
 

 

 

 

 مساكاة اإلالاصد في فخاوي الصواة

 

ملدم ئلى اإلاإجمس الدولي ألاٌو الصواة والخىمُت الشاملت هدى الخفلُل الدوز الحظازي 

ظت الصواة في واكم اإلاجخملاث اإلالاصسة   لفٍس

هـ  5445صفس  58 – 56م اإلاىافم  9159أهخىبس  57 – 55  

ً  –اإلاىامت  مملىت البدٍس  

 

 ئكداد الدهخىز 

 ئبساهُم كلي طالم كُبلى 

أطخاذ أصٌى الفله اإلاشازن بلظم الدزاطاث ؤلاطالمُت بيلُت التربُت بجاملت 

 مصساجت 

  



 

 

لخه فأضحذ ههجه أوضح الري هلل الحمد   ، مظخلُما صساػا شَس
 
  دًىا

 
 كىج ال ، كُما

 هللا كبد مدمدا أن وأشهد ، له شٍسً ال وخده هللا ئال ئله ال أن وأشهد ، أمخا وال فحها

 :  وبلد ، هثحرا حظلُما وطلم وأجباكه وصحبه آله وكلى كلُه هللا صلى ، وزطىله

 كمل كام فاذا ، وجسكاها جدللها إلالاصد حاءث – وملسز  ملسوف هى هما – الصواة فان

 وخاش ، زجبها وأطمى ، اإلاصالح أوصاف أكلى خلم ؛ الحىُم الشازق كصد وفم اإلاصوي

   ًؼلب ال ئذ ؛ – وحلالى طبداهه – اإلاىلى زطا
دسص ، ومسادها الصواة أخيام كصد ُمصن   ٍو

خدبله ، كلُه  ، ومفهىمها ومىؼىكها ، وفسوكها وأصىلها ، وولُاتها حصئُاتها في ٍو

 اإلالصىد   أصاب فاذا ؛ إلاشسكها إلادبخه ئال ، وملُدها ومؼللها ، وكامها وخاصها

 ، الصواة أصل مً اإلاسكُت والللل الشسكُت اإلاصالح وكامذ ، اللاصد كً السطا خصل

ي  كً ئما اإلالصىد   اللاصُد  وخالف باًً وئذا  الصواة مصالح فاجذ خؼأ   كً أو هى 

 – اإلاصوي – اللاصد ًجمم ختى الصواة ملصىد مم اإلاصوي كصد ًخؼابم ال فاهه ؛ وملاهحها

 .  ئدزان وكىة ، كلب طالمت:  أصلحن

 لفهم كصد الشازق ومساده مً جيلُف الصواة فيل أخيام الصواة وأدلتها كام 
 
 ،طبؼا

 ،وجفسق لها الفسوق الىثحرة  ،في هخب الفله مظائلها وجدون  ،فلم جفصل أخيامها 

ل دزحت خىمها للميلفحن  ،وجظبؽ بلىاكد حاملت   ،ئال لبُان مساد الشازق بخجًز

خىم مً  وي ال ًخلدي اإلايلف أو ًلصس في غاًت الشازق في ،بدظب ػلب الشازق 

 أخيام حصئُاتها ؛ فُلؼُه أكلى مً دزحخه أو أكل .

 بهرا ألاصل اللـُم فهم 
 
 وكُاما

 
لاث الصواة أخياما وأدلت ؛ جدلُلا فخأطظذ حشَس

لاث الصواة  –فبظبؼها  ،كصد الشازق ومساده مجها  ُطبؽ زهً الصواة  –حشَس

 ألصل خفف هصها  ،وُخفف 
 
 )     فيان جأطِع ػسق فهمها وأطالُبه وجأصُلها مخمما

5 ). 

 أهمية البحث : 

                                                           

  . 15 – 14 – 13/  1ينظر مقاصد العبادات وأثرىا الفقهي للدكتور سليمان النجران   (  (1



 

 

لت  فياهذ أهمُخه مً  ،حاء هرا البدث ئهماال للدزاطاث اإلاهخمت بملاصد الشَس

 أمىز : 

ملاصد الصواة مً اإلالاصد الخاصت ؛ ئذ ئن  وىهه في اإلالاصد الخاصت :   األول

فهي أصل وفسق فمجها جبنى اللامت وهي مبيُت مً  ،اإلاخىطؼت بحن الجصئُت واللامت 

 .  الجصئُت 

 ؛ ئذ مً الالشم أن جىاٌ  :   الثاني
 
ملاصد الصواة وىهه في ملاصد الصواة جخصُصا

 كلى اللاكدة اإلالسزة : 
 
ألاصل في اللباداث  ))مً الباخثحن الاهخمام واللىاًت اكخمادا

ت لهره اللاكدة اللـُمت .  ((الخىكُف   مم أن دزاطت ملاصد الصواة ملٍى

 :  حدود الدراسة 

 كلى دزاطت اإلالاصد في فخاوي الصواة .  –ئن شاء هللا حلالى  –طُلخصس البدث 

 :  أهداف البحث 

 بُان اللالكت بحن الصواة واإلالاصد بىحه كام . – 5

 د في فخاوي الصواة ووحه اخخصاصها بالصواة . دزاطت اإلالاص – 9

ت .  – 3  بُان أزس هره اإلالاصد في الفخاوي الصوٍى

 :   حاء هرا البدث ئحابت كلى ألاطئلت آلاجُت  :  مشكلة البحث 

 هل هىان كالكت بحن فخاوي الصواة واإلالاصد ؟ .  – 5

 هل لسهً الصواة ملاصد خاصت به    ؟ .  – 9

 هل ًىحد أزس ملىىي في فخاوي الصواة لهره اإلالاصد   ؟ .  – 3

  :  مسار الدراسة 

 اإلاخلللت فخاويهم في الفلهاء الظادة كمل وجأهُد ئبساش هى الىزكت هره في كملي

  :  حاهبحن مً وذلً فحها اإلالاصد مساكاة كلى بالصواة



 

 

 ٌ  . الصواة في الشازق إلالاصد الفلهاء مساكاة:  ألاو

 . الصواة في اإلايلف إلالاصد الفلهاء مساكاة:  الثاوي

 . الصواة بجاهب اإلاخلللت الفلهُت الفسوق مً مجمىكت خالٌ مً وذلً

 تمهيد

 كلى جدلُم اإلاصالح ودفم اإلافاطد ، ذ مبيُتالفخاوي والاطخيباغ والاحتهاد واه

، وئذا واهذ اإلالاصد جىلظم  إلالاصد الشازق وملاصد اإلايلفحن  امساكاته ومخظمىت

س حهد الفلهاء  ئلحهما هما هىه ئلى ذلً اإلالاصدًىن فظأكمل في هرا البدث كلى جلٍس

ألاولى مً في فخاويهم كلى مساكاة اإلالاصد في احتهاداتهم واطخيباػاتهم مً حهخحن : 

وذلً  ،مساكاتهم إلالاصد اإلايلفحن ألاخسي مً حهت مساكاتهم إلالاصد الشسق ، وحهت 

ظت الصواة ً خالٌ هماذج مً الجصئُاث الفلهُت م   .اإلاخلللت بفٍس

 الفصل ألاول 

 الشكاة في الشارع ملقاصد الفقهاء مزاعاة

لت لخدصُل  لت هى كصد الشازق في وطم الشَس للل أهم ما في ملاصد الشَس

لت تهدف ئلى خفف  مصالح اللباد في اللاحل وآلاحل ؛ ومً زم واهذ جيالُف الشَس

ت فالحاحُت والخدظُيُت ، وبىاء كلى ذلً فان ملاصد  مصالح الىاض الظسوٍز

ص في يهم في الصواة جخلخالشازق التي طأكمل كلى بُان مساكاة الفلهاء لها في فخاو 

مم مساكاة الخِظحر وزفم الحسج كً الىاض ، ومساكاة ، مساكاة زجب اإلاصالح الثالر 

،مً خالٌ زالزت مؼالب : ألاٌو في بُان مساكاة   ئخساج اإلايلفحن كً داكُت أهىائهم

ً في فخاوي الصواة ،  الفلهاء للصد الشازق ئلى جدصُل مصالح اللباد في الداٍز

في بُان مساكاة الفلهاء للصد الشازق في الخِظحر وزفم اإلاشلت وكدم والثاوي 

الخيلُف بها في فخاوي الصواة ، والثالث في بُان مساكاة الفلهاء للصد الشازق في 

 ئخساج اإلايلف كً داكُت هىاه في فخاوي الصواة .



 

 

 

 

 

 

 املطلب ألاول 

 في الدارين في العباد مصالح تحصيل إلى الشارع لقصد الفقهاء مزاعاة

 الشكاة  فتاوي 

لت مىطىكت أل  ً إلاا واهذ الشَس فان الفلهاء   ،حل جدلُم مصالح الىاض في الداٍز

صحن كلى مساكاة كصد الشازق ئلى جدصُل جلً اإلاصالح بما ًخظمً  واهىا خٍس

هما طِخطح مً  ، ( 9 )وما ًخصل بها أو ًلحم بها   الحفاؾ كلى اليلُاث الخمع

 :  الجصئُاث الفلهُت الخالُت 

مً أكىي ملاصد الخلـُم الـاهس ئؿهاز جدصُل اإلاصلحت بالخلـُم الـاهس : ف  - 5

ـهس  –طبداهه وحلالى  –؛ ئذ البىاػً ال ٌللمها ئال هللا شلاز أهل ؤلاطالم  ًُ فال 

 656 ))ختى ئن اللسػبي  ، الشلاز ئال الخلـُم الـاهس ؛ فيان أصل الفسائع ؤلاؿهاز 

فأما الفسائع فاألولى  ))إلاا كاٌ : حلل ملصد اللبادة ئشاكت اللبادة وئؿهازها  ((هـ 

جخمم الىاض كلى اللمل بها ،ئشاكتها وئؿهازها ؛ لخدفف كىاكد الدًً  فال ًظُم ،ٍو

ـهس باؿهازها حماٌ دًً ؤلاطالم وحللم خدوده وأخيامه ،مجها ش يء  وألازس  ، ( 3 ) ((ٍو

لى أهسه  حلـُم الـاهس في اللباداث ًـهس في الصواة في مظألت فُمالصد الفلهي إلا

 كلحها
 
سبت فخجصيء ؿاهسا ؛ ئذا حاءث فحها هُت صحُدت لللفانها جصح  ؤلامام أخدا

 فان صحبتها 
 
باإلطافت ئلى وىهه  باإلهساهفاللٌى ، ( 4 ) هُت الخلسب أحصأث باػىا

                                                           
 .  51 ينظر الفكر ادلقاصدي عند اإلمام مالك ص (  (2

 . 97/  4ادلفهم (  (3

  . 747/  1 ىا الفقهي ينظر مقاصد العبادات وأثر   (  (4



 

 

وجدلُم ، مجصئا مبني كلى مساكاة كصد الشازق مً الصواة وهى خفف طسوزة الدًً 

 وجصهُت الىفع . ، وجدصحن اإلااٌ ، مصلحت الفلحر 

للشازق الحىُم ملاصد أصلُت في الدوام كلى فجدصُل اإلاصلحت باإلاداومت :   - 9

، ومجها : الاجصاٌ والخيامل  ،ًخفسق كجها ما ال ًدصس مً اإلاصالح  ، اللبادة 

لت للىة  ،والترابؽ ، والاكخُاد  وكدم السحىق في اللبادة بلد أدائها أصل في الشَس

فىأن مً زحم في كبادة بلد أدائها وان فُه ،إلايلفحن بلد أدائها اأزس اللبادة كلى 

ملنى الظلف والخأطف ؛ ولهرا اإلالنى أفظد الشازق الؼسق اإلاىصلت لهرا اإلالنى ؛ 

ـهس هرا اإلالصد مظألت  ،ئبلاء لدوام اللبادة واطخمسازها  ًُ شساء اإلاصوي  ))ومما 

؛ ألن الشُؼان السحُم ال ًصاٌ ٌللم كلب  ( 5 )؛ ئذ مىلها الشازق الحىُم  ((لصواجه 

جلله  ،ؤلاوظان بماله الري أخسحه هلل حلالى ختى ًلؼله كً مصالح صدكخه  ٍو

ها  –واللُاذ باهلل  –ًخدظس كلحها 
 
فخفىث كلُه ملاصد وملاوي الصدكت التي مً أحل

 .    ( 6 )وأزفلها : الجىد والىسم بتزهُت الىفع مً زذًلت الصح والبخل  

هسه أهثر الللماء شساء السحل صدكخه لحدًث كمس في   )):  ((هـ  449 ))كاٌ ابً بؼاٌ 

وطىاء كىدهم صدكت  ،واللُث واليىفُحن والشافعي  ،وهى كٌى مالً  ،الفسض 

وألاولى به الخجزه كجها  ،فان اشتري أخد صدكخه لم ًفسخ بُله  ،الفسض أو الخؼىق 

))   ( 7 )     . 

فُىسه إلاً جصدق بص يء أو أخسحه في شواة أو هفازة أو هرز  )):  ((هـ  676 ))وكاٌ الىىوي 

ه ممً دفله هى ئلُه  ،وهدى ذلً مً اللسباث  أو ًخملىه  ، أو يهبه  ،أن ٌشتًر

                                                           

إال أن ىذا الرجل قصر يف نفقتو ومل حيسن القيام عليو  ،وأعطاه إياه ليجاىد عليو  ،دلا أعان رجال على فرس يف سبيل اهلل  –رضي اهلل عنو  –ألن عمر   (  (5
العائد يف ىبتو كالعائد يف  وإن أعطاكو بدرىم ؛ فإن ،فأراد عمر رضي اهلل عنو أن يشرتيو منو ؛ فقال عليو الصالة والسالم لعمر : )) ال تشرته وال تعد يف صدقتك  ،

 . 1621أخرجو مسلم يف صحيحو  ((قيئو 

  . 1419/  3 ىا الفقهي ينظر مقاصد العبادات وأثر   (  (6

  . 537/  3 شرح ابن بطال  (  (7



 

 

  (( باخخُاز مىه 
م ذلً   ( 9 )وذهب الحىابلت  ،    ( 8 )  ،في اإلاشهىز مً مرهبهم ئلى جدٍس

 .    ( 51 )وبىىا كلُه بؼالن كلد مً اشتري شواجه أو صدكخه بلد أن دفلها 

مً  ،ـهس أهم ملاصده ًالىـس في جىىق اللباداث جدصُل اإلاصلحت بالخىىق : فب – 3

جىىق اللبادة  ))  اإلالاصدهره الفلهي الصوىي لزس ألامً و ،الخلابل واإلاىاطبت والخباًً 

  ، ((لخىىق الشىس 
 
والري ًـهس في فخاوي الصواة مً خالٌ أن الصواة شسكذ أهىاكا

 
 
بدظب كىة الىلمت  ،فيل ماٌ له شىس ًخصه  ،مىاػت بدىىق ألامىاٌ  ،وأشياال

ى بدظب اليلفت ؛ فيل ما حاء بظهىلت شاد 
 
جيىن كىة الشىس ؛ فاخخلف ملداز اإلالؼ

 .    ( 55 ) واللىع ول ما حاء بمشلت وكظس هلص فُه كدز اإلالؼى  ،فُه كدز اإلالؼى 

فمً مىم ئخساج اللُمت في الصواة باليلُت كلل ذلً بأن جىىق ألامىاٌ ٌظخىحب جىىق 

ٌ ًخسج مىه شواجه فهى أبلغ في الشىس مً ئخساج اللُمت ؛ فىأن الشىس ؛ فيل ما

هما أهه مً حهت أخسي أوفى بداحاث الفلساء  ،اللُمت ال جلابل جمام الشىس 

وألن الصواة وحبذ لدفم خاحت   )):    (( هـ  691 ))كاٌ ابً كدامت  .    ( 59 )واإلاظاهحن 

 لىلمت اإلااٌ  ،الفلحر 
 
فُيبغي أن ًدىىق الىاحب لُصل  ،والحاحاث مخىىكت  ،وشىسا

دصل شىس الىلمت باإلاىاطاة  ،ئلى الفلحر مً ول هىق ما جىدفم به خاحخه  مً  ،ٍو

 .    ( 53 ) ((ولم هللا كلُه به حيع ما أ

اإلااٌ خُث  وفسق الفلهاء بحن شواة ألامىاٌ وشواة الفؼس ؛ بأن شواة ألامىاٌ مخلللها

 كلى الغنى في ألامىاٌ لرا كللذ كلى الىصاب ؛ ئذ ال ًدصل الغنى 
 
وحبذ شىسا

وؤلاطافت دلُل الظببُت  ،ولهرا جظاف ئلى اإلااٌ فُلاٌ : شواة اإلااٌ  ،بدون الىصاب 

                                                           

  . 62/  11 شرح النووي   (  (8

  .   214/  2وكشاف القناع  ، 645/  2ينظر الفروع   (  (9

  . 1419/  3ينظر مقاصد العبادات وأثرىا الفقهي   (  (11

  . 1513/  3ينظر مقاصد العبادات وأثرىا الفقهي   (  (11

  . 1514/  3ينظر مقاصد العبادات وأثرىا الفقهي   (  (12

  .  358/  2ادلغين    (  (13



 

 

 ،وأخيامه اللالُت  ،ئن هللا بدىمخه البالغت  )):  ((هـ  543ث  ))كاٌ ابً اللسبي :  ،

وحلل شىس ذلً مجهم  ،ولمت مىه كلحهم  ،خص بلع الىاض باألمىاٌ دون البلع 

هُابت كىه طبداهه وحلالى فُما طمىه بفظله  ،ئخساج طهم ًإدوهه ئلى مً ال ماٌ له 

 كلى ولمت البدن ؛ لرا لم حللم  ،     ( 54 )  ((لهم 
 
بخالف شواة الفؼس فشسكذ شىسا

فيل حي ختى كُام  ،   ( 55 )وئهما كلى ألابدان ؛ ولرا حظمى شواة ألابدان  ،كلى هصاب 

؛  فجاء فسض شواة الفؼس ختى كلى الفلساء  ،طبب شواة الفؼس ؛ فانها ججب كلُه 

 ،احخماق شواحي اإلااٌ والبدن ؛ ألنهما بظببحن مخخلفحن ألن طببها البدن ؛ فال ًمىم 

 ))كاٌ ابً كدامت  ،   ( 56 )وئن حشابهذ   ،ومتى اخخلفذ ألاطباب حاش احخماق ألاخيام 

فانهما ًجخملان ؛ ألنهما  ،وشواة الفؼس  ،وفازق هرا شواة الخجاز  )):  (( 691ث 

وشواة الخجازة  ،فان شواة الفؼس ججب كلى بدن ؤلاوظان اإلاظلم ػهسة له  ،بظببحن 

 لىلمت الغنى 
 
ومً ألازس الفلهي  ،    ( 57 )  ((ومىاطاة للفلساء  ،ججب كً كُمخه شىسا

م  –الصوىي لهرا اإلالصد  شواة  –م الفلهاء بُجهما ٍفس في اللمل ؛ ج –ملصد الخىَى

ئذا لم  ،بأن شواة اإلااٌ جدفم في ميان اإلااٌ  ،في ميان ؤلاخساج  –اإلااٌ وشواة الفؼس 

بخالف شواة الفؼس جدفم في بلد البدن الري  ،ًىً هىان مصلحت زاجحت في هللها 

 ،    ( 58 ) ففسكذ في البلد الري طببها فُه  ،هى فُه ؛ ألن البدن طبب وحىب الصواة 

واإلااٌ ببلد آخس ؛  ،لى وان اإلاالً ببلد )) : في شواة ألامىاٌ   ((هـ  676 ))وكاٌ الىىوي 

مخد ئلُه هـس اإلاظخدلحن  ،فاالكخباز ببلد اإلااٌ ؛ ألهه طبب الىحىب   ،    ( 59 )   (( ٍو

فأما شواة الفؼس فاهه ًفسكها في البلد الري وحبذ  )):  (( 691ث  ))كاٌ ابً كدامت و 

ففسكذ في  ،طىاء وان ماله فُه أو لم ًىً ؛ ألهه طبب وحىب الصواة  ، كلُه فُه 

                                                           

  .  519/  2أحكام القرآن     (  (14

  .  118/  2و مغين احملتاج  ،  152/  4والذخرية  ،   358/  2ينظر رد احملتار   (  (15

  .  45/  5ونفائس األصول يف شرح احملصول  ،   129ينظر ختريج الفروع على األصول للزجناين ص   (  (16

  .  383/  2ادلغين    (  (17

 . 1515/  3ينظر مقاصد العبادات وأثرىا الفقهي   (  (18

  . 214/  6اجملموع  (  (19



 

 

ولى جدبم ول اخخالف بُجهما ؿهس أنهما مبيُان كلى  ،  ( 91 )  ((البلد الري طببها فُه   

 .    ( 95 )    وهرا فله بىاء الفسوق كلى اإلالاصد  ،أصل اخخالف اإلالصدًً 

ز ألاصل فُه الـهىز والىطىح افان أي شل :  جدصُل اإلاصلحت باؿهاز الشلاز   - 4

وؿهىز الشلاز ًيىن لخدصُل مصالحه وملاصده وملاهُه التي شسق ألحلها ؛ فاهما  ،

جإطع وجبنى الشلازاث للداللت ولبُان الغاًاث واإلالاصد التي ٌظعى ليشسها وبثها 

فمتى هجح الشلاز في جدصُل الداللت والبُان اإلاخظمىت وئؿهازها إلاً زفلذ لهم ؛ 

وهى اإلالصد آلاخس مً  ، هلُاد والؼاكت للمصالح الشسكُت ؛ حاءث الاطخجابت والا 

له هى أصل ملصد زفم   زفم الشلاز ؛ ئذ جىافد الىاض واحخماكهم واطخجابتهم

ولىً ال ًىخفى بمجسد الاطخجابت مً زفم الشلاز بل بلاء الىاض وجثبُتهم  ، الشلاز 

واهجرابهم ئلى ذلً الشلاز هى اإلالصىد ؛ لُخىاصل الىاض في جيازس وجىافد وجمظىهم 

مىً ئًظاح ألازس الفلهي للشلاز الشسعي كلى  ،كلى أصٌى الشلازاث دون جىكف  ٍو

ظت الصواة مً خالٌ دزاطت أزس ؤلاؿهاز للشلاز الصوىي ؛ ألن ئؿهاز الصواة حاء بما  فٍس

 وئكؼاء  : أخرها م
 
؛ لخبلى وئكؼاؤها أهلها ،ً صاخب اإلااٌ ًدصل مصالحها أخرا

الصواة خُت في كلىب الىاض بيىنها شلحرة هبحرة مً شلائس الدًً ؛ وي ال جظلف 

ئذ ال ًصاٌ ئؿهاز الصواة ٌظهل كلى فسطُتها أو ًظلف شلازها إلاا ًلل مً ًخسحها ؛ 

 ،    ( 99 )أصحاب ألامىاٌ دفلها كىدما ًسون مظابلت الىاض ومظازكتهم ئلى دفلها 

 فدفم شواجه ئلى ؤلامام أفظل ؛ إلاا  )):  ((هـ  451ث  ))كاٌ اإلااوزدي 
 
ئن وان ماله ؿاهسا

 .       ( 93 ) ((فُه مً ئؿهاز الؼاكت بأن ًلخدي به الجماكت 

 ومً فخاوي الصواة التي لها ألازس في ملاصد ئؿهاز الصواة ما ًلي : 

                                                           

  .  284/  2ادلغين    (  (21

 . 1515/  3ينظر مقاصد العبادات وأثرىا الفقهي   (  (21

 . 1691/  3ينظر مقاصد العبادات وأثرىا الفقهي   (  (22

 . 474/  8 احلاوي الكبري   (  (23



 

 

ظت الصواة : دفم الصوىاث للىالة  ألاولى  : أكىي ملنى في خفـا لشلحرة ئؿهاز فٍس

الري اجفلذ   ( 94 )دون الباػً  ،ئؿهاز الصواة ئطىاد ذلً ئلى الىالة  في اإلااٌ الـاهس 

   ( 95 )أن ًفسكه صاخب الصواة بىفظه دون الظلؼان حىاش كلى الشافلُت فُه الفخىي 

غحر أن الفخىي اإلاالىُت أهه ٌظخدب دفم الصواة في الباػً لإلمام اللدٌ ؛ ألهه  ،

 .     ( 96 )أدزي بمىاػً اإلاصازف وأهلها 

 هثحرة جدٌ كلى ؿهىز أمس الصواة 
 
 ،وكد أدخل الفلهاء في طهم اللاملحن كلحها أكماال

 ،  هم الظلاة الرًً ًبلثهم ؤلامام ألخرها مً أزبابها  )):  (( 691ث  ))كاٌ ابً كدامت 

دملها  ،وحملها وخفـها وهللها سكاها ٍو وهرلً  ،ومً ٌلُجهم ممً ٌظىكها ٍو

هه ٌلؼى وول مً ًدخاج ئلُه فحها ؛ فا ،الحاطب والياجب والىُاٌ والىشان واللداد 

فيل هإالء لهم دوز في ئؿهاز وئشهاز أخر ،  ( 97 )  ((   أحسجه مجها ؛ ألن ذلً مً مإهتها 

وجدصُل جلً اإلاصالح مً الدفم  ،فلىال ؤلاشهاز وؤلاؿهاز لشلاز الصواة  ،الصواة 

  . ( 98 )للظلؼان ؛ لم ًىً لرهس اللاملحن وحه  

ً : دفم الصوىاث للىالة   لثاهيتا ظت الصواةالجائٍس فُه :  خفـا لشلحرة ئؿهاز فٍس

ظت  ما ًدصل باشهاز فان ،اإلاىاشهت بحن اإلاصالح واإلافاطد  ا هالصواة باكؼائفٍس

الحاهم مً  اإلاصالح بيىنها شلحرة مً الشلائس الىبحرة التي ًجب كدم ئخفائها بـلم 

ختى لى ؿلم في ش يء مجها ؛ أكـم مً ئخفائها ؛ فان مصلحت ئشهازها في  ، الظلؼان 

ًسجح كلى مفظدة ججاهلها والـلم والاكخداء في اإلاجخمم بجملها ودفلها إلاظخدلحها 

ا بلىع مفظدة ؤلاخفاء  ، مصازفها وئن وان زبىث هره اإلافاطد كد ال ًيىن مخدلل 

                                                           

واألموال الظاىرة ىي : األنعام واحلبوب والثمار والركاز  ،األموال الباطنة ىي : الذىب والفضة والركاز وعروض التجارة وزكاة الفطر على وجو   (  (24
 . 1692/  3. ينظر مقاصد العبادات وأثرىا الفقهي 

 . 136/  6 اجملموع ينظر   (  (25

 . 93/  2 ادلنتقى ينظر   (  (26

  .  326/  6ادلغين    (  (27

  .  35/  2ينظر بدائع الصنائع     (  (28



 

 

لت  ؛ ألن ؤلاخفاءوكدم ؤلاشهاز فهي ؿاهسة مخدللت      ( 99 )لخالش ي الصواة وطُاكها دَز

ظت الصواة ذهب ئلى ئًجاب دفلها ئلى   ، فمً هـس ئلى مصلحت ئؿهاز شلاز فٍس

؛ لترجح اإلاصلحت بما ًدصل باإلؿهاز وؤلاشهاز وكدم خفائها في    ( 31 )الحاهم اللادٌ 

  ، اإلاجخملاث ؤلاطالمُت 
 
وبما لدي الحاهم مً كدزاث أهثر مً غحره كدزة وكلما

ا مً ألاصىاف كد ال ،بؼسق مصازفها وهُفُت جىشَلها  فان غحر الحاهم وئن كلم صىف 

وكد ال ٌظبر أهىاق الحاحت فُخدلم صاخب الصواة جلً  ،ٌظبر خاالث الفلس وزجبها 

لحاحت ؛ بدفلها ألامىز مً ػسق اإلاصازف والخىشَم وطبر خاالث الفلس وأهىاق ا

ظت التي ًسفم بها مىاز للحاهم ؛ فخخدلم اإلاصالح اإلالخبرة   لخدصُل ملاصد الفٍس

في خاٌ ال ًدصلها  ،وجبلى ؿاهسة في اإلاجخمم اإلاظلم غحر خفُت  ،أخد أزوان ؤلاطالم 

ده ظت مً  ، ( 35 ) الفسد اإلاظلم براجه للصىز كلمه ٍو ومً هـس ئلى حهت ملصد الفٍس

 ) ها ئلى الفلساء واإلاظاهحن واإلادخاححن لم ًىحب دفلها ئلى ؤلامام .الخدلم مً وصىل

39 )      

؛ كىة   باإلاصلحت اإلالخبرة تمىاػوكىد ئملان الىـس فُما طبم ًخطح أن اإلاظألت 

  
 
  ،وهثرة وجُلىا

 
 وكلت وجىهما

 
فاذا لم ًإزس  ،واإلاىاشهت بُجها وكدم جظُِلها  ، وطلفا

ظت  ،دفم الفسد ئلى الحاهم في ؤلاشهاز  بأن وان ذا ماٌ كلُل أو  ،وكدم وظُان الفٍس

؛ فله أن ًىشكها بىفظه ؛ ألهه إلاا طئل لم ًخمىً مً ئدزان الحاهم والىصٌى ئلُه 

ئذا وطلتها أهذ في   ))كاٌ :  ،كً ئكؼائها للحيام  –زض ي هللا كىه  –ابً كباض 

  ،مىاطلها 
 
 حلىله شِئا

 
 –وزحم ابً كمس  ،  ( 33 )  (( فال بأض  ،ولم حلد مجها أخدا

كً كىله بدفم الصواة للظلؼان إلاا جُلً كدم ئكامتهم للصالة فاهه  –زض ي هللا كىه 

؛ فانهم كد  ((ال جدفلها ئلحهم  )): زم طئل مسة أخسي : فلاٌ  ، (( ادفلها ئلحهم  ))كاٌ : 

                                                           

 . 1695/  3ينظر مقاصد العبادات وأثرىا الفقهي   (  (29

 .  137/  6و اجملموع للنووي  94/  2وادلنتقى شرح ادلوطأ   35/  2وىم اجلمهور : احلنفية وادلالكية والشافعية   . ينظر  بدائع الصنائع   (  (31

 . 1696/  3ينظر مقاصد العبادات وأثرىا الفقهي   (  (31

 .  267/  2ينظر ادلغين  وىم احلنابلة .  (  (32

 .   682ينظر األموال أليب عبيد ص   (  (33



 

 

؛ ولهره آلازاز ذهب  ( 34 )  ((لبظىا كلُىا لبع هللا كلحهم  ))وكاٌ :  ،الصالة أطاكىا 

بلع الخابلحن ئلى أن صاخب الصواة ًظلها في صىف الفلساء واإلاظاهحن دون 

   ( 35 )  حظلُمها للحاهم   
 
  ؛ فاإلاللٌى ًدوز مم كلخه وحىدا

 
مم جدصُل  وكدما

ٌ  ومىاشهت بحن اإلاصالح  ،وملاصدها الشسكُت  ،مصلحت الصواة  غلب واإلافاطد أيهما 

فسق هرلً بحن فخاوي ألاشخاص وفخاوي دوز ؤلافخاء ؛ فخأمس دوز ؤلافخاء  فحرجح ؛ ٍو

وبحن  ،لُلىم الىاض ببرلها وئشهازها وئؿهازها ؛ أفساد اإلاجخمم باكؼائها للحاهم 

ال فخىي فسدًت لفسد بلُىه ئذا أزاد ئكؼاءها لفلساء ومدخاححن ملُىحن بىفظه ؛ ف

ُ  خسج كلُه   .    ( 36 )ىت في جلً الحالت اإلال

بىاء كلى ملصد   ( 37 )الجباة يذهبىن إلى أصحاب املال والصدقت : الثالثت : 

سق للحاهم الىالي ئزطاٌ الجباة ئلى أصحاب ألامىاٌ لُأخروا 
ُ

ظت الصواة ش ئؿهاز فٍس

جإخر   )):  -صلى هللا كلُه وكلى آله وطلم  –شوىاتهم ال اللىع ؛ لىكل الىبي 

 كلى أهل البادًت صدكاث جإخر  )): وفي لفف  ، ((  صدكاث اإلاظلمحن كلى مُاههم

كاٌ ابً ،  ( 38 ) ((هم ئال في دوزهم صدكات جإخرال   )): وفي لفف  ، ((  وبأفىُتهم مُاههم

لىً  ،ولِع كلى مً وحب كلُه الصواة ئًصالها ئلى الظلؼان   )):  ((هـ  456)) خصم 

دفم ئلُه الحم  ق ٍو ِّ
زم مإهت هلل ذلً مً هفع الصواة  ،كلُه أن ًجمم ماله للمصد 

وكد ذهب الشافلُت ئلى اطخدباب حلُحن  ،  ( 39 ) ((وهرا ما ال خالف فُه مً أخد  ،

 لللامل ًأحي فُه ئلى أصحاب الصدكاث وألامىاٌ 
 
شهس مً الظىت بلُىه ًيىن مىكدا

؛ ألن في حلُحن ا مً باب ملصد ؤلاشهاز وؤلاكالم وؤلاؿهاز الطخالم شواة اإلاىاش ي ؛ وهر

                                                           

 .   386/  2ومصنف ابن أيب شيبة  683ينظر األموال أليب عبيد ص   (  (34

 . 386/  2و مصنف ابن أيب شيبة  684ينظر األموال أليب عبيد ص   (  (35

 . 1697/  3ينظر مقاصد العبادات وأثرىا الفقهي   (  (36

 . 1699/  3ينظر مقاصد العبادات وأثرىا الفقهي   (  (37

ويف سنن ابن ماجة من حديث  ،(  1593تنظر ىذه األلفاظ يف سنن أيب داود من حديث عبداهلل بن عمرو بن العاص رضي اهلل عنو رقم )   (  (38
 ( .  111/  4 عنها ) ويف السنن الكربى للبيهقي من حديث عائشة رضي اهلل ،(  1816رضي اهلل عنو ) عبداهلل بن عمر 

 .  211/  4احمللي   (  (39



 

 

وكذ مددد لخدصُل الصوىاث  أبلغ ؤلاكالم ؛ ئذ لى جسن الىكذ ألدي ذلً ئلى جالش ي 

 اوطلف خسوج الجب
 
 فشِئا

 
أخسوا فاطؼسب الحٌى كلى  أو زبما كدمىا أو  ،ة شِئا

الجباة مً الحاهم ؛ وهرا وله ٌلىد ئلى اإلالنى اإلاروىز مً أن وحىد اإلاجخمم 

رهس  ،اإلاظإوٌ ٌظهل  شهس  ،ٍو ـهس  ،َو ظت الصواة في اإلاجخمم ؤلاطالمي  ،ٍو  )أمس فٍس

41 )  . 

 

 

  

                                                           

 . 1698/  3ينظر مقاصد العبادات وأثرىا الفقهي   (  (41



 

 

 املطلب الثاوي 

 التيسير ورفع الحزج واملشقت  إلى الشارع لقصد الفقهاء مزاعاة

  الشكاة  فتاوي  في 

جىش للميلف اللصد ئلى اإلاشاق في أداء الخيالُف ئذا لم جىً جلً اإلاشاق الشمت ًال 

وشسكىا الحىُف  ،؛ بىاء كلى أن مً ملاصد الشازق كدم جيلُف اإلايلفحن بها لها 

لاجه ملصد الخِظحر وزفم الحسج  ؛ فشسق السخصت اإلاخففت كىد كصد في حشَس

فحها ملصىد الشازق زفم الحسج  الظسوزة والحاحت ومً آلازاز الفلهُت التي زوعي

عي كصد اوكدم الخيلُف باإلاشلت واإلاىـىز فحها ئلى الخِظحر كلى اإلايلفحن بما ًس 

 ما ًلي :  ، ( 45 )الشازق في زفم الحسج كجهم وكدم جيلُفهم باإلاشاق  

اخخلف الفلهاء في هره اإلاظألت كلى سكاة مالك الىصاب املدين :  ألاول : 

 ، ( 49 )مرهبحن ؟ فاإلاالىُت ذهبىا ئلى كدم ئًجاب الصواة ؛ بىاء كلى مصلحت اإلادًً 

 وخاٌ 
 
والشافلُت خالفىا فسأوا أن الدًً ال ًمىم ئًجاب الصواة كلى مً ملً هصابا

ً بلدم ئًجاب الصواة كهى ؿاهس فان كٌى اإلاالىُت  وهما ،  ( 43 )كلُه الحٌى  لى م 

لت الجلبت للخِظحر  ،كلُه دًً ٌظخغسق هصاب الصواة   ،ًخىافم مم ملاصد الشَس

 يهدف ئلى جمىحن  ، واإلااولت ئكىاث اإلايلف بما ٌشم كلُه 
 
 مصلحُا

 
هما أن فُه هـسا

   
 
 .  ( 44 )اإلادًً مً أداء دًىه لدائىه أوال

اإلاظخدب كىد كلمائىا اإلاالىُت في وكذ  الثاوي :  وقت إخزاج سكاة الفطز   : 

 ،ئخساج شواة الفؼس هى ئخساحها بلد ػلىق فجس ًىم الفؼس كبل الغدو ئلى اإلاصلى 

ظت  لت في فٍس وحىشوا جلدًمها كبل اللُد بُىمحن أو زالزت ؛ بىاء كلى ملاصد الشَس

                                                           
 . 73 ينظر الفكر ادلقاصدي عند اإلمام مالك ص (  (41

 .  345/  1أقرب ادلسالك ينظر (  (42

 .  121/  2مغي احملتاج ينظر (  (43

 .  81 عند اإلمام مالك ص  ينظر الفكر ادلقاصدي(  (44



 

 

؛ ألنها ا ما ٌلىد ئلى اإلاصوي وبالخأمل في ملاصد شواة الفؼس ًخطح أن مجه ،الصواة 

ومجها ما ٌلىد  ،مما ًصدز مىه في أًام زمظان مً لغى أو زفث أو فظىق  له ػهازة 

فخخم فسختهم ًىم اللُد بما ،ئلى اإلاصوي كلُه ؛ ئذ جيىن ػلمت للمظاهحن واإلادخاححن 

خاصت ئذا أخروها كبل اللُد بما ًمىجهم مً اطخغاللها وجهيء ما  ،ٌظد خلتهم بها 

 ًجحز ما وان ابً كمس .   ( 45 )  ًدخاحىهه لُىم اللُد
 
وكد ذهس اإلاالىُت أن ؤلامام ماليا

ئال أهه ٌظخدب ما   ( 46 )ًفلله مً ئخساج شواة الفؼس كبل الفؼس بُىمحن أو زالزت 

مً ئخساج شواة الفؼس صبُدت ًىم الفؼس في الفجس أو  ،اطخدبه أهل الللم في وكخه 

وفي فخىي الاطخدباب ما ًدٌ كلى أن أداءها في خحن وحىبها أفظل  ،ما كازبه 

وفي ذلً أخر بمبدئ الخِظحر وزفم .   ( 47 )وأخب ئلُه وئلى أهل الللم ببلده في وكخه  

لت ؤلاطالمُت   .  ( 48 )الحسج الري حاءث به الشَس

 املطلب الثالث  

عن داعيت هىاه في  مزاعاة الفقهاء لقصد الشارع في إخزاج املكلف

 فتاوي الشكاة 

 ؛ ألن دًمىمت جلبُت هىي السوح 
 
اجباق الهىي ًإدي باإلايلف ئلى اإلارمىم شسكا

والىفع دون طىابؽ الشسق وكُىداجه ًفض ي باإلايلف ئلى اإلادسماث والدظاهل في 

)) ومً ذلً مظألت : ،؛ وللد وان فلهاء ألامت مهخمحن بهرا ألامس مً اإلالاصد ازجيابها 

فان اإلاالىُت هـسوا ئلى هرا اإلالصد الشسعي  ((  جأخحر ئخساج الصواة ختى جلم الىفاة

ئْن أوص ى  ،ألنهم ذهبىا ئلى أن مً ماث وكلُه شواة لم ًإدها فُما ًخللم بالصواة ؛ 

بها لصم الىززت ئخساحها مً الثلث وئن لم ًىص بها لم ًلصمهم ش يء ؛ وفي هرا 

ق هىاه الري ًدكىا للصح بماله وكدم أداء شواجه ؛ اهخمام باخساج اإلايلف كً اجبا
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 كلى أن ئخساج جلً الصواة طُدصل بلد وفاجه مً ػسف وززخه 
 
خُىما  ،اكخمادا

لت لإلطساز بأولئً الىززت  ًمخىم كلُه الاهخفاق بماله بلد مىجه ؛ وكد ًخخر ذلً ذَز

باخساحها ؛  ومً زم فاهه ئذا أوص ى بها ًتهم بلصد ؤلاطساز بالىززت ف جىصِخه ،

لت وفي ول ذلً  ،وألحل هرا ججلل مً حيع الىصاًا فخخسج مً الثلث    طد ذَز

 ألهىاء هفظه 
 
ختى ئذا أخع مً  ،أن ًإخس اإلاسء حمُم شواجه ػٌى كمسه ؛ اجباكا

  .  ( 49 )هفظه أهه ٌشسف كلى اإلاىث وص ى بها 

 الفصل الثاوي

 الشكاة في يناملكلف ملقاصد الفقهاء مزاعاة

ظت  الىـس في ملاصد اإلايلفحن ٌلخبر حصءا مهما مً مساكاة اإلالاصد في أخيام فٍس

للم بملاصد اإلايلف هى الري ًخسج ملاصد الشازق خ؛ ألن هرا اللظم اإلاالصواة 

جٌز بها ئلى اإلامازطت الفللُت في خُاة اإلايلف  وأخيام الصواة هي حصء مً جلً  ،ٍو

اإلايلفحن في أخيام الصواة ؛ حلني اكخباز جلً  وبهرا ًـهس أن مساكاة ملاصد ،اإلامازطت

خفسق كىه  ماإلالاصد في جصسفاته يبني كلى ذلً ٍو اإلاالُت دون الاهخفاء بـىاهسها  ؛ ٍو

 للصد الشازق أمؼالبت اإلايلف ب
 
ومً زم ئبؼاٌ  ،ن ًيىن كصده في اللمل مىافلا

بىلُع  اليوملاملخه بالخ ،ما لم حشسق له  الخيالُفكمله ئذا كصد وابخغى في 

 له 
 
ـهس ذلً مً خالٌ ألازس الفلهي لهره اإلالاصد  ،  ( 51 )ملصىده الفاطد كلابا ٍو

 وكظمتها كلى مؼلبحن ؛ وهما : ،في فخاوي الصواة 

 ول املطلب ألا 

 في الشكاة مىافقت قصد املكلف ملقصىد الشارع مزاعاة الفقهاء 

لت الظمدت حاءث باألخيام التي جىفل مصالح الىاض  ؛ ولرلً وان اإلاؼلىب فالشَس

ت وفم ملاصد الشسق في  مجهم أن جيىن أكمالهم وملاصدهم في جلً ألاكماٌ حاٍز
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له   ،ومً هرا اإلاىؼلم اكخبر اإلاالىُت فخىي شواة الحلي والخبر للصد اإلايلف  ،حشَس

وهرلً ئن وان اللصد مً  ،ئن وان اللصد مً ذلً ئهما هى اللبع فال شواة فُه 

 .  ( 55 )اللبع فال شواة فُه  ئمظاهه ئصالخه ألحل

 لثاوياملطلب ا

فتاوي في إبطال عمل من ابتغى في التكاليف ما لم تشزع له مزاعاة الفقهاء 

 الشكاة

فاإلايلف ئذا كام بلمل ووان ذلً اللمل وطُلت ئلى هلع ملصىد اإلاشسق في اإلاظألت 

فان هرا ألاخحر  ًخم ئبؼاٌ كمله ، وكدم جدلُم ما كصد  اإلاخلللت بلمل اإلايلف ؛

ـهس ذلً في فخاوي الصواة في مظألت :الىصٌى ئلُه برلً اللمل ؛  شواة الخلُؼحن  ))  ٍو

ال ًجمم بحن مفترق  )) –زض ي هللا كىه  –فاإلمام مالً فظس كٌى كمس بً الخؼاب  ((

زم  ،أهه ٌلني برلً أصحاب اإلاىاش ي    ( 59 )  ((وال ًفسق بحن مجخمم خشُت الصدكت 

 : ً  وضح ذلً بأمٍس

بأن ًيىن الىفس الثالزت الرًً ًيىن  (( ال ًجمم بحن مفترق )) فظس فُه كىله : ألاٌو : 

 ،كد وحبذ كلى ول واخد مجهم في غىمه الصدكت  ،ليل واخد مجهم أزبلىن شاة 

فجهىا كً ذلً  ،فاذا أؿلهم اإلاصدق حملىها ؛ لئال ًيىن كلحهم فحها ئال شاة واخدة 

.  

بأن الخلُؼحن ًيىن ليل واخد  ((  وال ًفسق بحن مجخمم ))والثاوي : فظس فُه كىله : 

فاذا أؿلهما اإلاصدق فسكا  ، فُيىن كلحهما فحها زالر شُاه  ، مجهما مائت شاة وشاة 

 فىهي كً ذلً .  ،لى ول واخد مجهما ئال شاة واخدة فلم ًىً ك ، غجهما  

فلد زاعى ؤلامام مالً في جفظحره هىاًا الخلؼاء أصحاب اإلاىاش ي ؛ بالخدُل كلى 

ومللىم أن ول مً ًبخغي بخصسفاجه في  ،اإلالداز الىاحب كلحهم أداؤه في الصواة 
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لت غحر ما شسكذ له فلمله باػل ؛ ألن ألاكماٌ الشسكُت غحر  جيالُف الشَس
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