002/ 15، ط)دار العلم للماليني، خري الدين بن حممود بن حممد بن علي بن فارس، ينظر الزركلي، م1958رمحه يف 

113. 
، مرجع علمي موثق على منهج أهل السنة واجلماعة، جملة اختالط اجلنسني يف نظر اإلسالمحسني، الشيخ حممد اخلطر،  2
 .www.dorar.netسالمية. اهلداية اإل
 .268/ 5ج ذكريات على الطنطاوي،الطنطاوي، على،  3
 .5/12 الفتاوى،الشعراوي، حممد متويل،  4
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 الفرع اخلامس: حفظ املال.
 وسيلة أُعترب حفظ املال من آخر الضروريات اليت أوجبه هللا تعاىل علينا باحملافظة عليه لكونه

ليه نعمة ادل األشياء بني الشعوب واجملتمعات؛ فهو نعمة من هللا وهبه للعبد فقد يكون عللتعايش وتب
ُه أ ْجٌر قال تعاىل: وقد يكون فتنة ونقمة  ن ٌة و أ نَّ اَّللَّ  ِعْند  دُُكْم ِفتـْ  ع ِظيمٌ و اْعل ُموا أ منَّ ا أ ْمو اُلُكْم و أ ْوال 

 .فقد جعل هللا املال فتنة ليخترب به العبد وي ظهر صدقه من كذبه ،28األنفال: 
يات الدالة على املال يستوقفه حال االستصغار، ـــ عند ما يقرأ اآلفلذا كان البوطي ـــــ رمحة هللا تعاىل ـ 

ويرى فيه املهانة والذل وي صغر يف عينه، وقد أخرب عن ذلك فقال: ) آيات يف كتاب هللا تعاىل 
ف أ مَّا م ْن  يف حال وددت لو أن مسلم اصطبغ هبذه اآليات وهي قوله تعاىل:  وزجتين استوقفتين

ل  و اْستـ ْغىن  )7( ف س نـُي سِ رُُه لِْلُيْسر ى )6( و ص دَّق  بِاحلُْْسىن  )5ى )أ ْعط ى و اتَـّق   ( و ك ذَّب  8( و أ مَّا م ْن خبِ 
كم أيها دقُ أصْ  الليل (11( و م ا يـُْغيِن ع ْنُه م الُُه ِإذ ا تـ ر دَّى )10( ف س نـُي سِ رُُه لِْلُعْسر ى )9بِاحلُْْسىن  )

ج األخوة ما صغر املال يف  عيين كما صغر وأنا أتلو هذه اآليات البينات من كتاب هللا تعاىل وما مس 
ك وأنا أتلو هذه اآليات ء يل ذلايل فيه معىن املهانة والذل، كما تر  اءالبخل يف عيين ويف نفسي وتر 

  1.(الكرميات
للعبد  ملكاً  هلل وأمانة أمتنها هللا يف يد العبد، وليس يءوهذا مما يدل أن املال يف نظر البوطي ش

أكتسبه بيده، وعرق جبينه، بل أمانة ليبتغي هبا رضاء هللا، وجيلب هبا املنافع الدنيوية واألخروية، وقد 
مال هللا والعبد عبد هلل واملآل إىل هللا، هذه هي احلقيقة واإلنسان  )املالأخرب عن ذلك فقال: 

  2 .مستخلف يف املال الذي وضعه هللا أمانة بني يديه(
كان اإلنسان مستخلف يف املال الذي وضعه هللا أمانة بني يديه وجب عليه حفظه، ورعايته   ملاو 

 لذ ميكن حفظه من جانبني مها كالتايل:و  ،خيدم رضاء هللا ورضى الناس فيماواستخدامه 
 .األول: حفظ املال من اجلانب اإلجيايب

ووجوب العمل، أو كان كان بالكسب احلالل،   ءحتدث العلماء عن حفظ املال ورعايته سوا
، واحلث على التجارة، فال خيفى على عاقل أن هذه الزكاة وإخراج الصدقات باحلث على وجوب

فالناظر لكتب ومؤلفات البوطي جيد أنه أسهب يف الكالم حول  ،األشياء من األساسيات حلفظ املال

                                                           

/ 9/ 11املوافق: 1430/ رمضان/ 21 املال مال هللا، والعبد عبد هللا، خطبة مجعة،البوطي، حممد سعيد رمضان،  1
 .1م ص2009

 .5املصدر نفسه، ص 2
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 دم هبا سواد األمة اإلسالميةن خيوذلك من جانب الفتاوى والشروحات املعاصرة اليت كا ،املال ورعايته
والقصد من ذلك هو إقامة اجملتمع على مراد هللا ورسوله، وقد أكد ذلك فقال: )... إن كل ما تفيض 

 إقامةبه كتب الشريعة اإلسالمية من األحكام املتعلقة مبختلف شؤون االقتصاد واملال يبتغى من ورائها 
يقضى فيه على أسباب الثغرات اليت قد تظهر فيما جمتمع عادل تتقارب فيه طبقات الناس وفئاهتم و 

  1.(د تؤثر على سري العدالة وتطبيقهابينها، واليت ق
وتعد كبديل وخروج من  هناك الكثري من املسائل الشرعية املعاصرة اليت حتفظ املال وترعاهو 

عندما فني التكافلي، لتأمفمن التأمينات اليت يشري إليها البوطي هي: ا املعاملة مع التأمينات احملرمة،
ال فرق بني الشريكة اخلاصة جتماعية يف شركة خاصة، فقال: )سئل عن التسجيل يف التأمينات اال

والعامة، يف حرمة التعامل مع النظام التأميين التقليدي، والبديل اجلائز هو التعامل مع التأمني 
 2.التكافلي(

ي أن يدفع قيمة السلعة على أقساط، إذا للمشرت  )جيوزللبيع بالتقسيط، فقال:  جتويزهذلك وك 
يتسبب عن ذلك رفع قيمة السلعة من قبل البائع، عن املقدار  أالأتفق على ذلك مع البائع بشرط 

  3.املتفق عليه، بأن يزيد البائع عشرة باملائة على قيمتها مقابل تقسيط الثمن(
واالبتكار، ال  اإلبداعقوق فحوكوجوب الزكاة يف عروض التجارة، كحق التأليف واالبتكار، 

يتعلق هبا من حيث هي أي بقطع النظر عن نتائجها وآثارها، زكاة مال، وإمنا تتعلق زكاة املال بغلتها 
 إن بلغت نصابا، وحال عليها احلول.

آلة الطباعة، وأمثاهلا ميكن أن تتحول إىل مال جتاري بقصد التجارة هبا فيبيعها وتعليل ذلك أنَّ 
غريها، وهكذا وعندئذ تتعلق الزكاة بأعياهنا بشرطني ومها التملك بعوض عند اجلمهور أو ليستبدل هبا 

  4بفعل عند احلنابلة، ونية املتاجرة عند التملك.
 وأسهب يف تدقيقها وتبينها للناس كل هذه املسائل وغريها من الفتاوى اليت تطرق هلا البوطيو 

 عليه اإلمث؛ فلو عدمتْ  الفساد ويرتتبيت جتلب له هي يف أساسها حتفظ املال من مجيع املخاطر ال

                                                           

 .285ص فقه السرية النبوية، موجز من تأريخ اخلالفة الراشدة،عيد رمضان، البوطي، حممد س 1
 .164ص استفتاءات الناس،البوطي، حممد سعيد رمضان،  2
 .169املصدر نفسه، ص 3
 . 21ـــ 18ص زكاة احلقوق املعنوية، مقال،البوطي، حممد سعيد رمضان،  4
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الفتاوى، ومل يوجد أحد يبني للناس كيفية احلفاظ على املال ورعايته لنحدر االقتصاد، وصار مائال إىل 
 الدمار واخلراب.

بل  احلفاظ عليه لتلبية حاجات اإلنسان املادية فقطهو ومل يكن قصد البوطي يف ذلك كله 
 عماالبوطي لذلك عند حديثه  أحلألخالق اإلسالمية والعقيدة الصحيحة، وقد يربط املال با لكي

يضبط الناس يف شؤوهنم االقتصادية فقال: )... إن عملية التنمية االقتصادية بكاملها، إمنا تنطلق يف 
نيطت بأعناق املسلمني  أإسالمية  مسؤولياتحكم اإلسالم ونظامه، من أساس أخالقي، بل من 

ورها جمرد االستجابة حلاجات اإلنسان املادية كما يتصور األخرون، بل إن ملكية املال وليس حم كلهم
يف أصلها ليست يف حكم اإلسالم إال وظيفة اجتماعية ائتمن هللا عليها عباده يف األرض، فهذه 
 احلقيقة تكشف عن مدى ارتباط الشؤون والنظم االقتصادية جبذور العبادة، فازدهار االقتصاد ال يتم

 1.(جبذع العبادة الصحيحة ثيقاً و  يف الساحة اإلسالمية، إال إذا ارتبط ارتباطاً 
  .الثاين: حفظ املال من اجلانب السليب

ن ُكْم عامالت الغري مشروعة، قال تعاىل: لقد حرم اإلسالم مجيع امل و ال  ت ْأُكُلوا أ ْمو ال ُكْم بـ يـْ
مثِْ و أ نـُْتْم بِاْلب اِطِل و تُْدُلوا هِب ا ِإىل  احلُْكَّ   188البقرة:  تـ ْعل ُمون  اِم لِت ْأُكُلوا ف رِيًقا ِمْن أ ْمو اِل النَّاِس بِاإْلِ

وال شك أن الغرض  ؛هللا حرم أكل املال بالباطل يف مجيع املعامالت، سواء كان منفعة أو ماالو 
 يب بالتايل:حفظ املال من اجلانب السل فلذا يكون حفظ املال من اهلالك،هو من التحرمي، 

 .بالشح والبخل بعاملتـــ ترك البذخ والرتف 1
معلوم أن مما يسبب زوال النعمة هو البذخ والبطر والسرف املنهي عنه يف شرع هللا قال تعاىل 

 ِرِين  ك انُوا ِإْخو ان  الشَّي اِطنِي و ك ان  الشَّْيط اُن ِلر ب ِِه  إ ُفورًانَّ اْلُمب ذِ  لك اإلنسان . فإذا س27: اإلسراء ك 
والعياذ باهلل قال هللا تعاىل بالبذخ سواء على مستوى داره أو على مستوى دولته حلت عليه النقمة 

  ْن ِمْن بـ ْعِدِهْم ِإالَّ ق ِلياًل و ا ف ِتْلك  م س اِكنـُُهْم ملْ  ُتْسك  تـ ه  ُكنَّا حن ُْن و ك ْم أ ْهل ْكن ا ِمْن قـ ْري ٍة ب ِطر ْت م ِعيش 
  .58القصص: اْلو ارِِثني  
ربكة، فقد أشار جيب على اإلنسان أن يتنبه هلذه املهلكة اليت تزول بسببها النعم وتزول ال الذو 

) كثري من الناس ال يدرك أن البذخ الشديد مثال يف جانب يستلزم نتيجة معاكسة هلا البوطي هلا فقال:

                                                           

البد منه لتثبيت اجملتمع املسلم، اللجنة االستشارية العليا للعمل  العناية بالعبادات، أساسالبوطي، حممد سعيد رمضان،  1
 .30إدارة البحوث واملعلومات، على استكمال تطبيق، أحكام الشريعة اإلسالمية 
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جمتمع من اجملتمعات، أنقدح  صفتا الشح والبخل يف يف الظاهر، هي الشح والبخل،... وإذا التقتْ 
  1.(االقتصاديمن تالقيهما أسباب التخلف بل اهلالك 

 .املعاملة بالربا االبتعاد عنـــ 2
للربا أضرار اجتماعية وخلقية، ومالية على الفرد واجملتمع، فهو يعمل على نشر الكراهية بني 

يرجع املال إىل املرايب من غري جهد أو الناس، وذلك ألن املرايب يستغل حاجاهتم جملرد امتالكه املال، و 
 :املعاملة بالربا يقول البوطي اإلسالمي، وفساده يعود أساسه إىل االقتصادعمل أو تعويض، فدمار 

لشريعة الزكاة ومنع الربا والقضاء  إحياءاخلاصة، بشؤون املال من  وأنظمتهالو طبقت أحكام الشريعة )
 2.(يف حببوحة من العيشش الناس كلهم على مظاهر االحتكار لعا

املطلع على كتاب البوطي حماضرات يف الفقه املقارن جيد أنه أسهب يف احلديث عن علة الربا و  
مبادئ ما  تبنيأدلتهم و  اختالفات الفقهاء مع مناقشة ذكر والقصد من ذلك وأحكامه، أنواعه مبيناً 

حث الناس عن البعد  وراء ذلك هو فيه، وال خيفى على عاقل أن القصد من اختلفواعليه وما  اتفقوا
 من انكماشه يف احلرام. على املالتطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية واحلفاظ و  عن املعاملة بالربا

  .املطلب الثاين: تطبيقات يف احلاجيات والتحسينات
ألنه يُعد من روح الشريعة  ،بالقصد والغرض واهلدفُعرف اهتمام البوطي  كما سبق وأنْ 

هدف، فكذلك احلاجيات شرعت لغرض و ة ومدلوهلا، وكما أن األحكام الضرورية هلا قصد اإلسالمي
الكثري من اآليات واألحاديث الدالة على ما حيتاجه اإلنسان يف حياته كاحتياجه  وهدف، وقد وردتْ 

رب عنه للتيسري ورفع احلرج، واملشقة، وذلك مما أخرب به القرآن الكرمي يف كثري من اآليات القرآنية وأخ
البقرة:  ُوْسع ه اال  يُك لِ ُف اَّللَُّ نـ ْفًسا ِإالَّ ـــ يف كثري من األحاديث النبوية، قال تعاىل: النيب ــــ ـ

يِن ِمْن ح ر جٍ وقال تعاىل: ، 286 ع ل  ع ل ْيُكْم يف الدِ   87احلج:  و م ا ج 
ميسرين ومل  بعثتم )إمناــــــ: وقال ــــ اْلُعْسر  ُد ِبُكُم يُرِيُد اَّللَُّ ِبُكُم اْلُيْسر  و ال  يُرِيوقال تعاىل:  

وقد أخرب البوطي بأن كتابه من الفكر والقلب )...أنطلق من ، البخاري أخرجه 3تبعثوا معسرين(

                                                           

 .29املصدر نفسه، ص 1
 .285ص فقه السرية النبوية موجز من تأريخ اخلالفة،البوطي، حممد سعيد رمضان،  2
 (6128كتاب بدء الوحي، حديث رقم )اجلامع الصحيح،  حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية البخاري، أبو عبد هللا،  3

 .8/37القاهرة، ج –( دار الشعب 1ط )
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قاعدة متجهًا إىل رعاية احلاجيات االجتماعية، وسبل ترسيخ احلضارات... على أن ال ي طفي جانب 
 1.(من أطراف املصاحل االجتماعية انه وال ينقص أي منهاوسلط منها على العقل،

املتتبع يف كتب البوطي جيده يفرق بني الضروريات واحلاجيات إذا وجد ما يعارض الضروريات و 
  اجلهاد واجب عليكم مع كل أمري، براً ـــــ أنه قال: )لك عند حديثه عن حديث النيب ــــ ويعرف ذ

وإن  كان أو فاجراً   ائر، والصالة واجبة عليكم خلف كل مسلم براً وإن هو عمل الكب كان أو فاجراً 
 أخرجه أبو داود. 2.هو عمل الكبائر(

إمام عادل غري فاسق، واتباعه على ذلك،  إقامةوقد وضح ذلك فقال: )... إذ من املعلوم أن 
يف  إذا وقفتْ  ـــ أمر بتجاوز هذه احلاجة من احلاجيات الواجبة على املسلمني، ولكن الرسول ـــــ 

اليت شرعها اإلسالم، ولكن الرسول ــــ  التحسيناتطريق ضرورة اجلهاد فأوجب اجلهاد حىت راءه من 
  ،صالة اجلماعة، وذلك بأن  كإقامةــــ أمر بتجاوز ذلك إذا عارض أداء ما هو داخل يف احلاجيات
 3.(يتوفر يف احلي غري اإلمام الفاسقمل 

بالتجاوزات اليت مينت هللا هبا  مليئةهلل تعاىل جيدها   تتضمن حقوقاً بل الناظر إىل األحكام اليت
اليت  ا حتدث عن األحكام اخلاصة بالذمي، وقد أخرب عن ذلك عندماً وإحسانمنه  على عباده تفضالً 

يقول: فيها بعض الناس بأهنا تدل على التسامح فقال: )...بل حيثما وجد اإلنسان نفسه أمام 
البد أن جيد نفسه أمام ساحة واسعة من التسامح أي التجاوزات أال ترى إىل  ـــــ ـــــ حقوق هللا 

 4.أحكام العبادات، وما يتبعها من املتممات، واحملسنات كم حتيط هبا رخص، وجتاوزات...(
ديث عن عالقة احلكر ذلك عند ف احلاجيات، والتحسينيات، وقد سبق أن ذُ رَّ ومع ذلك فقد ع  

وذلك ملا له من احلاجة  ،ولقد اعتىن جبانب التيسري ورفع احلرج 5يات والتحسيناتالضروريات باحلاج
للحاجيات  مراعاتهللحرج والضيق عنهم، وله الكثري من األمثلة التطبيقية يف  للمجتمع رفعاً 

 والتحسينيات نذكر منها التايل: 
 

                                                           

دار الفقيه، طبعة  من الفكر والقلب فصول من النقد يف العلوم االجتماعية، واألدب،البوطي، حممد سعيد رمضان،  1
 .5، ص2008جديدة 

 .3/235، دار الكتاب العريب ـ بريوت، جسنن أيب داودداود، سليمان بن األشعث السجستاين، أيب  2
 .257ص ضوابط املصلحة يف الشريعة اإلسالمية،البوطي، حممد سعيد رمضان،  3
 .142صاجلهاد يف اإلسالم كيف نفهمه وكيف منارسه، البوطي، حممد سعيد رمضان،  4

  (160صفحة )   5
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 .الفرع األول: أمثلة تطبيقية يف احلاجيات
 املثال األول:

رت العورة من حماسن الصالة ولكنه إذا استلزم ترك أصل الصالة ـــــ هي من احلاجيات قال: إن س 
حلفظ الدين ـــ وجب التجاوز عن شرط سرت العورة باإلمجاع حىت ال تفوت الصالة نفسها، وذلك يف 

  .حق فاقد الثوب
فوت أصل وحذر من حتاشي أسباب الغرور يف املعامالت املتعلقة حبفظ املال ألن بذلك قد ي

الغرض من املعامالت، وهي من احلاجيات كما يف السلم واإلجارة والقراض، فأجازها الشارع رغم ما 
 1.قد يكون فيها من شائبة الغرر حىت ال يفوت احلاجي الذي هو أصل له

 املثال الثاين: 
 ـــــ ـأعدَّ اكتساب الرزق من احلاجيات بسبب أنه حيقق الكثري من املصاحل احلاجية مث ربط 

ولو شاء ملا كان بينهما أي صلة أو تناسب والشأن يف هذا املثال هو  لذاكبينهما برابط ليس خِ ر هذا 
عني الشأن يف غريه كالزراعة لالستنبات، والدراسة لتحصيل العلم واألكل للشبع، والتناكح للتلذذ 

 2.والتكاثر(
 املثال الثالث: 

أو يزيد يف  برؤهالقيام أو غلب على الظن أنه يؤخر إذا شق عليه  قال: صالة املريض جالساً 
 .مرضه فهي من احلاجيات اليت حيتاجها املريض بسبب املشقة

للمشقة اليت من شأهنا تالزم املسافر فهي من احلاجيات  إفطار املسافر يف رمضان ختفيفاً  وأيضاً 
  3املفتقر إليها للتوسعة، ورفع الضيق املؤدي يف الغالب إىل احلرج.

 ملثال الرابع: ا
والتقوية إذ ال  التشييدعند حديثه عن حكم تشيد املساجد عند العلماء قال: )...إن املنع من 

  4.بل إن ذلك زيادة يف العناية واالهتمام( ،يتعلق هبما وصف خيل باحلكمة

                                                           

 .258ص ضوابط املصلحة يف الشريعة اإلسالمية،، البوطي، حممد سعيد رمضان 1
 .66املصدر نفسه، ص 2
 .264املصدر نفسه ص  3
 .216ص فقه السرية النبوية مع موجز من تاريخ اخلالفة الراشدة،البوطي، حممد سعيد رمضان،  4
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بل وهناك الكثري من احلاجيات اليت حيتاجها العبد أخرب عنها عند حديثه عن املشقة كصالة 
مع والقصر، ورخصة الفطر بالسفر، واملرض وشدة اجلوع، ورخصة عما يشق التحرز عنه كدم اجل

القرح وأثر جناسة عسر زواله، وذرق الطري إذا عم يف املسجد، وشرع الرتخيص عما يعسر التحرز منه 
م يف الربا كالعريا، ورخص يف السلم واإلجارة والبيع يف الذمة، رخص النظر لألجنبية عند التعلي

  1.واملعاملة واملعاجلة واإلشهاد
  .اتلثاين: أمثلة تطبيقية يف التحسينالفرع ا

مع حماسن األخالق وحماسن  اً جيد التعريف متماشي للتحسيناتاملطلع على تعريف البوطي 
 .2عن ذلك يف املقاصد العامة األساسية عند البوطي الباحث العبادات وقد سبق أن تكلم

ا سار عليه العلماء مل اتباعاً متماشية مع حماسن األخالق والعبادات  اتالتحسين هويبدو من جعل
  .4القلم:  ع ِظيمٍ و ِإنَّك  ل ع لى ُخُلٍق   تعاىل:وهو موافق ملا قاله هللا 

وهذا يشمل صالح الدنيا  أخرجه أمحد؛ 3إمنا بعثت ألمتم صاحل األخالق() :ـــــــــ وقال ـ
 ،ات رتبة ثالثة حبسب األمهية عند البوطيستقراء يظهر أن التحسينتتبع واالومن خالل ال ،والدين

مهاله كما إحبيث أنه إذا وجد الضرر املؤثر على ما فوقها من املراتب وجب  مستقالً  وليس قسماً 
 كالتايل:   هي هلا بعد التتبع واالستقراء الباحث من األمثلة اليت توصلعنه سابقا، و  دثحتُ 

 املثال األول:
املرأة للرجل يف الوظائف وشؤون املعامل واملصانع، وحتمل املشاق، على فرض أهنا مؤثرة مشاركة 

  4.املتعلقة مبصلحة حفظ املال...( التحسينات وهذا من ؛يف زيادة الدخل واإلنتاج
عن عالقة الضروريات  ثهعند حدي ها الباحثوهناك الكثري من األمثلة التطبيقية ذكر 

 فال داعي لتكرارها.  5د البوطيواحلاجيات عن بالتحسينات
 
 

                                                           

 . 278ص ضوابط املصلحة يف الشريعة اإلسالمية،البوطي، حممد سعيد رمضان،  1
 .(94صفحة )   2

مؤسسة  (،8939مسند أمحد بن حنبل، الباب مسند أيب هريرة، حديث رقم )ابن حنبل، أمحد أبو عبد هللا الشيباين،  3
 .381/ 2القاهرة، ج –قرطبة 

 .260، صضوابط املصلحة يف الشريعة اإلسالميةالبوطي، حممد سعيد رمضان،  4
 (.160صفحة )   5

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



239 
 

 .الشرعيةاملبحث الثاين: تطبيقات املقاصد يف الفتاوى واملواقف 
نَّ التقدم العلمي بنهضته وثروته العلمية، زاد يف كثرة املسائل احلديثة اليت حتتاج إىل إمن املعلوم 

 امها، وصحيحها من فاسدهاا من حر من يُبني مضموهنا ومقصودها، ويُبنُي حكم هللا فيها ملعرفة حالهل
ــــ إىل أهل الرسوخ يف العلم، واملشهود هلم بالزهد والورع،  ومرجع الناس يف ذلك بعد رسول هللا ـــــ 
ِإْن   ف اْسأ ُلوا أ ْهل  الذ ِْكرِ  من مصادرها األساسية، قال تعاىل القادرين على استنباط األحكام الشرعية

 .43ل: النح ُكْنُتْم ال  تـ ْعل ُمون  
جيعل الناس يسريون وفق أهوائهم، ورغباهتم،  أهل الفتوىومن املعلوم أن خلو اجملتمعات من  

ـــــ بعلماء وفقهاء ب ينوا حالهلا من حرامها وصحيحها من سقيمها،  وقد حفظ هللا شريعة حممد ــــ 
اد بقول اإلمام النووي أشو  لوحد هللا ــــ وق ي ـــ رمحهومن ذلك العلماء واملفتيني يف وقتنا احلاضر البوط

أي بعد أن يستقل باستنباط األحكام من  إال بعد أن يصبح جمتهداً  إن العامل ال يسمى مفتياً ) فقال
  1.مصادرها، وتتوافر لديه اإلمكانيات العلمية(

كتب البوطي مليئة، وثرية باألحكام االستنباطية، والفتاوى واملواقف، وغريها من ُوجد أن  وقد 
 سم هذا املبحث إىل مطلبني مها: لذا قُ  ،السبب وإبانةواحِلكم  ليالتتعال

 .خصائص ومميزات الفتاوى املقاصدية عند البوطيو  فيتضوابط املاملطلب األول: 
الناظر واملطلع يف فتاوى البوطي اليت صدرت منه سواء كانت فتاوى نقلية عن العلماء أو فتاوى 

وطة بضوابط الشريعة اإلسالمية سائرة على بل مستعصية  جيدها مضمعاصرة اجتهادية أو فتاوى ونواز 
 .الوسطية واالعتدال، بعيدة على الغلو والتطرف واجملامالت السياسية أو اجملامالت املالية

مفكرين و فقهاء و وهذا مما صريَّ وجعل البوطي مفتياً نادراً يف زمانه سلم له أهل زمانه من علماء  
 املطلب يف فرعني مها كالتايل: عل هذالذا جُ  باحثنيو 

 عند البوطي. ضوابط املفيتالفرع األول: 
يف ثنايا   رأيجد له ، بل من خالل التتبع وُ اخاص أو مقاال احبثمل خيصص البوطي لضوابط املفيت 

 هبا  ويتمسك يتحلىوالفقيه أن  إىل الضوابط اليت ينبغي على املفيت فيه ويلمح كالمه يشري
 سار عليها التايل: فمن الضوابط اليت

 .ـــ األخذ بالقول الواضح والصريح من كتاب هللا تعاىل وسنة نبيه 1
 عن األئمة والعلماء واجملتهدين. من مصادرها األساسية ـــ نقل الفتاوى2

                                                           

 .9دار الفكر املعاصر بريوت لبنان، ص ت وفتاوى،مع الناس مشوراالبوطي، حممد سعيد رمضان،  1
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 ـــ االتباع للمنهجية املوافقة لضوابط الشريعة اإلسالمية. 3
  املسائل املستجدة.ــ االجتهاد والتقليد املوافق لضوابط الشريعة يف4
 .وبناء الفتوى على املعرفة الربانية الفتاوى إصدارــ طلب الرضاء من هللا يف حال 5
... وأنا بعد األخذ مما هو صريح وواضح ) قوله:يؤكد هذه الضوابط اليت سار عليها البوطي و  

وتابعاً هلم، ولكن كلمة لست إال ناقال عن األئمة، والعلماء واجملتهدين  ، يف كتاب هللا وسنة رسوله
مفيت ُدرجت وغدْت تعبريًا عن كل من يسأله الناس أو بعضهم عما جيهلونه أو يستشكلونه من 
أحكام الشرع، فيجيبهم مبا يعلم أيا كان سبيله إىل ذلك العلم اجتهادًا أو اتباعًا وتقليدًا ... مث دعا 

 1.ـــ أن جينبه الزلل من ذلك( هللا ـــ  
مع الناس مشورات )وكتابا أخر  (استفتاءات الناس) لبوطي كتابا مساه لذكر أن واجلدير بال

والسري على سنة ، ضوابط الشريعة اإلسالميةبمن االنضباط  خيلو الكتابان ميكن أنفال ( وفتاوى
، وهذا مما جعل الباحث يكشف عن ضوابط املواقف الشرعية اليت حتلى هبا علماء الشريعة اإلسالمية

 ة اإلسالميةفتها لضوابط الفتوى وضوابط الشريعفتاواه أو خمالموافقة كي تنكشف مدى  ليتاملف
 ومنها كالتايل: واملالحظ أن العلماء قد وضعوا عدة ضوابط للمفيت

ــــ أن يكون مكلفاً مسلماً ثقة مأموناً منزهاً من أسباب الفسق ومسقطات املروءة؛ ألن من مل 1 
 عتماد، وإن كان من أهل االجتهاد. يكن كذلك فقوله: غري صاحل لال

 ـــــ وأن يكون فقيه النفس سليم الذهن رصني الفكر صحيح التصرف، واالستنباط متيقظاً. 2
ــــ وأن تكون لديه املعرفة بأدلة األحكام الشرعية من الكتاب، والسنة واإلمجاع والقياس، ولديه 3

لقرآن، وعلم احلديث، وعلم الناسخ، واملنسوخ القدرة يف اقتباس األحكام منها االطالع على علم ا
 2.وعلمي النحو واللغة واختالف العلماء

ـــــ عدم التساهل يف الفتوى، ومن تساهل يف ذلك ال جيوز أن يفيت، والتساهل يكون بأن ال 4
 يتثبت ويتسرع بالفتوى أو احلكم فيتوهم أن اإلسراع براعة واإلبطاء عجز.

لرخص وتأويل السنة، وإذا تساهل يف طلب الرخص، وتأويل السنة ــ عدم التساهل يف طلب ا5
  1.فهو آمث

                                                           

 .9املصد نفسه، ص 1
 .21املصدر نفسه، ص 2
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 أيضاً  فلو تتبع الباحث فتاوى البوطي ودقق فيها لوجد أن هذه الضوابط تنطبق عليه، بل وهناك
 عنها يف الفرع التايليكشف الباحث الكثري من خصائص ومميزات الفتاوى املقاصدية عند البوطي س

 ذكره:
 خصائص ومميزات الفتاوى املقاصدية عند البوطي. اين:الفرع الث

وموقع نيسم الشام جيدها مشلْت فتاوى يف العقيدة  ،2املطلع على فتاوى البوطي يف كتبه
والعبادات، والسلوك والتزكية واملعامالت، وأحكام اجلهاد والسياسية الشرعية، وأصول الفقه والقضايا 

خبصائص ومميزات  تتميز أهنا جدهلا وُ  تدقيقالو  ةطالعامل املعاصرة، وقضايا الساعة، فمن خالل
التحلي هبا كاألمانة العلمية، وعدم اجملازفة بالتكفري والتفسيق، والنظرة  املفيتالبد على مقاصدية 

ة املقاصد الشرعية، فهذه املميزات حتمل الكثري من االثاقبة للمسائل الشرعية، واألحكام ومراع
هلا  موضحا ها حتت امليزة واخلاصية املناسبة الفتاوى من كتبه وأضع بعضقي التطبيقات، فلسوف أنت

                                                               .دالالهتا املقاصدية
اليت حتمل يف جوفها الكثري من التطبيقات  املقاصدية للفتاوى اخلصائص واملميزات من تلكف 

 هي كالتايل:
 .ةيممانة العلــــ األ1

املفيت البد له أن يتحلى باألمانة العلمية، فالفتوى أمانة يف عنقه؛ فهو خمرب عن هللا تعاىل ال 
؛ وهذا ما سار عليه شيء، ويراقب هللا قبل كل شيءوإمنا يتقي هللا يف كل  يهجيامل أحد يف فتاو 

 .هللا أعلمبــــ للفتوى أفىت  السلف الصاحل، وإن مل يكن عارفاً 
يسخر فتاواه  الو وهذا ما سار عليه البوطي، فإن كان عارفا للجواب أفىت وإال قال هللا أعلم،  

 للبحث عن املصاحل الدنيوية فتفقد أمانتها العلمية، وقد نفى البوطي، عن نفسه طبخ الفتوى فقال:
 3.(الظروفمع املصاحل أو  ولست ممن يطبخون الفتاوى سرياً )

 
 

                                                                                                                                                                  

ضوابط الفتوى من جيوز له أن املالكي، حممد بن علي بن حسني املكي املالكي، تقدمي وترتيب وتعليق: جمدي عبد الغين،  1
 .14، 13ص ،، دار الفرقان، باكوس، اإلسكندريةي فيتي ومن ال جيوز له أن ي فىتي 

 .استفتاءات الناس، ومع الناس مشاورات وفتاوىوأخص من كتبه:  2
دار الفكر املعاصر، بريوت ـــ لبنان، دار الفكر  منشورات اجتماعية، من حصاد اإلنرتنت،البوطي، حممد سعيد رمضان،  3

 .60دمشق ـــ سورية، ص
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 ة على أمانته العلمية من عدة فتاوى أصدرها منها كالتايل: وتظهر تطبيقاته الدال  
)...أن الكثري من العلماء يقولون: أن العبد فقال له:  ـــــ ـــ  عندما سأله سائل عن اخلضرــــــ 

فهل نستطيع أن نقول: أنه اخلضر، وهل  ـــــ ـــ   الذي رافق سيدنا موسى هو اخلضرالصاحل
 ن كما يقول: الكثري من العلماء؟ شخصية اخلضر موجودة اآل

 أو قليل املعرفة بالدين ومل يتسرع البوطي باإلجابة عليه خوفاً من أن يُقال: عنه ناقص العلم
ن، بل راعى اخلضر موجود ويتجول يف كل مكان إىل اآل بأن املتصوفني القائلنيإىل منهجية  أو حتيزاً 

زف مبا ال يعلم ويفيت فقال: )...علمي كعلمك وأحب األمانة العلمية وأظهر خوفه من هللا، ومل جيا
صيته، وكل ما يطوف بذهنك من أن أذكر لك أن هللا لن يسألين ولن يسألك عن اخلضر وشخ

  1.(شأنه
 تلميحاً إن هللا لن يسألين ولن يسألك عن اخلضر وشخصيته؟  :للسائل يملاذا إذًا قال البوط

ال الشخصيات، فاخلضر  املأثورةعبادة باألفعال واألقوال للسائل أن القصد من اخللق هو ال توضيحاو 
قال البوطي: للسائل كل ما يطوف بذهنك لن يسألك هللا عنه؟ ال شك  فلماذا أيضاً  ،ذُكر يف القرآن

، والقصد من ذلك كله احلفاظ على ةمكذوب كلهاعن اخلضر   الواردةأنه يعرف أن مجيع األحاديث 
)...  :بن تيمية حيث قالئل؛ وهذا ما سار عليه العلماء كاجاب السااألمانة العلمية، وإال لكان أ

 2.(اإلسالموالصواب الذي عليه احملققون أنه ميت وأنه لن يدرك 
هللا أعلم عندما سأله سائل عن اجلمع بني صيام ست من شوال فتواه بكلمة  أجاب يفـــــ 

اب الصائم على القصدين؟ فقال: هللا باجلواز، مث عقب البوطي بسؤال هل يث هوصيام القضاء فأجاب
 يعرف ، وعدم اإلفتاء مبال ال4النبوي باهلدى العلمية اقتداءوذلك داللة على حتليه باألمانة  3أعلم

لو افرتض أنه أفىت بثواب الصائم على القصدين أو عدم ثوابه لكان و  ،على مقاصد الشريعة وحفاظاً 
 يعة وانتهاك لألمانة العلمية.وهذا هدم ملقاصد الشر  ؛جمازفا مبا ال يعلم

                                                           

 .50، صاستفتاءات الناسالبوطي، حممد سعيد رمضان،  1
 .100/ 27اجلزء  جمموع الفتاوي،يمية، تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم، ابن ت 2
 .136ص استفتاءات الناس،البوطي، حممد سعيد رمضان،  3
ــــــ عن أوالد املشركني فقال هللا أعلم مبا كانوا  كما جاء يف احلديث الذي رواه أيب سعيد اخلدري قال: سئل الرسول ــــ   4 
 (6597تاب بدء الوحي، حديث رقم )ك  اجلامع الصحيح،خرجه الشيخني، ينظر البخاري، حممد بن إمساعيل بن إبراهيم، عاملني( أ

 . 153/ 8ج
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عدم فهمه للسحر، وأسبابه وطرق التخلص منه، وذلك يف إحدى فتاواه عندما سألته أكد ــــ 
وقد أخذ عالج عند األطباء فظهر أن العدد عنده صفر، ومل  ،امرأة عن زوجها بأنه مصاب بالعقم

 .1يتحسن، فهل قراءة سورة الكهف تكفي إلزالة السحر؟
يف جمال السحر، وطرق التخلص منه، بل راعى  اإلفتاءالبوطي بالفتوى ويبادر إىل  فلم يتبجح 

واحملدث فقال: أنا ال أفهم بالسحر  واملفيتأمانته العلمية اليت جيب أن يتحلى هبا الطالب والعامل 
 هو إفتاءهوأسبابه وطرق التخلص منه واملسألة عضوية جسمية ال عالقة هلا بالسحر والغرض من عدم 

 احلفاظ على الدين واألمانة العلمية.
، عندما استفتاه سائل يعمل 2نفى علمه عن عالقة البيبسي أو الكوال بإسرائيل أو الصهيونيةــــ 

يف وظيفة يف امللصقات يف شريكة كوال والبيبسي التابعة إلسرائيل، وعرب عن عدم استطاعته عن 
 حكمه يف هذا األمر وأجيبك بال علم. 

ال أذكر أين قلت أو كتبت بأنه ال جيوز للفتاة التحدث مع الشباب إال يف حالة الضرورة  قال: ـــــ
ة يمفاألمانة العل؛ 3مث قال: ولقد كان موقع دار الفكر من يتحدث ويفيت بامسي يف بعض األحيان ...

 اليت يتحلى هبا جعلته يصرح ويقول: ولئن صح أنين قلت ذلك فهو خطأ مين وليس عليه دليل من
 .الشرع

 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .187، صاستفتاءات الناسالبوطي، حممد سعيد رمضان،  1
 .239املصدر نفسه، ص 2
 .240املصدر نفسه، ص 3
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 2.األوسط 1ـــ سلوكه طريقة أهل النمط2
 مقصودو  منهجية البوطي يف سلوكه وطريقته جيد املطلع والقارئ أنه سار على هذه الطريقة،

، فالكفر حكم شرعي توضيح بـُْعد ها عن التكفري والتشريك، والتفسيق ة، هومن هذه الطريقالباحث 
قني الذين و العلم املوثعلى حادثة أو شخص إال من أهل  رييرتتب عليه أحكام، فال يكون التكف

لفتاويه وجده يسري  ء الباحثيفهمون الشرع ويعرفون مقصوده ومضمونه، فالبوطي من خالل استقرا
من فتاويه اليت تُثبت اتباعه لسلوك  بعضاً  ينتقي الباحثولسوف  على هذه السلوك، يف فتاويه،

القصد من تلك  سوف يبني الباحثعن التكفري والتشريك، و وطريقة أهل النمط األوسط، وبُعد ه 
 الفتاوى فمنها التايل:

 عندما سأله سائل عن الذين يسبون احلضرة اإلهلية ويسبون اإلسالم واألنبياء وهم مسلمني؟ ـــــــــ
 .استطاع فالبوطي أمره بالنصح بلطف دون غلظة إن

وقل: اللهم إن هذا  ت نكر ذلك يف نفسك،ذلك الواجب باألصل مث قال: فإن مل تستطيع فسْ و  
  3عن تلك األماكن. منكر ال أرضى به فأزله وابتعد

أفىت هبا الشيخ  اليتوهذه الفتوى واضحة وضوح الشمس يف وسطيتها واعتداهلا وموافقة للكيفية 
يف ئل كيف يتصرف اإلنسان مع ناس يسبون هللا عندما سُ  ،أيب عبد املعز حممد علي فركوس اجلزائري

الطرقات فقال: )...تغيري املنكر ينبغي أن يكون بأسلوب اللني واجملاملة واملداراة واحلكمة واملوعظة 
وهذا إذا كان حال املأمور أو املنهي أنفع  لى ذلك اآليات واألحاديث الشرعية؛احلسنة كما نصت ع

                                                           

 ا النمط األوسط، يلحق هبم التايلـــ )خري الناس من هذ ي ـــــ هم املذكرون يف احلديث، يف مصنف ابن أيب شيبة عن عل 1
أبو بكر عبد هللا بن حممد بن أيب شيبة العبسي الكويف، حتقيق: حممد عوامة، باب   مصنف بن أيب شيبة،ويرجع إليهم الغايل( ينظر 

 .282/ 13كالم علي بن أيب طالب، اجلزء 
العدول والتابعني ومن ــ  ــ  العارفون األثبات من آل البيت النبوي، والصحابةأهل النمط األوسط: هم األئمة العلماء و  2

 تبعهم بإحسان إىل يوم الدين، وهم على قسمني:
 ـ قسم التزم السالمة وكان موقفه رمحة لألمة واستمرار حلفظ األمانة.1
األسس املشهور، أيب بكر العدين ابن علي، ـــ قسم التزم االجتهاد يف اخلروج على الظلمة، وكان مصريه الشهادة، ينظر: 2

واملنطلقات يف حتليل وتفصيل غوامض فقه التحوالت وما يرتبط به من سنن املواقف والدالالت املستنبطة من عالمات وأشراط 
 .123مركز اإلبداع الثقايف للدراسات وخدمة الرتاث، ص الساعة وأحاديثها البينات،

 .19، صفتاءات الناساستالبوطي، حممد سعيد رمضان،  3
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غلظة إالَّ رجاًل معلناً بالفسق  له وأبلغ يف الزجر، فالناس حمتاجون إىل مداراة ورفق واألمر باملعروف بال
  1.فال حرمة له كما قال: اإلمام أمحد(

أن سب هللا ورسوله كفر يستتاب قائلة وإال على ويل  2للبحوث واإلفتاء الدائمةاللجنة  وأشارت
 من وجوب هجر من يسب هللا ورسوله ، خبالف ما ورد على فتاوى الشبكة اإلسالمية3األمر قتله

 ، 4بالغة يف معاداتهوعدم مصادقته وامل
  5.حدى فتاواه أنه ال جيوز البقاء بني قوم يسبون هللاإوقد ذكره بن عثيمني يف 

يالحظ أن البوطي خالف ما أشارت إليه اللجنة الدائمة للبحوث من جانب التكفري، وطلب و 
ففيه نوع من األمر، أما ما ورد على فتاوى الشبكة اإلسالمية  ستتابة وإال فيقتل بأمر من ويل ِ اال

 .املوافقة لرأي البوطي من حيث هجر املكان الذي يسب فيه هللا تعاىل
بل هنج من  يهفيتبني من خالل ذلك أن البوطي مل يسلك مسلك الشدة والغلظة يف فتاو  

يأمر البوطي السائل بعدم مصادقتهم  فلماذا مل اليت سار عليها الفقهاء والعلماءالوسطية الشرعية 
وقد أتفق املسلمون أنه من سب هللا أو رسوله أو دينه  وصريح؟معادهتم وكفرهم واضح  واملبالغة يف

م السائل أن اإلنسان عل ِ يريد البوطي أن يُ  هنا أو مازحاً  من امللة سواء كان جاداً  خمرجاً  فقد كفر كفراً 
ة اليت بينها يالشرع إذا وجد أشياء خمالفة للكتاب والسنة فعليه بالدعوة التدرجيية القائمة على الضوابط

ع يوإن مل يستط ،ع فبلسانهيفليغريه بيده فإن مل يستط ) من رأي منكم منكراً  فقال: ــــــــ  رسول هللا

                                                           

فتاوى الشيخ أيب عبد املعز حممد علي فركوس اجلزائري، موقع الشيخ اجلزائري، الشيخ أيب عبد املعز حممد علي فركوس  1
  .416رقم الفتوى  التبويب الفقهي للفتاوى الشرعية،

ـــ، وتسري على هنج أهل األثر، تضم خنبة من  ـ هي إحدى اللجان العلمية املعتربة يف العصر احلاضر واملتمسك بنهج النيب ـــــ  2
كبار أهل العلم يف اململكة العربية السعودية، هلا مصداقية عالية يف األوساط العلمية اإلسالمية، أثىن عليها مجع من العلماء، وطلبة 

الصادرة عن اللجنة من اجملموعة األوىل العلم من أهل السنة، فهي تقوم على اصدرا الفتاوى املتعلقة جبميع شؤون احلياة، وتبلغ الفتاوى 
منها سته وعشرين جملدا واجملموعة الثانية إحدى عشر جملد، ومن أهم أعضائها فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد هللا ابن باز والشيخ 

 حوث العلمية واإلفتاء.ينظر ويكيبيديا احلرة اللجنة الدائمة للبعبدالعزيز بن عبد هللا، والشيخ عبد الرزاق بن عفيفي، وغريهم، 
فتاوى اللجنة الدائمة، اجملموعة اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء، مجع وترتيب: أمحد بن عبد الرزاق الدويش،  3

 .17/ 2ج األوىل،
 .57344فتوى رقم  فتاوى الشبكة اإلسالمية،الفقيه، الدكتور: عبد هللا،  4
جمموع فتاوى ورسائل ابن عثيمني، احملقق: فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان، ابن عثيمني، حممد بن صاحل بن حممد ال 5
 .159/ 2دار الثريا، ج -لطبعة األخرية، دار الوطن عثيمني، ا
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فليبتعد عن  فلم يقول: رسول هللا من رأي منكم منكراً  مسلم أخرجه 1فبقلبه وذلك أضعف اإلميان(
، فتجلب ونفوراً  الغلظة فلسوف تزيد املدعو عتواً فاعله وليهجره وليبالغ مبعاداته، فإذا كانت الدعوة ب

نـْف ضُّوا ِمْن و ل ْو ُكْنت  ف ظًّا غ ِليظ  اْلق  املفسدة للدين وإمنا تكون باملوعظة احلسنة قال تعاىل:  ْلِب ال 
 ، وهذا ما سار عليه الصحابة والتابعني واألئمة املهتدين. 159آل عمران:  ح ْوِلك  

يقول: أن هللا يف السماء! ويقصد السائل بذلك مذهب السلفية مع أن ـــــ عندما ُسئل عمن 
 هلل بل يستدلون بقوله تعاىل األشعرية، وهو املنهج الذي يسري عليه البوطي، أهنم مل حيددوا مكاناً 

 ِاء م ا  ع ُكْم أ ْين  و ُهو  م  وقوله تعاىل:   84:سورة الزخرف إِل ٌه و يف اأْل ْرِض إِل هٌ  و ُهو  الَِّذي يف السَّم 
 .5طه: مْح ُن ع ل ى اْلع ْرِش اْستـ و ىالرَّ وقوله تعاىل:  4سورة احلديد ُكْنُتمْ 

 أن هللا يف السماء ترمجة جديدة للوهابية نسبة إىل حممد بن عبدالوهاب فأفىت البوطي بأن قوهلم 
 شرك، كما يقال اليوم.فلم يصف البوطي حممد بن عبدالوهاب بالكفر أو ال ،ووصفه باملذهب البدعي

وتعليما للدعاة  ، وآداب الفتوى،ةب اإلسالميادوالذي يبدو أن الغرض من ذلك هو االلتزام باآل
 . يناجملازفة بالتكفري والتشريك، وحسن الظن برأي األخر  يف التأين بالفتوى وعدم

تفويض وهو مذهب عندما ُسئل عن الوهابية بأهنم مل يسلكوا يف متشابه القرآن ال مذهب الـــــ 
دعة جديدة مل يعرفها كما هم األشاعرة بل أتوا بب  ،مذهب التأويل وهو مذهب اخللف السلف وال
 فهو جتسيماً  فإن مل يكن تفويضاً  !! صراحة ال أعرف كيف ميكن فهم هذه البدعةأحد قبلهم

 والرد بعصبية ، فقد يتبادر إىل ذهن أي إنسان أن البوطي سيبادر بالتكفريباالتفاقواجملسمة كفر 
لك منهجيته وطريقته، إمنا ردَّ تكن توسيخرجهم من اإلسالم، لكن البوطي مل تكن تلك صفته، ومل 

إن أهل السنة واجلماعة من سلف هذه  ...واجلماعة فقال له: ) السنةسار به أهل  السائل مباعلى 
ويل، ولكن دون أي احلاق األمة ذهبوا إىل تفسري املتشاهبات من آيات الصفات على ظاهرها دون تأ

  2.بأي كيفية هلا أو أي تشبيه هلا بصفات املخلوقني(
سألت مالك بن أنس وسفيان  ...وهذا موافق ملا قاله ابن تيمية: عن الوليد بن مسلم قال )

 ا كما جاءتوه  رُ الثوري والليث بن سعد واألوزاعي: عن األخبار اليت جاءت يف الصفات فقالوا: أمُ 

                                                           

دار  اجلامع الصحيح املسمى صحيح مسلم،اإلمام مسلم، أبو احلسني مسلم بن احلجاج بن مسلم القشريي النيسابوري،  1
 .50/ 1اق اجلديدة ـ بريوت، جاجليل بريوت + دار األف

 .56، صاستفتاءات الناسالبوطي، حممد سعيد رمضان،  2
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أهلم أما الوهابية فبوسعك أن تس : للسائلمث قال 1: أمروها كما جاءت بال كيف...(قالوارواية فويف 
 خلف. هبذه الذي يقوله السلف أم يقولون مبا ال يقوله سلف وال أهم يقولون

 بالسؤالطالبا من السائل أن يتوجه  للسؤال!!أن الغرض من رد البوطي  يبدوإذن الذي  
للمنهجية اليت  للدين، وحفاظاً  فة مبا قاله الوهابية، وعدم الرد حفاظاً للوهابية ال شك أن عدم املعر 

راء واألقوال اآل واصطدمتْ يسري يف هنجها، فلو رد البوطي مبا ال يعرفه عما قاله الوهابية لنتشر رده 
  بسبب هذه الفتوى وهذا هالك للدين. واخلاصة وظهر التكفري بني العامة

 .فقهية واألحكامــــ دقة النظر باملسائل ال3
 أالدقة النظر مطلوب شرعا من قبل املفيت والفقيه، حىت ال يلتبس فهم األحكام، فيجب عليه 

فقط، بل جيب أن تكون نظرته دقيقة حُي كِ م ِفيها  والسنةيف الكتاب  الكالمحيكم فقط على ظاهر 
البوطي تتميز بدقة  وىأن فتاتُثبت  اليتظاهر اللفظ ومقصوده ومضمونه، فمن املسائل التطبيقية 

 ائل الفقهية واألحكام هي التايل:النظر باملس
أكثر من  عندما أفىت بعدم جواز اخلروج على احلاكم ت عرَّض له سائل فقال له: هل يوجد كفرـــــ 

 …املسلمني قتل
 قالمتفق عليه، و  2 (فسوق وقتاله كفر والنيب ــــ عليه الصالة والسالم ـــــ يقول: سباب املسلم 
، من ــــــ صحيح مسلم، فنعت النيب  3يضرب بعضكم رقاب بعض( ال ترجعوا بعدي كفاراً أيضا )

 ستحل الدماء؟ اقتل املسلمني بالكفر، وكلنا يعلم من هو الذي 
الذي يالحظ من السائل أنه ينظر إىل ظاهر اللفظ، ومل يدقق النظر يف مفهوم الكفر ومضمونه و 

، ومبينا من واقع السلف باإلمجاعله املقصود من الكفر مستدال  لبوطي موضحاً يف احلديث؛ فر دَّ عليه ا
لماء بالتكفري ن تلطخت أيديهم بالقتل وسفك الدماء دون أن يتجه إليهم العموقفهم ممالصاحل 

كالسجود لصنم، أما قتل النفس   االعتقادأو ما يدل على  االعتقادإن مناط الكفر والتشريك فقال: ) 
معصية كبرية من املعاصي، فإن كان مستحال لذلك كفر، وإن مل يكن مستحال كان بدون حق ف

مرتكبا لكبرية، وإذا مل نعلم عقيدة القاتل أهو مستبيح أم ال مل جيز تكفريه باإلمجاع، مث استدل 

                                                           

 .28ص العقيدة احلموية الكربى،ابن تيمية، تقي الدين أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم،  1
: بيان قول الباب اجلامع الصحيح املسمى صحيح مسلم،النيسابوري، أبو احلسني مسلم بن احلجاج بن مسلم القشريي  2

 .57/ 1ج (،30) النيب سباب املسلم فسوق، حديث رقم
 .58/ 1املصدر نفسه، ج 3
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كبرية، ومل يكفره أحد من السلف الذين كانوا يف عصره ويف   البوطي بالذين قتلهم احلجاج صربا أعداداً 
املائة يف احلديث الصحيح  أمتهممقدمتهم احلسن البصري، كذلك الذي قتل تسعة وتسعني نفسا مث 

مل يرتد بذلك حىت حيتاج إىل إسالم جديد، وإمنا عصى هللا مبا أقدم عليه، ومن مث مل يكن بينه وبني 
  1.مغفرة هللا إال التوبة النصوح(

لسائل املقصود من الكفر، هبذا قد حفظ من خالل هذا التدقيق الذي وضحه البوطي تبني لو 
 للسائل دينه خشية من الوقوع يف التشريك والتكفري.

) من تشبه ــــ ـــــ دقق يف توضيح الضابط يف التشبه بالكفار ملن يستدل حبديث رسول هللا ـــــ 
فار فهو  انا أن أي فعل يقوم به اإلنسان مشاهبا ألفعال الكظ أخرجه أبو داود، 2بقوم فهو منهم(

كافر، فأزال البوطي هذا التوهم من خالل تدقيقه ونظرته الثاقبة يف املقاصد بأن ال يكون املتشبه كافرا 
بالكافرين  فذلك  التشبهإال مع وجود القصد فقال: )... أن يقصد املتشبه فيما يقوله: أو فيما يعمل 

 أقواهلم ال يتضمن كفرا صرحياردد فإن أرتدى أزياءهم وتصرف كتصرفهم و  داخل يف منطوق احلديث
  3 .طريق ذلك هبم فال يدخل يف احلديثومل يقصد أن يتشبه عن 

فقال:  الدائمةوأشار إىل ما قاله البوطي: الشيخ السعيدان خمربا إىل ما توصلت إليه اللجنة 
قصد هبا )...وأفتوا بأن قصة الشعر إن كان يقصد هبا التشبه بالكفار فإهنا حترم، وأما إذا مل يكن ي

  4.ذلك فال بأس هبا(
 .. أقل أحوال هذا احلديث التحرميوقد علق على هذا احلديث شيخ اإلسالم ابن تيمية فقال:).

ُْم ِمْنُكْم ف ِإنَُّه ِمْنهُ  ): كما يف قولهوإن كان ظاهره يقتضي كفر املتشبه هبم   سورة املائدة  5 (و م ْن يـ تـ و هلَّ
  51اآلية 

بالكفار كفر،  التشبهد من يقول مصرحا: أن جيتوصل ومل يمل  الباحثإن املالحظ من ذلك، و 
قال: ظاهره يقتضي كفر املتشبه هبم، لكن ابن تيمية  التشبهغري أن ابن تيمية عند تعليقه عن حديث 

                                                           

 .53ص استفتاءات الناس،البوطي، حممد سعيد رمضان،  1
دار  (،4033الباب: باب يف لبس الشهرة، حديث رقم ) سنن أيب داود،السجستاين، أبو داود، سليمان بن األشعث  2

 .4/78الكتاب العريب ـ بريوت، ج
 .115، صاستفتاءات الناسالبوطي، حممد سعيد رمضان،  3
 .9صتلخيص فتاوى اللجنة الدائمة، السعيدان، الشيخ: وليد بن راشد السعيدان،  4
، مكتبة الرشد اقتضاء الصراط املستقيم ملخالفة أصحاب اجلحيمابن تيمية، شيخ اإلسالم، حتقيق: د.ناصر العقل،  5

 . 270/ 1الرياض، ج
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فتاواه تشري إىل التحرمي، وهناك فرق بني لفظ التحرمي ولفظ الكفر، فلفظ التحرمي يقتضي العقاب ملن 
 .ق بالشهادتني من جديدروج من اإلسالم ويرتتب عليه النطرم، ولفظ الكفر يقتضي اخلأقرتف احمل

فاأل ْسلم يف ذلك كله هو الرجوع إىل قصد املت ش به بِالكفار، وإذا ح كمنا مثال بأي فعل مشابه  
للكفار لصار أغلْب الناس داخلني يف احلرام، لكن الرجوع إىل القصد هو األْسلم فجميع أعمالنا 

   .متفق عليه 1ــــ: ) إمنا األعمال بالنيات، وإمنا لكل امرء ما نوى( قائمة على القصد يقول: ــــ 
 .للقواعد الشرعية كالضرورة ورفع احلرج مراعاتهــ 4

فهي من القواعد  2(احملظوراتالضرورات تبيح اتفاق )من املعلوم أن قاعدة الضرورة هي: حمل 
غريه، فالعلماء كتبهم مليئة  اجلوع أويهدد اإلنسان باهلالك أو  رج الذياحلالفقهية املبنية على رفع 

الفقهية، فمن الفتاوى التطبيقية الدالة على الفتاوى  القاعدةببعض املسائل اليت حتمل اتباع هذه 
 املنطوية حتت القاعدة الشرعية عند البوطي، هي كالتايل.

لذي دفن فيه إىل غريه إال عند الضرورة اليت تستلزم أفىت بعدم جواز نقل رفاة إنسان من القرب ا ـــ
  4.جاء يف فتاوى الشبكة اإلسالمية، بعدم اجلواز إال يف حالة الضرورة القصوى كما  3ذلك

والذي يبدو أنه إذا أباح ملن أراد أن ينقل أباه امليت إىل احلي الذي يسكن فيه لفتح بابا للناس 
 وهذا خمالف للشريعة ومقاصدها.  ا،متهولسوف يتالعب جبثث املوتى، وهتتك حر 

جاء يف فتاوى الشبكة وكما ، 5من البنك بالربا بشرط وجود الضرورة االقرتاضأفىت جبواز  ـــــ
 .6اإلسالمية، )... ال جيوز االقرتاض من البنك الربوي إال لضرورة ال ميكن دفعها(

، واحلفاظ على النفس حفاظ على الضرورة هو حفاظ على النفس فاظاحلوالضرورة من الشرع و  
 .اإلسالميةعلى مقاصد الشريعة 

 أو حتديده اإلجنابحتديد النسل للمتزوج بشرط أن يتفق مع زوجته على التسبب لتأخري  ج وَّز ــــ
  1أديب أو مادي. إلزامتتدخل الدولة أو جهة عامة أخرى يف شأهنما بأي قسر أو  أالوبشرط 

                                                           

( 1القاهرة، ط ) –دار الشعب  اجلامع الصحيح،خاري، حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية البخاري، أبو عبد هللا، الب 1
 .2/ 1ج

 .50( ص1ط ) القواعد والضوابط الفقهية املتضمنة للتيسري،اللطيف، عبد الرمحن بن صاحل العبد،  2
 .136ص استفتاءات الناسالبوطي، حممد سعيد رمضان،  3
 .(63035رقم الفتوى ) فتاوى الشبكة اإلسالمية معدلة،الفقيه، الدكتور، عبد هللا،  4
 .165ص استفتاءات الناسالبوطي، حممد سعيد رمضان،  5
 .(1297رقم الفتوى ) فتاوى الشبكة اإلسالمية معدلة،الفقيه، الدكتور، عبد هللا،  6
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المي يقرر باإلمجاع:)... أنه ال جيوز حتديد النسل مطلقا، وال خبالف جملس اجملمع الفقهي اإلس
وما  تعاىل هو الرزاق ذو القوة املتنيألن هللا  ،جيوز منع احلمل إذا كان القصد من ذلك خشية اإلمالق

من دآبة يف األرض إال على هللا رزقها، أو كان ذلك ألسباب أخرى غري معتربة شرعا، أما تعاطي 
، أو تأخريه يف حاالت فردية لضرر حمقق ككون املرأة ال تلد والدة عادية، وتضطر أسباب منع احلمل

 2.(فإنه ال مانع من ذلك شرعا -عملية جراحية إلخراج اجلنني  إجراءمعها إىل 
دليل عقلي أو  إىل التتبعتوصل من خالل يمل  أن الباحثواملالحظ من جتويز البوطي لذلك،  

 .هذه الفتوى يفعليه البوطي نقلي ي ْستنُد 
جوز للفتاة أن تبحث هلا عن زوج عرب اإلنرتنت يف حالة الضرورة وذلك بعد أن يقوم أبوها ــــ 

اليت ينبغي أن تعتز هبا األسرة، وإذا مل يكن للفتاة  االجتماعيةوأمها بالبحث هلا فذلك من الواجبات 
 3مانع من توسيط اإلنرتنت لذلك.بوين أو مل يقتنعا بضرورة القيام هبذا الواجب فأعتقد أنه ال ا

فما القصد هلذا التجويز؟ أكيد ال شك  للضرورة، مراعاتهوالظاهر أن جتويز البوطي هلذه املسألة، 
قاصد الشريعة مل خمالفوذلك  ،على الفتاة من الوقوع يف احلرام، فتكون جالبة ملفسدة اً أنه حفاظ

 اإلسالمية، وخاصة الدين والعرض. 
بأنه ال حيرم اإلجهاض إال بعد مرور مائة  :بقول اإلمام أيب حنيفة النعمان القائل ج وز األخذ ــــ
على بدء احلمل وذلك للضرورة كمعرفة أن اجلنني متعرض على األغلب للتشوه بل  اً ن يوميوعشر 

  4ألنوع منه.
 .ـــ مَجعه  بني ظاهر الشريعة وروحها5

هرة مجلة وتفصيال، فمن أدعى معرفته لبواطن الشريعة اإلسالمية اليت جاء هبا الرسل كلها ظا
من  شك أنهالشريعة سواًء يف الفتوى أو القضاء أو غريه، وترك العمل بظاهر الشريعة اإلسالمية ال 

عن نطاق الكتاب والسنة أو  اً خارج أن البوطي أفىت أو أصدر حكما شرعياً  وجديُ اخلاسرين، فلم 
 لتزمني بظاهر الشريعة اإلسالميةاعد الشرعية، بل كان من امل، أو املصلحة أو القو اإلمجاعالقياس أو 

 .لذلكوروحها، بل ومن املرشدين 

                                                                                                                                                                  

 .184ص استفتاءات الناسالبوطي، حممد سعيد رمضان،  1
 .(1/3) 9قرار رقم:   اجملمع الفقهي اإلسالمي، التابع لرابطة العامل اإلسالمي مبكة املكرمة، مجيل، أبو سارة، قرارات 2

 .186ص استفتاءات الناسالبوطي، حممد سعيد رمضان، 3  
 .227املصدر نفسه، ص 4
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 ومنها:  بعض فتاويه املختارة منعلى ذلك بعض التطبيقات الدليل و  
ُسئل عن بعض ما يقوم به املسلمني يف أوربا بعقد القران من املسيحيات من الدول  عندما ــــــ

 .1ليس بنية الزواج بل بنية احلصول على الوثائق الرمسية كي يتاح هلم العمل الغربية، وهذا العقد
بظاهر الشروط واألحكام الفقهية اليت أرشدنا إليها اإلسالم ومل يبطل  أفىت البوطي متمسكاً ف 

ذلك العقد حبجة عدم النية الصحيحة للزواج، وخيرج عن الشروط واألركان املعروفة يف عقد النكاح، 
عقد الزواج تتم صحته بتوفر شروطه وأركانه املعروفة، فإذا وجد عقد الزواج مع حتقق أركانه  بل قال:

شرط وشروطه، فالزواج صحيح، مهما كان قصد الزوجني أو أحدمها من الزواج، ولكنه يبطل بفقدان 
 .من شروطه أو ركن من أركانه

يعة اإلسالمية فلم توجد النية الذي يبدو من البوطي وكأنه يريد أن يقول: هذا هو ظاهر الشر و 
 الصحيحة يف شروط النكاح أو أركانه.

 من سنة رسول أشار إىل أن األحكام الشرعية تؤخذ إما من كتاب هللا أو من الصحيح الثابت ـــ
 ــــ  هللا ــــ 

 .2عندما ُسئل عن حكم ختان األنثى أو من إمجاع السلف الصاحل وذلك
الصحابة، ومل يأمر  إمجاعوجوبه أو سنيته ال يف قرآن وال سنة وال  فأفىت أنه مل جيد دليال على 

ــــ خبتان بناته، بل ختان األنثى عادة يف اجلزيرة العربية ف حكم من خالل ذلك أن هذه  النيب ـــــ 
 احلالة تتبع املصلحة أو الضرر. 

 ؟الصحيح الثابتإذن ما الغرض من أن البوطي أشار إىل أخذ األحكام من كتاب هللا أو من 
وتوجيه إىل اتباع ظاهر الشريعة اإلسالمية وروحها، يف مجيع اجملاالت سواء الفتوى أو  ت عِليمذلك 

 .غريها فكل حكم أو فتوى هلا داللة من الكتاب أو السنة أو اإلمجاع أو القياس
 
 
 
 
 

                                                           

 .186ص ، استفتاءات الناسالبوطي، حممد سعيد رمضان 1
 .187املصدر نفسه، ص 2

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



252 
 

 .يف الفتاوى واملواقف الشرعية الثاين: تطبيقاتاملطلب 
 هم ومواقفهم،يف منها اإلجيابية، ومنها السلبية يف فتاو لماء هلم مواقمن الع أن كثرياً  معلوم

دث ويُعاصر حياهتم الدينية،  وحتمل مواقفهم يف طيها الغرض واملقصود سواء يف فت اِويهم أو مما حي 
والسياسية، ونعين باملواقف اختاذ املوقف املوافق لضوابط الشريعة اإلسالمية، وعدم  واالقتصادية

  .1وهي ما تسمى بسنة املواقف ؛إىل أي جهة شخصية، أو حزبية االحنياز
أن وقد سار على هذه الطريقة كثري من العلماء والفقهاء واملفكرين، ومنهم البوطي، فمما بدا 

هلا مضموهنا  اليت عديدةالفتاوى الواقف و بامل تكتظالبوطي كان يبين الفتوى على املقاصد، بل إن كتبه 
مبواقف مساوية هلا أو  ناقشتهاعلى توضيحها وجتليتها وم يعمل الباحثلسوف و  ،اهدومقص وداللتها
 ةحىت تظهر الداللة املقاصد لفتاوى البوطي هل هي مطابق لضوابط الشريعة اإلسالمية وموافق مضادة

 م هذا املطلب إىل فرعني:سَّ لذا قُ  ملا سار عليه العلماء أم خالفهم يف ذلك؟
 .ض القضايا السياسيةالفرع األول: موقفه من بع

مل تقتصر األحداث القدمية واحلديثة يف الثورات على موقف البوطي فحسب بل حدثت بني 
يف حكم األحداث بني موافق ومعارض هلا، فلسوف نتكلم عنها ونعرضها على النقل  تبايناتالعلماء 

، جيد بأهنا قائمة يف تكلم فيها البوطي حول األحداث السياسية اليتوالعقل، فاملطلع على املواقف 
مضموهنا على الضوابط الشرعية، وِخدمة املقاصد الشرعية، فما من موقف إال ويستدل له إما من 

أو العامل أو اجملتهد أن  املفيتاجلانب النقلي أو العقلي، أو جانب املصلحة؛ وهذا ما جيب على 
يف مواقف  عند هللايمة وال ثواب يتخذه نرباسا وسراجا له يستضئ به يف موقفه الذي يصرح به، فال ق

سأبني بعضا من ال تقوم يف مضموهنا على الضوابط الشرعية، وال ختدم املقاصد الشرعية، لذلك 
مواقف قال: هبا  وأبني الفائدة اليت جلبتها يف خدمة مقاصد الشريعة اإلسالمية، مقارنا هبا املواقف

 : التايل فمن املواقف غريه من العلماء
 
 

                                                           

د ع رَّف هذه السنة احلبيب العالمة املفكر أبو بكر املشهور فقال: ) هي طريقة وسلوك وتصرفات املتبوع األعظم، وخلفائه وق 1
ــــ فيما يعامل به املوافق واملعارض من سعة األخالق، وعدم األخذ باجلريرة، واختاذ املوقف املناسب حبصانة الوحى والعصمة  ــــ 

املشهور، احلبيب أبو بكر العدين ابن  ينظر ـــــ وحصانة االجتهاد، والتوفيق، والسند والعدالة يف اخللفاء( ـــــ  واألخالق يف رسول هللا
واملنطلقات يف حتليل وتفصيل غوامض فقه التحوالت وما يرتبط به من سنن املواقف والدالالت املستنبطة من  علي، األسس

  98، مركز اإلبداع الثقايف للدراسات وخدمة الرتاث، اليمن، صعالمات وأشراط الساعة وأحاديثها البينات
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 .قفه من اخلروج على احلاكم يف اجلزائر وسوريا عام الثمانيناتأوال: مو 
القارئ ملوقف البوطي يف ثورة اجلزائر وسوريا عام الثمانينات جيد أنه مل يؤيد اخلروج الذي تبناه 

وذلك  ؛اإلسالميون يف اجلزائر، وكذلك اخلروج الذي وقع عام الثمانينات، ضد نظام احلكم يف سوريا
والتوقعات اليت يشعر هبا بأهنا  الشرعي واملقاصدي،ها من اجلانب ااقبة اليت كان ير يعود للنظرة الث

 .ستكون عاقبتها ال حتمد عقباها
واملالحظ أيضا أن البوطي مل يصدر هذا املوقف من قبل هواه أو ينتصُر به جلهة شخصية أو 

وما سار عليه  مقاصدهاسالمية، و حزب أو مجاعة أو جهة سياسية، بل راعى فيه ضوابط الشريعة اإل
 :واستدل بالتايل العلماء،
)...مربرات مزاجية نفسية تتعارض مع  لكوهناــــ أن اخلارجني ال يعتمدون على مستند شرعي 1

 1.قواطع النصوص وما أتفق عليه األئمة من أحكام(
 إليه ــــــ إن خروجهم ال يدخل يف باب اجلهاد وال ينطبق عليه تعريفه، واجلهاد الذي يشري2

البوطي ليس اجلهاد القتايل، كما يتوهم البعض بل هو جهاد الكلمة اللينة، وكلمة احلق وزجره أمام 
 أخرجه أبو داود  2ـــــ )أفضل اجلهاد كلمة حق عند سلطان جائر( جور السلطان كما قال: ــــ 

فاجرها، وال يتحاشى ـــــ )من خرج من أميت على أميت يضرب برها و  ــــ خمالفتهم لقوله ــــ 3
 أخرجه مسلم. 3 مؤمنها وال يفي بذي عهدها فليس مين(

واملالحظ بل والعجيب من ذلك كله! ممن عارض البوطي يف هذا املوقف الذي أختذه وألف 
 بوطيرجع الكثري ممن وقفوا ضده يف موقفه مع اجلزائر فقد صرح ال ،بسببه كتابه اجلهاد يف اإلسالم

عن موقفه من مشكلة اإلخوان مع املسؤولني يف سوريا يف أوائل الثمانينات بندمهم، عندما حتدث 
مث  شخصيات دعوية يف بالدنا العربية فقال: )... ولقد هومجت آنذاك من ثل ة كربى يف اجلزائر، ومن

ن إهنم أدلوا فيما بعد ببينات يعلنون فيها عن ندمهم ويعرتفون بأن تلك الفتنة اليت اْست ْشرْت، واليت كا
التخطيط الفرنسي من ورائها، أبعد ما تكون عن اجلهاد الذي شرعه هللا، وكذلك هناك من أعلنوا عن 
ندمهم من موقفه يف سوريا يف الثمانينات، وقد أكد بذلك )...بأهنم أعلنوا عن ندمهم وعن تأييدهم 

                                                           

 .172ص اجلهاد يف اإلسالم،البوطي، حممد سعيد رمضان،  1
دار الكتاب   (،4346الباب: األمر والنهي، حديث رقم ) سنن أيب داود،السجستاين، أبو داوود، سليمان بن األشعث، 2 

 .217/ 4العريب ـ بريوت، ج
الباب: األمر  اجلامع الصحيح املسمى صحيح مسلم،بو احلسني مسلم بن احلجاج بن مسلم القشريي ، ، أالنيسابوري 3

 .20/ 6ج (،4892بلزوم اجلماعة، حديث رقم )
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ـــــ  1عبد الفتاح أبو غدةملوقفي الذي كانت فيه محاية الدين وأهله، ويف مقدمتهم العامِلْ اجلليل الشيخ 
 2 .رمحه هلل ـــ وكثريون(

ورجوعهم يدل على صدق املقصد للرؤية اليت اختذها البوطي، وما املقصود من هذا املوقف 
 يب من ذلك أنه احلفاظ على األنفسالذي أختذه البوطي من عدم تأييد خروجهم على احلاكم؟ ال ر 

ك الدماء؛ وهذا مطلوب شرعًا من جانب احلفاظ على واحلفاظ على احلياة من القتل والدمار وسف
 ونبه إليه البوطي حيث قُتل املئات بسبب ذلك. ،مقاصد الشريعة، وقد حصل ما أشار

أن البوطي سار على  جدمن اخلروج على احلاكم لوُ  السابقني واملعاصرين تبع مواقف العلماءولو تُ 
منلة سواء يف املاضي أو احلاضر، أجع فيه قيد ايرت مل و ، لكن البوطي موقفه كان واحدا ما ساروا عليه

وهناك من يقول أن بعض العلماء أفتوا جبواز اخلروج على احلاكم وهناك من يقول أهنم لن يؤيدوا 
 اخلروج على احلاكم ومن هؤالء العلماء التايل: 

دعو إىل الرد على هؤالء ... حنن نؤيد كل من ي) :الشيخ العالمة األلباين ـــــ رمحه هللا ـــــ قالــــ 
 اخلارجني على احلكام، والذين حيثون املسلمني على اخلروج على احلكام. 

وقال العالمة: ابن باز ـــــ رمحه هللا ــــ إن كان أحد من الدعاة يف اجلزائر قال: عين أين قلت هلم ــــ 
 س بصحيح، بل هو كذب! أو يستعملون السالح يف الدعوة إىل هللا، هذا غلط لي الشرطة،يغتالون 
السالم، وإال فكل ما  وإلقاءوقال العالمة ابن عثيمني: نرى أنه جيب عليهم وضح السالح ــــ 

 ـــ  نساء فإهنم مسئولون عنه أمام هللا ـــيرتتب على بقائهم من قتل وهنب أموال واغتصاب 
  3.(والواجب عليهم الرجوع...

بكتب هؤالء العلماء مع أنه قد صدرت عدة  جيدها مل ن الباحثإواملالحظ من هذه األقوال 
؛ باخلروج على احلاكم، ووجدت ردود على ذلك اجلزائرينيهُتم على الشيخ األلباين بأنه هو من أفىت 

 . وكل ذلك موجود على مواقع النت وال يوجد هلم مصدر موثوق ومؤكد

                                                           

هو أبو الفتوح وأبو زاهد عبد الفتاح بن حممد بن بشري بن حسن أبو غدة اخلالدي احلليب، من مواليد حلب سوريا عام  1
من املشايخ من أشهرهم الشيخ: عيسى البيانوين، والشيخ إبراهيم السلقيين، له العديد من الرحالت العلمية  م درس على العديد1917

إىل مصر حيث التقى بالعديد من الدعاة ومنهم حسن البناء، ومث رحل إىل احلرمني الشريفني، وإىل العراق، وإىل اليمن، له العديد من 
ينظر  م رمحه هللا1997أشهرها رسالة املسرتشدين كتاب يف التصوف النقي، مث توىف عام املؤلفات يصل عددها إىل سبع عشر، من 

 .  بتصرف.www.marefa.orgعبدالفتاح أبو غدة، املعرفة، 
 .249، ص استفتاءات الناسالبوطي، حممد سعيد رمضان،  2
 www.almoumnoon.comفتاوي العلماء األكابر فيما أهدر من دماء يف اجلزائر، من طرف أبو أمحد  3
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 .م2011ثانيا: موقفه من الثورة الليبية وحاكمها 
ملوقفه من وقف البوطي جيد أنه مل يكن موقفه من الثورة الليبية وحاكمها، مساويًا املطلع على م

، بل كان موقفه يشري إىل وجوب احلالية وغريها من الثورات ،عام الثمانينات لثورة اجلزائرية والسوريةا
هية أو اخلروج على الرئيس معمر القذايف، فنظر البوطي إىل معمر القذايف ليسْت نظرة حتيز أو كرا

فهو ال يهتم بذلك وال يأب بكونه رئيسًا أو زعيماً؛ بل كانت نظرته شرعية ختدم مقاصد  ،شخصية
 ي.الشريعة اإلسالمية والدين اإلسالم

 التايل: والدليل على إشارته باخلروج على الرئيس الراحل معمر القذايف 
 .من القرآن (قل)حذف كلمة استناده باخلروج على معمر القذايف ملا صدر منه بتجويزه أوالا: 

وقد حتدث عن هذا البوطي عندما ُسئل عن موقفه يف الثورة الليبية فقال: )...إن كل من يقول  
حبذف كلمة من القرآن على سبيل التصحيح له يعد كافرًا باإلمجاع فمن قال: إن سورة اإلخالص 

ــــ؛ وهذا ما  مبا أنزل على حممد ـــ جيب إسقاط كلمة قل منها وأهنا مل تعد اليوم من القرآن فقد كفر 
يصر عليه القذايف جهرًا أمام الناس والسلطات الذين ناقشوه يف ذلك دون جدوى مث قال: وال نعلم 

 1.أنه رجع عن ذلك(
على بعض أهل العلم بدفاعهم عن القذايف حاكم ليبيا، واعتبارهم له مسلما ال  هر ااستنك: ثانيا

  2.هلا باملفارقات اليت مل يتبني هلا أي وجه(جيوز اخلروج عليه واصفاً 
يف، فقد صدرت العديد اوضد القذ لصاحل الثوارهو غلب البيانات الصادرة من العلماء ألاملتابع و 

من الفتاوى بكفره وفتاوى بوجوب قتله، وعدم جواز الصالة عليه، وعدم صالحية واليته، وجواز 
 التايل: اخلروج عليه، ومن تلك البيانات والفتاوى 

ــــ بيان االحتاد العاملي لعلماء املسلمني حول ما حيدث يف ليبيا، فقد أعلن الوقوف إىل جانب 1
باألعمال اإلجرامية اليت وجهت ضد املتظاهرين الذين سقط منهم مئات  مطالب الشعب اللييب مندداً 

اطة، ودون أي اعتبار الدماء الربيئة اليت تراق بكل بس إراقةاجلرحى، وحيذر من  وآالفالشهداء 
حلرمتها وخطورهتا، مث يدعوا االحتاد اجليش اللييب وقوات األمن الشرفاء إىل وقف هذه املظامل وحقن 

                                                           

أفاق  من سنن هللا يف عباده تقرأ فيها قوانينه املنبئة عن عدله وبياناته اجمليبة عن اعرتاضاتكالبوطي، حممد سعيد رمضان،  1
 .242، صاستفتاءات الناس للبوطيوينظر  115معرفة متجدده، ص

 .115املصدر نفسه، ص 2
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الدماء، وإىل محاية الشعب من الظلم والطغيان، مث يرشد إىل احلفاظ على سلمية التظاهر، وعلى  إراقة
  1األموال العامة واخلاصة...

الصالة عليه يف مساجد املسلمني أو  إقامة لغرباين بأنه ال جيوز شرعاً ـــ أفىت الشيخ صادق ا2
 ذلك لوجودالصالة عليه من عامة املسلمني، وشيوخ املسلمني والعلماء واألئمة وحجته يف  إقامة

حكمه تدل على  واتللسنة النبوية الشريفة وأفعاله وأقواله يف سن وإنكارهاألدلة الصرحية لكفره، 
  2ة.خروجه من املل

على عدم شرعية  قاله فضيلة الشيخ الدكتور: سلمان بن فهد العودة أنه مل جيد إمجاعاً ما ما أـــ 3
نظام مثلما حصل مع النظام اللييب الذي أتفق على عدم شرعيته علماء األزهر، وهيئة كبار العلماء يف 

طف إىل جانب نظام السعودية، وكبار علماء ليبيا، وكما أنه ال يوجد نظام عريب أو عاملي يص
القذايف، مث أضاف أن علماء األزهر أفتوا بعدم شرعيته، ألنه نظام غاصب، وهناك فتاوى من عهد 

  3.مساحة الشيخ بن بازـــ رمحه هللا ـــ خاصة بالقذايف وأقواله الكفرية، إضافة إىل علماء ليبيا
حتمل يف داللتها ومضموهنا  هناك الكثري من البيانات واألقوال والفتاوى الصادرة اليت وأيضا

أن  املتابعةمن خالل  جيد الباحثالوقوف مع الثورة الليبية وضد نظام الرئيس معمر القذايف، فلم 
د أن مفيت القذايف بن صوة دافع عن بل ما وجُ  ،القذايف نفى عن نفسه هتمة قتل املدنيني واملتظاهرين

الدماء فقد قال: ) ... يف شريط مصور له بالتحريض على سفك  اهتاماتنفسه فيما نسب إليه من 
السمع والطاعة للمجلس  يلزمواأن  ليبياأنا أتوجه لعموم إخواين املسلمني الليبيني يف مجيع أرجاء 

 االنصياعالوطين حرصا على حقن الدماء، وملا يف ذلك من مصلحة البالد والعباد، مث أكد على 
سفك دماء الليبيني، وأما سوء الظن الذي ظنوه يب أنين   حتريضه على نافياً  االنتقايلألوامر اجمللس 

كنت أحرص على سفك الدم اللييب فأنا أبرأ منه وعندي من األشرطة، واألدلة ما أدافع به عن 
    4.نفسي(

                                                           

االحتاد العاملي لعلماء بيان  األمني العام، أ.م على القرداعي، القرضاوي، يوسف، رئيس االحتاد علماء املسلمني، مث 1
 . www.saaid.net حول ما حيدث يف ليبيا، املسلمني
س، مفيت الديار الليبية، مفيت ليبيا القذايف كافر وال جتوز الصالة عليه، الغرباين، الشيخ صادق،ِ   2 هيْسربي

www.hespress.com.  
اإلسالم اليوم، نظام القذايف فاقد الشرعية العودة، الدكتور: سلمان األمني العام املساعد لالحتاد العاملي لعلماء املسلمني،  3

    . www.islamtoday.net، الرياض حسام النمر باإلمجاع، والكلمة بيد الشعب،
 .www.alarbiya.net مفيت القذايف ينفي عن نفسه فتواه بسفك دماء الليبيني،بن صوة،  4
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جند أن كل مضمون ومدلول العلماء املعاصرين يصب الحظة بني أقوال العلماء عند التأمل واملو 
ـــــ، وذلك  عليه ملا صدر منه من األفعال واألقوال املخالفة لشرع هللا ــــ  وهو اخلروج يف اجتاه واحد

تساءل عن توبته  يظهر رأي لعاملوهو الدين اإلسالمي، ومل  ،حفاظاً على مقصد من مقاصد الشريعة
غري أن البوطي بعد حديثه عن موقفه من الثورة الليبية  ؟هل رجع عن ما قاله أو بقى مصرا على قوله

من  )قل( يد كالمه بعدم املعرفة هل تاب مما كان يقول به ويصرح به أمام اجلماهري من حذف كلمةق
كونه مل لفلو كان البوطي عارفاً بتوبته ورجوعه ملا أفىت أو أشار أو ملح جبواز اخلروج عليه قطعا  ؟القرآن

شريعة اإلسالمية، يصرح بكفر بواح، وتساؤله عن توبته يدل على شدة حرصه والتزامه بضوابط ال
 خوفا من الوقع واخلروج عن قواعد الشريعة ومدلوهلا.

قدمي ومل يكن مؤكداً على ذلك فيما بعد، بل كان من جانب اإلشارة  القذايف والظاهر أن قول
 وما يثبت أن قوله قدمي ومل يكن مؤكدا التايل:  والتلميح عرب برنامج تلفزيوين،

قرآن من احلضور عن الذين يقولون بأنه حيذف قل من ال ــــ عندما حتدث أمام مجهور كبري
ُعوُذََّّقُۡلَّالرخيص، مث قال عندما أنا أقرأ قوله تعاىل: )  االصطيادو  فوصف كالمهم بالدعاية التافهة

 
أ

َّ ِ ََّّقُۡلَّأو ) 1ٱنل اِسَّبِر ب  ِ ُعوُذَّبِر ب 
 
ل قَِّأ قل هو هللا )أعوذ برب الناس،  (قل أعوذ برب الناس) (  أقول 1ٱۡلف 

أعوذ برب الفلق، مث سأل اجلمهور احلاضرين هل هذا  (قل أعوذ برب الفلق)هو هللا أحد  (أحد
 يد لقوله.يفكان رأي اجلمهور التأ 1خطأ؟
 برواية اإلمام قالون والرسم العثماين جيد املطلع أن اجلماهريية أرادوا طباعة مصحف ماـــــ عند 

ن ةَِِّمن َّ)الرئيس القذايف كتب أخر كلمة يف سورة الناس   2(٦َِٱنل اسَ وَّٱۡۡلِ
 ومل ينبه ريش يف سورة الصمد والناس والفلق، ومل (قل)كلمة   أنه مل ينكر على يف هذا واملالحظ 

نذاك، فلو كان  آللنظام القائم  ةاللجنة املشرفة على كتابة املصحف كلها تابعو  أيضا إىل حذفها، بل
، وكان من األحرى ملن ح على رجوعه وتوبتهوهذا دليل واضعرتض القذايف عليهم، كما يقال ال

حىت ال تكون أقواهلم خمالفة  هم ومواقفهم،يفتاو يف  ،صطادوا يف املاء العكر التحري على ذلكي
 .ملقاصد الشريعة اإلسالمية وضوابطها

 
 

                                                           

 قناة أبو عبدامللك اللييب، يوتيوب.، الفكر األخضرالقذايف، معمر حممد عبدالسالم القذايف،   1
ى ما أختاره احلافظ أبو عمرو الداين، طبعة خاصة للهيئة العامة مصحف اجلماهريية، برواية اإلمام قالون والرسم العثماين عل 2

م أشرفت على إعداده وطباعته ونشره مجعية الدعوة  ،2008من وفاة الرسول  1376لألوقاف وشؤون الزكاة، الطبعة العاشرة 
 اإلسالمية العاملية طرابلس ـــ اجلماهرية العربية الليبية الشعبية االشرتاكية العظمى.
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 .م2011ثالثا: موقفه من الثورة السورية ونظامها عام 
  .موقفه من الثورةاجلانب األول: 

 ارض، وكل له رأيه وكل له اجتهادهف واآلراء حول الثورة السورية بني مؤيد هلا ومعاملواق اختلفت
من الثورة السورية فهو نفس املوقف الذي أختذه يف الثورة اجلزائرية عام  البوطي واستدالله، فأما موقف

بضوابط الشريعة منا التزم إبني املوقفني لوجد أنه مل حيكم من قبل هواه و  املقارنة تمتالثمانينات، ولو 
 ذلك التايل: الدليل علىو اإلسالمية، وخدمة مقاصد الشريعة، 

 .هللا والتزمه مبوازين الشرع رضاأ ــــ استلهامه 
 ؛لقوانني الوضعيةرجع ل يف كتبه أنه استلهم رضا بشار األسد أو نظامه والالباحث د جيمل  

مثل هذه النوازل، هلم عند حدوث  اساً وهذا هو عني الصواب الذي جيب على العلماء أن يتخذوه نرب 
ــــ  حىت القارئ ألغلب  سائرة على ما يرضي هللا تعاىل ويرضي رسوله األكرم ـــــ  حىت تكون فتاويهم

 الشرعيةحياول يستلهم يف فتاويه رضا هللا تعاىل، ويطبق عليها القواعد  دائماً  كان  الفتاوى جيد فيها أنه
خيطئه  وقد أخرب عن ذلك عندما أخربه سائل أن كثرياً ودرء املفسدة،  ذلك جلب املصلحة يف مراعياً 

للثورة السورية فقال: )...ال أحب أدافع عن موقفي من هذه الفتنة، وهو  تأييدهمن الناس يف عدم 
موقف استلهمت فيه رضا هللا والتزمت فيه مبوازين الشرع، فإن دفاعي عن موقفي هذا حيبط أجري إن  

وأنا طاهر نقي  بلقائهدخلين يف ساحة الرياء والنفاق وإين ألسأل أن يكرمين كان يل أجر، وي
  1.منهما(

 .ب ـــ طلبه من املعارضة السورية البديل األفضل حلقن الدماء
 رأيهعلى  عندما اشتد التوتر يف الثورة السورية وزادت حدة القتل والدمار والبوطي ما زال مصراً 

هرات واملسريات جلأت املعارضة السورية عدة مرات تطلب من البوطي عدم اخلروج يف املظا اً ومؤيد
باخلروج باملسريات  وتأييدهاحتديد موقفه من الثورة والنظام يريدوا منه أن يقف مع الثورة السورية 

 هم كالتايل: سبابوذلك أل ،واملظاهرات، لكنه مل يستطيع أن يغري رؤيته يف ذلك
 .ؤية خاصة مستقبلية ستتحول فيها سوريا إىل برك من الدماءكان حيمل ر   أنه السبب األول:

إىل املعارضة السورية،  فلم تكن تلك الرؤيا خمالفة لضوابط الشريعة اإلسالمية، ومل تكن نظرته
وعالنية، بل كان كلهم يف اعتقاده  حىت إىل من يسبوه ويكفروه جهراً  نظرة كراهية أو نظرة احنيازية

                                                           

 .249، 247ص استفتاءات الناس،لبوطي، حممد سعيد رمضان، ا 1
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فعندما طلبوا منه االنضمام إليهم مل خيالفهم ومل يصفهم بالكفر أو أي  رسولهباهلل و  ننيمؤم نيسوري
 .صفة من الصفات املخلة حبياهتم

 للبدائل واحللول من معارضيه ألجل اخلروج من الفتنة. معرفتهعدم  السبب الثاين:
يف مل يلمس البوطي أي حلول من قبل الثوار واملطالبني منه باخلروج ضد النظام والوقوف  

للدماء  للخروج من هذه الفتنة صوناً  ولل واحللائطلب منهم البدكان يشري إليهم وي  بلصفهم  
جوابا ومل يلتمس منهم توجه ونية لصون  م، فلم يسمع منهألنفس واملال والعرضعلى ا وحفاظاً 

. ..) النظام ويدل على ذلك قول البوطي: إسقاطالدماء وحفظ أرواح الناس، بل كان كل مههم هو 
 النضماميرسوا أكثر من وسيلة ميسى باملعارضة املسلحة، وقد ما ولكين أقول ملن أنشقوا وبايعوا ما

هي ، و هو البديل األفضل؟ وما هو الطريق اآلمن والنظيف إليه؟ دون أن أمسع جواباً  إليهم قلت هلم ما
إىل أربع دويالت ذي بشائر البديل قد اتضحت حرب أهلية تسلم الوطن إىل برنارد ليفي لتقسيمه 

فأين سوريا اليوم؟!! وكم قتل من أهلها؟ وكم هدم من  1 اسم سوريا من اخلارطة( وإخفاءمتخاصمة 
 ؟ض نسائها وأطفاهلااوكم هتك من أعر  ؟منازهلا

حيث أن للبوطي رؤية يف  وضوابطه، مبفهوم اجلهاد احلاصلاالضطراب وجود  السبب الثالث:
هم ال يدخل يف باب اجلهاد وال ينطبق عليه تعريفه، واجلهاد الذي خروجف مفهوم اجلهاد يف اإلسالم

يشري إليه البوطي ليس اجلهاد القتايل، كما يتوهم البعض بل هو جهاد الكلمة اللينة، وكلمة احلق 
أخرجه أبو  2ـــــ )أفضل اجلهاد كلمة حق عند سلطان جائر( وزجره أمام جور السلطان كما قال: ــــ 

 داود
من حيث  3أيب عمر أسامه بن عطايا العتييب الشيخ: ملا يراه البوطي من املوافقةجزئية من وهناك 

بأن اخلروج على بشار منوط )…إشارته ما سيرتتب على هذا اخلروج من دمار وخراب فقد قال: 
، باالستطاعة فإذا وجدت القدرة إلزاحته، ووجدت الراية اليت يرفعها قائد جماهد مسلم وله قوة ونفوذ

                                                           

 .247املصدر نفسه،  1
دار الكتاب   (،4346الباب: األمر والنهي، حديث رقم ) سنن أيب داود،السجستاين، أبو داوود، سليمان بن األشعث، 2 

 .217/ 4العريب ـ بريوت، ج
 شأة يف اململكة العربية السعوديةي العتييب، من مواليد األردن، نهو أبو عمر وأبو زيد أسامة بن عطايا بن عثمان الربقاو  3

ه، له العديد من الرحالت الدعوية منها إىل األردن 1417، مث حصل على درجة املاسرت عام 1413التحق باجلامعة اإلسالمية عام 
ينظر شبكة ؤلفات تصل إىل اثنني وعشرين مؤلفا، إللقاء الدروس مث إىل أمريكا لإلمامة لصالة الرتويح، وإىل الكويت، له العديد من امل

 .alnasiha.netالنصيحة اإلسالمية، ترمجة الشيخ أبو عمر أسامة بن عطايا العتييب، 
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وسلطة، فحينئذ جيوز أن خُيرج على هذا احلاكم أما إذا كان ال توجد استطاعة حبيث يقابلون 
ألن ما يرتتب على اخلروج إال  خيرجواالدبابات والصواريخ وغريها باخلشب، والسكاكني فال جيوز أن 

 .1الدمار والفساد
خمالف ملوقف البوطي  وهذا ؛أما موقفه من بشار فهو كافر بن كافر حبجة أنه نصريي رافضي 

هما؛ والذي يظهر ملا كان يراه ويلتمسه من انمسلم هيمن بشار وأبوه فموقف البوطي من بشار وأب
شهادة البوطي هلما وقربه منهما، فلو كان هناك كفر بواح ألخرب  فهذه ان كامال اإلسالم،أهنما مسلم

م به علماء املعارضة السورية يف به البوطي وتكلم به كما تكلم عن الرئيس معمر القذايف، ولتكل
قرب البوطي فال يعتد بقوهلم حبجة بعدهم عن سوريا و  ن،اأما ما ينشره البعض بأهنما كافر  ،السابق

 ه. يبأبشار األسد و  من
 ج ـــ اجلهر باحلق املالئم لضوابط الشريعة اإلسالمية.

والتملق والتقرب من النظام مل يكن مبدأ اجلهر باحلق عند البوطي قائمًا على مبدأ اجملامالت 
أو السكوت واإلنصات خوفا من السجن أو اإلزالة من  ألجل مال أو جاه أو منصب أو شهرة

لضوابط الشريعة  موافقاً جد أن جهره باحلق بل من خالل التتبع واالستقراء وُ  منصب أو وظيفة،
 اإلسالمية وذلك من جانبني مها:

 من جانب عمومي: األول: 
، يةالفقه آالتامل منكرًا استنكره وفق ضوابط الشريعة اإلسالمية، متبعا بذلككان إذا رأى 

وذلك ظاهر من خطبه وحماضراته اليت كانت تدعو الرئيس للصلح مع هللا كما هو الشأن يف دعوته 
وهذا ال مينع من توجيه النصح  لناس من مدنيني وعسكريني للعودة إىل هللا لينالوا وعد هللا بالنصر،ل

وأيضاً ما استنكره ووضحه عامة إىل قادة البالد حول وجوب التوبة إىل هللا وإصالح احلال عامة  بصفة
 ،2يسيء إىل الدين واألخالق، لوالة األمر قبل حلول الفتنة ملسلسل سيء امسه ما ملكت أميانكم

كر ذلك عند ذُ وقد  لمظاهر الدينية يف مدارس األطفالوأنكر على وزير الرتبية والتعليم آنذاك منعه ل
  3احلديث عن احلرية

                                                           

-Mostafaأقوال العلماء يف حكم اخلروج على القذايف وبشار،الشقريي، مصطفى،  1
elshoukairy.blogspot.com. 

 م. بتصرف.2014، ديسمرب 14، المة البوطي، فلم وثائقياألزمة السورية بلسان العاليوتيوب،  2
 (.200صفحة )  3
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فأين العلماء الذي ظهروا أيام الثورة مل يسمع هلم كلمة وال اعرتاض حول هذا املسلسل اهلالك 
 ؟! بوطي بالتخاذل عن الدين والشريعةملقاصد الشريعة اإلسالمية، وأين من يتهمون ال

 جتماعية واملالية.وحياهتم االيبدو إما ختاذل أو جبنا أو خوفا من احلكومة أو خوفا ملناصبهم 
 :من جانب خصوصيالثاين: 

ينصح فيه البوطي الرئيس  اً صوتي اً د حبثا وال مقاال أو برناجمجيمل  ة الباحثمن خالل متابع 
من ولده الدكتور توفيق عن  مبقابلة ان الباحثبشكل خاص، ولقد استب بشار الراحل أو احلايل

فقد كانت جريئة وصرحية،  ،ظام، فقال نعم لديه رسائل مكتوبةرسائله ونصائح اليت كان يوجهها للن
وسننشرها عندما يكون الوضع مالئما، مث قال مل تكن تلك الرسائل خاصة ببشار األسد فقط بل  

 . 1بشار األسد كان للرئيس الراحل والرئيس احلايل
  .اجلانب الثاين: موقفه من النظام

فهو يف نظره ليست  ملناسب مع النظام القائم حالياً باختاذ املوقف ا مل يكن البوطي جاهالً 
مشكله مهمة تؤخذ بعني االعتبار بأن النظام القائم يف سوريا دولة مقاومة وممانعة فيدافع عليه، ويثين 

وقد نبه إىل املوقف الذي جيب  ؛فنخرج عليه واالحنرافعليه أو نظام مثقل باألخطاء والظلم والطغيان 
احلل ليس الوقوف مع النظام بل احلل )... هو أن حيذر كل واحد إخوانه ومن  أن يتخذه املسلم بأن

يلوذون به باالستجابة للخطة املرسومة إلزهاق الوطن واألمة ألن ذلك يؤدي إىل الشقاق والنزاع 
 2(.واالختالف والتقسيمات

ريا فبسقوط احلكم السوري، وجتزئة سو  إسقاطرمسها الكافر، وهي  اليتويقصد باخلطة املرسومة 
احلكم يف سوريا يستطيع الغرب نشر الفساد يف كل مكان... مث تساءل ملاذا هذه اخلطط بالذات يف 

وهم ينظرون أن الفساد إذا استشرى يف قلب الشام لسوف ينشر يف كل  ،سوريا؟ ألهنا قلب الشام
 .3البقاع

                                                           

  م.2017/ 4/5 مقابلة،، ، هل للبوطي رسائل خاصة للرئيس بشار األسدالبوطي، توفيق حممد سعيد رمضان 1
 .253، صاستفتاءات الناسالبوطي، حممد سعيد رمضان،  2
 youtube.com( 3:5مي، فيدوا مرئي، عند الدقيقة )ملتابعة املرياث العلالبوطي، حممد سعيد رمضان،  3

 aseemalsam. 

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



262 
 

ي يف رأيه ومنهم من خالف نهم من وافق البوطوالناظر ملواقف العلماء جيد أن نظرهتم تباينت فم
حىت يربز ويتضح القول املوافق لضوابط الشريعة  العلماء ناقشة أراءمل الباحث تطرقيرأيه ولسوف 

 التايل:  من القول املخالف لضوابط الشريعة اإلسالمية فمنهم اإلسالمية 
بأن هذه  حرب مشرياً على سفر الشباب إىل سوريا، والعراق لل استنكربن بيه  عبد هللاالشيخ ـــــــــ 

 إطفاءمن العلماء واملرشدين  ، طالباً ةفاق جمهولة، ومشاريع مشبوهآاحلرب متر بفتنة كبرية، وتسري إىل 
هذه النزاعات والصراعات، ...مث نوَّه إىل أنه ال نبحث اآلن عن الظامل واملظلوم، فاملظلوم قد يكون 

ذه احلرائق؟ وكيف نتجاوز هذه املرحلة ظلم نفسه، وإمنا الذي جيب أن نبحث عنه كيف نطفئ ه
  1السيئة.

والذي يبدو من احتاد وجهة النظر بني البوطي وابن بيه هي النظرة املستقبلية، وهي النظرة 
، سريًا مع يهيف كل فتاو  على العامل واملفيت أن يتنبه له واملظاهرات؛ وهذه مما ينبغيالت اخلروج آمل

عند تنظري  سيتحدث عنه الباحثللمفاسد؛ وهذا ما  لمنافع ودرءً ضوابط الشريعة اإلسالمية وجلبا ل
 .موقف البوطي من النظام السوري

 فهم كالتايل: املخالفون ملوقف البوطي  أصدرهما ما أ
إىل النفري العام يف مجيع الدول العربية واإلسالمية لتحرير دعا الصابوين حممد علي الشيخ ــــ 

وسار على هذا املوقف الدكتور سلمان العودة إال أنه ينبه  ،2سوريا من حكم نظام بشار األسد
السوريني االستعداد للتحدي األكرب بعد سقوط النظام، ويقصد بذلك أنه قد حتدث مشكالت أكرب 

  3خرجوا من نظام مستبد ومل يتدربوا على ممارسة العمل السياسي. إن الناس قائالً 
الحتجاج أعلن استقالته فوق منرب مسجد احلسن ، عند فرتة اراجح الشيخ حممد كرميـــــ 

 .4احتجاجا على التعامل األمين، مع رواد اجلوامع ومنع املصلني من دخول املساجد

                                                           

بن بيه ينتقد الذهاب إىل سوريا للقتال وحيذر العلماء من بن بيه، الشيخ عبد هللا بن بيه،  1
 .www.saharamedias.netالفتنة.

الثورة السورية، نظام األسد حتليالت  موقف العلماء منرابطة العلماء السوريني ترد على املفيت، فيديوهات الثورة السورية،  2
  Syrianchange.wordpress.com وتقارير،

على السوريني االستعداد للتحدي األكرب بعد سقوط النظام، سلمان العودة:  3
Syrianchange.wordpress.com 

 رسالة اإلسالم، أمحد عبد الظاهر م،2013/ 12/ 1راجح، الشيخ حممد كرمي، شيخ قراء الشام،  4
main.islammessage.com 
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ل اجليش السوري جتاه املتظاهرين، ولعل منع األمن مبا جيري من قب وهذا ظاهر أنه ليس راغبا 
 ميارسها اإلرهاب يف بيوت هللا.للناس من دخول املسجد خوفا من التفجريات اجلماعية اليت 

 ثالثنيباخلروج على النظام حىت أنه قال: منذ  النافخنيفهو من أكرب  ،طارق السويدانــــــ الشيخ 
سنة ويف كل رحلة عمرة يدعو هللا أن خيلص سوريا من نظام األسد، واصفًا انتظاره على مجر من 

بالنصر حىت قال: ليس  اخلطط املستقبلية هلا متيقناً النار... مث رسم اخلطط احلربية للمعارضة السورية و 
لدي أي شك يف النصر، وعندي أمل شديد أننا سنحتفل بالنصر يف دمشق قبل هذا العام، ويقصد 

 1به العام األول لبداية الثورة السورية.
إن لفني ملوقف البوطي بأنه اجتهاد فلهم رؤيتهم فإن أصابوا  فلهم أجران و والذي يبدو من املخا

أخطئوا فلهم أجر واحد، لكن من األفضل أن يكون العامل أو املفيت ذو سعة واسعة مبعرفة النوازل 
 السابقة وآثارها يف اجملتمعات، وكيفية معاجلتها حىت حيفظ الدين والنفس واملال والعرض.   

ناك والذي يبدو أنه يعرف أن ه بشكل صريح، يالحظ أن البوطي مل يصرح مبوقفه من النظام،و 
واملتابعة أن رؤيته كانت تتمثل  من خالل االستقراء ظهرمما  ولكن ،نوع من الظلم ونوع من االستبداد

 بعدة جوانب هي كالتايل: 
 ةيلباملستق املستقلة اجلانب األول: الرؤية 

الثمار اليت ستحصل بعد هذا اخلروج، الذي  ة وبعيدة متوقعاً يلبمستق مستقلة رؤيته تكان  فقد
ا دليله يف ذلك هو اجلميع و يتغافله  )... أن كال من أمريكا وأروبا استجابة ألمر إسرائيل، وقد ر مس 

خطة لتدمري سوريا عن طريق تفتيتها وحتويلها إىل دويالت متصارعة تتغلغل فيها احلروب الطائفية 
زمة لذلك دول عربية خليج ية معروفة، بطريقة جهنمية ال تقبل اخلمود، وقد تكفل بدفع النفقات الالَّ

فهي ترسل األسلحة واألموال الالزمة لذلك، ولقد مت تعيني الفريق الذي س ُيس لم إليه زمام األمر، لدى 
هذه  ؛وضع هذه اخلطة موضع التنفيذ، بعد اجتماعات ومشاورات مع إسرائيل، يف تل أبيب وغريها

ا اخلطر اجلهنمي املرعب أن هي املشكلة اليت ألفت النظر إليها وأحذر منها، وال يعنيين أمام هذ 
أحتدث عن أخطاء النظام السوري وعيوبه أو عن مزيته كدولة مقاومة وممانعة، وال أذكر أنين ُعنيت 
هبذا األمر الثانوي أو رددت كلمة املقاومة واملمانعة، أو تسليت باحلديث عن سوريا نقدًا أو مدحاً، 

                                                           

 Syrianchange.wordpress.com نصائح هامة للثورة السورية،طارق سويدان،  1
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وحتيل سورية  ظمى اليت ستأيت على احلرث والنسلأو ألُْنِسي  الناس الكارثة اإلنسانية الع ىألنس
  1.اآلمنة، إىل بـُر ٍك من الدماء وهليب من النريان، وإخوة يتقاتلون ويذبح بعضهم بعضاً(

 2.العامة اسداملف :اجلانب الثاين
 التدخالتعامة تشمل الدين والعقيدة، واإلنسان واألرض، وهي  هسداما ستكون مف وهي 

ملا أصله اإلمام الغزايل لقاعدة موافق وهذا اجلانب  ؛سراً ألجل طمس اهلوية السوريةاألجنبية اليت حتاك 
)... إذا تعارض شران أو ضرران قصد الشرع دفع أشد الضررين وأعظم  :حفظ املصلحة العامة فقال

  3.الشرين(
برك من  من هذا املنطلق يريد البوطي أن يوجه األنظار إىل الضرر العام الذي سيحيل سوريا إىلو 

، وليس كما يقول البعض: أن البوطي كل الدماء والدمار املندس يف أراضي سوريا كما هو الواقع حالياً 
على كرسي احلكم، وقد نفى ذلك كما  صب يف الوقوف يف مصلحة بقاء بشار األسد مرتبعاً ت فتواه

الوقوف مع بشار األسد،  ويقصد بذلك ،، بقوله: وال أذكر أنين عنيت هبذا األمر الثانويذكرته سابقاً 
 وهذا مما يأمر به ربنا تعاىل. ؛وإمنا كان وقوفه مع حفظ اإلنسان وحفظ النسل وحفظ املال

 .اخلاصة اسداملف :اجلانب الثالث
 وهي الظلم واالضطهاد وغريه من األوىل خاصة وهي أخف ضرراً  مفاسدهوهي ما ستكونه  

 مل الضرر اخلاص لدفع الضرر العامح ويشري إىل حتفيالحظ أن البوطي يلم احلاصل من قبل النظام،
تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما  )إذا وهذه قاعدة تُعد من ألفاظ قاعدة متفق عليها عند الفقهاء

  4.ضررا بارتكاب أخفهما(

                                                           

 .251ص استفتاءات الناسالبوطي، حممد سعيد رمضان،  1
 مبفسدة عامة ومفسدةإلشارة هلا جبانبني معلوم أن القاعدتني اليت استدليت هبا حتمل داللة واحدة واجتاه واحد، فعمدت إىل ا 2

وذلك ألن القاعدة األويل عامة بدفع الشر، ومل خيصص أو ُيشار فيها إىل حتمل أي الضرر خاص، أما القاعدة الثانية فمفهوما  خاصة
 هو مفهوم القاعدة األوىل غري أنه خصص فيها ويشار إىل حتمل الضرر األخف، وهذا ما ظهر جليا من حديث البوطي وقصده.

احملقق: حممد بن سليمان األشقر، مؤسسة املستصفى من علم األصول، حممد الطوسي، الغزايل، أبو حامد حممد بن  3
 .426/ 1م، ج1997هـ/1417الرسالة، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل، 

دار الكتب العلمية بريوت  األشباه والنظائر على مذهب أيب حنيفة النعمان،بن جنيم، الشيخ زين العبدين بن إبراهيم،   4 
 .89/ 1م، ج1980هـ=1400طبعة لبنان، ال
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يقصد بذلك حتمل األعباء املوجودة من ظلم وطغيان، يف سوريا وال خيلو جمتمع أو دولة من 
 واالضطراباتحىت حتتل املشاكل  السياسينيوجه السريع إىل املعاجلة والتوافق بني ظلم واضطهاد، والت

 .واجتماعياً  واقتصادياً  سياسياً 
وخصصت نظرهتم  والطغيان واالستبدادعلى الظلم  ةفكانت نظرهتم أهنا ثور  الذين خالفوهأما  

اخلارجي ونسوا  االستبدادسوريا احمللي ونسوا أن هذه الفتنة ستجر إىل داخل  واالستبدادالظلم  بإزالة
وهذا ما هو مالحظ اليوم من تدخل إيران  ؛على اإلسالم واملسلمني أن هناك من هو أشد ظلماً 

 وتدخل روسيا وأمريكا وإسرائيل يف الشأن السوري.
الذين البوطي أم هو من كان على احلجة السليمة هل  يستفهم اإلنسانومن هنا جيب أن  

شك أن ما أخرب به البوطي بأنه سيحصل، وقد حصل، وماهي مثار من قالوا:  ؟ الخالفوه وعارضوه
؟ اجلواب هو حال سوريا حيكي اليوم بنفسه، فالعدوان ج على احلاكم ومل يعلموا عواقبهابوجوب اخلرو 

؟ ومثارها نتائجهاهي  ني أنفسهم هاياخلارجي الذي كان خيشاه البوطي والفتنة اليت ستحل بني السور 
بل والعامل بأسره، فقد وصل عدد  اقرأ على مسمع ومرأى العلماء والفقهاء واملفتيني والروئساليوم تُ 

مائة وأربعة وتسعني ألف ومائتني )م 2016م إىل حلظة كتابة هذه األسطر، 2011القتالء من عام 
 :وتعرف هذه النتيجة احلاصلة من خالل اجلدول التايل بيانيه (ومثانية
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 طراف املتنازعة وعدد الضحايا( األ1جدول )
 

 نسبة % القوات احملاربة اجلهة
عدد 

 الضحايا

 183827 %94.66 القوات احلكومية 1
 2959 %1.52 السورية فصائل املعارضة 2
 2196 %1.13 تنظيم داعش 3
 2159 %1.11 جهات مل يتم حتديدها 4
 1984 %1.02 القوات الروسية 5
 416 %0.18 رديةالك قوات اإلدارة الذاتية 6
 356 %0.18 جبهة النصرة 7
 311 %0.16 قوات التحالف الدويل 8

 م2016م ـــــ 2011من عام  1الشبكة السورية حلقوق اإلنسان
مدنيني وأطفال ونساء وكوادر طبية مستمر حىت اآلن فمن املستفيد  الضحاياوما زال العدد من 

وال شك أن هذا ما كان يتوقعه البوطي، وكان حيدث  من هذه احلرب، اهلالكة للنسل واحلرث واملال؟
 به الناس، فال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم.

 .رابعا: موقفه من املسريات واملظاهرات
سري عدد من األشخاص بطريقة سلمية يف مكان أو  تعرف املسريات واملظاهرات بتجمع أو

 أو املطالبة بتنفيذ مطالب معينة.طريق عام يقصد هبا التعبري عن رأي أو االحتجاج 
والسبب يف  عند البوطي، واملرغوبة املقبولةاملسريات واملظاهرات من األعمال  هذه لم تكنف 

 التايل:  هو عند البوطي بعدم قبوهلاواحلجة  املتعلقة بفقه املآالت اليت يراها ذلك هي الرؤية املستقبلية
فتح الباب أمام العدوان اخلارجي ليبذر الفنت ستبال هلا، و ـــــ  إهنا طريق وذريعة لفتح فتنة ال ق1

 ويصطاد يف املاء العكر.

                                                           

 حصيلة الضحايا من املدنيني على أيدي األطراف الرئيسية الفاعلة يف سورياالشبكة السورية حلقوق اإلنسان،   1     
sn4hr.org/arabic 
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واجب شرعي  واحملرماتطريق إىل القتل وارتكاب احملرمات وسد الذرائع إىل الفنت ــــ لكوهنا 2
ة ال وقد أكد فقال: )...أن اخلروج إىل املسريات واستثارات األخرين باهلتافات املختلفة ذريعة إىل فتن

ما تتمثل هذه الفتنة بقتل أو تعذيب أو سجن ألناس مل يكونوا معرضني  جمال للتحرز منها، وكثرياً 
من ذلك لوال هذه املسريات، وقد أفىت بضرورة االنقطاع عن املسريات واملظاهرات اليت تقود إىل  لشيء

  1(.أنواع من األذى اليت تتفاقم لتنتهي حبرب أهلية طاحنة
لشيخ البوطي موافق رأيه لرأي اسار عليه العلماء جيد أن أقواهلم قد تباينت بني  والناظر يف ما

 : الذين وافق رأيهم رأي البوطي التايلف يف رأيه، خمالف له وبني
أهنا ذريعة إىل فتنة ال جمال  قال: 2.الشيخ فوزي بن عبد هللا بن حممد احلميدي األثريــــ 1

ليس لنا منها إال الشقاء بارتكاب اجلرائم الشنيعة من قتل الرجال فقال: )...املظاهرات ا للتحرز منه
ولألذى والنساء واألطفال... فصار الرجال والنساء واألطفال واألمة اإلسالمية عرضة للقتل والدمار 

  3.(والتشريد واإلهانة
واليمن،  عبد هللا بن بيه عندما سأله سائل عن إباحة اخلروج على احلكام، يف ليبيا وسورياـــ 2

وعن املفاسد أو املنافع اليت ستجلب من هذا اخلروج، فقال السائل: بدأ األمر حمريًا للمراقب املسلم، 
 فهل الضرر زال أم زاد الضرر يهدد إىل حينه بأنه سيكون األكثر غلوبا؟ 

دائما الت آالت واملآوصف بن بيه السؤال باحملري... مث قال: احلقيقة أن املسألة هي مسألة املمث 
ليست واضحة، وأن الفتوى تكون بأغلب الظن، فإذا كان غالب الظن أن املنافع واملصاحل غالبة على 
املفاسد والضرر، فإن املفيت مييل مع هذا اجلانب، وإذا كان غالب الظن هو أن املفاسد والضرر غالب 

  4على املصاحل فعليه أن ينهي.
 التايل:كأما من خالف رأيهم رأي البوطي هم  

                                                           

 . 101، 241، ص استفتاءات الناسالبوطي، حممد سعيد رمضان،  1
م تتلمذ على يد 1961ميدي األثري السلفي، من مواليد مملكة البحرين، هو أبو عبد الرمحن فوزي بن عبد هللا بن حممد احل 2

ينظر موقع فضيلة الشيخ: فوزي بن الشيخ العالمة ابن العثيمني، وأخذ عنه يف احلديث، والفقه والتوحيد، والتفسري، وعلم الفرائض، 
 www.sheikfawzi.net.عبد هللا بن حممد احلميدي األثري، 

 .14، صالفتوحات اإلهلّية يف حترمي العمليات االنتحاريةبن عبد هللا بن حممد احلميدي،  األثري الشيخ فوزي 3
قناة أهل البلد املصرية، يبدأ من الدقيقة احلادية عشر  مقابلة شخصية حول الثورات ومأالهتا،بن بيه، الشيخ عبد هللا،  4

 واخلامس والثالثني ثانية.
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بقاعدة األصل يف  أن اخلروج للمظاهرات واملسريات مباح مستدالً  قال: القرضاوي ــــ يوسف1
ظاهرات حبجة األشياء اإلباحة كون اخلروج لتحقيق مقصد مشروع، وقد خالف من يستدل حبرمة امل

ال جيوز التوسع يف هذه القاعدة حىت تكون وسيلة للحرمان من الكثري من سد الذرائع، فقال: )
ملصاحل املعتربة، وقد نبه يف جتويزه إىل املسريات أن تتوفر شروط البد أن تتخذ خالل املسريات تضمن ا

  1.أالَّ حيدث ختريبات(
قال: ال ندعوا إىل إلغاء االحتجاج، أو تكتيم األفواه،  2الدكتور: علي بن نايف الشحود ــــ 2

عمال العنيفة، وغري املدروسة لدى حىت ال يبعث ذلك على اليأس وبالتايل تظهر أنواع من األ
 3.الشباب(

 نظرهتم نظرة لفقه املآالت وهذا جيد أن الشيخ ابن بيهو والشيخ فوزي  الناظر ملوقف البوطي،و 
خيدم مقاصد الشريعة اإلسالمية باحلفاظ على األنفس واألموال من اهلالك، ألن الغالب يف موقفهم 

 .مية؛ وهذا ما حنن مأمورين بههو جلب املنافع على مقاصد الشريعة اإلسال
من أفتوا باخلروج باملسريات واملظاهرات، أين مثار ظنهم، هل توصلوا إىل ما كانوا يظنونه أما  

هل سلمت ليبيا من داعش، وأمريكا؟ هل سلمت سوريا من القوات العظمى املتصارعون فوق رؤوس 
ران؟ فما على هؤالء املفتون إال أن أطفاهلا ونسائها؟ وهل سلمت اليمن من أمريكا وإسرائيل وإي

 يتداركوا األمر ويعصموا دماء األمة اإلسالمية.
الظلم  إزالةفيه جلب منفعة من  وإزالة بعض املظامل وهذا غالب ظنهم هو اإلصالح نعم  

املوجود، لكن عند النظر والتدقيق سنجد أن الغالب سيكون فيه جلب املفاسد على مجيع مقاصد 
فما هي ألن هذه املسريات واملظاهرات ليست قائمة على قواعد وأسس شرعيه،  ؛ميةالشريعة اإلسال

مثار املظاهرات واملسريات اليوم؟ واقعنا حيكي مثارها، ولكن ال نقول: أن قول القرضاوي ال يعمل به 

                                                           

 احة العالمة يوسف القرضاوي، فتاوى وأحكام، شرعية املظاهرات واملسرياتاملوقع الرمسي لسمالقرضاوي، يوسف،  1
Qaradawi.net. 

، حامل شهادة اللسانس يف الشريعة، وله إجازة بالشريعة من جامعة 1956هو علي بن نائف الشحود، ولد يف سوريا محص  2
العديد من البحوث واملؤلفات العلمية، منها املطبوعة دمشق، وله العديد من اخلربات العلمية تصل إىل مخس عشر خربة علمية، وله 

ينظر املوقع  الرتاجم والسري، وغريها من الكتبومنها خمطوطة باليد وتتنوع بني احلديث ومصطلحه، وأصول الفقه والفقه اإلسالمي، و 
 .shamela.wsالرمسي للمكتبة الشامة علي بن نائف الشحوذ، 

عنوان: كيف نوحد الصف  ،مقاالت وحبوث الدكتور عبد الكرمي بكارن نايف الشحود، بكار، عبد الكرمي، إعداد: علي ب 3
 .227بني الدعاة واجلماعات، ص
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 جتهاده ورأيه فإن أصاب فله أجرانيف اجملتمع اإلسالمي له ا ةبل القرضاوي شخصية إسالمية معترب 
وإن أخطأ فله أجر، وقد نبه يف موقفه هذا إىل عدم التخريب للممتلكات، فما الطريق املوصل الذي 

 ؟ فكم من ُخطب منربيةللوصول إىل احلقوق، هل هو احلوار؟ هل هي اخلطب املنربيةجيب أن يُتخذ 
 .وكم من حوارات أجريت ونوقشت، والواقع يشهد أهنا مل جُتْعل هلا أي اهتمام

الشرعية للوصول إىل احلقوق ورد املظامل  بالضوابطك من اختاذ الُسبل املضبوطة إذن ال ش 
يهز عرش الدولة، وهي املظاهرات السلمية  عماألهلها ومكافحة الفساد، وال يكون ذلك إال 

 :ملضبوطة بالضوابط الشرعية، ومنهاا
 .ــــ معرفة الراية أو القائد للمسريات1
 .ـــ خروج الشخصيات املعتربة2
 للقتل واخلراب. ـــ عدم خروج الشباب الطائش الذي ينعق وراء كل ناعق، فيكون سبباً 3
 ــــ معرفة الغرض، واملقصود من هذه املسريات.4
 ــ التأكد من وجود األمان من العدوان اخلارجي املرتبص بالشأن الداخلي.5
محل السالح، وعدم كل ما وعدم  املتظاهرين لالقتتالـــ تكثيف احملاضرات والنصائح من جر 6

وهذا  ؛يؤدي إىل إثارة األنفس من سب وشتم ولعن واستهزاء ونقصان حبق الدولة، وهالك املمتلكات
 أنه املوقف األسلم.  للباحث يبدو

 1.خامسا: موقفه من التدخل األجنيب يف الدول اإلسالمية
من التدخالت األجنبية يف  خطبه املقروءة أو املسموعةيف مؤلفاته، أو  القارئ ملواقف البوطي

الدول اإلسالمية جيدها إجيابية ختدم مقاصد الشريعة اإلسالمية ِلما فيها من املصلحة العائدة على 
واحلذر مما يدور حول العامل اإلسالمي، وجيد أهنا لن حتمل أي نوع من  بالتيقظاألمة اإلسالمية 

بل كانت كلها تكشف ما خُيفى عن العامِل ألجل مال أو غريه،  االستتباعاجملامالت أو اخلوف أو 
 .والعامي واحلاكم واحملكوم، وذلك من خالل نظرته الثاقبة، جملريات األحداث يف املاضي واحلاضر

 أن مواقفه إجيابية وخادمة ملقاصد الشريعة اإلسالمية، هي كالتايل: والذي يدل 
 .ميةقر بالتدخالت األجنبية يف الدول اإلسالختوينه ملن يُ أــــ 

                                                           

كرت هذه الثالث الدول دون غريها ألهنا حدثت فيها يقصد بالتدخل األجنيب يف الشأن السوري، األمريكان وأروبا وتركيا، ذُ  1
 استفتاءات الناسمني أن يقبلوا تدخاًل أجنبيا عليهم، ليقودهم ويدير شؤوهنم؟ ينظر فتوى من البوطي لسائل يسأل )هل جيوز للمسل

 .244ص
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 ة وفائدةمن املعلوم واملؤكد أن التدخل األجنيب يف دولة أخرى إلدارة شؤوهنا لن يكون إال مبصلح
وخاصة يف وقتنا احلاضر، وخاصة التدخالت الكافرة، فهي يف ظاهرها تدخالت ألجل يُنصر فيها 

 .نها عذاباملظلوم من الظامل ويُعاد فيها احلقوق إىل أهلها، فكلها أقوال ظاهرها رمحة وباط
! أن نؤمن ونثق واهتم بالشدة للمؤمنني، فكيف لنافإذا كان القرآن الكرمي قد وصف عدا 

نَّ  بتدخالهتم بأهنا نصرة للمظلوم قال تعاىل: او ًة لِلَِّذين  آ م ُنوا اْليـ ُهود  و الَِّذين   ل ت ِجد  أ ش دَّ النَّاِس ع د 
نَّ أ قْـر بـ ُهْم م و دَّ  ُهْم ِقسِ يِسني  و رُْهب انًا أ ْشر ُكوا و ل ت ِجد  ًة لِلَِّذين  آ م ُنوا الَِّذين  ق اُلوا ِإنَّا ن ص ار ى ذ ِلك  بِأ نَّ ِمنـْ

 . 82: املائدة ي ْست ْكربُون  و أ نَـُّهْم ال  
اإلقرار بالتدخل خيانة هلل تعاىل وللدين واألمة، واإلقرار يكون باملوافقة إما البوطي وصف ولقد 
يف  وشارك يف فتوى أو غريها مهاضا هبذه األفعال، فما بالك مبن فعل وناضل وسبفتوى أو ر 

 .مساعدة التدخالت األجنبية يف شؤون الدولة اإلسالمية
يبدو أن قصد البوطي يف ذلك هو التخويف وإظهار خطورة األمر يف املستقبل، من هذه 

حيكي بنفسه الثمار اليت جنتها  التدخالت حفاظًا على الدين والنفس واملال والعرض وواقعنا هو
 العراق وليبيا واليمن وغريها من البلدان بسبب هذه التدخالت.

املطلع إىل ما قاله العلماء املعاصرون حول هذه التدخل جيد أن بعضهم أباح التدخل وبعضهم و 
 فضيلة الشيخ عبد هللاحرمه وبعضهم حرمة يف دولة وأجازه يف أخرى، وذلك ألسباب كان يراها، ك

مشروعية تدخل حلف الناتو ملواجهة قمع أجاز بن بيه، نائب رئيس االحتاد العاملي لعلماء املسلمني، 
وقمعهم باستخدام كافة أنواع  ،القذايف للشعب اللييب بعد أن أ غلق  كافة أبواب احلوار مع شعبه

  األسلحة.
 جتاوز املاضي وااللتفات إىل ودعا خالل لقائه بربنامج أهل البلد بقناة مصر الثوار الليبيني إىل

 بناء ليبيا اجلديدة على أسس متينة ترسخ حلقوق الليبيني وحتقق العدالة االجتماعية واحلرية، مؤكداً 
على ضرورة استيعاب خمتلف التيارات يف العملية السياسية، وعدم هتميش أي من الفصائل املوجودة 

  .على الساحة
قد دعاء ورفض تدخل القوات األجنبية يف سوريا، مؤكدا خبالف التدخل يف سوريا أنكر ذلك ف

  1بأن هذا األمر بيد أهل البلد علماء سوريا الذين هم أدرى بشعاهبا.

                                                           

 arabic/tasrehaat-tv/1196  ،بن بيه، الشيخ: عبدهللا بن بيه، املوقع الرمسي لفضيلة الدكتور بن بيه 1
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 وإنكارهبن بيه من خالل تأييده بالتدخالت األجنبية يف ليبيا  عبدهللاالذي يبدو من الشيخ و 
من خمالفات للشريعة اإلسالمية والقتل للتدخالت األجنبية يف سوريا، ملا رآه مما صدر من القذايف 

   1وكذلك للضرورة. ،والدمار الذي أحله بشعبه
أفىت به البوطي جبواز اخلروج عليه، فإذا كان اخلروج عليه  سار على ماأنه  هذا أيضاويبدو من 

جائزا فمن باب أوىل أن تتدخل الدول األجنبية بشرط الوصول إىل طريق مسدود باحلوار معه، وأما 
وذلك  بن بيه للتدخالت يف سوريا فيدل على أن هذا التدخل غري موافق للشريعة اإلسالمية نكارإ

موافق ملا يراه  وهذا أيضاً  ؛حبجة أن للغرب نوايا ومصلحة يف هذه التدخالتو  ملآالت كان يراها
شؤون البالد، فقال  عن التدخالت األجنبية إلدارة استعالمله  دمفعندما قُ البوطي ــــ رمحه هللا تعاىل ـــ 

خيانة للرب وللدين ولألمة اإلسالمية، وحجته يف ذلك أن األجنيب ال ينظر إال  إقراره)...  :البوطي
اليت سوف جتلب له النفع، وتذهب عنه الضرر من خالل تدمري كيانات املسلمني، أي إىل مصلحته 

كية احلاكمة ال سلم، والدولة الرت مث نفى تدخالت األتراك يف شؤون الدولة السورية حبجة أهنم شعب م
هللا أن حيول يف خاطر الشعب الرتكي أي صورة من صور التدخل يف شؤوننا أو  تفكر بذلك وم عاذ

احتالل أي جزء من بالدنا، ولو أن احلكم القائم أجرب الشعب الرتكي على ذلك فأغلب الظن أنه 
 .2سيتمرد على قادته وال يقبل مقاتلة إخوته يف اإلسالم

 .كشفه للخطة املرسومة للشرق األوسط اجلديد   ب:
 اخلطة، من قبل سنوات يف اجملالت اخلطة املرسومة حديثة العهد، فقد ُكشفْت هذههذه مل تكن 

اليت تنشر يف أمريكا، اليت تتحدث عن كيفية تقسم الدول العربية إىل دويالت، ومن تلك اجملالت 
وما كانت هذه اخلطة إال تسريبات عن  3ملسلحة األمريكية، وجملة القوات اجازينما تاميز  نيويورك

                                                           

 بأي شيء حىت حبلف الناتو األجنيبة وقد وصف الشيخ عبد هللا بن بيه بأن الشعب اللييب صار مضطرًا ومربرًا لالستعان 1
ق حبجة أن القذايف مل يرتك، وسيلة وال خمرج وال سعة، قائال: بأهنم لو استسلموا سيبدهم مجيعا، وقد بناء رأيه على سؤال الثوار والسواب

مقابلة قناة أهل البلد املصرية،  اليت كان عليها القذايف من القتل واإلبادة، وكذلك أنه ال ميكن لإلنسان أن يلقي بنفسه للتهلكة. ينظر
 عند الدقيقة التاسعة عشر. الهتاآشخصية مع فضيلة الشيخ عبد هللا بن بيه، فيدو الثورات وم

 .244ص استفتاءات الناس،البوطي، حممد سعيد رمضان،  2
حـــدود الـــدم وهي جزء من  جملة خاصة بالقوات املسلحة، نشر فيها الضابط األمريكي السابق " رالف بيرتز" مقالة بعنوان:  3
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أو موت العالقات  إضعافمها:  هامتني نقطتني، واليت ركزت فيها على األمريكية االستخباراتدوائر 
  1إلنشاء دويالت تقوم على أساس طائفي. متهيداً ، الطائفية وإنعاش، العربية

بل   ،لصاحل العرب املسلمني اب اخلطة شيءها ظاهر، ومل يفعل أصحاخلطة ظاهرة والقصد منو 
كل ذلك للبحث عن املصلحة العائدة إليهم، وهي حفظ الكيان اإلسرائيلي وحفظ اقتصادهم، ولن 

اليت تعمل على تنشيطها وتفعليها أمريكا  2تتحقق هذه املصاحل إال مبا يسمى بالفوضى اخلالقة
والعمل  3أو عامة الناس مسؤولنيأو  ماءوإسرائيل على أيدي بعض العرب أنفسهم سواء كانوا زع

 ،على هذا املبدأ يُوِصل الناس إىل جلب املفاسد يف دينهم وعقيدهتم وماهلم وأنفسهم وأعراضهم
فعندما  خمالف ملوقف البوطي  ؛ وهذااألمريكية واإلسرائيليةوجيعل سياستهم خادمة مطاعة للمصاحل 

 قال: عن إسالمهم، وعهدهم والتزامهمو ماء املسلمني ه عن زعتخطب ثنايايف   حتدث البوطي متسائالً 
 ،إذا كان األمر كذلك فنحن كلفنا حبسن الظن ؟ملاذا ال جيعلون من سياستهم اخلادم املطاع لشرع هللا

فلماذا ال  ،على السياسية، وحاكمها وإذا كان األخوة املسلمني جيعلون من اإلسالم حاكماً 
 .2املائدة:تـ ع او نُوا ع ل ى اْلربِ  و التـَّْقو ىو    :القائل ؟يستجيبون ألمر هللا

ِإمنَّ ا اْلُمْؤِمُنون  ِإْخو ٌة ف أ ْصِلُحوا بـ نْي  أ خ و ْيُكْم و اتَـُّقوا اَّللَّ  : ؟ القائلملاذا ال يستجيبون لقول هللاو  
تـ تَِّخُذوا ع ُدوِ ي و ع ُدوَُّكْم أ ْولِي اء  تـُْلُقون  ي ا أ يُـّه ا الَِّذين  آ م ُنوا ال  ويقول:   1احلجرات: ل ع لَُّكْم تـُْرمح ُون  

                                                           

 almawqef.comموقع جهينة نيوز -كانون األول )ديسمرب( مقال   8األوسط اجلديد...بني النظرية والتطبيق، السبت  1
ني األنظمة والدول مبا يسمح هلا بالتدخل املباشر هي اصطالح معاصر استخدمته القوى العاملية لتفعيل الصراع الداخلي، ب 2

قاموس األلفاظ والتعريفات املستجدة يف فقه التحوالت  املشهور، أبو بكر بن علي، والصيد يف املاء العكر ضمن الشعوب، ينظر
م 2011س ، أقول وكما هو حاصل يف شهر مار 439ص من كتاب األسس واملنطلقات يف حتليل وتفصيل غوامض فقه التحوالت،

من تتدخل الدول األجنبية يف شؤون الدول العربية اإلسالمية كما حدث يف تونس، ومصر، وليبيا، واليمن وغريها من الدول حتت 
مسمى ثورة الشباب احلر، وهذا املصطلح املعاصر هو خالقة بالنسبة ملصاحل أمريكا والغرب، وغري خالقة، بل مدمرة بالنسبة لألوطان 

املصطلح ينشط يف حيز العوملة الرأمسالية، وصعود الليربالية اجلديدة وهو جيمع بني متناقضني متقاطعني مها )فوضى والشعوب، وهذا 
 .وخالقة(

وقد كشف أحد أهم احملاضرين يف وزارة الدفاع األمريكية وهو الربوفيسور )توماس بارنيت( فقد قس م العامل إىل من هم يف  3
ائها(، وصنف دول العامل األخرى حتت مسمى دول )الفجوة( أو )الثقب( حيث شبهها بثقب األوزون القلب أو املركز )أمريكا وحلف

سبتمرب مث قال بعد ذلك. فإن على دول القلب ردع أسوأ صادرات دول الثقب، والعمل على  11الذي مل يكن ظاهرًا قبل أحداث 
ظهار التناقضات العقائدية والدينية والسياسية بني اخلاصة والعامة انكماش الثقب من داخل الثقب ذاته، " ويبدو أنه يقصد بذلك هو إ

حىت يتنزعوا فيها ويتقاتلون عليها وتضعف شوكتهم؛ ومن هنا يستطيع الكافر الصيد والتحكم واالستعالء عليهم يف كل شؤون حياهتم 
: بعنوان: احملافظون اجلدد ونظرية الفوضى اخلالقة الةسواء الدينية أو االقتصادية أو السياسية" ينظر الفوضى اخلالقة، جنيم مزيان، مق

www.nadorcity.com 
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اَّللَِّ ر بِ ُكْم ِإْن ُكْنُتْم إِل ْيِهْم بِاْلم و دَِّة و ق ْد ك ف ُروا مب ا ج اء ُكْم ِمن  احلْ قِ  خُيْرُِجون  الرَُّسول  و ِإيَّاُكْم أ ْن تـُْؤِمُنوا بِ 
ِبيِلي و ابِْتغ   اء  م ْرض ايت ُتِسرُّون  إِل ْيِهْم بِاْلم و دَِّة و أ ن ا أ ْعل ُم مب ا أ ْخف ْيُتْم و م ا أ ْعل ْنُتْم و م ْن خ ر ْجُتْم ِجه اًدا يف س 

ولن يتم من وراء ذلك إال اإلعراض عن التنفيذ  1املمتحنة :يـ ْفع ْلُه ِمْنُكْم فـ ق ْد ض لَّ س و اء  السَِّبيل
أن تبتعثوا إىل تطبيق الفوضى اخلالقة، ولسوف جتدون أن القوم فتقول عليكم  ،أمريكاوباملقابل تقبل 

يستجيبون، وجند أن القوم يصدقون، تقول هلم أمريكا أن إسالمكم سيزدهر أميا ازدهار من خالل 
كبري، وننظر فنجد أن القوم يتسابقون يف نفخ هذه الفوضى اخلالقة للقتل ــ  انبثاق شرق أوسط كبري 

  1.(؟ا مصداق ما أقولواملفجرة للدم أليس هذ
البوطي أنه يريد أن يلفت الزعماء إىل تلك اخلطة املرسومة ويتنبهوا  استفهاماتالذي يبدو من و 

وهذا مما يثبت  ؛هلا باألخوة والتعاون والتناصر لكي تكون سياستهم خادمة للدين ال كما تريد أمريكا
بوطي يف نظره لألحداث واطالعه الواسع للخطط النظرة الثاقبة املقاصدية املستقبلية اليت حيملها فكر ال
وهذا  ؛والدمار واهلالك للحرث والنسل ظهر القتلاليت يرمسها الكافر للكيد باإلسالم واملسلمني، وقد 

 ما حدث بالفعل يف الدول اليت حدثت فيها الربيع العريب.
  .عربيةعن املتسبب يف القتل واحلرب والدمار احلاصل يف الدول ال إخباره ج ــــ

 تضاربت األقوال عن املتسبب يف القتل واحلرب يف الدول العربية بني قائٍل أن املتسبب هم
وبني قائٍل  أن املتسبب هو اإلرهاب، وبني قائٍل أهنا الفوضى  ،الزعماء بظلمهم واستبدادهم لشعوهبم

ب هو الزعماء واألنظمة ، والذي يبدو أنه ليس املتسبوإسرائيلاخلالقة اليت تعمل على تنشيطها أمريكا 
كان اجملتمع تمع أو دولة من ظلم واستبداد سواء  العربية وإن وجد الظلم ووجد االستبداد، فال خيلو جم

نَّ   مسلم أو كافر، ولكن املتسبب يف ذلك هم من كشف هللا حقدهم وعداوهتم فقال تعاىل: ل ت ِجد 
او ًة لِلَِّذين  آ م ُنوا الْ  يـ ُهود  و الَِّذين  أ ْشر ُكوا و ل ت ِجد نَّ أ قْـر بـ ُهْم م و دًَّة لِلَِّذين  آ م ُنوا الَِّذين  ق اُلوا ِإنَّا أ ش دَّ النَّاِس ع د 

ُهْم ِقسِ يِسني  و رُْهب انًا و أ نَـُّهْم ال  ي ْست ْكربُون   و ل ْن وقال هللا فيهم: ، 82املائدة: ن ص ار ى ذ ِلك  بِأ نَّ ِمنـْ
ُهْم ْليـ ُهوُد و ال  النَّص ار ى ح ىتَّ تـ تَِّبع  ِملَّتـ ُهْم ُقْل ِإنَّ ُهد ى اَّللَِّ ُهو  اهْلُد ى و ل ِئِن اتَـّبـ ْعت  أ ْهو اء  تـ ْرض ى ع ْنك  ا

  .120البقرة:  بـ ْعد  الَِّذي ج اء ك  ِمن  اْلِعْلِم م ا ل ك  ِمن  اَّللَِّ ِمْن و يلٍ  و ال  ن ِصريٍ 
وهو يتكلم عما جيري يف الدول  ،ــ رمحه هللا ـــ يف إحدى خطبهليه البوطي إوهذا ما نبه 

القتل احلاصل يف الدول اإلسالمية من قتل ودمار مث تطرق إىل احلديث عن سبب ذلك الدمار و 
ة يف أمريكا تدعى املسيحية املتيهوذة وهم يعتقدون أن ذ) يوجد مجاعة متيهو  اإلسالمية فقال

                                                           

 youtube.com naseemalsam.  ملتابعة املرياث العلمي، فيدوا مرئيالبوطي، حممد سعيد رمضان،  1
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قاب مقتلة كربى، وحروب عظيمة خطرية ترتعد هلا القلوب، ولن مسيحهم هذا لن خيرج إال على أع
يقيم مسيحهم هذا عرشه إال على مجاجم من الناس الرباء ...إن هذه الظاهرة اهلدف منها أن يتكاثر 

تدار  األمريكيةالعجيب، أن اإلدارة  والشيءسيل الدماء واجلماجم حىت يتخذ منها مسيحهم عرشه، 
عمومتنا،  وأبناءكن من وراء ستار، ولكن املنفذون هلذه اخلطة هم إخواننا ول من وراء هذه اجلماعة

  1.مستأجرون، لتنفيذ هذه اخلطة، فينبغي أن تعلموا هذه احلقائق، لعل يوم يأيت جنين فيه العربة(
حيكي بنفسه، إذن ما اهلدف من هذا  الواقعإىل اليوم اليت جنين فيه العربة؟ و  لت األمةهل وص

ال شك من ذلك أنه التنبه واخذ احليطة واحلذر من االندماج يف  ؟يديل به يف حماضرته اخلرب الذي
األنفس  الدين وعلىوهذا جيلب احلفاظ على  ؛يف بلدان اإلسالم الدمار والقتل الذي جيري حالياً 

  .وعلى األموال وعلى العرض
 .صورة بشار األسدعلى موقفه من حكم السجود سادسا: 

 القنوات ووكاالت األنباء خرب فتوى البوطي اليت أجاز فيها السجود على صورةبثْت العديد من 
 األسد، ردًا على تساؤل من أحد األشخاص، عن حكم اإلمث الذي حلقهم، بعد إجبار األمن هلم

اعترب صورة بشار بساطاً... مث  يهفتاو يف بالسجود على الصورة حيث قال املعارضون: أن البوطي قال:
  2اسجد فوقه.

أكد فيه أن فتواه، اليت نشرهتا وبثتها عدد من القنوات مث رد البوطي عرب موقع نسيم الشام 
 فقال للتحريف والتجزئة، األمر الذي جعلها تبدو يف غري سياقها الفضائية ووكاالت األنباء، تعرضتْ 

قف عليه ...اعترب صورة بشار املوضوعة على األرض مبثابة بساط و إن أساس الفتوى الصحيح هو:)
 3.(الكفريكتب هللا لك أجر السجود له بداًل من  ـــــ ــــ مث اسجد فوقه هلل 

الظاهر من حادثة السجود أن البوطي مل ينكر يف حال الفتوى أنه وقع األمر من قبل اجليش 
 .باألمر بالسجود على صورة بشار

عليه وينفي وقوع هذا والذي يثبت ذلك عندما سأله سائل عن حكم الصالة، فلم يرد وينكر  
واملعرفة، بوقوع هذا الفعل  اإلقراروهذا يعد فيه نوع من  ؛الفعل من قبل اجليش وإمنا أفىت السائل

 املنكر. 

                                                           

 املصدر نفسه. 1
 main.islammessage.comفتوى البوطي بالسجود على صورة بشار األسد،  2
 .51، صاستفتاءات الناسرمضان،  البوطي، حممد سعيد 3
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 م الساجد يف أحكام املساجد فقالاإلمام الزركشي يف كتابه إعال :مبا قاله رد البوطي مستدالً و 
والصالة فوق بساط أو  ال حرج فيها شرعاً حكمه حكم صورة أشياء الطبيعة اليت ال حياة فيها ف

 كالنقوش والورود خالف األوىل  ،سجادة عليها صور األشجار أو ما يف حكمها من أشياء الطبيعة
من سائر األشكال والرسوم كي ال ينصرف املصلي  واألفضل أن يكون الشيء الذي ُيصلي عليه خالياً 

ود فقال: له اسجد فوقه هلل يكتب هللا لك أجر بذهنه إليها، مث قال له عندما سأله عن إمث السج
كان ينبغي للشيخ البوطي أن ينهي عن فعل السجود بشكل قاطع و  ؛السجود له بدال من الكفر

 وذلك لسببني مها:
، فهناك علماء وهناك النظام السوريلكي ختف وتزول العداوة والبغضاء ممن خرجوا ضد  األول:

 عبد.يُ  بوطي، وهناك من سيقول إن البوطي جعل من بشار إهلاً عوام هناك من سيفهم قصد الشيخ ال
 فهناك الكثري ممن شعر بالعبودية مع مبدأ احلرية والعدالة، تناىف فتوى السجودت لكي ال: الثاين

وذلك كما  ،وعدم احلرية وهناك من شعر بالظلم والكهنوت، وهناك الكثري ممن أحرق كتب البوطي
 وقع يف مدينة الزور.

 يلوح أن جتويز البوطي مقيد بكون السجود هلل بناء على القصد ال على ظاهر األمر والذي
وليس حبا للرئيس ونظامه، والدليل على ذلك أن البوطي بنفسه استنكر سجود عدد من الشباب 

قبل وقوع  على صورة الرئيس السوري بشار األسد، يف ندوة عقدت يف جامعة دمشق يف وقت سابق
صورة كبرية جداً  –على األرض  قائال: رأينا ولعلكم رأيتم صورة للسيد الرئيس بسطتْ  الثورة السورية

شباب من األطراف، وننظر فنجد أهنم يسجدوا فوق هذه الصورة، هذا منكر، وال  ودعي -جدًا 
 1.شك  أن الذين فعلوا هذا تلبسوا بالكفر البواح املؤكد

وقت احلرب فلها  فتواهأما  ؛ربهم على السجودبأهنم تلبسوا بالكفر لعدم وجود ما جي إفتاؤهو 
املخرج من مفسدتني عظيمتني سُتجلب على  وهو الضرورة اليت من خالهلا يريد أن يوضح هامقصد
 ومها: بالسجود املأمور

القتل وهللا أمرنا باحلفاظ على النفس واألخذ بالضرورة املبيحة للمحضورة، فلو أن  األوىل:
جود على الصورة ماذا سيحل له؟ ال شك أنه سيـُْقتل، وسيكون املقتول املأمور بالسجود رفض الس

ولعدم أخذه  ،ألوامر الشريعة اإلسالمية لعدم اختاذه السبل املبيحة له للحفاظ على نفسه خمالفاً 
 بالضرورة املبيحة للمحضورة. 
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املسلم على فعل لقصد وإذا أكره ا وأالكفر وهللا أمرنا باحلفاظ على الدين، إما بالفعل  الثاين:
ار بن وذلك مشابه ملا فعله عمَّ  ،فبالقصدمؤدي للكفر فإن مل يستطيع أن حيافظ عليه بالفعل  شيء

ياسر عندما كان يثقل عليه العذاب فقال: بلسانه كلمة الكفر )... فإن أبا جهل كان جيعل له دروًعا 
 ال عليه الصالة والسالممار، فقمن احلديد يف اليوم الصائف ويلبسه إياها، فقال املسلمون: كفر ع

يف   جل ذكرهـــ  :إىل قدمه، وأنزل هللا يف شأنه استثناًء يف حكم املرتد، فقال ةإميانًا من فرق عمار مليء
ِئنٌّ بِاإِلمي اِن و ل ِكْن م   سورة النحل: ْن ش ر ح  بِاْلُكْفِر م ْن ك ف ر  بِاَّللَِّ ِمْن بـ ْعِد ِإمي انِِه ِإالَّ م ْن أُْكرِه  و قـ ْلُبُه ُمْطم 

اٌب ع ِظيمٌ  ُْم ع ذ  ص ْدرًا فـ ع ل ْيِهْم غ ض ٌب ِمن  اَّللَِّ و هل 
 .106النحل:  1

وقد أشار إىل اعتبار القصد الذي جيب أن يُتخذ حال اإلكراه فقال: ) إن الذي يُقبل على هللا 
يه، وأيا كانت بصالة أو سجود صالته صحيحة أيا كان شأن البساط أو الثوب الذي يصلي عل

وحىت لو ُأجرب املصلي على السجود فوق  ـــ  ـــ الصور واألشكال اليت عليه، ما دامت صالته هلل
بساط عليه صورة شخص ما، فسجوده عندما يكون هلل صحيح ومثاب عليه، واستدل بفعل احلجاج 

 التوجه إىل القبلة على قتله( عن عندما كلف أحد أعوانه أن حيو ل وجه سعيد بن جبري )...وقد عزم
، والشأن يف 115البقرة:  ِإنَّ اَّللَّ  و اِسٌع ع ِليمٌ  ف أ يـْن م ا تـُو لُّوا فـ ث مَّ و ْجُه اَّللَِّ مل يبال بذلك قائاًل: 

 .2األمرين واحد، ما دامت العبادة هلل، وما دام القصد بلوغ مرضاة هلل.(
دتني عظيمتني عن املأمور بالسجود، أن البوطي وضح بفتواه دفع مفس  سابقاً  كما وضحتُ و  

 موهذه مصلحة خاصة عائدة على الشخص الساجد أو على جمموعة حمصورة فأيهما تقدم، هل تقد
فال شك أهنا تقدم  ؟صلحة العامةاملأم تقدم  ؟مصلحة الشخص أو اجلماعة املنحصرة بعدد األصابع

 .سدتجلبه من مصاحل وستدفعه من مفاملا س املصلحة العامة نظراً 
بل ملقاصدي، والظاهر ممن روجوا فتوى البوطي أهنم مل يطلعوا على فتواه كاملة من اجلانب ا 

كتبه كما   إحراقتوجد يف كتاباهتم وردودهم مبتورة، بل وأخذوا بظاهرها حىت )... أهنم أقدموا على 
                3.حد تعبريهم(على فتواه املؤيدة للنظام على  حصل يف مدينة الزور يف مجعة أحفاد خالد احتجاجاً 

مث ُأْسجد فوقه هلل  لو أهنم نظروا ومتعنوا إىل أول كلمة يف فتواه وهي اعترب صورة بشار بساطاً و 
وما استدل به، وما  مقصدهاخري لك من الكفر، وكتبوا فتواه كاملة دون برت، مث لو أهنم تفهموا 

                                                           

 . 38، ص2004( 1دار املعرفة، ط ) نور اليقني يف سرية سيد املرسلني،اخلضري،  حممد بن عفيفي، احملقق: هيثم هالل،  1
 .274صاستفتاءات الناس، البوطي، حممد سعيد رمضان،  2
 www.alarabiya.netالعربية نت، إحراق كتب البوطي، يف دير الزور بعد فتواه جبواز السجود على صور األسد،  3
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وصلوا إليه من التشهري، والتقديح وغريه مبا ال يليق ملا توصلوا إىل ما ت ؟الفائدة اليت ستعود من خلفها
 هبم.  

  .الفرع الثاين: موقفه من بعض اجلماعات الدينية
مل تكن اجلماعات اإلسالمية حديثة العصر بل قدمية، وموقف العلماء اجتاه كل مجاعة إما أن 

جتاه  اكه واجتهادهإدر حيمل املوقف اإلجيايب أو حيمل املوقف السليب كٌل على قوة نظرته وحسب 
تعصبية أو نظره سلبية من حيث أنه مل  ةأن البوطي مل تكن نظرته نظر  أى الباحثفمما ر  ؛األخر

يوافق فكره ومنهجيته، وطريقته، بل محلت معىن حسن الظن باألخر وراعت ضوابط الشريعة 
 اعات هي كالتايل: بعد االستقراء واملتابعة جتاه اجلم ها الباحثفمن املواقف اليت وجد ،ومقاصدها

 .ـــ موقفه من الوهابية1
بل صرح الكثري من العلماء القدماء  ؛من قبل البوطي انفرادامل يكن الكالم عن الوهابية 

واملعاصرين مبوقفهم منها، ويظهر ذلك من خالل املسائل العقائدية اليت كانت حتل عليهم يف زماهنم 
توحي بأن الوهابية مل تسري على النهج  اً وردود اً واسع اً سهابإجد تبع عند أصحاب املذاهب لوُ فلو تُ 

 :املذهب الشافعي، قال الشيخ بعض أصحاب الصحيح اليت كان عليه السلف الصاحل، فعلى رأي
كان بن عبد الوهاب من طلبة العلم يف املدينة املنورة، وكان أبوه وأخوه ومشاخيه   1أمحد زيين دحالن

وضالل ملا يشاهدونه من أقواله وأفعاله ونزغاته يف كثري من املسائل، يتفرسون فيه أنه سيكون منه زيغ 
وكانوا يوخبونه وحيذ رون الناس منه، فحقق هللا فراستهم فيه ملا ابتدع ما ابتدعه من الزيغ والضالل الذي 

 فزعم أن زيارة قرب النيب ؛أغوى به اجلاهلني وخالف فيه أئمة الدين، وتوصل بذلك إىل تكفري املؤمنني
ك شرك، وأن نداء النيب ــــــ  ــــ  ـــــ  ــــ والتوسل به وباألنبياء، واألولياء والصاحلني وزيارة قبورهم للترب 

 عند التوسل به شرك، وكذا نداء غريه من األنبياء واألولياء والصاحلني عند التوسل هبم شرك.
ى أخيه حممد بن عبد الوهاب  وقد ألف أخوه الشيخ سليمان بن عبد الوهاب رسالة يف الرد عل

فصل اخلطاب يف الرد )وأخرى مساها  مطبوعة وهي (الوهابيةالصواعق اإلهلية يف الرد على )امساه  كتاباً 
 .(على حمم د بن عبد الوهاب

حممد بن عبد هللا النجدي إن أبا حممد بن عبد  :لحنابلة فقد قال الشيخل بعض املنتسبنيو 
إمنا  من املربزين بالفقه وال باحلديث معناه أنه ليس ،مل يهتم بالفقهالوهاب كان غاضبا عليه ألنه 
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وكان يتفرس فيه أن حيدث منه أمر، فكان يقول للناس: يا ما ترون من حممد  ،دعوته الشاذة شهرته
 من الشر، فقد ر هللا أن صار ما صار، وكان يعتقد من خالف رأيه بالكافر واخلارج من الدين.

إياهم باخلوارج  أمحد الصاوي املالكي واصفاً  :فقد قال الشيخ   للمالكيةاملنتسبني أما موقف
وأمواهلم، وهم فرقة بأرض  ،الذين حيرفون تأويل الكتاب والسنة ويستحلون بذلك دماء املسلمني

أال إهنم هم الكاذبون، استحوذ عليهم الشيطان  شيءاحلجاز يقال: هلم الوهابية حيسبون أهنم على 
 .1هللا أولئك حزب الشيطان أال إن حزب الشيطان هم اخلاسرونفأنساهم ذكر 

 تهم وكذلك هناك الكثري من يلفكرهم ومنهج الرافضة بل وهناك الكثري من املواقف واألقوال 
ومما قاله  عبد الوهابكل ما سار عليه حممد بن   د  لشيخ القرضاوي، فقد أيَّ مثال اأك  لفكرهم يناملؤيد

لوهاب يف اجلزيرة العربية كانت األولوية عنده للعقيدة، حلماية محى التوحيد إن اإلمام حممد بن عبدا
من الشركيات واخلرافيات اليت لوثت نبعه وكدرت صفاءه ألف يف ذلك كتبه ورسائله، وقام حبمالته 

 .2الدعوية والعلمية يف هدم مظاهر الشرك
ملقاصد الشريعة  ةاملخالفمن األقوال الوهابية والظاهر أن البوطي وقف ضد كل ما تروجه  

 يفند كل ما كان خارجا عن مضمون بل كانوأقواهلم،  راءهمأكل البوطي  يفند ولن ومضموهنا 
اليت  3فني الثالثةااألسفني الثالث من إحدى األس يف نظره فهي تعترب ؛ومقصود الشريعة اإلسالمية

يرة العربية، لتقضي على اخلالفة اجلامعة غرستها بريطانيا يف العامل فقد غرست بريطانيا الوهابية يف اجلز 
وتتوصل إىل ما تريده متمثال يف إسرائيل، فهي تعمل ليل هنار للقضاء على بقية البقية من الوحدة 

 بالوهابية. اإلسالمونفخ نريان العمل للقضاء على  الميةاإلس

                                                           

 https://salafeia.wordpress.comأقوال أهل السنة واجلماعة عن الوهابية،  1
 www.ghrib.net/vbرأي الشيخ القرضاوي يف الوهابية،  ،منتديات الغريب  2

 املقصود باألسفني هو ثالثة أسافني وضعتها بريطانيا ألجل تفتيت الوحدة اإلسالمية ومها: 3
 القاديانية: وهو إسفني غرسته بريطانيا يف اهلند وما حوهلا. األول:

 البابية والبهائية: غرسته بريطانيا يف مصر ويف وجهات من جنوب شرقي آسيا. ثاين:ال
ينظر: نسيم الشام، حماضرات الوهابية فقد غرسته بريطانيا يف شبه اجلزيرة العربية، لتقضي على اخلالفة اجلامعة،  الثالث:

 naseemalsham.comاإلسالمية،  متفرقة يف مناسبات خمتلفة، األسافني الربيطانية الثالثة لتفتيت الوحدة
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 املرتزقةمن  قلة قليلة فيهم، و ونمن خالل التتبع وجد أن الوهابية يف فكر البوطي مسلمو  
لتنشر اخلالفات والتفرقة والتكفري بني املسلمني حبجة  والرؤوس العميلة املفكرة اليت تتقاضى أمواالً 

 1الغرية على اإلسالم واملسلمني، حىت يهتاجوا ويتحول اهليجان إىل صراع وهكذا.
بكلمة  وعلى عقيدة إسالمية، فلم يقصد البوطي ونيبدو من هذا املوقف أن الوهابية مسلمو 

وإمنا كما هو معلوم من السلوك اليت  ،، وعلمتهعبد الوهابحممد بن  تْ غرستها بريطانيا بأهنا ربَّ 
واملنفرة واخلارجة عن مجاعة الدين واألمة فتقوم على  الشاذةيسلكه الكافر بتتبع أصحاب األقوال 

سلمني فمقصود البوطي من تنشيطها وحتديثها ودعمها جبميع شىت الوسائل مث تتخذهم كأداة لتفرقة امل
على  وحفاظاً  ،اإلسالميعلى الدين  ذلك هو التنبيه من التفرقة والتمزق والتشريك والتبديع حفاظاً 

 وحدة األمة اإلسالمية. 
الظاهر من السائل أنه يريد من  وعندما استفتاه سائل عن قرن الشيطان هل يراد هبم الوهابية؟

املراد مل يصرح ومل يوضح بذلك بل قال: )... ان لكن البوطيأن يصف الوهابية بقرن الشيط البوطي
 2.بقرن الشيطان هو البوق الذي ينشر من خالله وساوسه وفتنه وبطالنه(

تخذ من خالهلا خدمة إذن يتبني من ذلك أنه شبه قرن الشيطان بالبوق وهو الوسيلة اليت يُ  
التفرقة  وننشر يوسيلة لغريهم بعضهم  كونالشيطان، وهذا مما يدل أن موقفه اجتاه الوهابية، ظاهر ب

 .بني املسلمني دون معرفة من خيدمون
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 1.ـــ موقفه من مجاعة التبليغ2
 فبعضهم قال ،املطلع ملواقف العلماء جيد انتقادات جلماعة التبليغ منها السلبية، ومنها اإلجيابية

أللباين واصفا هلم بنقصان العلم وال )...بأهنم ال يتنافسون يف أمور الدنيا، وانتقد عليهم الشيخ ا
 2.(يعلمون الناس

 موقفه من مجاعة التبليغ ودعوهتم ، عندما ُسئل عن3وقال: حممد بن صاحل بن حممد العثيمني
 .. وأنا أرى أن اجلماعة فيهم خري.وهناك من يذمهم وحيذر منهم ،عليهمهناك من يثين  ) :فقال

ن الدعاة، تأثريهم واضح، كم من فاسق هداه هللا! وكم من  وفيهم دعوة، وهلم تأثري مل ينله أحد م
كافر آمن! مث إنه من طبائعهم التواضع واخللق واإليثار، وال يوجد يف الكثريين، ومن يقول: إهنم ليس 

 4.عندهم علم حديث أو من علم السلف أو ما أشبه ذلك؟ هم أهل خري وال شك(
منحازًا جلهة اإلجيايب أو السليب بل وضح موقفه  لم يكن موقفه من مجاعة التبليغفأما البوطي 

كما قال: ال يأخذون   يعتقد بسالمة منهجيتهم ولكنهم...) فهو… جانب إجيايب وجانب سليب من
 5.للعلم وزنا(

يالحظ أن البوطي مل يقف موقف اجملاملة حىت يرفع من شأهنم أو موقف التحيز حىت يُهبط و 
ن منظور الشريعة اإلسالمية من حيث التنبيه ألخذ العلم من قدرهم بل وضح ما جي ب توضيحه م

ويف التحدث فيما ال يعرف، وقد  ،مايف احلر  يدخل أحد لكيالبوزنه وثقله أوال مث اخلروج يف الدعوة 
عندما  مسعت بأذين من بعضهم يف إحدى مساجد اليمن أبني أحور منطقة العدوين، مسجد مقبل

                                                           

 هلة قرية من قرى سهارنفور باهلنديعود تأسيس هذه اجلماعة إىل الشيخ حممد إلياس الكاندهلوي، والذي ولد يف كاند1 
ت إىل العامل اإلسالمي والعامل العريب، حىت صار هلا أتباع يف سوريا انتشرت مجاعتهم يف اهلند، مث باكستان، مث بنغالديش، وانتقل

ولديهم اعتقادات سلمية يف واألردن وفلسطني، ولبنان، ومصر، والسودان، والعراق، والسعودية، واملغرب، وقطر، وغريها من البلدان، 
صيد الفوائدـ  الندوة العاملية للشباب اإلسالمي،إعداد ينظر مجاعة التبليغ والدعوة، وطريق يسريون عليها يف دعوهتم،  دعوهتم

www.saaid.net  .بتصرف 
 املصدر نفسه. 2
هـ، يف مدينة 1347هو أبو عبد هللا حممد بن صاحل بن حممد بن سليمان بن عبد الرمحن العثيمني الوهايب التميمي، ولد عام:  3

ًا من املناهج الدراسية، شارك يف عدة جلان عديدة داخل اململكة باململكة العربية السعودية، ألف بعض -إحدى مدن القصيم-عنيزة 
ملتقى أهل احلديث، املعجم اجلامع يف  أعضاءينظر ه 1421العربية السعودية، شارك يف العديد من املؤمترات اإلسالمية، توىف عام 

 .298تراجم العلماء وطلبة العلم املعاصرين، ص
 .29ص لقاء الباب املفتوح، العثيمني، حممد بن صاحل بن حممد، 4 
 .110ص استفتاءات الناس،البوطي، حممد سعيد رمضان،  5
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البيان بعد الصالة فقام: يتكلم يف العقيدة بما يسمونه  بإلقاءوم طلب أمري اجلماعة من أحدهم أن يق
عن ذلك فقال أنا مل أتعلم  ه الباحثوتكلم بكالم مل نسمعه من قبل، ودخل يف الشركيات!! فسأل

: نعم كيف خترج دعوة، وحتدث الناس مبا ال فقال له الباحثمنا خرجت دعوه ملدة ثالثة أشهر إو 
: أن البوطي يقصد باختاذ الوزن للعلم أي بالتعلم ميكن القول، من هنا تعلم؟ فقال أمرين األمري

مث بعد ذلك يتهيأ للخروج يف سبيل الدعوة  ،والتفهم ألمور الدين عقيدة وأحكامًا ومقصداً 
 سالمية.اإل

 1.يةصوفقفه من مجاعة الـــ مو 3
كلم عنهم الكثري ، فقد توطريقتهم يةصوفل عاقل موقف العلماء من مجاعة الال خيفى على ك

 كمعروفمن العلماء األخيار يف املاضي، واحلاضر وكلهم يثين عليهم ويصفهم بالصفات احلسنة  
من اجُلهال  وغريهم كثري كاإلمام الشاطيب حيث قال:) ... إن كثرياً  ،4واجلنيد، 3ومسنون  2الكرخي

ادات والتزام ما مل يأت يف يعتقدون فيهم أي الصوفية أهنم متساهلون يف اإلتباع، وأن اخرتاع العب
 شيءالشرع التزامه مما يقولون: به ويعملون عليه وحاشهم من ذلك أن يعتقدوه أو يقولوا: به، فأول 

السنة املقتدون بأفعال السلف الصاحل املثابرون يف أقواهلم وأفعاهلم على أهل بنوا عليه طريقتهم اتباع 
كل احلالل واتباع السنة لك جعلوا طريقتهم مبنية على أاالقتداء التام، والفرار عما خيالف ذلك، ولذ

                                                           

تعترب مجاعة التصوف جزء أساسي يف الرتاث اإلسالمي، حيث تتبوأ مكانا هاما يف الفكر العريب اإلسالمي، وقد تناوله  1
وألف فيه الفالسفة كابن سينا والغزايل، وابن خلدون  املؤرخون، والعلماء العرب واملسلمني كالطوسي، والكالباذي، والقشريي، وغريهم

وحيمل لفظ التصوف عدة معاين من اجلانب اللغوي أمهها التحلي مبحاسن األخالق، والصفات، وترك املذموم منها، وله أيضا عدة 
نفوس، وتصفية األخالق معاين من اجلانب االصطالحي أمهها قول الشيخ: زكريا األنصاري، التصوف علم تعرف به أحوال تزكية ال

وتعمري الظاهر والباطن لنيل السعادة األبدية، وقد كتب عنه الكثري منهم أبو حامد الغزايل، يف كتابه أحياء علوم الدين، وقد أنتشر 
ينظر تأريخ التصوف، انتشارًا وسعًا يف كل من السعودية ، الكويت، البحرين، األندلس، املغرب، وغريها من البلدان، 

ar.m.wikipedia.org 
هو معروف الكرخي بن فريوز، املكىن بأيب حمفوظ البغدادي، ويوصف بعلم الزهاد وبركة العصر، وقال: عنه أمحد بأنه قصري  2

 .353/ 17، مؤسسة الرسالة، جزء سري أعالم النبالءينظر الذهيب: مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن أمحد،  ،200العلم، توىف عام 
زة ويقال: مسنون بن عبد هللا أبو احلسن اخلواص، ويقال: كنيته أبو القاسم، مسى نفسه مسنون الكذاب لكتمه هو مسنون مح 3

عسر البول بال تضرر، كان حمل إقامته البصرة، على عقيدة أهل السنة ومهتم بالتصوف، ويعد من أعالم التصوف السين يف القرن 
  .560/ 13ر السابق، جزء ينظر نفس املصد ،290توىف سنة الثالث اهلجري،

هو أبو القاسم اجلنيد حممد بن اجلنيد النها وندي البغدادي القوايري، لقب بإمام الطائفتني الصوفية والفقهاء، من مواليد  4
ينظر اجلنيد  ،297توىف،  العراق بغداد، على عقيدة أهل السنة، ومهتم بالتصوف، له العديد من املؤلفات منها القصد إىل هللا،

 ar.m.wikipedia.orgالبغدادي، 
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موجودة  شياء، ومل تكنوهذا هو احلق، ولكنهم يف بعض األحيان يستحسنون بعض األ واإلخالص؛
 1.(ه فيها رخصة مل يصح ما بنوا عليهيف كتاب وال سنة وال عمل هبا السلف، فلوال أن

إال أهنم ينتمون ملذهب أهل  عقائدياً  مذهباً  واالصوفية ليس الدكتور: على مجعة )... موقال فيه
  2.(ء التوحيد من أهل السنة واجلماعةالسنة واجلماعة، وعدهم علما

 ةالقائم ةالسليم يةصوفإىل مجاعة ال ، جيد أنه ينتمييةصوفناظر ملوقف ومنهجية البوطي من الالو 
للفكر  االنصياعالتحيز أو  موقفه يف لم حيملف البعيدة على الغلو واملغاالةشرعية، على الضوابط ال

الصويف بشىت أنواعه بل كان موقفه قائم على مبدأ سنة املواقف إن رأى خطأ نبه له وأرشد إىل 
وهذا  بضوابط الشريعة ومقاصدها سكت عنه؛مل خُيل  تصحيحه وبادر إىل معاجلته، وأن رأي صواباً 

 .مشابه ملوقف اإلمام الشاطيب عند حديثه عن الصوفية
فمن املواقف اليت وقف ضدها عندما استفتاه سائل عن بعض الصوفية الذين يقولون أن املريد   

 الذي يريد خيرج من الطريقة اليت عاهد شيخه فيها إىل طريقة أخرى فهو مرتد ... فردَّ البوطي رداً 
ـــــ  رسول هللا ـــ على ضوابط الشرع مل ينحاز إىل منهجيته بل قال: )...مل يقل هللا يف قرآنه وال  قائماً 

من علماء العقيدة أو الشريعة أن خروج املسلم من طريقة من طرق التصوف إىل  يف أحاديثه وال أحداً 
طريقة أخرى خترجه من اإلسالم، فوضح البوطي موقفه من هؤالء الصوفية مع أنه حيمل منهج 

 .هلم التصوف ومن حمبيه إال أنه أظهر املوقف الصحيح ومل جيامل ومل ينحز
ومما يدل على  على منهجية سنة املواقفوهذا مما يدل على أن البوطي كانت مواقفه تسري  

طرق الصوفية الذين ال توجد لديهم حصيلة علمية  مشايخذلك هو نصيحته إىل عدم االلتفاف إىل 
افية، هلم ثقافة شرعيه ك الطرق جهال ليستْ  مشايخمن  كبرياً   )... املشكلة أن قسماً : واسعة فقال

مببادئ العقيدة اإلسالمية عدا ما يعانون منه من العصبية ألفكارهم وقناعتهم  ةوال معرفة كافي
يهم وينافسوا غريهم الصوفية، فال تلتفت إىل ما يقوله: هؤالء اجلهال الذين حياولوا أن يكثروا من مريد

  3.(هبذه الطريقة

                                                           

الشاطيب، أيب إسحاق إبراهيم بن موسى بن حممد اللخيمي، ضبط نصه وقدم له: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان،  1
 .354/ 1ج االعتصام،
 (1ط ) البيان ملا يشغل األذهان، فتاوى شافية يف قضايا عاجلة،علي مجعة، حممد عبد الوهاب الشهري بعلي مجعة،  2

 .305/ 2القاهرة ــــ مصر، ج
 .119ص استفتاءات الناسالبوطي، حممد سعيد رمضان،  3
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الكثري منهن ، الصوفيات فقال: )املرشداتضه على خطأ كبري يتورط فيه بعض اوكذلك اعرت 
تفاجئ طالباهتا أو مريداهتا خالل الدقائق األوىل من جلوسها إليهن بأهنا تشم رائحة معصية تسود 
اجمللس، فإن عليها أن تغادر اجمللس حىت تتوب من املعصية، فبني البوطي الغرض من  هذه الفعل بأنه 

أهنا تتمتع بصفاء  خبرية باخلفي من أوضاعهن إذ ئرهنيوحي إىل املريدات بأن املرشدة بصرية بسرا
 ، ميتعها بالكشف ويرفع عنها احلجاب، فبني البوطي موقفه من تلك املرشدات مستنداً وروحاينروحي 

فمىت كان املرشدون الربانيون بداء من الرسل واألنبياء، يوحون إىل اتباعهم هذه  :بواقع النبوة فقال
  1.لق املهلك(الدعوى، ويزوجوهنم يف هذا الق

ــــ  وقد ذكر البوطي موقفه من  كبار أئمة التصوف املنضبطني بكتاب هللا تعاىل وسنة رسوله ــــ 
بضوابط الشريعة اإلسالمية وحتذيرهم الناس باالفتتان  النضباطهمفليس ذكره هلم لغرض دنيوي بل 

ب هللا وسنة رسوله من أمثال من عوارض اخلوارق  فقال البوطي: )... أئمة التصوف املنضبطني بكتا
اجلنيد البغدادي، واإلمام احملاسيب، واإلمام القشريي، وصاحب الرسالة املشهورة، فكانوا يأمرونا 

 االستقامةمن عوارض اخلوارق، مؤكدين أن  االفتتانباإلكثار من تالوة القرآن واألذكار وحيذرونا من 
 2.ة(يهللا وطاعته هي الكرامة احلقيق أوامرعلى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 40/ 2ج احلكم العطائية شرح وحتليل،البوطي، حممد سعيد رمضان،  1
 .38/ 2املصدر نفسه، ج 2
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 اخلامتة 
 آراء البوطي يف جبمع واستقراء للباحث بعد السري يف هذه الدراسة وتوفيق هللا تعاىل وإعانته

بأقوال العلماء، وجعلها يف حبث شامل  ناقشتهامقاصد الشريعة من ثنايا كتبه، والقيام بتحليلها، وم
رتبط فيه ااصد العامة واخلاصة، و إسهاماته يف املق فيه متكامل جتلت فيه شخصيته العلمية وظهرت

فلله الفضل من قبل ومن بعد، وبعد هذا  ،يف ذلك والكمال هللاجلانب النظري باجلانب التطبيقي، 
 :ذكرها التايل إىل الباحث العرض املتواضع توصل

 :أهم النتائج املتوصل إليها
 يف شخصيته وحياته لبيئة أثر واسعولد الشيخ البوطي يف بيئة علمية روحانية، وكان هلذه ا 

فقد جعلْت حياته العلمية والعملية حافلة بالعبادات، والدعوة إىل هللا على مستوى املساجد 
 واجلامعات واحملافل واملؤمترات.

  ظهرت احلياة العلمية للبوطي من تتبعه للكثري من املؤلفات املتنوعة، بالقراءة والتدقيق
ع على بعضها مما نسب إليها من أفكار وأقوال واالتعاظ والتدبر حىت استدرك عليها، وداف

من بعض الُكتاب؛ وذلك مما زاد من معرفته العلمية، وقوى قدرته املقاصدية، وأكسبه قدرة 
يده يفائقة على ربط القدمي باجلديد، كتحليله لفقه السرية النبوية وربطها باملقاصد، وكتق

ور الدائم يف أغلب احملافل العلمية للمصلحة بالضوابط الشرعية وهذا مما ساعده على احلض
 والفكرية. 

 ،وكانت عن طريق التلقي حسا  استفاد من مشائخه وباخلصوص أبيه مال رمضان البوطي
 وغريهم من العلماء واإلمام الشاطيباإلمام الغزايل، ممن دقق يف كتبهم ككذلك و  وروحا،

إن هذا التأثري هو الذي قوى يف حياته العلمية والسلوكية واألخالقية، بل  وأثرت طريقتهم
 قدرته العلمية، وفتح مداركه العقلية.

  اهتمام البوطي مل يكن مقتصرا على فن علمي واحد بل تعدد فنونه ومعارفه العلمية، فله
 مؤلفات يف العقيدة والتصوف، وأصول الفقه، والفتوى، السلوك، وقضايا الساعة. 

 يد اإلمام الشاطيب بتأليف كتاب  ىمستقل، عل بدأ التدوين والتأليف ملقاصد الشريعة كعلم
املوافقات، ولكل عامل وفقيه دوَّن يف املقاصد موقع ومسار تأرخيي، ولقد ساهم البوطي يف 

 وباإلشارةاملقاصد مبسامهات متنوعة منها ضبطه للمصلحة يف الشريعة اإلسالمية بضوابط، 
املقاصد العامة  ت الدالة علىالالدالو  واآلراء ملا نثره يف خمتلف مؤلفاته عن بعض األقوال
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القرن احلادي والعشرين  وكان يفمقاصد العقائد، ومقاصد العبادات ومقاصد العقوبات، و 
بعد الدكتور: حممد أمحد مصطفى املعروف بأبو زهرة املقلب باألزهر الثاين، ومؤلف كتاب 

 أصول الفقه. 
 اصة واملقاصد العامة مقاصد تنوعت املقاصد عند البوطي إىل مقاصد عامة ومقاصد خ

أساسية استاق مفهومها من اإلمام الغزايل، ومقاصد متممة كاليسر ورفع احلرج، والرمحة 
 ة بإسعادهموالعدالة، غري أنه زاد شرطا يف مقصد الرمحة بأن تكون وافيه مبصاحلهم ومتكفل

 وجعل العدل عاما يف كل شيء.
 الغاية العظمى من املقاصد العامة عند البوطي؛ إال أن  املعرفة الربانية، والوحدة اإلنسانية، مها

املعرفة الربانية غاية الغايات، والوحدة اإلنسانية غاية هلا؛ وأكد البوطي يف اعتبار كون املعرفة 
الربانية غاية عظمى، والبد من اعتبارها ككلية، وذلك ملقصدين ينكشفان من خالل 

 املعرفة الربانية، واإلثارة والتذكري.االستقراء واملتابعة، ومها إظهار عظمة 
  توسع البوطي يف احلديث عن املقاصد اخلاصة وأسهب فيها وظهر ذلك جليا يف حديثه عن

 والوهن الذي أصاب مقاصد العقائد مقاصد العقائد، حيث فاق العلماء بفك اخلمول،
من حديثه وعلل مسائلها، وذلك بسبب تغيب البعد املقاصدي عنها، وكان اهلدف والقصد 

حول العقائد والصفات، وهو تنزيه هللا تعاىل عن أضداد الصفات ونقائضها، نفي العلة 
الغائية عن أفعاله جل جالله وتثبيت العقيدة يف النفوس، وربط الناس برمحته ومغفرته، وربط 

 الناس بالغيبيات وإزالة الشبهات، ورد اآلراء التغريبية.
  م املقاصد عند البوطي، فهما شيء واحد وأدلتهما واحد مل خيتلف مفهوم املصلحة عن مفهو

 وهذا ما ظهر عند أئمة املقاصد، ومنهم اإلمام الغزايل والشاطيب.  
  املصلحة املرسلة جزء من املقاصد الشرعية املعتربة عند الشارع وهي مقبولة باتفاق الصحابة

ا منفعة، تؤدي إىل خدمة من حيث كوهن مرتبطة باملقاصدوالتابعني واألئمة األربعة، وهي 
 مقاصد الشارع، وهذا ما جعل مؤلفاته ثرية باملسائل املرتبطة باملصاحل املرسلة.

  للبوطي أربع وسائل ساعدته يف الكشف عن املقاصد وهي حمل وفاق بني املتفقهني، ومثاال
تقراء ته، وتتمثل يف: االسمن خالل االستقراء يف ثنايا مؤلفا الباحث حُيت ذى به توصل هلا

 كتبه ثرية بالتعليل، وذكر السبب  واالقتداء بالصحابة، واللغة العربية، وهي ما جعلت والعقل
 واحلكمة من األحكام الشرعية، وفهم النوازل املعاصرة ومعرفة مقاصدها.

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



286 
 

 دون خبمسة الشريعة مقاصد حصر منها بسمات عند البوطي املصلحة ضوابط اتسمت 
 سببا التأثر ذلك فكان الغزايل، اإلمام ومنهم الشريعة، مقاصد أئمة بأغلبية تأثراً  مرتبةً  زيادة،
 أعالم عليه سار الذي الرتتيب ووفق الشريعة، مقاصد وفق األحكام من للكثري لرتتيبه

 عالقة وضبط الشاطيب، باإلمام متأثرا الشرع، مبقاصد املكلف مقاصد فيها ر بط مث املقاصد،
 باملقاصد وعالقتها املرسلة، املصلحة مفهوم ضبط مث ،والتحسينات باحلاجيات الضروريات

 حىت الصحابة من ابتداء وحللها فيها ودقق منها، ليس هو مما فيها تشبث ما أسقط فقد
 باتفاق مقبولة املرسلة املصلحة أن: فقال والتنظري التحليل ذلك عليه أثر حىت األربعة األئمة

 . التابعني وتابع والتابعني الصحابة
 والنظر يف املسمى ال ظاهر اللفظ أسس إدراك املقاصد عند البوطي، بصفاء القصد، متثلت 

واحلضور الروحي للوقائع النبوية، وإتاحة احلرية للفكر، ومطابقة التصورات املقاصدية حبقائق 
اإلسالم، وسعة التبصر بثقافات العصور اخلالية، ومعرفة مبادئ اجلدل، واالستقرار النفسي 

ي ما جعلت األحكام عنده موزونة مبقاصدها وعللها ومربوطة بضوابط الشريعة والفكري، وه
 وقواعدها، ومتسمة بفقه املأالت، وأثرها. 

  ارتبط اجلانب النظري عند البوطي، باجلانب التطبيقي يف مواقفه وفتاواه الشرعية، وظهر ذلك
 جلياً يف الضروريات واحلاجيات والتحسينيات. 

  من جانب العدم عند البوطي، يف التحذير من البدع، والتحذير من ظهرت تطبيقات الدين
 نب السياسي يف مناوراته السياسيةالسياسية ممن يستخدمها يف الدين، ويـُغ ِلُب فيها اجلا

فاألوىل أن يبدوا بااللتزام بدين هللا، والسعي لفعل اخلري، ومن مث يصطبغ بعد ذلك احلكم 
 آليا بصبغة اإلسالم ونظامه.

 قف البوطي يف فتواه ومواقفه انطلقت وفق أحكام وغايات ومقاصد الشريعة اإلسالمية.موا 
  بالنظر يف فتاوى البوطي ومواقفه جند أن البوطي مفت نادر يف عصره، فقد متيزت فتاواه

خبمس مسات تتمثل يف األمانة العلمية، سلوكه طريق أهل النمط األوسط، دقة النظر 
م، مراعاته للقواعد الشرعية كالضرورة ورفع احلرج، مجعه بني ظاهر باملسائل الفقهية واألحكا

 .الشريعة وروحها
  يرى البوطي جواز اخلروج على احلاكم يف حالة ما إذا وجد من قبل احلاكم ما يدل على

الكفر البواح، ويرى عدم اخلروج على احلاكم يف عدة مواقف عندما ال يعتمد اخلارجون على 
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رات مزاجية نفسية تتعارض مع قواطع النصوص، واألدلة،  وعندما ال مستند شرعي، بل مرب 
يدخل خروجهم يف باب اجلهاد وال ينطبق عليهم تعريفه الذي هو جهاد الكلمة الذي يشري 

ــــ  ــــ يف احلديث النبوي الشريف، وعند خمالفتهم لقول رسول هللا ـــــ  إليه رسول هللا ــــ 
 يضرب برها وفاجرها وال يتحاشى مؤمنها، وال يفي بذي من خرج من أميت على أميت

 عهدها فليس مين.
  نظرته إىل الفتنة واحلرب الواقعة يف سوريا مستقلة وشرعية وذلك من جانبني: من جانب

وهي ما ستكون مفسدته عامة تشمل الدين والعقيدة، واإلنسان واألرض واملال وهي  عمومي
ل: )إذا تعارض شران أو ضرران قصد الشرع دفع أشد التدخالت األجنبية، والقاعدة تقو 

الضررين وأعظم الشرين(، من جانب خصوصي. وهي ما ستكون مفسدته خاصة، والقاعدة 
 املعروفة تقول: )إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما.

 األول جلب  بُِنيْت فتوى البوطي يف السجود على صورة بشار األسد على جانبني، اجلانب
مصلحة خاصة عائدة على املأمور بالسجود وهي عدم القتل واجتناب الكفر، واجلانب 

ارتفاع وزيادة العداوة والبغضاء الثاين جلب مفاسد عامة عائدة على العامة واخلاصة، وهي 
ضد النظام بني املسلمني فيما بينهم البني، وتنافت مع مبدأ احلرية والعدالة، فهناك الكثري 

ن شعر بالعبودية، وعدم احلرية وهناك من يشعر بالظلم والكهنوت، وهناك الكثري ممن مم
أحرق كتب البوطي وذلك كما وقع يف مدينة دير الزور، ولعل ما محله على ذلك هو بناء 

  الفتوى على القصد تأثراً بفتوى اإلمام الزركشي يف كتابه أعالم الساجد يف أحكام املساجد.
 وطي للمسريات واملظاهرات واهلتافات املستفزة رؤية مستقلة وخاصة، بل رؤية مل تكن رؤية الب

للمأالت فإيقافها عنده ضرورة حتمية لكوهنا ذريعة إىل الوصول إىل فتنة وستتفاقم لتنتهي 
 حبرب أهلية لتهلك احلرث والنسل واملال

 مقاصدها المية، ومراعةموقفه من اجلماعات اإلسالمية منضبط بضوابط الشريعة اإلس 
 وتتمثل هذه املواقف يف التايل: 

  موقف البوطي من الوهابية وقف ضد كل ما تروجه الوهابية من املخالفات اليت ختالف
مقاصد الشريعة، ومضموهنا؛ أما العقيدة فهم يف فكره مسلمون وعلى عقيدة إسالمية، غري 

التكفري بني املسلمني حبجة هناك قلياًل منهم ممن يتقاضون أمواال لنشر اخلالفات والتفرقة و 
 الغرية على اإلسالم حىت يهتاجوا ويتحول اهليجان إىل صراع.
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 فقد كان يعتقد بسالمة منهجيتهم مبينا أهنم مل يأخذوا  موقف البوطي من مجاعة التبليغ
 حبال كوهنم ينقصهم العلم العلم بوزنه وثقله أوال، مث خيرجون إىل الدعوة إىل هللا، وهذا إشارة

املوقف يشبه موقف العالمة األلباين بوصفه هلم بنقصان العلم وال يعلمون الناس، ويدل  وهذا
 ذلك أن موقف البوطي موافق ملوقف معارضيه من مجاعة التبليغ. 

  يعترب البوطي مجاعة الصوفية مجاعة سنية إال أن موقفه كان قائمًا على مبدأ سنة املواقف إذا
ه، وبادر إىل معاجلته، وإن رأى صوابا مل خيل بضوابط رأى خطأ نبه له وأرشد إىل تصحيح

 الشريعة ومقاصدها سكت عنه، بل كان أحد املتصوفة.
 يف املقاصد وأقسامها ويف ترتيبها واحنصارها  اويف ختام هذه النتائج يظهر إن للبوطي رأي

ة جعل املعرف وطرق الكشف عنها، وأسس إدركها ويف بناء الفتوى عليها، وبناء على ذلك
 الربانية كلية من الكليات ومن مث بناء فكره املقاصدي عليها.
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 التوصيات:
اخللوص بعدة توصيات لعلها جتد اهتماما يف نفوس املفكرين  متبعد هذه الدراسة 

 والباحثني والقراء فمن هذه التوصيات التايل:
 شبكة ى مستوىالباحثني على نشر حبوث ومقاالت البوطي عل يوصي الباحثــ 1

التواصل االجتماعي، وعمل ندوات تبني جهوده يف مواقفه وفتاويه اليت صارة حمل جدال بني 
 العلماء وخاصة يف ثورة الربيع العريب.

تاوى البوطي يف السياسية الباحثني يف العمل على استخراج ف يوصي الباحثـــ 2
 ودراستها دراسة مقاصدية. الشرعية

بدراسة فقه املأالت عند الشهيد البوطي دراسة مقارنة بني واقع  احثيوصي البــ 3        
 الفتوى وآثرها.
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 :قائمة املصادر واملراجع
 .أوال: القرآن الكرمي

 :كتب التفسري
  ،إمساعيل ابن كثري القرشي الدمشقياجلليل احلافظ عماد الدين أيب الفداء  اإلمامابن كثري 

  .ت( )د.إحياء الكتب العربية،  ،تفسري القرآن العظيم
  حترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد من  ،التحرير والتنوير الطاهر،ابن عاشور، حممد

 .م1984النشر، والتوزيع، سنة للنشر  التونسيةالدار  ،تفسري الكتاب اجمليد
  ،عبد هللا النمر، احملقق: حممد معامل التنزيلالبغوي، أبو حممد احلسني بن مسعود البغوي 

 الطبعة الرابعةسليمان مسلم احلرش، دار طيبة للنشر والتوزيع،  -عثمان مجعة ضمريية 
 م.1997ه ـــ 1417

  ،فيض تاج العارفني، زين الدين حممد املدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفني بن علي املناوي
 .بريوت، )د.ت(دار الكتب العلمية القدير شرح اجلامع الصغري، 

 م(.1947هــ ــــ 1366ت )( 2ط )املنار مصر، ، تفسري املنار، حممد رشيد ،رضا 
  ،تيسري الكرمي السعدي، عبد الرمحن بن ناصر بن عبد هللا، عبد الرمحن بن معال اللوحيق

 م.200هـ ـــ 1420الرسالة، ( مؤسسة 1ط )، الرمحن يف تفسري كالم املنان
  ،ع بني فين الرواية والدراية، من علم التفسريفتح القدير اجلامالشوكاين، حممد بن على 

 ، )د.ت(.دار الفكر للطباعة والنشر، لبنان بريوت
  ،(.1393/ 1ط )، دار القرآن الكرمي بريوت، خمتصر تفسري بن كثريالصابوين، حممد على 
  ،مجع وترتيب، د/ توفيق حممد شاهني، حممد  باديس،بن حممد بن  عبد احلميدالصنهاجي

أمحد مشس الدين، تفسري ابن باديس يف  وأحاديثهن، علق عليه وخرج آياته الصاحل رمضا
م 2003/ 2، ط )جمالس التذكري من كالم احلكيم اخلبري، دار الكتب العلمية، بريوت ــ لبنان

 .هـ(1424ــ
  :كتب احلديث

 رةالقاه –، مؤسسة قرطبة مسند أمحد بن حنبلالشيباين،  عبد هللاأبو ، ابن حنبل، أمحد• 
 .)د.ت(
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  ،بريوت، دار الكتاب العريب ـ سنن أيب داودأبو داود، سليمان بن األشعث السجستاين 
 .)د.ت(

 ،سنن ابن ماجة حكم على أحاديثه وآثارها ابن ماجه، أبو عبد هللا حممد بن يزيد القزويين 
ن حسن آل وعلق عليه العالمة احملدث، حممد ناصر الدين األلباين، اعتىن به أبو عبيدة مشهور ب

 ، )د.ت(.(1ط ) مكتبة املعارف للنشر والتوزيع، الرياض،سلمان، 
  ،دار ابن  إطراف امل ْسنيد املعَتليي بأطراف املسَند احلنبليابن حجر، أمحد بن حجر العسقالين ،

 ، )د.ت(.بريوت –كثري 
  ،و متيم أب حتقيق:ابن بطال، أبو احلسن علي بن خلف بن عبد امللك بن بطال البكري القرطيب

 (،2ط )السعودية / الرياض  -مكتبة الرشد  شرح صحيح البخاري،، ياسر بن إبراهيم
  .م2003 -هـ 1423

  ،مصنف حممد عوامة،  الكويف، حتقيق:بكر عبد هللا بن حممد بن أيب شيبة العبسي  أبوأيب شيبة
 م.235م ـــ 159، طبعة الدار السلفية اهلندية القدمية، شيبة أيببن 

 ،دار اجلامع الصحيحبن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية البخاري، أبو عبد هللا،  حممد البخاري ،
  م.1987ه ــــ 1407الطبعة األوىل القاهرة،  –الشعب 

  ،مسند البزارالبزار، أبو بكر أمحد بن عمرو بن عبد اخلالق البزار، احملقق: حمفوظ الرمحن زين هللا 
 م.1988ملنورة، الطبعة األوىل ااملدينة  -مكتبة العلوم واحلكم 

 السنن الكربى للبيهقي ويف ذيله اجلوهر ،  بكر أمحد بن احلسني بن أيب بكرالبيهقي، أيب
  ه.1344الطبعة األوىل،  ،جملس دار املعارف النظامية الكائنة يف اهلندالنفيس، 

  ،دار الغرب بشار عواد معروف، احملقق: ، سنن الرتمذيالرتمذي، أليب عيسى حممد بن عيسى
 .1998، بريوت –اإلسالمي 

  ،د.ت(فتح املبني بشرح األربعنياجلهين، عبد هللا بن حممد( ،.  
 التميم ،  ي، أبو حامت، الدارميالدرامي، حممد بن حبان بن أمحد بن حبان بن معاذ بن م ْعبد 

رتيب بن ت صحيح ابن حبانعلي بن بلبان بن عبد هللا، عالء الدين الفارسي،  الُبسيت، ترتيب:
 .مؤسسة الرسالة، )د.ت( بليان،
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 ،ضل، حتقيق حسني سليم أسد الدراينبن الف عبد الرمحنبن  عبد هللاأيب حممد  اإلمام الدارمي 
 ه 181، الطبعة األوىلدار املغين للنشر والتوزيع،  مسند الدارمي املعروف بسنن الدارمي،

 ه.255
  أسد، السيد أبو املعاطي النوري بن هالل بنالشيباين، أبو عبد هللا أمحد بن حممد بن حنبل 

 م. 1998هـ ـ 1419 األوىل، الطبعة:بريوت،  –عامل الكتب  مسند أمحد بن حنبل،
  الطرباين، أبو القاسم سليمان بن أمحد، حتقيق طارق بن عوض هللا بن حممد عبد احملسن بن

 ه.1415، املعجم األوسطإبراهيم احلسيين، 
 دار بن كثريإطراف املسند املعتلى بأطراف املسند احلنبلي، العسقالين، أمحد بن حجر ، 

 .بريوت، )د.ت(
  ،وعلق عليه  سنن ابن ماجة حكم على أحاديثه وآثارهالقزويين، أبو عبد هللا حممد بن يزيد

العالمة احملدث، حممد ناصر الدين األلباين، أعتىن به أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سليمان 
 .شر والتوزيع، الرياض، الطبعة األوىل، )د.ت(مكتبة املعارف للن

 امللك بن بطال البكري، حتقيق: أبو متيم ياسر بن  القرطيب، أبو احلسن علي بن خلف بن عبد
ه ــ 1423إبراهيم، شرح صحيح البخاري، مكتبة الرشد ـــ السعودية/ الرياض، الطبعة الثانية، 

  .م2003
 اجلامع الصحيح املسمى ن احلجاج بن مسلم القشريي، النيسابوري، اإلمام أبو احلسني مسلم ب

 .، دار اجليل بريوت + دار األفاق اجلديدة ـ بريوت، )د.ت(صحيح مسلم
  ،فيض القدير شرح املناوي، زين الدين حممد املدعو بعبدالرؤوف بن تاج العارفني بن علي

 .الكتب العلمية، )د.ت(دار  اجلامع الصغري،
  حتقيق: حممد  صحيح بن خزمية،بن خزمية أبو بكر السلمي،  اقإسحالنيسابوري، حممد بن

 م.1970ه ــ 1390، املكتب اإلسالمي ــ بريوت مصطفى األعظمي
  ،ه.1412بريوت، دار الفكر  جممع الزوائد ومنبع الفوائد،اهليثمي، نور الدين بن أيب بكر 

 :كتب العقيدة والشريعة
 العقيدة احلموية بن عبد السالم بن تيمية،  ابن تيمية، تقي الدين أمحد بن عبد احلليم

  )د.ت(. ،الكربى
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  ،دار  الفتاوىموع جمابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين
  م.2005ه ـــ 1426الطبعة الثانية والثالثة، الوفاء، 

  ،شيخ اإلسالم يف بيان اإلميان لابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم
  ، )د.ت(.التغاير الذي وردة به ألفاظ الكتاب والسنة

  العقل  عبد الكرميابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم، حتقيق د. ناصر
 .، )د.ت(الرياض –مكتبة الرشد  اقتضاء الصراط املستقيم ملخالفة أصحاب اجلحيم،

 مجاد  للمجلس باريس 18حبث مقدم للدورة ، عامالت واملقاصد، املد هللابن بيه، الدكتور عب
 م.2008ه / يوليو 1429ثاين/ رجب 

 الفتوحات اإلهلّية يف حترمي العمليات  احلميدي،بن حممد  عبد هللاالشيخ فوزي بن  ،األثري
  ، )د.ت(.االنتحاريّة

  ،ار الفكر ؟ وكيف؟ دمالذ كل اجملتمعات، ملاذا اإلسالمالبوطي، حممد سعيد رمضان
 م.1984ـــ  ه 1404األوىل سوريا، الطبعة املعاصر، بريوت ـــ لبنان، دار الفكر، دمشق ــ 

 دار الفكر آفاق معرفه ، منهج احلضارة اإلنسانية يف القرآنالبوطي، حممد سعيد رمضان ،
 .، )د.ت(متجدده

  ،املخلوق،كربى اليقينيات الكونية، وجود اخلالق ووظيفة البوطي، حممد سعيد رمضان 
  م.1997، (8دار الفكر املعاصر، بريوت ـــ لبنان، دار الفكر دمشق ــ سوريا، ط )

  ،سوريا،، مكتبة الفاريب، دمشق ــــ إىل كل فتاة تؤمن باهللالبوطي، حممد سعيد رمضان 
 م.1975ه / 1395 ،الطبعة الرابعة

  ،اق معرفة متجددةفأ، ، دار الفكراإلنسان مسري أم خمريالبوطي، حممد سعيد رمضان 
 .)د.ت(

  ،الفكر، أفاق ، دار املذاهب التوحيدية، والفلسفات املعاصرةالبوطي، حممد سعيد رمضان
 معرفة متجددة، )د.ت(.

  ،دار  وكيف منارسه؟ نفهمه؟، كيف اإلسالماجلهاد يف البوطي، حممد سعيد رمضان البوطي
 .م1993ه =1414الطبعة األوىلالفكر املعاصر بريوت ــ لبنان، دار الفكر دمشق بريوت، 

  ،دار الفكر املعاصر، بريوت  ،احلكم العطائية شرح وحتليلالبوطي، حممد سعيد رمضان 
 م.2003دار الفكر دمشق ــ سوريا،  لبنان،
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  ،العناية بالعبادات أساس البد منه لتثبيت اجملتمع اإلسالميالبوطي، حممد سعيد رمضان .
 .، )د.ت(اللجنة االستشارية العليا للعمل

 وعقدة التناقض بينها وبني ما اإلسالمية، العقوبات البوطي، حممد سعيد رمضان البوطي ،
 م.2002، ، اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب، الكويتيسمى بطبيعة العصر

  ،من الفكر والقلب، فصول من النقد يف العلوم واالجتماع البوطي، حممد سعيد رمضان
 والتوزيع، )د.ت(.، دار الفقيه للنشر طبعة جديدة واألدب،

  ،دار  املراءة بني طغيان النظام الغريب ولطائف التشريع الرباينالبوطي، حممد سعيد رمضان
 الفكر، دمشق سوريا ـــ دار الفكر املعاصر بريوت لبنان، )د.ت(.

  ،فقه السرية النبوية مع موجز لتاريخ اخلالفة الراشدة البوطي، حممد سعيد رمضان
وما تنطوي عليه من عظات ومبادئ  راسات منهجية علمية لسرية املصطفى د

دار الفكر املعاصر بريوت ـــ لبنان، دار الفكر دمشق ـــ سوريا، الطبعة العاشرة  وأحكام،
 م.1991ه/ 1411

  ،دار الفكر اإلنرتنتمشورات اجتماعية، من حصاد البوطي، حممد سعيد رمضان ،
 ، )د.ت(.دار الفكر دمشق سوريا املعاصر بريوت ــ لبنان،

  ،مسألة حتديد النسل، عالجا ووقاية، حبث علمي اجتماعي البوطي، حممد سعيد رمضان
 مقارنة بالقانون اإلسالميةيف حكم الشريعة  وإسقاطهيتناول خمتلف الصور، ملنع احلمل 

 الفارايب، )د.ت(.مكتبة 
  ،فيها قوانينه املنبئة عن عدله  رأعباده تقمن سنن هللا يف البوطي، حممد سعيد رمضان

 ، )د.ت(.أفاق معرفة متجددهوبياناته اجمليبة عن اعرتاضاتك، 
 ،د.ت( البوطي، حممد سعيد رمضان، قضايا ساخنه(. 
  ،ــ  االعتقاداإلرشاد إىل قواطع األدلة يف أصول أبو املعايل عبد امللك اجلويين، اجلويين

 م.1985، الطبعة األوىلــ بريوت،  حتقيق أسعد متيم، مؤسسة الكتب الثقافية
  ،دار  نور اليقني يف سرية سيد املرسلني،اخلضري، حممد بن عفيفي، احملقق: هيثم هالل

 .م2004 الطبعة األوىل،املعرفة، 
  م.2003ه ــ 1423، اإلسالمية، الطبعة األوىلالدكتور: صاحل الرقب، العوملة اجلامعة 
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  أمحد بن عثمان، أشرف على حتقيقه: شعيب الذهيب، اإلمام: مشس الدين حممد بن
ه ـــ 1405موسوعة الرسالة، الطبعة التاسعة، ، دار النشر، سري أعالم النبالءاألرنوطي، 

 م.1985
 الرد على من أخلد إىل األرض، وجهل أن الرمحن بن أيب بكر السيوطي،  السيوطي، عبد

 .، )د.ت(اإلسالميةمكتبة الثقافة  يف كل عصر فرض، االجتهاد
  ،لوامع السفاريين احلنبلي، مشس الدين، أبو العون حممد بن أمحد بن سامل السفاريين احلنبلي

 األنوار البهية وسواطع األسرار األثرية لشرح الدرة املضية يف عقد الفرقة املرضية
 م.1982هــ / 1402الطبعة األوىل، دمشق،  –مؤسسة اخلافقني ومكتبتها 

 بن محد الشائع، قراءه وعلق عليه عبد العزيز بن عبد هللا بن  الشائع، خالد بن عبد الرمحن
يات آ، على الشيخ شعيب األرنوطي يف تأويل بعض أحاديث باستدراك وتعقيباز، 

 دار بلنسية، الطبعة األوىل، )د.ت(.، الصفات
 املسائل الطبية واملعامالت املالية املعاصرة ، الشيخ الدكتور: خالد بن علي املشيقح

 .م1425
 البيان ملا يشغل األذهان، فتاوي شافية الشهري بعلي مجعة،  عبد الوهابمجعة، حممد  علي

 م.1430م / 2009، الطبعة األوىل، القاهرة ــــ مصر يف قضايا عاجلة،
  ،دار املعرفة بريوتإحياء علوم الدينالغزايل، أبو حامد حممد بن حممد بن حممد الغزايل ، 

 )د.ت(.
  د.ت(. املنتقى من فتاوى الفوزان،، بن فوزانالفوزان، الشيخ صاحل( 
  ،م1421، لقاء الباب املفتوحالعثيمني، حممد بن صاحل بن حممد. 

 الفقه وأصول:
  حققه وقدمه ووضع فهارسه  امللك بن عبدهللا بن يوسف، املعايل عبد احلرمني، أيبإمام

 هــ.1399 ىل،الطبعة األو  الربهان يف أصول الفقه، الدكتور: عبدالعظيم الديب
  د.ت(العريب الفكردار  ،الفقهأصول أبو زهرة، حممد( ،. 
  األشباه والنظائر على مذهب أيب حنيفة النعمان، إبراهيمابن جنيم، الشيخ زين العبدين بن 

 م.1980/هـ1400 ،الطبعةدار الكتب العلمية بريوت لبنان، 
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 عامر  -أنور الباز  احملقق:ليم، ابن تيمية احلراين، تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احل
 .ه1426م / 2005الطبعة الثالثة، ، دار الوفاء، جمموع الفتاوىاجلزار 

 الكناين الفضل، أمحد بن علي بن حممد بن حممد بن علي  ابن حجر، شهاب الدين أبو
 .، )د.ت(هتذيب التهذيب العسقالين،

  :هد بن ناصر بن إبراهيم السليمانفابن عثيمني، حممد بن صاحل بن حممد العثيمني، احملقق 
 ه.1413، األخرية الطبعةدار الثريا،  -دار الوطن  جمموع فتاوى ورسائل ابن عثيمني،

  حممد بن أيب بكر بن أيوب املعروف بنب القيم اجلوزية، خرج  عبد هللاابن القيم اجلوزية، أيب
، دار أعالم املوقعنيمان، ، وعلق عليه أبو عبيدة مشهور بن حسن السلوآياتهأحاديثه وأثاره 

 ه.1423ابن اجلوزي، الطبعة األوىل
  د.ت(.غاية الوصول شرح لب األصولاألنصاري، أليب حيىي زكريا( ، 
  ماألحكام يف أصول األحكاعفيفي،  عبد الرزاقاآلمدي، على بن حممد، علق عليه الشيخ 

 م.2003هــ ــ 1424الطبعة األوىل،  دار الصيف للنشر والتوزيع،
 مع مقدمة يف بيان أسباب حماضرات يف الفقه املقارنبوطي، حممد سعيد رمضان، ال ،

اختالف الفقهاء، وأمهية دراسة الفقه املقارن، دار الفكر املعاصر، بريوت لبنان، دار الفكر 
 م.1981ه / 1401دمشق سورية. الطبعة الثانية 

  ،كر املعاصر بريوت لبنانالف دار مع الناس مشورات وفتاوي،البوطي، حممد سعيد رمضان 
 .)د.ت(

  ،د. ت(.أثر األدلة املختلف فيهاالبغاء، للدكتور: مصطفى البغاء( ، 
  ،نسيم الشام، )د.ت(.استفتاءات الناسالبوطي، حممد سعيد رمضان ، 
  ،االجتماعيةمن الفكر والقلب فصول من النقد يف العلوم البوطي، حممد سعيد رمضان 

 .م2008جديدة دار الفقيه، طبعة  ،واألدب
  ،التوضيح، )د.ت(.التلويح على التفتازاين، سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاين الشافعي 
  ،جامعة دراسة أصولية مقارنةالرتكي، الدكتور عبدهللا بن عبداحملسن، أصول مذهب أمحد ،

 م.1974، الطبعة األوىل، عني مشس
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 الربهان يف  ،العظيم حممود الديب . عبداجلويين، عبد امللك بن عبد هللا بن يوسف، حتقيق: د
 ه.1418، الطبعة الرابعة، الوفاء ــــ املنصورة ـــ مصر أصول الفقه،

  حققه وراجعه، السيد حجة هللا البالغةالدهلوي،  عبد الرمحنالدهلوي، شاه ويل هللا بن ،
 هـ.1426م ــــ 2005، الطبعة األوىل، دار اجليل ،سابق

 دين حممد بن عمر بن احلسني، حتقيق: طه جابر فياض العلواين، الرازي، اإلمام فخر ال
 ، )د.ت(.احملصول يف علم األصول، مؤسسة الرسالة

  ،يف املصاحل املرسلة، واالستحسان من حيث  األصولينيرأي زين العابدين، العبد حممد نور
 م.2004، ( اإلمارات العربية املتحدة19) ، سلسة الدراسات األصوليةاحلجية

  أبو غدة عبد الستارالشافعي، حترير د.  عبد هللاركشي، بدر الدين حممد بن هبادر بن الز 
 .، الطبعة الثانية، )د.ت(دار الصفوة للطباعة والنشر البحر احمليط يف أصول الفقه،

  ،دار الكتب األشباه والنظائر، السبكي، تاج الدين عبد الوهاب بن علي ابن عبد الكايف
 .م1991ه / 1411وىل، الطبعة األالعلمية، 

  الشنقيطي، سلطان العلماء، أبو حممد عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم بن أيب القاسم بن
 قواعد األحكام يف مصاحل األنام،احلسن السلمي الدمشقي، حممود بن التالميد الشنقيطي، 

 .)د.ت( ، حممد متويل،، الشعراويلبنان –دار املعارف بريوت 
 إرشاد ام حممد بن علي، حتقيق وتعليق أيب حفص سامي بن العريب األثري، الشوكاين، لإلم

 .الطبعة األوىل، )د.ت(، الفضيلةدار  إىل حتقيق احلق من علم األصول، الفحول
  ،د. موفق عبد  حتقيق:الشهرزوري، عثمان بن عبد الرمحن بن عثمان الشهرزوري أبو عمرو

عامل الكتب ـــ  مكتبة العلوم واحلكمابن الصالح،  - أدب املفيت واملستفيتهللا عبد القادر، 
 ه.1407الطبعة األوىل، بريوت، 

  ،تقدمي الشيخ العالمة ، املوافقاتبن موسى بن حممد اللخيمي إبراهيم إسحاق أيبالشاطيب ،
زيد، ضبط نصه وقدم له وعلق عليه وخرج أحاديثه أبو عبيدة مشهور بن  أبو عبد هللابكر بن 

 م.1997هـ/ 1417، الطبعة األوىل ، دار بن عفانسليمان ألحسن 
 د.ت(، موقف العقل والعلم من رب العاملني، صربي، مصطفى(. 
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  ،عمادة  ،القواعد والضوابط الفقهية املتضمنة للتيسريعبد الرمحن بن صاحل العبد اللطيف
 لطبعة األوىلا البحث العلمي باجلامعة اإلسالمية، املدينة املنورة، اململكة العربية السعودية

 م.2003هـ/1423
 كمال محاد، د/ عثمان مجعة ضمرييةالسالم، حتقيق نزية   العزيز بن عبد عز الدين عبد  

 .، )د.ت(، دار القلم، دمشقاألنام اصطالحالقواعد الكربى املوسوم بقواعد األحكام يف 
  ،األحكام يف  قواعدالعز ابن عبد السالم، أبو حممد عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم

  .، )د.ت(، احملقق: حممود بن التالميد الشنقيطي، دار املعارف بريوتمصاحل األنام
 املستصفى من الشامي،  عبد هللاالسالم  الغزايل، اإلمام أبو حامد حممد بن حممد، حتقيق عبد

 .م1993هــ 1413 ،، الطبعة األوىلدار الكتب العلمية بريوت علم أصول الفقه،
 شفاء الغليل يف مام أبو حامد حممد بن حممد، حتقيق: الدكتور أمحد الكبيسي، الغزايل، اإل

  .، )د.ت(بيان الشبة واملخيل ومسالك التعليل
  ،شرح الكوكب املنري تقي الدين أبو البقاء حممد بن أمحد بن عبد العزيز بن علي،الفتوحي 

 م.1997 - هـ1418نية الطبعة الثا، مكتبة العبيكان، حممد الزحيلي ونزيه محاد حتقيق
  ،أنوار الربوق يف القرايف، أبو العباس شهاب الدين أمحد بن إدريس املالكي الشهري بالقرايف

 .)د.ت(، أنواع الفروق
  تنقيح الفصول يف اختيار احملصول يف دريس، إالقرايف، شهاب الدين أيب العباس أمحد بن

 .)د.ت(الفكر، ر، دار مص الطبعة األوىل،سعد،  عبد الرؤفحتقيق طه  األصول،
 ،شرح تنقيح اإلمام أبو العباس شهاب الدين أمحد بن إدريس املالكي الشهري بالقرايف  القرايف

 .)د.ت(مكتبة الكليات األزهرية، بريوت، دار الفكر،  الفصول يف علم األصول،
  ،د.ت(آراء املستشرقني حول مفهوم الوحي عرض ونقدحممد، الدكتور إدريس حامد( ،. 
 األسس واملنطلقات يف حتليل وتفصيل غوامض فقه  علي،أيب بكر العدين ابن  ،شهورامل

وما يرتبط به من سنن املواقف والدالالت املستنبطة من عالمات وأشراط  ،التحوالت
 ، الطبعة األوىلمركز اإلبداع الثقايف للدراسات وخدمة الرتاث الساعة وأحاديثها البينات،

 م.2010ه ـــ 1431
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 أيب بكر العدين بن علي املشهور، النبذة الصغرى، ملعرفة الركن الرابع من أركان املشهور ،
 الوطنيةالدين، وعالماته الكربى، والوسطى، والصغرى، دار املعني للنشر والتوزيع، املكتبة 

 .الطبعة الثانية، )د.ت(
 الغين  بداملالكي، حممد بن علي بن حسني املكي املالكي، تقدمي وترتيب وتعليق: جمدي ع

، ضوابط الفتوى من جيوز له أن ي فيتي ومن ال  دار الفرقان، باكوس جيوز له أن ي فىتي
 .، )د.ت(اإلسكندرية

  ،أجنحة املكر الثالثة وخوافيها، التبشري االستشراق ــ االستعمارامليداين، حسن حبنكه 
 .ة وحتليل وتوجيه، دار القلم دمشق، )د.ت(دراس

 كتب املقاصد 
 ،مقاصد الشريعة حممد الطاهر، حتقيق ودراسة حممد الطاهر امليساوي،  ابن عاشور

 م.2001هــ ـــ 1421 الطبعة األوىل والثانية، دار النفائس، اإلسالمية،
  ،مؤسسة الرسالةيف الشريعة اإلسالميةضوابط املصلحة البوطي، حممد سعيد رمضان ، 

 م.1965ه ــــ 1385
  ،دار النفائس للنشر والتوزيع  تيمية ابنريعة عند مقاصد الشالبدوي، يوسف أمحد حممد 

 م.1999 22/12،األردن
  ،املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، سلسلة  نظرية املقاصد عند ابن عاشور، إمساعيل،احلسين

 م.1995ه ـــ 1416، الرسائل اجلامعية
  ،علميةال املطبعة معامل السنن شرح سنن أيب داود،اخلطايب، أبو سليمان أمحد بن حممد 

  .م1932 - هـ 1351 ،حلب، الطبعة األوىل
  ،د.ت(.، الرباط، دار نشر املعرفةوجهة نظراخلمليشي، أمحد( ، 
 الدار  نظرية املقاصد عند اإلمام الشاطيب تقدمي الدكتور: طه جابر العلواين ،الريسوين، أمحد

 الطبعة الرابعة"فرجينيا"  العاملية للكتاب اإلسالمي "الرياض" واملعهد العاملي للفكر اإلسالمي
  م.1995ه 1416

  ،املسؤول الزمن املديرمنشورات جريدة  ،الفكر املقاصدي قواعده، وفوائدهالريسوين، أمحد 
 التقنني: لبابهالعلواين اإلمساعيلي، اإلشراف: الدكتور سعيد يقطني، اإلخراج  عبد الكرمي
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، ديسمرب دار البيضاء ـ توزيع سربيسال ،العلوي، العكاري ـ الرباط مطبعة النجاح اجلديدة
 م.1990

  ،م2003هــ ــ 1424، الطبعة األوىل، من أعالم الفكر املقاصديالريسوين أمحد. 
  ،الطبعة دار السالم،  مقاصد الشريعة اإلسالمية يف فكر اإلمام سيد قطب،زْرو اق، نصري

  األوىل.
 د.ت(.مقاصد الشريعة اإلسالمية، حممد مصطفىيلي، الزح( ، 
  ،عياض بن نامي، عضو هيئة التدريس بقسم أصول الفقه بكلية الشريعة أ.مالسلمي .

 .، )د.ت(أصول الفقه الذي ال يسع الفقيَه جهل هبالرياض، 
  هللا  إبراهيم بن موسى بن حممد اللخيمي، حتقيق عبد إسحاقالشاطيب، العالمة احملقق أبو

 .، )د.ت(علمية بريوت، دار الكتب الاملوافقات يف أصول الشريعةدراز، 
  يت يف املعهد ألق، دروس اإلسالميمقاصد التشريع ، عبد هللاالشبيلي، يوسف بن

 .، )د.ت(اإلسالمي بواشنطن
 ن الكرمي الطويف الصرصري، احملقق، أبو الربيع، جنم الدين، سليمان بن عبد القوي بالطويف 

 الطبعة: األوىل الرسالة.مؤسسة  شرح خمتصر الروضة،الرتكي،  عبد احملسنبن  عبد هللا
 م.1987هـ /  1407

  ،هريندن األزمة الفكرية املعاصرة، املعهد العاملي للفكر اإلسالميالعلواين، طه جابر ،
 .الطبعة األوىل، )د.ت(

  ،دار قتيبةاإلسالميةالشاطيب ومقاصد الشريعة العبيدي، الدكتور: محادي العبيدي ، 
  .م1992هـ ــ 1412بريوت ــ دمشق، 

 املعهد العاملي للفكر اإلسالمية، املقاصد العامة للشريعة لعامل، الدكتور: يوسف حامدا ،
هــ / 1415ة الثانية والطبع ،م1993/ 1413الطبعة األول الدار العاملية،  اإلسالمي،

1994. 
  مؤسسة عالل اإلسالمي، دار الغريب ومكارمها اإلسالميةمقاصد الشريعة الفاسي، عالل ،

 م.1993بعة اخلامسة، الفاسي، الط
  بيسوين  املقاصد عند اإلمام الشاطيب، دراسة أصولية فقهية،، عبد اهلاديفاعور، حممود

 ه.1427م =2006، الطبعة األوىلللطباعة، صيدا ــــ لبنان. 
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 املقاصد الكيلة والنصوص اجلزئية دراسة يف فقه مقاصد الشريعة بني، القرضاوي، يوسف 
 .والثالثة، دار الشروق ـــ القاهرة، )د.ت(الطبعة األوىل والثانية 

  دار كواشف زيوف يف املذاهب الفكرية املعاصرة، ، حبنكةامليداين، عبد الرمحن حسن
 م.1991ه= 1412الطبعة الثانية، القلم ــ دمشق، 

  ،التنظري املقاصدي عند ابن عاشور يف كتابه مقاصد شراف عمار ساسي، إحسني، حممد
 ه.1423م=2002، مقدمة لنيل درجة الدكتورة أطروحة سالمية،اإلالشريعة 

  املصاحل املرسلة، دراسة حتليلية ومناقشة فقهية وأصولية مع حسن،  عبد الكرميحممود
  .)د.ت( لبنان، -البسطة، بريوت الطبعة األوىل،دار النهضة اإلسالمي،  أمثلة تطبيقية،

  ،ي البصائر بشرح روضة الناظر أحتاف ذو عبدالكرمي بن علي بن حممد،  الدكتور:النملة
العاصمة للنشر دار  الطبعة األوىل،بن حنبل،  وجنة املناظر على مذهب اإلمام أمحد

 م.1996ه=1417والتوزيع، 
  :املقاالت والبحوث، واخلطب املنربية

  ،خطبة  سد باب فتنة أوىل من حقوقك اليت متعك هللا هبا،البوطي، حممد سعيد رمضان
 م.1990/ 2/ 23 لشام،، نسيم امجعة تاريخ

  ،موقع نسيم الشام، )د.ت(كيف تكون مسلماالبوطي، حممد سعيد رمضان ،. 
 ،موقع نسيم الشام، )د.ت(موقف البوطي من منتقديه البوطي، حممد سعيد رمضان ،. 
 ملن ينتقي من اإلسالم زاوية  عجبا، البوطي، حممد سعيد رمضان، خطبة مجعة، بعنوان

 م. 1990/ 6/ 8تاريخ  يم الشام،موقع نس ،هبايصبغ نفسه 
  ،خطبة مجعة موقع إقامة العدالة العامة اإلسالمحمور شرائع البوطي، حممد سعيد رمضان ،

 .2012/ 3/ 16 نسيم الشام،
  ،موقع نسيم  املال مال هللا، والعبد عبد هللا، خطبة مجعة،البوطي، حممد سعيد رمضان

 م.2009/ 9/ 11املوافق: 1430/ رمضان/ 21 الشام
  ،م.2012، موقع نسيم الشام،زكاة احلقوق املعنوية، مقالالبوطي، حممد سعيد رمضان 
  ،موقع ، أمهية املذاهب الفقهية يف رعاية الوحدة اإلسالميةالبوطي، حممد سعيد رمضان

 .نسيم الشام، )د.ت(
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  ،خطبة مجعة، موقع نسيم  مقاصد الشريعة ووحدة الصف،البوطي، حممد سعيد رمضان
 م.2008/ 5/ 16الشام، 

  ،مقال، ، هكذا كان املسلمون وهكذا كان يفعل غريهمالبوطي، حممد سعيد رمضان
  .موقع نسيم الشام، )د.ت(

  ،علي بن نايف الشحود، مقاالت وحبوث الدكتور عبد الكرمي إعدادعبد الكرمي بكار :
 .، )د.ت(واجلماعات الدعاةكيف نوحد الصف بني بكار، 

  ،مكتب مسنار املعهد العاملي للفكر اإلسالميالشرعية،  ولوياتاألعطية، مجال الدين ،
 .القاهرة، )د.ت(

  السيد احلبيب: أبو بكر بن علي املشهور، مقال خطي بورقة خاصة خمتم خبتمه طلبته منه
  .م2014/ 7/ 21هــ املوافق 1435رمضان  24 ،يف شهر رمضان املوافق

  ترمجه مسري كرم، دار الطليعة بريوت لسفية ــاملوسوعة الفخنبة من الباحثني السوفيات ــ 
 م.1987الطبعة السابعة، 

 الصوتيات والفيديوهات:
  ،قناة أهل البلد املصرية الهتا،أمقابلة شخصية حول الثورات ومبن بيه، الشيخ عبدهللا 

 م.2011/ 2/11
  م، )د.ت(2005البوطي، حممد سعيد رمضان، درس فيدو، عام. 
 ملتابعة املرياث العلمي، لإلمام الشهيد البوطيان، حماضرة فيدو، البوطي، حممد سعيد رمض 

youtube.com/naseemalshami)د.ت( ،. 
  ،2/ 5 موقع نسيم الشام، عن الوحدة،الثامن  صويت، الدرسالبوطي، حممد سعيد رمضان /

 م.2008
 ( 89البوطي، حممد سعيد رمضان، يف سبيل التزكية )خلواصالفرق بني توبة العوام وتوبة ا 

  م.2016/ 3/5، نسيم الشام، صويت
  ،صويت شرح كتاب األشباه والنظائر لإلمام السيوطي،البوطي، حممد سعيد رمضان 

 .2010/ 9/ 28 نسيم الشام، ،(شرعت النية ألجله الثاين، )فيماالدرس 
 الدروس األول من شرح ضوابط املصلحة يف الشريعة البوطي، حممد سعيد رمضان ،

 .م2008/ 3/ 18 نسيم الشام، يت،، صو اإلسالمية
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  ،صويت  ،شرح كتاب ضوابط املصلحة يف الشريعة اإلسالميةالبوطي، حممد سعيد رمضان
 .م2008/ 3/ 18موقع نيسم الشام، األول، والتاسع مسجد بين أمية،  الدرس

  ،صويت،  شرح ضوابط املصلحة يف الشريعة اإلسالمية،البوطي، حممد سعيد رمضان
 م.2008/ 25/ 3تاريخ  الدرس الثاين،

  الثورة  موقف العلماء منالثورة السورية، فيديوهات ، املفيترابطة العلماء السوريني ترد على
  Syrianchange.wordpress.co وتقاريرحتليالت  األسدالسورية، نظام 

  ،الدرس الرابع عشر صويت سلسلة األمساء والصفاتالشنقيطي، حممد حسن الدود 
 .)د.ت(
 :ة والرتاجمكتب اللغ

 حتقيق، ، املعجم الوسيطإبراهيم مصطفى ـ أمحد الزيات ـ حامد عبد القادر ـ حممد النجار 
 دار الدعوة، )د.ت(. جممع اللغة العربية، باب الفاء،

  ،بريوت –، دار صادر لسان العربابن منظور، حممد بن مكرم بن منظور األفريقي املصري 
 .الطبعة األوىل، )د.ت(

 حتقيق أمحد عمر طبقات الشافعيةبن عمر بن كثري القرشي،  إمساعيليب احلافظ ابن كثري، أ ،
 هــ.1413الدينية القاهرة،  الثقافةهاشم، وحممد زينهم، مكتبة 

  وعبد حممود فاخوري  حتقيق:ابن املطرز، أبو الفتح ناصر الدين بن عبد السيد بن علي
 الطبعة الثانيةحلب،  –مة بن زيد مكتبة أسا يف ترتيب املعرب، خمتار، املغرب احلميد

 م.1979
 ،دار  ـــ لبنان، دار الفكر املعاصر بريوت شخصيات استوقفتين البوطي، حممد سعيد رمضان

 م.2008الطبعة السابعة، الفكر دمشق ـــ سوريا، 
 تأريخ يشيع يف امليداين ةعن حياة الشيخ حسن حبنك نبذهرمضان،  البوطي، حممد سعيد ،

 .خالده، )د.ت(ول إىل وثيقة يوم، ويوم يتح
  ،اإلمام الغزايل ذو فكر منهجي فذ واختصاصات عملية البوطي، حممد سعيد رمضان

مجادي األول  م1986ــ السنة السادسة ـــ كانون الثاين "ينائر" 22دمشق العدد  شىت،
 .ه1406
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 وطي كاملة حليات الشيخ مال رمضان الب  القصةهذا والدي  ،البوطي، حممد سعيد رمضان
 اجلديدة املعاصردمشق دار الفكر، بريوت لبنان دار الفكر  سوريا، وفاته، إىلمن والدته 

 م. 1995أذآر 28هـ = 1415شوال 27
  ،هــ324ــ260اإلمام أبو احلسن علي بن إمساعيل األشعري،البوطي، حممد سعيد رمضان 
  ،د.ت(، حبث، نسيم الشام منهج اإلمام الشافعيالبوطي، حممد سعيد رمضان(. 
 ،تراجم وأعالم موقع نسيم الشام الشيخ مال رمضان البوطي،حممد سعيد رمضان،  البوطي 

 م.2013/ 8/3
 دار صادر ــ بريوتوالعلوم ف اصطالحات الفنوناكشعلي بن علي،  التهانوي، حممد ، 

 م.1996
  ،حتقيق: أمحد الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية،اجلوهري، إمساعيل بن محاد اجلوهري 

  م.1987ه =1407الطبعة الرابعة، عبد الغفور عطار، دار العلم للمالين ــــ بريوت، 
  ،دار  األعالم،الزركلي، خري الدين بن حممود بن حممد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي

 م.2002العلم للمالين، الطبعة اخلامس عشر، 
 تاج الفيض ، امللق ب مبرتضى،  الزَّبيدي، حمم د بن حمم د بن عبد الرز اق احلسيين ، أبو

 .اهلداية، )د.ت(، دار العروس يف جواهر القاموس
 ،تاريخ  الذهيب، مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان، حتقيق: د. عمر عبد السالم تدمري

 الطبعة: األوىل. لبنان/ بريوت، ، دار الكتاب العريباإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم
 م.1987هـ = 1407

  عبد احملسن بن اين، أبو القاسم سليمان بن أمحد، حتقيق طارق بن عوض هللا بن حممد الطرب
   ه.1415دار احلرمني ـــ القاهرة، ، املعجم األوسطإبراهيم احلسيين، 

  د.ت(، فصل الفاءاحمليط يعقوب، القاموسالفريوز آبادي، حممد بن( ،. 
  املنري يف شرح غريب الكبري املصباح، احلمويالفيومي، أمحد بن حممد بن علي الفيومي مث 

 .)د.ت(
  ،جواهر البالغة يف املعاين اهلامشي، السيد أمحد، ضبط وتدقيق وتوثيق، د: يوسف الصميلي

  .املكتبة العصرية، صيدا بريوت، )د.ت( والبيان والبديع،
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 اجملالت:  
 لب، العدد اجلماهري، تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر، والتوزيع ــ ح

اإلميانية طريق البد منه  الوحدة)حماضرة بعنوان  2006/ 1/ 30، االثنني تاريخ 12018
( للشيخ: حممد سعيد رمضان، برعاية وحضور مساحة املفيت العام إىل الوحدة الوطنية

  jamahir.alwehda.gov.syللجمهورية الدكتور: أمحد بدر الدين حسون، 
 151ـــ 147/ 8: حيي حممد العدد ذلألستا قضايا إسالمية معاصرة .Rifae.com 
  ،مجيل أبو  لتابع لرابطة العامل اإلسالمي مبكة املكرمة،اقرارات اجملمع الفقهي اإلسالمي

 سارة.
 رتيب: أمحد بن عبد الرزاق الدويش، مجع وتاللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء 

 اجملموعة األوىل. -فتاوى اللجنة الدائمة 
  نشر فيها الضابط األمريكي السابق " رالف بيرتز" مقالة  خاصة بالقوات املسلحة،جملة

 Armed م2006بعنوان: حـــدود الـــدم وهي جزء من كتابه اجلديد، عدد يوليو / متوز 
Forces Journal. 

  جملة اهلداية اإلسالمية الشيخ حممد اخلطر حسني، اختالط اجلنسني يف نظر اإلسالم، مرجع
 .www.dorar.netوثق على منهج أهل السنة واجلماعة، علمي م

 :شبكات النت
  ،إسالم ويب، مركز الفتوى tfatwa.islamweb.en 
  أهل السنة واجلماعة عن الوهابية، أقوالhttps://salafeia.wordpress.com 
 كشف النقاب عن ، أقوال حول الشيخ البوطي ، مناأللباين، الشيخ حممد ناصر الدين

 sunnah.net-dd ،شبكة الدفاع عن السنة ،خ البوطي قبل أربعني سنهنفاق الشي
 ،بن بيه ينتقد الذهاب إىل سوريا للقتال وحيذر العلماء من الفتنة بن بيه، الشيخ عبد هللا 

 وريتانيا، ومنطقة الصحراء الكربىنواكشوط ـــ صحراء ميديا، موقع األخبار األول يف م
 aramedias.netwww.sahم.2014فرباير، 21اجلمعة 

  :بنالشيخ عبد هللا  للعالمة ، املوقع الرمسيعبد هللابن بيه، الشيخbinbayyah.net    
  ،م2011/ 8/ 31 مفيت القذايف ينفي عن نفسه فتواه بسفك دماء الليبيني،بن صوة 

www.alarabiya.net         
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  ،المياملوقع الثقايف اإلس ،يف ميزان الشريعةالبوطي، حممد سعيد رمضان 
www.ahlussunah.org. 

 العزيز، أساسيات منهج الفكر املقاصدي عند النورسي، النور  البطيوي، الدكتور: عبد
 ergipark.ulakbim.gov.trDم،  2014والفكرية، للدراسات احلضارية 

  التبويب الفقهي للفتاوى الشرعيةاجلزائري، الشيخ أيب عبد املعز حممد علي، موقع الشيخ 
 .ous.comFerkفركوس، 

  املصرية، الصفحة الرئيسية، نت  اإلفتاءدارalifta.org.eg-arD 
  ،صفة الوحدانية هلل تعاىلالدكتور: أمحد عبده عوض ahmedabdouawad.com 
 اإلسالمالقادر السقاف، الدرر السنية اختالط اجلنسني يف نظر  السقاف، علوي بن عبد 

www.dorar.net. 
 أبو عمر أسامة بن عطايا العتييب ة الشيخشبكة النصيحة اإلسالمية، ترمج 

alnasiha.net 
  الشبكة السورية حلقوق اإلنسان، حصيلة الضحايا من املدنيني على أيدي األطراف الرئيسية

 hr.org4snالفاعلة يف سوريا 
  ،أقوال العلماء يف حكم اخلروج على القذايف وبشارالشقريي مصطفى

 elshoukairy.blogspot.com-Mostafa 
 ملتقى أهل احلديث نظرة لقاعدة املشقة جتلب التيسري،هللا،  الب العلم، عبدط 

www.ahlalhdeeth.com 
  ،طارق سويدان، نصائح هامة للثورة السوريةSyrianchange.wordpress.com 
 د للتحدي األكرب بعد سقوط النظامالعودة، سلمان: على السوريني االستعدا 

Syrianchange.wordpress.com  
 األسدعربية نت، إحراق كتب البوطي، يف دير الزور بعد فتواه جبواز السجود على صور ال  

alarabiya.net 
  ،اإلسالمالعودة، الدكتور: سلمان األمني العام املساعد لالحتاد العاملي لعلماء املسلمني 

 رمة بيد الشعب، الرياض حسام النماليوم، نظام القذايف فاقد الشرعية باإلمجاع، والكل
www.islamtoday.net     
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  مفيت ليبيا القذايف كافر وال جتوز  مفيت الديار الليبية،ِهْسربس،  صادق،ِ الغرباين، الشيخ
 www.hespress.comالصالة عليه، 

 البوطي بالسجود على صورة بشار األسد، فتوى m.islammessage.co 
  طرف أبو أمحد فتاوي العلماء األكابر فيما أهدر من دماء يف اجلزائر، من

www.almoumnoon.com 
  ضاوي، املوازنة بني العقل والنقلالقرضاوي، املوقع الرمسي لسماحة العالمة: يوسف القر 

qaradawi.net 
 بيان  األمني العام، أ.د على القرداعي القرضاوي، يوسف، رئيس االحتاد علماء املسلمني، مث

 www.saaid.net ليبيا، االحتاد العاملي لعلماء املسلمني، حول ما حيدث يف
  2001/ 7/ 9موقع مقاالت إسالم ويب، ت( مarticles.islamweb.net) 
  امليداين،  حبنكةامليداين، حسنar.m.wikipedia.org 
 ،علي بن نائف الشحوذ،  املوقع الرمسي للمكتبة الشامةshamela.ws 
  موقع احلبيب على اجلفريwww.alhabibali.com. 
 ندي، موقع فضيلة حسان اهلwww.alhindy.net. 
  موقع ترمي الغناء، جامعة عدن متنح الدكتوراه الفخرية للعالمة أبو بكر املشهور

.www.tareemalghanna.com    
 بن حممد احلميدي األثري عبد هللافوزي بن  موقع فضيلة الشيخ 

www.sheikfawzi.net. 
  موقع جهينة نيوز.almawqef.com  
 الثالثة لتفتيت الوحدة اإلسالميةت خمتلفة، األسافني الربيطانية حماضرات متفرقه يف مناسبا 

naseemalsham.com 
  اخلالقة:احملافظون اجلدد ونظرية الفوضى .nadorcity.com 
  ،جلنة الفتاويNaseemalsham.com. 
 ،م1993/ 2/ 14 النابلسي، حممد راتب، عدم الكفاءة يف الزواج 

www.nabulsi.co 
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